GWiNT ULTRA CROSS PO RAZ SZÓSTY!

POLECAMY:

Ważne rocznice

Czytaj str. 4

W dniach 10-11 maja odbyła się szósta edycja Ultramartonu Crossowego GWiNT. Zawodników, którzy już w piątek, 10 maja o godz. 18:00
wyruszyli na trasę Super GWiNT-a (100 mil), na placu Niepodległości w Nowym Tomyślu przywitał starosta nowotomyski
Andrzej Wilkoński, który życzył zdrowia i wytrwałości wszystkim śmiałkom mierzącym się z ponad 160 kilometrową trasą.

Podczas tegorocznej edycji, pierwszego Ultramaratonu Crossowego w Wielkopolsce, wszystkie mety – każdego z dystansów – umiejscowione zostały w Nowym Tomyślu. Plac Niepodległości w sobotę, 11 maja tętnił życiem. W rytmie muzyki, głośnego dopingu, oklasków i komentarza konferansjerów, na metę wbiegali poszczególni zawodnicy. Mając w nogach potężne ilości kilometrów, z uśmiechem na ustach i ogromną satysfakcją odbierali medale za ukończenie wyczerpującego biegu.
Zawodnikom, którzy ukończyli rywalizację „na pudle” w kategoriach OPEN
oraz w kategoriach wiekowych stosowne statuetki wręczali m.in.: wicestarosta
nowotomyski Marcin Brambor, wicestarosta grodziski Sławomir Górny, zastępca burmistrza Grodziska Wlkp. Marcin
Brudło, Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. Dariusz Szulc oraz Dyrektor

Zawodów ultramaratonu „GWiNT Ultra
Cross” Ryszard Bronowicki.
Warto wspomnieć, że nazwa GWiNT
wzięła się od pierwszych liter powiatów,
przez które przebiegają malownicze trasy biegu. Są to Powiat Grodziski, Powiat
Wolsztyński i Powiat Nowotomyski.
Uczestnicy ultramaratonu mierzyli się z
trasami o długości 55 km, 110 km i 100
mil (ok. 160 km). W to wyjątkowe, biegowe przedsięwzięcie, jak co roku,
włączyło się Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu oraz Powiatowe Centrum
Sportu w Nowym Tomyślu.
Wyniki biegów znaleźć można na
stronie https://plus-timing.pl/wyniki#search[search]=gwint
KD

XVI Targi Ogrodniczo
-Działkowe
w Trzciance
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Rywalizowali
policjanci
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Rolkarskie
Mistrzostwa
w Borui Nowej
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W pierwszym etapie powstania od 27 grudnia 1918 r. do 15 stycznia
1919 r. bilans dowodzenia w powstaniu przez mjr. Stanisława Taczaka był korzystny dla strony polskiej. Front wyznaczała na północy linia Noteci, na zachodzie rozlewiska i jeziora obrzańskie, na południu
zaś - linia: Rawicz - Zduny - Ostrzeszów pozostawała w rękach powstańców. Wykazali oni nadal dużą aktywność zbrojną i głównie na froncie północnym odnieśli wiele zwycięstw, rozszerzając zdobycze powstania. Z kolei w zakresie organizacji wojskowej powstania dla jego
sprawnego funkcjonowania na zdobytym terytorium utworzono 9 okręgów wojskowych.
Kolejny okres powstania, trwający od 16 stycznia do 16 lutego 1919
r., wiązał się z objęciem dowództwa powstania przez gen, por. Józefa
Dowbora - Muśnickiego. Cechuje go walka o utrzymanie zdobyczy terytorialnych powstania i przede wszystkim praca nad tworzeniem regularnej armii wielkopolskiej.

Dr Zdzisław Kościański: Spojrzenie na działania militarne
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919… cz. 2

Na odcinku zbąszyńskim w Chrośnicy 1919 r

Kawaleria powstańcza, 3 maja 1919 r

Zerwano z ochotniczym charakterem wojsk powstańczych, jak i panującymi w nich swobodami czasu rewolucji. Na front zachodni docierają
kolejne kompanie, które zmieniają wykrwawione kompanie, m.in. batalionu
śremskiego. W dniu 24 stycznia 1919 r.
odbył się bój nad Obrą, pod Kębłowem.
Niemcy przerwali tam linię frontu, ale
dzięki bohaterskiej postawie powstańców zdołano natarcie odeprzeć. Największa w tym była zasługa Nikodema
Wojtkowiaka.
Ponieważ nie można było zdobyć
Zbąszynia frontalnie, postanowiono
przeprowadzić atak z kierunku południowo-zachodniego, od Babimostu i Nowej
Wsi Zbąskiej. Dnia 25 stycznia 1919
roku powstańcy zajęli Kargowę i Babimost, docierając aż do Wielkich i Małych
Podmokli oraz Nowego Kramska. Wobec zajęcia Babimostu i Kargowy, zostały zagrożone oddziały niemieckie w
Zbąszyniu. Niemcy uderzyli na zdobyty
Babimost i Kargowę w dniu 30 stycznia1919 r..
W nocy z 2 na 3 lutego 1919 r. siły powstańcze pod dowództwem ppor. Stanisława Tomiaka uderzyły na wojska niemieckie w Nowym Kramsku. Jedna grupa zgrupowania przez zamarznięte jezioro Wojnowskie do Starego Kramska
zaatakowała baterię artylerii niedaleko
Kolesina. Powstańcy zajęli Nowe Kramsko. Straty powstańców wynosiły: 7 zabitych i 17 ran-nych. Z kolei straty
Grenzschutzu: 42 zabitych (w tym 4 oficerów) i 50 rannych. Wedle relacji ppor.
Stanisława Siudy powstańcy zdobyli w
walce o Nowe Kramsko 7 ciężkich i 100
lekkich karabinów oraz poważną ilość
amunicji i kilka koni.
Największe natężenie walk nastąpiło
od 11 lutego 1919 roku. Ich efektem
była utrata przez powstańców Babimostu, Kargowy i Chobienic. Niemcy
rozpoczęli akcję ofensywną na froncie
zachodnim powstania, wzmocnioną
działaniem dwóch pociągów pancernych. Pociągi pancerne odegrały istot-

na rolę w czasie I wojny światowej, podczas wojny domowej w Rosji oraz podczas wojny polsko-bolszewickiej. Brak
amunicji wśród walczących oddziałów
powstańczych przesądził o utracie Babimostu i Kargowej. Nie powiódł się jednak główny cel lutowego niemieckiego
ataku, a mianowicie zajęcie Wolsztyna
i Grodziska. Te lokalne sukcesy nic Niemcom nie dały, gdyż nie osiągnęli wyznaczonych zadań. To samo można powiedzieć o zamiarach powstańców,
gdyż Zbąszyń pozostał w rękach niemieckich.
Nastąpiła organizacja Armii Wielkopolskiej i skończył się podstawowy
okres walk powstańczych. Powstanie
jakby się zatrzymało w swym rozmachu
osiągania zdobyczy terytorialnych.
Główną cechą tego etapu powstania
była inicjatywa zaczepna ze strony niemieckiej, zmierzającej dla stłumienia
powstania, zaś stronę polską cechowała głównie postawa defensywna.
Wobec oporu polskiego doszło do krwawych walk na frontach powstania:
północnym - m. in. pod Kcynią, Rynarzewem i Antoniewem, zachodnim - pod
Babimostem, Kargową i Kopanica. Tylko na froncie południowym główną aktywność wykazywali Polacy, podejmując nieudane próby zdobycia Rawicza.
Powstanie zakończyło się powodzeniem. Za linią demarkacyjną rozejm wyznaczył zasięg powstania w dniu 16 lutego 1919 r.. Warto zauważyć , że na
froncie zachodnim linia ta przebiegała na
wschód od Kargowy, Babimostu pozostawiając znaczną część byłych ziem
polskich po stronie niemieckiej .
Po tym czasie miały miejsce nie tylko
potyczki między patrolami i wymiana
ognia na linii rozejmowej, lecz na wielu
odcinkach frontu wielkopolskiego toczyły się jeszcze zacięte walki, na
przykład pod Rynarzewem, Ostrzeszowem, Krotoszynem, czy w rejonie Chodzieży, Szamocina, Międzychodu. Zdecydowana większość działań wojennych na froncie wielkopolskim była

sprowokowana przez stronę niemiecką,
W okresie od 19 do 22 lutego 1919 r.
także niektóre polskie oddziały powstańcze prowokowały lokalne starcia
z Niemcami, które ci podejmowali. W
wyniku tych walk powstańcy zdobyli kilka miejscowości na południe od Chodzieży. Jedynie w marcu 1919 r., w
związku z rokowaniami, które toczyły się
w Poznaniu, był spokój na linii frontowej.
Od kwietnia 1919 r. dochodziło do re-

gularnych starć. Trwały one do końca
1919 roku. Wielkopolanie nie mogli nie
reagować na zaczepki Niemców, co
powodowało, że na froncie zachodnim
nadal rozbrzmiewały odgłosy wojenne.
Wywalczona orężem Wielkopolska w
czasie powstania 1918-1919 przetrwała do II wojny światowej. Powstanie dość dobrze zorganizowane pod
względem wojskowym, ukazuje się początkowo jako typowo partyzanckie ale

szybko zmienia się i obserwujemy klasyczne działania regularnych wojsk.
Wobec dużego znaczenia tego kierunku działań wojennych oraz silnego
zniemczenia obszaru ważną rolę odgrywało zaangażowania jednostek miejscowych w tym mieszkańców dzisiejszego województwa lubuskiego czy kujawsko-pomorskiego. Nie bez znaczenia
był udział ludzki i materialny mieszkańców Wielkopolski.

XVI KONKURS WIEDZY
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Inwestycja ucieszy uczniów

W piątek, 17 maja w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu dokonano odbioru prac polegających na rozbudowie budynku szkoły.
Dzięki inwestycji szkoła zyskała nową elewację i główne wejście do budynku, sekretariat oraz pięć sal lekcyjnych, z których od września będą w pełni mogli korzystać uczniowie. Dodatkowo w szkole zamontowana została winda oraz podjazd dla
osób niepełnosprawnych. Obecny przy odbiorze prac wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor zapoznał się z efektami wykonanych robót.
Koszt inwestycji wyniósł prawie trzy miliony złotych. Prace przy rozbudowie placówki wykonał Zakład Ogólnobudowlany Janusz Borowiak z Wytomyśla.
KD

W środę, 15 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Zbąszyniu odbył się XVI Konkurs Wiedzy o Powiecie Nowotomyskim. Udział w konkursie wzięły trzyosobowe
drużyny reprezentujące następujące placówki: Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Chrośnicy, Szkołę Podstawową
w Miedzichowie, Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy i Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Zbąszyniu.

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyła Agnieszka Bok z ZSP
w Chrośnicy pokonując Klaudię Klimek ze Zbąszynia oraz
Mieszka Mroczka z Opalenicy. Z kolei w klasyfikacji szkół zwyciężył Zbąszyń pokonując Chrośnicę i Opalenicę. Laureatom
konkursu nagrody wręczył starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński. Organizatorami wydarzenia byli: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zbąszyniu i Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. Koordynatorem i pomysłodawcą konkursowych zmagań jest Jerzy Sikuciński.
KK

Samorządowe Sadzenie Lasu 2019

Wiosna w lesie to czas wytężonej pracy. W miejscu wyciętych drzew leśnicy sadzą nowe w celu odnowienia
lasu. W ramach swych działań Nadleśnictwo Grodzisk zorganizowało w czwartek, 11 kwietnia akcję „Samorządowe sadzenie lasu 2019”.

PATROL ROKU 2019

W czwartek, 23 maja na strzelnicy sportowej w Nowym Tomyślu odbyły
się powiatowe eliminacje do Wojewódzkich Zawodów Policjantów Prewencji „Patrol Roku 2019”.

Na zaproszenie nadleśniczego Dariusza Szulca przedstawiciele władz samorządowych oraz urzędnicy z terenu

Nadleśnictwa Grodzisk posadzili w Porażynie blisko 500
drzew. Powiat nowotomyski reprezentowali: starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński, wicestarosta nowotomyski
Marcin Brambor, kierownik Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska Zofia Pacholak-Laskowska oraz specjalista
w Wydziale Rozwoju i Strategii Krystian Dybek.
KD

W zawodach udział wzięli
funkcjonariusze pełniący służbę
patrolowo – interwencyjną na
terenie powiatu nowotomyskiego. Zadaniem funkcjonariuszy było rozwiązanie testu wiedzy zawodowej, wykazanie się
celnością w strzelaniu oraz zwinnością podczas pokonywania
toru przeszkód.
Obecny na ogłoszeniu wyników starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński pogratulował wszystkim uczestnikom eliminacji, a najlepszej trójce wręczył nagrody.
Zawody wygrali: st. sierż. Adrian Śmiałek, sierż. szt. marek Dura, post. Grzegorz Napierała. Zwycięzcy będą reprezentować powiat nowotomyski w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim.
KD
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RUSZA ELEKTRONICZNY NABÓR DO SZKÓŁ!

W poniedziałek, 13 maja rozpoczęła
się procedura rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla tegorocznych
absolwentów szkół podstawowych
oraz gimnazjów na rok szkolny
2019/2020. Do 31 maja uczniowie
mogą składać wnioski o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
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postępowaniu rekrutacyjnym.

Powiat nowotomyski planuje od 1
września uruchomić około 40 oddziałów
klas pierwszych do następujących zespołów szkół: wspólny nabór do Zespołu
Szkół Nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyślu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu, Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi

w Nowym Tomyślu, Zespołu Szkół Nr 1
w Zbąszyniu oraz Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
gen. D. Chłapowskiego w Trzciance. Od
kilku lat, szkoły prowadzą nabór za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji, do którego dostęp znajduje się na stronie internetowej każdej ze szkół. Program
do rekrutacji jest łatwy w obsłudze i pozwala na wygodne, zdalne złożenie jednego lub więcej wniosków.

Warto wspomnieć, że według prognoz,
do szkół prowadzonych przez powiat nowotomyski trafi w tym roku łącznie
około 1200 uczniów – tegorocznych
absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych. Jest to liczba znacznie większa niż w latach poprzednich, co wynika
ze skutków reformy oświaty, zgodnie z
którą do szkół ponadpodstawowych w
roku szkolnym 2019/2020 wkroczą dwa
roczniki uczniów – ostatni absolwenci likwidowanych gimnazjów oraz pierwsi
absolwenci klas ósmych szkół podsta-

wowych. Dobra wiadomość jest taka, że
powiatowa sieć szkół oraz ich baza dydaktyczna przygotowane są na przyjęcie
wszystkich chętnych absolwentów, dlatego serdecznie zapraszamy i zachęcamy
do wyboru szkół w naszym powiecie!
Szczegóły na temat kierunków rekrutacji w poszczególnych szkołach dostępne są na ich stronach internetowych. Zapraszamy również do kontaktu
osobistego lub telefonicznego z pracownikami szkół.
M. Nyćkowiak

Nowe technologie, a praca
z dziećmi i młodzieżą

OPALENICA WICEMISTRZEM POLSKI!

Koszykarze z Opalenicy
wracają z Zielonej Góry ze
srebrem!!!

W niedzielę 26 maja, opalenicka
drużyna BASKET TEAM rozegrała
finałowy mecz Mistrzostw Polski
U-16 w Koszykówkę. W finałowych
rozgrywkach naszych zawodników
pokonali sportowcy z Gim 92 Ursynów Warszawa. Walka o tytuł wicemistrza była wspaniała, a z trybun
dopingowało naszych zawodników
wielu przyjaciół drużyny. Wśród
nich był m.in. Marcin Brambor wicestarosta nowotomyski, Tomasz Szulc
burmistrz Opalenicy, Paweł Jakubowski zastępca burmistrza Opalenicy.
MM

W środę, 24 kwietnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Nowym Tomyślu odbyło się drugie szkolenie w ramach projektu pn. „Bibliotekarze – teraz my!” Szkolenie skierowane było do bibliotekarzy z terenu powiatu nowotomyskiego, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Partnerstwo dla książki”.
Głównym celem spotkania było poznanie możliwości wykorzystania nowych technologii w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Warsztaty poprowadziła Marta Kostecka - bibliotekarka, miłośniczka nowych
mediów i technologii w służbie książkom, czytelnikom, bibliotekarzom i bibliotekarkom oraz bibliotekom. Uczestnicy szkolenia nabyli teoretyczną i praktyczną wiedzę m.in. z zakresu efektywnego wykorzystywania nowych technologii
w codziennej pracy z młodym czytelnikiem, współtworzenia multimedialnych
treści oraz udostępniania ich w szybki i prosty sposób w sieci. Dowiedzieli się
również jakie są konsekwencje rozwoju tych zjawisk dla bibliotekarza i czytelnika
oraz na czym polega ewolucja książki elektronicznej.
opr. KD
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Strzelali o puchar
Przewodniczącej Rady

W sobotę, 11 maja na strzelnicy sportowej
w Nowym Tomyślu obyły się Powiatowe
Zawody Strzeleckie z Broni Małokalibrowej o Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego Renaty Gruszki.
Podobnie jak w poprzednich latach organizatorem zawodów był Zarząd Rejonowy
Ligi Obrony Kraju w Nowym Tomyślu
przy wsparciu Starostwa Powiatowego w
Nowym Tomyślu.
Na zawody zaproszono reprezentacje samorządów gminnych z powiatu nowotomyskiego. W sumie udział w imprezie wzięło 20 zawodników.
W klasyfikacji zespołowej zwyciężyła z wynikiem 364 pkt. reprezentacja gminy Miedzichowo zdobywając Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego. Drugie miejsce z wynikiem 336 pkt. zajęła reprezentacja Urzędu
Miasta i Gminy Lwówek, a trzecie miejsce z wynikiem 327 pkt. zajęła reprezentacja Urzędu Gminy Kuślin.
Najlepsi strzelcy w poszczególnych klasyfikacjach otrzymali: puchary, dyplomy
i upominki rzeczowe, które wręczyła Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka.
KD

Rozmawiali o demokracji

W dniach 22-23 maja w Hotelu Remes Sport & Spa w Opalenicy odbył się III Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych, którego organizatorami były władze Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM wraz z Zakładem Systemów Politycznych oraz Ośrodkiem Badań i Edukacji Europejskiej.
Spotkanie przyczyniło się do wymiany
opinii i poglądów oraz
prezentacji wyników
badań na temat dotychczasowych uwarunkowań, doświadczeń i wyzwań
związanych z uczestnictwem obywateli
we współczesnych
demokracjach. Przedmiot konferencji wpisał się w tematykę podnoszoną
w toczącej się obecnie m.in. w gronie politologów dyskusji na temat aktywności, a także przyczyn bierności obywateli w życiu politycznym. Wydarzenie odbywało się pod patronatem starosty nowotomyskiego Andrzeja
Wilkońskiego.
Uczestników spotkania w imieniu władz samorządowych Powiatu Nowotomyskiego powitała kierownik Wydziału Rozwoju i Strategii Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyślu Marzena Matusiak.
KK

WAŻNE ROCZNICE

W piątek, 3 maja w Nowym Tomyślu odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 228 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Pięć dni później mieszkańcy uczestniczyli w uroczystościach z okazji
74. rocznicy zakończenia II Wojny
Światowej.
Uroczystości trzeciomajowe rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w
intencji Ojczyzny, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po
mszy na placu Chopina przy pomniku

Konstytucji 3 Maja
wiązanki kwiatów złożyli
przedstawiciele władz
samorządowych powiatu i gminy, radni, przedstawiciele organizacji
społecznych, partii politycznych, służb mundurowych, dzieci z nowotomyskich przedszkoli
oraz młodzież szkolna.
W delegacji Starostwa Powiatowego
wiązankę kwiatów złożyli: wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor,
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Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka oraz
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Nowotomyskiego Zbigniew Markowski.
Z kolei 8 maja, po okolicznościowym
przemówieniu, które wygłosiła zastępczyni burmistrza Nowego Tomyśla Adrianna Zielińska, delegacje instytucji, szkół, organizacji i jednostek
samorządowych złożyły kwiaty.
W imieniu władz samorządowych
Powiatu Nowotomyskiego kwiaty
złożyli: Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka
oraz wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor. Wartę przy pomniku
Powstańców Wielkopolskich zaciągnęli
nowotomyscy harcerze.
KD

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

W piątek, 26 kwietnia w szkołach ponadgminazjalnych z
terenu Powiatu Nowotomyskiego odbyły się uroczystości
związane z ukończeniem przez uczniów nauki w szkołach
licealnych oraz technikach.
W uroczystym pożegnaniu absolwentów wzięli udział
przedstawiciele władz samorządowych: starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński, wicestarosta nowotomyski Marcin
Brambor oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego Zbigniew Markowski. Jak co roku starosta nowo-

tomyski przekazał najlepszemu absolwentowi danej szkoły
Złoty Medal za wybitne osiągnięcia w nauce oraz okolicznościowy adres dla rodziców. Wśród najlepszych znaleźli się:
Weronika Kaczmarek z ZSOiP im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu, Martyna Borowiak i Magdalena Uryzaj z ZS nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu, Krystian Jędrzejczak i Weronika Laufer z ZSZiL im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, Damian Wajman z ZS RCKU im. gen. D. Chłapowskiego
w Trzciance, Tomasz Manyś i Martyna Beszterda z ZS w Opalenicy.
KD

6

XVI Powiatowe Forum Bibliotekarzy

W piątek, 10 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym
Tomyślu w ramach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, odbyło się XVI Powiatowe Forum Bibliotekarzy. Z tej okazji życzenia w imieniu władz samorządowych powiatu nowotomyskiego złożyli: Marcin Brambor - wicestarosta nowotomyski oraz Zbigniew Markowski - wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Nowotomyskiego.
Święto było również okazją do
złożenia życzeń i gratulacji pracownikom bibliotek z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu pracy zawodowej. W tym roku lecie pracy
świętowały: Lucyna Kończal-Gnap
(40 - lecie), Renata Świtała (35 -lecie), Maria Pigla (30 - lecie), Renata Jędrzejewska (30 - lecie), Mirosława Miarka (25 – lecie).

TRZCIANKA NA PODIUM

W piątek, 12 kwietnia uczniowie z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Trzciance wzięli udział w Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych we Wrześni. Swoją wiedzą i umiejętnościami pokazali, że nie mają sobie równych. Trzcianecka szkoła zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji, a uczniowie sięgnęli po czołowe miejsca w poszczególnych blokach tematycznych.
Pierwsze miejsca zajęli: Michał Piśny (produkcja roślinna), Emil Lemiański (mechanizacja rolnictwa), Jakub Światłowski (produkcja zwierzęca), Hubert Knop
(architektura krajobrazu), Katarzyna Oleszak (gastronomia). Na drugim miejscu
znaleźli się: Jan Odważny (produkcja roślinna), Kacper Piechota (mechanizacja
rolnictwa), Mateusz Kałek (produkcja zwierzęca), Weronika Klorek (weterynaria).
Trzecie miejsca zajęli: Sandra Wencka (architektura krajobrazu), Damian Wajman (produkcja zwierzęca).
Tuż za podium, na czwartym miejscu sklasyfikowani zostali: Kinga Walczak
(produkcja zwierzęca), Piotr Szukała (mechanizacja rolnictwa), Kacper Błachowiak (produkcja roślinna). Szkołę reprezentowali także: Monika Śledź, Krzysztof Rajewicz, Bogusia Nowak, Irena Plewa i Julia Nowak. Gratulujemy!
ZSRCKU w Trzciance

21 Obchody Dnia Godności

kwiecień - maj 2019

W piątek, 17 maja
w Nowotomyskim
Ośrodku Kultury odbyły
się 21 Nowotomyskie
Obchody Dnia
Godności Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się wicestarosta nowotomyski
Marcin Brambor, Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego
Renata Gruszka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Łukasz Nyczkowski i dyrektorzy placówek oświatowych oraz instytucji
na co dzień wspierających osoby z niepełnosprawnościami w różnym
wieku.
Podczas okolicznościowego wystąpienia, wicestarosta nowotomyski
przekazał organizatorom wydarzenia okolicznościowy adres oraz
symboliczny bukiet kwiatów. W imieniu władz samorządowych
powiatu nowotomyskiego życzenia oraz gratulacje za wieloletnie
wysiłki i zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami na ręce pani Emilii Wałęsy przekazała
Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka.
W części artystycznej na scenie wystąpili wychowankowie i uczniowie
siedmiu nowotomyskich placówek - Przedszkola numer 3, Szkoły
Podstawowej numer 2, Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej,
Szkoły Podstawowej numer 3, Pierwszej Akademickiej Szkoły
Podstawowej, Przedszkola Specjalnego
„Małpi Gaj” oraz Środowiskowego Domu
Samopomocy.
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy
uroczystości zostali zaproszeni do
obejrzenia prac plastycznych
i technicznych wychowanków
Tekst łatwy
oraz na słodki poczęstunek.
KD

XVI Targi Ogrodniczo-Działkowe w Trzciance

kwiecień - maj 2019

Po niedzieli, 28 kwietnia ogrody i balkony wielu mieszkańców naszego terenu wzbogaciły się w piękne kwiaty, drzewka owocowe i krzewy, które można było zakupić podczas XVI Targów
Ogrodniczo Działkowych Powiatu Nowotomyskiego.
Odbywająca się jak co roku w Trzciance impreza zorganizowana przez
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Urząd Gminy Kuślin i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

cieszyła się zainteresowaniem wśród zwiedzających.
Starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński wraz z wójtem Kuślina Mieczysławem Skrzypczakiem oraz dyrektor ZS RCKU w Trzciance Izabelą Kałek uroczyście powitali wszystkich przybyłych na tegoroczną
imprezę. Na scenie wystąpiły grupy artystyczne i sportowe z gminy
Kuślin: wokalistka „Luna” - Waleria Fludra, zespół taneczny z Gminnego Ośrodka Kultury, dzieci z przedszkola Słoneczko w Trzciance, zespół młodzieżowy Dambejk, Klub Sportów Walki „De La Riva”
Głuponie. Swoje sportowe umiejętności na scenie zaprezentowały także
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grupy taneczne z Nowotomyskiego Ośrodka Kultury i wokalista Kris.
Najmłodsi mogli skorzystać z licznych animacji przy scenie oraz w namiocie Powiatowego Centrum Sportu z Nowego Tomyśla, które przygotowało konkurencje sportowe. Tegoroczną gwiazdą Targów był zespół „Piękni i Młodzi”.
KK

"Konie i powozy – szlakiem Powstania Wielkopolskiego"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Promocji
sołectwa Grudna zorganizowało w sobotę, 18 maja imprezę edukacyjno – historyczną pt. „Konie i powozy – szlakiem
Powstania Wielkopolskiego”.

Uczestnicy wydarzenia przejechali okolicami, gdzie walczyli powstańcy wielkopolscy. W połowie drogi, we wsi Błaki odbył się postój,
podczas którego można było skorzystać z posiłku.
Pochód powozów, bryczek, osiodłanych koni symbolizuje czasy
końca I wojny światowej, kiedy to powstańcy zbrojnie zmagali się z
niemieckim zaborcą i okupantem. Upamiętnia miejsca walk i przypomina młodym ludziom, jak ich dziadowie i pradziadowie walczyli

i często oddawali życie za swoją ojczyznę.
Organizacja wydarzenia współfinansowana była z budżetu Powiatu
Nowotomyskiego w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2019 przy
pomocy wójta gminy Miedzichowo, a także sponsorów. Wśród uczestników wydarzenia nie zabrakło zatem przedstawicieli powiatowych
władz samorządowych. Pomysłu organizatorom pogratulował starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński.
Opr. KD
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Międzynarodowy
Dzień Inwalidy

We wtorek, 9 kwietnia w Nowotomyskim Ośrodku Kultury pod hasłem:
„Wspieramy osoby niepełnosprawne
w realizacji ich praw i potrzeb”, odbyły
się uroczystości z okazji „Międzynarodowego Dnia Inwalidy” połączone

Znaczki
Turystyczne

– niesamowite
poznawanie
historii dla dzieci
i dorosłych

Czy czasem, nie zastanawialiście się
Państwo, w jaki sposób odciągnąć
dzieci od komputerów, tabletów,
czy telefonów komórkowych? Czy
w ogóle jest to możliwe w dzisiejszych czasach? Mamy na to pomysł.
Jakiś czas temu nasz powiat przystąpił do ciekawego ogólnoeuropejskiego programu, który może pomoc
rodzicom w tym „trudnym zadaniu”.
Program ten nosi nazwę „Znaczki Turystyczne”. Znaczek turystyczny, to
okrągły drewniany krążek, który jest
dowodem dla turysty, że był i zwiedził
dane miejsce. Na samym znaczku po
obydwu jego stronach znajduje się wypalony wizerunek danego obiektu, na
przykład historycznego ratusza,
pałacu, zamku. Do znaczka dołączona
jest również karteczka z naklejką i numerem tego znaczkowego miejsca,
co potrzebne jest by brać udział w grze
turystycznej, jaką proponują znaczki
turystyczne.

z Powiatową Wystawą Prac Plastycznych Osób Niepełnosprawnych.
Organizatorem spotkania był Zarząd
Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu.

kwiecień - maj 2019

W wystąpieniu okolicznościowym
Przewodniczący Zarządu Rejonowego
PZERiI Zenon Matuszczak wspomniał o
realizowanych przedsięwzięciach na
rzecz osób niepełnosprawnych oraz
podziękował wszystkim tym, którzy na
co dzień wspierają osoby z niepełnos-

GRA TURYSTYCZNA

Każde znaczkowe miejsce ma swój niepowtarzalny numer.Numer ten
jest również na samym
znaczku, oraz na karteczce, przymocowanej
do znaczka i jest to właśnie kupon gry. Gra polega na tym, że należy zdobyć 10 znaczków z numeracją pod rząd, na
przykład od numeru 271
do numeru 280. Wtedy
wycinamy wspomniane
kupony, ze strony znaczkowej pobieramy zgłoszenie, na którym w stosownych
miejscach naklejamy wycięte kupony i wysyłamy pocztą na adres centrali znaczków turystycznych w Polsce. Tam zgłoszenie jest weryfikowane i jeśli się kupony
zgadzają, wysyłany jest do turysty specjalny znaczek – tak zwany kolekcjonerski. Znaczków takich nie można nigdzie kupić, tylko zdobyć właśnie tą metodą.
Znaczki te są również numerowane, a są one w dwóch seriach. Pierwsza to chronione zwierzęta w Polsce (od tej serii zaczynamy kolekcję), oraz poczet królów
Polskich z matejkowskimi wizerunkami tychże królów.

Jedną z głównych zasad tej idei jest to, że miejsce wyróżnione znaczkiem turystycznym
koniecznie musi być miejscem historycznych lub ewentualnie atrakcją turystyczną. Daje
nam to pewność, że trafimy w ciekawe i atrakcyjne miejsca. W Polsce jest już ponad
800 znaczków i jesteśmy trzecim krajem na świecie, pod względem ich liczby. Wyprzedzają nas Czechy (gdzie wymyślono tę ideę) - ponad 2500 znaczków, na drugim
miejscu Słowacja z ponad 830 znaczkami. Jednak największy na świecie coroczny wzrost
liczby znaczków (około 130 rocznie), jest właśnie w naszym kraju, dlatego już niedługo
wyprzedzimy w tej klasyfikacji Słowację. Dla formalności dodamy, że znaczki turystyczne
są prawie w całej Europie i kilku krajach spoza starego kontynentu.
Ważnym jest to, że by zacząć grę, a i również ją kontynuować, trzeba również używać
nowoczesnych sposobów komunikacji, co na pewno spodoba się naszym pociechom.
No właśnie, być może teraz zadajecie sobie Państwo pytanie, gdzie takie znaczki są?
Właśnie do tego, przyda się umiejętność, naszych pociech - „działania” w sieci internetowej. Bowiem, zanim zaplanujemy wyprawę, należy wejść na stronę www.znacz-

prawnościami na terenie powiatu nowotomyskiego. Podczas uroczystości, na
scenie zaprezentowali się podopieczni
Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Zbąszyniu. Z zaproszenia na spotkanie
skorzystali m.in. przedstawiciele władz
samorządowych powiatu nowotomy-

skiego i gmin, organizacji pozarządowych, instytucji, firm oraz zaprzyjaźnieni seniorzy i osoby niepełnosprawne
zrzeszone w lokalnych kołach PZERiI.
Uroczystości zakończyły się wspólnym
spotkaniem przy kawie i słodkim poczęstunku.
KD

ki-turystyczne.pl, następnie kliknąć w link „mapa znaczków turystycznych”, potem powiększyć rejon mapy, w który zamierzamy się udać i wyznaczyć marszrutę wyprawy.
To wcale nie takie proste zadanie i bardzo fajnie sprawdza się jako zadanie, właśnie
dla naszych dzieci. Oprócz trasy, trzeba wziąć pod uwagę również inne aspekty, takie jak gdzie jest miejsce sprzedaży znaczka, w jakich godzinach jest otwarte, w jakich
dniach i godzinach otwarty jest sam obiekt, który chcemy zwiedzić (ważne, gdy jest
to na przykład muzeum), a to wszystko łączy się z odwiedzinami stron www, danych
miejsc (wszystkie potrzebne linki znajdziemy na stronie znaczkowej). Oprócz zabawy,
nasze dziecko, niejako przy okazji uczy się. Uczy się planowania trasy, czasu, budżetu.
Każde miejsce (znaczek) ma swoją podstronę, więc zapoznaje się z wiadomościami o
samej atrakcji. Ponadto, od ponad roku do znaczków dodawany jest także kod QR, po
zeskanowaniu którego (dzieci będą wiedziały, jak to zrobić) cała rodzina może wysłuchać
około 3 do 5 minut ciekawych informacji na temat zwiedzanego miejsca. Warto również zarejestrować się na znaczkowej stronie (można jako cała rodzina) i dodawać swoje komentarze na znaczkowych podstronach, zaraz po ich zwiedzeniu - czym również
można obarczyć nasze pociechy, a najlepiej zrobić to po prostu wspólnie. Znaczkowi
turyści umieszczają swoje relacje na facebookowym profilu Znaczków Turystycznych
czy za pomocą portalu Instagram. Zarejestrowanie się na stronie spowoduje również,
że po zdobyciu pierwszego znaczka kolekcjonerskiego, wasza rodzina znajdzie się automatycznie na liście zdobywców tych specjalnych znaczków.
Ważne jest to, że zabawa ta nie pociąga za sobą dużych kosztów. W całej Polsce
każdy znaczek kosztuje 7 złotych, a jak wiemy z doświadczenia, z wielu tego rodzaju
wyjazdów przywozimy do domu, nieraz sporo „pamiątek” i to wcale nie tanich. Tym
bardziej, iż można przystąpić do gry, zaczynając od naszego terenu, ponieważ w powiecie nowotomyskim są już 22 znaczki: Nowy Tomyśl – 5, gm. Opalenica – 3, gm.
Zbąszyń – 5, gm. Kuślin - 5, gm. Lwówek – 4. Sześć z nich sfinansowane są przez powiat i są to bardzo ważne zabytki naszego regionu: trzy drewniane kościoły – Bukowiec, Łomnica i Brody, Zespół Pałacowo-Parkowy w Trzciance, dawny budynek Ratusza Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz Stacja Stefanowo z kolejowa izbą pamięci. Całe województwo wielkopolskie, znaczków ma ich grubo ponad 100, co daje Wielkopolsce drugie miejsce pod względem liczby znaczków, zaraz po województwie dolnośląskim.
Od czego zacząć przygodę ze znaczkami turystycznymi? Oczywiście od interaktywnej
mapy znaczków turystycznych i sprawdzenie, gdzie dokładnie są te drewniane krążki
na naszym terenie.
Jesteśmy przekonani, że jeśli tylko państwo spróbujecie, to spodoba się wam ta zabawa. Tym bardziej, że może się ona okazać fajnym i pożytecznie spędzonym czasem
z naszymi pociechami, a to w dzisiejszych zabieganych czasach naprawdę duża przyjemność.
Wszystkie dodatkowe informacje, można znaleźć na stronie www.znaczki-turystyczne.pl.
R. Salwowski
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RYWALIZOWALI POLICJANCI
swoją jednostkę w finale wojewódzkim.

Swoją obecnością podczas uroczystości konkursowej zaszczycili przedstawiciele komend powiatowych policji oraz
władz samorządowych powiatów i gmin

W czwartek, 9 maja na strzelnicy
Bracko-Myśliwskiej w miejscowości
Krutla odbył się międzypowiatowy finał XX edycji konkursu „Policjant Ru-

chu Drogowego roku 2019”. W tegorocznej edycji zmierzyli się funkcjonariusze z trzech sąsiadujących powiatów: grodziskiego, wolsztyńskiego

i nowotomyskiego. Konkurs wyłonił
najlepszego policjanta ruchu drogowego w danym powiecie. Każdy ze
zwycięzców będzie reprezentował

POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA

Z udziałem władz samorządowych gmin i powiatu w sobotę, 11 maja w Michorzewie odbył się Powiatowy Dzień Strażaka. Obchody rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w
Kościele NMPiWS w Michorzewie. Następnie ulicami Michorzewa przeszły delegacje
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu
Nowotomyskiego wraz z pocztami sztandarowymi. Za delegacjami przejechała kolumna wozów bojowych nowotomyskich jednostek OSP przy akompaniamencie włączonych sygnałów dźwiękowych oraz lamp sygnalizacyjnych.

Podczas uroczystego apelu na boisku Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Michorzewie uhonoro-

wano medalami oraz odznaczeniami strażackimi członków
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wysłuchano przemówień zaproszonych gości.
Autor zdjęć: Jakub Czekała - Dzień Nowotomysko-Grodziski
KD

Sytuacja kobiet na rynku pracy

W piątek, 5 kwietnia w Poznaniu zorganizowana
została regionalna konferencja, dotycząca 100
rocznicy powołania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Urzędów Pracy z czterech województw zachodniej Polski.

Konferencja poświęcona była sytuacji kobiet na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu
reprezentowała dyrektor Bogumiła Sprywa. Podczas konferencji starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński omówił problem bezrobocia w powiecie nowotomyskim z Wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem.
KD

objętych konkursem. Powiat nowotomyski reprezentował wicestarosta Marcin Brambor, który pogratulował zwycięzcom sukcesu oraz wręczył nagrodę
najlepszemu policjantowi Ruchu Drogowego z powiatu nowotomyskiego, którym został st. sierż. Piotr Krajs.
KD

10

Spotkanie Lokalnej Grupy
Działania KOLD

W poniedziałek, 20 maja w Starostwie
Powiatowym w Nowym Tomyślu odbyło
się spotkanie starostów, burmistrzów
i wójtów obszaru Lokalnej Grupy Działania
KOLD (Kuślin, Opalenica, Lwówek,
Duszniki). Podczas zebrania
przedstawiciele zarządu grupy omówili
zasady przyznawania nagród
organizacjom pozarządowym.
Przedstawiono również bieżące
wydarzenia kulturalne i rekreacyjne.
Podczas dyskusji zebrani przekazali swoje
wnioski z punktu widzenia
jednostek samorządowych.
KD
Tekst łatwy

Biblioteka potrzebna
jest wszystkim!
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Dzień Bibliotekarza i Bibliotek został zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydarzenie, początkowo skierowane
tylko do bibliotekarzy, z czasem
stało się powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek, podczas którego
organizowanych jest wiele konferencji, warsztatów i spotkań dla
czytelników. To również czas, by
odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką
rolę w obecnych czasach pełnią
biblioteki. Jednym z dobrych
przykładów jest zbąszyńska książnica. Zachęcamy
tekstu autorstwa Magdaleny Rożek,
starszy bibliotekarz, edukator regionalna,
koordynatorka projektów.
Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu poza statutowymi
działaniami stara się poszerzać swoją
ofertę nie tylko czytelniczą, ale też kulturalno-edukacyjną dla odbiorców w
każdym wieku. Aby sprostać zapotrzebowaniu mieszkańców na atrakcyjne
wydarzenia i imprezy, pracownicy starają
się pozyskać dodatkowe środki, aplikując
w różnego rodzaju naborach dotacyjnych. Tylko w ubiegłym roku na działalność promującą czytelnictwo, dziedzictwo kulturowe regionu i edukację
najmłodszych pozyskaliśmy 67 053,33
zł. W tym roku jest już pewne, że z wielu źródeł Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu pozyskała 77 100 zł na różne, często niestandardowe działania.
Jako bibliotekarki stawiamy przede
wszystkim na zainteresowanie książką,
staramy się zwiększać liczbę aktywnych
czytelników i dajemy możliwość uczestnictwa w wielu spotkaniach i wydarzeniach promujących literaturę. Nie zawsze
robimy to w konwencjonalny sposób,
często swoje pomysły realizujemy w
przestrzeni miejskiej lub w pobliskich
wsiach. W ten właśnie sposób działałyśmy w projektach dofinansowanych przez
MKiDN w ramach Programu „Partnerstwo dla książki” – „Biblioteka Powsinoga” czy też „Biblioteka na Plaży”. Latem 2019 r. kontynuujemy obydwa projekty, już w lipcu przenosimy naszą bibliotekę na plażę miejską „Łazienki”, gdzie
poza otwartym dostępem do literatury
zorganizowany zostanie cykl zajęć i zabaw nie tylko dla zbąszyńskich dzieci, ale
też dla odwiedzających nas w okresie wakacyjnym małych turystów. Zamiłowa-

niem do książek chcemy również zachęcić kolejnym projektem dofinansowanym przez Fundację Santander.
Z otrzymanych środków powstają
zaprojektowane przez dzieci mikrobiblioteki, które zostaną umieszczone w
przestrzeni miasta i będą typowymi
książko-dzielniami. Dodatkowo zaplanowany w projekcie bibliorower będzie
dowoził książki do osób, które z różnych
przyczyn nie mogą naszej książnicy odwiedzić.
Jako zbąszynianki mieszkające w Regionie Kozła
stawiamy na
edukację regionalną. Organizujemy i
przeprowadzamy warsztaty związane z naszą rodzimą kulturą,
zajmujemy się lokalną tradycją i historią regionu, gwarą i
kulinariami. Nasze działania nie ograniczają się jednak tylko do zajęć z najmłodszymi i dziećmi w wieku szkolnym. Przy
wsparciu LGD Regionu Kozła mamy
możliwość przeprowadzania
warsztatów
dla nauczycieli i edukatorów, którzy
pozyskaną
wiedzę przekazują w szkołach
i przedszkolach.
W czerwcu tego
roku po raz pierwszy będziemy organizatorami „Małego
Taboru Koźlarskiego”, dofinansowanego z programu „Patriotyzm jutra” – tygodniowej imprezy przeznaczonej dla
dzieci, ich rodziców i osób chcących poznać naszą kulturę ludową.
Jako osoby ciekawe świata zapraszamy na spotkania autorów i reportażystów przemierzających wszystkie
zakątki naszego globu na „własną rękę”.
W programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa” już dwukrotnie otrzymałyśmy
dotację na projekt „Wszędobylscy”. Tegoroczna edycja nosi nazwę „Podróże
poza utartym szlakiem”. Będzie to dla
mieszkańców Zbąszynia dwumiesięczna
wyprawa w nieznane, pełna opowieści,
warsztatów podróżniczych, fotografii z
magicznych miejsc Polski i świata.
Jako fanki nowych technologii prowadzimy cyklicznie zajęcia z kodowania,

a dodatkowo pozyskałyśmy dofinansowanie z IKEA Industry na zakup robotów Photon oraz dwóch gier interaktywnych Scottie Go! Dzięki temu przybliżamy dzieciom naukę kodowania i jesteśmy wsparciem dla szkół, które takowego sprzętu nie posiadają i korzystają
z naszego doświadczenia. A dzięki grantowi w programie LGR Obra-Warta pn.
„Uwolnij lokalną energię” zakupimy drukarkę 3D i w czerwcu będziemy uczyć
dzieci podstaw projektowania przestrzennego.
Jako osoby młode duchem wciąż aktywnie pracujemy z młodzieżą i na rzecz
młodych. Już po raz czwarty realizujemy
projekt dotacyjny Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse”, którego operatorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Tym razem zajęliśmy się kuchnią regionalną,
dawnymi przepisami i zapomnianymi
potrawami. Efektem końcowym półrocznych działań będzie katalog „Smaki Ziemi Zbąskiej”, który zostanie samodzielnie zaprojektowany przez grupę projektową. 28 maja tego roku organizujemy w naszej bibliotece Forum Lokalne
„Równać Szanse”
również z dofinansowania PAFW.
Przedstawiciele organizacji gminnych, pozarządowych, grup nieformalnych i osób
działających na
rzecz młodzieży,
które ma służyć
dyskusji na temat możliwości, jakie
daje lokalne środowisko, zainteresowań
młodzieży oraz wszelkich barier leżących
u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości. Wielkim
sukcesem dla nas koordynatorów tych
projektów, było dostanie się dwojga
uczestników poprzednich edycji do grona Młodzieżowych Liderów Równać
Szanse. Już w lipcu pojadą oni na tygodniowe szkolenie do Warszawy, a
po jego ukończeniu będą mieli możliwość
składania wniosków o dotację z projektem własnego pomysłu oraz koordynowania go w pracy z młodzieżą.
Naprawdę trudno w jednym zdaniu
napisać, czym jest dla lokalnej społeczności zbąszyńska biblioteka. Już dawno
przestała być tylko miejscem, w którym
można wypożyczyć dobrą książkę. A dodać należy, że ciekawych książek jest u
nas mnóstwo…

II rzut ligi
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W sobotę, 4 maja w siłowni
Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów, odbył się drugi
rzut rozgrywek ligowych I ligi podnoszenia ciężarów. Po pierwszym
rzucie nowotomyscy sztangiści plasowali się na trzeciej lokacie.

Rajd Nordic Walking studentów UTW

Do Nowego Tomyśla walczyć z
drużyną gospodarzy – LKS Budowlani Całus – Konstrukcje Stalowe Nowak,
przyjechali zawodnicy pierwszoligowego UKS Zielona Góra oraz drugoligowy KPC Górnik Polkowice. Zgodnie z regulaminem każda z drużyn
mogła wystawić sześcioro zawodni-

W sobotę, 27 kwietnia w gościnnych progach Nadleśnictwa Bolewice, odbył się Rajd Nordic Walking dla studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Bolewic i Nowego Tomyśla. Przybyłych na rajd przywitali Jakub
Skrzypczak – Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu, Mirosława Kortus – Prezes Banku Spółdzielczego w Nowym
Tomyślu oraz Ryszard Tratwal – Prezes UTW w Nowym
Tomyślu.
Po krótkiej rozgrzewce na linii startu stanęła ponad 40osobowa grupa, która ruszyła w przepiękną trasę –

„Mokrzyzny”. Urokliwe i malownicze krajobrazy podczas spaceru dodawały sił i
uśmiechu na twarzach
studentów.
Po przejściu linii mety na uczestników czekał gorący posiłek.
Podczas podsumowania medale, dyplomy oraz upominki od
Banku Spółdzielczego wręczali m.in. Mirosława Kortus oraz Ryszard Tratwal.

XX Tennis Europe w Opalenicy

W dniach od 5 – 11 maja Klub Sportowy Promień w
Opalenicy zorganizował XX Międzynarodowy Turniej tenisa ziemnego „Opalenica Cup”. W zawodach
udział wzięło 98 zawodników z trzynastu krajów, w tym
wielu graczy ze ścisłej czołówki Europy. Patronem turnieju był jak zwykle burmistrz Opalenicy, a sponsorem
turnieju firma „LOTOS” – sponsor strategiczny Polskiego Związku Tenisa. Ponadto impreza została dofinansowana m. in. ze środków Powiatu Nowotomyskiego.
Sędzią naczelnym był Krzysztof
Malczyk z Krakowa. Sędziowie
główni: Józef Poteralski, Łukasz
Kędzior, Łukasz Kalinowski i Piotr
Szymański, a dyrektorem turnieju Szymon Skrzypczak z Opalenicy. W poniedziałek, 6 maja odbyła
się uroczystość otwarcia zawodów, podczas której Tomasz Szulc
– burmistrz Opalenicy wręczył
specjalne podziękowania Pełnomocnikowi Zarządu PZT ds.
Sportu Wojciechowi Andrzejewskiemu z Warszawy oraz
Józefowi Poteralskiemu, sędziemu z Zabrza za wybitne
zasługi w rozwój tenisa. W Ceremonii Otwarcia uczestni-

czyli: Andrzej Wilkoński - starosta nowotomyski oraz Jakub Skrzypczak - dyrektor Powiatowego Centrum Sportu
w Nowym Tomyślu. Uroczystość otwarcia uświetnił występ
opalenickiego zespołu muzycznego Sounds Good oraz
Mażoretki ze Szkoły Podstawowej z Opalenicy.
Od 7 do 11 maja toczyły się zacięte pojedynki w grzej pojedynczej i podwójnej najlepszych czternastolatków z Polski i Europy. Ostatecznie grę pojedynczą dziewcząt
wygrała Polka Weronika Ewald, która pokonała w finale koleżankę z reprezentacji
Zuzannę Bednarz. W grze podwójnej tryumfowały również Polki, Daria Górska i Kamila Popławska, pokonując w finale duet
ukraińsko – niemiecki Stanislava Shulzenhko/Anna Petković. Natomiast u
chłopców finał singla wygrał Kilian Feldbausch ze Szwajcarii. W finale wystąpił
Marc Majdandzic z Niemiec. Grę podwójną
chłopców wygrała para czeska Petr Brunclik/Petr Panacek po zwycięstwie z polskim deblem Igor Kubalka/ Nikodem Barcik. Współorganizatorem turnieju
było Centrum Kultury i Bilblioteka oraz Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Opalenicy.

ków, w tym jedna kobietę i jednego
wypożyczonego zawodnika. Reprezentację naszej drużyny stworzyli:
Paulina Kudłaszyk, Piotr Kudłaszyk,

Damian Keller, Martin Stasik, Łukasz
Głyżewski i Kacper Przybył. Punktacja
liczona była według tabeli sinclera, a
więc przelicznik wagi ciała do wyniku
uzyskanego w dwuboju plus dodatek
punktowy za wiek.
Do punktacji drużynowej liczonych
było pięć najlepszych wyników, dla Budowlanych punktowali: Martin Stasik 372.8 pkt, Łukasz
Głyżewski 355.9 pkt, Piotr
Kudłaszyk 342.6, Paulina
Kudłaszyk 330.7 pkt, Damian Keller 326.5 pkt, co
dało łącznie 1728.5 pkt i pozwoliło zwyciężyć w sobotnich zawodach. Po II rundzie nowotomyski klub zajmuje IV miejsce, z niewielką
startą do III miejsca, i wszystko rozstrzygnie się podczas finału ligi
w Opolu 13 października.
fot. Szymon Konieczny
©Colorblind 2019.

Rolkarskie Mistrzostwa w Borui Nowej
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W niedzielę, 19 maja w Borui Nowej odbyły się I Mistrzostwa o Puchar Starosty Nowotomyskiego w jeździe na rolkach dla dzieci do lat 14. Uczestnicy ścigali się na dystansach 100 metrów, 300 metrów, 800 metrów, 1 kilometra oraz 3,1 kilometrów. Na znakomicie przygotowanej przez Towarzystwo Rolkarskie Skate2City trasie, kibicowali nie tylko najbliżsi, ale i wielu
mieszkańców naszego powiatu. Obecny był również wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor.
Inicjatywa zorganizowania imprezy
rolkarskiej w powiecie nowotomyskim zrodziła się pod koniec ubiegłego
roku, gdy w Nowym Tomyślu postanowiono rozpocząć zajęcia z nauki
jazdy na rolkach dla dzieci. Treningi zaczęły cieszyć się tak dużym zainteresowaniem, że mimo iż zaczynały się o
godzinie 9.00 w soboty, hala sportowa zawsze wypełniona była po brzegi. Starostwo Powiatowe w Nowym
Tomyślu postanowiło wesprzeć
społeczne działania sportowe rolkarzy.
Niedzielne zawody pokazały, że było
warto. Każde z dzieci otrzymało pa-

miątkowy medal oraz dyplom, a najlepsi w poszczególnych kategoriach
puchary. Dekoracji zawodników dokonali: Marcin Brambor – wicestarosta nowotomyski oraz Tomasz Matusiak – radny Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu wraz z prezesami Towarzystwa Rolkarskiego Skate2City
Piotrem Majewskim i Karoliną Uryzaj.
W trakcie zawodów na dzieci czekało wiele atrakcji. Był darmowy dmuchany zamek do skakania, pyszna grochówka, kiełbaska z ogniska, pyry z gzikiem i wiele innych smakołyków.
Prawdziwym hitem okazały się warsz-
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taty plecionkarskie prowadzone przez
Pracownię Artex Agnieszki i Krzysztofa
Pierzyńskich z Szarek. Najmłodsi mieli okazję samodzielnie wykonać wiklinowe koszyczki i na pamiątkę pobytu
w Borui Nowej zabrać je do domu. Na

koniec przyjechał wóz strażacki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej z Nowego Tomyśla.
Ogromne podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie imprezy składamy Towarzystwu Rolkar-

skiemu Skate2City, nowotomyskim
harcerzom, Powiatowemu Centrum
Sportu, Radzie Sołeckiej Borui Nowej,
darczyńcom oraz wszystkim, którzy
pomogli, a postanowili pozostać anonimowymi.
MM

