35 lat Kapeli Zza Winkla
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SP ZOZ w Nowym
Tomyślu otrzymał
nowy sprzęt
Koralowe gody, czyli 35 lat działalności, w sobotę 12 września, świętowała Kapela Zza Winkla.
Członkowie Zespołu podczas jubileuszu udowodnili, że mimo upływu lat
potrafią przyciągnąć rzesze fanów
podwórkowego grania.
Z okazji swojego jubileuszu kapela
nagrała również nową płytę „Na
szage bez Pyrlandie".
W uroczystym spotkaniu przy muszli
koncertowej Nowotomyskiego Ośrodka
Kultury uczestniczyły zaprzyjaźnione z kapelą zespoły, spora grupa nowotomyślan
oraz goście. Nie zabrakło podziękowań,
słów uznania, gratulacji i życzeń na dalsze
lata działalności. Na 35. urodziny zespołu

licznie przybyli również parlamentarzyści,
przedstawiciele władz samorządowych
powiatu nowotomyskiego, gminy Nowy
Tomyśl, powiatów i gmin ościennych oraz
stowarzyszeń. Powiatowe władze reprezentowali: starosta nowotomyski Ireneusz
Kozecki, wicestarosta Tomasz Kuczyński
i członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego Lech Sadowski. Na scenie oprócz
członków zespołu pojawił się m.in. propagator gwary wielkopolskiej Jacek Hałasik
z Radia Merkury, który współprowadził
galę. Niezwykle ciepło wypowiadał się o
zespole Lech Konopiński twórca wielu znanych przebojów Kapeli Zza Winkla. Członkowie kapeli otrzymali prestiżowe
odznaczenia oraz Honorową Statuetkę Hipolita Cegielskiego, przyznawaną za
rozsławianie Wielkopolski. Wręczył ją pre-

zydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król. Zespół nie raz pokazał, że rozpowszechniając wielkopolską
gwarę można porwać tłumy. Kapela Zza
Winkla zadebiutowała w Nowym Tomyślu
w 1980 roku. Od tego czasu zespół jest
niezaprzeczalnym ambasadorem muzyki
i gwary poznańskiej. W czasie swej 35-letniej działalności artystycznej Kapela Zza
Winkla zagrała ponad dwa tysiące koncertów w kraju i za granicą. Obecnie skład Kapeli tworzą: Andrzej Bobkiewicz,
Włodzimierz Ciesielczak, Bogdan Górny,
Jerzy Stankiewicz, Tadeusz Wittchen,
Józef Kowalonek. Najbardziej cieszą się
z faktu, że ich piosenki śpiewa nie tylko
starsze pokolenie. Podczas występów mu-

zycy prezentują rodzaj małego teatru,
w którym jest miejsce na skecze, żarty,
humor sytuacyjny, dialogi, dowcipy okolicznościowe, a nade wszystko dobrą muzykę rozrywkową i dobry humor
o zabarwieniu regionalnym. Za swoje dokonania Kapela Zza Winkla otrzymała m.in.
Nagrodę Specjalną od Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, a także wyróżnienie „Zasłużony działacz kultury”
i certyfikat „Najlepsze w Polsce”.
Świętowanie tak zacnego jubileuszu
trwało do późnych godzin wieczornych,
a na wszystkich zaproszonych gości czekały regionalne potrawy przygotowane
przez gospodynie z Sękowa, Sątop, Glinna,
Borui Kościelnej i Cichej Góry. opr. MAG
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Dr Zdzisław Kościański, Powiat nowotomyski u zarania dziejów…
Tereny dzisiejszego powiatu nowotomyskiego wchodziły w skład
Wielkopolski, dawnego, dużego, ludnego i bogatego województwa
Rzeczpospolitej. Od wieków Wielkopolska bezpośrednio sąsiadowała
z terenami niemieckimi i była obiektem bardzo żywego zainteresowania Niemców. Początkowo była to pokojowa penetracja związana
z osadnictwem czeskim (husyckim), a później niemieckim - olęderskim.
Dopiero później ekspansja ta przybrała charakter niemieckiego
„Drang nach Osten”, a tereny te miały stanowić zaplecze rolne dla państwa pruskiego.

W drugiej połowie XIV wieku doszło do
powstania powiatów. Było to wynikiem
dążeń szlachty polskiej do udziału we
władzy państwowej. Wcześniejsze kasztelanie opierały się na związkach terytorialnych i administracyjnych.
Część terenu powiatu nowotomyskiego należała od XIII do XVIII wieku do
powiatu poznańskiego, a Grodzisk i Opalenica wraz z przyległymi terenami do
powiatu kościańskiego. Oba te powiaty
wchodziły w skład województwa poznańskiego.
Najstarsze ślady osadnictwa na terenach obecnego powiatu nowotomyskiego pochodzą z okresu mezolitu
(środkowej epoki kamienia - 8 do 5,5 tys.
lat p.n.e.). Badania archeologiczne dostarczają informacji dotyczących wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego
osadnictwa na ziemiach obecnego powiatu nowotomyskiego m.in. w Brodach,
Liniach i Grońsku. Najstarsze wzmianki pisane dotyczą: Zbąszynia, Brodów, Wytomyśla, Zębowa i Konina. O części z tych
miejscowości wspomina dokument Przemysła I z czerwca 1250 roku, w którym
książę zatwierdzał darowiznę Sulisława
Brodowicza z Wyszanowa na rzecz Cystersów osiadłych w Paradyzu. Świadkiem owej darowizny był, m.in.: pleban
z Wytomyśla (pisze na ten temat m.in.
Paweł Anders, czy inni autorzy w wydanych monografiach miast powiatu nowotomyskiego).
Data lokacji innego ważnego centrum
osadniczego - Zbąszynia nie jest znana
(obszernie omawia to wydana niedawno
monografia „Dzieje Zbąszynia” pod redakcją prof. Krzysztofa Rzepy). Prawa
miejskie Zbąszyń otrzymał najprawdopodobniej przed rokiem 1311. Historia Opalenicy
sięga
końca
XIV
wieku
(najwcześniejsze wzmianki źródłowe pochodzą z 1393 r.). Lokacja miasta nastąpiła między rokiem 1399 a 1401
(zachęcam do zajrzenia do monografii
„Dzieje Opalenicy” pod redakcją prof.
Czesława Łuczaka). W 1419 r. król
Władysław Jagiełło lokował na gruntach
miasta Wojszyno i wsi Więce-Wojszyno
miasto Lwów, które od XVI w. zaczęto nazwać Lwówkiem. Pod koniec XVII wieku
oraz przez całe następne stulecie na terenach dzisiejszego powiatu nowotomyskiego zachodziły niezwykle ważne
procesy związane z intensywną kolonizacją leśnych pustkowi. Aby uniknąć dalekich
wędrówek
do
świątyni
ewangelickiej postanowiono wybudować
zbór na terenie jednej z osad, zwanej w
dokumentach kościelnych nova kolonia

Starosta powiatowy Józef Czochron

Glinki. W latach 1778 -1779 powstał murowany zbór na planie krzyża greckiego.
Na mocy przywileju wydanego przez
króla Stanisława Augusta dnia 8 kwietnia
1786 r. powstało miasto Nowy Tomyśl,
a dawna wieś Tomyśl otrzymała nazwę
Stary Tomyśl (szeroko omawiają powstanie miasta „Dzieje Nowego Tomyśla” pod
redakcją prof. Bogusława Polaka). Charakterystycznym rzemiosłem na terenach okalających Nowy Tomyśl stało się
wikliniarstwo. Roślina ta występowała bowiem niezwykle obficie w stanie dzikim
na bagnistych obszarach dorzecza Obry.
W połowie trzeciego dziesięciolecia XIX w.
zaczęto uprawiać w okolicach Nowego
Tomyśla chmiel. Wielkim orędownikiem
i propagatorem owych upraw był niemiecki ekonomista Józef Jakub Flatau.
W ciągu XIX w. teren powiatu nowotomyskiego przechodził różne zmiany administracyjne. W roku 1818 władze
pruskie utworzyły powiat bukowski z siedzibą w Buku. W jego skład weszło pięć
miast: Buk, Grodzisk, Nowy Tomyśl, Opalenica i Lwówek. Powiat wchodził w skład
prowincji poznańskiej. W 1848 roku, po
wydarzeniach Wiosny Ludów, przeniesiono
siedzibę władz powiatowych
z Buku do Nowego Tomyśla, ale był to
nadal powiat bukowski.
Na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca
1887 r. o podziale administracyjnym –
w dniu 10 października 1887 roku podzielono powiat bukowski na nowotomyski i grodziski. W skład powiatu
nowotomyskiego wchodziły miasta Nowy
Tomyśl i Lwówek. Taki podział terytorialny
przetrwał do końca zaboru pruskiego.
W wydanej przez sejm ustawie o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej z dnia 1 sierpnia 1919 r. za
punkt wyjścia przyjęto postanowienia
Traktatu Wersalskiego. Na jego mocy zachowano stary pruski podział administracyjny, z tym, że terytorium powiatu
nowotomyskiego powiększono o miasto
Zbąszyń oraz o obwód gminy Miedzichowo. Dodajmy, że od 1793 roku do
stycznia 1920 roku Zbąszyń wraz z okolicą należał do powiatu międzyrzeckiego.
Na podstawie decyzji traktatu wersalskiego, w dniu 17 stycznia 1920 roku
gmina Zbąszyń oraz obwód gminy Miedzichowo przyłączono do powiatu nowotomyskiego.
Mimo
wątpliwości
starosty Józefa Czochronia, co do potrzeby utrzymania powiatu nowotomyskiego, przetrwał on wszystkie burze,
a nawet został powiększony.
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. o likwi-

Członkowie sejmiku powiatowego w Nowym Tomyślu (1929r.)

dacji niektórych powiatów, w dniu
1 kwietnia 1932 roku został zlikwidowany
powiat grodziski (w skład, którego wchodziły miasta: Grodzisk, Buk, Opalenica)
i w całości przyłączony został do powiatu
nowotomyskiego. W skład powiatu nowotomyskiego wchodziło w sumie 6
miast, 9 gmin wiejskich zbiorowych i 117
gromad. Taki stan utrzymał się do września 1939 roku. Pod względem struktury
narodowościowej ówczesny powiat nowotomyski zamieszkiwało 81 proc. ludności polskiej, 18 proc. niemieckiej
i 1 proc. innej (1938 r.). Był to więc powiat o znacznym odsetku ludności niemieckiej, która skupiła w swych rękach
41,5 proc. ziemi. Do 1 kwietnia 1932 r.
terytorium powiatu obejmowało 82 835
ha, które zamieszkiwało 51 402 mieszkańców. Natomiast po połączeniu powiatów, terytorium powiatu zwiększyło się
do 127 672 ha, a liczba ludności w 1938
r. wynosiła 90 734 mieszkańców.
W 1939 roku powiat otrzymał niemiecką nazwę: Landkreis Neutomischel
i wchodził w skład Kraju Warty (Wartheland). W dniu 1 stycznia 1941 roku do
Grodziska przeniesiona została siedziba
władz powiatowych powiatu nowotomyskiego. Natomiast w dniu 18 maja 1943
roku powiat otrzymał nazwę Landkreis
Grätz.
Po II wojnie światowej, 4 lutego 1945
roku, reaktywowano polskie Starostwo
Powiatowe w Nowym Tomyślu. Nieco
wcześniej podjęto próbę reaktywowania
powiatu grodziskiego. Z uwagi na to, że
do 1939 roku Starostwo Powiatowe
znajdowało się Nowym Tomyślu, utworzono powiat w granicach z 1932 roku,
a urzędników zaangażowanych w grodziskim starostwie powiatowym przeniesiono do Nowego Tomyśla.
Miasta powiatu nowotomyskiego w latach 1919 -1945 były miasteczkami rolniczymi, spełniającymi funkcje usługowe
w stosunku do okolicznych wsi. Spośród
tych miasteczek Nowy Tomyśl wyróżniał
się jako ośrodek administracyjny i życia
politycznego powiatu.
Pod względem rozwoju przestrzennego Nowy Tomyśl przez cały okres międzywojenny
wykazywał
zupełną
stagnację, obejmując zaledwie 175, 65 ha
powierzchni. Pierwsze dane o strukturze
terytorialnej Nowego Tomyśla zachowały
się z 1919 r. Nie posiadamy jednak danych całościowych dotyczących terenów
zabudowanych. Na podstawie danych
z 1919, 1928 oraz 1938 r. możemy odtworzyć obraz strukturalny miasta.
W dwudziestoleciu międzywojennym
miasto posiadało: stację kolejową, stację
kolejki wąskotorowej, urząd pocztowo telegraficzny, trzy kościoły (katolicki,
ewangelicki, staroluterański), bożnicę, gazownię, targowisko (o pow. 0,35 ha),
parki (o pow. 2,5 ha), ogrody publiczne
w południowo - zachodniej części miasta
(o pow. 1 ha), trzy szkoły, gmach starostwa (wybudowany w 1900 r.), więzienie,
ratusz, pięć banków, szpital powiatowy,

aptekę „Pod Orłem”, łaźnię (zbudowaną
w 1935 r.), dwie drukarnie, dwie księgarnie, boisko Przysposobienia Wojskowego
i Wychowania Fizycznego (o pow. 0,875
ha), dziewięć restauracji, dwie kawiarnie,
urząd skarbowy, dwa parowe młyny, dwa
tartaki, dwie parowe olejarnie, kilka fabryk mebli z napędem motorowym, dwie
fabryki maszyn rolniczych, fabrykę wyrobów drutowych, fabrykę wyrobów
smołowych, dwie fabryki cukierków, browar, fabrykę łazanek, fabrykę konserw
mięsnych, dwie mleczarnie, fabrykę płatków ziemniaczanych, fabrykę siatek do
lamp gazowych, dwa hotele.Wyzwolony
w 1919 roku przez powstańców Nowy
Tomyśl był od samego początku siedzibą
władz powiatowych. Funkcję tymczasowego starosty, po wyjeździe landrata dr.
Roesmanna, pełnił sekretarz landratury
Steinke, aż do przybycia pierwszego starosty Wincentego Trzcińskiego (15 stycznia 1920r.). Funkcję starosty po
W. Trzcińskim pełnili kolejno: dr Wacław
Stefański (1920 – do 31 lipca 1921), Edmund Zenkteler (1921 - 1 grudnia 1923),
Józef Czochron (1923 - 10 czerwca
1930r.), Andrzej Cichowski (1930 – 1934)
oraz Ignacy Skoczeń (1934 – 1939). Starostowie – osoby skierowane przez
władze państwowe z zewnątrz - wnosili
wiele dobrego także do animacji życia
społecznego. Przykładowo starosta Edmund Zenkteler (1886 – 1956), w czasie
swego pobytu w Nowym Tomyślu przyczynił się do spolszczenia niemieckich

nazw ulic. Był on m.in. inicjatorem i organizatorem wiosennych olimpiad powiatowych, ponadto aktywnie działał
w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”.
Działalność starosty w okresie międzywojennym regulowała ustawa sejmowa
z 1 sierpnia 1919 r. W miejsce pruskich
landratur utworzono wówczas starostwa
powiatowe. Rozporządzenie prezydenta
z 1928 r. określało zadania i kompetencje starosty. Starosta był przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej
w powiecie, czuwał nad porządkiem publicznym i bezpieczeństwem, współdziałał
z władzami wojskowymi, orzekał w sprawach postępowania przymusowego
w administracji, nadzorował działalność
organów i instytucji samorządowych
oraz prywatnych, ponadto był przewodniczącym Wydziału Powiatowego.
Wydział Powiatowy był organem zarządzającym i wykonawczym powiatu.
Składał się z sześciu członków, pełniących
funkcję przez cztery lata. Członkowie ci
byli wybierani przez Sejmik Powiatowy,
a od 1933 r. przez Radę Powiatową,
która była organem stanowiącym i kontrolującym.
Nowy Tomyśl w omawianym okresie
był ważnym ośrodkiem administracji państwowej. Dzisiaj świadczą o tym, m.in.
budynki starostwa powiatowego, wojskowej komendy uzupełnień czy też
szpitala powiatowego.
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Świętowali celNicy
Z całej wielKoPolSKi

W czwartek, 24 września na placu
Niepodległości w Nowym Tomyślu
odbyły się uroczyste obchody Dnia

Służby Celnej. Świętowali celnicy
z całego województwa wielkopolskiego, a uroczystość uświetniła

musztra paradna w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Była to nie tylko doskonała okazja do
wręczenia awansów, odznaczeń i wyróżnień, ale też do bliższego zapoznania
się z pracą funkcjonariuszy Służby Celnej. Na Placu Niepodległości można było
zobaczyć między innymi towary, które
zatrzymano na poznańskim lotnisku
Ławica.
Życzenia i gratulacje z okazji Dnia
Służby Celnej złożyło wielu gości, wśród
których nie zabrakło również gospodarzy tego terenu: starosty nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego oraz
burmistrza miasta Włodzimierza Hibnera. Za odpowiedzialną pracę podziękowała też wszystkim zgromadzonym pani
Dorota Kinal wicewojewoda wielkopolski.
MAR

O bezpieczeństwie w naszym powiecie
W poniedziałek, 21 września w sali
se syjnej Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu odbyła się Komisja Bezpieczeństwa i P orządku.
Członkowie komisji oraz zaproszeni goście dokonali m.in. oceny
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie na podstawie
sprawozdań poszczególnych jednostek, służb, inspekcji i straży za
pierwsze półrocze 2015r., ze
szczególnym uwzględnieniem
podsumowania okresu letniego
(„Bezpieczne wakacje”).
Wiele uwagi poświęcono omówieniu
spraw związanych z przeciwdziałaniem
rozpowszechniania narkotyków i dopalaczy na naszym terenie. Jak podkreślił
starosta nowotomyski, Ireneusz Kozecki jest to niezmiernie ważny temat
i nie należy go lekceważyć.
Dlatego też wspólnie z obecnymi na
posiedzeniu komisji przedstawicielami
gmin powiatu nowotomyskiego podjęto decyzję o zorganizowaniu spotkania z dyrektorami i przedstawicielami
szkół funkcjonujących na naszym terenie. – Chcę, aby ten narastający w naszym kraju problem w jak najmniejszym
stopniu dotknął naszej młodzieży
i dzieci – podkreślił starosta, I. Kozecki.
Ponadto w takcie posiedzenia Komisji
rozmawiano o przygotowaniu do
wspólnego zimowego utrzymania dróg
na terenie naszego powiatu oraz o problemie suszy, która dotknęła rolników.
MAR

X Sesja Rady Powiatu
Nowotomyskiego

W środę, 23 września odbyła się
X Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego. W Sali Sesyjnej Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyślu
debatowało 19 radnych.
Obrady otworzyła Przewodnicząca
Rady Powiatu Nowotomyskiego Maria
Galas, która powitała radnych i wszystkich gości. Większością głosów radni
podjęli uchwały w następujących sprawach: zmiany budżetu powiatu na rok
2015, uchwalenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015-2025, przyjęcia
do realizacji „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015-2025", kierunku działania Zarządu Powiatu
Nowotomyskiego w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnos-

prawnych zamieszkujących na terenie
Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli i wydania opinii w sprawie skargi, przyznania
tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego" oraz kierunku działania Zarządu
Powiatu
Nowotomyskiego
w ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019. Materiały z sesyjnej debaty będą dostępne na stronie BIP powiatu nowotomyskiego.
Warto w tym miejscu nadmienić, że
w trakcie sesyjnej debaty komisarz III
Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa, Andrzej Pawlak podziękował
przedstawicielom samorządu powiatu
nowotomyskiego za wsparcie, jakiego
udzielono w trakcie organizacji tego międzynarodowego wydarzenia.
KAM

Budują partnerskie relacje

W poniedziałek, 28 września w Starostwie Powiatowym w Nowym
Tomyślu odbyło się kolejne już
spotkanie z włodarzami sąsiadujących powiatów.
Starosta wolsztyński Janusz Frąckowiak, starosta grodziski Mariusz Zgaiński
oraz starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki rozmawiali przede wszystkim na
temat szeroko pojętej współpracy mię-

dzy samorządami. Sporo uwagi poświęcono optymalizacji kosztów związanych
z funkcjonowaniem szpitali w poszczególnych powiatach. Swym doświadczeniem w tym zakresie podzielił się ze
starostami analityk biznesu dr Krzysztof
Bielejewski oraz Radosław Leszczyński.
Już podczas poniedziałkowego spotkania
ustalono datę kolejnego, które wraz
z członkami zarządów wspomnianych
powiatów odbędzie się w październiku
w Wolsztynie.
MAR
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POŚWIĘCAM SIĘ PRACY W ZARZĄDZIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

Bezpieczeństwo mieszkańców to priorytet!

Społecznik zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności,
przedsiębiorca i myśliwy - Adam Pilc - Członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego opowiada o sobie, swoich pasjach
i pracy społecznej.

Proszę przybliżyć Czytelnikom Przeglądu swoją osobę?
- Urodziłem się w Tarnowcu, czyli bardzo blisko obecnego miejsca zamieszkania.
Jak to czasami bywa w młodzieńczym wieku, w pogoni za nauką, pracą i przygodą
szukałem swojego miejsca na ziemi w różnych regionach naszego kraju, by pod koniec lat 70-tych zamieszkać tu w Zębowie.
Po raz pierwszy pełni Pan funkcję radnego i członka Zarządu Powiatu Nowotomyskiego. Jednak od wielu już lat działa Pan społecznie.
- Staram się być aktywny na niwie społecznej. Cieszę się, że moje zaangażowanie zostało docenione przez wyborców i mam zaszczyt reprezentować ich głos
w Radzie Powiatu Nowotomyskiego. Praktycznie od czasu zamieszkania w Zębowie
angażowałem się w działalność tego sołectwa. To bowiem tutaj przepracowałem
w samorządzie mieszkańców 24 lata swego życia. Pod koniec lat 80 – tych zostałem wybrany prezesem Zarządu Miejsko Gminnego PSL we Lwówku. Pełnię również funkcję wiceprezesa Zarządu Powiatowego PSL w Nowym Tomyślu. W latach
90-tych pełniłem funkcję ławnika w Sadzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim,
a następnie przez kolejne dwie kadencje w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu.
W tym czasie działałem również aktywnie w samorządzie gminy Lwówek, jako
członek różnych komisji Rady Miejskiej w Lwówku. Jestem społecznikiem nie tylko
w słowach, ale i w czynach. W tym miesiącu byłem zaangażowany w organizację imprezy „Zębowskie grzybobranie”. Impreza świetnie zintegrowała naszą społeczność
lokalną.
Jakie sprawy jako radnego i członka Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w tej kadencji są dla Pana najważniejsze?
- Jest wiele spraw, z którymi przychodzi nam się zmierzyć w codziennej działalności. Bez wątpienia jest to dokończenie budowy Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu,
funkcjonowanie oświaty w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat nowotomyski czy sprawy związane ze sportem na terenie powiatu. Priorytetem dla
mnie są dwie sprawy: oddłużenie Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz poprawa powiatowej infrastruktury drogowej. Odzyskanie środków z Narodowego Funduszu Zdrowia za nadwykonania ratujące
życie, czyli środki należne szpitalowi wydaje się być najwłaściwszą drogą na poprawę kondycji finansowej naszego szpitala. Remont dróg powiatowych powinien znacznie poprawić bezpieczeństwo. Ponieważ jestem
życiowym optymistą, wiem że wiele spraw uda nam się uporządkować i zrealizować zamierzone cele.
Odnalazł się Pan również w roli przedsiębiorcy.
- To prawda, 25 lat temu rozpocząłem działalność gospodarczą. Zaczynałem w pojedynkę, a dziś śmiało
mogę powiedzieć, że jest to firma rodzinna. Początkowo były to sklepy spożywcze. Bacznie obserwując
zachodzące zmiany usilnie poszukiwaliśmy swojego miejsca w mocno rozwijającym się rynku usług i handlu.
W 2000 roku na terenie firmy pojawiły się pierwsze samochody świadczące usługi przewozowe w transporcie międzynarodowym. Po wyborze na radnego do Rady Powiatu Nowotomyskiego swoją firmę, wraz
z gospodarstwem rolnym przekazałem następcom. Teraz poświęcam się pracy w Zarządzie Powiatu Nowotomyskiego, służę radą moim synom i realizuję moją życiową pasję, którą jest łowiectwo.
Skoro wspomniał Pan o pasjach. Skąd to zainteresowanie łowiectwem?
- Myśliwym jestem już od trzydziestu lat. W ten świat wprowadzał mnie ojciec już od najmłodszych lat.
Mogę powiedzieć, że przeszedłem wszystkie szczeble po drabinie łowieckiej – od chodzenia w nagance
w wieku 10 lat, po funkcje stażysty w kole łowieckim, myśliwego, selekcjonera, łowczego koła, a niedawno
zostałem wybrany Prezesem Koła Łowieckiego nr 17 „DROP” w Poznaniu. Jak każdy myśliwy przeszedłem
też chrzest myśliwski - podczas polowania w okolicach Krotoszyna ustrzeliłem pierwsze zwierzę – zająca, którego zgodnie ze zwyczajem musiałem pocałować w omyk (ogon – przyp. redakcji). Moje hobby to już tradycja rodzinna. Myśliwymi są też moi dwaj synowie oraz zięć. Każdy kto mnie zna wie, że zaraz po domu
i pracy najczęściej można mnie spotkać w lesie. Noc, cisza spokój … wszystko stoi w miejscu. Telefon milczy bo nie ma zasięgu. To pomaga się odprężyć, wyciszyć, naładować baterie na codzienne działanie. Najbardziej uwielbiam długie zimowe wędrówki po zaśnieżonych lasach, nocą przy pełni księżyca.
Myślistwo to również bogaty zbiór rytuałów i zwyczajów.
- Oczywiście, przecież tym zajmujemy się praktycznie od zawsze. Już pradawni ludzie, polowali, by za-

spokoić swoje najważniejsze potrzeby bytowe. Obyczaje, zwyczaje i rytuały myśliwskie są istotną częścią kultury i tradycji łowieckiej. Do dziś przestrzega się na co dzień wielu obyczajów myśliwskich, takich jak m.in.
składanie hołdu upolowanej zwierzynie, chrzty myśliwskie, czy chwytanie kobiety za kolano przed wyjściem
na polowanie.
Ten ostatni zwyczaj jest dosyć osobliwy. Czego dotyczy?
- Zwyczaj chwytania damskiego kolana przed wyruszeniem na łowy w środowisku myśliwych jest powszechny. Jego korzenie tkwią w pradziejach. Wiadomo - ówcześni łowczy polowanie na grubego zwierza
mogli przypłacić życiem. Noc przed polowaniem spędzali wstrzemięźliwie, bez kobiet, aby być w dobrej formie. Dotknięcie nagiego, kobiecego ciała było naturalnym zastrzykiem adrenaliny dla mężczyzny, polującego
tylko za pomocą dzidy czy łuku. Ten zwyczaj przetrwał do dziś w formie pogłaskania damskiego kolanka
przed wyruszeniem na łów. Co ciekawe, z tym zwyczajem wiąże się zasada „Im grubszy zwierz, tym wyżej
bierz”. W zależności od gatunku zwierzyny na który myśliwy będzie polował damę trzeba chwytać za właściwą część ciała. Przed polowaniem na przepiórki i kuropatwy trzeba dotknąć mały palec kobiety. Zając wymagał już całej stopy. Gdy myśliwy poluje na lisa zgodnie ze zwyczajem należy chwycić wybrankę za kolano.
Większa zwierzyna np. jeleń, czy łoś, domagał się dotknięcia uda. Przygotowania do polowania na grubego
zwierza typu żubr, czy niedźwiedź lepiej przemilczę, bo to temat nie na gazetę (śmiech).
Odnośnie grubego zwierza. Proszę pochwalić się swoimi największymi trofeami.
- Jak większość myśliwych kolekcjonuję swoje trofea. Największy ustrzelony przeze mnie byk jelenia miał
175 kg, a odyniec około 130 kg i szable o długości 22 cm.
Na zakończenie naszej rozmowy jak skomentuje Pan opinie obrońców praw zwierząt, że polowania są
okrutne.
- Nie zgodzę się z tym. Ideą łowiectwa jest utrzymanie środowiska naturalnego w równowadze. Znacznie więcej uwagi poświęcamy na hodowlę zwierzyny i dbanie o jej dobrostan niż na polowania. Jeśli człowiek
już raz zaingerował w środowisko naturalne to musi teraz o nie zadbać. Utrzymując pogłowia poszczególnych zwierząt na odpowiednim poziomie dbamy o równowagę w przyrodzie.
Rozmawiał: Kamil Kałek

SP ZOZ w Nowym Tomyślu otrzymał nowy sprzęt
tomyskiej firm ie Aesculap Chifa,
otrzymał nowocze sną kame rę laparoskopową. Szpital podpisał
również umowę z Narodowym
Funduszem Zdrowia na świadczenia kolonoskopowe. Tym samym
Pracownia Endoskopii otrzymała
zielone światło na przeprowadzenie dodatkowych badań, które
faktem staną się już od pierwszego października.

Szpital w Nowym Tomyślu wzbogacił się o kolejny specjalistyczny
sprzęt, bowiem oddział Chirurgii,
dzięki wsparciu Fundacji Aesculap
Akadem ia, działającej przy nowo-

Możliwość przeprowadzania dodatkowych badań z pewnością odciąży oddziały SP ZOZ w Nowym Tomyślu
w zakresie wykonywania tego typu
badań. – Nowa umowa z NFZ zdecydowanie ułatwi pracę naszemu zespołowi medycznemu. Mamy bowiem
szansę na skrócenie kolejek, łatwiejszy
dostęp większej ilości pacjentów do
badań i skuteczną diagnostykę. Na wyposażeniu naszej pracowni mamy wideokolonoskop i wideogastroskop.
Sprzęt służący do badania górnego i
dolnego odcinka przewodu pokarmo-

wego jest niezbędny w szerokiej diagnostyce chorób układu pokarmowego powiedział szef Pracowni Endoskopii
oraz zastępca ordynatora Oddziału Chirurgii nowotomyskiej lecznicy, Stanisław
Duda.
Również współczesna chirurgia korzysta z nowoczesnych aparatów laparoskopowych. Szpital w Nowym
Tomyślu ma w tym temacie spore doświadczenie. Aparaty te wykorzystywane są m.in. w zabiegach usuwania
pęcherzyka żółciowego, operacjach wyrostka robaczkowego, czy pobieraniu
wycinków organów do badań. Z początkiem sierpnia nowotomyski szpital
otrzymał w darze od Fundacji Aesculap
Akademia kamerę laparoskopową, której dokładna nazwa to jednostka sterująca z kamerą Full HD CMOS do
zabiegów laparoskopowych.
Jak mówi chirurg Przemysław Minge,
kierownik koordynator Bloku Operacyjnego – Spektrum wykorzystania kamery jest bardzo szerokie. Używamy jej
często przy badaniach wywiadowczych,
jako jednej z metod diagnostycznych

np. w wykrywaniu przyczyn bólów jamy
brzusznej. Ponadto kamera ma szerokie zastosowanie w ginekologii przy badaniach zwiadowczych w wyszukiwaniu
torbieli jajników. Jednocześnie można
jej użyć przy bezpośrednim usuwaniu
torbieli. Sprzęt wykorzystywany jest też
w zabiegach sympatektomii piersiowych i lędźwiowych w celu zwiększenia
przepływu krwi i zmniejszenia odczuwania długotrwałego bólu. Kolejnym zabiegiem, przy którym wykorzystujemy
to urządzenie jest wideotorakoskopia
tzw. VATS. Jest to metoda umożliwiająca zajrzenie do klatki piersiowej
i operowanie w jej wnętrzu po wykonaniu od dwóch do czterech niewielkich
nacięć. Właśnie przez jedno z takich nacięć wprowadza się przewód z małą kamerą wideo.
Od wielu już lat szpital w Nowym Tomyślu ściśle i z powodzeniem
współdziała z firmą Aesculap Chifa. Jesteśmy wdzięczni zarówno firmie jak
i Fundacji Aesculap Akademia za dar,
który dla pracy naszych lekarzy ma
ogromne znaczenie. Dobra współpraca

polega również na szkoleniach naszych
lekarzy i personelu medycznego oraz
serwisie sprzętu medycznego – powiedział dyrektor SP ZOZ w Nowym Tomyślu Janusz Nowak.
MAG
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Partnerska wizyta w tarnopolu

Na zaproszenie Prezydenta Tarnopola Sierhija Nadala, pod koniec
sierpnia delegacja powiatu nowotomyskiego w osobach wicestarosty
nowotomyskiego – Tomasza Kuczyńskiego oraz kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury
Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu – Marka
Nyćkowiaka uczestniczyła w dorocznych „Dniach Miasta Tarnopola”.

Wyjazd był znakomitą okazją do potwierdzenia chęci kontynuacji partnerskich kontaktów z Tarnopolem przez
obecne władze samorządowe powiatu
nowotomyskiego. Miasto Tarnopol prowadzi taką współpracę z kilkoma miastami
partnerskimi z Polski oraz z Litwy, Estonii
i Gruzji. Tym razem nasza delegacja była
świadkiem
podpisania
umowy
o współpracy między Tarnopolem a nieodległym powiatem sulęcińskim. To drugi,
po powiecie nowotomyskim partner Tar-

nopola z zachodniej Polski, co z uwagi na
znaczną odległość od ukraińskiego miasta
powinno ułatwić wzajemne kontakty
i wspólne przedsięwzięcia w ramach podjętych porozumień umownych. Bowiem,
już tym razem obie polskie delegacje
udały się do Tarnopola wspólnie.
Miasto Tarnopol jest miastem obwodowym (wojewówdzkim) Ukrainy i zachwyca
nie tylko swym bogactwem historycznym, ale i obecnym potencjałem naukowym jako ważny ośrodek uniwersytecki

Podziękowanie za wieloletnią pracę

Z końcem sierpnia pracę w Starostowie
Powiatowym w Nowym Tomyślu zakończyła pani Halina Kamińska, która
w ciągu swej długoletniej działalności
w Wydziale Finansów pracowała m.in.
na stanowisku głównej księgowej. Z tej
okazji w uroczystym pożegnaniu, które
odbyło się w czwartek, 3 września
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz pracownicy
Starostwa. Ciepłe i pełne wdzięczności
słowa za długoletnią, rzetelną pracę na
ręce p. Haliny złożył starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz wicestarosta Tomasz Kuczyński. W imieniu
pracowników poszczególnych wydziałów Starostwa życzenia złożyli kierownicy.
MAG

oraz rozwijający się ośrodek przemysłowy.
Ponadto to ważny ośrodek kultury galicyjskiej i miasto otwarte na integrację
z krajami Unii Europejskiej.
Program wizyty przygotowany przez
gospodarzy zawierał oficjalne spotkanie
z Prezydentem Miasta, udział w uroczystościach rocznicowych poświęconych Iwanowi Franko, jak i w uroczystym
wręczeniu Tablicy Unii Europejskiej, przyznanej Tarnopolowi przez Radę Europy.
Wręczenia Tablicy w imieniu Rady Europy
dokonał Prezydent Słupska Robert Biedroń przy asyście Konsula Polskiego
w Łucku. Poza tym, delegacja miała
możliwość zwiedzania twierdzy w Zbarażu
– miejsca o pięknej historii, będącego znakomitą scenerią dla filmowych dokonań
Jerzego Hoffmanna. Dodać należy, że
w ostatnich latach Zamek w Zbarażu przechodzi prace restauratorskie, które
wpływają na atrakcyjność tego miejsca.

Przy okazji obecności w Zbarażu, delegacja odwiedziła tymczasowe miejsce pamięci
kilkudziesięciu
mieszkańców
obwodu tarnopolskiego, którzy zginęli
podczas niedawnego „Euromajdanu”.
Dni Miasta Tarnopola obfitowały w bogaty program artystyczny oraz pokazy
sportów motorowych na pięknym jeziorze w centrum miasta, natomiast delegacje miast partnerskich miały również czas
na wymianę doświadczeń samorządowych w poszczególnych krajach. Polskie
samorządy są dla Tarnopola cenne ze
względu na doświadczenia związane z integracją europejską, jak również z pozyskiwaniem
funduszy
europejskich.
Ponadto Miasto Tarnopol liczy na
współpracę w dziedzinie gospodarczej
i jest orędownikiem integracji Ukrainy
z Unią Europejską.
Marek Nyćkowiak

PRacowNicZe
juBileuSZe

W środę 2 września starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz wicestarosta
Tomasz Kuczyński na ręce pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu złożyli podziękowania za długoletnią pracę. Jubileusze pracownicze obchodzili Teresa Sienkiewicz – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Nowym Tomyślu oraz Teresa Fabian i Jerzy Kwapisz z Wydziału Komunikacji nowotomyskiego Starostwa. Do życzeń przyłączyli się również: Skarbnik Powiatu Nowotomyskiego Agnieszka Biegaj oraz Kierownik Wydziału Komunikacji Janusz
Pustelnik.
Wcześniej
jubileusz 25-lecia pracy zawodowej obchodził Mirosław
Ambroszko, inspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
MAG, MAR
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Narodowe czytanie w powiecie
Ponad 2000 instytucji i miast,
także spoza Polski, m. in. z Włoch,
Irlandii, Wielkiej Brytanii, a nawet
RPA zadeklarowało udział w 4.
ogólnopolskiej edycji Narodowego
Czytania. Patronat nad wydarzeniem objęła Para Prezydencka.
Akcja ma na celu zachęcenie mieszkańców polskich miast i wsi do gromadzenia się w miejscach publicznych
w celu głośnego czytania tekstów znanych i cenionych polskich poetów i pisarzy, których twórczość kształtuje nasze
poczucie tożsamości narodowej. W tym
roku bohaterką imprezy była powieść
„Lalka” Bolesława Prusa. W akcję włączyły
się również gminy powiatu nowotomyskiego.

KUŚLIN
W piątek, 4 września od godziny 17:00
na terenie przed biblioteką w Kuślinie
odbył się wyjątkowy happening czytelni-

czy połączyć w pary bohaterów książki.

OPALENICA
czy. W programie spotkanie znalazło się
Bicie Rekordu Polski w jednoczesnym
czytaniu fragmentu "Lalki" Bolesława
Prusa oraz czytanie indywidualne dla
wszystkich chętnych. Wydarzenie znakomicie potwierdziło słowa Wisławy Szymborskiej:
Czytanie
książek
to
najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość
wymyśliła!

LWÓWEK
W sobotę 5 września na lwóweckim
Rynku na uczestników Narodowego Czytania czekało sporo atrakcji , w tym
głośne czytanie "Lalki" i inscenizacja teatralna. Na zaproszenie Biblioteki Publicznej
Miasta
i
Gminy
Lwówek
odpowiedziało spore grono osób.
Najmłodsi chętnie wzięli udział w konkursie na przebranie się za tytułową
"Lalkę".

Akcję w gminie Opalenica wspólnie
zorganizowali: Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Opalenica, Urząd Miejski
w Opalenicy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury „Taklamakan”. W sali
ciężarowców, znajdującej się w opalenickiej Szkole Podstawowej zgromadziło się
niemal 100 osób w tym bardzo dużo
dzieci i młodzieży. Co odważniejsi odczytali na głos liczne fragmenty „Lalki”,
dobrane tak, by jak najpełniej ukazać bogactwo i mistrzostwo arcydzieła Prusa.
Nie zabrakło też poczęstunku oraz kawy.

ZBĄSZYŃ
W ramach Narodowego Czytania
zbąszyńska Biblioteka Publiczna zorganizowała, w sobotę 5 września uliczny happening pt. "Przed sklepem Wokulskiego".
Sklep Wokulskiego mieścił się w lokalu
znanej zbąszyńskiej księgarni w zabytkowej kamienicy na ulicy Senatorskiej 44.
Tam spotykali się wielbiciele "Lalki" Bolesława Prusa. Na chodniku zaaranżowano stylową kawiarnię. Wybrane,
ulubione fragmenty powieści czytali pracownicy zbąszyńskiej książnicy i uczniowie miejscowego liceum w ZS nr 1.
Organizatorom udało się stworzyć atmosferę epoki Bolesława Prusa.
opr.kam.

NOWY TOMYŚL
W nowym Tomyślu akcja Narodowego
Czytania zbiegła się z wydarzeniem pt.
Przystanek: Biblioteka!, który w sobotę 5
września zorganizowała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu wraz z Biblioentuzjastami. Na
Przystanku: „Wczoraj i dziś...literatura”
można było zasiąść w stylowym fotelu
z epoki „Lalki” Bolesława Prusa, czytać
fragmenty książki, rozwiązać lalkowy
quiz, uporządkować wydarzenia z „Lalki”,

V PRZyStaNeK BiBlioteKa Za Nami

W sobotę, 5 września Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Tomyślu wraz z Biblioentuzjastami zaprosiła na ostatnią,
piątą już edycję plenerowej imprezy Przystanek: Biblioteka!
W tym roku hasło przewodnie
brzmiało – „Między dawnymi, a nowymi laty”. Na każdym przystankowym stanowisku można było
zetknąć się z tym co dawne,
a także z tym, co jak najbardziej
nam bliskie, jak najbardziej
współczesne. Imprezę, z dużą swobodą i humorem poprowadzili niezawodni konferansjerzy:
bibliotekarka Martyna Kimstacz i
Biblioentuzjasta – Rafał Putz.

Jak co roku w Wielodziedzinowym
Konkursie Wiedzy i Umiejętności na pasjonatów muzyki, filmu, historii regionu,
sztuki, podróży, literatury, zdrowia
i sportu czekały gry, zabawy i konkursy
z cennymi nagrodami. Na Przystanku:
„Wczoraj i dziś...rodzina” można było zrobić ekspresową przepierkę, odgadnąć do
czego służyły dawne przedmioty, rozpoznać bohaterów starych i nowych
bajek. Przystanek: „Wczoraj i dziś...
sztuka” zapraszał m.in. do zaprojektowania lalkom ubrań w stylu różnych epok,
tworzenia fantazyjnych, papierowych
serwetek, użycia kolorowych koralików
do stworzenia pięknej biżuterii.
Dużym powodzeniem cieszył się również Przystanek: „Wczoraj i dziś...historia
regionu”. Chętni mogli przetłumaczyć
teksty pisane gwarą na język literacki,

rozwiązać quizy na temat zwyczajów ludowych i obejrzeć film promujący Nowotomyską Galerię Internetową.
Na Przystanku: „Wczoraj i dziś... muzyka” rozbrzmiewała muzyka ze starej
płyty, można było wziąć udział w konkursie: „Jaka to melodia?”, rozpoznać sylwetki gwiazd muzycznych i stworzyć
muzyczne naszywki.
Na przystanku: „Wczoraj i dziś...sport”
królowały gry plenerowe, rzuty piłkami
do celu i quiz sportowy.
Przystanek: „Wczoraj i dziś...podróże”
oferował m.in. takie konkurencje jak:
„Odkrywcy wielkich lądów”, „Środki lokomocji dawniej i dziś” i „Cuda świata”.
Jak zwykle obleganym Przystankiem
był: „Wczoraj i dziś... film”. Uczestnicy
wzięli udział m.in. w takich konkurencjach
jak: „Graliśmy w tym samym filmie”, „Kto
mnie zagrał?” czy „Wyreżyserowałem te
dwa filmy”.
Na wszystkich, którzy przybyli czekały
fantastyczne atrakcje – m.in. pokaz
i warsztaty z żonglerki, chodzenia po linie
i na szczudłach w wykonaniu Teatru
Ulicznego „Z głową w Chmurach” , Café
Przystanek z pysznymi bibliotekarskimi
wypiekami, podniebne atelier fotograficzne. Swoje stanowisko miały także
stoisko Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Bolewice, Hanka Billert z Muzeum
na Gościńcu i przedstawiciele Powiatowego Koła Diabetyków, u których można
było zmierzyć poziom cukru i ciśnienie.
Pojawili się też miłośnicy regionu, którzy
zaprezentowali ludowy zwyczaj zwany
Siwkami: Mikołaj Zieliński (siwek), Karol
Zieliński (kominiarz, diabeł) , Wiktor
Kozłowski (baba), Marcin Konieczka
(dziad) i Przemysław Orwat (miś). Im-

prezę zakończył porywający do tańca
występ Waldemara Rychłego z zespołem
grającym muzykę folkową, po którym
nastąpiło
rozwiązanie
konkursu
głównego i wręczenie nagród.
W trakcie trwania imprezy każdy miał
szansę wziąć udział w twórczym konkursie: „Wypromuj naszą bibliotekę” na najciekawsze hasło i grafikę reklamujące
bibliotekę, a także w plebiscycie: „Co czytałam/czytałem gdy byłam/byłem
mały?” i „Lubię, gdy czyta mi
mama/tata...”.
W konkursie głównym nagrody zdobyli: Krzysztof Pańczak (aparat fotograficzny ufundowany przez starostę

nowotomyskiego wręczył w jego imieniu
Rafał Tratwal- kierownik Wydziału Startegii, Promocji i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu), Karolina
Kucz (tablet ufundowany przez burmistrza Nowego Tomyśla), Katarzyna Skowrońska (czytnik e-booków ufundowany
przez Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Alkom Serwis sp. z o.o.), Monika
Kaczmarek (tablet ufundowany przez
Firmę Zborała) i Patrycja Starkowska
(czytnik e-booków ufundowany przez
Comland Komputery). Do wygrania były
również zestawy audiobooków, książki,
talony konsumpcyjne i wiele innych.
MiPBP w Nowym Tomyślu, opr. kam.
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KoNceRtują już 90 lat
W niedzielę 13 września Lwówecka
Orkiestra Dęta świętowała jubileusz
90 lecia istnienia. W hali OSiR zaproszeni goście i sympatycy zespołu wzięli udział w niezwykłej gali.
Z okazji tak zacnego jubileuszu publiczność mogła wysłuchać niezwykle ciekawego koncertu. Bogaty repertuar
taneczny zaprezentowały również
Marżonetki Lwóweckiej Orkiestry Dętej.
Gala była okazją do podziękowań i gratulacji. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
Piotr Długosz wyróżnił każdego członka
orkiestry specjalnym upominkiem.
Wśród gości gali był starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, który wyraził
duży podziw dla działalności zespołu.
Lwówecka Orkiestra Dęta działająca
obecnie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Lwówku wywodzi swą tradycję
od orkiestry Towarzystwa Powstańców
i Wojaków, która powstała w 1925 roku.
To w niej młodzież, jak i sami powstańcy
wielkopolscy 1918/19 potrafiący grać na
instrumentach uświetniali do 1934 roku

BuDują
wSPólNy Dom

każdą imprezę patriotyczną, a także imprezy rozrywkowe, w tym zabawy taneczne. W pierwszych latach działała
pod dyrygenturą Maksymiliana Burdajewicza, a następnie Jana Nawrota. W późniejszych latach orkiestrę prowadzili

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatowego, gminnego, społecznicy, rodzice, domownicy,
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koninie i w Zbąszyniu i sympatycy ośrodka.
Goście wysłuchali informacji nt. działalności placówki i obejrzeli reportaż na temat funkcjonowania Domu. Na scenie pojawiła się również wokalistka Sandra Rugała, której akompaniował
Piotr Ostapkowicz. Zagrał też zespół Triola Band. W holu
głównym zorganizowano wystawę prac plastycznych uczestników SDŚ.
W imieniu władz samorządowych powiatu nowotomyskiego
gratulacje z okazji cynowego jubileuszu złożył starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki. W słowach skierowanych do uczestników, kierownictwa i pracowników ośrodka wyraził swoje
uznanie dla jego działalności i podziękował za wieloletnie zaangażowanie w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania placówki pogratulował
wspaniałej inicjatywy.

Ośrodek zapewnia fachową opiekę m.in. terapeutów, pedagoga, czy psychologa. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne
w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej i rękodzieła, edukacyjnej oraz technicznej.
Celem terapii jest przywracanie, podtrzymywanie oraz rozwijanie i uczenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
życia i funkcjonowania w lokalnej społeczności. Z racji bardzo
szczególnych potrzeb uczestników w placówce prowadzona
jest szeroko rehabilitacja społeczna. Jest ona procesem
długotrwałym i musi mieć charakter ciągły, nieprzerwany. Polega na wykształceniu lub przywróceniu umiejętności samoobsługowych oraz zachowań i postaw akceptowanych
społecznie. Terapia opiera się na wspieraniu chorego w trudnym dla niego okresie powrotu do aktywnego życia, wsparciu
go w kolejnych kryzysach emocjonalnych i interpersonalnych.
Uczestnicy potrzebują różnorodnych treningów i edukacji, żeby
odzyskać utraconą samodzielność lub móc funkcjonować przy
niewielkim wsparciu. Aktualnie z zajęć korzysta 20 domowników.
Specjalistyczna rehabilitacja oraz terapia jakiej są poddawani
uczestnicy przynosi pozytywne i wymierne efekty w postaci
lepszego przystosowania tych osób do funkcjonowania w codziennym życiu, zmniejsza ich lęki i napięcia, podnosi samoocenę, przywraca wiarę we własne możliwości. Istotą leczenia
środowiskowego jest realizacja terapii z dala od szpitala i oddziału stacjonarnego, a blisko miejsca zamieszkania - w środowisku.
KAM

KAM

juBileuSZ KoZiołKów
PRZyPRoStyŃSKicH

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Koziołki Przyprostyńskie występuje już 20
lat. Uroczystość jubileuszowa odbyła się
13 września w Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu. Życzenia Koziołkom
Przyprostyńskim na ręce opiekuna artystycznego - Gabrieli Marciniak złożyły
zaprzyjaźnione zespoły, delegacje szkół
oraz przedstawiciele władz powiatowych i gminnych. Okolicznościowy adres
do członków zespołu skierował starosta
nowotomyski Ireneusz Kozecki.

Z okazji 10-tej rocznicy istnienia Środowiskowego
Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu w sali NOK-u
odbyła się wspaniała uroczystość powołana dzięki
staraniom wielu społeczników, przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu placówka
rozpoczęła swoje funkcjonowanie 15 września 2005
roku.

Franciszek Nawrot, Józef Wesoły, Jan Pawelczak, Marian Nawrot (przez 30 lat!),
Piotr Pospieszny, a obecnym kapelmistrzem jest Jacek Kortylewicz.

Zespół „Przyprostyńskie Koziołki” powstał w 1995 roku z inicjatywy Gabrieli
Marciniak -nauczycielki Szkoły Podstawowej imienia Antoniny Woźnej w Przyprostyni. Przez pierwsze dwa lata
choreografem Zespołu była Irena Wachowska. Następnie rolę kierownika oraz
choreografa przejęła pomysłodawczyni Gabriela Marciniak. Od samego początku
„Przyprostyńskie Koziołki” prezentowały
na scenie rodzimy folklor, podtrzymując
w ten sposób tradycje swojego regionu.
Dzieci występowały w oryginalnych strojach przyprostyńskich. W ramach
współpracy zespołu z „Weselem Przyprostyńskim” niemal od początku, odbywały
się wspólne próby, występy oraz wyjazdy.
Członkowie „Wesela” byli i nadal są częstymi gośćmi w Szkole Podstawowej
w Przyprostyni. Podczas wizyt udzielają
rad, wskazówek oraz czerpią tzw. „narybek” dla swojego zespołu. Młody zespół,
oprócz wspólnego występowania z „Weselem”, korzysta także z podkładów muzycznych. Dzięki życzliwości muzyków
z kapeli „Wesela” udało się zorganizować
nagranie w studio przy Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze. Od tego
momentu „Przyprostyńskie Koziołki” dysponują profesjonalnymi nagraniami swoich spektakli.
Zespół „Przyprostyńskie Koziołki” aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym
naszego Regionu. Od wielu lat występuje

podczas lokalnych imprez kulturalnych
takich jak: Biesiada Koźlarska, Dożynki
Gminne, Piknik Parafialny czy Spotkania
Integracyjne Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Regionu Kozła. Przez ostatnie
kilka lat zespół uczestniczył między innymi w warsztatach koźlarskich, warsztatach „Mistrz - Uczniem” oraz
w warsztatach „Tańce - połamańce” wraz
z Zespołem Dziecięcym „Rego”. Młodzież
z zespołu podczas tych spotkań, miała
niewątpliwą okazję nauczyć się tańców i
przyśpiewek z naszego Regionu. Zespół
zapraszany jest również do szkół i przedszkoli na terenie gminy Zbąszyń jak i poza
nią. Dzięki temu, wspólna zabawa z folklorem, spełnia funkcję edukacyjną i integracyjną sprawiając przy tym wiele
radości jej uczestnikom. „Przyprostyńskie
Koziołki” mają na swoim koncie szereg
występów: na IV Międzynarodowym
Dziecięcym Festiwalu Folkloru oraz Wojewódzkich Spotkaniach Dzieci i Młodzieży
w
Zielonej
Górze,
I Międzynarodowym Festiwalu Dzieci
i Młodzieży - Gry na Dudach w Schleife
oraz Festiwalu w Müllrose, imprezach organizowanych przez Muzeum Etnograficzne w Ochli, a także Festiwalu Kultury
Regionalnej w Nowym Kramsku. Zespół
otrzymał także wyróżnienie na II Regionalnym Przeglądzie Folklorystycznym
w Środzie Wielkopolskiej oraz III nagrodę
w IV Regionalnym Przeglądzie Folklorystycznym w Dusznikach (2008 rok).
W ciągu 20 lat istnienia Koziołki Przyprostyńskie wystąpiły przed publicznością
ponad 200 razy. Zespół wyedukował
ponad 300 dzieci, z których spora grupa
kontynuuje swoją przygodę z folklorem
w zespole „Wesele Przyprostyńskie”.
Obecnie „Koziołki Przyprostyńskie” liczą
50 członków, zespół podzielony jest na
dwie grupy: młodszą (dzieci Klas II - III)
oraz starszą (dzieci klas IV – VI i młodzież
gimnazjalna).
Materiał: UM w Zbąszyniu, opr. MAG
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XVii wojewódzko
– archidiecezjalne Dożynki
wielkopolskie

jubileuszowa olimpiada
odbędzie się w trzciance

W piątek, 11 września, w nowotomyskim Starostwie odbyło się
spotkanie dotyczące organizacji
w Trzciance w 2016 roku finału
Centralnej Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych.

W niedzielę, 30 sierpnia w Buku
odbyły się XVII Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie. Gospodarzami święta plonów
byli: byli Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopol-

W spotkaniu udział wzięli: starosta
nowotomyski - Ireneusz Kozecki oraz
przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: prof. Monika
Kozłowska – Prorektor ds. Studiów i dr
inż. Witold Nowakowski. Ze strony powiatu nowotomyskiego w rozmowach
uczestniczyli również dyrektor ZS RCKU
w Trzciance – Izabela Kałek oraz kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – Marek Nyćkowiak.
Na miejsce olimpijskich zmagań naj-

skiego, Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Jan
Grabkowski – Starosta Poznański
i Burmistrz Miasta i Gminy Buk Stanisław Filipiak.

Powiat nowotomyski reprezentował
starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki,
przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Maria Galas oraz radny Rady
Powiatu Nowotomyskiego Władysław
Napierała. Nie zabrakło również Radnego
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z naszego terenu Ryszarda Napierały.

lepszych uczniów wybrano Zespół Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance. Olimpiada odbędzie się na początku czerwca
przyszłego roku i udział w niej weźmie
około 200 uczniów oraz 70 nauczycieli
– przedstawicieli szkół rolniczych z całej
Polski. Warto dodać, że powiat nowotomyski jako współorganizator wydarzenia ma przed sobą nie lada
wyzwanie, bowiem przyszłoroczna
olimpiada jest 40. Jubileuszową Olimpiadą Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Możliwość organizacji tak ważnego wydarzenia to wyróżnienie zarówno dla
szkoły jak i powiatu. Już teraz starosta
I. Kozecki zapowiedział wsparcie organizacyjne i logistyczne całego przedsięwzięcia.
MAG

Święto zainaugurowało otwarcie Wystawy Rolniczej z udziałem Krzysztofa
Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. O godzinie
13.00 święceniem dożynkowych wieńców, rozpoczęła się msza święta dziękczynna, którą celebrował Metropolita
Poznański.
W tegorocznych dożynkach wzięli
udział przedstawiciele administracji
rządowej, m.in. Zofia, Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Wojewoda Wielkopolski
Piotr Florek, parlamentarzyści ziemi wielkopolskiej, samorządowcy z całej Wielkopolski w tym m.in. Wicemarszałek
Wojciech Jankowiak, Wiceburmistrz
Miasta i Gminy Buk Aleksandra Wawrzy-

niak, radni samorządów różnego
szczebla, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa, służb
mundurowych oraz duchowieństwa.
Nie zabrakło również stoisk służb i instytucji związanych z rolnictwem. Swoją
obecność zaznaczyły m.in.: Wielkopolska
Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Muzeum
Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno –
Spożywczego w Szreniawie.
W delegacji dożynkowej wieniec powiatu nowotomyskiego niosły panie
z Koła Gospodyń Wiejskich z Rudnik:
Łucja Hypka, Irena Kaczmarek, Mieczysława Kaźmierska i Wanda Kałek.
MAG,KAM

czych. Z serdecznymi życzeniami
z okazji tak ważnego dla wsi święta
udała się również delegacja powiatu nowotomyskiegow składzie:
starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, wicestarosta Tomasz Kuczyński i przewodnicząca Rady Powiatu
Nowotomyskiego Maria Galas.

wierzchem, a dla maluchów dmuchany
zamek. Odbyły się konkursy z nagrodami,
gry i zabawy, turniej siatkówki i pokaz karate. W ramach imprezy odbyło się również wiele rozgrywek sportowych.
Zacięte pojedynki w konkurencjach
sportowych toczyły się o Puchar Starosty Nowotomyskiego i Puchar Sołtysa
wsi Szarki. Ponadto najlepsi zawodnicy
w poszczególnych konkurencjach otrzymali pamiątkowe medale. Puchary i medale ufundowało Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu.

mieszkańcy Szarek świętowali

W niedzielę, 6 września mieszkańcy
Szarek obchodzili uroczystości
z okazji 290. rocznicy powstania

wsi, połączone z dożynkami sołeckimi. Wśród zaproszonych gości
oprócz samych mieszkańców nie

zabrakło przedstawicieli władz samorządowych gminy i powiatu oraz
reprezentantów instytucji rolni-

W programie imprezy znalazło się
sporo atrakcji. Na scenie wystąpił solista
Paweł Lisek, zespół Wesoła Ferajna
i grupa Dambejk. Organizatorzy zapewnili również inne atrakcje, jak darmowe
przejażdżki bryczką, jazda na koniu

opr. K.K., zdjęcia: Schreyner team
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StRażacKie StRZelaNie

W sobotnie popołudnie 12 września, odbyły się zawody strzeleckie
dla druhów z terenu gminy Lwówek. Do współzawodnictwa zgłosiło
się siedem jednostek OSP. Każda
drużyna składała się z czterech zawodników.
Każdy z uczestników zawodów miał
do dyspozycji dziesięć strzałów. W kla-

syfikacji grupowej najlepszą
celnością wykazali się druhowie z Chmielinka z wynikiem
262 punktów. Drugie miejsce
przypadło strażakom z Lwówka,
którzy uzyskali 254 punkty. Na trzecim
miejscu uplasowała się drużyna z Pakosławia, która ustrzeliła łącznie 212
punktów.
W klasyfikacji indywidualnej najlepszy
okazał się druh Piotr Wojciechowski (87
pkt), Mariusz Sucharzewski (86 pkt) oraz
Maksym Sucharzewski (77 pkt).
Dzień później odbyły się IV zawody
strzeleckie strażaków z powiatu nowotomyskiego.
Z każdej gminy mogły uczestniczyć
dwie drużyny po czterech zawodników.

SPaRtaŃSKa
SPRawNoŚć
w GRuDNej

Na pierwszym miejscu uplasowała się
drużyna z Chmielinka, uzyskując wynik
274 punkty. Drugie miejsce przypadło
druhom z Lwówka z wynikiem 250 punktów. Trzecie miejsce ustrzelili strażacy
z Opalenicy osiągając wynik 230 punktów. W klasyfikacji indywidualnej najlepszym strzelcem okazał się Ireneusz
Witkowski (76 pkt) z OSP Chmielinko.
Drugie miejsce przypadło Damianowi
Żukrowskiemu (74 pkt) z PSP Nowy Tomyśl. Trzecie miejsce zajął Mariusz Jędrzejczak (72 pkt) z OSP Lwówek. Po
wręczeniu okolicznościowych pucharów
na zawodników czekała grochówka.

OSP Lwówek, opr. kam

Strzelanie o Puchar Komendanta
wojskowej Komendy uzupełnień

W sobotę, 19 września w Grudnej Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
kultury, sportu i promocji sołectwa Grudna zrealizowało projekt pt.
„Spartańska sprawność”.
Zadanie współfinansowane ze środków powiatu nowotomyskiego w ramach konkursu ofert miało za zadanie m.in. promowanie aktywności fizycznej i rozwijanie cech
społecznych poprzez sport.
Aktywnie czas spędziły dzieci i młodzież z terenu powiatu nowotomyskiego. Konkurencje sportowe takie jak przeciąganie liny, rzut piłką do kosza, bieg w workach, slalom z łyżką i piłką, czy strzał do bramki cieszyły się dużym zaangażowaniem wśród
dzieci jak i rodziców. Dla zwycięzców zostały ufundowane atrakcyjne nagrody. Trzygodzinne zmagania sportowe dostarczyły mieszkańcom niesamowitych wrażeń ruchowych, sporą dawkę adrenaliny i pozwoliły w miłej atmosferze spędzić słoneczny
sobotni dzień.
Końcowym akcentem tego szczególnego dnia był emocjonujący mecz piłkarski
"Grudna" z kapitanem drużyny Krzysztofem Kaczmarkiem kontra "Goście" z kapitanem Marcinem Migdałkiem. Zwyciężyła drużyna "GRUDNA" 2:1.

UG Miedzichowo, opr.kam

Uczczenie święta – Dnia Wojska
Polskiego było głównym celem
przeprowadzenia międzypowiatowych zawodów strzeleckich.
W niedzielę, 30 sierpnia na nowotomyskiej strzelnicy w Parku Kultury i Wypoczynku spotkały się reprezentacje
trzech powiatów – grodziskiego, wolsztyńskiego i nowotomyskiego. Każdy
z powiatów wystawił dwie reprezentacje
– reprezentację starosty i reprezentację
Przewodniczących Rad. Uczestników zawodów strzeleckich powitał główny organizator – Wojskowy Komendant
Uzupełnień.
Drużynę Starosty Nowotomyskiego
reprezentował Członek Zarządu – Lech
Sadowski, z kolei drużynę Przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego
reprezentował Leszek Leśny - Zastępca
Marii Galas. W skład obu kolektywów

weszli m.in. pracownicy Starostwa.
Rywalizacja przeprowadzona została
w dwóch konkurencjach. Strzelanie z karabinka sportowego KBKS oraz strzelanie
z pistoletu sportowego.
Drużyna Rady Powiatu Nowotomy-

skiego z wynikiem 619 pkt zajęła
II miejsce w klasyfikacji zespołowej. Także
indywidualnie Członek Zarządu Powiatu
- Lech Sadowski zajął bardzo wysoką,
II lokatę.
Jakub Skrzypczak
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wieloBój atletycZNy w ciecHaNowie

Już drugi raz drugi, w dniach 4-5
września w Ciechanowie odbyły się
Wieloboje Atletyczne-impreza,
którą Polski Związek Podnoszenia
Ciężarów, organizuje dla dzieci
w wieku 8 - 12 lat, czyli takich, którzy nie mogą jeszcze startować w
zawodach podnoszenia ciężarów.

Dzieci takie często uczęszczają już
na siłownie klubowe, gdzie mają zajęcia ogólnorozwojowe i poznają
podstawy podnoszenia ciężarów.
LKS
Budowlani
reprezentowała
szóstka młodych zawodników: Piotr
Hosse, Patrycja Górna, Maja Przybylak,
Kacper Tylkowski, Cyprian Boch i Ro-

WYCHODZĄC Z RATUSZA - SEMINARIUM TANDEMOWE
DLA PARTNERSTW POLSKO-NIEMIECKICH

Integracja, odkrywanie,
działanie

W dniach od 13 do 16 września w Zamku Trebnitz (Müncheberg) odbyło
się polsko-niemieckie seminarium tandemowe dla partnerstw miejskich
i komunalnych w kontekście polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.
W spotkaniu wzięło udział ponad trzydzieści osób z różnych części Polski
i Niemiec. Celem projektu była integracja istniejących już partnerstw
oraz pokazanie teoretycznej i praktycznej strony organizacji spotkań
młodzieżowych.
W seminarium uczestniczyli również przedstawiciele, od lat współpracujących ze
sobą, powiatów: nowotomyskiego (Magdalena Chwalisz-Burzyńska z Wydziału Strategii, Promocji i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu) i PotsdamMittelamark (Michael Paduch w Inkubatora Przedsiębiorczości w Bad-Belzig).
Przedmiotem rozmów i warsztatów była wymiana doświadczeń oraz określenie nowych celów współpracy.
Na początku uczestnicy wysłuchali wystąpień doświadczonych referentów z zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży. Kolejne dni poświęcono na dyskusję pomiędzy przedstawicielami partnerstw, wprowadzenie w aspekty teoretyczne
i praktyczne spotkań, informacje o finansowaniu i składaniu wniosków w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Celem seminarium było wsparcie uczestniczących partnerstw do jeszcze większego działania i zaangażowania w organizację polsko-niemieckich spotkań
młodzieżowych. Całość została zakończona wizytą w berlińskim Czerwonym
Ratuszu i ewaluacją w Domu Willy´ego Brandta.
Źródło: www.pnwm.org; opr. mag

ksana Kudłaszyk. Opiekunem grupy był
Marcin Lampe, a Tomasz Kudłaszyk pojechał do Ciechanowa w charakterze sędziego zawodów. Przez dwa dni
najmłodsi zawodnicy z Klubu rywalizowali
z innymi w rzucie piłką lekarską w tył,
biegu zawrotnym 4 x 10 metrów, skoku
z miejsca w dal i w bojach rwania i podrzutu przy których oceniana była tylko
i wyłącznie technika. Rok temu "Budowlani" w rywalizacji zespołowej, zajęli
szóste miejsce - w tym roku mogą się
pochwalić zdecydowana poprawą, ponieważ stanęli na drugim miejscu podium.
Zdecydowanie lepszy start zanotowały
nowotomyskie dziewczęta, a Roksana
Kudłaszyk w grupie wiekowej do lat 10
pokonała wszystkie konkurentki. Zwycięzcy grup wiekowych otrzymali puchary, a każdy z zawodników pamiątkowy
medal, koszulkę i gadżety z logo i hasłem
zawodów "Zostań przyszłym mistrzem".
To wspaniała inicjatywa. Najmłodsi z klubów mogą sprawdzić się i zasmakować
prawdziwej rywalizacji. Jestem niesamowicie zadowolony z wyniku, bo to pokazuje, że obraliśmy naprawdę dobrą drogę
i nasza praca z najmłodszymi przynosi
efekty, a mam nadzieję, że przyniesie
jeszcze większe i że niektórzy z nich naprawdę zostaną kiedyś mistrzami - powiedział Marcin Lampe
Trener "Budowlanych", może być podwójnie zadowolony, ponieważ właśnie
w tych dniach Ciechanowie odbyła się
prezentacja książki "ABC Ciężarów", której jest współautorem. Książka ta skiero-

wana jest przede wszystkim do nauczycieli wychowania fizycznego, którzy chcą
rozpocząć ogólnorozwojowe ćwiczenia

atletyczne, oraz do początkujących instruktorów podnoszenia ciężarów.
Materiał: LKS „Budowlani”

Otwarcie Wiaty
Integracyjnej w Porażynie

W sobotę, 5 września w Porażynie
odbyło się uroczyste otwarcie
Wiaty Integracyjnej, miejsca gdzie
mieszkańcy Porażyna będą mogli
w komfortowych warunkach
uczestniczyć w wydarzeniach kulturalno-artystycznych wsi.
W sobotnich uroczystościach udział
wzięli m.in. burmistrzowie Tomasz Szulc
i Paweł Jakubowski, starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, przewodnicząca
Rady Powiatu Nowotomyskiego Maria
Galas oraz członek zarządu KOLD Ireneusz Witkowski. Głównym gospodarzem
imprezy był sołtys Porażyna. To
w głównej mierze dzięki determinacji Jerzego Piechowiaka wiata powstała, a jej
estetyka wzbudziła podziw wśród gości.
Sołtys w krótkim, ale rzeczowym wystąpieniu ukazał genezę oraz opisał kolejne etapy powstawania budowli. Po
przemowie nastąpiło poświęcanie wiaty
przez księdza proboszcza kanonika Zbigniewa Kuźnickiego. Kolejnym ceremoniałem było przecięcie wstęgi. Po części
oficjalnej miał miejsce występ artystyczny w wykonaniu dzieci z SP Porażyn
a po nim poczęstunek.
Budowa Wiaty Integracyjnej w Porażynie, została dofinansowana na pod-

stawie umowy z Urzędem Marszałkowski
w ramach realizacji Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
inicjatywy LEADER + dzięki przynależności Gminy Opalenica do Stowarzyszenia KOLD. Wiata została wykonana
przez firmę PW „STOLARZ” s. c. Piotr
i Helena Ludwiczak z Opalenicy.
Koszt całkowity budowy zamknął się
w kwocie 68 800,05 zł z czego uzyskane
dofinansowanie wyniosło 44 748,00 zł.
Pozostała kwota 24 052,05 zł pochodziła z budżetu Gminy Opalenica jako
wkład własny. W ramach funduszu sołec-

kiego wioska przeznaczyła 8 548,50 zł na
wykonanie projektu budowlanego wiaty.
Prace budowlane zostały wykonane w
styczniu i lutym 2015 roku. W ramach
tego samego wniosku złożonego do
Urzędu Marszałkowskiego wytyczono
i oznakowano szlaki do Nordic Walking na
terenie gminy i lasów Nadleśnictwa Grodzisk. Długość powstałych i otwartych
w maju tras wynosi ponad 35 km. Koszt
tego zadania wyniósł 24 538,50 a uzyskane dofinansowanie 12 600,00 zł.
UM Opalenica

11

wrzesień, 2015

Sportowa rywalizacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Nowy Tomyśl, ZSZIL Nowy Tomyśl,
ZS nr 1 Zbąszyń oraz ZS nr 2
Zbąszyń.

W środę, 23 września na Stadionie
Miejskim w Opalenicy rozegrano
Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego w Lekkiej Atletyce Szkół Po-

nadgimnazjalnych. W zawodach
uczestniczyła młodzież z sześciu
szkół z terenu powiatu: ZSR CKU
Trzcianka, ZS Opalenica, ZSOiP

Celem zawodów była popularyzacja
lekkiej atletyki wśród młodzieży oraz
wyłonienie najlepszych zawodników
z powiatu nowotomyskiego. Organizatorami zawodów byłi: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Opalenicy, ZS Opalenica, MKS Opalenica. Impreza została
przeprowadzona w klasyfikacji indywidualnej oraz zespołowej chłopców
i dziewcząt. Trzech najlepszych zawodników z każdej konkurencji oraz zwycięskie
sztafety uzyskały awans do zawodów rejonowych, które odbędą się 30 września
na Stadionie Olimpii w Poznaniu. Zawodnicy i sztafety z miejsc 1 – 3 otrzymały
medale, a w klasyfikacjach zespołowych
rozdano okazałe puchary ufundowane
przez nowotomyskie starostwo.
Materiał: Dorota Szafrańska
OSiR Opalenica, opr. mag

Medaliści w poszczególnych
konkurencjach:

DZIEWCZĘTA:
100m
1m Piskorz Patrycja ZS 1 Zbąszyń – 14,00
2m Malinowska Karina ZS Opalenica – 14,05
3m Pilc Żaneta ZS Opalenica – 14,43
200m
1m Patan Aneta ZSZiL Nowy Tomyśl – 29,59
2m Piskorz Dominika ZS 1 Zbąszyń – 29,71
3m Wiśniewska Kamila ZS Opalenica – 31,18
400m
1m Nowak Karina ZSOiP Nowy Tomyśl –
1:12,73
2m Macioszek Anna ZSOiP Nowy Tomyśl –
1:13,53
3m Knop Lucyna ZSZiL Nowy Tomyśl –
1:14,65
800m
1m Jarnot Natalia ZSZiL – 2:51,98
2m Ochowiak Paulina ZSZiL Nowy Tomyśl –
3:05,02
3m Skrzypczak Marta ZS 1 Zbąszyń – 3:10,70
1500m
1m Starzak Małgorzata ZSZiL Nowy Tomyśl –
6:01,84
2m Pisarska Iwona ZSZiL Nowy Tomyśl –
6:14,89
3m Kaczmarek Agnieszka ZS 2 Zbąszyń –
6:23,54

Skok w dal
1m Nowak Wiktoria ZSR CKU Trzcianka –
4,65m
2m Dziamska Sara ZS Opalenica – 4,46m
3m Kurek Klaudia ZS Opalenica – 4,31m

Skok wzwyż
1m Hildebrand Julia ZS Opalenica – 125cm
2m Kowal Paulina ZSZiL Nowy Tomyśl 120cm
3m Noculak Julita ZSZiL Nowy Tomyśl –
120cm

Rzut oszczepem

XViii ogólnopolski Bieg Zbąskich,
czyli jak smakuje medal
Tegoroczny medal zbąszyńskiego,
dziewiątego w historii zawodów,
półmaratonu, jest już teoretycznie
nie do zdobycia. Tylko ci, którzy
w niedzielę ukończyli bieg w „Mieście nad jeziorem”, przekraczając
linię mety przy hali „Zbąszynianka”
mogą szczycić się pięknym medalem z charakterystycznym motywem łabędzia.
W tym roku projekt tego trofeum
zakładał prostotę i minimalizm, ale właśnie ta minimalistyczna forma zawiera
w sobie maksymalną treść. Ile znaczy taki
medal i jak smakuje zwycięstwo, gdy nieludzko zmęczone nogi przekroczą linię
mety i poczujesz jego lekki ciężar, gdy
ręce wolontariuszki zawieszają go na
twojej szyi, wie tylko sześćset dziesięć
osób - dokładnie tyle.
Pewnie inaczej czuje smak tego medalu Mykola Jukhymchuk z Ukrainy, najszybszy zawodnik, który pobił rekord
trasy półmaratonu (czas 1:03:57), tym
samym po raz kolejny wygrywając Bieg
Zbąskich. W oczywisty sposób czuje inaczej ten smak Boniface Nduva (Kenia),
który musiał myśleć o zwycięstwie,
a przynajmniej myśleć o tym, by być
o krok przed Laurenem Kwalia (Kenia).
Ciężko pracowała na złoty medal
w klasyfikacji generalnej kobiet Kenijka
Cheboi Gladys, ale musiał mieć on niebywały smak zwycięstwa, skoro ta młodziutka studentka z Nairobi nie
przestawała się uśmiechać, stojąc na podium i potrząsając ogromnym pucharem.
Miejsce drugie zajęła rodaczka Gladys,
Chesang Dorcus, na miejscu trzecim znalazła się Agnieszka Janasiak. Ukrainka
Switlana Olijnyk była czwarta i zapytałam
ją, przy kawie i cieście, które co roku
pieką i pięknie podają zbąszyńscy senio-

1m Wesoła Marta ZSZiL Nowy Tomyśl –
19,80m
2m Jańczak Aleksandra ZS 1 Zbąszyń –
19,40m
3m Kardacz Karolina ZS 1 Zbąszyń – 18,65m

Pchnięcie kulą
1m Nowak Paulina ZS Opalenica – 11,12m
2m Walczak Patrycja ZSR CKU Trzcianka –
9,08m
3m Łuczak Weronika ZSZiL Nowy Tomyśl –
8,64m

Sztafeta 4 x 100m
1m ZS Opalenica – 58,33

Sztafeta szwedzka
1m ZSZiL Nowy Tomyśl – 2:51,52

CHŁOPCY:
100m
1m Palacz Dawid ZSOiP Nowy Tomyśl – 12,37
2m Stefański Damian ZS Opalenica – 12,41
3m Hirszfeld Hubert ZSZiL Nowy Tomyśl –
12,50
200m

rzy i okoliczne koła gospodyń, czy
czwarte miejsce - jak mówią - smakuje
gorzko. Powiedziała, że nie, bo przecież
walczyła do końca i trudno, nie może być
na podium, ale nie ma sobie nic do zarzucenia.
A inni? Marek Lewandowski, zawodnik
TKKF „Łabędź” Zbąszyń pisze na swoim
profilu fejsbukowym: „Było super...no i ci
rozbiegani mieszkańcy gminy i miasta
Zbąszyń... oby tak dalej, to za rok połowa
zawodników na biegu będzie ze Zbąszynia, czego sobie i innym życzę”. Bo liczba
osiemdziesięciu trzech biegaczy i biegaczek z Gminy Zbąszyń robi wrażenie – co
roku jest nas więcej, a nawet kto inny
staje na podium! Wśród mieszkańców
gminy Zbąszyń najszybszy okazał się Arkadiusz Janowski z Perzyn (1:25:00), za
nim w tej kategorii znalazł się Sławomir
Szkudlarek, na miejscu trzecim zaś Mariusz Gucze. Wśród „zbąszynianek” najszybsza była Paulina Brychcy-Nowak
z czasem 1:45:50, która walczyła do
końca i okazała się niepokonana, chociaż

tydzień wcześniej biegła maraton i jeszcze rano mówiła, że to może nie być jej
najlepszy dzień. Tuż za nią była Anna
Siedlarz, koleżanka Pauliny z TKKF
„Łabędź”, która ostatnie metry biegła
z uśmiechem na ustach, wiedząc, że jest
swoim własnym zwycięzcą, że na ten
medal trenowała miesiącami, że wcale
nie było łatwo. Ten uśmiech miał cenę
srebrnego medalu. Na trzecim miejscu
stanęła Rita Rosolska, też po raz pierwszy na zbąszyńskim podium.
W tym roku tradycyjnie biegli
najmłodsi i młodzież. Zobaczyliśmy walkę
o każdy centymetr aż ponad pięciuset
zawodników. Biegły „Krasnale”(czyli czterolatki i młodsi), biegły dzieci niepełnosprawne - każdy walczył o swoje miejsce
na mecie, a równie mocno walczyli (ze
stresem) rodzice. Dzieci i młodzież (aż do
gimnazjalistów) dostarczyli nam równie
mocnych emocji, co dorośli. Meta wręcz
eksplodowała ich entuzjazmem.
Anita Rucioch-Gołek, opr. kam

1m Szała Adrian ZSZiL Nowy Tomyśl – 25,49
2m Marciniak Filip ZSOiP Nowy Tomyśl –
25,96
3m Dudek Dawid ZSR CKU Trzcianka – 26,11
400m
1m Sprywa Dawid ZSZiL Nowy Tomyśl –
58,48
2m Dziamski Radosław ZS Opalenica – 59,18
3m Wojtaszak Jakub ZSOiP Nowy Tomyśl –
1:00,96
800m
1m Cybal Maciej ZS Opalenica – 2:30,12
2m Dąbrowski Kamil ZS 2 Zbąszyń- 2:31,13
3m Stechecki Tomasz ZS 2 Zbąszyń – 2:31,17
1500m
1m Dziamski Wiktor ZS Opalenica – 4:50,39
2m Szlawski Patryk ZSZiL Nowy Tomyśl –
5:00,06
3m Kałek Adrian ZSR CKU Trzcianka – 5:06,78
3000m
1m Borkiewicz Jakub ZSOiP Nowy Tomyśl –
11:14,13
2m Brzozowski Patryk ZSZiL Nowy Tomyśl –
11:15,04
3m Sadowski Adrian ZS Opalenica -11:27,42

Skok w dal
1m Sadłocha Bartosz ZS Opalenica – 5,81m
2m Pawelski Aleksander ZS 1 Zbąszyń –
5,67m
3m Barczak Gracjan ZS 2 Zbąszyń – 5,58m

Skok wzwyż
1m Dąbrowski Adam ZS 2 Zbąszyń – 160cm
2m Fabian Filip ZS Opalenica – 155cm
3m Nowak Bartosz ZSOiP Nowy Tomyśl –
155cm

Rzut oszczepem
1m Konatowski Karol ZSZiL Nowy Tomyśl –
41,20m
2m Vogel Kamil ZSOiP Nowy Tomyśl –
41,00m
3m Nawrocki Karol ZSZiL Nowy Tomyśl –
34,70m

Pchnięcie kulą
1m Andraszek Jonasz ZSOiP Nowy Tomyśl –
12,85m
2m Czarnywojtek Dominik ZSOiP Nowy Tomyśl – 12,01m
3m Michniewicz Sebastian ZSZiL Nowy Tomyśl – 11,65m

Sztafeta 4 x 100m
1m ZSZiL Nowy Tomyśl – 50,41

Sztafeta szwedzka
1m ZSOiP Nowy Tomyśl – 2:21,12

Klasyfikacja zespołowa dziewcząt:
1m ZSZiL Nowy Tomyśl
2m ZS Opalenica
3m ZS 1 Zbąszyń
4m ZSR CKU Trzcianka
5m ZSOiP Nowy Tomyśl
6m ZS 2 Zbąszyń

– 114pkt
– 95 pkt
– 71 pkt
– 46 pkt
– 37 pkt
– 9 pkt

Klasyfikacja zespołowa chłopców:
1m ZS Opalenica
2m ZSZiL Nowy Tomyśl
3m ZSOiP Nowy Tomyśl
4m ZSR CKU Trzcianka
5m ZS 1 Zbąszyń
6m ZS 2 Zbąszyń

– 113,5 pkt
– 106 pkt
– 78 pkt
– 49 pkt
- 45,5 pkt
– 39 pkt

W sobotnie popołudnie, 12 września odbył się V Nowotomyski Bieg
Uliczny "CHYŻA DZIESIĄTKA". Na starcie zawodników, oprócz licznie
zebranych kibiców, powitali również przedstawiciele władz samorządowych powiatu nowotomyskiego i Gminy Nowy Tomyśl oraz organizatorzy biegu. Sportowców dopingowali m.in.: starosta nowotomyski
Ireneusz Kozecki i wicestarosta Tomasz Kuczyński.
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POWIAT NOWOTOMYSKI OCZAMI MŁODYCH!
UWAGA GIMNAZJALIŚCI I UCZNIOWIE
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH!
POKAŻCIE NAM JAK WIDZICIE NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ!

walczyli o Srebrną Szeklę
Zbąszynia

Starosta Nowotomyski ogłasza

KONKURS NA FILM PROMOCYJNY
O POWIECIE NOWOTOMYSKIM
Nie zwlekaj, już dziś zacznij działać!
Dla laureatów najciekawszych
filmów ufundowano atrakcyjne nagrody.
Szczegółowy regulamin konkursu już w następnym numerze Przeglądu.

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

Rozwiązanie krzyżówki nr 7 (63): Chmiel i wiklina
Zwycięzcy: Aleksandra Hołoga z Opalenicy, Lidia Pakuła Bolewice, Anna Pawlik ze Zbąszynia.

W dniach 12-13 września na jeziorze Błędno odbyły się XXVI regaty
żeglarskie o „Srebrną Szeklę
Zbąszynia” w klasach: optimist, katamaran, turystyczne jachty kabinowe, jachty otwarto okładowe.
Organizatorem regat był Zbąszyński
Klub Żeglarski. Wsparcia finansowego
w ramach konkursu ofert udzieliło starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu.
Bazą zawodów była Przystań Żeglarska
Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego
w Zbąszyniu. Regaty rozpoczęły się w sobotę 12 września uroczystym podniesieniem bandery, powitaniem zebranych,
omówieniem historii regat, przedstawieniem Komisji Sędziowskiej i omówieniem
instrukcji żeglugi. W uroczystości rozpoczęcia uczestniczyli: starosta nowotomyski
Ireneusz
Kozecki,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu No-

wotomyskiego Leszek Leśny oraz wiceburmistrz Zbąszynia Marek Orzechowski.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc
w poszczególnych klasach oraz klasyfikacjach otrzymali puchary i dyplomy, które
wręczyli komandor Zbąszyńskiego Klubu
Żeglarskiego Bogdan Gołek oraz wicekomandor Mirosław Stróżyk. W klasyfikacji
generalnej jachtów kabinowych zwycięzca otrzymał nagrodę przechodnią
„Srebrną Szeklę Zbąszynia”, którą wręczył Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki. „Lampę nawigacyjną” - nagrodę
przechodnią dla zwycięzcy „Biegu Samotników” wręczył Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński. Organizację regat
sfinansowano przy udziale środków
otrzymanych ze Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu. W regatach, we
wspaniałej żeglarskiej atmosferze,
uczestniczyło 57 zawodników na 27
jachtach.
Bogdan Gołek, opr. kam.

JAKUB
SKRZYPCZAK

POZIOMO
2. Zespół Ludowy z Urbanowa.
4. Dynia po poznańsku.
6. Patron nowotomyskiego Gimnazjum.
10. Rejonowy w Nowym Tomyślu.
11. Przepływa przez Opalenicę.
12. Dominują w gminie Miedzichowo.
13. Gmina sąsiadująca z Opalenicą.
16. Stary…- wieś w gminie Miedzichowo.
19. Rasa owcy hodowanej w Brodach.
21. Uszatek, patron nowotomyskiego przedszkola.
23. Te blaszkowe w większości są trujące.
25. Wiklinowe w parku.
26. Powiat graniczący z nowotomyskim.
28. Patronka kaplicy w Niegolewie.
29. Akt prawa miejscowego.

PIONOWO
1. Opalenickie centrum kultury.
3. Wieś z kuźnią.
5. Nowotomyscy sztangiści.
7. Popularna nazwa boisk.
8. Klub Sportowy z Chmielinka.
9. Szkolny teatr ze Strzyżewa.
13. Największe jezioro w powiecie.
14. Gmina ze zwierzęciem w herbie.
15. Biesiada organizowana w Zbąszyniu.
17. Nazwa tradycyjnego instrumentu ziemi zbąszyńskiej.
18. Aktualna pora roku.
20. Owoc chmielu.
22. Patron szpitala i szkoły w Nowym Tomyślu.
24. Fundacja pomocy osobom bezdomnym.
27. Na naszych tablicach rejestracyjnych.

pracownik Wydziału
Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwa Powiatowego w Nowym
Tomyślu w sobotę
19 września zmienił
stan cywilny.
Dozgonną miłość,
wierność i uczciwość małżeńską –
z wzajemnością –
ślubował Marcie
Warzyniak. Młodej
parze serdecznie
Gratulujemy!
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