100LECIE POWSTANIA
POLICJI PAŃSTWOWEJ

W piątek, 26 lipca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu funkcjonariusze policji z terenu powiatu nowotomyskiego obchodzili jubileusz 100-lecia powstania Policji Państwowej połączony z uroczystościami z okazji Święta Policji. W uroczystościach
udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych powiatu nowotomyskiego i tworzących go gmin, służb wojskowych, pożarniczych,
instytucji, z którymi policja współpracuje oraz zaproszeni goście zaprzyjaźnieni z nowotomyską jednostką.
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Konferencja
arbitrażowa

Komendant Powiatowy Policji w
Nowym Tomyślu
insp. Jarosław
Żurek przypomniał historię policji państwowej oraz podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym policji
za codzienny trud, zaangażowanie i profesjonalizm w służbie.: - Rok 2019 to dla
naszej formacji wyjątkowa data - jubileusz setnej rocznicy powstania policji
państwowej. Zachowanie ciągłości historycznej jest niezwykle ważne, ponieważ
podkreśla nieustanną potrzebę istnienia
Polskiej Policji, a pamięć o przeszłości uczy
nas pokory i szacunku do wartości i tradycji powstałych w pierwszym, jakże
trudnym czasie tworzenia się polskiej państwowości. Pamiętamy i z dumą mówimy o tym dziedzictwie i poświeceniu poprzednich pokoleń w walce o wolność
oraz niepodległość Polski - podkreślił w
swoim przemówieniu komendant.
Podczas uroczystości padły również
słowa uznania ze strony zaproszonych

gości oraz serdeczne życzenia.
Lokalni samorządowcy na czele z przewodniczącą Rady Powiatu Nowotomyskiego Renatą Gruszką i sta-

rostą nowotomyskim Andrzejem Wilkońskim podziękowali za profesjonalną,
rzetelną, pełną wyrzeczeń pracę na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców całego
powiatu. Tradycyjnie w tym dniu zostały
wręczone wyróżnienia, medale, odzna-

Czytaj str. 3

czenia oraz mianowania policjantów na
wyższe stopnie służbowe.
O historii nowotomyskiej policji
piszemy na stronach 6 i 7.
KK

Turnusy dla seniorów
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WYRÓŻNIENIE DLA POWIATU

BIZNES NA ŚNIADANIE

czerwiec/lipiec 2019

W poniedziałek, 24 czerwca w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie informacyjne „Biznes na śniadanie: przegląd możliwości finansowania z Funduszy Europejskich”.

Podczas spotkania z potencjalnymi
beneficjentami omówiono m. in.
możliwości skorzystania z dotacji
oraz pożyczek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz
przedstawiono informacje o Wielko-

polskim Regionalnym Programie Operacyjnym w perspektywie bieżącej
2019 – 2020. Spotkanie to odbyło się
z inicjatywy posła Jakuba Rutnickiego.
KD

współinicjatorem podjęcia współpracy ze szkołą w Zbąszyniu, która rozwijana jest już od ponad 10 lat i poszczycić się może dużą intensywnością wspólnie zrealizowanych przedsięwzięć. Dziękując za współpracę,
starosta nowotomyski wyraził nadzieję, iż następca obecnego dyrektora
będzie równie wydatnie wspierał part-

nerstwo pomiędzy szkołami.
Wśród delegacji reprezentującej
powiat nowotomyski znaleźli się także:
nauczyciel i tłumacz z Zespołu Szkół
nr 1 w Zbąszyniu - Joanna Przybyła
oraz dyrektor Powiatowego Centrum
Usług Wspólnych - Marek Nyćkowiak.
MN

POŻEGNALI DYREKTORA

Miło nam poinformować, że Powiat Nowotomyski znalazł się wśród wyróżnionych w ósmej edycji konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami. Organizowany przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego konkurs wpisuje się w ideę włączenia społecznego osób

z niepełnosprawnościami. Udział w nim wzięły organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, które w ostatnim roku zrealizowały działania w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia aktywności osób z niepełnosprawnościami.

Do konkursu zgłoszono realizowane wspólnie przez Powiat Nowotomyski,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, Komendę Powiatową Policji w Nowym Tomyślu, Stowarzyszenie Paruzja i Stowarzyszenie Rodzinka działania mające na celu pomocy osobom z niepełnosprawnościami w
pokonywaniu barier architektonicznych na dworcu PKP w Nowym Tomyślu.
Przypomnijmy: w ramach projektu wolontariusze udzielają pomocy osobom z
niepełnosprawnościami w pokonywaniu barier architektonicznych. Po otrzymaniu zgłoszenia na specjalny numer telefonu (14 666 01 87) wolontariusz pobiera z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu klucz do furtki, zgłasza
dyżurnemu ruchu sytuację, otwiera furtkę i pomaga osobie niepełnosprawnej
bezpiecznie przemieścić się na perony dworca PKP w Nowym Tomyślu. Koordynatorem projektu jest PCPR w Nowym Tomyślu, którego pracownicy wspierają ten projekt również jako wolontariusze.
KK

Podziękowania od Zarządu

W poniedziałek, 29 lipca podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Nowotomyskiego pożegnano odchodzącą na emeryturę wieloletnią pracownicę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu Wiesławę Szyptowską. Pani Wiesława kierowała zespołem do spraw
rodzinnej pieczy zastępczej.
KK

W środę, 19 czerwca na zaproszenie partnerskiej szkoły z Niemiec,
starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński wraz z delegacją uczestniczył
w uroczystości pożegnania wieloletniego dyrektora Oberstufenzentrum w Werder - partnerskiej szkoły
Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu.
Odchodzący na zasłużoną emeryturę Kurt Thiel jako dyrektor wspierał wiele inicjatyw w ramach
współpracy między szkołami.
W przemówieniu skierowanym do
Kurta Thiela, starosta podziękował za
wieloletnią współpracę i zaangażowanie w partnerstwo polsko - niemieckie oraz złożył życzenia wszelkiej
pomyślności po zakończeniu aktywności zawodowej.
Kurt Thiel pełnił funkcję dyrektora
szkoły w Werder przez 27 lat, a wcześniej przez 13 lat był nauczycielem. Był

KONFERENCJA ARBITRAŻOWA
czerwiec/lipiec 2019

Zapewnienie bezpieczeństwa i szeroko pojęta opieka medyczno - społeczna są jednymi z głównych zadań każdych powiatowych władz samorządowych. Może się to odbywać na wielu płaszczyznach, ale bez wątpienia jedną z najważniejszych jest dbałość o zdrowie i życie mieszkańców.
Taką gwarantuje dobrze funkcjonujący system ochrony zdrowia, a w szczególności szpitale powiatowe.

W piątek, 7 czerwca w Hotelu Hi-Fi w Paproci odbyła
się konferencja z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i
praktyce” pt.: „Budowanie bezpieczeństwa w ADR” (alternatywne metody rozwiązywania sporów).
Spotkanie, pod patronatem Starosty Nowotomyskiego
zostało zorganizowane przez Sąd Arbitrażowy działający
przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. Otwarcia konferencji dokonał prezes nowotomyskiego Sądu Arbitrażowego Włodzimierz Brych i starosta Andrzej Wilkoński.
Konferencja stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń
związanych z ADR w Polsce. Na stoisku promocyjnym powiatu nowotomyskiego uczestnicy konferencji zapoznali się
z ofertą turystyczną tego terenu.
KK

SZATNIA NA MEDAL

Już wkrótce szatnia w Zespole Szkół
nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyślu zyska nowy, odświeżony wygląd. Część środków na remont – 48
300,00 zł pozyskano w ramach
wniosku złożonego w programie
„Szatnia na Medal”.
„Szatnia na medal” jest inicjatywą
Samorządu Województwa Wielkopolskiego skierowaną do samorządów
lokalnych, czyli powiatów i gmin. Jej
celem jest zbudowanie pozytywnego

O PRZYSZŁOŚCI SZPITALI
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wizerunku sportu kojarzonego ze zdrowiem i higieną, poprawa warunków
ogólnodostępnych budynków szatniowo - sanitarnych przy obiektach
sportowych, remont istniejących budynków szatniowo - sanitarnych, a
także adaptacja istniejących budynków
na potrzeby szatniowe oraz sanitarne
i budowa obiektów szatniowych.
Remont szatni przy sali gimnastycznej w ZS nr 2 będzie obejmował
m.in. prace rozbiórkowe i demontażowe, wymianę armatury sanitar-

nej, prace ogólnobudowlane i elektryczne.
opr. kam

CHCĄ WSPÓŁPRACOWAĆ

O tym, że samorządowcy profesjonalnie i z odpowiedzialnością podchodzą
do sprawy może świadczyć konferencja, która odbyła się we wtorek, 11 czerwca w Nowym Tomyślu.
Konferencja, przygotowana i prowadzona przez najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia, Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr n.med. Rafał Staszewskiego oraz eksperta Związku
Miast Polskich Marka Wójcika stanowiła kontynuację i jednocześnie dała nowy
impuls dyskusji na temat zabezpieczenia medycznego mieszkańców regionu.
Konferencję, w której prócz członków zarządów poszczególnych powiatów
uczestniczyli również dyrektorzy szpitali zakończyły warsztaty panelowe. Ich
efekty omówione zostaną podczas kolejnych spotkań, o których będziemy informować na bieżąco. Cel jest jasny: zdrowie naszych mieszkańców.
Włodarze trzech sąsiednich powiatów: grodziskiego, wolsztyńskiego i nowotomyskiego rozmawiają ze sobą nie tylko na temat poprawy warunków funkcjonowania Szpitali Powiatowych, ale przede wszystkim nad przyszłością szpitali, które obecnie borykają się z ogromnymi problemami finansowymi. Szpitale te stanowią bowiem wyjątek na mapie województwa wielkopolskiego - funkcjonują w niedalekiej odległości od siebie (około 25 km), a co za tym idzie i wydaje się nieuniknione, konkurują ze sobą. Wspomniane placówki w ostatnich
latach dokonały znaczących inwestycji infrastrukturalnych i choć w niektórych
przypadkach budynki i oddziały wyglądają olśniewająco, to nadal największym
ich problemem są braki personelu medycznego (szczególnie lekarzy) i ograniczenia w bieżącym finansowaniu, które w ostateczności mogą prowadzić do zamknięcia niektórych oddziałów.
Zarządy powiatów grodziskiego, wolsztyńskiego i nowotomyskiego podjęły
zatem rozmowy o współpracy między placówkami i korzyściach, jakie z tego
mogą płynąć dla mieszkańców naszego dużego regionu. Wśród najważniejszych
wymienia się - prócz efektów ekonomicznych - przede wszystkim wzrost jakości usług, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatów czy wreszcie możliwości stabilnego rozwoju systemu ochrony zdrowia. Marzeniem lokalnych samorządowców jest bowiem, by mieszkańcy na terenie trzech powiatów
mogli otrzymać specjalistyczne wsparcie i pomoc na takim poziomie, aby nie
musieli wyjeżdżać do innych szpitali. Optymalnie wykorzystując posiadane zasoby i stosując racjonalną politykę inwestycyjną w poszczególnych szpitalach,
wszystkie założenia mogą się ziścić.
MM

NOWE CHODNIKI

Mieszkańcy Sątop już w połowie
października br. będą korzystać
z nowych chodników. Z końcem
lipca Powiat Nowotomyski zawarł umowę z firmą Usługi Handel Detaliczny i Hurtowy
Lidia Matysiak ze Zbąszynia na
realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w Sątopach”.

W czwartek, 11 lipca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu podpisano porozumienia pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych w Nowym
Tomyślu, a szkołami branżowymi I stopnia z Nowego
Tomyśla, Opalenicy, Zbąszynia oraz Grodziska Wielkopolskiego.
Zawarte porozumienia mają przede wszystkim na względzie poprawę stanu kształcenia zawodowego. Strony po-

rozumienia będą współpracować w zakresie podnoszenia
jakości, efektywności i rozwoju kształcenia zawodowego
oraz dostosowania go do potrzeb rynku pracy. Szkolnictwo
zawodowe przez wiele lat było niedocenione. W XXI
wieku nauka zawodu w szkole branżowej I stopnia nie może
być postrzegana jako koniec edukacji. Nauka w takiej szkole to dobry początek do kontynuowania jej w technikum,
a następnie podjęcia studiów w szkole wyższej.

KD

Prace objęte umową polegać
będą na rozebraniu i usunięciu
istniejących, zniszczonych chodników, krawężników oraz wjazdów i ułożeniu nowej nawierzchni chodników i wjazdów z kostki
betonowej na nowej podbudowie. Chodniki przebudowywane
będą na długości 180m w pasie
drogi powiatowej nr 2714P w
miejscowości Sątopy.

Już za dwa miesiące stary, zniszczony chodnik
przestanie szpecić ulicę w Sątopach..
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DOTACJE NA ZABYTKI Smaczna impreza

czerwiec/lipiec 2019

Święto Zupy to impreza rodzinna, integrująca środowisko lokalne i promująca region. Towarzyszy jej Jarmark Wiejskie Smaki Wiejskie Cuda, podczas którego
swoje prace prezentują lokalni rękodzielnicy i drobni
wytwórcy. Amatorów pysznych zup nie brakuje. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. O tej inicjatywie z Jolantą Rewald - Sałata - prezesem Stowarzyszenia Miłośników Wsi „Pokochaj
Wieś”, które jest głównym organizatorem imprezy rozmawiał Kamil Kałek.

Ponad 12 tys. zł z budżetu powiatu nowotomyskiego zostanie przeznaczone
na ekspertyzę techniczną dot. elewacji kościoła pw. św. Marcina w Bukowcu.

W czerwcu br rozstrzygnięto konkurs na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na podstawie uchwały Nr XVIII/127/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Powiat Nowotomyski w ramach budżetu na rok 2019 udzielił dotacji w łącznej
wysokości 50 000,00 zł. Dotacje celowe, które przyczynią się do ochrony i zachowania
dziedzictwa kulturowego naszego powiatu przyznano w kwotach:
- 12 300,00 zł – na realizację zadania pn. ,,Ekspertyza techniczna i opracowanie
projektu budowlanego dotyczącego zabezpieczenia struktury zabytkowej elewacji drewnianej kościoła pw. św. Marcina w Bukowcu” dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Bukowcu.
- 27 700,00 zł – na realizację zadania pn. ,,I część remontu stropu empory kościoła pw. NSPJ w Nowym Tomyślu (Pl. Chopina 10A)” dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu.
- 10 000,00 zł – na realizację zadania pn.: ,,Naprawy konstrukcyjne w obrębie więźby i wieńca wieży kościoła parafialnego pw. NMP Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku” dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
w Lwówku.
AŁ

SZKOLENIE Z PROKURATOREM

Skąd pomysł na organizację Święta Zupy?
- To długa historia. Zrodził się w mojej głowie pomysł,
by zorganizować imprezę tematyczną, która skupiłaby ludzi z pasją. Nic tak nie łączy ludzi, jak ognisko i wspólne gotowanie. Zależało nam również na promowaniu lokalnych
rękodzielników i producentów, dlatego od początku imprezie towarzyszy Jarmark Wiejskie Smaki Wiejskie. Podjęliśmy więc, jako Stowarzyszenie decyzję, że spróbujemy.
Myślę, że się udało.
Kto najczęściej miesza w zupach? Z tego co wiem są zespoły, które biorą udział
w imprezie od początku.
- To prawda, mamy
wiele zespołów, które gotują z nami od początku.
Ale, co nas bardzo cieszy,
wciąż przybywają nowe.
W ubiegłym roku zadebiutowały na przykład
"Słoiki", grupa studentów.
Przepraszam, że właśnie
ten zespół wymieniam,
ale ci młodzi ludzie bawili się tak fantastycznie, że
zyskali
sympatię
głosujących i "otarli" się o
podium. To nas właśnie
cieszy bardzo. Jest to impreza, która nie zna żadnych podziałów. Gotować
może każdy, kto ma chęć
i odwagę stanąć przy kotle, a jednocześnie potrafi
potraktować to jak
świetną zabawę. Zawsze
będę wdzięczna "Zupiarzom", bo tak naprawdę, to Oni stworzyli tę imprezę. My tylko ją wymyśliliśmy.
Jak Pani sądzi, co przyciąga tak liczne grono sympatyków tego wydarzenia?
- Myślę, że klimat i atmosfera. Proszę zwrócić uwagę, że
na naszej imprezie od początku nie było ani zamków dmuchanych, ani disco polo, ani przypadkowych stoisk. Od
pierwszej edycji dbaliśmy o to, by dla dzieci miały zorganizowane gry i zabawy. Staraliśmy się grać dobre, polskie,
stare przeboje. Mamy ich mnóstwo. Zapraszaliśmy zespoły
lokalne. I to się chyba spodobało. Klimat tworzą z pewnością
Zupiarze. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak pięknie dekorują swoje stoiska. Szczerze Ich podziwiam i bardzo dziękuję. Są niesamowici. Właściwie to Oni stworzyli klimat tej
imprezy. Ale nie zapominajmy o wystawcach. W naszym Jar-

marku uczestniczą prawdziwi pasjonaci. Bardzo dziękuję,
że są i mogą pokazać swoje wyroby.
Podczas imprezy zespoły gotują różne zupy. Nie brakuje
swojskiego żurku, pomidorowej, czy kapuśniaka. A jaka jest
Pani ulubiona zupa?
- Ja naprawdę kocham zupy. Na Święcie Zupy udaje mi
się spróbować dwóch, czasami
trzech. Nie byłabym dobrym
jurorem, bo wszystkim
dałabym nagrodę. Prywatnie
mogę powiedzieć, że podobno
dobrze gotuję pomidorową,
kapuśniak, grzybową, rosół,
krupnik, szczawiową... Tak, tak,
ja naprawdę kocham zupy.
W tym roku Święto Zupy
odbywa się w Opalenicy. Skąd
ta zmiana?
- Od początku mieliśmy pomysł, by impreza co roku odbywała się w innej miejscowości. Ale nie każda miejscowość posiadała odpowiednio duży teren i możliwości
rozpalania takiej ilości palenisk. Troszkę zasiedzieliśmy
się w gościnnej Borui Nowej.
Ale od dwóch lat zaczęliśmy
współpracować ze Starostwem
Powiatowym w Nowym Tomyslu, bo sami już tak dużej imprezy nie bylibyśmy w stanie udźwignąć. Bardzo sobie cenię tę współpracę, powiem nawet, że dzięki niej odbywa
się kolejne Święto Zupy. Bo, kochani "Zjadacze", to jest już
naprawdę duża impreza, której nasze Stowarzyszenie by nie
udźwignęło. Dlatego zrodził się w tym roku pomysł, żeby
teraz, co roku, impreza odbywała się w innej gminie na terenie naszego powiatu. Uważam, że to świetna idea. W tym
roku gości nas gmina Opalenica (naprawdę bardzo otwarta i gościnna), z której mieliśmy całkiem sporą ekipę Zupiarzy
na naszych imprezach. Dla mnie najważniejsze jest to, że
24 sierpnia odbędzie się VI Święto Zupy. I mam nadzieję,
że odbędą się kolejne. Trzymajcie kciuki za pogodę i bawcie się razem z nami. Miejcie odwagę stanąć przy kotłach
za rok i wspólnie gotować. To jest naprawdę dobra zabawa.

KOLEJNA BARIERA PRZEŁAMANA

„Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia oraz kierowania na leczenie
osób chorych psychicznie oraz uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Wykorzystanie procedur leczniczych w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - szkolenie pod takim tytułem zostało
zorganizowane w poniedziałek 17 czerwca przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu. Miejscem spotkania była Wyższa
Szkoła Pedagogiki i Administracji Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu.

Będzie winda przy internacie w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Zbąszyniu. Wniosek o dofinansowanie projektu, ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” otrzymał dofinansowanie w kwocie 59 206 zł.

Spotkanie szkoleniowe przeprowadził Adam Grochała prokurator pracujący
na co dzień w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach. Brali w nim udział przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, policji, a także kuratorzy zawodowi
Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu. Prowadzący szkolenie w sposób praktyczny, opierając się na obowiązujących przepisach prawnych przedstawił nurtujące zagadnienia, z którymi mają do czynienia w swojej pracy zawodowej
uczestnicy spotkania.
PCPR Nowy Tomyśl

Specjalny Ośrodek Szklono - Wychowawczy w Zbąszyniu
składa się z dwóch budynków (szkoły i internatu). W budynku internatu nie ma żadnego podjazdu, windy, ani schodołazu.
Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze odbywają się zarówno
na parterze, jak i pierwszym piętrze budynku. Na piętro prowadzą wąskie schody, które utrudniają dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnościami samodzielne wejście i wyjście z in-

ternatu. Obecnie SOSW w Zbąszyniu sprawuje opiekę nad 67
wychowankami, wśród których 5 korzysta z wózków inwalidzkich. Podopieczni są zależni od opiekunów, gdyż samodzielnie nie są w stanie pokonać schodów. Obecnie w celu zapewnienia możliwości korzystania z bazy edukacyjno-noclegowej obsługa obiektu siłą mięśni dźwiga osoby z niepełnosprawnościami na poszczególne kondygnacje.
Winda zewnętrzna umożliwi wychowankom Ośrodka korzystanie z pomieszczeń znajdujących się na wyższej kondygnacja, gdzie mieszczą się pokoje sypialne, świetlica, biura wychowawców i gabinet dyrekcji. Tym samym zostanie
przełamana bariera komunikacyjna.
opr. KK

Przyjadą plecionkarze

z całego świata!

Andrzej Pawlak – Komisarz IV Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa.

W dniach 22-25 sierpnia Nowy Tomyśl będzie bez wątpienia globalną stolicą plecionkarstwa, a to za sprawą IV edycji Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa. Z komisarzem, pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem tej imprezy - Andrzejem Pawlakiem rozmawiał Kamil Kałek.
To już kolejny Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa. Jak długo trwają
przygotowania do imprezy, która 22 sierpnia przyjmie gości z całego świata, z każdego kontynentu w Nowym Tomyślu? Proszę przypomnieć kiedy narodził się w ogóle pomysł zorganizowania w stolicy Powiatu Nowotomyskiego takiej imprezy?
- Pomysł narodził się już o wiele wcześniej - w 1989 roku. Brałem wtedy udział w
podobnym Festiwalu - Kultur Rzemiosła w
Bretani (Francja). Klimat sprzyjający organizacji Festiwalu pojawił się podczas I Międzynarodowego Konkursu Plecionkarskiego w Nowym Tomyślu w 2008 roku. Już
wtedy obserwowałem, że branża związana
z wikliną i plecionkarstwem wymiera i trzeba ją ocalić od zapomnienia albo przyjemniej zwrócić na nią uwagę świata. Myślę, że
się udało.
Ilu uczestników i z jakich krajów zgłosiło
swój udział w V edycji Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa? Ile prac nadesłano na Międzynarodowy Konkurs Plecionkarski?
- Mamy rekordową ilość uczestników z 75 państw świata, wszystkich kontynentów zgłosiło się ok. 340 osób. Na konkurs
plecionkarski nadesłano 111 prac, z czego
55 to prace uczestników, którzy po raz
pierwszy biorą udział w konkursie.
Jakie atrakcje czekają na plecionkarzy i
zwiedzających podczas Festiwalu?
- Plecionkarze biorą udział w Konkursie
Plecionkarskim o tytuł Grand Prix Festiwalu.
Jury ocenia prace wykonywane na żywo i
prace nadesłane. Uczestnicy przystępują do
rywalizacji indywidualnie lub w 2-osobowych zespołach. Zwiedzający mogą zobaczyć ciekawe wzornictwo, różnorodne for-

my plecionkarskie i obserwować prace plecionkarzy z całego świata. Na zwiedzających
czekają barwne ekspozycje prezentujące tradycje plecionkarskie wszystkich kontynentów, wzbogacone fotografiami i prezentacjami multimedialnymi. Dla miłośników
podróży przygotowano cykl czterech popołudniowo – wieczornych spotkań z Mistrzami Plecionkarstwa ze wszystkich kontynentów. Każdy kto chciałby spróbować
swoich sił może skorzystać z warsztatów
plecionkarskich, które będą odbywać się pod
hasłem „Wyplatać może każdy”. Wyroby z
wikliny będzie można również zakupić.
Międzynarodowy kiermasz czynny będzie
codziennie od godziny 10:00. Dobrą zabawę zagwarantuje także utrzymana w konwencji marszu na orientację gra terenowa
”Śladami wikliny i plecionkarstwa”. Myślę,
że atrakcji jest sporo i każdy znajdzie coś dla
siebie.
Czy podobnie jak podczas poprzedniej
edycji Festiwalu będziecie bić kolejne rekordy Guinnessa? Przypomnijmy w 2015
roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy ustanowiło rekord
Guinnessa na najdłuższy warkocz wiklinowy na świecie. Wynik, który trafił do
Księgi Rekordów Guinnessa to 1040 metrów.
- Nie, podczas tej edycji nie planujemy bicia kolejnych rekordów. Choć nie ukrywam,
że są pewne plany i propozycje.
Przygotowanie takiego przedsięwzięcia
na skalę światową to z pewnością sporo
pracy, zarówno logistycznej jak i planistycznej. Jak wygląd organizacja Festiwalu
od tzw. kuchni?
- Pierwsze zręby pod przygotowania
rozpoczęły się w 2015 roku, tuz po zakoń-
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czeniu trzeciejedycji Festiwalu. Ustalany był
zarys programu, wstępna formuła konkursów. Kolejne lata to setki spotkań w całej
Polsce i Europie, dziesiątki tysięcy przejechanych kilometrów, ustaleń ze sponsorami, różnymi instytucjami, samorządami,
wykonawcami. Wszystkie ustalenia i informacje tłumaczone były na 7 języków i
rozsyłane do zainteresowanych. Powołanie
11 zespołów roboczych, które logistycznie
zajęły się swoimi zadaniami, to tylko wycinek ogromnej pracy wykonanej z zasobami ludzkimi, których na szczęście nie zabrakło i przy okazji chciałem podziękować
im wszystkim. To wyzwanie tylko dla wytrwałych, życzliwych i doświadczonych.
Honorowy Patronat Prezydenta Andrzeja Dudy to także ogromny prestiż…
- Tak, po raz pierwszy w historii, Festiwal
odbędzie się pod Patronatem Honorowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy.
Festiwal to również szereg wystaw.
Wiklina jest dość wdzięcznym materiałem,
z którego można stworzyć wiele przydatnych w życiu codziennym przedmiotów.

Czym może nas zwiedzających jeszcze zaskoczyć?
- Proszę mi wierzyć wiklina może zaskoczyć. Zapraszam na Festiwal. Tam jedną
z atrakcji jest wspomniany cykl wystaw pod
tytułem "Tradycja i nowoczesność", w tym
wystawa plecionkarstwa m.in.: niemieckiego, francuskiego, polskiego, afrykańskiego, czy wystawa planszowa UNESCO.
Przedstawione bogactwo form i różnorodność wzornictwa to prawdziwa gratka dla
wszystkich miłośników rękodzieła.
Gdzie według Pana leży światowa stolica wikliny? Czy nasz nowotomyski region
jest w stanie obronić ten tytuł? Wydaje się,
że warsztatów ubywa, a tradycje plecionkarskie naszego regionu zamierają.
- Oczywiście w Polsce i jest nią bez
wątpienia Nowy Tomyśl. Choć przyznam,
że tym tytułem nie moglibyśmy się szczycić, gdyby nie zawzięta postawa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy, by ocalić to od zapomnienia to rękodzieło i całą branżę.
Warsztatów ubywa tylko dlatego, że
nikt nie jest zainteresowany udzieleniem da-
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leko idącej pomocy, a krzywdzące regulacje prawne - marazm w tej sprawie i niska
świadomość społeczna tego dziedzictwa
robi swoje.
Myślę, że pora by zdać sobie sprawę z
tego, że tradycja i jej potencjał może być
ogromną siłą napędową wszystkich działań.
Trzeba ją doceniać. Dbać o nią musza
wszyscy zarówno społeczeństwo jak i samorządy. Z tym jest różnie i wzbudza to uzasadniony niepokój.

6

Dr Zdzisław Kościański: O Policji Państwowej w powiecie
nowotomyskim… (1919 -2019)
czerwiec/lipiec 2019

Rocznica stulecia powołania Policji Państwowej zachęca nas do przedstawienia w krótkim zarysie jej dziejów. Pierwsze organy bezpieczeństwa zaczęto tworzyć w powiecie nowotomyskim, grodziskim i międzyrzeckim
już w okresie rewolucji w Niemczech w 1918 r. (kompanie służby straży i bezpieczeństwa). Wyzwolony 3
stycznia 1919 r. przez powstańców wielkopolskich Nowy Tomyśl był od samego początku siedzibą władz
powiatowych oraz bezpieczeństwa, które miały zapewnić mieszkańcom powiatu ład i porządek publiczny
oraz bezpieczeństwo życia i mienia. Początkowo zadania tego podjęły się straże ludowe, pod dowództwem
hrabiego Stanisława Łąckiego z Posadowa, wkrótce zastąpione przez Żandarmerię Krajową byłej Dzielnicy
Pruskiej (koniec maja 1919 r.). Początkowo Objazd Opalenica był dla powiatu grodziskiego i nowotomyskiego.
W dniu 11 sierpnia 1919 r. wachmistrz Michał Tyc wraz z siedmioma żandarmami został skierowany przez
ppor. Arkadego Fiedlera z Dowództwa Żandarmerii w Poznaniu do Nowego Tomyśla.

Pies policyjny zakupiony przez Wydział Powiatowy w 1926 r.

Komisarz powiatowy był dla żandarmerii polowej w powiatach etapowych
cywilną władzą służbową. Funkcję tę
pełnił w powiecie nowotomyskim por.
Walerian Anderson (od początku stycznia 1919 r. do końca czerwca 1919 r.).
Ustawa z 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej zapisywała, że to Policja jest
państwową organizacją służby bezpieczeństwa jako organ wykonawczy władz
państwowych i samorządowych i ma za
zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.
16 lipca 1920 r. Komendant Okręgowy Policji Państwowej w Poznaniu okręgu nr XI - insp. Wiktor Ludwikowski powołał 14 komend powiatowych
Policji, w tym komendę w Nowym Tomyślu, która obejmowała powiaty międzychodzki i nowotomyski. W Nowym
Tomyślu istniała Komenda Powiatowa
z komendantem na czele, z aspirantem
Wincentym Rulewiczem.
Na terenie powiatu nowotomyskiego
utworzono posterunki Policji Państwowej w Nowym Tomyślu, Łomnicy
(26.01.1922), Jabłonce Starej, Kuślinie,
Lwówku, Bukowcu, Bolewicach, Miedzichowie, Zbąszyniu (kolejowy) i
Zbąszyniu (administracyjny). Z kolei na
terenie powiatu międzychodzkiego

utworzono posterunki: w Międzychodzie, Sierakowie, Kwilczu, Chrzypsku
Wielkim, Mierzynku (od 21.12.1920 r. w
Drzewcach), Mokrzcu (od 1.01.1921 r.
w Raduszu), Kamionnie i Mościejewie.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego liczba posterunków ulegała
zmianom, m.in. ze względu na zapotrzebowanie czasowego wzmocnienia
liczby posterunków na początku lat
dwudziestych oraz w 1932 r., w czasie
reformy terytorialnej granic powiatów i
gmin. Początkowo gminy Opalenica,
Buk i Grodzisk podlegały od lipca 1920
r. Komendzie Powiatowej PP w Szamotułach. Następnie na początku stycznia 1921 r. posterunki, m.in. Buk, Granowo, Opalenica, Grodzisk weszły w
skład Komendy Powiatowej Policji w
Poznaniu. Kolejny etap organizacyjny nastąpił w 1932 r. i trwał do 1939 roku.
W okresie międzywojennym zwracano uwagę na doskonalenie zawodowe, m.in. dotyczące przymusowych wypracowań pisemnych, czytelnictwa „Gazety Policyjnej” czy udziału w organizowanych kursach. Komendanci niejednokrotnie zwracali uwagę także na
formę pełnienia służby w miastach i poza
nimi z bronią palną i białą. Wielki niedostatek finansowy budującego się do-

Policja Państwowa rowery zakupione przez Wydział Powiatowy w 1925 r.

piero państwa polskiego powodował, że
komendant powiatowy nakazywał także
szereg oszczędności. Jedną z form podnoszenia dyscypliny i efektów pracy
służbowej i pozasłużbowej funkcjonariusz Policji Państwowej było przenoszenie policjantów.
Starosta był w okresie międzywojennym przedstawicielem rządu i szefem
administracji ogólnej w powiecie m.in.,
czuwał nad porządkiem publicznym i
bezpieczeństwem. Do 1926 r. sprawy
policyjne należały w części do kompetencji samorządu miejskiego. 9 lipca
1920 r. zostało skierowanych do pracy
na terenie Nowego Tomyśla 10 urzędników policji, którym należało przydzielić umeblowane kwatery. Zamieszkali oni w większości na kwaterach u
Niemców, zawiadujących większością
mieszkań w mieście. Areszt policyjny w
Domu Magistratu przy Nowym Rynku
(dzisiejszy budynek Sądu na Placu Niepodległości) zajmował dwie cele w dyspozycji miejscowego posterunku Policji
Państwowej. Trzecią celę użytkował
Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, zależny od władz
państwowych. Posterunki PP posiadały
ze sobą łączność telefoniczną.
Przez teren powiatu przebiegała granica państwowa z Niemcami, stąd obecna była tutaj bliska współpraca ze Strażą
Graniczną i Służbą Celną czy z Ekspozyturą Nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego. Egzaminem współpracy służb państwowych były, m.in. wydarzenia graniczne z 28 i 29 października 1938 r., kiedy to na odcinku zbąszyńskim i trzcielskim wydalono z Niemiec osoby pochodzenia żydowskiego posiadające
obywatelstwo polskie (m.in. poprzez
Zbąszyń 6074 osób). Zadaniem Policji
Państwowej było także stworzenie kordonu sanitarnego dla Żydów przebywających aż do sierpnia 1939 r. w
Zbąszyniu.
Częste wizyty ważnych osobistości
przejeżdżających linią kolejową ze
Zbąszynia w kierunku Poznania powodowały zaangażowanie posterunków
PP w zabezpieczenie terenu przejazdu.
Problemem dla wspomnianych służb był
prowadzony przemyt przez granicę. W
celu przeciwdziałania przemytnictwu
utworzono nowe posterunki nadgraniczne w: Dębowcu, Głażewie, Przychodzku i Nowej Wsi. W nocy z 18 na
19 września 1921 r. przemytnicy w sile
8-10 osób zaatakowali ogniem z karabinów i granatów straż celną i funkcjonariuszy PP w Dębowcu (pow. międzychodzki).
Dość duży wzrost liczebny funkcjonariuszy nastąpił po zamachu majo-

Przysięga Straży Ludowej w Opalenicy 1919

wym w 1926 r.. Na terenie powiatu nowotomyskiego 56 funkcjonariuszy dysponowało wtedy: 1 samochodem, 12 rowerami, 1 koniem pociągowym, 78 karabinami i 18 szablami. Od tego czasu
Policja Państwowa była organem wykonawczym administracji państwowej.
Zorganizowana została na wzór wojskowy w korpus przeznaczony do utrzymania bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Do zadań policji należała walka z przestępczością i ochroną
bezpieczeństwa życia i mienia obywateli,
zapobieganie zakłóceniom porządku
publicznego oraz czuwanie nad należytym wykonaniem zarządzeń władz
administracyjnych np. przepisów o godzinach handlu, o utrzymaniu w czystości
posesji.
Okres międzywojenny w powiecie nowotomyskim nie był wolny od kryminalnych przestępstw, nie wyłączając
morderstw. Liczne i niekiedy dość intrygujące wzmianki o przestępstwach
kryminalnych można znaleźć w prasie lokalnej oraz zachowanych dokumentach
archiwalnych. Można było zaobserwować dużą dbałość władz powiatowych
– Wydziału Powiatowego i samorządowych w wyposażaniu tej formacji,
m.in. w 1923 r. zakupiono rowery, a w
rok później psa policyjnego „Asta” oraz
łóżka składane dla policjantów
pełniących nocne dyżury.
W okresie międzywojennym na terenie powiatu istniało wiele organizacji
o charakterze społecznym i kulturalnooświatowym. Funkcjonariusze Policji
Państwowej mogli należeć do nich tylko za zgodą komendanta powiatowego
i za powiadomieniem starosty. Wypełniając pewną lukę w tym zakresie 1
lutego 1939 r. założone zostało na terenie miasta stowarzyszenie pod nazwą
Policyjny Klub Sportowy w Nowym
Tomyślu, obejmujące swym zasięgiem
powiaty nowotomyski i międzychodzki.
Znakiem klubu była tarcza biało-granatowa z napisem „Nowy Tomyśl” i „PKS”.
Celami, które stawiał sobie powstały
klub było krzewienie zamiłowania do
ćwiczeń fizycznych oraz pielęgnowanie
życia towarzyskiego.
Po odzyskaniu niepodległości państwo przeżywało trudności gospodarcze,
a przede wszystkim borykała się z nimi
biedniejsza część społeczeństwa polskiego. Wojna polsko-bolszewicka z
1920 r. spowodowała pogorszenie się

poziomu życia społeczeństwa. Policja
Państwowa w ramach pełnionych zadań
miała za zadanie monitorowanie i przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom
bezpieczeństwa.
W okresie międzywojennym życie
polityczne na terenie powiatu zdominowane było przez partie prawicowe,
przede wszystkim przez endecję oraz w mniejszym stopniu - przez stronnictwa sanacyjne. Poważny wpływ na
to wywarła konieczność stworzenia
na terenie miasta „barykady polskości”,
potrzebnej do przeciwstawienia się
licznej na tutejszym gruncie niemczyzny, która była silniejsza ekonomicznie
i dość dobrze zorganizowana. Policja
Państwowa odgrywała bardzo ważną
rolę by nie dochodziło do prowokacji.
Przykładowo latem 1920 r. dochodziło do szeregu wystąpień antypaństwowych, organizowanych przez
mniejszość niemiecką, m.in. w Borui
Kościelnej Niemcy zorganizowali bojówkę, przy pomocy której opanowali
budynek poczty, posterunek policji, a
następnie zamierzali pomaszerować
na Nowy Tomyśl. Szybka kontrakcja nowotomyskiej policji doprowadziła do
rozproszenia niemieckich dywersantów.
Po podpisaniu w styczniu 1934 r. deklaracji polsko-niemieckiej o nieagresji, Niemcy demonstracyjnie deklarowali
swoją lojalność wobec Polski. Faktycznie prowadzili cichą walkę ze
wszystkim co polskie. Raporty i meldunki pisane przez funkcjonariuszy Policji Państwowej mają dziś szczególne
znaczenie. Położenie nadgraniczne powodowało ewidencjonowanie środków mechanicznych, rowerów czy piekarń nadających się do wypieku chleba. Im bliżej wybuchu wojny meldunki
te zawierały coraz więcej informacji o
ucieczkach młodych Niemców do Niemiec. W odpowiedzi rodził się polski nacjonalizmu, który zwrócił się przeciw
obywatelom Drugiej Rzeczypospolitej
narodowości niemieckiej. Był on nacjonalizmem obronnym, obserwowanym przez struktury Policji Państwowej,
a demonstracyjna czujność i zdecydowana reakcja na wszelkie formy niemieckiej jak i polskiej - nacjonalistycznej aktywności w przededniu agresji
miały charakter działań prewencyjnych ze strony władz państwowych i
Policji Państwowej.
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Ogółem Komendzie Powiatowej w
Nowym Tomyślu przed wybuchem II
wojny światowej było przyporządkowanych 11 posterunków (Posterunek
PP w Nowym Tomyślu, Komisariat
Graniczny-kolejowy PP w Zbąszyniu,
Posterunek PP w Zbąszyniu, Posterunek PP w Opalenicy, Posterunek PP w
Granowie, Posterunek PP w Buku, Posterunek PP w Lwówku, Posterunek PP
w Miedzichowie, Posterunek PP w
Kuślinie, Posterunek PP w Grodzisku,
Posterunek PP w Bukowcu), gdzie
służyło 3 oficerów i 140 szeregowych (w
tym rezerwiści powołani do służby w Policji Państwowej w sierpniu 1939 r.).
Z chwilą wybuchu wojny w 1939 r.
Policja Państwowa podjęła się zadań
zgodnie z planami mobilizacyjnymi.
Cześć funkcjonariuszy się ewakuowała
na wschód do ośrodków zapasowych,
inni jak funkcjonariusze Policji Państwowej z gminy Zbąszyń (pluton 20 osobowy) razem z plutonem Straży
Granicznej, Obrony Narodowej oraz
oddziałem wydzielonym por. sł. st.
Władysława Polaszka podjęła się obrony zbąszyńskiego odcinka granicznego.
W trakcie obrony stacji kolejowej w
Zbąszyniu zginął policjant Ludwik Gondek (ustalenia Franciszka Zierke). Funkcjonariusze Policji Państwowej i ich rodziny byli represjonowani ze strony
Niemców, m.in. komisarz Kazimierz
Wiśniewski (1893-1943), który
pierwszy przydział w policji jako
aspirant otrzymał do Nowego
Tomyśla - został zamęczony w
niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku.
Szczególną bezwzględnością wobec policjantów
odznaczyli się Rosjanie. Decyzję o rozstrzelaniu polskich
jeńców podjął w dniu 5 marca
1940 r. Józef Stalin i inni funkcjonariusze państwa sowieckiego. 4
kwietnia 1940 r. wyruszył transport z
jeńcami z obozu specjalnego w Ostaszkowie. Po dotarciu do Kalinina (obecnie:
Twer) byli przewożeni do więzienia wewnętrznego NKWD, gdzie byli zabijani strzałem w potylicę. Następnie włoki
pomordowanych wywożono do lasu
na terenie ośrodka wypoczynkowego
NKWD nieopodal wsi Miednoje. Tam
zrzucano ciała do dołów. Mordy bezbronnych policjantów trwały ponad

Nowotomyska Rodzina Policyjna ok 1938 r.

miesiąc – zamordowano 6295 osób.
Wśród nich byli policjanci Policji Państwowej związani z powiatem nowotomyskim (według stopni awansowych pośmiertnych z 2007 r.): aspirant Bartkowiak Walenty, aspirant Bojak Jakub,
aspirant Czak Franciszek, aspirant Czwartacki Mikołaj, aspirant Dakowski Kazimierz, aspirant Dobrowolski Franciszek,
aspirant Drążkowiak Wawrzyn, aspirant Dziurla Franciszek, aspirant Fajfer
Marcin, aspirant Grzenda Władysław,
aspirant Janowski Józef, aspirant Karpiński Józef, aspirant Kasprzyk Jan, aspirant Kąkol Piotr, aspirant Kempa
Władysław,
aspirant
Kleinrok
Władysław, aspirant Kluska Józef, aspirant Konon Władysław, aspirant Kortus
Wincenty, aspirant Krzyżaniak Józef,
aspirant Kuczyński Piotr, aspirant Lange
Władysław, aspirant Łoniewski Julian,
aspirant Knyba Antoni, aspirant Makowski Adam, aspirant Matecki Florian,
aspirant Osowski vel Ossowski Józef,
aspirant PP Paradowski Bronisław, aspirant Pietrzyk Ignacy, aspirant Pięta Stanisław, aspirant Ringwelski Feliks, aspirant Rożek Jan, aspirant Rybarczyk Marian, aspirant Skiba Stefan Szczepan, aspirant Sulinowski Walenty, aspirant Szeląg
Piotr Feliks,
aspi-

Wachmistrz Żandarmerii Krajowej
Michał Tyc 1919

rant Szuman Andrzej, aspirant Trybuś
Michał, aspirant Wasiak Tomasz, komisarz Wróblewski Józef, aspirant Zieliński Franciszek, aspirant Żmudziński Feliks.
Osoby spoza dzisiejszego powiatu

nowotomyskiego (do 1939 r. związane
z ówczesnym powiatem nowotomyskim): aspirant Białek Józef, aspirant
Gniazdowski Jan, aspirant Gola Stefan
Szczepan, aspirant Marciniak Władysław,
aspirant Martyński Jan, aspirant Michalczyk Antoni, aspirant Szwajorek
Idzi. Osoby do 1939 r. związane z
ówczesnym powiatem nowotomyskim

Aparat fotograficzny zakupiony
dla Policji Państwowej 1929

(do policji przyjęci w pow. nowotomyskim): Waszko Piotr i Wojciechowski
Jan.
Niemcy na terenie Generalnego Gubernatorstwa utworzyli Policję Polską w
Generalnym Gubernatorstwie, tzw. „granatową policję”. W jej skład wchodzili byli
funkcjonariusze Policji Państwowej powoływani do niej pod groźbą kary
śmierci, m.in. z zachodniej Wielkopolski.
Zakres jej działań ograniczał się do
funkcji porządkowych. Część funkcjonariuszy należało do tajnych
struktur państwa podziemnego.
Wśród tragicznie zmarłych w
tym czasie był m.in. post.
Wacław Poprawa (1899-1942
Chylice).
Po 1945 r. nie było miejsca dla
osób, które pełniły służbę dla
sanacyjnej Polski. W zakresie rozpracowania funkcjonariuszy przedwojennej Policji Państwowej przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Nowym Tomyślu – jako osoby zagrażające
bezpieczeństwu powojennemu – objęto szczególnym zainteresowaniem w
1953 r. następujące osoby: Złotogórski
Ludwik - komendant Powiatowy PP, Girulski Edward - Komendant Powiatowy
w powiecie Dzisna (zamieszkały w Nowym Tomyślu), Banaszak Klemens funkcjonariusz PP w Zbąszyniu, Ilnicki
Klemens - funkcjonariusz w Sta-

nisławowie (zamieszkały w Zbąszyniu),
Kaliński Stanisław - funkcjonariusz PP w
Zbąszyniu, Stelmaszyk Piotr - funkcjonariusz PP (zamieszkały w Zbąszyniu),
Bajer Bronisław - funkcjonariusz PP w
Zbąszyniu, Stachowiak Stanisław - funkcjonariusz PP w Zbąszyniu (zamieszkały
w Nądni ), Zawadzki Stanisław- funkcjonariusz PP na kresach wschodnich (zamieszkały w Starym Tomyślu), Wimann
Franciszek - funkcjonariusz PP w Buku,
Maśnica Stanisław - funkcjonariusz PP
w Dusznikach (zamieszkały w Buku), Stachowiak Jan - funkcjonariusz PP w
Czarnkowie (zamieszkały w Wielkiejwsi,
gmina Buk), Zborała Andrzej - funkcjonariusz PP na kresach wschodnich (zamieszkały w Nowym Tomyślu), Netka
Wawrzyniec - funkcjonariusz PP na
kresach zachodnich (zamieszkały w Nowym Tomyślu), Kosowski Walenty funkcjonariusz PP w Zbąszyniu, Spalony Jan - funkcjonariusz PP w Granowie
(zamieszkały w Miedzichowie), Kuraś
Kazimierz - funkcjonariusz PP w Granowie. Ponadto rozpracowaniem objęto licznych byłych funkcjonariusz Straży
Granicznej.
Okres historyczny od zakończenia II
wojny światowej do 1990 r. kiedy to powołano ponownie Policję Państwową
nie należy do chlubnych. Wiąże się to
działaniami ówczesnego aparatu polityczno-partyjnego władz komunistycznych jak i uzależnieniem od imperium
sowieckiego.
W przeszłości powiat nowotomyski
był obszarem konfrontacji polsko-niemieckiej, miejscem przejścia granicznego w Zbąszyniu i Trzcielu. Miał do rozwiązania szereg bolączek natury politycznej i społecznej, które wpływały na
pracę Policji Państwowej.
Obecnie jest obszarem szczególnym,
w którym realizują się z powodzeniem
idee związane z transformacją gospodarczą i polityczną po 1989 r.. Uczestniczymy w pokojowej budowie zjednoczonej Europy, m.in. następuje tutaj
otwarcie dla przybyszy z innych krajów
- w szczególności z Ukrainy. Jesteśmy
ważnym miejscem na mapie Polski i Europy, gdzie przebiegają znaczące szlaki
drogowe i kolejowe. W nawiązaniu do
tradycji Policji Państwowej z lat 19191939 – 6 kwietnia 1990 r. na mocy Ustawy o Policji utworzono Policję Państwową, formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu została
utworzona na podstawie Zarządzenia
Organizacyjnego nr 15/org. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Z dniem 01.01.1999 r. przydzielono Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Tomyślu 105 etatów Policji i 4 etaty pracowników Policji na zorganizowanie komórek, ogniw i samodzielnych stanowisk Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu oraz
podległych komisariatów Policji.
Następnie Rozkazem Organizacyjnym nr 01/org. z dnia 17.02.1999 r. Komendant Powiatowy Policji w Nowym
Tomyślu wprowadził etaty poszczególnych jednostek Policji dysponując 105
etatami Policji i 4 etatami pracowników
Policji. Komenda Powiatowa Policji w
Nowym Tomyślu liczyła wówczas 77

etatów w tym 73 etaty Policji i 4 etaty
pracowników Policji. Ponadto utworzono 5 komisariatów na terenie gmin:
Opalenica, Zbąszyń, Kuślin, Lwówek
oraz Miedzichowo. Dwa komisariaty
usytuowane w Kuślinie i Miedzichowie
liczyły po 4 etaty Policji, komisariat Policji w Lwówku 7 etatów Policji, komisariat Policji w Opalenicy 8 etatów Policji oraz komisariat Policji w Zbąszyniu
9 etatów Policji. Z dniem 1 grudnia
2000 r. komisariaty Policji w Kuślinie i
Miedzichowie zostały zlikwidowane a w
ich miejsce utworzono Rewiry Dzielnicowych.
Etat Komendy Powiatowej Policji w
Nowym Tomyślu na przestrzeni lat ulegał wielu zmianom, które spowodowane były koniecznością dostosowywania
struktury organizacyjnej do aktualnych
potrzeb w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki. W 2004 r.
w celu dostosowania struktur organizacyjnych Policji do postulatów samorządów gminnych utworzono posterunki Policji w Miedzichowie, Kuślinie i
Lwówku.
Stan strukturalny i liczebny Policji w
Powiecie nowotomyskim przedstawia się
następująco:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu - 105 etaty Policji oraz
16,2 etatów pracowniczych;
Komisariat Policji w Zbąszyniu -18 etatów Policji oraz 1,8 stanowisk pracowniczych (w tym Posterunek w Miedzichowie - 6 etatów Policji );
Komisariat Policji w Opalenicy - 17
etatów Policji oraz 1,7 etatów pracowniczych (w tym Posterunek Policji w Kuślinie - 6 etatów Policji).
Z uwagi na potrzeby lokalowe podjęto
się budowy nowej siedziby KPP w Nowym Tomyślu, której finansowanie budowy jest realizowane ze środków zapewnionych przez:
- środki pozabudżetowe: 200 000 zł
(wkład Powiatu Nowotomyskiego),
- środki budżetowe: 19 300 000 zł (z
budżetu państwa) - Ustawa Modernizacyjna.
Czy współcześni nowotomyscy funkcjonariusze Policji Państwowej mogą
być dumni z policyjnego etosu Policji
Państwowej? Z pewnością. Każdy etos
zmienia się w toku historii. Mądrość
życiowa polega na tym, aby z trzonu
przeszłości wyłuskać te wartości i tą
substancję, które będą dumne.
Komendanci Powiatowi Policji Państwowej w Nowym Tomyślu w latach
1920-1939: podkom Wincenty Relewicz
(1920 r.- 15 IX 1922 r.); wz. komisarz
(aspirant PP w 1921 r.) Kazimierz Wiśniewski; podkom. Andrzej Woźnicki (od
22 IX 1922 r. ); podkom. Podróżek; wz.
st. przod. Dobrowolski Franciszek; p.o.
aspirant Kochmański; kom. (podkom. PP)
Józef Wróblewski (1935 r. -1938 r.);
kom. (podkom. PP) Ludwik Złotogórski
(1938 r. do 1939 r.).
Komendanci Powiatowi Policji w
Nowym Tomyślu po roku 1989: podinsp. Zdzisław Strugała (1990-1996 );
podinsp. Czesław Korytowski (1997 r. do
1999 r.); insp. Leszek Hus (19992006).; insp. Wojciech Ratman - od r.
2006 r. do 2009 r.; insp. .Zbigniew Borowczyk (2009-2012); insp. Wojciech
Kolasiński (2012-2016); insp. Jarosław
Żurek - od 2016 r..

8

LETNIE TURNUSY

Opalenicki Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Zarząd Oddziału
Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów w
Opalenicy, zorganizował „Letnie
Turnusy dla Seniorów”.
Tegoroczne turnusy trwały od 22
do 26 lipca. Uczestnicy spotykali się
codziennie od porannych do popołudniowych godzin w auli szkolnej
przy ulicy Farnej w Opalenicy. Każdy
dzień rozpoczynał się kawą i ciastem,
a kończył ciepłym, smacznym obiadem w restauracji „Kamienica” w
Opalenicy. Organizatorzy starali się
urozmaicić uczestnikom każdy dzień

ŚWIĘTO WSI

pobytu na turnusie. Pierwszego dnia
spotkali się z włodarzami gminy Opalenica - burmistrzem Opalenicy Tomaszem Szulcem oraz jego zastępcą
Pawłem Jakubowskim, z którymi dyskutowali o trudach i radościach życia
codziennego w naszej gminie. Kolejne dni przebiegały pod hasłem „zdrowie i bezpieczeństwo”, w związku z
czym nie brakowało teorii i praktyki
w tym zakresie. Seniorów odwiedził
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Łukasz Nyczkowski,
który opowiadał o tym, jak instytucja
którą kieruje wspiera rodzinę oraz
osoby niepełnosprawne. Ciekawą
prelekcję wygłosili przedstawiciele

Pod ogromnym wrażeniem organizacyjnym byli włodarze samorządu powiatu nowotomyskiego podczas święta wsi
Władysławowo w gminie Lwówek, które odbyło się w sobotę, 29 czerwca.
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Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu. Inspektor Henryk Jachimski nauczył
uczestników czytać etykiety artykułów spożywczych oraz opowiedział jaki wpływ na nasze zdrowie
mają znajdujące się w nich składniki.
Podpowiedział też jakie produkty powinny znaleźć się w naszym codziennym jadłospisie, żeby zdrowo i
długo żyć.
Podczas turnusów seniorzy gościli
też policjantów z Komisariatu Policji w
Opalenicy - Remigiusza Przybysza
oraz Adriana Kornosza, którzy omówili
kwestie związane z bezpiecznym poruszaniem się po drogach publicz-

Po raz kolejny uczestnicy zajęć prowadzonych przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Nowym Tomyślu w okresie od sierpnia do października, będą brali udział w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych
w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie grupowych i indywidualnych
zajęć, które maja na celu nabywania rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”.

Regularny udział w zajęciach rehabilitacyjnych jest ważnym elementem terapii. Pozwala m.in. poprawić sprawność fizyczną, zapobiec regresowi oraz pozytywnie wpływa na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy ale również poza placówką. Zadanie finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
ŚDS Nowy Tomyśl

warsztatach manualnych, podczas
których nauczyli się przygotowywać
zjawiskowe bukiety z cukierków i
krepy. W ramach rehabilitacji i promocji zdrowia, codziennie brali udział
w zajęciach ruchowych i rytmicznych.
Tradycyjnie podczas turnusów nie
zabrakło waloru krajoznawczego. Tym
razem seniorzy odwiedzili piękny Prusim,
gdzie w zaciszu olenderskiej osady przyjemnie spędzili czas. Turnusy zakończyły
się żywiołowymi zabawami ruchowymi,
które prowadził Krzysztof Borowiak.
Zadanie otrzymało dofinansowanie m.in.
ze środków Powiatu Nowotomyskiego
w ramach Otwartego Konkursu Ofert.
OPS Opalenica

LAS BEZ BARIER

Uczestnikom imprezy, która
była świętem rodziny a także obchodami imienin Władysława, życzenia dobrej zabawy złożył starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński, wicestarosta Marcin Brambor oraz burmistrz
Lwówka Piotr Długosz. Warto wspomnieć, że w części sportowej w jednym z
meczów na boisku piłkarskim zmierzył się m.in. wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor.
MM

ZAJĘCIA REHABILITACYJNE

nych oraz przestrzegali seniorów przed
zagrożeniami wynikającymi z nadmiernej ufności wobec obcych ludzi.
Następnie druh Jeremiasz Cichy z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy w bardzo obrazowy sposób
przekazał seniorom wiedzę na temat
wielu czyhających na nich zagrożeń i
pokazał jak fachowo udzielać pomocy. Omówił też w jaki sposób powinniśmy zachować się w sytuacji, kiedy
staniemy się uczestnikami lub świadkami wypadku na drodze oraz jak powiadomić odpowiednie służby i nie
bać się udzielić pierwszej, jakże cennej pomocy.
Wczasowicze uczestniczyli też w

W środę, 10 lipca fundacja „hOlendry” wraz z Nadleśnictwem Grodzisk Wielkopolski zorganizowało X
plenerowe spotkanie integracyjne w
Nowej Róży koło Nowego Tomyśla z cyklu „Las bez barier”. W tym
roku hasło przewodnie brzmiało
„Strzał w dziesiątkę”.
Podczas chwil spędzonych w leśnym
zaciszu, na uczestników czekał ciepły
posiłek, zajęcia z łucznictwa oraz przejażdżki bryczką. Wszyscy zebrani mogli również wysłuchać Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Palatium” z Nadleśnictwa Grodzisk Wielkopolski pod
kierownictwem Zastępcy Nadleśniczego Wojciech Ślicznera. Spotkanie
zakończyło się wspólną biesiadą przy
ognisku. Obecny w Nowej Róży
Członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego Edwin Pigla, przekazał na
ręce organizatorów kosz z upominkami.
KD
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50 lat Borusji

W sobotę, 29 czerwca na boisku im.
T. Skałeckiego Ludowy Klub sportowy Borusja Boruja Kościelna
świętował jubileusz 50-lecia istnienia.
Historię Klubu przedstawił prezes
Tomasz Matusiak. Oprócz licznie przybyłych byłych i obecnych sympatyków
i piłkarzy klubu życzenia złożyli również przedstawiciele samorządu powiatowego – wicestarosta Marcin
Brambor i Członek Zarządu Powiatu

Nowotomyskiego Edwin Pigla.
Doniosłym momentem uroczystości było wręczenie odznak Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Aktu
tego dokonał wiceprezes Maciej
Chłodnicki. Srebrne odznaki otrzy-

mali: Adam Pieniężny, Marek Kret,
Jarosław Kwiatkowski, Marek
Dąbrowski, Damian Cichy, Marcin
Skotarczyk, Rafał Bajon i Tomasz Matusiak. Złotą odznakę, za swoją wielką
pracę dla klubu odebrał Krzysztof
Skotarczyk.
W części artystycznej na scenie zaprezentowali się medaliści tegorocznych Mistrzostw Świata w Tańcu
Sportowym - zawodnicy Opalenica
Dance Studio.
MM

LECH MA 90 LAT!

XXVIII Festiwal Piosenki
Turystycznej i Dziecięcej

W niedzielę, 9 czerwca w Szkole
Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Miedzichowie
pod patronatem posła na Sejm RP
Jakuba Rutnickiego, Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz
Urzędu Gminy Miedzichowo odbył się XXVIII Festiwal Piosenki
Turystycznej i Dziecięcej.

Jak co roku do konkursu stanęło
wielu uczestników z różnych szkół i
ognisk muzycznych. Na scenie zaprezentowało się 47 wykonawców w
trzech kategoriach wiekowych. Występy młodych wykonawców oceniało profesjonalne
jury.
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na Kubicka
Soliści z klas IV –VI SP
I miejsce – Anna Rozynek
II miejsce – Zuzanna Mazurkiewicz
III miejsce Jeremi Szczechowiak
Soliści VII, VIII i III gimnazjum
I miejsce – Nikola Halasz
II miejsce – Daria Kaniewska
III miejsce – Agata Śpiewak
Na scenie wystąpił również Zespół
Śpiewaczy Kalinowy Kwiat z Czernylawa na Ukrainie - partnerskiej miejscowości gminy Miedzichowo.
SP Miedzichowo, opr. kam

Jury wyłoniło następujących laureatów:
Soliści z klas O-III SP
I miejsce – Sonia
Drążek
II miejsce - Zuzanna
Pieprzyk
III miejsce - Michali-

ZAWODY KONNE

W dniach19-21
lipca w Sielinku
odbyły się 13.
Spotkania Motocyklowe, podczas
których świętowano 90-te urodziny pierwszego
polskiego motocykla Lech.
Głównym organizatorem imprezy
był Klub Motocyklowy „Lech1929”
Opalenica przy wsparciu m.in. samorządów: Powiatu Nowotomyskiego i
Gminy Opalenica. Tradycyjnie nie zabrakło parady motocykli, konkursów i
koncertów rockowych.
Przypomnijmy 1 stycznia 1929 r. w
Opalenicy uruchomiono wytwórnię
tych pojazdów. Powstała ona z inicjatywy przemysłowca Wacława Sawickiego i inż. Władysława Zaleskiego.
Fabryka zajmowała 3 pomieszczenia
po byłej garbarni Sawickiego, o łącznej
powierzchni około 840 m2, na obszarze 2 ha w Opalenicy, przy ulicy Poz-

nańskiej nr 38.
Zakład produkujący
motocykle na początku swej działalności posiadał małą
ilość maszyn. 15
stycznia 1929 r.
rozpoczęto przygotowania do budowy
5 próbnych motocykli.
opr. kam.

W niedzielę, 21 lipca w Lwówku odbyły się zawody
konne w skokach
przez przeszkody.
Program imprezy
przewidywał konkurs skoków dla
kucy i koni dużych,
łącznie w sześciu
kategoriach. Organizatorem wydarzenia było Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie przy wsparciu Gmiopr. KK
ny Lwówek i Powiatu Nowotomyskiego.

Święto Jeziora w Zbąszyniu

Podstawowe dane techniczno - eksploatacyjne motocykla "Lech", model 1929:
u Silnik - dwucylindrowy w układzie widlastym, czterosuwowy,
dolnozaworowy, napędza koło tylne za pomocą łańcucha
u Średnica cylindra x skok tłoka/pojemność skokowa - 64 x 78 mm/500 cm3
u Moc - 5 KM (3,7 kW)
u Skrzynia biegów - o 3 przełożeniach, sterowana ręcznie
u Zapłon - iskrownikowy
u Rama - rurowa, pojedyncza, dwie belki górne: nad - i podzbiornikowa
u Zawieszenie przednie - widelec trapezowy, resorowany 2 sprężynami
płaskimi, z amortyzatorem skoku
u Zawieszenie tylne - sztywne
u Hamulce mechaniczne - ręczny i nożny na tylne koło
(taśmowy i szczękowy)
u Prędkość maksymalna - około 75 km/h

Po raz 9 Gmina Zbąszyń zorganizowała Święto Jeziora, które w tym roku
trwało od 27 lipca do 4 sierpnia. Impreza kierowana była do mieszkańców miasta i okolic Zbąszynia oraz turystów. Podczas tygodnia „świętowania” odbyły się liczne imprezy sportowo-rekreacyjne oraz kulturalne, m.in.: Turniej Siatkówki Plażowej Rutnicki Cup, turniej hokeja
plażowego, warsztaty modelarskie, kurs podstawowej nauki pływania,
czy gry i zabawy dla dzieci.
opr. kam.
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RYWALIZOWALI WĘDKARZE

W sobotę, 1 czerwca nad jeziorem Brajec odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Starosty Nowotomyskiego, w których brała udział drużyna reprezentująca
powiat nowotomyski.
Podczas dekoracji
najlepszych wędkarzy
Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu
otrzymało honorową
odznakę za zasługi dla
rozwoju wędkarstwa
wielkopolskiego. Wyróżnienie z rąk prezesa
Koła PZW Nowy Tomyśl – Stanisława Sadowskiego odebrał w imieniu starosty nowotomyskiego – dyrektor Powiatowego Centrum Sportu Jakub Skrzypczak.
Z kolei w sobotę, 3 sierpnia na stawach w Kuźnicy Zbąskiej odbyły się I Międzyzakładowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Nowotomyskiego. Organizatorem zawodów było Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl, Powiatowe Centrum
Sportu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu. W zawodach wzięło udział
11 czteroosobowych drużyn z różnych zakładów pracy. Pierwsze miejsce zajęła
drużyna EURO-PŁYTA w składzie: Maciej Poprawski, Błażej Poprawski, Paweł Fabian, Patryk Sobieraj. Puchar za drugie miejsce zdobyła drużyna AESCULAP CHIFA, a miejsce trzecie zdobyła drużyna PZW-Nowy Tomyśl. Puchar za największą
rybę zdobył: Krzysztof Gorgiel z wynikiem 8,200 i Wojciech Patalas z wynikiem 3,360.
Najwięcej ryb złowili: Mateusz Świderski, Wojciech Patalas, Błażej Poprawski, Dominik Prządka. Nad wszystkim czuwali sędziowie: Dariusz Fabian, Damian Świderski
i Krzysztof Krajewski. Impreza odbyła się w miłym towarzystwie, a pogoda dopisała wędkarzom. Całość zakończyła się wręczeniem medali i pucharów oraz nagród
rzeczowych, które zapewnili: Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl, Powiatowe Centrum Sportu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu, Kręgielnia HI-FI, Mleczarnia Top-Tomyśl, PUH Krzysztof Młochowski, Aesculap Chifa,
Euro-Płyta, Phoenix Contact, Restauracja Chmiel i Wiklina, Kiel,
Piekarnia SOWA Paweł Sobczak.
W imieniu starosty nowotomyskiego nagrody wędkarzom wręczył Jakub Skrzypczak, dyrektor
Powiatowego Centrum Sportu
w Nowym Tomyślu.
MM

W oczekiwaniu na środki…

czerwiec/lipiec 2019

Powiat Nowotomyski na początku
roku złożył aplikację o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z
przeznaczeniem na rozbudowę Powiatowego Centrum Sportu. -Chcemy rozbudować PCS o zaplecze sanitarno-szatniowe, które niezbędne
jest do dalszego rozwoju nie tylko
samej jednostki, ale przede wszystkim klubów sportowych i mieszkańców, którzy korzystają z naszej
hali - mówił Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu – Jakub Skrzypczak.

- Młodzieżowe Mistrzostwa Europy
w podnoszeniu ciężarów, międzynarodowy turniej unihokeja – Polish
Cup, międzywojewódzkie zawody w
zapasach, noce sztuk walk – to tylko
wybrane z imprez, które miały miejsce w naszej hali. Chcemy zdziałać
jeszcze więcej, ale nasza baza pomału
zaczyna nas ograniczać. Inwestycja
ta dałaby nam o wiele większe możliwości. Dlaczego? Dlatego, że w tej
chwili brak odpowiedniej ilości szatni,

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów, 2016 rok.

magazynu sportowego czy sali konferencyjnej, powoduje, że nie możemy o
niektóre imprezy aplikować – dodał J.
Skrzypczak.
Przypomnijmy, że inwestycja ta posiada już projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, a kwotę jaką
powiat chciałby uzyskać z programu
„Sportowa Polska z MSiT”, to połowa

całości inwestycji, czyli ponad milion
dwieście tysięcy złotych.
Wyniki konkursu mają pojawić się
pod koniec sierpnia. Mamy nadzieję, że
kolejne informacje będą już pozytywne, a efektem będzie rozbudowane Powiatowe Centrum Sportu, z którego
korzystać będą mieszkańcy całego
powiatu.

Fit maraton w PCS

W niedzielę, 2 czerwca w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym
Tomyślu po raz kolejny odbyła się
impreza dla miłośników fitnessu.

Fit Maraton rozpoczął się o godzinie 13:00 dwugodzinnym treningiem
z trenerką fitnessu Dorotą Goślińską.
Uczestniczki ciężko pracowały, aby
odwzorować każde ćwiczenie zaprezentowane przez prowadzącą. Olbrzymie brawa należą się wszystkim paniom, które mimo ciężkich warunków
pogodowych przybyły razem ćwiczyć .
Po fitnessowym wyzwaniu na
uczestników maratonu czekała niespodzianka - zajęcia jogi z instruktorką,
która prowadzi sekcję przy Powiatowym Centrum Sportu. Był to czas
głębokiego wysiłku, ale i relaksu dla
ciała.
W trakcie imprezy uczestnicy mogli częstować się świeżymi owocami, na
najmłodszych czekały liczne atrakcje
jak dmuchane zamki czy balony.
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Wakacje z Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu
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Sportowe wakacje z PCS

Sprawnościowy tor przeszkód, zajęcia z piłki nożnej, siatkowej, jazdy na rolkach, fitness dla najmłodszych, czy
szkolenie z udzielania pierwszej pomocy - tak bogata oferta czekała na najmłodszych w lipcu w Powiatowym
Centrum Sportu. Chętnych do wspólnych gier i zabaw nie brakowało o czym świadczy poniższa fotorelacja.
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