Ireneusz Kozecki nowym
starostą nowotomyskim

Powiatu Nowotomyskiego
stanowią: Adam Pilc, Lech
Sadowski, Przemysław Tramowski.
Przewodniczącą Rady Powiatu
Nowotomyskiego została Maria
Galas, a jej zastępcami Leszek Leśny
i Paweł Wilkoszarski.

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej, Genowefa Hreczyńska informuje o wynikach głosowania na wybór starosty nowotomyskiego.
Fot. Marzena Matusiak

W poniedziałek, 1 grudnia 2014r.
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu odbyła się

pierwsza sesja nowo wybranej
Rady Powiatu Nowotomyskiego.
Radni stanowisko starosty nowoto-

myskiego powierzyli Ireneuszowi
Kozeckiemu, a wicestarosty Tomaszowi Kuczyńskiemu. Skład Zarządu

Mieszkańcy naszego powiatu wybierali, oprócz radnych gminnych czy powiatowych,
także
włodarzy
poszczególnych gmin. W drugiej turze
wyborów, w wyborach na stanowisko
burmistrza Nowego Tomyśla mieszkańcy
zdecydowali, że ich nowym włodarzem
zostanie Włodzimierz Hibner (dotychczasowy Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Tomyślu). Z kolei
w gminie Opalenica wybory w drugiej
turze wygrał Tomasz Szulc (pełniący
przez ostatnie dwa lata funkcję wicestarosty nowotomyskiego). W pozostałych
gminach powiatu nowotomyskiego burmistrzowie i wójtowie nie zmienili się.
MAR

Wywiad z nowym starostą
nowotomyskim, Ireneuszem
Kozeckim oraz przewodniczącą
Rady Powiatu
Nowotomyskiego, Marią Galas

POLECAMY:

Rozmowa z Marią Galas,
Przewodniczącą Rady
Powiatu
Nowotomyskiego
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Szkolne mikołajki
w Trzciance
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str. 3
RADNI RADY POWIATU
NOWOTOMYSKIEGO
KADENCJI 2014-2018
Ćwiertnia Józef
Długosz Piotr
Galas Maria Teresa – Przewodnicząca Rady
Powiatu Nowotomyskiego
Gruszka Renata Anna
Hreczyńska Genowefa Stanisława
Kąkolewski Patryk Miłosz
Kozecki Ireneusz Władysław
– Starosta Nowotomyski
Kuczyński Tomasz
– Wicestarosta Nowotomyski
Leśny Leszek Józef – Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Nowotomyskiego
Markowski Zbigniew
Napierała Władysław Leon
Pigla Edwin
Pilc Adam Sylwester – Członek Zarządu
Powiatu Nowotomyskiego
Rąbalski Witold
Sadowski Lech – Członek Zarządu
Powiatu Nowotomyskiego
Szczechowicz Tomasz Kazimierz
Wilkoński Andrzej Zbigniew
Wilkoszarski Paweł – Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Nowotomyskiego

20 lat „Karol Bandu”
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Powstańcy wielkopolscy odznaczeni Krzyżem Walecznych…
DR ZDZISŁAW KOŚCIAŃSKI:

Czesław Horowski

Dnia 27 grudnia 2014 roku przypada 96 rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
1918-1919. Rocznica ta jest najlepszym momentem dla przypomnienia wkładu Wielkopolan w dzieło
odzyskania niepodległości.
Powstanie wniosło w wianie do odrodzonej Rzeczypospolitej prężną i dobrze
rozwiniętą dzielnicę, blisko stu tysięczną
armię oraz wiele uzbrojenia i sprzętu zdobytego w walce z zaborcą. Powstańcy dali
dowody najwyższego męstwa, obywatelskiej postawy i wierności Ojczyźnie. Stąd
też wielu z nich – czterystu dwudziestu
dziewięciu – zostało odznaczonych za
„powstanie poznańskie” w 1921 roku
Krzyżem Walecznych.
Odznaczenie za męstwo i hart ducha –
Krzyż Walecznych zostało ustanowione
przez Radę Obrony Państwa w obliczu zagrożenia bolszewickiego 11 sierpnia 1920
roku. Krzyżem Walecznych ,mogły być
honorowane osoby , które odznaczyły się
nie tylko w walce podczas wojny polsko –
bolszewickiej, ale i w Legionach Polskich,
w korpusach i formacjach tworzonych
w carskiej Rosji i Francji oraz podczas walk
w powstaniach wielkopolskim i śląskich, jak
również za działalność bojową sprzed
1918 roku. W regulaminie odznaczenia
zapisano ( zachowano ówczesną pisownię): „ zasadniczą odznakę Krzyża Walecznych stanowi krzyż równoramienny
z brązu jasnego; w środku zewnętrznej
strony krzyża miniaturowa tarcza, pięciokątna z wypukłem odbiciem godła,
państwowego; na ramionach krzyża
rozłożony wypukły napis: „na polu

Stanisław Łącki

chwały”. Na odwrotnej stronie krzyża, we
środku na tarczy wybity wypukły miniaturowy wieniec z liści dębowych, przedziany
mieczem obosiecznym, postawionym pionowo ostrzem do góry; na poprzecznicy
krzyża wypukły napis: „walecznym”. Krzyż
powyższy nosi się na wstążce amarantowej z białemi wzdłuż jej brzegów
prążkami – na lewej piersi, na drugim
miejscu po odznace orderu Virtuti Militari”.
Odznaczenie to za męstwo w czasie
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
otrzymali, m.in. Stanisław Łącki, ppor. Edmund Krauze, plut. Czesław Horowski
i plut. Nikodem Wittchen
Stanisław Łącki-Korzbok (1866-1937),
komendant i organizator Straży Ludowej
na pow. nowotomyski. Urodził się 31
stycznia 1866 r. w Posadowie (pow. nowotomyski), w rodzinie ziemianina hr.
Władysława Korzbok i Antoniny ze Skórzewskich. Ukończył Gimnazjum św. Marii
Magdaleny w Poznaniu. Od 12 kwietnia
1888 r. do l października 1896 r. przebywał w Koninie (pow. nowotomyski), a następnie od l października 1896 do 25
stycznia 1910 r. w Pakosławiu. Jako fideikomis, od 25 stycznia 1910 r. aż do
śmierci przebywał w Posadowie. Do 1918
r. brał czynny udział w pracach: komisji
kursów dla pracowników społecznych
oraz komitetu redakcyjnego „Gazety Narodowej”. Prowadził ożywioną korespondencję z polskimi działaczami politycznymi
w sprawie nauki religii i języka polskiego
w szkole, m.in. z W. Korfantym
i W. Trąmpczyńskim. 11 listopada 1918 r.
utworzył we Lwówku Polską Radę Robotniczą. Pod jego nieobecność została ona
przez Niemców rozwiązana. Nazajutrz
zwołał we Lwówku zebranie, na którym
ukonstytuowała się nowa Rada Robotnicza. 18 listopada 1918 r. pod jego przewodnictwem wybrano w Posadowię 42
mężów zaufania, których przydzielono do
poszczególnych urzędów. 25 listopada
1918 r. w Nowym Tomyślu wybrany został
delegatem prowincjonalnym na Sejm
Dzielnicowy w Poznaniu. 28 grudnia 1918
r. wysłał z Posadowa do Poznania wóz
ciężarowy po broń i amunicję. 2 stycznia
1919 r. został mianowany przez Radę Ludową we Lwówku komendantem Straży
Ludowej na pow. nowotomyski. Od chwili
rozpoczęcia powstania brał czynny udział
w organizacji działań wojennych. Zorganizował m.in. późniejszy II baon Grupy Za-

chodniej, liczący kilkuset żołnierzy. Dzięki
jego inicjatywie i ofiarności sformowano
oddział kawalerii (40 szabel) - tzw. patrole
posadowskie (zalążek późniejszego 16
Pułku Ułanów Wielko-polskich). W dniu 6
stycznia 1919 r. wskutek energicznych
działań wziął do niewoli załogę samolotu
niemieckiego, który wylądował pod Lewicami. Za ten ostatni czyn otrzymał Krzyż
Walecznych.
Edmund Krauze (1879-1919). Urodził
się 22 września 1879 r. w Poznaniu. Przed
wybuchem powstania dowodził 2 kompanią Służby Straży i Bezpieczeństwa.
W dniu 27 XII 1918 r. brał aktywny udział
w opanowywaniu Poznania. Kompania
Krausego weszła po reorganizacji w skład
II poznańskiego batalionu garnizonowego.
Batalion ten czasowo nie uczestniczył
w bojach toczących się poza Poznaniem,
stanowiąc odwód naczelnego dowództwa
powstańczego. Konieczność użycia odwodu zaistniała w połowie lutego 1919 r.,
gdy Niemcy podjęli zakrojoną na szeroką
skalę ofensywę na froncie zachodnim i po
ciężkich walkach wyparli powstańców
z Babimostu i Kargowy. Dalsze postępy
niemieckie groziły przełamaniem frontu
w kierunku na Wolsztyn i Zbaszyń. W dniu
13 lutego 1919 r. wraz z l kompanią
2 Baonu Grenadierów wyjechał z Poznania na zachodni odcinek frontu wielkopolskiego, gdzie Niemcy sforsowali już linię
jezior, przez które przepływała Obra, i zajęli wieś Grójec Wielki. Z kolei w dniu 14 lutego płk Michał Milewski, dowódca Grupy
Zachodniej, rozkazał dowódcy baonu
wzięcie szturmem Wielkiego Grójca i zorganizowanie tam przyczółka mostowego.
O świcie 15 lutego kompania Krausego
przeszedłszy przez Obrę koło Nowej Wsi
Zbąskiej, gdzie powstańcy trzymali przyczółek na zachodnim brzegu, podjęła atak
na Grójec Wielki od północnego zachodu.
Jednocześnie dwie inne kompanie uderzyły na tę wieś od wschodu i południa.
W chwili, gdy rozwijało się natarcie, Niemcy
otrzymali
znaczne
posiłki.
Południowa grupa powstańców została
wyparta za rzekę Obrę. Nie wiedząc o
tym Krause nacierał dalej z powodzeniem
w kierunku szosy Babimost - Chobienice.
Zaatakowany przez przybyłe odwody niemieckie, w zaciekłej walce Krause zatrzymał wroga. Został jednak z częścią
kompanii otoczony na zachodnim brzegu
Obry. Odwrót był tam niemożliwy, gdyż
drogę przegrodziło im pokryte kruchym
lodem Jezioro Grójeckie. Kilkakrotnie podrywał swoich żołnierzy do ataku na bagnety. Z uwagi na krzyżowy ogień
niemieckich karabinów maszynowych oddział uległ jednak przewadze wroga.
Ciężko ranny Krauze odebrał sobie życie
strzałem z pistoletu. Pochowany został na
cmentarzu w Nowej Wsi. Pośmiertnie odznaczony był m.in. Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych. Osierocił
żonę i dwoje dzieci.
Czesław Horowski (1893 – 1958) plutonowy, współorganizator kompanii opalenickiej, pamiętnikarz powstania. Urodził
się 23 XXI 1693 r. w Opalenicy w rodzinie
Stanisława i Antoniny z domu Libera.
Dzieciństwo i młodość spędził w Opalenicy, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Za udział w strajku szkolnym
zmuszony był przebywać w szkole o pół
roku dłużej. Należał m.in. do Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”. Od szesnastego
roku życia uczył się piekarstwa u mistrza
Wojciecha Witajewskiego w Opalenicy, następnie pracował jako pomocnik piekarza
w Berlinie. Dnia 1.X.1913r. władze wojskowe wcieliły go do armii niemieckiej (19
pułk piechoty w Zgorzelcu). Wysłany został na front francuski i do Macedonii. Konflikt zbrojny między zaborcami ożywił
nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Dopiero 18.XI.1918r. Horowski
mógł porzucić obcą mu armię i stanął
w szeregach Rady Żołnierskiej w Opalenicy
(22.XI.1918r.). Nabyty duży stopień sprawności wojennej Horowski wykorzystał do
walki z zaborcą. Niezwykle operatywny
objął dowództwo plutonu kompanii opalenickiej. Brał udział we wszystkich

Edmund Krauze

działaniach tegoż oddziału powstańczego,
a więc: w Buku (24.XII.1918r. zawrócił
z powrotem pociąg z wojskiem niemieckim ), pod Porażynem (28.XII.1918r.),
w Nowym Tomyślu (2/3.XII.1919r.) pod
Zbąszyniem, Strzyżewem, Czerwonym
Dworem, w Nowej Wsi i Wielkim Grójcu,
na odcinku Stefanowa i Leśnych Dąbków.
Dnia 12.II.1919 r. Niemcy rozpoczęli ofensywę na Nową Wieś, Babimost i Kargową.
14.II.1919 r. kompania opalenicka poszła
na pomoc kompanii poznańskiej - podporucznika Edmunda Krausego. W walce tej
wyróżnił się plutonowy Horowski. Walkę
tę opisane we wniosku odznaczeniowymi
„Na stronie południowej jeziora zbąszyńskiego toczy się walka oddziału podporucznika Krausego z przeważającym w sile
wojakiem niemieckim. Sytuacja staje się,
groźną, beznadziejną. Artyleria nieprzyjaciela strzela do jeziora i łamie lód, czym
odcina odwrót oddziałowi powstańczemu. W tej sytuacji nadchodzi plutonowy Horowski z małym oddziałem. Bez
namysłu pędzi przez jezioro na pomoc
i bierze udział w walce. Przy odwrocie został ciężko ranny”. Za czyn ten otrzymał
Krzyż Walecznych nr 35768. Po rekonwalescencji w szpitalu do 7.VIII.1919 r. pełnił
służbą wojskową na dworcu w Poznaniu.
W lutym 1920 r. został zwolniony z wojska
jako inwalida wojenny.
Nikodem Wittchen (1889 – 1940) plutonowy, współtwórca kompanii opalenickiej
w
Powstaniu
Wielkopolskim
1918/1919. Urodził się 6.IX.1889 r.
w Opalenicy jako syn rolnika Franciszka i
Agnieszki z Obstów. W rodzinnym mieście
ukończył szkołą powszechną. Następnie
pomagał w pracy swojemu ojcu. W rodzinie Wittchenów panowała atmosfera patriotyczna, czego rezultatem było
zaangażowanie się Nikodema w pracach
miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Mimo wielu szykan ze strony
władz pruskich tak w stosunku do niego
jak i jego ojca - brał aktywny udział w pracach tegoż towarzystwa. Przez szereg lat
pełnił m.in. funkcję naczelnika. W latach
1910 - 1912 odbywał służbą wojskową
w armii niemieckiej. Ponownie powołany
do wojska na początku I wojny światowej.
W ciągu trzech lat przeszedł pomyślnie
trudy szlaków bojowych na froncie francuskim. W 1917 r. został ranny pod Verdun. Przekazany do lazaretu w Niemczech
po wyleczeniu trafił do garnizonu wojskowego w Jeleniej Górze, gdzie przygoto-

wywał do służby rekrutów. Gdy w listopadzie 1918 r. pod ciosami klęsk na froncie
i rewolucji padły cesarskie Niemcy, Wittchen tak wspomina: „...nie czekając na
zwolnienie, świadom, że nadchodzi chwila
porachunku z Niemcami, z tymi, którzy
od lat dręczyli naszą rodzinę oraz
wszystko co polskie. Przyjechawszy do rodzinnego miasta, następnego dnia zgłosił
się do formującej się drużyny powstańczej”. W ciągu krótkiego czasu - listopada
i grudnia 1918 r. - włożył wiele wysiłku
i pracy w formowanie się kompanii opalenickiej, stając się zarazem dowódcą I plutonu. Brał udział w zajęciu Nowego
Tomyśla. Odznaczył się szczególnie w boju
o Zbąszyń – 5.I.1919 r. W krwawym starciu w rejonie dworca kolejowego został
czterokrotnie trafiony kulami nieprzyjacielskimi. Ciężko ranny przekazany do
szpitala. Po wyleczeniu i zwolnieniu do
domu, objął po swoich rodzicach 18-margowe gospodarstwo. Odznaczony był
Krzyżem Walecznych oraz Medalem Niepodległości (posiedzenie Komisji z dnia
28.VI.1952r.). Aresztowany przez Niemców. Rozstrzelany 27.I.1940 r. na terenie Fortu VII v Poznaniu.
Powstańcy wielkopolscy 1918-1919
walczyli o wolność narodu i niepodległość
Rzeczypospolitej. Wśród nich byli kawalerowie Krzyża Walecznych - nadawanego
za czyny męstwa i odwagi wykazane
w boju. Wielu z nich poległo i odniosło
rany. Dowiedli, że są gotowi płacić najwyższą cenę za najwyższe wartości. „Nikt
im iść nie kazał – poszli, bo tak chcieli, bo
takie dziedzictwo wziął po dziadach wnuk.
Nikt nie pytał o nic, a wszyscy wiedzieli, za
co idą walczyć, komu płacić, że idą spłacić
swej Ojczyźnie dług”.

Wzór Krzyża Walecznych z 11 sierpnia 1920
roku
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W poniedziałek, 1 grudnia podczas sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego, radni obecnej kadencji wybrali m.in. nowy zarząd powiatu.
Stanowisko starosty nowotomyskiego powierzono Ireneuszowi Kozeckiemu. Z nowym włodarzem powiatu o planach, zamierzeniach
i wizji rozwoju powiatu nowotomyskiego w najbliższych latach rozmawiała Marzena Matusiak.

Jest Pan znaną osobą w powiecie nowotomyskim. Wielu z nas pamięta Pana
z pracy w samorządzie powiato wym
w latach, gdy pełnił Pan funkcję etatowego członka Zarządu. Czym zajmował
się Pan, nim wybrano Pana starostą nowotomyskim?
- Dzięki zaufaniu wyborców miasta
i gminy Nowy Tomyśl w kadencji 20102014 uzyskałem mandat radnego Rady
Powiatu Nowotomyskiego. Wypełniałem
go godnie i aktywnie, co ponownie potwierdzili wyborcy wybierając mnie na
radnego Rady Powiatu Nowotomyskiego kadencji 2014-2018. Pragnę
dodać, że tylko dwóch radnych z Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskiwało poparcie wyborców przez pięć
kadencji – pani radna Maria Galas i moja
osoba. To przecież wielkie wyróżnienie
ze strony wyborców. Zawodowo - wygrałem konkurs na stanowisko dyrektora biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w Poznaniu. Stanowisko to pełniłem aż
do czasu wyboru na zaszczytną funkcję
starosty nowotomyskiego.
Jakie są według Pana najważniejsze
wyzwania tej kadencji. Czy ma Pan już
konkr etne wizje rozwoju powiatu nowotomyskiego?
- Priorytetem jest poprawa kondycji
finansowej powiatu poprzez minimalizację jego zadłużenia. Nie jestem wizjonerem lecz realistą. Zawsze byłem, będę za
kolegialnym sprawowaniem władzy i tak
widzę to w kadencji 2014-2018. Już dzisiaj zapraszam do współpracy włodarzy

gmin z powiatu nowotomyskiego. Tylko
bowiem wspólne działanie będzie gwarancją rozwoju powiatu.
Odwiecznym problemem, z punktu
widzenia społeczeństwa, są dziurawe,
niezadbane dro gi. Czy w tej kadencji
możemy liczyć na poprawę ich stanu?
- Jestem realistą i nie składam obietnic bez pokrycia, lecz bezpieczeństwo
użytkowników dróg powiatowych musi
być zagwarantowane. Będę zabiegał
o dodatkowe środki wsparcia z progra-

mów unijnych oraz o udział finansowy
ze strony gmin. Realizacja takich zadań
w gminie to realizacja także w powiecie
– przecież to nasz wspólny interes.
Ważnym tematem jest też służba
zdrowia. Czy uważa Pan, że można jakoś
polepszyć funkcjonowanie Szpitala Powiatowego?
- To bardzo ważny temat – szczególnie jego oddłużenie, z którym nie mogli
sobie poradzić rządzący przedstawiciele
z Forum Obywatelskiego Powiatu No-

wotomyskiego. Myślę, że sprawując
władzę w ostatnich latach nie mieli pomysłu na polepszenie tej sytuacji i wprowadzili szpital w stan stagnacji. Mam
pomysły na rozwiązanie tego problemu,
lecz zawsze muszą one być przedstawione merytorycznie, uzyskać poparcie
rządzącej w powiecie koalicji i akceptację
środowisk zaangażowanych bezpośrednio w ten temat.
Jest Pan liderem Polsk iego Stron nictwa Ludowego w powiecie nowotomyskim. Zna Pan zatem doskonale realia
naszych terenów wiejskich. Często są to
miejscowości nieco zapomniane, gdzie
wbrew pozorom, ludzi nurtuje wiele istotnych p roblemów. Czy nowe władze
powiatu zamierzają jakoś aktywniej
wspierać te środowiska?
- Na terenach wiejskich żyją wspaniali
ludzie, z pomysłami, zaangażowani. Musimy jako administracja gminna, powiatowa stworzyć im warunki do realizacji
ich potrzeb i zamierzeń. Te środowiska
muszą przede wszystkim liczyć na samorządy gminne, bo jest to ich zadanie
własne. Deklaruję jednak, że samorząd
powiatowy będzie w miarę możliwości
wspierał te środowiska.
Zmienił się radyklanie skład osobowy
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego. Czy
przewiduje Pan również zmiany w strukturach organizacyjnych Starostwa?
- Tak – przewiduję ewolucyjne
uporządkowanie zarządzania samorządem powiatowym, nie przewiduję rewolucji - nie zamierzam dawać

satysfakcji opozycji. W takich sprawach
zawsze będę się kierował zdrowym
rozsądkiem.
Jak według Pana po winna wyglądać
współpraca z gminami tworzącymi powiat?
- Powinna być współpracą partnerską, uczciwą wobec siebie, wspierającą się nawzajem – dającą wymierne
efekty w postaci realizacji wspólnych
zadań w gminach powiatu nowotomyskiego. Jeżeli taką będzie, to jestem spokojny o przyszłość gmin i powiatu w tej
kadencji.
Zbliżają się święta. Jak one wyglądają
w Pana rodzinie?
- Rzeczywiście, święta coraz bliżej.
Życzę więc wszystkim mieszkańcom powiatu w imieniu władz samorządowych
sprawujących władzę w powiecie, by
były one pełne ciepła rodzinnego
i miłości do drugiego człowieka, a rok
2015 był dla wszystkich lepszy od
kończącego się 2014 roku.
Dla mnie zawsze była i jest najważniejsza rodzina i będą to święta rodzinne, związane z tradycją Bożego
Narodzenia. I wierzę, że w tysiącach rodzin w powiecie nowotomyskim też
takie one będą. Lecz proszę, nie zapominajmy o tych osobach bez rodzin
i bezimiennych, samotnych. Niech nikt
z mieszkańców naszej powiatowej ojczyzny nie czuje się w te święta osamotniony – o to proszę tych, którzy
mają miłość w swoich sercach. Szczęść
Dziękuję za rozmowę.
Boże!

Z MARIĄ GALAS, PRZEWODNICZĄCĄ RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
ROZMAWIAŁA MAGDALENA CHWALISZ-BURZYŃSKA

Bogactwem tego powiatu
są przede wszystkim
jego mieszkańcy!
Od początku istnienia powiatów po reformie administracyjnej, a więc od 1998
roku, jest Pani radną Rady Powiatu Nowotomyskiego. Czym dla Pani jest piastowanie funkcji radnej powiatu?
- Tak, wyborcy zdecydowali już
w 1998 roku i to z ich woli objęłam mandat radnej Rady Powiatu Nowotomyskiego. Tak też zdecydowali w kolejnych
wyborach. Pierwsza kadencja była nacechowana tworzeniem się i umacnianiem
samorządu powiatowego. Zaczynaliśmy
pracę od zera, ale tylko zgodna
współpraca radnych i ówczesnego starosty Joela Matuszka mogła dać trwałe
i mocne „konstrukcje samorządowe” dla
powiatu nowotomyskiego. Bogactwem
tego powiatu są przede wszystkim jego
mieszkańcy. Wybór na funkcję radnej, na
piątą już kadencję, postrzegam jako zaufanie wyborców dla mojej osoby. Bycie
radną to dla mnie duży zaszczyt, ale też
dalsza misja służenia mieszkańcom.
Praca w samorządzie to służba na rzecz
lokalnej społeczności. Dziękuję wszystkim wyborcom, którzy mi zaufali i oddali
na mnie swój głos 16 listopada br.
Znana jest Pani p rzede wszystkim
mieszkań com gminy Opalenica jako aktywna społeczniczka i osoba odd ana
sprawom mieszkańcó w terenów wiejskich. Proszę przybliżyć naszym czytelnikom swoją dotychczaso wą ścieżkę
zawodową.

- Los sprawił, że podejmując w 1975
roku pierwszą pracę na stanowisku samorządowo-organizacyjnym w SKR Opalenica, tuż po reformie administracyjnej,
przejęłam z Powiatowego Związku Kółek
Rolniczych współpracę z Kółkami Rolniczymi i Kołami Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Opalenica. Mimo zmian
ustrojowych, reform i przekształceń,
nadal staram się wykonywać pracę organiczną na rzecz organizacji na terenie
mojej gminy. W 1997 roku podjęłam
pracę w poznańskiej, a obecnie Wielkopolskiej Izbie Rolniczej. Do tej pory prowadzę biuro powiatowe WIR dla
członków samorządu rolniczego. Od
2008 roku jestem związana również z samorządem gminnym w Opalenicy. Cieszę
się, że moja praca zawodowa związana
jest z wsią, rolnictwem i organizacjami
pozarządowymi. Zawsze bliskie mi były
sprawy mieszkańców wsi. Nadal są i to się
nie zmieni. Staram się im pomagać i rozwiązywać ich problemy. Uważam, że tylko
dobra współpraca różnych środowisk,
w tym również wiejskich jest gwarantem
rozwoju całego społeczeństwa.
Na jakie tematy i p roblemy chciałaby
Pani zwrócić szczególną uwagę radnych
w obecnej kadencji? Czy są może kwestie, któ re wymagają szybkiego rozważenia?
- Wszystkie zadania, które ma w swoich kompetencjach samorząd powiatowy

są ważne. Priorytetem jest na pewno
bezpieczeństwo mieszkańców. Aby je zapewnić należy położyć szczególny nacisk
na poprawę stanu dróg oraz należyte
funkcjonowanie szpitala powiatowego
wraz z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym w Opalenicy. Mam nadzieję na poprawę ich sytuacji finansowej i stałe
doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny. Istotny jest również rozwój bazy
oświatowej w powiecie wraz z Zespołem
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Trzciance. Ważną
sprawą tej kadencji jest pozyskanie środków zewnętrznych, gdyż bez nich trudno
będzie realizować zadania, szczególnie
inwestycyjne. Bezwzględnie istotną
sprawą jest zgodna współpraca samorządów gminnych z powiatem, co było
zapoczątkowane już od pierwszej kadencji.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
Czas rodzinnych spotkań i kultywowania
tr adycji. W jaki sposób obchodzi Pani
święta w swoim domu?
- Boże Narodzenie to czas szczególny,
poświęcony przede wszystkim rodzinie.
Wigilię obchodzimy tradycyjnie z córkami
i ich rodzinami w naszym domu rodzinnym w Opalenicy. Tradycyjne dania, które
goszczą na naszym stole to barszcz
z uszkami, obowiązkowo makiełki, karp
i inne ryby z własnoręcznie robionymi
pyzami. Ponadto kapusta z grzybami,

Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego kadencji 2014-2018, Maria Galas
Fot. Magdalena Chwalisz-Burzyńska

pierogi, kompot z suszonych owoców.
Ten szczególny czas rozpoczynamy od
wspólnej modlitwy i wspomnienia najbliższych, którym nie jest już dane
z nami zasiąść do wigilijnego stołu. Jest
dzielenie się opłatkiem i składanie sobie

życzeń. Po wieczerzy przychodzi czas na
prezenty i wspólny śpiew kolęd przy choince. Pierwszy dzień Świąt staramy się
spędzać tradycyjnie, w domu z rodziną.
Dziękuję za rozmowę.
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sportowe stypendia
dla „Budowlanych”

NOWOTOMYSCY UCZNIOWIE ŚWIADKAMI HISTORYCZNYCH WYDARZEŃ

spotkanie Premier Polski i Kanclerz
niemiec w Krzyżowej

Marta Wesoły i Radosław Jarnut w towarzystwie Marii Galas – przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego, Ireneusza Kozeckiego – starosty nowotomyskiego oraz Jerzego Nowaka – prezesa
LKS Budowlani.
Fot. Marzena Matusiak

Dwoje zawodników LKS „Budowlani” Nowy Tomyśl zostało stypendystami Wielkopolskiego Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe
w Poznaniu.
Z tej okazji podczas II sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego, która odbyła się
10 grudnia, w uroczystych okolicznościach młodym stypendystom: Marcie
Wesoły i Radosławowi Jarnut gratulacje
złożyli starosta nowotomyski, Ireneusz
Kozecki i Przewodnicząca Rady Powiatu
Nowotomyskiego, Maria Galas.
Stypendia sportowe za szczególne
osiągnięcia w sporcie młodzieżowym,

w tym przypadku w dyscyplinie podnoszenia ciężarów, przyznawane są dla
uzdolnionych młodych sportowców, którzy mogą poszczycić się dobrymi wynikami w zawodach zarówno krajowych jak
i międzynarodowych. Marta Wesoła doceniona została m.in. za zajęcie 7 miejsca
na Mistrzostwach Europy do lat 17 oraz
za zdobycie złotego medalu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Radosław
Jarnut zajął 6 miejsce na Mistrzostwach
Europy do lat 17 oraz wywalczył złoty
medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży. Młodym sportowcom podczas sesji towarzyszył prezes LKS Budowlani Nowy Tomyśl, Jerzy Nowak.
MAG

NAGRODZENI
najlePsi ucznioWie

Mateusz Tomkowiak z kl. III TI, opiekun Anna Stawińska oraz Ewelina Roguska z kl. III LO1.

W poniedziałek, 24 listopada
w Ogólnokształcącej Szkole Baleto-

Marcelina Najdek z Zespołu Szkół w Opalenicy

wej w Poznaniu odbyła się
uroczystość wręczenia dyplomów
przyznania Stypendium Prezesa
Rady Ministrów uczniom szkół
z terenu naszego województwa.
W gronie 312 stypendystów z Wielkopolski znaleźli się uczniowie Zespołu
Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica
w Nowym Tomyślu: Ewelina Roguska z III
LO1 i Mateusz Tomkowiak z III TI oraz
uczennica Zespołu Szkół w Opalenicy
Marcelina Najdek i Sandra Ruta z klasy IV
TL Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu.
Stypendyści odebrali z rąk Wojewody
Wielkopolskiego, Piotra Florka oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Elżbiety
Walkowiak stypendium za wybitne
osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014.
OPR. MAG

Wspólne zdjęcie uczniów z premier RP Ewą Kopacz, prof. Władysławem Bartoszewskim i kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

W dniach 17-22 listopada uczniowie
Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica
w Nowym Tomyślu pod opieką nauczycieli: Angeliki Giel oraz Szymona Skrzypczaka uczestniczyli w polsko-niemieckim
spotkaniu z młodzieżą ze szkoły BBS II
Northeim, nad którą opiekę sprawowali
Werner Thiele i Nico Diedrich. W przedsięwzięciu udział wzięli również uczniowie
Zespołu Szkół Politechnicznych we
Wrześni.
Realizacja tegorocznego projektu wymiany międzyszkolnej odbyła się
w Krzyżowej w województwie dolnośląskim, na terenie byłego majątku rodziny
von Moltke przy współpracy z Fundacją
„Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. W tym właśnie miejscu spotykali się
członkowie Kręgu z Krzyżowej, a 12 listopada 1989 roku doszło do Mszy Pojednania z udziałem Kanclerza Niemiec Helmuta
Kohla i Premiera RP Tadeusza Mazowieckiego. W związku z tym, niezwykle istotnym punktem pobytu w MDSM Krzyżowa
był udział w spotkaniu Kanclerz Republiki
Federalnej Niemiec, Angeli Merkel oraz
Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Ewy Kopacz. Uroczystość, dzięki której oczy
całego świata zwróciły się ku Krzyżowej
odbyła się 20 listopada tego roku z okazji
25 - lecia Mszy Pojednania. Tego samego
dnia pani kanclerz oraz pani premier uroczyście otworzyły wystawę plenerową „Odwaga i Pojednanie - Mut und Versöhnung”.
Przedstawia ona drogę pojednania, jaką na
przestrzeni ostatnich lat przebyli wspólnie
Polacy i Niemcy. Wystawa została przygo-

towana przez Muzeum Historii Polski
z Warszawy we współpracy z Fundacją
„Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Część uczniów uczestniczyła
w zdjęciu grupowym obu pań z młodzieżą
przebywającą tego dnia w MDSM
Krzyżowa. Kilka osób miało możliwość wymiany zdań z panią premier Ewą Kopacz,
a także udzielenia wywiadu dla telewizji.
Wyjątkowym przeżyciem tego dnia było
również
przemówienie
profesora
Władysława Bartoszewskiego, w którym
wyznał, że wśród jego współwięźniów
z byłego nazistowskiego obozu Auschwitz,
był prawdopodobnie jedynym, który dążył
do pojednania z narodem niemieckim.
Integracja oraz zapoznanie z historią
Krzyżowej były tematem przewodnim
warsztatów prowadzonych każdego dnia
przez rodowitą Niemkę, co dało uczniom
poczucie
bezpośredniego
kontaktu
z żywym językiem obcym.
Program wymiany uczniowskiej zawierał

wycieczki do Wrocławia, Karpacza oraz do
Świdnicy, gdzie młodzież zwiedziła Kościół
Pokoju pw. Świętej Trójcy, który jest największym drewnianym kościołem w Europie i znajduje się na liście UNESCO. Pobyt
we Wrocławiu był niezwykle emocjonujący
ze względu na widok z 49. piętra drapacza
chmur Sky Tower oraz czas spędzony
w Hali Stulecia. Piątkowy wyjazd do Karpacza pozwolił ostatecznie zacieśnić więzy
całej polsko-niemieckiej grupy.
Tygodniowy pobyt w Krzyżowej sprawił,
iż uczniowie naszej szkoły: Marta Glabas,
Karol Karbowski, Andrzej Koza, Jakub
Kulus, Oliwia Michniewicz, Klaudia Siehień,
Marcin Skrzypczak, Wiktoria Wietrzyk, Maciej Wilk, Anna Wysocka i Paulina Żabczak
docenili, jakie walory niesie ze sobą znajomość języka obcego, jak ważna w naszym
życiu jest historia Polski, ale przede wszystkim stali się jej ważnym elementem.
Materiał: ZS nr 2 w Nowym Tomyślu
Opr: MAG

Paulina finalistką Konkursu
Wiedzy o Mediach
Paulina Leśnik, uczennica klasy IIIa o profilu humanistycznym w Liceum Garczyńskiego (ZS nr 1 w Zbąszyniu),
została finalistką ostatniego etapu ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mediach. Paulina zajęła czwarte miejsce
wśród 70 uczestników z województwa wielkopolskiego
i tym samym zakwalifikowała się do etapu centralnego,
który odbędzie się 20 marca 2015 r. w Warszawie. Opiekunką uczennicy jest nauczycielk a języka polskiego,
Anita Rucioch-Gołek.
Drugi etap konkursu (zawody okręgowe) odbył się 12 grudnia w Poznaniu w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (w Kampusie Morasko) i polegał na
rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy o mediach. Ten etap odbywał się jednocześnie w 16 uczelniach na terenie kraju. Uczennica zbąszyńskiego liceum zakwalifikowała się do drugiego
etapu, pisząc pracę nt. „Obraz mojego pokolenia w mediach
społecznościowych”, której tytuł brzmiał: „Nie masz fejsa? Nie
istniejesz”.
Konkurs Wiedzy o Mediach organizuje kilkanaście ośrodków
uniwersyteckich kształcących w zakresie dziennikarstwa i ko-

munikacji społecznej. Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. To inicjatywa mająca na celu popularyzację
wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocję edukacji medialnej. Nagrodami w konkursie są indeksy dla laureatów –
uczniów klas maturalnych oraz staże i cenne nagrody rzeczowe.
Głównym organizatorem jest Instytut Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
(arg)
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NASZE NOWOROCZNE PLANY
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia

to nie tylko okres przygotowań do tego
wyjątkowego czasu. Coraz więcej osób
myśli już o Sylwestrze.

Zapytaliśmy więc mieszkańców naszego

terenu, jakie są ich marzenia i plany do

zrealizowania w Nowym 2015 Roku. Dru-

gie pytanie skierowane do naszych Czy-

telników

brzmiało,

jakie

mają

oczekiwania wobec nowo wybranych

władz samorządowych powiatu nowotomyskiego w 2015 roku.

EDYTA KACZMAREK, NOWY TOMYŚL:

MONIKA MIESIĄC, NOWY TOMYŚL:

DANUTA KITTA, ZBĄSZYŃ:

Najważniejsza jest dla mnie rodzina i to właśnie
z nią związane są wszystkie moje plany i marzenia.
- Potrzebnych jest wiele zmian, a zwłaszcza takich,
które usprawniłyby ruch drogowy w Nowym Tomyślu.

- Życzyłabym sobie, aby nowy rok był lepszy od mijającego i chciałabym być po prostu szczęśliwa.
- Przede wszystkim oczekuję tego, że władza nie będzie rzucała słów na wiatr i zrealizuje wszystkie zamierzenia.

- Moim marzeniem jest wygrać w lotto i kupić mieszkanie.
- Od nowych władz oczekuję po prostu sprawnego
i konsekwentnego zarządzania całym powiatem.

szkolne mikołajki w Trzciance
Na dzień przyjścia świętego Mikołaja oczekują nie tylko najmłodsze dzieci. Uczniom Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance również udzielił się radosny nastrój. Postanowili więc w gronie Śnieżynek, Mikołajek i Mikołaja, przeżyć ten radosny moment zapowiadający
rychłe nadejście Bożego Narodzenia.

- Postanowiliśmy postawić przed poszczególnymi klasami zadanie zaśpiewania
wylosowanej
kolędy,
której
prawidłowe wykonanie, dało szanse na
słodkie upominki. Wszyscy ci, którzy
mieli dziś czerwone stroje uniknęli także

niezapowiedzianych kartkówek i innych
form odpowiedzi – podsumowali biorący
udział w wydarzeniu uczniowie.
Rozbrzmiewające w salach kolędy
wprowadziły szkolną społeczność w nastrój oczekiwania, który teraz, z każdym

Świąteczne drzewko
dla naszego szpitala
W piątek, 12
grudnia dzieci
z Przedszkola nr
1 im. „Misia
Uszatka”
w Nowym
Tomyślu (grupa
Koguciki) w ramach przedświątecznej akcji
„Choinki nadziei”,
ozdobiły
świąteczne
drzewko
w Szpitalu Powiatowym im.
Kazimierza
Hołogi w Nowym
Tomyślu.
Ogólnopolska akcja „Choinka nadziei” polega m.in. na wręczaniu naturalnego
drzewka świerku w szpitalach, domach dziecka, a także domach spokojnej starości.
Nowotomyskiej lecznicy świerk przeznaczyło Nadleśnictwo Bolewice, a przedszkolacy
ozdobili je własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Bez wątpienia jest to jedna z najpiękniejszych choinek w całym powiecie nowotomyskim, a pacjentom naszego szpitala pozwoli poczuć świąteczną atmosferę w często trudnych i smutnych dla nich
chwilach rozłąki z najbliższymi.
KMS

dniem będzie owocował nowymi doświadczeniami. W szkole czuć już zapach
choinki, w salach pojawiają się świąteczne
stroiki, a uczniowie częściej niż zwykle
uśmiechają się do siebie na szkolnych korytarzach. Wędrujący po szkole Mikołaje

i Śnieżynki zawędrowali nie tylko do sal,
ale i odwiedzili panie kucharki, zajrzeli do
pań w sekretariacie i pracowników księgowości. Nawet pani dyrektor nie uniknęła pytania, czy była grzeczna w tym
roku.
Finałem świątecznego spotkania było
jednak spotkanie z tymi, którzy na Mi-

kołaja czekają najbardziej niecierpliwie –
przedszkolakami. Trzcianeccy najmłodsi
nie tylko przywitali ekipę Mikołaja piękną
piosenką i tańcem, ale także opowiedzieli
o tym, że w minionym roku byli bardzo
grzeczni, za co nagrodzeni zostali słodkimi i książkowymi upominkami.
Materiał: ZSRCKU, opr. MAR

ZAPROSZENIE DO STOŁU

Ta wystawa cieszy oko i inspiruje
„Magia Świąt” - taki tytuł nosi
wystawa z cyklu „Zaproszenie
do stołu” zorganizowana po
raz kolejny przez Pracownię
Plastyczną Nowotomyskiego
Ośrodka Kultury. W tym roku
oko zwiedzających cieszy
osiem stołów, które są bardzo różnorodne pod względem kolorystki i stylu.
Dominują jasne barwy i naturalne materiał. Nadal aktualny jest
trend wykorzystywania np. suszonych owoców, pierników, przedmiotów dekoracyjnych z drewna,
gałęzi, szyszek czy mchu. Nieodłącznym elementem wystroju
stołów są świece nadające magicznego charakteru prezentowanym
ekspozycjom. Niepowtarzalny obrazek tworzą także bombki, które
kolorystycznie dopasowane są do
każdej aranżacji. Zwraca się uwagę
na wzornictwo, szczegóły i drobne
elementy dekoracji, które spójnie
dobrane tworzą bardzo efektowną
całość.

Otwarcie wystawy, która jest prawdziwą ucztą dla oka miało miejsce
piątego grudnia. Towarzyszył jej koncert
„Kapeli z Orliczka”, prezentujący pro-

gram, na który składały się kolędy i piosenki świąteczne. Fenomenalne wykonania tych utworów tworzyło razem
z wystawą bardzo udaną całość.
W otwarciu uczestniczyli zaproszeni goście, licznie przybyli mieszkańcy naszego
miasta oraz zaprzyjaźniona z NOK grupa
z Klubu Kobiet Aktywnych w Rokietnicy.
Oficjalnego otwarcia dokonała dyrektor
Nowotomyskiego Ośrodka Kultury Genowefa Hreczyńska. Padły słowa podziękowania i gratulacje dla twórczyń wystawy
czyli Marii Gawron i Elwiry Wolnej.
Przybyli na otwarcie wystawy goście,
bardzo często fotografowali zaprezentowane aranżacje. Udział w takich wydarzeniach to prawdziwa lekcja estetyki
i źródło inspiracji do samodzielnego wykonania dekoracji u siebie w domu. Zapewne wiele pomysłów zostanie
przeniesionych i odwzorowanych, co
zresztą jest zamiarem twórczyń wystawy. Jak zgodnie podkreślają „Wystawa
ma cieszyć oko i inspirować”.
Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do zwiedzania. Wystawa potrwa
w Nowotomyskim Ośrodku Kultury do
19 grudnia.
Materiał: NOK
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Międzypokoleniowe
spotkanie andrzejkowe

W ramach projektu ,,Wiek
nie ma znaczenia – nowotomyska nić aktywności
międzypokoleniowej”,
współfinansowanego
przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
w środowe popołudnie,
26 listopada odbyło się
międzypokoleniowe
spotkanie andrzejkowe.
W karczmie „U Bronki” na
wspólnej zabawie spotkały się
Amazonki zrzeszone w klubach
w Nowym Tomyślu i Opalenicy, uczestnicy Domu Dziennego Pobytu oraz
młodzież licealna z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi
w Nowym Tomyślu.
Na początku spotkania wszyscy
uczestnicy obdarowani zostali przepysznymi ciasteczkami z dobrą wróżbą. Przy
okazji tańców można było także zajrzeć
w swoją przyszłość dzięki przygotowanym przez młodzież
rozmaitym
wróżbom, konkursom i zabawom animacyjnym, w których seniorzy chętnie brali

udział. Zgodnie z tradycją andrzejkową
nie obyło się bez lania wosku i wspólnego odczytywania przyszłości z otrzymanych figur. Seniorzy i młodzież
bawiła się do późnego wieczora wśród
rozmów, śpiewów i tańca oraz suto zastawionych stołach.
Zorganizowane spotkanie służyło
umocnieniu więzi i sympatii między
uczestnikami. Życzliwość, entuzjazm
i wspólna zabawa podczas imprezy takiej
jak ta pokazują, że młodzież i seniorzy
mają wiele płaszczyzn porozumienia,
które warto odkrywać i wzmacniać.
Materiał: Anna Palicka, DDP

oznakowali wiklinowy szlak

Zakończyła się już realizacja projektu pn.: „Oznakowanie szlaku wiklinowego na terenie Gminy
Miedzichowo”, który ma przypomnieć mieszkańcom o tym, jak istotnym dla naszego dziedzictwa
jest ten surowiec. Głównym celem
projektu jest ożywienie umiejętności wyplatania wyrobów z wikliny,
a także zachęcenie mieszkańców
do dbałości o naszą małą ojczyznę
oraz ocalenie od zapomnienia
ginące zawody w Polsce.

Na mapie gminy powstanie kilka istotnych punktów, gdzie będzie można zobaczyć cały etap produkcji wyrobów
z wikliny, zaczynając od sadzenia plantacji wierzby amerykanki, aż po sam proces wytwarzania produktu. Są to przede
wszystkim lokalni producenci wyrobów z
wikliny ale również miejsca, w których
wiklina wykorzystywana jest do aranżacji
wnętrz i zagospodarowania terenu zielonego. W ramach projektu ustawiono pięć
tablic turystycznych w miejscach szczególnie związanych z wikliną. Zamontowano
15
drogowskazów
oraz
zaktualizowano mapkę o nowy szlak wiklinowy. Całość operacji wyniosła
10.307,40 zł. z czego kwota 6.704,00
zł. stanowi dofinansowanie w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Mapki z wyznaczonym szlakiem wiklinowym są już dostępne w Urzędzie
Gminy w Miedzichowie.
Materiał: UG Miedzichowo, opr. MAR

W piątek, 28 listopada odbyło się spotkanie dla klas
pierwszych z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, prowadzone
przez przedstawicielkę Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Magdalenę Balcerek - Ratajczak
oraz przedstawicielkę Komendy Powiatowej Policji
w Nowym Tomyślu Annę Urbaniak.

Celem spotkania było zniechęcenie młodzieży do spożywania środków uzależniających oraz analiza konsekwencji stosowania różnych używek. W czasie spotkania młodzież mogła
sprawdzić poziom wydychanego dwutlenku dzięki urządzeniu
Smokerlyzer. Warsztaty miały na celu uświadomienie młodym
ludziom, że wszelkie nałogi stanowią nie o sile, ale o słabości
człowieka, a więc warto walczyć nie tylko o siebie, ale i o wolność, jaką daje świadoma rezygnacja z używek.

20 lat „Karol Bandu”
Co roku, w listopadzie Nowotomyski Ośrodek Kultury organizuje koncerty z cyklu „Karol
Band i Przyjaciele”. Tegoroczny,
zorganizowany 7 listopada
odbył się pod hasłem „Retrospekcja” i miał wyjątkowy charakter ze względu na jubileusz
zespołu. Zainteresowanie tym
wydarzeniem było tak duże,
że zorganizowane zostały dwa
koncerty.
Jak sama nazwa mówi, podczas
spotkania na zasadzie filmowych
wspomnień zostały przypomniane
dotychczasowe edycje koncertów.
Nie zabrakło także brawurowych
wykonań tych przebojów, które
mogliśmy usłyszeć podczas poprzednich
spotkań. Całość urozmaicana była wieloma zabawnymi anegdotami i scenkami
tematycznymi w wykonaniu prowadzących. W tej roli mogliśmy zobaczyć: Renatę Orlicką, Renatę Marciniak,
Zdzisława Barskiego, Bogusława Nawrota
oraz Jarosława Musiała. Big band „Karol
Band” tworzy w sumie 13 osób, jego
założycielem i prowadzącym jest Karol
Rogacz.
Skład zespołu na przestrzeni tych
wszystkich lat niejednokrotnie ulegał
zmianom, obecnie przedstawia się następująco: Dominika Kościelniak- saksofon altowy, Mateusz Płoński- saksofon
altowy, Łukasz Matuszewski- saksofon

tenorowy, Michał Cielebąk- saksofon tenorowy, Sławomir Framski- trąbka, Arkadiusz Szewczyk- trąbka, Zbigniew Zimnytrąbka, Andrzej Piosik- puzon, Piotr
Mańka- gitara, Łukasz Płoński- piano,
Bartosz Kucz- gitara basowa, Maciej Burzyński- perkusja, Ziom Ziomkowski- instrumenty perkusyjne.
W sumie podczas wszystkich dotychczasowych koncertów z cyklu „Karol
Band i Przyjaciele” na scenie wystąpiło
przeszło 120 wykonawców. Podczas jubileuszowego koncertu w roli głównej
wystąpili: Andrzej Klimczak, Włodzimierz
Ciesielczak, Ewa Prążyńska, Jarosław
Prążyński, Tomasz Żaczek, Jarosław Mleczak, Tomasz Kasper, Małgorzata Nowak,

Magdalena Ludwiczak, Barbara Krasnowska, Anita Czajka- Pawlak, Radosław
Kret, Szymon Konieczny, Edyta Kaczmarek- Rogacz i Janusz Raj.
Nie obyło się oczywiście bez licznych
życzeń i podziękowań dla big bandu. Na
ręce Karola Rogacza przekazane zostały
listy gratulacyjne m.in. przez Marszałka
Województwa Wielkopolskiego Marka
Woźniaka w imieniu, którego gratulacje
złożył Radny Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Bartosz DziewiałtowskiGintowt, burmistrza Nowego Tomyśla
Henryka Helwinga i przewodniczącego
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Tomasza Wlekłego oraz dyrektora Nowotomyskiego Ośrodka Kultury Genowefę
Hreczyńską. Na końcu każdego koncertu
publiczność odśpiewywała także głośne
„Sto lat” a na scenę wjeżdżał okolicznościowy tort. Po reakcji publiczności
można wywnioskować, że to wydarzenie
bardzo podobało się widzom. Wspólnie
z wykonawcami śpiewali wiele przebojów
oraz żywiołowo nagradzali artystów brawami. Publiczność z sentymentem odnosiła się także do prezentowanego
materiału filmowego. Wiele osób mogło
zobaczyć siebie na nagraniu sprzed lat.
Było wiele wspomnień, wzruszeń i dobrej
zabawy. Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy na kolejne muzyczne wydarzenia z udziałem naszego big bandu.
Materiał: NOK

7

grudzień 2014

DOBOSZE POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

uhonoroWani za WieloleTnią
PaTrioTyczną aKTyWnoŚć

Wspólna fotografia wyróżnionych za upowszechnianie tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w poniedziałek, 8 grudnia po raz dziewiętnasty wręczyło statuetki „Dobosze
Powstania Wielkopolskiego”.
Za propagowanie wiedzy o zwycięskim
zrywie nagrodzono dwóch historyków dr
Jana Mielżyńskiego z Sulechowa i Jarosława Wawrzyniaka z Leszna oraz Muzeum w Szreniawie i Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Ponadto wyróżniono odznaczeniem „Wierni
Tradycji” szesnastu działaczy z terenu
całego kraju. Wśród nich znalazło się
dwoje działaczy z terenu powiatu nowotomyskiego – Małgorzata Dudek i Maksymilian Michalczak.
Małgorzata Dudek - członek zarządu
koła Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego w Opalenicy od wielu lat
zajmuje się krzewieniem patriotycznej idei
powstańczej w gminie Opalenica. Od 1
września 1999 r. pełni funkcję dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Ziemi Opalenickiej w Urbanowie. Placówka
kierowana przez Małgorzatę Dudek, wyróżnia się w gminie Opalenica kultywowaniem pamięci o niepodległościowych
tradycjach, patriotycznej służbie mieszkańców Opalenicy i okolicy. Ważną rolę
pełni izba pamięci gromadząca zbiory o
tematyce powstańczej. Od roku 2002 organizuje gminne konkursy wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim z udziałem pięciu
szkół podstawowych i gimnazjum. Szkoła
uczestniczy w ogólnopolskim konkursie
wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim organizowanym przez Zarząd
Główny Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty
w Poznaniu, Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Za upamiętnianie

FOT. ARCHIWUM

powstańczych wydarzeń z lat 1918 –
1919 przynoszących wolność Wielkopolsce szkoła została uhonorowana (27
grudnia 2003 r.) medalem marszałka województwa wielkopolskiego. Szkoła
w Urbanowie, przy współpracy z opalenickim kołem TPPW realizowała na terenie gminy Opalenica zadanie przewidziane
w projekcie Lokalnej Grupy Działania KOLD
- Powstanie Wielkopolskie 1918/1919.
Pamiętamy – kontynuujemy, polegające
na umieszczaniu na tablicach nagrobnych
medalu pamiątkowego Powstaniec Wielkopolski. Za zgodą rodzin oznaczono
groby na cmentarzach w Dakowach Mokrych, Opalenicy i Urbanowie. W okresie
trwania projektu zorganizowano trzy uroczystości (20 czerwca 2012, 25 października 2013 i 30 czerwca 2014), podczas
których medalami oznakowano 67 grobów.
Maksymilian Michalczak, syn Stanisława
- powstańca wielkopolskiego. Wieloletni
inicjator, fundator prywatny obchodów i

somosierskie andrzejki w niegolewie
Po raz kolejny społeczność Niegolewa, w dzień imienin Andrzeja Niegolewskiego, uczciła bohaterów
spod Somosierry specjalną uroczystością - Niegolewskimi Somosierskimi Andrzejkami. Obchody te,
od roku 2008 stały się uroczystością cykliczną, zapoczątkowaną
w dwusetną rocznicę bitwy.
Kontynuatorami Somosierskich Andrzejek stali się tradycyjnie burmistrz
Opalenicy i dyrektorzy szkół podstawowych noszących imię bohaterów Andrzeja i Władysława Niegolewskich –
w Opalenicy i Rudnikach.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy
w kaplicy św. Anny w Niegolewie w intencji bohaterów spod Somosierry
i zmarłych z rodziny Niegolewskich,
a także mieszkańców wsi pielęgnujących

Wyróżnieni odznaczeniem „Wierni Tradycji”: Małgorzata Dudek (czwarta od lewej) oraz Maksymilian
Michalczak (drugi od prawej).
FOT. ARCHIWUM

działań dla upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego w gminie Zbąszyń: m.in. inicjator i fundator: kamienia pamiątkowego
z tablicą pamiątkową ku czci ochotniczego oddziału powstańczego z Perzyn
(gmina Zbąszyn, powiat nowotomyski)
w roku obchodów 90 rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919;
aktu erekcyjnego pomnika o treści: „W 90
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego pamięć i cześć żołnierzom ochotniczego oddziału z Perzyn, w którym brał
udział mój ojciec Stanisław Michalczak postanowiłem ufundować pomnik ku ich
czci.”; uroczystości poświęcenia aktu
erekcyjnego i posadzenia drzewa „Platan
Wolności” dla upamiętnienia 95 rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 (2013) i odsłonięcia kamienia
pamiątkowego 18 stycznia 2009 r.;
współinicjator nadania imienia dowódcy
frontu zachodniego gen. bryg. Michała

Milewskiego ulicom w regionie nowotomyskim. Ponadto inicjator i organizator
corocznych obchodów w Perzynach
z udziałem posłów i przedstawicieli samorządu województwa wielkopolskiego, samorządu lokalnego, duchowieństwa,
burmistrzów okolicznych gmin, delegacji
szkół, członków jednostek ochotniczych
straży pożarnych, a także mieszkańców
Perzyn – ostatnie obchody odbyły się 27
stycznia 2013 r. w ramach obchodów 94
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i 19 listopada 2013 r. –
Preludium obchodów 95 rocznicy – posadzenie „Platana Wolności”.
Przyznanie odznaczenia TPPW „Wierni
Tradycji” pani Lidii Dudek oraz panu Maksymilianowi Michalczakowi jest dla nich
wielkim prestiżem, ale i dowodem uznania dla ich wieloletniej pracy na rzecz propagowania
tradycji
Powstania
Wielkopolskiego1918-1919.
Opr. MAG

WsPoMnienie ofiar
WProWadzenia
sTanu Wojennego

Występ uczniów z okazji Somosierskich Andrzejek w kaplicy św. Anny

pamięć o sławnych przodkach. Następnie uczestnicy przeszli na miejsce, gdzie
od 1874 do 1940 roku stał jedyny
w Polsce pomnik poświęcony Polakom poległym
w wąwozie Somosierra.
Pod obeliskiem delegacje, m. in. władz miejskich, dyrekcji szkół, oraz
rodziny Niegolewskich,
złożyły wieńce.
Niegolewo to majątek
rodziny Niegolewskich –
niegdyś
odwiedzane
przez wielkich Polaków, jak
chociażby prezydenta Ignacego Mościckiego. Rodzina
Niegolewskich
Pod pomnikiem liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów
zaznaczyła na trwałe

swoją obecność w historii Polski. Działalność religijna, patriotyczna i społeczna
w tej rodzinie ziemiańskiej kształtowała
wielowiekową tradycję, przekazywaną
z pokolenia na pokolenie. Najbardziej
znany przedstawiciel tejże rodziny
pułkownik Andrzej Niegolewski, wsławił
się i został ranny podczas szarży pod Somosierrą w Hiszpanii, za co otrzymał od
Napoleona order Legii Honorowej.
W roku 1874 w parku na zlecenie
pułkownika Andrzeja Niegolewskiego postawiony został przez jego syna Zygmunta pomnik ku czci poległym
w walkach pod Somosierrą w 1808r. Monument zniszczony został przez Niemców w 1940 r., ale poczyniono starania
jego odbudowy.
Materiał: UM Opalenica, opr. MAG

W piątkowe południe, 12 grudnia uczniowie szkół gminy Zbąszyń,
przedstawiciele Komitetu Społecznego Działaczy NSZZ Solidarność
Rolników Indywidualnych w Zbąszyniu, a także przedstawiciele
samorządu zbąszyńskiego oddali hołd ofiarom wprowadzenia stanu
wojennego. W sobotę, 13 grudnia br., minęła 33 rocznica
dramatycznych wydarzeń. W czasie 20 miesięcy walk prowadzonych
przez wojska generała Jaruzelskiego z organizacjami demokratycznymi
w wyniku postrzałów i pobić zmarło ponad 100 osób.
Materiał: UM Zbąszyń
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odnoWiona sala dla ciężaroWcóW
W oPalenicy

Uroczyste przecięcie wstęgi we wnętrzu odnowionej sali

W otwarciu sali uczestniczyła m.in. młodzież z sekcji podnoszenia ciężarów opalenickiego klubu sportowego „PROMIEŃ”

zapraszamy do cyklu pt. „Poznaj swój Powiat”
Litery od A do Ł utworzą hasło, które należy przesłać listownie, bądź e-mailem na
adres redakcja@powiatnowotomyski.pl do dnia 16 stycznia 2015 r.
Rozwiązanie krzyżówki nr 9 (55): „Wybory”. Zwycięzcy:
1. Łukasz Śmierzchalski – Bolewice, 2. Sławomir Szajba – Grońsko,
3. Ireneusz Bąk – Michorzewo.
Ufundowano nagrody rzeczowe dla trzech osób. Listę zwycięzców opublikujemy
na stronie internetowej powiatu nowotomyskiego oraz w kolejnym numerze
Przeglądu Powiatu Nowotomyskiego. Powodzenia!

W czwartek, 4 grudnia oddano do
użytku salę do podnoszenia
ciężarów, mieszczącą się w budynku Szkoły Podstawowej w Opalenicy. W uroczystości udział wzięli
przedstawiciele władz samorządowych Opalenicy, pracownicy Urzędu
Miejskiego, działacze sportowi, zaproszeni goście oraz młodzież
z sekcji podnoszenia ciężarów
Klubu Sportowego „Promień”.
Wykonawcą prac budowlanych była
firma POLAMCO ENERGIA sp. z o.o.

gruzja - między wielkim
a małym Kaukazem

W środę, 10 grudnia gościem Klubu
Miłośników Podróży „Przez kontynenty” działającego w Miejskiej i
Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Nowym Tomyślu była Stanisława
Waszkowiak, która opowiedziała
uczestnikom spotkania o swojej
wyprawie do pięknej Gruzji.
Pani Stasia - emerytowana nauczycielka, obecnie podróżnik i fotografik,
fascynująca się odkrywaniem świata,
jego cudów, tajemnic, a także zwykłej codzienności. Podróżowanie stało się jej
pasją i sposobem na życie. Zwiedziła już
ponad 50 krajów na wielu kontynentach,
brała udział w dziewięciu wyprawach

POZIOMO
2. ...Andrzejki obchodzone w Niegolewie.
6. Rzeka przepływająca przez Opalenicę.
7. Zwycięskie Powstanie 1918-1919.
9. Kwartalnik Społeczno - Kulturalny "...Nowotomyski".
12. Patron jednej ze szkół ponadgimnazjalnych w Zbąszyniu.
13. Na rynku w Zbąszyniu.
14. Kolacja z 12 potrawami.

z Poznania. Zakres prac obejmował m.in.
wybudowanie nowego wejścia na salę
wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, dzięki czemu stworzony został
ciąg komunikacyjny nie kolidujący z przestrzenią dla ćwiczących. Poza tym powstały dwie nowe szatnie z zapleczem
sanitarnym, ocieplony został dach budynku, zamontowano system wentylacji
mechanicznej, wymieniono instalację
elektryczną, wodnokanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Wymieniono także
gumy na podestach do podnoszenia
ciężarów.
Materiał: UM w Opalenicy, opr. MAG

trampingowych, m.in. do Gruzji, Wietnamu, Patagonii, Mali, Mongolii i Islandii.
W środowy wieczór zaprosiła na niezapomnianą wyprawę do antycznego,
położonego na Kaukazie kraju, na spotkanie z jego historią, tradycją, z bogatym
dziedzictwem kulturowym oraz pięknem
górskich krajobrazów. Między dwoma
morzami, wśród ośnieżonych szczytów
leży kraj winem i jadłem płynący. Jednak
bardziej niż piękne widoki, wędrowców
przyciągają gorące serca jego mieszkańców. W Gruzji wiele rzeczy zaskakuje
i dziwi. To kraj szalony, dziki i niepoukładany. Dopiero kiedy się zrozumie, że
tu właśnie tak ma być, można zacząć
prawdziwą podróż w głąb tej niezwykłej
górskiej krainy.
Materiał: Iza Putz MiPBP

PIONOWO
1. Na urodzinowym torcie.
3. Zimowa dyscyplina sportowa.
4. Huczna zabawa 31 grudnia.
5. ...Sczaniecka - fundatorka kościoła w Michorzewie.
8. W herbie Nowego Tomyśla.
10. Daje podarki pod choinkę.
11. Świąteczne drzewko.
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