Dołączyli do grona Zasłużonych
dla Powiatu Nowotomyskiego

POLECAMY:

Stypendia
dla najzdolniejszych
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Podczas wrześniowej sesji radni Rady Powiatu Nowotomyskiego podjęli dwie uchwały, w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”. Do grona osób, które otrzymały to wyróżnienie
dołączyli: Emilia Jarczyńska i dr Bogumił Wojcieszak. W październiku dokonano uroczystych odznaczeń.
Szczególną okazją do wręczenia tytułu
„Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego” Emilii Jarczyńskiej - kierownik
Biura Oddziału Rejonowego Polskiego
Czerwonego Krzyża w Nowym Tomyślu była uroczystość z okazji 100 - lecia
powstania Polskiego Czerwonego
Krzyża. Wydarzenie odbyło się w czwartek, 10 października w Nowotomyskim
Ośrodku Kultury. Z zaproszenia Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w
Nowym Tomyślu oprócz członków i
sympatyków organizacji skorzystali
przedstawiciele władz samorządowych
gmin i powiatu, okolicznych instytucji,
szkół i wolontariusze. W imieniu władz
samorządowych Powiatu Nowotomyskiego wręczenia tytułu „Zasłużony dla
Powiatu Nowotomyskiego” w dowód
uznania dla wieloletniej aktywności
społecznej i zaangażowania w niesienie
pomocy potrzebującym dokonała przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka i członek Zarządu
Powiatu Edwin Pigla. Spotkanie było jednocześnie okazją do przypomnienia historii organizacji, wręczenia jubileuszowych odznaczeń i podziękowań za
współpracę. W dowód uznania za wieloletnie efektywne wspieranie PCK Prezes Zarządu Głównego PCK Stanisław Kracik okolicznościowym Medalem 100
lecia wyróżnił: Emanuelę Grychtę, Elżbietę Dzierżyńską, Tadeusza Szczerbala,
Ireneusza Kozeckiego i Henryka Helwinga. Medale wręczyła dyrektor Wiel-

kopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu Beata
Kozak - Ciężkiewicz. Wcześniej prezes Zarządu OR PCK
w Nowym Tomyślu - Jerzy Kimstacz z okazji 100 - lecia PCK został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.
Z kolei w środę, 16 października w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie z okazji wydania 50 numeru „Przeglądu Nowotomyskiego” redagowanego przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne. To właśnie podczas
tego spotkania uhonorowano dr Bogumiła Wojcieszaka - wieloletniego redaktora prowadzącego kwartalnik.
Nadając tytuł „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego” dr Bogumiłowi Wojcieszakowi Rada Powiatu Nowotomyskiego doceniła jego ponad 40
letnią działalność na rzecz krzewienia
lokalnej historii i tradycji niepodległościowych. W imieniu władz samorządowych Powiatu Nowotomyskiego wręczenia tytułu dokonali starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński
oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego Zbigniew
Markowski.
Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego wraz z uzasadnieniami na podstawie, których Emilia Jarczyńska i dr Bogumił Wojcieszak otrzymali tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”, podjęte podczas sesji w dniu 25 września dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowotomyskiego w zakładce Rada Powiatu.
KK, KD
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Dr Zdzisław Kościański:
Historia 2 Pułku Ułanów
Wielkopolskich - w setną rocznicę
ufundowania sztandaru…

Matki chrzestne ze sztandarem 2 Pułku Ułanów.

Zalążki 2 (16) Pułku Ułanów powstały
1 stycznia 1919 roku, kiedy to utworzono
w zachodniej Wielkopolsce, przy pierwszych oddziałach powstańczych „patrole posadowskie”. Było to we Lwówku i
Posadowie w powiecie nowotomyskim.
Organizację tych oddziałów rozpoczęli
ziemianie: Stanisław Korzbok - Łącki i
kapral Mieczysław Kwilecki oraz były plutonowy armii niemieckiej Wojciech
Świerczyk. Na początek oddział otrzymał
od S. Łąckiego ze stadniny w Posadowie
22 konie. 5 stycznia 1919 r. posiadał już
33 konnych i został oddany do dyspozycji
dowódcy Frontu Zachodniego. Do końca stycznia 1919 roku kawalerzyści stacjonowali we Lwówku, a następnie w niedalekim Pakosławiu.
Na początku stycznia kawalerzyści

Szwadronu Jazdy Okręgu II, którego
zaczątkiem były konne patrole posadowskie. Dowódcą pułku naznaczono
ppłk. Pasławskiego. Oprócz wcześniej
wymienionego oddziału w skład Pułku
weszła część ułanów Szwadronu Nadgoplańskiego oraz kilka mniejszych patroli.
Z chwilą przybycia do Biedruska pod
Poznaniem szwadronu jazdy Frontu Zachodniego pułk liczył 120 koni wraz z 18
końmi przydzielonymi z oddziału jazdy
przy dowództwie odcinka Grupy „Leszno”. W dniu 16 czerwca 1919 r. pułk liczył już ogółem 197 osób. 24 czerwca
1919 r. w jego skład wchodziło 8 oficerów, 33 podoficerów i 249 szeregowych.
Pierwszy publiczny występ Pułku białych
ułanów odbył się z okazji święta Bożego

Sztandar obecnie - zbiory MWP w Warszawie.

współdziałając z piechotą brali udział przy
oswobodzeniu Nowego Tomyśla, Chrośnicy, Sępolna i innych miejscowości.
Pełniąc służbę na froncie powstańczym
oddział szybko wzrósł liczebnie tak, że 29
stycznia 1919 r. otrzymał nazwę : Szwadronu Jazdy Okręgu II, a jego dowódcą
został podchorąży Teofil Bobrownicki.
W lutym 1919 r. podczas ataku na Hamernię (Kupferhamer - dzisiejsze Miedzichowo), oddział poniósł pierwsze
straty, a Niemcy wzięli do niewoli dwóch
ułanów. Szwadron wziął też udział w
zdobyciu samolotu, który lądował przed
linią powstańczą, pomiędzy Lewicami a
Zębowem.
Dnia 29 maja 1919 r. rozkazem dziennym nr 145 Dowództwa Głównego Sił
Zbrojnych w byłym zaborze pruskim gen.
por. Józef Dowbor - Muśnicki rozkazał
przystąpić do formowania 2 Pułku
Ułanów Wielkopolskich. Kadrą Pułku
mieli być oficerowie i podoficerowie

Ciała. Dowódca Pułku w rozkazie z dnia
18 czerwca 1919 zarządził: „Na mającą
się odbyć o godzinie 10.30 przed
południem procesję w Chojnicy, wyślą
szwadrony wszystkich ułanów,
noszących przepisowy mundur pułku.
Oddział poprowadzi ppor. Hr Kwilecki”.
Tymczasem etat Dowództwa
Głównego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim nr 60 z dnia 5 marca 1919
r. przewidywał stan szwadronu liniowego
na: 5 oficerów i 161 podoficerów i szeregowych, a już 20 maja 1920 r. NDWP
podniosło do 200 ludzi. Powyższe cyfry świadczą dobitnie o trudnościach, na
jakie musiał napotykać nowo formujący
się Pułk. Znacznym utrudnieniem w
osiągnięciu gotowości bojowej było
wysłanie przed ukończeniem formowania poszczególnych szwadronów czy
patroli na front północny i wschodnio galicyjski. Ochotniczy charakter zaciągu
do jednostek jazdy spowodował, że w

W wyniku zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 powstała kawaleria wielkopolska. Powstające
samorzutnie w pierwszych dniach powstania drużyny i patrole konne stanowiły przede wszystkim podwalinę czterech pułków jazdy: 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich (późniejszy 15 Pułk Ułanów Poznańskich), 2 Pułku
Ułanów Wielkopolskich (późniejszy 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz - Dreszera),
3 Pułku Ułanów Wielkopolskich (późniejszy 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego),
4 Pułku Ułanów Wielkopolskich (od 2 VIII 1919 przemianowany na 4 Pułk Ułanów Nadwiślańskich - późniejszy
18 Pułk Ułanów Pomorskich).

pierwszym okresie istnienia Pułku zdarzały się liczne przykłady niesubordynacji,
przybierając nawet i drastyczne oblicza
np. wydarzenia w Biedrusku w dniu 16
lipca 1919 r. ; spóźnianie się na zajęcia
przez dowódców szwadronów co spowodowane było częstym brakiem nawyków do pełnienia służby według zasad regulaminowych. Podobne przykłady
niedbalstwa ze strony kadry podoficerskiej i ułanów m.in. powodujące zaniedbanie stanu fizycznego koni miały podobne źródło. Przejęcie naczelnego dowództwa nad powstaniem przez gen.
por. Józefa Dowbor - Muśnickiego, 16
stycznia 1919 r. wiązało się także z
tworzeniem regularnej, opartej na poborze, zdyscyplinowanej armii, pozbawionej elementów wskazujących na jej
ochotniczy charakter - m.in. w 2 Pułku
Ułanów usunięto w ciągu trzech pierwszych miesięcy istnienia 13 podoficerów
oraz 21 ułanów, którzy nie nadawali się
do służby, uzupełniając braki poborem.
Podziękowano także za zasługi przy
tworzeniu się Pułku ppor. Bobrownickiemu, który zgłosił się na front do 10
Pułku Strzelców Wielkopolskich. Podpułkownik Pasławski w rozkazie dziennym nr 9 z dnia 24 czerwca 1919 r. napisał w związku z jego odejściem: „W
imieniu służby dziękuję ppor. Bobrownickiemu, który ochotniczo melduje się
na front wschodnio - galicyjski, za zasługi
przy formowaniu się szwadronu, który
jako kadra został wcielony w skład
pułku”.
W dniu 1 września 1919 r. Pułk posiadał kadrę oficerską wywodzącą się z
byłej armii niemieckiej, jedynie dowódca 2 szwadronu por. Wiktor Mirny pochodził z I Korpusu, a por. Kazimierz Papara podobnie jak dowódca pułku z armii austro - węgierskiej.
We wrześniu 1919 roku obsada oficerska pułku przedstawiała się następująco:
dowódca pułku - płk Roman Pasławski,
dowódca dywizjonu - rtm. Erazm
Stablewski,
dowódca dywizjonu - rtm. Stanisław
Breza,
adiutant pułku - por. Stefan Stablewski (od.6.06.1919),
dowódca 1 szwadronu - rtm. Leon
Płachecki (od 15.09.1919 r.),
dowódca 2 szwadronu - por. Wiktor
Mirny (od 24.06 1919 r.),
dowódca 3 szwadronu - por. Kazimierz
Papara (od 9.09.1919 r.),
dowódca 4 szwadronu - por. Jan Ślaski (od 24. 07.1919 r. początkowo
ówczesny ppor. Ślaski przydzielony do 2
szwadronu),
dowódca szwadronu karabinów maszynowych - por. Józef Modlibowski (od
9.07.1919r.),
dowódca szwadronu zapasowego rtm. Winnicki Aleksander,
dowódca szwadronu technicznego por. Stanisław Zakrzewski,
lekarz pułku - mjr dr Jan Bajoński ( od
20.06.1919 r.),

kapelan pułku - ks. dr Stefan Ugniewski.
Oficerowie młodsi: ppor. Konrad Bniński, ppor. Jerzy Kłopotowski, ppor. Stanisław Kwilecki, ppor. Wincenty Górski,
ppor. Kuszel oraz podchorążowie
Czesław Dmochowski
i Piotr Dębński. W okresie wcześniejszym formowania Pułku przeszli tacy oficerowie jak: Ppor. hr Mieczysław Kwilecki (od 16.06 dowódca szwadronu
zapasowego), por. Tyczyński, ppor. De
Klverii, ppor. Cieślewicz - płatnik, rtm.
wet. Durski - lekarz weterynarii, ppor.
Stefan Ossowski (od.24.06.1919 r.).
Regularna armia, w tym i jazda wymagała szeregu posunięć organizacyjnych. Poważnym problemem było ujednolicenie umundurowania Pułku w myśl
rozkazu dziennego DG SZ w byłym zaborze pruskim nr 155 z dnia 8 czerwca
1919 r., czy też zmiana odznak wielkopolskich na odcinku umundurowania
wojsk polskich - rozkaz NDWP z 15 listopada 1919 roku. W dniu 18 listopada
1919 roku 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich otrzymał w Poznaniu sztandar.
W dniu 18 lutego 1919 roku grono
225 Wielkopolanek ofiarowało pułkowi
sztandar. Aktu poświęcenia sztandaru
dokonał w Poznaniu na Placu Wolności ks. Kardynał Prymas Edmund Dalbor
- wręczając sztandar gen. Józefowi Dowbor - Muśnickiemu, który - jak zapisał
podoficer zawodowy 16 Pułku Ułanów
Wojciech Świerczyk - „wręczył sztandar
dowódcy pułku płk. Romanowi Pasławskiemu, ten ostatni wręczył mnie (wchm.
Świerczykowi Wojciechowi ) sztandar
jako sztandarowemu pułku.
Sztandar jest koloru białego z podwójnej materii jedwabnej w kształcie
wydłużonego kwadratu, kanty jego są
obszyte taśmą jedwabną pozłacaną.
Przymocowany jest do długiego drążka
za pomocą czterech srebrnych gwoździ.
Na końcu powierzchni drążka przymocowany jest metalowy posrebrzany orzeł
umieszczony na gałce, od którego są zawieszone dwie jedwabne amarantowe
wstęgi z dwoma cienkimi sznurkami z
pozłacanego jedwabiu zakończonego
frenzlami. Środek drążka obsadzony jest
skuwką srebrną z wyrytymi napisami:
GRONO WIELKOPOLSKICH PANIEN
OFIARUJE NINIEJSZY SZTANDAR 2.
PUŁ. WLKP. UŁ. W PRZEKONANIU, ŻE
POWIEDZIE GO KU SŁAWIE I CHWA-

LE. ZA KOMITET JÓZEFA Hr.
MIELŻYŃSKA, DORA MUKOŁOWSKA,
JANINA SEYDOWNA, MICJA Hr. TYSZKIEWICZÓWNA, JANINA WICHERKIEWICZÓWNA.
Na pierwszej stronie sztandaru znajduje się wyszyty z jedwabiu białego,
orzeł, którego przecina pod spodem
amarantowo - jedwabny krzyż w
kształcie „Virtuti Militari”. U podnóża orła
znajduje się lilijka spięta kokardą z
pozłacanego jedwabiu. Na drugiej stronie sztandaru znajduje się wyszyty z
różnego jedwabiu wizerunek MATKI
BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ. U podnóża wizerunku wyszyta jest data powstania pułku ( 2 P.Uł. 19. 28 /4.19
U.W.), zaś nad głową wyszyte słowa z
jedwabiu pozłacanego w kształcie półkola: „BIAŁY SZTANDAR, WZNIOSŁE
CZYNY”.
W sierpniu 1919 roku dwa szwadrony skierowano na front północny Frontu Wielkopolskiego, skąd powróciły w
październiku. Dywizjon kwaterował
wówczas w okolicy Ryczywołu. Reszta
ludzi i koni pozostała w Poznaniu, gdzie
do czasu uzupełnienia w materiale końskim ułani ćwiczyli intensywnie służbę
pieszą. Dywizjon bojowy powrócił do
Biedruska 17 listopada 1919 r. W rewii
wojskowej przed Naczelnikiem Państwa w Poznaniu brały udział 3 i 4
szwadron ( 21. 10 1919 ). Następnie 6 listopada 1919 cztery szwadrony liniowe
oraz szwadron karabinów maszynowych (kulomiotów) pomaszerowały do
Poznania, gdzie chwilowo zajęły kwatery w koszarach 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich („Nowe Trony”). Już 21 listopada 1919 wymaszerowały szwadrony - 1, 2, 3 w pole, a 20 grudnia 1919
roku pod Jarocin - 4 szwadron. Aż do
przybycia do Bydgoszczy pułk był rozdzielony. W miesiącu grudniu 1919 roku
szwadrony były przydzielone do oddziałów piechoty i brały udział w styczniu 1920 roku w zajmowaniu miejscowości przyznanych Polsce.
29 stycznia 1920 roku 2 Pułk Ułanów
Wielkopolskich, bez 1 szwadronu, wkroczył do Bydgoszczy, która stała się odtąd
jego stałym garnizonem. Natomiast 1
szwadron dotarł do miasta 31 lutego
1920 roku. W ramach unifikacji wojsk
polskich, 21 lutego 1920 r. pułk otrzymał
numerację - 16 (2) Pułku Ułanów Wielkopolskich.

Wręczenie sztandaru ułanom 2. Pułku Ułanów Wielkopolskich,
Poznań, Plac Wolności 18 listopada 1919 r.
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LOK świętował
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W czwartek, 10 października w Poznaniu odbyła się uroczystość z okazji 75lecia Ligi Obrony Kraju. Obchody rozpoczęły się od uroczystego wprowadzenia
sztandaru oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie zebranym na
uroczystości gościom przedstawiono rys historyczny Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK. Nie zabrakło także omówienia współczesnych
osiągnięć oraz jubileuszowych refleksji zaproszonych gości.
Spotkanie
było
okazją do uhonorowania zasłużonych członków i sympatyków organizacji okolicznościowym medalem z okazji
75-lecia. Wśród uhonorowanych znaleźli się
m.in.: starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński, burmistrz Nowego
Tomyśla Włodzimierz
Hibner, prezes Rejonowej Organizacji LOK w Nowym Tomyślu Lech Bobkiewicz
oraz kierownik Rejonu LOK w Nowym Tomyślu Henryk Sabaturski.
KD

Viva! Wielkopolski Senior

W czwartek, 10 października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w
Nowym Tomyślu odbyło się wręczenie nagród starosty nowotomyskiego dla uzdolnionych uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Nowotomyski.
Jednorazowe nagrody przyznane zostały za wybitne osiągnięcia w nauce w
roku szkolnym 2018/2019.Mogli je
uzyskać uczniowie, którzy osiągnęli w
ubiegłym roku szkolnym średnią ocen co
najmniej 5,3 oraz bardzo dobrą ocenę z
zachowania lub są finalistami krajowych
olimpiad przedmiotowych.
W uroczystym spotkaniu młodzieży
uczestniczyli: starosta nowotomyski
Andrzej Wilkoński, Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
Marek Nyćkowiak oraz dyrektorzy
szkół, z których uczniowie otrzymali
stypendium. Po wręczeniu nagród z
okazji zbliżającego się Dnia Edukacji
Narodowej, starosta nowotomyski
spotkał się z dyrektorami szkół i jed-

Podczas odbywających się w piątek, 25 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich uroczystości podsumowujących
konkurs „Viva! Wielkopolski Senior” wyróżnienie otrzymał przewodniczący Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Nowym Tomyślu.

nostek oświatowych, których organem
prowadzącym jest Powiat Nowotomyski.
Po wręczeniu nagród z okazji
zbliżającego się Dnia Edukacji Naro-

Stypendia otrzymali:
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu:
Tomczak Wiktoria, Rożek Gabriela Jadwiga, Bąkowska Zuzanna, Matuszczak Amelia Maria, Paszke Robert,
Drózd Patryk, Gąsiorowska Weronika, Jarnut Mateusz, Jarosz Klaudia, Wyrwa Laura, Bartkowiak Arkadiusz, Bernat Mikołaj, Kaczmarek Oliwia, Kaczmarek
Paulina, Kasperska Kecja, Łuczak Maja, Nawrot Przemysław, Radom Aleksandra, Stachowiak Marcin.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu: Fa-

dowej, starosta nowotomyski spotkał
się z dyrektorami szkół i jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski.
KD

bian Sandra, Tomaszewska Julia, Łodyga Aleksandra,
Waśko Oliwia, Grajek Miłosz, Tomczak Fryderyk,
Loba Dominika, Piątek Natalia, Werner Dominika.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu: Bryza Dawid, Szelzchen Michał, Woźniak David, Tomaszewska Patrycja, Stachowiak Dawid.
Uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance: Piśny Michał,
Światłowski Jakub, Odważny Jan, Lemański Emil,
Piechota Kacper.

Kapituła konkursu doceniła działalność pana Zenona Matuszczaka na rzecz
osób starszych w Województwie Wielkopolskim. Również podczas Gali starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński odebrał z rąk członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej podziękowanie za
zgłoszenie kandydata do konkursu.
KD

Wsparcie dla PKS

W piątek, 4 października w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu podpisano porozumienie, dotyczące autobusowych przewozów pasażerskich. Dokument, którego inicjatorem był Powiat Poznański jest efektem rozmów pomiędzy samorządami województwa wielkopolskiego, dotyczących współfinansowania połączeń PKS.
Jest również odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne i zgłaszane od wielu
mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego prośby i wnioski. Jak podkreślił starosta
nowotomyski Andrzej Wilkoński przystąpienie do porozumienia jest decyzją komplementarną do decyzji o przystąpieniu powiatu do Kolei Metropolitarnej i zapewni
budowę optymalnej sieci publicznego transportu zbiorowego.
KAM
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BĘDZIE WINDA!

Wkrótce w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zbąszyniu pojawi się winda. Realizacja inwestycji jest
możliwa dzięki środkom finansowym, które powiat pozyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PODPISALI UMOWY

W październiku włodarze powiatu
nowotomyskiego podpisali trzy
umowy o dofinansowanie przebudowy i remontów dróg.
W piątek, 11 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w związku z realizacją operacji
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 podpisano umowę na
„Przebudowę pasa drogowego nr

2713P Łomnica - Nowy Dwór”. Kwota przyznanej dla Powiatu Nowotomyskiego pomocy wynosi niespełna
900 tys. zł, a całkowity koszt operacji
ponad 1,4 mln zł. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenia atrakcyjności
terenów przyległych do dróg. Podpisy pod umową złożyli – z ramienia
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:
Krzysztof Grabowski – wicemarszałek
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wielkopolski, z ramienia Powiatu Nowotomyskiego: starosta nowotomyski
Andrzej Wilkoński, wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor i skarbnik
powiatu Barbara Golon.
Z kolei w poniedziałek, 28 października podpisano dwie umowy w ramach zadań realizowanych ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych.
Pierwsza z nich dotyczyła przebudowy i remontu drogi powiatowej nr
2727 P Przyprostynia - Chobienice.
Kwota dofinansowania to niespełna
6,5 mln. zł., a środki własne powiatu to
niecałe 2 mln 274 tys. zł. W ramach
drugiej z umów przebudowany zostanie pas drogi powiatowej nr 1881 P
Brody – Turowo. Dofinansowanie wynosi prawie 1mln. 230 tys. złotych, a
wkład powiatu niecałe 528 tys. zł. Sygnatury pod umowami złożyli: wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński, wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor i skarbnik powiatu Barbara Golon.
opr. KK

PRACE NA DROGACH

Przedsięwzięcie jest realizowane głównie z myślą o osobach niepełnosprawnych, a także o pracownikach SOSW. Prace obejmują montaż
windy wraz z budową szybu. Szacunkowy koszt inwestycji to około 250
tysięcy złotych, z czego 59 tys. stanowią środki zdobyte z PFRON-u. Oficjalne podpisanie umowy dotyczącej przekazania środków odbyło się w 30
sierpnia br. Wykonawca Firma Handlowa ARTMED z Tomaszowa Mazowieckiego został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Prace
związane z realizacją inwestycji mają się zakończyć do końca tego roku.
AT

Trwają prace na drogach powiatu
nowotomyskiego związane z modernizacją i łataniem dziur. W październiku drogowcy na odcinku
700 m od Wąsowa w kierunku
Nowego Tomyśla na całej szerokości drogi wylali nakładkę asfaltową.
Na odcinku drogi powiatowej relacji Kuślin - Porażyn w miejscowości
Dąbrowa łatano dziury i wyrwy. W
Chrośnicy przy Szkole Podstawowej
powstało wywyższone przejście dla
pieszych. Podobnie jak w Kopankach, przy sklepie. Zrealizowano również fragment chodnika w Łomnicy.
opr. KK

ROZMOWY O OŚWIACIE

Nakładka asfaltowa na odcinku 700 m od Wąsowa w kierunku Nowego Tomyśla.

W poniedziałek, 7 października w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu gościła delegacja Powiatu Chodzieskiego ze starostą chodzieskim Mirosławem Jaruszkiem na czele. Okazją do odwiedzin w naszym powiecie są plany położonego w północnej Wielkopolsce
Powiatu Chodzieskiego w zakresie utworzenia centrum usług wspólnych do obsługi jednostek oświatowych.
Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński oraz dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu
Marek Nyćkowiak podzielili się doświadczeniami Powiatu No-

wotomyskiego w realizacji zadań oświatowych przez jednostkę centralną. Warto przypomnieć, że taka jednostka
obsługująca szkoły i placówki oświatowe oraz Powiatowe
Centrum Usług Wspólnych istnieje w tutejszym samorządzie powiatowym od 1 marca 2019 roku. Z toku rozmów
wynikało, że goście z Chodzieży już w najbliższym czasie planują utworzenie popularnie nazywanego "cuw-u", a spotkanie pozwoliło im poznać zarówno zasady funkcjonowania takiej jednostki, jak i kluczowe kwestie związane z przygotowaniem do wdrożenia tego typu zmiany.
Marek Nyćkowiak
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WYRÓŻNIONA

Uczniowie ze Zbąszynia nagrodzeni

We wtorek, 8 października klasa 3b, Liceum Garczyńskiego w Zbąszyniu licząca 25 osób wraz z opiekunem
Jarosławem Jankowiakiem, dyrektorem Bogusławem
Pietrusiewiczem oraz dyrektorem Powiatowego Centrum Usług Wspólnych Markiem Nyćkowiakiem udała
się do Poznania na Galę Finałową projektu "Cyfrowa
Szkoła Wielkopolska 2020". Zespół realizował projekt
pt. „Przeminęło z czasem, czyli jak zmienia się środowisko w Zbąszyniu i okolicy”.

Projekt został wyróżniony nagrodą za najlepszy Projekt
Uczniowski. Autorzy otrzymali pamiątkową statuetkę oraz
nagrody rzeczowe w postaci czytników e-booków. Projekt
pozwolił uczniom na poszerzenie swoich horyzontów w
dziedzinie cyfryzacji oraz nowoczesnych metod pozyskiwania wiedzy. Umożliwił również branie udziału w nowych
inicjatywach oraz ciekawych doświadczeniach m. in. w poznawaniu swojej okolicy przez pryzmat zmieniającej się przyrody oraz upływu czasu, który wpływa na jej wygląd i stan.
ZS nr 1 Zbąszyń

Wielkopolska Szkoła Roku
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W poniedziałek, 30 września w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła
się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Z rąk wicewojewody Anety Niestrawskiej "Srebrny Krzyż Zasługi" odebrała pani Dorota Michalczak,
działająca na rzecz krwiodawstwa od 2004 roku.
W okresie 15 lat zorganizowała 111 akcji poboru krwi w: Zbąszyniu, Babimoście,
Zbąszynku oraz Kotowie. W 2007 roku wraz z kilkunastoma krwiodawcami założyła
w Zbąszyniu Klub Honorowych Dawców Krwi „Cenne Krople”, który wstąpił w struktury stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP.
opr. KAM

Wybrali przewodniczącego

W środę, 30 października w Powiatowym Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W czwartek, 3 października w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu odbyła się uroczysta
Gala podsumowująca konkursy „Wielkopolska Szkoła
Roku” oraz „Wielkopolski Nauczyciel Roku”.
Spośród prawie pięciu tysięcy wielkopolskich szkół do
zaszczytnego grona pięciu najlepszych w naszym województwie, uhonorowanych tytułem laureatów, kapituła konkursu zaprosiła Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica
w Nowym Tomyślu – nominowany za dorobek roku szkolnego 2018/2019. Dziś szkoły wchodzące w jego skład (Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Technikum
nr 1 im. Stanisława Staszica, Branżowa Szkoła I stopnia nr
1) tworzą Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu.
Prestiżową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł z rąk Marzeny Wodzińskiej - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Elżbiety Leszczyńskiej - Wielkopolskiej Kurator Oświaty odebrał dyrektor
Zespołu - Łukasz Frański. W tej doniosłej chwili towarzyszyli
mu: Marcin Brambor – wicestarosta nowotomyski, Jacek
Pieprzyk - przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia,
Sportu, Kultury i Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowotomyskiego, Wioletta Łamaszewska - sekretarz Szkoły
oraz Szymon Łamaszewski - nauczyciel, nominowany w kategorii “Wielkopolski Nauczyciel Roku 2019”.

Uhonorowani nauczyciele oraz szkoły, które wyróżniają
się innowacyjnością, wysoką jakością nauczania, współpracą
ze środowiskiem lokalnym, jak również kształtowaniem wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich, otrzymali nagrody finansowe oraz dyplomy i pamiątkowe statuetki. W konkursie przyznano 30 nagród i wyróżnień.
Przyznanie Szkole tytułu laureata „Wielkopolskiej Szkoły
Roku 2019” to sukces świadczący o wysokim poziomie
kształcenia, znajdującym odzwierciedlenie w wynikach matur, egzaminów zawodowych, olimpiad i konkursów, dowód
innowacyjnego kierunku rozwoju, współpracy kadry pedagogicznej, rodziców i uczniów, a także wymierny skutek
bardzo dobrego klimatu, który sprzyja rozwijaniu uczniowskich talentów, pasji i zainteresowań. Osiągnięcie to stanowi powód do dumy tym bardziej, że jest kolejnym wyróżnieniem klasyfikującym szkołę na czołowym miejscu w
województwie wielkopolskim. Warto przypomnieć, że w
styczniu bieżącego roku w rankingu „Perspektywy 2019”
Technikum zajęło piąte miejsce w Wielkopolsce, a Liceum
sklasyfikowano na miejscu 46.
Tytuł „Wielkopolskiego Nauczyciela Roku” otrzymał
Marek Tomicki z Zespołu Szkół w Bogusławicach, a „Wielkopolskiej Szkoły Roku” III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.
ZS nr 1 Nowy Tomyślu

W trakcie obrad dokonano wyboru nowego przewodniczącego Rady, którym został Jakub Skrzypczak. Ponadto w skład rady weszły dwie nowe osoby. Dorota Kaczmarek jest przedstawicielem Rady Powiatu Nowotomyskiego, zaś Ryszard Nowak
reprezentuje Stowarzyszenie Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego. Minutą ciszy uczczono również pamięć śp. Moniki Perz, która w Powiatowej Radzie
Pożytku Publicznego pełniła rolę Przewodniczącej. W obradach uczestniczył
także wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor.
MM

PODZIELILI SIĘ ŻYCIEM

W piątek, 11 października w zbąszyńskiej Szkole Branżowej SHDK RP
Klub HDK „Cenne Krople” w Zbąszyniu i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu we współpracy ze szkołą zorganizowały akcję krwiodawstwa. Zebrano 17,1 l krwi od 38 osób. Gratulujemy inicjatywy!
Materiał nadesłany: D. Michalczak
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VII Grand Prix Powiatu
Nowotomyskiego
w Biegach Ulicznych

W sobotę, 26 października w Wąsowie odbył się III Bieg Niepodległości, będący również biegiem
finałowym VII Grand Prix Powiatu
Nowotomyskiego w Biegach Ulicznych.

wym Tomyślu, XXXII Bieg Zbąskich XII Półmaraton Zbąszyń, IX Lwówecka Dziesiątka - XL Bieg Powstańczy
Lwówek oraz wspomniany III Bieg
Niepodległości w Wąsowie.
W biegu finałowym wystartowało
łącznie 125 biegaczy oraz 19 osób w
konkurencji Nordic Walking. Sportowcy mieli do pokonania dziesięciokilometrową trasę wiodąca urokliwymi zakątkami Wąsowa. Na mecie
każdy zawodnik biegu otrzymał pamiątkowy medal, a wszystkie panie dodatkowo piękną różę. Spośród za-

Imprezą towarzyszącą był rajd Nordic Walking. W składzie tegorocznej
edycji Grand Prix, oprócz biegu finałowego znalazły się następujące
zawody: IX Dziesiątka Fiedlerowska w
Bolewicach, XXVIII Bieg Opalińskich w
Opalenicy, IX Chyża Dziesiątka w No-

III Bieg Niepodległości

WYNIKI W KATEGORII OPEN:
1 miejsce - Przemysław Fornalik
2 miejsce - Roman Janas
3 miejsce - Karol Miszta

(00:36:04)
(00:36:49)
(00:37:37)

WYNIKI W KATEGORIACH WIEKOWYCH KOBIET:
Kategoria wiekowa 16-30:
1 miejsce - Magdalena Maciąg
(00:47:13)
2 miejsce - Honorata Janowicz
(00:48:52)
3 miejsce - Dorota Adamek
(00:49:05)

Kategoria wiekowa 31-40:
1 miejsce - Iwona Maciąg
2 miejsce - Joanna Guzik
3 miejsce - Agnieszka Wachowska

Kategoria wiekowa powyżej 40 lat:
1 miejsce - Marzenna Perz
2 miejsce - Izabela Odrobna
3 miejsce - Agnieszka Jarnót

(00:43:39)
(00:43:53)
(00:44:30)
(00:49:51)
(00:52:43)
(00:58:24)

WYNIKI W KATEGORIACH WIEKOWYCH MĘŻCZYZN:

Kategoria wiekowa 16-30:
1 miejsce - Tomasz Bielawski
2 miejsce - Łukasz Kunysz
3 miejsce - Wojciech Marcinkowski

Kategoria wiekowa 31-40:
1 miejsce - Karol Miszta
2 miejsce - Marcin Mazur
3 miejsce - Hubert Kukawa

Kategoria wiekowa 41-50:
1 miejsce - Przemysław Fornalik
2 miejsce - Roman Janas
3 miejsce - Kazimierz Chwirot

Kategoria wiekowa powyżej 50 lat:
1 miejsce - Waldemar Janiszewski
2 miejsce - Waldemar Marciniak
3 miejsce – Sławomir Skotarek

(00:38:08)
(00:39:08)
(00:39:22)
(00:37:37)
(00:38:41)
(00:39:41)
(00:36:04)
(00:36:49)
(00:39:17)
(00:41:18)
(00:42:29)
(00:42:43)

wodników biorących udział w klasyfikacji Grand Prix rozlosowano sportowe nagrody. Dla najlepszych biegaczy
przygotowano nagrody pieniężne w
postaci kart podarunkowych do zrealizowania w sieci sklepów sportowych
Decathlon. Najlepszym zawodnikiem
Grand Prix okazał się Przemysław
Fornalik, z łącznym czasem 02:55:29.
Za nim z czasem 03:04:33 uplasował
się Karol Miszta. Trzecie miejsce w klasyfikacji Open przypadło w udziale
Marcinowi Mazur (03:12:46).
Wśród pań najlepszym wynikiem

może się poszczycić Iwona Maciąg
(czas: 03:27:35), która wyprzedziła
Joannę Guzik (czas 03:38:03) i Agnieszkę Wachowską (czas: 03:45:45).
W konkurencji Nordic Walking pierwsze miejsce zajął Szymon Skrzypczak.
Na drugim znalazł się Jacek Guzek, a
na trzecim Marzena Feliksiak.
Puchary i nagrody w poszczególnych
kategoriach wręczali: starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński, wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor,
wójt gminy Kuślin Mieczysław Skrzypczak, wójt Miedzichowa Stanisław
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Piechota (uczestnik biegu finałowego),
dyrektor PCS Jakub Skrzypczak,
członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego Edwin Pigla, zastępca przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego Tomasz Szczechowicz, radny Rady Powiatu Nowotomyskiego Jacek Pieprzyk, skarbnik powiatu Barbara
Golon, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Grodzisk Wojciech Śliczner
oraz zastępca dyrektora ZSiPO w Bolewicach Wiesław Żołędziowski.
Organizatorem głównym biegu finałowego było Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu, Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu i Gmina Kuślin. Sponsorem cyklu był Bank
Spółdzielczy w Nowym Tomyślu.
Szczególne wyrazy wdzięczności
należą się wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie biegu finałowego.
Dziękujemy także miejscowym
strażakom i służbom porządkowym

VII Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego
w Biegach Ulicznych
WYNIKI W KATEGORIACH WIEKOWYCH KOBIET:
1 miejsce - Magdalena Maciąg
2 miejsce - Honorata Janowicz
3 miejsce - Klaudia Grabia

Kategoria wiekowa 31-40:
1 miejsce - Iwona Maciąg
2 miejsce - Joanna Guzik
3 miejsce - Agnieszka Wachowska

Kategoria wiekowa powyżej 40 lat:
1 miejsce - Marzenna Perz
2 miejsce - Izabela Odrobna
3 miejsce - Agnieszka Jarnót

(03:46:54)
(04:13:22)
(04:14:55)

(03:27:35)
(03:38:03)
(03:45:45)
(04:03:36)
(04:39:44)
(04:47:04)

WYNIKI W KATEGORIACH WIEKOWYCH MĘŻCZYZN

Kategoria wiekowa 16-30:
1 miejsce - Łukasz Kunysz
2 miejsce - Kamil Sieroń
3 miejsce - Owidiusz Pankowski

Kategoria wiekowa 31-40:
1 miejsce - Karol Miszta
2 miejsce - Marcin Mazur
3 miejsce - Hubert Kukawa

Kategoria wiekowa 41-50:
1 miejsce - Przemysław Fornalik
2 miejsce - Przemysław Nowak
3 miejsce - Kazimierz Chwirot

Kategoria wiekowa powyżej 50 lat:
1 miejsce - Waldemar Janiszewski
2 miejsce - Waldemar Marciniak
3 miejsce - Sławomir Skotarek

(03:16:37)
(03:18:06)
(03:26:12)
(03:04:33)
(03:12:46)
(03:18:58)
(02:55:29)
(03:15:46)
(03:16:44)
(03:29:55)
(03:33:16)
(03:36:06)

oraz uczniom - wolontariuszom z ZSPP
w Wąsowie i ZS nr 1 w Nowym Tomyślu. Gratulujemy wszystkim sportowcom, którzy ukończyli biegi zaliczane do Grand Prix.
KK
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Krajowa mapa zagrożeń
bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego
człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności.
Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym,
skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie
może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa.
Mapy zagrożeń
należy traktować
jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym
i
społecznym. Powinny one służyć
również optymalnej alokacji zasobów sprzętowokadrowych służb,
w szczególności do
podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i
posterunków Policji.
Krajowa mapa
zagrożeń bezpieczeństwa opiera
się o informacje
skatalogowane w
trzech płaszczyznach:
1) informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
2) informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
- bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu
terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
- w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu
publicznemu,
3) informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem
platformy wymiany informacji.
Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane
kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy
o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl
KPP w Nowym Tomyślu

W środę, 2 października społeczność szkolna ZS RCKU im. gen. D.
Chłapowskiego w Trzciance obchodziła Dzień Patrona.
Tradycyjnie świętowanie rozpoczęło się od uroczystego ślubowania
klas pierwszych. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Zdzisław Kościański.
Nie zabrakło wierszy o patronie Dezyderym Chłapowskim, jak również

poezji śpiewanej w wykonaniu uczniów
szkoły. Rozstrzygnięto również konkurs na
biogram o patronie oraz na
sobowtóra wychowawcy. Zmagania
konkursowe zakończył tzw. „Taniec z
Polanami”. W drugiej części obchodów

Święta Szkoły poszczególne klasy
przedstawiały swoje aranżacje piosenek biesiadnych.
ZS RCKU

Z wizytą w Urzędzie Celnym

W środę, 9 października uczniowie klas trzecich o profilu logistycznym ZS nr 2 im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu wraz z opiekunami wybrali się na wizytę do Urzędu Celnego w Nowym Tomyślu.

Kierownik instytucji opowiedziała o pracy funkcjonariuszy
w Urzędzie, o zadaniach jakie wykonują, przybliżyła strukturę i organizację. Uczniowie mieli również możliwość zwiedzenia
pomieszczeń Urzędu oraz rozmowy na ciekawe tematy z innymi pracownikami placówki. ZS Nr 2 w Nowym Tomyślu.

Mam wybór – nie biorę!

Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu oraz przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu
we wtorek, 15 października spotkali się z uczniami Ośrodka Szkolenia OHP
w Chraplewie, by przeprowadzić zajęcia o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”.
Zajęcia mają na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń
związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w
tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.
Podczas spotkania uświadomiono uczniom, iż mimo młodego wieku ponoszą
odpowiedzialność za popełnienie czynów karalnych. Zwrócono uwagę na objawy demoralizacji występujące wśród młodzieży, w szczególności położono nacisk na zjawisko przemocy rówieśniczej-fizycznej, jak i psychicznej. Poruszono
także kwestię prawidłowego postępowania gdy jest się ofiarą bądź świadkiem
przestępstwa.
Omówiono również zagadnienia dotyczące cyberprzemocy i cyberzagrożeń
związanych z nawiązywaniem kontaktów przez internet z osobami nieznajomymi.
KPP Nowy Tomyśl
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Tak świętowano Dzień Seniora!
październik 2019

Październik jest wyjątkowym miesiącem dla seniorów - 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, a 20 października - Europejski Dzień Seniora. Daty te
mają wspólny cel - kształtować społeczne postrzeganie
osób starszych oraz inicjować działania, których celem jest zapewnienie seniorom godnego życia. W Powiecie Nowotomyskim Dzień Seniora od lat świętowany jest też bardzo lokalnie - w wydaniu gminnym.

KUŚLIN
NOWY TOMYŚL

W Kuślinie uroczystości z okazji Dnia Seniora odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w środę, 16 października. Organizatorem
wydarzenia był Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło nr 4 w Kuślinie.
Członek Zarządu i przedstawiciel Koła nr 4 w PZERiI w Kuślinie Marian Raczkowiak, wygłosił krótkie przemówienie do zgromadzonych członków. Zostały również przestawione propozycje
planów Koła na rok 2020. Życzenia z okazji święta złożyli m.in.:
przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Nowym Tomyślu Zenon Matuszczak oraz w imieniu Wójta Gminy Kuślin - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuślinie Anna
Kędziora.
Po części oficjalnej na scenie zaprezentowało się Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”, którego członkowie wystąpili z programem pt. „Biesiadne ploty”.

MIEDZICHOWO

W gminie Miedzichowo, w poniedziałek, 7 października już po
raz 24 świętowano z okazji Dnia Seniora. Uroczystości rozpoczęły
się mszą świętą w intencji seniorów, która została odprawiona w
kościele w Bolewicach. Dalsza część obchodów miała miejsce w
Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach.
Uroczystość rozpoczęła kierownik GOPS Hanna Kaczmarek witając serdecznie seniorów oraz zaproszonych gości. Zebranych powitał wójt gminy Miedzichowo Stanisław Piechota składając wyrazy głębokiego szacunku i zarazem życzenia zdrowia, pomyślności
oraz ludzkiej życzliwości.
Dla seniorów przygotowano poczęstunek i bogaty program artystyczny w wykonaniu uczniów z bolewickiej szkoły oraz zespołu
„Bolewiczanie”. Atrakcją był również występ młodych bardzo uzdolnionych tancerzy Marty Krzyśków i Mateusza Majorczyka, którzy zaprezentowali swoje umiejętności w tańcu towarzyskim i latynoamerykańskim.

W czwartek, 17 października w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Seniora.
Hasłem tegorocznego spotkania były słowa Benjamina Franklina
„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”. Głównym organizatorem spotkania był Zarząd Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu.
W obchodach udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz powiatu
nowotomyskiego, gmin, stowarzyszeń i instytucji. Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu - Zenon Matuszczak podkreślił szczególną rolę seniorów w społeczeństwie,
którzy są źródłem życiowej mądrości nabywanej z upływem lat.
Działalność nowotomyskich seniorów PZERiI w Nowym Tomyślu przedstawiona została w przygotowanym przy współudziale pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu pokazie audiowizualnym. W części artystycznej wystąpił zespół „Jarzębina” działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. Z ramienia Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, życzenia dla seniorów przekazali: wicestarosta nowotomyski
Marcin Brambor, Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego
Renata Gruszka oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Łukasz Nyczkowski.
Warto dodać, że również w Klubie Osiedlowym Spółdzielni
Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, w środę, 23 października odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. Wydarzenie było doskonałą okazją do wspólnej zabawy i integracji pomiędzy seniorami z Nowego Tomyśla, a zaprzyjaźnionymi seniorami z Pniew.
Obecna na spotkaniu Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka przekazała zgromadzonym najlepsze
życzenia oraz symboliczny bukiet kwiatów.

OPALENICA
W czwartek, 10 października w restauracji „Nienażarty” w Opalenicy odbyły się obchody Dnia Seniora, w których wzięło udział

ok. 160 osób starszych z terenu gminy. Organizatorem był opalenicki oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Na zaproszenie seniorów pojawili się także zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: burmistrz Tomasz Szulc, jego zastępca
Paweł Jakubowski, a także poseł Jakub Rutnicki.
Mottem tegorocznego spotkania były słowa papieża Jana
Pawła II- „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez
to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Tradycyjnie, spotkanie z okazji Dnia Seniora było okazją do wręczenia wyróżnień w postaci specjalnych odznak dla seniorów, a
także uhonorowanie najstarszych członków opalenickiego oddziału.
Wyróżnienie „Zasłużony dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów” trafiły z kolei do zastępcy burmistrza Pawła
Jakubowskiego, a także do dyrektora CKiB w Opalenicy Krzysztofa Sadowskiego. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości
zaprezentował się Zespół „Modrzewianie”.

ZBĄSZYŃ

Z kolei w Zbąszyniu członkowie Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Zbąszyniu Dzień Seniora świętowali w sobotę, 12 października w sali Zbąszyńskiego Centrum
Kultury. Spotkanie było okazją do wspólnych życzeń a także muzycznej integracji z zespołami Wesoła Ferajna czy Zespołem Śpiewaczym Zbąszyńskich Seniorów. Życzenia w imieniu władz samorządowych Powiatu Nowotomyskiego złożył wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego Tomasz Szczechowicz.
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WSIEDLENIA BAŻANTA

W środę, 16 października w Sątopach w ramach Programu redukcji drapieżnika i introdukcji zwierzyny drobnej dokonano wsiedlenia bażanta. Introdukcję prowadzono na terenie obwodu łowieckiego dzierżawionego przez Koło Łowieckie "Daniel".
W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Sątopach
wraz opiekunkami oraz panią dyrektor. Spotkanie otworzył Prezes Koła
Łowieckiego "Daniel" Adam Garczarek przedstawiając cel akcji, jakim jest odnowienie populacji zwierzyny drobnej w środowisku i zwiększenie bioróżnorodności, wskazując konieczność udziału człowieka w tych działaniach.
Powitał jednocześnie wszystkich zebranych: dzieci z opiekunami, przedstawicieli samorządu powiatowego w Nowym Tomyślu oraz Nadleśnictwa Grodzisk, pod auspicjami których i przy ich pomocy finansowej Program jest realizowany.
Dzieci bardzo zaciekawione, mogły w naturze, z bliska obejrzeć bażanty
i kuropatwy.
KD

BILI REKORD
W PIERWSZEJ POMOCY

W środę, 16 października w Zbąszyniu policjanci Komendy Powiatowej w Nowym Tomyślu i Komisariatu Policji w Zbąszyniu na czele z
sierż. Pyrkiem po raz kolejny brali udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na
fantomach, przez jak największą ilość osób. W akcji uczestniczyły 384
osoby, od przedszkolaka do seniora oraz 35 wolontariuszy.
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”. Dzień ten obchodzony jest od 2013
roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do
osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Z tej okazji Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, zorganizowała kolejne bicie rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Głównym
organizatorem akcji w Zbąszyniu była Joanna Gajdecka wraz z Przedszkolem w Zbąszyniu - GRATULUJEMY KOLEJNEGO SUKCESU!
KPP w Nowym Tomyślu

Najpiękniejszy jesienny ogród

październik 2019

W czwartek, 31 października w Starostwie Powiatowym
w Nowym Tomyślu
odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na
„Najpiękniejszy Jesienny Ogród na terenie Powiatu Nowotomyskiego w
roku 2019”.

Najpiękniejszy jesienny ogród
na terenie Powiatu Nowotomyskiego.

Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi
pracami oraz ocenie ogrodów przez Komisję Konkursową zostali wyłonieni

zwycięzcy.
Spośród 9 zgłoszeń, które wpłynęły
do Starostwa Powiatowego w Nowym

Uczestnicy konkursu

Tomyślu pierwsze miejsce zajął ogród Państwa
Beaty i Henryka Kurków
z Opalenicy, na drugim
miejscu znalazł się ogród
z Wąsowa, pielęgnowany przez panią Justynę
Bilską, a miejsce trzecie
otrzymał ogród Państwa
Alicji i Włodzimierza
Hewczuków z Lubienia.
Zwycięzcy otrzymali nagrodę w postaci vouchera zakupowego. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.
KD

Grodzisk bezkonkurencyjny

W sobotę, 5 października na
terenie strzelnicy sportowej w Parku im. Feliksa
Szołdrskiego w Nowym Tomyślu odbyły się Międzypowiatowe Zawody Strzeleckie z Broni Małokalibrowej o
Puchar Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Tomyślu. Głównym celem zawodów było uczczenie Święta Wojska Polskiego.
W zawodach udział wzięły reprezentacje trzech powiatów: grodziskiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego.
Każda jednostka samorządowa wystawiła do rywalizacji
czteroosobowe zespoły po 2 z każdego powiatu (jeden zespół z udziałem Starostów, drugi z udziałem Przewodniczących Rad Powiatu).
W klasyfikacji indywidualnej starostów i przewodniczących rad powiatów, miejsce pierwsze zajął Adam Redlich, reprezentujący Starostwo Powiatowe w Nowym To-

myślu, drugie miejsce zajął Sławomir
Górny, reprezentujący Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim,
trzecie miejsce zajęła Agnieszka Henicz
reprezentująca Radę Powiatu Nowotomyskiego.
W klasyfikacji indywidualnej pierwsze
miejsce zajął Eugeniusz Wesoły, drugie Maciej Kandulski,
a na pozycji trzeciej uplasowała się Weronika Kandulska.
W klasyfikacji drużynowej, pierwsze miejsce i puchar Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Tomyślu
otrzymali reprezentanci pkt. Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim. Na drugim miejscu znaleźli się
przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, a trzecie zajęli reprezentanci Rady Powiatu Nowotomyskiego.
Turniej zakończył się uroczystym wręczeniem pucharów,
dyplomów oraz nagród, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu.
KD
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Noc Zawodowców

październik 2019

W piątek, 4 października w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym
Tomyślu odbyła się znana w całej
Wielkopolsce impreza skierowana
do uczniów pn. „Noc Zawodowców”.
Zlokalizowanie wydarzenia w powiecie nowotomyskim możliwe było
dzięki życzliwemu wsparciu Centrum
Wspierania Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
i Starostwa Powiatowego w Nowym
Tomyślu. Tego dnia młodzież ze szkół
podstawowych z całego powiatu miała
możliwość zapoznania się z ofertą
kształcenia zawodowego, branżowego, jakie odbywa się na naszym terenie. Noc Zawodowców 2019, edycja
2.0. swoim honorowym patronatem
objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak.

Wydarzenie, mimo że dedykowane
było w założeniu właśnie do młodszych uczniów, stało się także - dzięki konkursowi fotograficznemu - ciekawym doświadczeniem dla uczniów
ze szkół średnich, którzy przez blisko
miesiąc mogli składać swoje prace - fo-

tografie - w konkursie pod nazwą
„Uczeń w akcji zawodowo”. Celem
konkursu było m. in. promowanie
edukacji poprzez prezentację fotograficznych prac uczniów przedstawiających proces nauki zawodu oraz
jego efekty, budowanie pozytywnego
wizerunku szkolnictwa branżowego i
technicznego. Wśród wyróżnionych
znaleźli się uczniowie: Joanna Borowiak oraz Mateusz Szukała z ZS RCKU
w Trzciance, Weronika Nowak z ZS nr
2 w Nowym Tomyślu. Trzecie miejsce
przypadło fotografii pt. „Mechanika
pojazdowa - zabawa światłem” wykonanej przez uczennicę Darię Gugniewicz z ZS w Opalenicy. Drugie

Igrzyska Dzieci dziewczęta:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Wąsowie
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Bolewicach
VI miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu
VII miejsce – Szkoła Podstawowa w Miedzichowie
VIII miejsce – Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej
– nie ukończyli
PK – Szkoła Podstawowa w Opalenicy

Igrzyska Dzieci chłopcy:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Opalenicy
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Wąsowie
VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Bolewicach
VII miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu
VIII miejsce – Szkoła Podstawowa w Miedzichowie

nak najbardziej wyczekiwaną osobą
tego wieczoru był Tomasz Drab Mistrz Świata we fryzjerstwie, który
pokazał na uczniach ZS nr 1 i 2 w Nowym Tomyślu kilka fantastycznych
fryzur.
Ogromnym sukcesem okazała się
także strefa doradztwa zawodowego.
Do pokoju, gdzie swobodnie można
było porozmawiać z wykwalifikowanymi doradcami, kolejki ustawiały się
do samego końca Nocy Zawodowców.
Zarówno uczniowie, jak i rodzice bardzo chwalili sobie tego typu pomoc.
PCS

Wspaniała atmosfera w Bolewicku
W czwartek, trzeciego października w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Bolewicku odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego w sztafetowych biegach
przełajowych. Choć aura nie sprzyjała, gospodarze zadbali, by w gościnnych progach gminy Miedzichowo atmosfera była wspaniała. Na
zawody przybyło ponad 350
uczniów z powiatu nowotomyskie-

Wyniki sportowych zmagań

miejsce w konkursie zajęła fotografia
pt. „Klient nasz Pan” uczennicy Zuzanny Fabian z ZS RCKU w Trzciance.
Pierwsze miejsce za wykonanie zdjęcia pt. „Spawanie” zajął Jakub Kubicki z ZS Nr 2 w Nowym Tomyślu. Nagrodami w konkursie były bony podarunkowe o wartości 900, 700, 500
oraz 3 x 300 zł.
Noc zawodowców 2019, edycja
2.0. rozpoczęła się punktualnie o godz.
17:00, przybyłych do Powiatowego
Centrum Sportu oficjalnych gości,
nauczycieli, rodziców i przede wszystkich samych uczniów przywitał gospodarz obiektu - dyrektor PCS Jakub
Skrzypczak.
Oficjalnego otwarcia dokonali
wspólnie starosta nowotomyski - Andrzej Wilkoński oraz dyrektor
CWRKDiZ w Poznaniu - Mariusz Kubiak. W swoim przemówieniu starosta nowotomyski podkreślił jak ważne
jest kształcenie dualne oraz zachęcił
młodzież do wyboru oferty edukacyjnej na naszym terenie, docenił także
współpracę w zakresie kształcenia
technicznego z CWRKDiZ w Poznaniu.
Wśród atrakcji - stoisk szkół, firm,
przedsiębiorców, czeladników - nie
zabrakło także prezentacji szkół z terenu powiatu nowotomyskiego. Jed-

Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewczęta:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Bolewicach

go, a przygotowane trasy biegów
wiodły urokliwymi duktami leśnymi.

Biegi rozpoczęły dziewczęta biegiem Igrzysk Dzieci 8 x 800 m, a chwilę po nich ruszyli najmłodsi chłopcy pokonując ten sam dystans. Następnie
swoją rywalizację stoczyli zawodnicy
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Rywalizację zakończyli najstarsi uczniowie z klasy ponadpodstawowych.
Każdy uczestnik biegu otrzymywał

ciepłą herbatę i słodki poczęstunek, a
zwycięskie reprezentacje szkół odebrały z rąk dyrektora Powiatowego
Centrum Sportu w Nowym Tomyślu –
Jakuba Skrzypczaka, medale i puchar.
Bardzo serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Miedzichowo – Stanisławowi Piechocie, Nadleśnictwu
Bolewice oraz miejscowym policjantom za pomoc, zaangażowanie i życzliwość w organizacji zawodów szkolnych.
PCS

Igrzyska Młodzieży Szkolnej chłopcy:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Opalenicy
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Bolewicach
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Wąsowie
VI miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 – nie ukończyli
Licealiada dziewcząt:
I miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
II miejsce – Zespół Szkół w Opalenicy
III miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu
IV miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
Licealiada chłopcy:
I miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
II miejsce – Zespół Szkół w Opalenicy
III miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu
IV miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu

Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
– bezpłatny miesięcznik samorządowy.
Wydawca: Starostwo Powiatowe, ul. Poznańska 33,
64 – 300 Nowy Tomyśl.
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