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W dniach 22-25 sierpnia na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu odbył się IV Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy. Po raz pierwszy w historii, patronat honorowy
nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polski Andrzej Duda.
W konkursie plecionkarskim wzięło udział
blisko 400 uczestników reprezentując aż 75
krajów z całego świata. Podczas chwil spędzonych w festiwalowym miasteczku można
było zakupić wyroby wikliniarskie, podziwiać
rzemiosło plecionkarzy ze wszystkich kontynentów albo wziąć udział w grze terenowej. Odbywały się także panele i dyskusje
o sytuacji plecionkarstwa w różnych
zakątkach świata.
KD
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Dr Zdzisław Kościański: Kilka refleksji w 80 rocznicę wojny 1939 roku
i utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego….
We wrześniu obchodzimy 80 rocznicę wojny 1939 roku i utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, które są swojego rodzaju wspólnym świętem pamięci, świętem braterstwa i ofiarności w służbie ojczyzny, a zarazem refleksji nad przemijaniem. W 1939 r. po niespełna dwudziestu latach niepodległości przyszło Polakom bronić niepodległości przed najazdem niemieckim, sowieckim i słowackim.
W tej walce wzięli udział synowie Ziemi Nowotomyskiej. Część z nich trafiła do
trzykompanijnego batalionu Obrony Narodowej „Opalenica” (kompania nowotomyska, kompania opalenicka, kompania
grodziska). W Wielkopolsce zaczęto tworzyć oddziały Obrony Narodowej dopiero na wiosnę 1939 roku. W większości powiatów dowództwo batalionu ON stacjonowało w mieście powiatowym, a batalion jako podstawowa jednostka operacyjna tej formacji, przyjmował nazwę
tego miasta. W przypadku powiatu nowotomyskiego uczyniono wyjątek. Kompanie w wojnie 1939 roku przeszły szlak
bojowy od Stęszewa aż po pola walk nad
Bzurą. Batalion był ostatnią jednostką Armii „Poznań” opuszczającą Kutno. Wkrótce 17 września 1939 r. zaciekle bronił
Żychlina. Następnie kompanie przeszły w
rejon Helenowa. Rozbite kompanie opalenicka i nowotomyska odpierały ataki niemieckie z powietrza i z ziemi. Potem
podążali Nowotomyślanie na Iłów przez
Sanniki. Batalion opalenicki toczył zacięte walki w zajętym folwarku. Poddał się 18
września 1939 roku, gdy do walki po stronie Niemców weszły czołgi i wjechały na
dziedziniec majątku. Wraz z żołnierzami
polskimi w ręce wroga dostało się około
stu Niemców wziętych wcześniej przez
żołnierzy batalionu do niewoli.
Dowódca batalionu Obrony Narodowej
„Opalenica” kapitan Leon Łagan uważał,
że dalsza walka jest bezcelowa, gdyż
przyniesie ona niepotrzebny przelew krwi,
a jego żołnierze mogą się jeszcze przydać
w bardziej sprzyjających okolicznościach.

U góry od lewej kpt L. Łagan, J. Borkowski, poniżej T. Daleszyński oraz grób Nieznanych żołnierzy WP

Wyraził jednak zgodę na próbę przedostania się z okrążenia mniejszych grup.
Zdecydował się na to m.in. ppor. Bolesław
Milczyński z plutonem zwiadu z kompanii nowotomyskiej. Jednakże zostali oni
także wzięci do niewoli przez Niemców.
Z kolei kompania grodziska por. Aleksandra Handke, po stratach pod Iłowem

w dniu 17 września 1939 r. planowała
przeprawę na wschodni brzeg Bzury. Po
walce w rejonie Jamna k/Iłowa, oddział
ulokował się we wsi Przejma, gdzie 19
września stoczył swoją ostatnią, zaciekłą
walkę z niemieckimi czołgami. Po walce
- w odwecie - Niemcy zakazali pochówku ciał polskich ofiar wraz z poległym polskim dowódcą, które pozwolono pogrzebać na polu 22 września 1939 roku.
Wielu synów powiatu nowotomyskiego
oddało swe życie w obronie Ojczyzny a
ich groby w znacznej części są oznaczone napisem „Nieznany Żołnierz Wojska
Polskiego”. Ci, którzy polegli oraz ci, którzy przeżyli – wszyscy zapłacili całym swoim życiem… . Ich dzieje były bardzo wymowne - ginęli w walce, byli mordowani,
umierali w zapomnieniu, tracili zdrowie. …
Także przed 80 laty, 27 września
1939 r., w oblężonej przez Niemców
Warszawie gen. Michał Tokarzewski - Karaszewicz utworzył organizację konspiracyjna Służbę Zwycięstwu Polski. Rozpoczęto tworzenie zalążków Polskiego Państwa Podziemnego. Polskie Państwo Podziemne było na skalę światową i jedynym
w swoim rodzaju zjawiskiem w dziejach antyhitlerowskiego ruchu oporu w Europie.
Jego tajne struktury wojskowe i cywilne,
podległe rządowi RP na uchodźstwie,
nie miały odpowiednika w żadnym innym
kraju. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego byto nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, lecz także stworzenie moralnej i niepodległościowej tradycji, która pozwoliła
Polakom przetrwać czas dyktatury komunistycznej.
Pomimo zajęcia i okupowania terytorium Polski przez Niemców, Słowaków i
Rosjan oraz bezwzględnego terroru wpro-

wadzonego przez okupantów, w kraju
funkcjonowały wszystkie państwowe organa, zarówno cywilne, jak i wojskowe.
Działało państwo podziemne posiadające
konstytucyjne organa: administracje ( Delegatura Rządu RP na Kraj) sądownictwo,
siły zbrojne (Armia Krajowa), parlament
(Polityczny Komitet Porozumiewawczy ,
Rada Jedności Narodowej ). Struktury państwa podziemnego podlegały bezpośrednio legalnym władzom Rzeczypospolitej, przebywającym czasowo na uchodźstwie poza granicami kraju, stanowiły
wiec ustrojowo legalne ramię suwerennych w świetle prawa międzynarodowego, zapewniały konstytucyjną ciągłość
działalności państwa polskiego na jego
własnym terytorium. Podziemne władze
zajęły się również organizacją i wspomaganiem różnych dziedzin życia publicznego,
które były zakazane przez Niemców, takimi jak szkolnictwo, kultura, nauka czy
opieka społeczna.
Na bazie Służby Zwycięstwa Polski, 13
listopada 1939 roku utworzony został
Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). Była to
jedyna ściśle wojskowa organizacja podziemna dla całości terytorium państwa
polskiego, stanowiąca cześć składową
Polskich Sił Zbrojnych, podległa rozkazom
jej Naczelnego Wodza, przebywającego
na uchodźstwie we Francji, a potem
Wielkiej Brytanii. Mieszkający przed wybuchem wojny w Porażynie (gmina Opalenica gen. broni Kazimierz Sosnkowski
wszedł do gabinetu na uchodźstwie, w
którym miał powierzoną organizacje i kierownictwo wojskowego ruchu oporu w
kraju. Był on jedynym członkiem rządu,
posiadającym doświadczenie w dziedzinie armii konspiracyjnej z czasów zaborów. Generał Sosnkowski został
Głównym Komendantem ZWZ. Komendantem w Kraju na obwód okupacji
niemieckiej, a później w Kraju mianowany został płk Stefan Rowecki („Grot”, ,,Rakoń”). Sosnkowski i Rowecki dążyli przede wszystkim do scalenia bardzo wielu
grup i grupek bojowych (było ich 50) w
jedną organizację ZWZ (późniejsza AK),
niezależną od wpływów politycznych.
Sosnkowski jako Komendant Główny już
w pierwszych swych instrukcjach do
Kraju zalecał oszczędność w szafowaniu
krwią: akcja sabotażowo-dywersyjna
oraz konieczne akty samoobrony - nie
miały się przeradzać w przedwczesne zrywy, ściągające na ludność nieludzkie represje niemieckie. Pułkownik, później
generał, Rowecki starał się w tym duchu
kierować armią podziemną. Była to jednak praca długofalowa, wbrew optymistycznym rachubom na krótką wojnę.
Rozkazem
Naczelnego
Wodza
Władysława Sikorskiego 14 lutego I942
roku ZWZ został przemianowany na
Armię Krajową (liczącą około 350 tys.

Gen broni Kazimierz Sosnkowski

żołnierzy).
Jesienią 1939 r. wznowiły swą działalność w Nowym Tomyślu konspiracyjne
Stronnictwo Pracy oraz Stronnictwo Narodowe. Były to niewielkie grupy wywodzące się z kręgów towarzyskich, zazwyczaj nie przekraczające kilkunastu
wtajemniczonych. Grupa Stronnictwa
Narodowego weszła w skład siatki Armii
Narodowej. W końcu 1940 r. z polecenia
Komendy Okręgu AN w Poznaniu utworzono Inspektorat Rejonowy, któremu
podlegały powiaty: kościański, śremski,
wolsztyński i nowotomyski. Aresztowania
jesienią 1941 r. sparaliżowały działalność
Armii Narodowej i Stronnictwa Narodowego w Wielkopolsce.
Ruch oporu na naszym terenie nie
miał takich możliwości rozwoju jak w
Generalnym Gubernatorstwie (uwarunkowania geograficzne i demograficzne oraz
rozmieszczenie garnizonów wojskowych).
Mimo tego pojawiły się różne formy
sprzeciwu wobec polityki III Rzeszy. Opór
czynny i bierny obejmował: szeptaną antyhitlerowską propagandę, akcję tajnego
nauczania, sabotaż gospodarczy, kolportaż prasy nielegalnej, udział w pracy organizacji konspiracyjnych, a nawet dywersję zbrojną. W 1940 roku kapitan
Wawrzyniec Mazany nawiązał kontakty
ze środowiskami konspiracyjnymi w Nowym Tomyślu, Międzychodzie, Szamotułach i Czarnkowie. Podjęto działania
mające na celu stworzenie Inspektoratu
Rejonowego ZWZ w Nowym Tomyślu. Inspektorat ten jako jeden z dziewięciu
wszedł w skład Poznańskiego Okręgu
ZWZ.
Bohaterska postawa Polaków w wojnie 1939 roku i powstałe Polskie Państwo
Podziemne w latach 1939 – 1945 dało
siłę i motywację następnym pokoleniom
walczącym o wolność Polski. Ofiary II wojny światowej są historią każdego z nas, historią naszych przodków, ale i przyszłych
pokoleń. Dobrze się stało, że w pracy Instytutu Pamięci Narodowej, organów samorządowych i szkół tradycja pamięci jest
kultywowana i wzbogacana. Nie nadawajmy nazw ulicom i skwerom, które nic
nie mówią! Mamy bohaterów godnych zapamiętania dla potomnych !

Baon ON Opalenica lato 1939 rok

Nowy rok szkolny 2019/2020
rozpoczęty!
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Starosta podziękował
za wieloletnią współpracę
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W środę, 28 sierpnia w Starostwie Powiatowym odbyło się pożegnanie
odchodzącego na emeryturę wieloletniego Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu Andrzeja Karłowskiego.
Podczas spotkania, starosta
nowotomyski Andrzej Wilkoński wyraził słowa uznania i
szacunku oraz podziękował za
lata pracy. Podziękowania oraz
życzenia z okazji przejścia na
emeryturę przekazali również
obecni na spotkaniu: Edwin
Pigla – Członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego, Ewa
Bąbelek – Kierownik Wydziału
Organizacyjnego oraz Ireneusz Józefowski – Powiatowy Rzecznik Konsumenta.
KD

WAŻNE ROZMOWY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W środę, 25 września w auli Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie poświęcone tematyce organizacji i realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W poniedziałek, 2 września w szkołach ponadpodstawowych powiatu nowotomyskiego odbyły się uroczyste apele z okazji początku roku szkolnego
2019/2020. Tegoroczna inauguracja była bardzo
wyjątkowa, ponieważ do grona pierwszoklasistów w
związku z reformą edukacji dołączyły dwa roczniki
młodzieży.
Czas wakacji to okres nie tylko odpoczynku, ale także wytężonej pracy, dzięki której uczniowie, po letniej przerwie
mogą kontynuować naukę w odświeżonych czy zmodernizowanych pomieszczeniach. Dzięki inicjatywie Zarządu
Powiatu Nowotomyskiego kadencji 2014-2018 pod kierownictwem ówczesnego starosty Ireneusza Kozeckiego,
możliwe było dokończenie i oficjalne otwarcie nowej

części budynku w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych
im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, który od 1
września br. przyjął nową nazwę Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu. Dzięki inwestycji, szkoła zyskała nową elewację, nowe główne wejście do budynku, sekretariat oraz
pięć sal dydaktycznych. Dodatkowo w szkole zamontowana
została winda oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Nową nazwę zyskał również po połączeniu popularnych
„Kopernika” oraz „Staszica” Zespół Szkół Nr 1 w Nowym
Tomyślu, w progach którego kształci się ponad 900
uczniów w 41 oddziałach szkolnych. W tej szkole również
prowadzono prace modernizacyjne związane z dostosowaniem nowej szatni przy sali gimnastycznej oraz z wymianą
oświetlenia z tradycyjnego na tzw.
ledowe.
Ponadto, w pozostałych szkołach
powiatowych w Trzciance oraz w
Zbąszyniu dokonano dostosowania
bazy dydaktycznej do znacznie
zwiększonej rekrutacji absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych.
opr. KD

Szatnia na medal w „Staszicu”

Wraz z nowym rokiem szkolnym, uczniowie Zespołu
Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu mogą korzystać z wyremontowanych szatni sportowych wraz z zapleczem sanitarnym. Inwestycja ta
zrealizowana została przy wsparciu środków z Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w ramach projektu "Szatnia na medal" w wysokości 48
300 zł. Powiat Nowotomyski przeznaczył na ten cel ze
swojego budżetu blisko 50 000 zł.
KD

Podczas konferencji dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym
Tomyślu – Magdalena Kędzia-Kluj omówiła zadania szkół i przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Kolejnym punktem spotkania była dyskusja nad wypracowaniem jednolitego systemu organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach
powiatu nowotomyskiego.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz placówek
oświatowych z terenu powiatu nowotomyskiego. Władze samorządowe powiatu nowotomyskiego reprezentował starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński.
KD
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doświadczeń, doskonalenie swoich umiejętności, dzielnie się
nimi z odwiedzającymi, a także inspirowanie i zachęcanie do sięgania po wyroby plecionkarskie podczas aranżacji wnętrz, ogrodów i przestrzeni publicznej.
Pomysłodawcą, a zarazem Komisarzem Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu festiwalu był Andrzej Pawlak. Kilka lat temu wymarzył sobie światową imprezęw
Nowym Tomyślu. Choć́ nie brakowało wówczas sceptyków, on

Program IV Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa
zawierał atrakcje dedykowane mieszkańcom, turystom i
plecionkarzom.
Przez pryzmat ujętych w programie wydarzeń, głównym celem
festiwalu była pielęgnacja tradycji plecionkarskich, wymienia

Smaczne gotowanie w Opalenicy

W sobotę, 24 sierpnia w Opalenicy blisko dwadzieścia drużyn
stanęło przy kociołkach i gotowało pyszne zupy. „Święto Zupy”
to z pewnością jedyna taka impreza w powiecie nowotomyskim,
która podbiła serca, ale także podniebienia setek osób.
Atrakcje na scenie, mnóstwo zajęć przygotowanych dla najmłodszych, finał Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego sprawiły, że
na nudę nikt nie mógł narzekać. I choć nie o nagrody i wyróżnienia,
a o wspaniałą zabawę chodziło, to warto nadmienić, że pierwsze miejsce i tytuł „najsmaczniejszej zupy” zdobyło KGW Kozłowo, bardzo
smaczną ugotowało KGW Niegolewo, smaczną Centrum Kultury,
Urząd Miejski w Opalenicy i Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim za cudowną atmosferę, gospodarzom za przygotowanie wydarzenia oraz tym, bez których impreza nie mogłaby się odbyć - „zupiarzom”. Wyrazy uznania kierujemy również pani Jolancie Rewald – Sałata, pomysłodawczyni „Święta Zupy”.
Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Miłośników
Wsi „Pokochaj Wieś”, Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu,
Urząd Miasta i Gminy w Opalenicy oraz Centrum Kultury i Biblioteki
w Opalenicy.
opr. KD

sam postawił
wszystko na
jedną kartę̨
oraz pociągnął
za sobą̨ ludzi,
którzy podobnie jak on
uwierzyli, że
CHCIEĆ znaczy MÓC.
W ten sposób, wspólnie zapoczątkowali ciąg zdarzeń́, których efektem była
IV edycja Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa.
Wspierając dorobek plecionkarski w powiecie nowotomyskim, Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu włączyło się we
współorganizację imprezy, która bez wątpienia jest wizytówką powiatowego rzemiosła plecionkarskiego na arenie światowej.
Opr. KD
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w Powiecie Nowotomyskim

Wyniesione przejście dla pieszych we wsi Dakowy Mokre

Realizując zadania z zakresu infrastruktury drogowej
Powiat Nowotomyski wykonał w ostatnim czasie szereg inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa
zarówno w ruchu kołowym, jak i pieszym.
Mając na uwadze niezadowalający stan nawierzchni drogowych dokonano ich naprawy w najbardziej newralgicznych miejscach. Naprawiono odcinki dróg: Turkowo – Niegolewo, Zębowo i Nowa Wieś Zbąska.
Ogółem ułożono ok. 7,5 tys. m.kw. nowej nakładki asfaltowej.
Dbając o bezpieczeństwo pieszych wykonano nowe
chodniki w Borui Kościelnej, Łagwach, oraz Chmielinku. Wyremontowano także chodniki w Sątopach. Łącznie wybudowano i wyremontowano 200 m. kw. powierzchni.
Ponadto poprawiając bezpieczeństwo w obrębie szkół
wykonano trzy wyniesione przejścia dla pieszych we
wsiach Dakowy Mokre oraz Chmielinko.
Wydział Infrastruktury Drogowej

Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej
nr 2739p, odcinek Turkowo-Niegolewo

Trzy dekady wolności
Nowy chodnik w miejscowości Sątopy

W sobotę, 14 września na terenie
przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu
już po raz dziewiąty odbyła się impreza plenerowa o charakterze pikniku rodzinnego „Przystanek: Biblioteka!”. Impreza przebiegała w tym
roku pod hasłem: Biblioteka! Trzy dekady wolności. Oprócz tradycyjnego promowania książki i czytelnictwa w lokalnym środowisku akcentowała przypadające w 2019 roku
historyczne rocznice wydarzeń
związanych z polską wolnością i demokracją.

Przystanek: Biblioteka! tradycyjnie
miał postać Wielodziedzinowego Konkursu Wiedzy i
Umiejętności, w którym uczestniczyły kilkuosobowe zespoły
rodzinne lub koleżeńskie, odwiedzające usytuowane wokół biblioteki przystanki tematyczne.
Uczestnicy imprezy wykonywali przygotowane na poszczególnych przystankach konkursowe zadania, pozwalające wykazać się wiedzą, inwencją, różnorodnymi umiejętnościami i sprawnościami. Scenariusz imprezy wzboga-

cony był również różnorodnymi animacjami, plebiscytami,
degustacjami, pokazami oraz występami zespołów. W
ramy tegorocznego Przystanku: Biblioteka! wpisana została
także nowotomyska odsłona Narodowego Czytania.
Wsparcia dla imprezy udzieliło Starostwo Powiatowe w
Nowym Tomyślu.
Źródło: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu
Opr. KD
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Uroczysta narada dyrektorów szkół

We wtorek, 27 sierpnia z inicjatywy starosty nowotomyskiego Andrzeja Wilkońskiego odbyła się narada dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat nowotomyski. Spotkanie poświęcone było rozpoczynającemu się nowemu rokowi szkolnemu 2019/2020, lecz miało także
akcent uroczysty.
Narada rozpoczęła się od powierzenia stanowiska dla dotychczasowego dyrektora
Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu – Bogusława Pietrusiewicza, który od 1 września sprawuje funkcję dyrektora na kolejne 5 lat. Pan dyrektor zwyciężył w postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym przez organ prowadzący szkołę w czerwcu. Następnie dokonano wręczenia aktów mianowania dla trojga nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy w lipcu pozytywnie przebrnęli przez postępowanie
egzaminacyjne na stopień awansu nauczyciela mianowanego. Awansowani nauczyciele złożyli przed starostą nowotomyskim uroczyste ślubowanie, po czym przyjęli życzenia dalszej pomyślności w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Stopień
zawodowy nauczyciela mianowanego uzyskali w tym roku następujący nauczyciele: Alina Brzezinska z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. K. Hołogi
w Nowym Tomyślu, Leszek Chróst z Zespołu Szkół Nr 2 im. S. Staszica w Nowym
Tomyślu oraz Paweł Duda z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. D. Chłapowskiego w Trzciance.
Dalsza część narady miała charakter roboczy i koncentrowała się na organizacji
roku szkolnego 2019/2020. Dodać należy, iż to ważny rok dla oświaty ponadpodstawowej z uwagi na rekrutację dwóch roczników młodzieży szkolnej – zarówno ostatnich absolwentów gimnazjów, jak i pierwszych absolwentów szkół podstawowych.
Organ prowadzący wraz ze szkołami i placówkami oświatowymi stara się w tym celu
o jak najlepsze wykorzystanie posiadanej bazy lokalowej oraz zapewnienie optymalnego
zatrudnienia kadry dydaktycznej. Starosta życzył wszystkim dyrektorom wielu sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym.
Opr. KD

NIGDY WIĘCEJ WOJNY

W niedzielę, 1 września minęła 80 rocznica rozpoczęcia II wojny światowej – największego konfliktu zbrojnego w dziejach naszej historii. Z udziałem
przedstawicieli powiatowych i gminnych władz samorządowych, związków
kombatanckich, pocztów sztandarowych, harcerzy, oraz delegacji partii politycznych, stowarzyszeń, szkół, przedszkoli oraz instytucji społecznych Nowego Tomyśla odbyły się obchody upamiętniające tę rocznicę.
W imieniu władz samorządowych powiatu nowotomyskiego
wiązankę kwiatów złożyli: Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego - Renata Gruszka, Zastępca Przewodniczącej
Rady Powiatu Nowotomyskiego
– Zbigniew Markowski oraz
Radny Rady Powiatu Nowotomyskiego - Jacek Pieprzyk.

fot. Wojciech Teleszyński, KD

10

Wielkopolska dziękowała
za plony

W niedzielę, 25 sierpnia w Siedlcu w powiecie wolsztyńskim odbyły się
XXI Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie.
Dożynki rozpoczęły się od otwarcia
wystawy rolniczej.
Następnie
mszę
dziękczynną odprawił abp. Stanisław
Gądecki, metropolita
poznański.
Ważną
chwilą
było przyjęcie przez
marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka bochna dożynkowego od starostów tegorocznych
dożynek: Emilii Szały prowadzącej gospodarstwo w Starym Widzimiu oraz Ryszard Buda z Wojciechowa. Następnie marszałek dzielił się tym chlebem ze
wszystkimi zebranymi na Dożynkach. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć
również delegacji wieńcowej z powiatu nowotomyskiego, którą tworzyły członkinie KGW Rudniki: Wanda Kałek, Łucja Hypka, Irena Kaczmarek, Mieczysława Kaźmierska.
opr. KD

Ochotnicy OSP ze Zgierzynki
na ogólnopolskich zawodach

W dniach 14-15 września strażacy ochotnicy z OSP Zgierzynka wzięli udział
Olimpiadzie Ogólnopolskiej Ochotniczych Straży Pożarnych w Kluszkowcach.
Dla uczestników olimpiady, ich przyjaciół i rodzin oraz licznie przybyłych kibiców, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, m.in.: pokaz ratownictwa drogowego i medycznego, pokaz wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości,
demonstracja sprzętu do awaryjnego odcinania przyłączy elektroenergetycznych, prezentacja sprzętu operacyjnego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
czy tor przeszkód do przejścia w masce z kamerą termowizyjną. Strażacy z OSP
Zgierzynka po udanych rywalizacjach zajęli 16 miejsce w drużynie seniorów oraz
10 w drużynie mix.
KD

POWIATOWE ZAWODY
SPORTOWO-POŻARNICZE

sierpień/wrzesień 2019

W niedzielę, 15 września na boisku sportowym w Urbanowie odbyły się powiatowe zawody strażackie, w których wzięło udział 12
drużyn wyłonionych w
finałach gminnych zmagań oraz jedna drużyna
żeńska reprezentująca
jednostkę z Trzcianki.
Uroczystego otwarcia
zawodów dokonali Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Tomyślu st.
kpt. Marek Kołdyk wspólnie Sekretarzem Zarządu Powiatowego Związku
OSP RP – Piotrem Zerbe. Przed rozpoczęciem strażackich zmagań burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc
uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa wielkopolskiego został odznaczony brązowym medalem za
zasługi dla pożarnictwa, doceniając

ostatnio zakończone inwestycje, jakimi było wybudowanie nowych strażnic
w Opalenicy i Rudnikach.
Zawody rozgrywane były w dwóch
konkurencjach: sztafecie oraz zadaniu
bojowym, na ogólną ocenę oprócz jak
najkrótszego czasu realizacji poszczególnych konkurencji wpływ
miała jakość i poprawność ich wykonania. O ostatecznym wyniku nie de-

cydował tylko czas lecz również jak
najmniejsza liczba punktów karnych
zgormadzonych przez drużynę.
Powiatowe zmagania strażaków
ochotników zakończyły się zwycięstwem jednostki z miejscowości Linie,
gmina Lwówek przed dominującą w
ostatnich latach jednostką z Wojnowic, trzecie miejsce na podium zajęła
jednostka z Trzcianki. Podsumowując
zawody Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w
Nowym Tomyślu st.
kpt. Marek Kołdyk,
podziękował wszystkim uczestnikom, organizatorom, podkreślając jednocześnie dużą wartość takich zawodów dla jakości szkolenia i przygotowania strażaków
do pełnienia swojej
służby.

RODZINNY FESTYN PARAFIALNY

W niedzielę, 15 września przy kościele pod wezwaniem świętego Mateusza w Opalenicy odbył się Parafialny Festyn Rodzinny.

Każdego roku wydarzenie z okazji imienin patrona miasta pozwala na zaprezentowanie artystycznych talentów mieszkańców.
Nie zabrakło więc muzyki na żywo w wykonaniu zarówno
najmłodszych jak i starszych, wystaw fotografii, przejażdżek
bryczką, zabaw dla dzieci i malowania twarzy czy ciekawych konkursów. Uczestnicy imprezy mieli możliwość zarejestrowania się
w bazie potencjalnych dawców szpiku. Podczas Festynu Akcja
Katolicka obchodziła jubileusz 20-lecia istnienia. Imprezę prowadziła radna Rady Powiatu Nowotomyskiego Dorota Kaczmarek.
KK

UM Opalenica
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PLAŻA FELIKSA 2019

TURNIEJ ŁUCZNICZY

W sobotę, 31 sierpnia na stadionie
LKS Korona Bukowiec odbył się
Turniej Łuczniczy o Puchar Starosty Powiatu Nowotomyskiego.
Wzięło w nim udział 45 zawodników z 4 drużyn łuczniczych: KS
Surma Poznań, KS Leśnik Poznań,
UKS Radzewo oraz LKS Korona
Bukowiec. Organizatorem sportowych zmagań był uczniowski
Klub Sportowy „Korona”.

Lipiec i sierpień przebiegł pod znakiem siatkówki plażowej. W tym
roku odbyło się już III Grand Prix
Plaży Feliksa w Nowym Tomyślu. Tę
edycję zdecydowanie można zaliczyć do udanych, o czym świadczyła
frekwencja na każdym turnieju.

Zawody przebiegły w przyjemnej
atmosferze, a walka w każdej z kategorii była bardzo wyrównana, więc
uczestnicy musieli wykazać się niesamowitym skupieniem i precyzją.
Na podium z drużyny gospodarzy
znalazły się w swoich kategoriach: Julia Parniewicz (I miejsce) i Klaudia Parniewicz (III miejsce).
Turniej otrzymał dofinansowanie z
budżetu Powiatu Nowotomyskiego w
ramach Otwartego Konkursu Ofert
na rok 2019.
Opr. KD

DUATHLON KLONOWY

W sobotę, 31 sierpnia w Pałacu w
Porażynie odbył się Duathlon zorganizowany przez Opalenicki Klub
Biegacza, dla którego biegnie nie
jest już wielkim wyzwaniem. Postanowili bowiem, we współpracy
między innymi z Powiatowym Centrum Sportu, zorganizować Duathlon Klonowy. Duathlon składał się
z trzech etapów. Pierwszym był
bieg o długości 6 km, następnie
jazda na rowerze na dystansie 13
km, a ostatnim etapem był ponownie bieg o długości 6 km.

W imprezie udział wzięło ponad
120 zawodników. Wydarzenie miało
charakter charytatywny. Wszystkie
wpłaty startowe, jakich dokonali zawodnicy (6030,94 zł) zostały przeka-

Na nowotomyskich boiskach w Parku Feliksa łącznie zmierzyło się 59 par,
które rywalizowały ze sobą podczas 7
turniejów. To aż 118 zawodników
wzięło udział w wydarzeniu. Rekordowa frekwencja dopisała na turnieju mixtów, uczestniczyło w nim 20 par.
Finałowy i podsumowujący turniej
odbył się 17 sierpnia, któremu towa-

rzyszyła wspaniała oprawa. Na koniec
turnieju odbyło się podsumowanie i
wręczenie nagród dla najlepszej trójki całego cyklu grand prix. Współorganizatorem imprezy był Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.
Na podium stanęły następujące zespoły:
W kategorii mężczyzn:
I miejsce – Selmoser, Przybylski
II miejsce – Pawelec, Ratajczak
III miejsce – Lavrenchuk, Syluma
W kategorii kobiet:
I miejsce – Dymek, Kozak
II miejsce – Bogacz, Radzewicz
III miejsce – Kucner, Czaplińska

Rajd Nordic Walking
Studentów UTW

W sobotę, 28 września w gościnnych progach Nadleśnictwa Bolewice odbył się Rajd Nordic Walking dla studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku Nowego Tomyśla. Impreza ta odbyła się z okazji inauguracji nowego roku
akademickiego.

zane na cele dobroczynne.
Medale i puchary podczas dekoracji zwycięzców wręczyli m.in. Paweł Ja-

kubowski - zastępca burmistrza Opalenicy, Jacek Pieprzyk – Radny Rady
Powiatu, Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Sportu, Kultury i Polityki Społecznej, Wojciech Śliczner –
zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa
Grodzisk.
Warto podkreślić, że wśród organizatorów i współorganizatorów znaleźli
się – Nadleśnictwo Grodzisk Lasy
Państwowe, Powiat Nowotomyski,
Powiatowe Centrum Sportu w Nowym
Tomyślu, Urząd Miejski w Opalenicy,
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Opalenica oraz Pałac w Porażynie.

Przybyłych na rajd przywitali Jakub Skrzypczak –
Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu, Ryszard
Tratwal – Prezes UTW w Nowym Tomyślu oraz gospodarz obiektu Nadleśniczy – Grzegorz Gaczyński.
Po krótkiej rozgrzewce na linii startu stanęła ponad
30-osobowa 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 pamiątkowy medal oraz dyplom.
Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
– bezpłatny miesięcznik samorządowy.
Wydawca: Starostwo Powiatowe, ul. Poznańska 33,
64 – 300 Nowy Tomyśl.
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Noc Zawodowców – NIE PRZEGAP
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Noc Zawodowców jest
pierwszą tego typu inicjatywą
w Polsce, która ma na celu
promocję
szkolnictwa
branżowego i technicznego.
Jej pomysłodawcą i inicjatorem
jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Poznaniu.
Rynek pracy stawia przed
młodym człowiekiem wiele wyzwań. Jednym z nich jest wybór
szkoły, która pozwoli na planowanie swojej przyszłości zawodowej. Nauka w szkole
branżowej I stopnia nie oznacza
końca edukacji, a wręcz przeciwnie, otwiera kolejne możliwości na kształcenie się w zawodzie, a następnie podjęcie
studiów kierunkowych.
Podczas drugiej edycji NOCY
ZAWODOWCÓW, która na
stałe wpisuje się w kalendarz
wydarzeń CWRKDiZ swoją ofertę edukacyjną w niecodzienny
sposób zaprezentują szkoły ponadpodstawowe w Wielkopolsce. Oferta ich kształcenia jest niezwykle zróżnicowana, ale łączy je
jedno. W sposób teoretyczny,
ale przede wszystkim praktyczny
edukują przyszłych zawodowców m.in.: kucharzy, cukierników, piekarzy, stolarzy, mechaników samochodowych, logistyków, fotografów, budowlańców,
fryzjerów, informatyków, handlowców, operatorów oraz ślusarzy. NOC ZAWODOWCÓW
2019 – EDYCJA 2.0 będzie odbywała się w czterech miastach,
w tym również w Nowym Tomyślu w Powiatowym Centrum
Sportu.
Na zwiedzających czeka wiele
dodatkowych atrakcji. W każdym
mieście promowane będą inne
zawody i specjalności, w których kształcą szkoły uczestniczące w NOCY ZAWODOWCÓW 2019 EDYCJA 2.0. Konkursy, strefa doradztwa zawodowego, stoiska praktycznej nauki zwodu oraz stoiska pracodawców. NOC ZAWODOWCÓW 2019 EDYCJA 2.0 to
świetna okazja do spotkania i
rozmowy zarówno z nauczycielami, uczniami szkół kształcących
w różnych zawodach oraz z pracodawcami.
Serdecznie
zapraszamy
uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, a także ich rodziców,
którzy stają przed dylematem
wyboru dalszej ścieżki edukacji.
NOC ZAWODOWCÓW 2019
EDYCJA 2.0 ma za zadanie pokazać, że szkoła, która daje zawód, to dobry wybór, bo daje
szerokie perspektywy na dalszą
karierę zawodową.
Szczegóły na:
www.noczawodowcow.pl
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