Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla najlepszych uczniów w powiecie

We wtorek, 17 grudnia w Lesznie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród wyróżnionych znaleźli się
uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu nowotomyskiego: Nicola Jurek i Patrycja Tomaszewska z Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu, Natalia Piątek z Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu, Mateusz Tata, Mateusz Jarnut i Amelia Matuszczak z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, Sandra Wencka z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance oraz Wiktoria Marciniak i Jakub
Wasielewski z Zespołu Szkół w Opalenicy.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję
z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą
w danej szkole średnią ocen lub wykazuje
szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej
dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe
wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy
wyniki co najmniej dobre. Stypendia wręczył
Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska. Uczniom w tym ważnym dla nich wydarzeniu towarzyszył i pogratulował starosta
nowotomyski Andrzej Wilkoński i dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych Marek
Nyćkowiak.
KK, KD
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Dr Zdzisław Kościański: Tradycja Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
w 101. rocznicę powstańczego zrywu - kilka refleksji…
Tradycja - słowo tak powszechnie używane, że rzadko zastanawiamy się nad jego znaczeniem. Słowo
to określa czynność przekazywania, dobro przekazywania a także i postawy wobec przeszłości pokolenia
przyjmującego. Tradycją jest zasiadanie przy wigilijnym stole, wiemy że tak postępowali nasi przodkowie.
Często przy tej okazji wspominamy nieobecnych. Przy okazji tej rocznicy niech zagoszczą w naszych rodzinnych
rozmowach także ci, którzy budowali niepodległość przed stu laty, m.in. powstańcy wielkopolscy.
W dzisiejszych czasach w tradycji
Powstania Wielkopolskiego 19181919 wyróżnić możemy dwa wzajemnie powiązane, przenikające się
nurty. Nurt pierwszy związany z kontynuowaniem pamięci przenoszonej
przez kolejne generacje rodzin powstańczych, społeczności szkolnych,
drużyn harcerskich, kibiców KS „Lech”
i Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego. Przenoszą oni przez
lata te same wzory i tradycje zachowując cią-głość pokoleń.
Symbolem tego są zapalne
w dniu 27 grudnia lampki
na grobach powstańców
wielkopolskich.
Na drugi nurt nazywany
„pamięcią
zbiorową”
składają się wyobrażenia
dotyczące ważnych dla
zbiorowości minionych
osób, wydarzeń, wytworów kulturalnych, procesów i zjawisk z przeszłości.
Powyższe nurty ściśle powiązane są z formowaniem
wielkopolskich postaw i
przekonań przez elitarne
środowisko powstańców
wielkopolskich, ich czyn,
ofiarę i wysokie morale.
W pierwszym, spontanicznym, okresie walk powstańczych powstańcy
wielkopolscy byli zbiorowością ochotniczą. Następnie od połowy 1919 roku było to
Wojsko Wielkopolskie oparte obok
ochotników także na przymusowym
poborze, złożone z ludzi wszelkich
warstw i sięgające wpływami poza
granice Wielkopolski. W okresie walk
o granice na zachodzie i wschodzie
odbudowującego się państwa polskiego budował się system wartości
Wojsk Wielkopolskich. Były to wartości wyznawane i realizowane przez
żołnierzy poszczególnych formacji.
Wielkopolanie byli głęboko przekonani o słuszności swych dążeń i
działań dla urzeczywistnienia naczelnej wartości, traktowali służbę jako
misję wykluczającą wszelkie względy
osobiste, wygodę czy strach przed
utratą życia. Przekonanie o słuszności sprawy niepodległości było na tyle
silne i trwałe, że stało się cechą osobowości Polaków wszystkich warstw
i klas, cechą narodową pod postacią
patriotyzmu.
System wartości formacji wielkopolskich, m.in. kawalerii, piechoty,
artylerii funkcjonujący w czasie po powstaniu miał tą samą wartością nadrzędną utrzymanie niepodległości.
Honor pojmowany jako dobro droższe
niż życie był wartością wyznawaną i
starannie pielęgnowaną w oddziałach
„wielkopolskich”. Przerodziło się to w
czyn w czasie II wojny światowej, gdy

żołnierze wielkopolscy – wywodzący
swe tradycje z powstania wielkopolskiego – nie szczędzili swego życia
idąc często na pewną śmierć w nierównej walce.
Oprócz tego w pokojowej wersji
systemu wartości pojawiło się pojmowanie honoru typu dżentelmeńskiego. Oddziały wielkopolskie stawały się domem rodzinnym. W
pułkach odbywano wspólne praktyki religijne. Pamiętano o sławnych

nowszych ustaleń ś.p. prof. dr. hab.
Wiesława Olszewskiego i dr. Łukasza
Jastrząba w powstaniu zginęło co
najmniej 2289 powstańców wielkopolskich (2009 r.).
Na marginesie powyższych strat
przytoczę słowa Marszałka Edwarda
Rydza- Śmigłego zawarte w przedwojennej księdze strat Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919:„Od mogiły żołnierza nie odchodzi się ze
złamaną duszą. Nie odchodzi się z po-

czynach powstania i walkach na
wschodzie w 1919-1920. Dążono
do perfekcji w wyszkoleniu i ofiarnej
pracy na rzecz swej formacji i
społeczeństwa.
Oczywiście większość młodych ludzi utożsamia powstanie przede
wszystkim z przyjazdem Ignacego
Paderewskiego do Poznania a przecież był to proces historyczny związany z szeregiem znaczących bitew i potyczek. Według oficjalnej listy strat
poległo blisko 2000 powstańców, a
bliżej nieokreślona ich liczba była
ciężko ranna lub dostała się do niewoli. Przedwojenna lista strat obejmowała 1741 osób, w tym na polu
walki poległo 1051 osób, z powodu
ran i chorób zmarło 459 osób, bez
wieści zaginęły 103 osoby a w bliżej
nieznanych okolicznościach 101 powstańców. Życie oddali przede
wszystkim ludzie młodzi. W wieku do
18 lat zginęło 169 osób a w przedziale
wiekowym od 19 do 25 lat – 440
osób, a od 26 lat do 50 lat – 185, a
powyżej 50 lat – 4. Niestety co do
916 powstańców nie udało się ustalić wieku, można jednak przyjąć powyższe stwierdzenie o przewadze
młodych poległych za prawdopodobne także i do tej grupy powstańczej. Inna lista z tego okresu obejmowała 1764 nazwiska. Według naj-

czuciem klęski i beznadziejności, ale
z niezbitym przekonaniem, że oto
wyrosła nowa wartość ducha, wartość
nie moja, nie twoja, ale nas wszystkich
– wartość należąca do całego Narodu. Trzeba, aby pamięć o nich wiecznie trwała i żyła. W naszych szkołach
dzieci powinny poznawać nazwiska
poległych swej gminy, czy miasta.
To powinno wchodzić w program
nauki i być pierwszą nauką o Polsce...”.
Czy obecnie te słowa zmieniły
swoje znaczenie? Na pewno żyjemy
zupełnie w innej cywilizacji, to jest
znak czasu. Nadal jednak pewne wartości nie wynikają z naszych korzeni
rodzinnych. Wielkie historyczne wydarzenie jakim było zwycięskie Powstanie Wielkopolskie mieszało się z
codziennością, która nie zawsze była
związana z ideałami walki o niepodległość. Jedni zostawiali wszystko,
rodziny i interesy i szli do powstania
(o nich to Gerard Górnicki napisał w
1978 roku sztukę teatralną: „Poszli Ci,
którzy powinni”, a inni dbali o interesy
lub po usłyszeniu pierwszych wystrzałów wracali do domów. Nie
wszyscy ochotnicy, którzy znaleźli
się w oddziałach od razu widzieli
wzniosłe czyny, niektórymi kierowała chęć przeżycia przygody. Niekiedy nasi bohaterowie przeżywali
chwile słabości bo przecież byli ludź-

mi z krwi i kości.
Pomimo tego żołnierze formacji
wielkopolskich, wywodzących swą
tradycję z powstania byli, są i będą,
moralnym wzorem osobowym godnym naśladowania i pamięci.
Zwycięski czyn Wielkopolan z lat
1918-1919 miał miejsce w odległych
już czasach. Dzieli nas od niego 101
lat i nie ma już wśród nas bezpośrednich uczestników – powstańców
wielkopolskich. Pozostały po nich
martwe symbole w postaci grobów,
tablic, rzeczy osobistych. Stale
wszakże tkwi on w świadomości
społecznej i stale wspominamy tych,
którzy nie szczędzili życia dla wyzwolenia ziemi wielkopolskiej spod
jarzma pruskiego. Świadczy to o tym,
że mamy do czynienia z
ważnym wydarzeniem dziejowym, które zostało trwale
umiejscowione w tradycji
historycznej.
Było to możliwe dzięki
wychowaniu młodzieży w
tradycji powstańczej przez
rodziców, szkołę, organizacje, duchowieństwo i pozwoliło na swoistą sztafetę,
która zobowiązywała i zobowiązuje do pamięci Powstania Wielkopolskiego kolejne pokolenia Wielkopolan.
Po powstaniu tradycję tę
budowali i strzegli jego
uczestnicy. Powstały liczne
organizacje kombatanckie o
różnych zabarwieniach politycznych. Mimo podziału,
dążyli oni do konsolidacji
szeregów. Hitlerowska okupacja (1939-1945) przerwała
oficjalną działalność Związku Powstańców Wielkopolskich. Wielu
byłych powstańców oficerów i podoficerów dostało się w ręce oprawców Hitlera i Stalina. Mimo szalejącego terroru powstańcy wielkopolscy aktywnie uczestniczyli w ruchu
oporu. Wielu z nich zostało zamordowanych. Po II wojnie światowej, w
okresie Polski Ludowej (1945 - 1989),
Powstanie Wielkopolskie było sprowadzane do zrywu czysto plebejskiego. Powstańcy nosili stalowe
mundury powojennego kroju i byli zauważalni przez społeczeństwo Wielkopolski do końca ich życia. W 1978
roku żyło ich jeszcze 7 345, z tego
5862, mieszkało na terenach związanych historycznie z bojami powstańczymi. Około 1300 weteranów mieszkało w województwach katowickim,
zielonogórskim, gdańskim, szczecińskim, gorzowskim, wrocławskim, legnickim, koszalińskim, słupskim,
olsztyńskim i warszawskim. W przededniu 82 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego żyło już tylko11 powstańców wielkopolskich, a
w 85 rocznicę tylko trzech powstańców. W dniu 23 marca 2005 roku
zmarł porucznik Jan Rzepa ostatni
żyjący powstaniec wielkopolski. Dochował się on: czwórki dzieci, 18
wnuków, 36 prawnuków, 4 pra-

prawnuków, którzy kontynuują tradycję niepodległościowego czynu
Wielkopolan.
W ostatnich latach nastąpiło znaczne ożywienie zainteresowanie Powstaniem - jest to swoisty fenomen
tradycji, która wiąże ze sobą różne
grupy i społeczności. Pozwala to na
zachęcenie młodego pokolenia do
dbania o ślady przeszłości. Wyzwala
refleksyjne spojrzenie na strony internetowe, artefakty, dokumenty jako
źródła historyczne. Co pozwala na ich
zachowanie i przekazanie kolejnym
pokoleniom. Rekonstrukcje bitew czy
też pokazy historyczne stają się modne. Pokazy z pełną pozoracją pola bitwy są zachętą do studiowania dziejów
regionu i taka formuła na pewno potrafi przyciągnąć młodzież do studiowania historii i poznawania własnych korzeni.
Imiona bohaterów i nazwy historycznych bitew wywołują w świadomości ludzi konkretne obrazy. Widzimy twarze patronów szkół - powstańców poprzez rekonstruktorów
inscenizacji historycznych, którzy inscenizują obrazy orężnych czynów w
dramatycznym ujęciu. Treści pamięci zbiorowej tylko z pozoru przypominają naukową wiedzę historyczną.
Gromadzona w taki sposób wiedza
różni się od nauk historii: jest bardzo
wybiórcza, silnie wiąże się z wartościami, a wiele wyobrażeń żywych w
pamięci zbiorowej to po prostu sugestywne obrazy stworzone przez
artystów.
Wyobrażenia te żyją na przekór
prawdom wytrwale popularyzowanym przez historyków. Tylko specjalista potrafi powiedzieć, co jest
prawdą, a co legendą faktów i postaci
rozsławionych i zapomnianych Powstania.
Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 było wspaniałym
ukoronowaniem „najdłuższej wojny
nowoczesnej Europy”. Dzisiaj stoi
przed nami wyzwanie by kolejne sto
lat pamięci od jego wybuchu było nadal obecne w naszej pamięci zbiorowej i indywidualnej. Piszemy tradycję
powstańczą niejako od nowa, a etos
Powstania Wielkopolskiego będzie
nie tylko wspomnieniem o działaniach
militarnych ale także całokształtem
tego co było przed i po.
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We wtorek, 19 listopada w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyła
się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz 20-lecia
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Tomyślu.

Z tej okazji przedstawiono prezentację dotyczącą działalności PCPR.
Obecny na jubileuszu wicestarosta
nowotomyski Marcin Brambor oraz
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
Łukasz Nyczkowski wręczyli okolicz-

BĘDZIE ROZBUDOWA

nościowe adresy oraz statuetki wszystkim kierownikom Ośrodków Pomocy
Społecznej działających na
terenie Powiatu Nowotomyskiego. Szczególne podziękowania przekazano
Teresie Sienkiewicz, która przez 18 lat sprawowała funkcję dyrektora
PCPR. Nie zabrakło także
gratulacji i podziękowań
ze strony zaproszonych
gości, którzy przekazali
kwiaty oraz okolicznościowe adresy z życzeniami dla wszystkich pracowników socjalnych.
Uroczystość uświetnił
występ zespołu Happy
Moments, prowadzonego przez Edytę Kaczmarek-Rogacz, działającego przy Nowotomyskim Ośrodku Kultury.
Wielką niespodzianką okazał się humorystyczny występ w gwarze poznańskiej w wykonaniu Sylwii PrętkaGalas.
KD

INWESTYCJE
NA DROGACH
Do 27 grudnia mają zakończyć
się ostatnie w tym roku inwestycje na drogach powiatu nowotomyskiego.

W Chraplewie trwa przebudowa chodnika na długości 336 mb.
Przy drodze powiatowej nr 2719P
na odcinku Zbąszyń - Strzyżewo
na długości 1750 mb powstaje
ścieżka rowerowa.

W czwartek, 28 listopada odbyło się podpisanie umowy na rozbudowę zaplecza sanitarno-szatniowego przy Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu. Inwestycja, której wykonawcą została firma
Całus z Borui Nowej ma się zakończyć z końcem lipca 2020 r. MM

W gminie Opalenica trwa przebudowa drogi powiatowej nr
2709P Opalenica - Lwówek - etap
II na długości 550 mb.

Wydział Infrastruktury
Drogowej
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WINDA W SOSW

W środę, 11 grudnia w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zbąszyniu
odbyło się uroczyste oddanie do
użytku nowej windy. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki środkom
finansowym, które powiat pozyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Prace obejmowały montaż windy
wraz z budową szybu. Łączny koszt inwestycji to niecałe 200 tys. zł., z czego
ponad 59 tys. stanowią środki z PFRONu. Przedsięwzięcie zostało realizowane
głównie z myślą o osobach niepełnosprawnych, a także o pracownikach
SOSW. Przypomnijmy: Specjalny Ośrodek Szklono - Wychowawczy w Zbąszyniu składa się z dwóch budynków (szkoły
i internatu). W budynku internatu nie
było żadnego podjazdu, windy, ani schodołazu. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze odbywają się zarówno na parterze, jak i pierwszym piętrze budynku.
Na piętro prowadzą wąskie schody,
które utrudniały dzieciom i młodzieży z
niepełnosprawnościami samodzielne
wejście i wyjście z internatu. Obecnie
SOSW w Zbąszyniu sprawuje opiekę nad
67 wychowankami, wśród których 5 ko-

rzysta z wózków inwalidzkich. Podopieczni są zależni od opiekunów, gdyż
samodzielnie nie są w stanie pokonać
schodów.
Winda zewnętrzna umożliwi wychowankom Ośrodka korzystanie z pomieszczeń znajdujących się na wyższej
kondygnacji, gdzie mieszczą się pokoje
sypialne, świetlica, biura wychowawców
i gabinet dyrekcji. Tym samym zostanie
przełamana bariera komunikacyjna.
W uroczystym otwarciu windy udział
wzięli m.in.: senator Jan Filip Libicki,
dyrektor oddziału wielkopolskiego
PFRON w Poznaniu Anna Skupień,
władze samorządowe powiatu i gminy
Zbąszyń, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie SOSW w Zbąszyniu.
opr. KK
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Zwiedzili nowotomyskie firmy

W czwartek, 7 listopada w stolicy powiatu nowotomyskiego gościliśmy delegację z Ukrainy, która na zaproszenie Senatora Jana Filipa
Libickiego zwiedziła miejscowe firmy. Goście zapoznali się z funkcjonowaniem Aesculap Chifa oraz Berotu. Dziękujemy w imieniu gości za miłe przyjęcie oraz zaprezentowanie nowatorskich metod produkcji.
KD

Kolejny rok wykładów Akademii
Niepodległości już za nami

W poniedziałek, 2 grudnia w auli Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji
im. Mieszka I w Nowym Tomyślu odbyło się kolejne spotkanie w ramach
Akademii Niepodległości. Na początku wydarzenia wręczono dyplom honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego dla
dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury Beaty Baran, inicjatorki wielu ciekawych działań w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, m.in. poprzez realizację projektu Murale Polskiej Niepodległości dla
uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, pomysłodawczyni wielu imprez o charakterze patriotycznym.
Tematami grudniowej akademii były: Wileńska wyprawa 1919 roku, Nietypowi sojusznicy, które omówił prof. Piotr Okulewicz z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematykę wielkopolską
związaną m.in. z udziałem Wielkopolan w działaniach 1919 i 1920 roku na Wileńszczyźnie omówił dr Zdzisław Kościański. W spotkaniu obok seniorów licznie uczestniczyła młodzież Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu.
Wykłady w Nowym Tomyślu współorganizują z Oddziałem Instytutu Pamięci
Narodowej w Poznaniu: Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji
im. Mieszka I w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu.
Z. Kościański

Upamiętnili pomordowanych
listopad - grudzień 2019

W piątek, 8 listopada w miejscowości Jabłonna z inicjatywy komitetu społecznego odsłonięto pamiątkową
tablicę poświęconą ofiarom II wojny światowej, zamordowanym w Pierwszym Niemieckim Obozie Koncentracyjnym na ziemi Polskiej - Fort VII w Poznaniu.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele na cmentarzu polskim w Jabłonnie.

Druga część uroczystości rozpoczęła się od poświęcenia oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Po oficjalnych
przemówieniach oraz złożeniu pamiątkowych wiązanek
uczestnicy wydarzenia zaproszeni zostali na poczęstunek
do miejscowej świetlicy wiejskiej. W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele samorządów z powiatu grodziskiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego, a także zaproszeni goście i rodziny pomordowanych.
KD

Spotkanie patriotyczne kombatantów

W piątek, 29 listopada w restauracji
Chmiel i Wiklina odbyło się spotkanie patriotyczne Zarządu Rejonowego Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych w
Nowym Tomyślu.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania patriotycznych pieśni w
wykonaniu nowotomyskiego zespołu
Wiklinki.
Obecny na spotkaniu starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński przekazał
podziękowania oraz gratulacje za podejmowaną aktywność przez członków
związku. Ważnym momentem podczas
uroczystości było wręczenie odznaczeń za zasługi dla związku. Złoty krzyż
za zasługi dla ZKRPiBWP otrzymali:
Łukasz Nyczkowski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Nowym Tomyślu oraz druhowie Jakub
Kaczmarek i Krystian Dybek - działający
aktywnie w nowotomyskim środowisku harcerskim.
KD

MIKOŁAJ W SZPITALU
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Wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor, dyrektor
SP ZOZ w Nowym Tomyślu Tomasz Przybylski wraz ze
Świętym Mikołajem złożyli w piątek, 6 grudnia radosną
wizytę w nowotomyskim Szpitalu Powiatowym. Odwiedzili wszystkich pacjentów, zarówno tych dużych,
jak i małych.
Bez wątpienia jednak najwięcej radości wizyta przyniosła
najmłodszym pacjentom. Serdecznie dziękujemy Świętemu Mikołajowi za wspaniały, płynący z głębi serca szlachetny gest. Jednocześnie dziękujemy młodzieży z Zespołu
Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp., która zorganizo-

wała zbiórkę i również odwiedziła milusińskich w nowotomyskim szpitalu.
Dwa dni wcześniej również policyjny Mikołaj zawitał na
Oddziale Dziecięcym nowotomyskiego szpitala. W tym roku
funkcjonariusze postanowili zorganizować zbiórkę zabawek,
pluszaków oraz innych przedmiotów, które mogłyby choć
trochę umilić najmłodszym pobyt w szpitalu. Do akcji
włączyło się wiele innych osób, które okazały swoje
dobre serca. Oprócz wręczenia upominków, policjanci
również udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa,
gdzie oddali swoją krew.
KD

CHOINKA UBRANA
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W piątek, 6 grudnia w holu Starostwa Powiatowego podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu udekorowali - własnoręcznie przygotowanymi ozdobami świątecznymi - choinkę. Podczas wizyty w Starostwie przekazano również samorządowcom piękne życzenia
świąteczne, za które serdecznie dziękujemy.
KD

Z WIZYTĄ W STAROSTWIE

uczniowie poznali historię powiatu
oraz zasady funkcjonowania poszczególnych wydziałów i jednostek
organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

W środę, 4 grudnia wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor gościł

w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu grupę uczniów z Ze-

społu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie. Podczas wizyty

Uczniowie mieli także okazję dowiedzieć się, jakie sprawy można załatwić w Starostwie Powiatowym. Zobaczyli salę narad, biuro paszportów,
a na zakończenie wicestarosta zapro-

sił młodzież do swojego gabinetu
gdzie przedstawił działania, które realizuje powiat nowotomyski. O swojej
pracy opowiedział również Powiatowy
Rzecznik Konsumentów. Z młodzieżą
przyjechał Radny Rady Powiatu Nowotomyskiego Adam Pilc. Dzieciom towarzyszył ksiądz proboszcz, a jednocześnie nauczyciel w zębowskiej szkole Adrian Bączyński.
KD
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Świąteczna zbiórka
dla mieszkańców Tarnopola

W sobotę, 23 listopada w marketach
spożywczych na terenie Nowego Tomyśla przeprowadzono zbiórkę słodyczy, zabawek, artykułów chemicznych oraz żywności dla mieszkańców Tarnopola - partnerskiego miasta powiatu nowotomyskiego.

W zbiórkę zaangażowały się nowotomyskie firmy takie jak MIK Piosik, Pawelec oraz uczniowie: Zespołu Szkół nr
1 w Nowym Tomyślu, Szkoły Podstawowej Arka, I Akademickiej Szkoły Podstawowej. Dzięki hojności nowotomyślan uzbierano sporą część artykułów,
z których przygotowano paczki świąteczne dla dzieci z Ukrainy. Zbiórka publiczna odbywała się za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża.
KD

BIAŁY PUCH

Mikołajkowo w gminie Zbąszyń
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Na sportowo i nie tylko mieszkańcy gminy Zbąszyń uczcili Mikołajki.
Już w czwartek, 5 grudnia w hali
sportowej „Zbąszynianka” odbył
się Mikołajkowy Turniej Sprawnościowy dla najmłodszych dzieci z
gminy.

Dzień później Mikołaj z Dziennego
Domu Senior Wigor zawędrował do
gminnego żłobka, przedszkoli i Urzędu. Niósł ze sobą dobre życzenia, koszyk pełen pierników i piękne upominki wykonane przez uczestników
Domu Dziennego Pobytu. Również
tego dnia Zbąszyńskie Centrum Kultury zorganizowało dla najmłodszych
mieszkańców wspólne strojenie miejskiej choinki, ozdobami wykonanymi
podczas warsztatów rękodzielniczych,
które odbywały się w Muzeum Ziemi
Zbąszyńskiej i Regionu Kozła.

V Jarmark Świąteczny w Opalenicy

Lokalna Trupa Teatralna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie, w grudniu zaprezentowała swój najnowszy spektakl pt. „Biały
Puch”. Podczas każdego z czterech występów sala wypełniona była po brzegi, a bilety rozeszły się w ekspresowym tempie.
Tym razem członkowie grupy zabrali publiczność w góry, do małego domku, gdzie starsze małżeństwo gości resztę rodziny na wigilijnej kolacji. Okazuje się jednak, że każda z pojawiających się postaci ma swoje małe i duże sekrety,
które oczywiście musiały ujrzeć światło dzienne podczas tej ważnej uroczystości. Kłótnie z teściem, rozmowy o pracy, zbuntowane dzieci, pochopne decyzje, wizje bankructwa, zdrady, niespodzianki, mnóstwo zabawnych sytuacji,
poważnych wyznań czy wzruszeń.
W sztuce każdy mógł znaleźć kawałek siebie. Możliwe bowiem, że każda z
goszczących w sali osób, mogła być świadkiem podobnym wydarzeń we własnym domu.
Krzysztof Waśko, opr. kam.

Na scenie swoje talenty zaprezentowały zarówno dzieci z
miejscowych przedszkoli i szkół
oraz młodzież i seniorzy. Nie zabrakło warsztatów decupage,
świątecznej ścianki życzeń, czy
pięknych świątecznych stoisk, a
w nich zabawek i dekoracji
świątecznych.
opr. KK

Magię nadchodzących świat można
było poczuć w Opalenicy już na początku grudnia. Od 6 do 8 grudnia
na tamtejszym rynku trwał Jarmark
Świąteczny. To już piąta edycja tej
imprezy. Przez cały czas trwania jarmarku mieszkańcy gminy Opaleni-

ca i przybyli
goście mogli
korzystać z
licznych
świątecznych
atrakcji.
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Gminna Szkółka Piłkarska podsumowała rok
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W sobotę, 14 grudnia w hali sportowej Szkoły Podstawowej
nr 3 w Nowym Tomyślu odbyła się gala Gminnej Szkółki
Piłkarskiej. W trakcie imprezy podsumowano
kończący się dla sportowców 2019 rok. Nie
zabrakło życzeń, gratulacji oraz sportowej niespodzianki dla wszystkich zawodników.
Otwarcia imprezy dokonał prezes GSP Tomasz
Leszczyński, który omawiając najważniejsze wydarzenia roku opowiedział
o awansach, turniejach,
wyjazdach szkoleniowych,
ale i o przyszłości, która zapowiada się bardzo intensywnie. Gminna Szkółka Piłkarska
otrzymała bowiem „złotą gwiazdkę” Polskiego Związku Piłki

Nożnej. „Gwiazdki” w Polsce otrzymały 694 kluby, w tym 61 z Wielkopolski. O tym, jak ważne jest to wyróżnienie mówił obecny podczas Gali prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Paweł Wojtała.
Program Certyfikacji to innowacyjny projekt mający za zadanie
podniesienie jakości szkolenia w szkółkach piłkarskich na terenie
całej Polski. Do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło 1197
formularzy zgłoszeniowych. Ostatecznie wszystkie wymagania formalno-prawne spełniły 694 podmioty i to właśnie im na mocy decyzji Komisji Weryfikacyjnej oraz Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich zostały przyznane certyfikaty, które obowiązywać będą do 30 czerwca 2021 roku. Dodajmy,
że Wielkopolska pod względem liczby przyznanych „gwiazdek”
znajduje się na czwartym miejscu za
Śląskiem, Małopolską
i Mazowszem. W sumie wielkopolskim
klubom przyznano 61
certyfikatów - 16
złotych, 4 srebrne i
41 brązowych. Przyznanie więc złotej
„gwiazdki” GSP jest
znaczącym sukcesem.
– Gminna Szkółka
Piłkarska nie mogła
wymarzyć sobie lepszego prezentu na
Gwiazdkę niż „złota
gwiazdka PZPN”. To ogromny sukces Zarządu, działaczy, trenerów, zawodników oraz rodziców, czego serdecznie Państwu gra-

Betlejemskie Światło Pokoju

tulujemy – mówiła podczas Gali reprezentująca samorząd powiatowy Marzena Matusiak, kierownik Wydziału Rozwoju i Strategii. Życzenia i gratulacje złożyli zawodnikom i działaczom również goście repezentujący m.in. samorządy gminne, na terenie których GSP ma swoje oddziały. Bez wątpienia wyjątkowym gościem
gali był Paweł Skóra (Mistrz Świata, Europy oraz Polski we Freestyle football), który dwukrotnie podczas wieczoru wystąpił
przed zgormadzoną publicznością. Każdy z zawodników otrzymał
też w ramach świątecznego upominku piękny, sportowy plecak.
Warto nadmienić, że Gminna Szkółka Piłkarska nie jest jedyną
szkółką z naszego powiatu, która otrzymała wyróżnienie PZPN.
Nowotomyska Akademia Piłkarska zdobyła bowiem certyfikat
srebrny. Dodajmy, że samorząd powiatowy wspiera działalność
sportową m.in. szkółek piłkarskich na terenie powiatu poprzez
wsparcie finansowe przyznawane w ramach Otwartego Konkursu Ofert.
MM

Kiermasz Pachnący Piernikiem

W niedzielę, 15 grudnia w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbył się IX
Kiermasz Świąteczny Pachnący Piernikiem.

Zuchy z Hufca ZHP Nowy Tomyśl przekazały we
wtorek, 17 grudnia na ręce sekretarz powiatu Ewy
Bąbelek Betlejemskie Światło Pokoju. Historia światła
wywodzi się z Betlejem. To właśnie tam w Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień.

Od niego co roku odpala się jedna świeczkę, której
płomień niesiony jest przez skautów w sztafecie i przez kraje i kontynenty obiega świat. Światło jest znakiem pokoju
i symbolem pojednania między narodami.
opr. kam.

Już od godziny trzynastej na holu Nowotomyskiego Ośrodka Kultury pojawiły się stoiska handlowe z bogatym, świątecznym, ale nie tylko, asortymentem. Były ozdoby choinkowe, stroiki, miód, pierniki, pluszaki, mydełka i wiele
innych. Na aromatyczną, zimową herbatę oraz świąteczne ciasto przez całe popołudnie zapraszali harcerze z Nowego Tomyśla oraz Koło Gospodyń Wiejskich
z Sękowa. Na głodnych i zmarzniętych czekał także kącik kulinarny serwujący
typowo świąteczne potrawy. W występach artystycznych w sali widowiskowej zaprezentowały się dzieci z nowotomyskich przedszkoli.
Na ulicach miasta mieszkańcy mieli okazję podziwiać paradę Motogwiazdorów,
którą zorganizował Nowotomyski Klub Motocyklowy Nowy Tomyśl – Waleczne
Wilki.
Kiermasz zakończył koncert jednego z najbardziej znanych zespołów Gospel w Polsce - Gospel Joy.
KD, fot. NOK
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MIĘDZYZAKŁADOWE
ZAWODY STRZELECKIE

IX IGRZYSKA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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W sobotę, 9 listopada na strzelnicy małokalibrowej w Nowym Tomyślu
obyły się Międzyzakładowe Zawody Strzeleckie z broni małokalibrowej
o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla. Celem tych zawodów było
uczczenie Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorem zawodów był Zarząd Rejonu LOK Nowy Tomyśl przy finansowym wsparciu Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.
W zawodach sklasyfikowano 9 zespołów, a ogółem strzelało 38 osób.
W klasyfikacji zespołowej: pierwsze miejsce z wynikiem 341 pkt. zdobyła
drużyna Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, drugie miejsce z wynikiem 323 pkt. - Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, trzecie miejsce wynikiem 322 pkt. - Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud.
Wyniki w klasyfikacji indywidualnej strzelców pierwsze miejsce zajęła
również przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu Agnieszka Henicz.
Fot.: W. Teleszyński, tekst KD.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

W sobotę, 30 listopada Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie przeprowadziło szkolenie dla społeczności lokalnej w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Żyjąc w obecnych czasach, kiedy występuje nieustannie czynnik stresu, pośpiechu, gdzie ludzie nie mają dla siebie czasu, by zatrzymać się dokonać refleksji nad
własnym życiem. Niejednokrotnie stajemy się świadkami, gdy ktoś obok nas mdleje, dostaje zawału lub wydarzył się wypadek i nie potrafimy potrzebującym udzielić pierwszej pomocy przed przyjazdem karetki pogotowia.
Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie aplikowała z wnioskiem do Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych, z którego otrzymała dofinansowanie na wyposażenie w
sprzęt niezbędny do niesienia pomocy potrzebującym.
Projekt, który zyskał aprobatę komisji nosił tytuł „Nie bądź obojętny- ratuj ludzkie życie”, skierowany był do trzech grup docelowych, dzieci, młodzieży oraz osób
dojrzałych. Szkolenie składało się z części teoretycznej, testu oraz części praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z podstawowymi
zasadami zachowania się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, algorytmami zachowań. Po części teoretycznej uczestnicy szkolenia sprawdzali swoją wiedzę, którą
pozyskali w formie testu. Następnie wszyscy uczestnicy zastosowali w praktyce wiedzę, którą nabyli. Każdy z uczestników przećwiczył na fantomie procedury postepowania w udzielaniu RKO, opatrywania ran, skaleczeń, unieruchamiania złamań kończyn. Wszystkie osoby, zdały egzaminz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
i otrzymały zaświadczenia o udziale w szkoleniu.
Uczestnicy szkolenia stwierdzili, że przeprowadzanie takich szkoleń jest bardzo
ważne, by nauczyć ludzi reagować w odpowiedni sposób w razie zagrożenia życia
lub zdrowia drugiego człowieka.
Patronem głównym projektu był GAZ- SYSTEM. Patronat medialny objęli: Powiat
Nowotomyski, Gmina Lwówek, Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach, Tygodnik Nasz Dzień Po Dniu, Gazeta Lwówecka, pniewy24.pl, firma P.P.H. WObit E.K.J.
Ober s.c. Fantomy do przeprowadzenia szkolenia udostępniła firma Major-Med z
Brodów.
Tekst: Lidia Dudek, zdjęcia L. Dudek, Łukasz Judek

We wtorek, 3 grudnia w hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 3 im. Feliksa
Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
odbyły się IX Igrzyska dla osób niepełnosprawnych. W konkurencjach
przygotowanych przez nauczycieli
i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr
3 oraz pracowników PCPR rywalizowało ze sobą siedem drużyn.
W imprezie brali udział członkowie
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów: Koło nr 1 w Nowym Tomyślu, Koło nr 6 w Brodach,
Koło nr 5 w Bukowcu, Koło nr 4 w
Kuślinie, Oddział Rejonowy w Opalenicy, Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu oraz uczestnicy Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomyślu.
Zespoły rywalizowały ze sobą w

konkurencjach
artystycznych
oraz sportowych
m.in.: biegu kelnera, nartach
biegowych oraz
śnieżnych kulach. Pierwsze
miejsce zajął Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 6 w Brodach, drugie
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Koło nr 4 w Kuślinie, a
trzecią pozycję wywalczyła drużyna
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy
w Opalenicy.
Na trybunach, oprócz kibiców dopingujących swoje drużyny zasiedli
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Powiat nowotomyski
reprezentował starosta nowotomyski
Andrzej Wilkoński,
który dokonał oficjalnego otwarcia
olimpiady. To kolejna
sportowa inicjatywa
dla osób starszych z
powiatu nowotomyskiego,
której

głównym organizatorem jest Zarząd
Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowym
Tomyślu przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, Szkołą Podstawową nr
3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym
Tomyślu, Starostwem Powiatowym
w Nowym Tomyślu oraz Urzędem
Miejskim w Nowym Tomyślu. Zadanie
otrzymało dofinansowanie z budżetu
Powiatu Nowotomyskiego w ramach
otwartego konkursu ofert.
KD

Rodzina zastępcza kredką
rysowana, farbą malowana

W środę, 4 grudnia w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Tomyślu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pod nazwą „Mamy siebie…rodzina zastępcza kredką rysowana, farbą malowana”. Konkurs
przeznaczony był dla dzieci i młodzieży z rodzinnych
form pieczy zastępczej z powiatu nowotomyskiego.

Komisja konkursowa oceniła nadesłane prace i przyznała
11 wyróżnień. Dyplomy wraz z nagrodami wręczono zwycięzcom w trakcie spotkania Mikołajkowego dla osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, zorganizowanego w Hotelu Navigator w Zbąszyniu. W świątecznej atmosferze rodziny wzięły udział w warsztatach plastycznych.
Efektem rodzinnej współpracy, a także literackich talentów
było stworzenie wigilijnych opowieści, pełnych humoru i
wzruszeń. Nagrody w konkursie zostały ufundowane
przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.
PCPR

Kiermasz Bożonarodzeniowy
w Bolewicach
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LAS W OBIEKTYWIE
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W środę, 27 listopada w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Las w obiektywie”.

Laureaci konkursu.

W niedzielę, 15 grudnia na stadionie
w Bolewicach odbył się coroczny
Kiermasz Bożonarodzeniowy pod
nazwą „Kolędujmy wszyscy wraz”,
organizowany przez Urząd Gminy
Miedzichowo oraz Stowarzyszenie
„Uśmiech Pokoleń”.
Mimo zapowiadającej się niekorzystnej pogody impreza przyciągnęła

wielu uczestników. Na stoiskach
można było znaleźć dosłownie wszystko, co mogłoby przyjść do głowy myśląc o świątecznych dekoracjach. Stroiki, świece, wieńce, choineczki, łańcuchy, kartki, ozdoby większe i mniejsze,
takie do zawieszenia na choinkę i do
ustawienia pod choinką jako oryginalny prezent.

Nie zabrakło też występów artystycznych dzieci, młodzieży oraz lokalnych artystów. Tradycyjnie na kiermasz przybył nie kto inny, jak Święty
Mikołaj, który przyciągnął uwagę
najmłodszych uczestników wydarzenia.
Na kiermaszu nie zabrakło także
stoisk gastronomicznych serwujących
tradycyjne potrawy świąteczne.
opr. KD

DEMENCJA I CO DALEJ…

Po zapoznaniu
się ze zgłoszonymi pracami oraz
ich ocenie przez
Komisję Konkursową
zostali
wyłonieni zwycięzcy. Spośród
48 zgłoszeń, które wpłynęły do
Starostwa Powiatowego w
Jedna ze zwycięskich prac, fot. A. Rybarczyk.
Nowym Tomyślu
pierwsze miejsce
zajął Adam Rybarczyk, na drugim miejscu znalazła się Katarzyna Kaczmarek, a miejsce trzecie zajął Wojciech Teleszyński.
Komisja Konkursowa przyznała także dwa wyróżnienia za udział w konkursie dla Patrycji Kowali oraz Jaśminy Szukały.
KD

WIGILIJNE SPOTKANIE

Okres przedświąteczny to czas na spotkania opłatkowe i wspólne wigilie. Te razem postanowili spędzić m.in. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu. Świąteczne życzenia w imieniu władz samorządowych Powiatu Nowotomyskiego przekazał obecny na spotkaniu
wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor. Do życzeń dołączył się również dyrektor PCPR Łukasz Nyczkowski.
opr kam.

W piątek, 15 listopada w Powiatowym Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych w Nowym
Tomyślu odbyło się szkolenie pod nazwą „Demencja i
co dalej…”. Celem szkolenia było przedstawienie i zaprezentowanie innowacyjnych metod edukacji oraz
opieki nad osobami chorującymi na Alzheimera czy inne
formy demencji.

Podczas szkolenia wprowadzono uczestników w świat
opieki, ale również uwrażliwiono na problemy osób
żyjących z demencją i ich opiekunów. Organizatorem
szkolenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.
PCPR
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Nie dla HIV i AIDS

W poniedziałek, 9
grudnia w ramach obchodów Światowego
Dnia HIV/AIDS w Zs
nr 1 w Zbąszyniu zorganizowano spotkanie
z przedstawicielami z
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu do Spraw Oświaty Zdrowia i Promocji Zdrowia. Miało ono na celu
przybliżenie młodzieży najważniejszych informacji z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem HIV i AIDS.
Spotkanie połączone było z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego „Nie!
Dla HIV/AIDS” oraz przypadającym na 1 grudnia Światowym Dniem HIV/AIDS.
Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Śmiałek, a drugie Julia Starzyńska. Wyróżnienie
otrzymały: Monika Pawelska, Wiktoria Kardaszewska, Justyna Trześniewska
i Alicja Starzyńska z Technikum Rachunkowości.
ZS nr 1 Zbąszyń

Zakończyli zagraniczne staże

Pod koniec roku kolejna grupa uczniów ZS RCKU w Trzciance zakończyła
zagraniczne staże zawodowe. Tegoroczny program realizowany był ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wiedza Edukacja Rozwój
(POWER) w ramach projektu „Zagraniczne Staże dla uczniów i absolwentów
szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
Staże zawodowe były organizowane we współpracy z Niemieckim Ośrodkiem Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej DEULA w Nienburgu, Dolnosaksońską
Izbą Rolniczą w Hanowerze oraz Towarzystwem Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. W stażu mogli wziąć udział uczniowie wszystkich zawodów okołorolniczych np. technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu i oczywiście technik rolnik. Z trzcianeckiej szkoły
udział w stażu zadeklarował Hubert Knop z klasy IV b.
Niewątpliwie trzymiesięczny miesięczny pobyt w Niemczech był doskonałą
okazją do podszkolenia języka, poznania kultury i zwyczajów oraz zdobycia nowych umiejętności zawodowych.
ZS RCKU Trzcianka

Najlepsi piłkarze w powiecie

Uczniowie pokazali swe talenty
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W piątek, 22 listopada w ZS nr 2 im. dra K. Hołogi w
Nowym Tomyślu odbył się konkurs „MAM TALENT
2019” zorganizowany przez samorząd uczniowski.
Uczniowie poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach,
czy nawet podnoszenie ciężarów pokazali swoje nadzwyczajne talenty.
Uczniowie zaprezentowali swoje talenty przed jury

złożonym z nauczycieli szkoły. Prawdą okazało się stwierdzenie, że w każdym człowieku drzemie jakiś ukryty talent
- trzeba go tylko w sobie odnaleźć, a potem starannie pielęgnować. Dzięki oddanym głosom zebranych nauczycieli, udało się wyłonić zwycięzców. Wygraną wytańczyli Kaja
Łuczkowska, Mikołaj Bartkowiak oraz Mikołaj Chalasz, którzy brawurowo zaprezentowali układ taneczny m.in. z filmu Dirty Dancing.
ZS nr 2 w Nowym Tomyślu

Konkurs „Energia mojej
przyszłości – Wielkopolska 2050”

W listopadzie uczniowie ZS nr 1 w
Nowym Tomyślu wzięli udział w
konkursie organizowanym przez
Zarząd Województwa Wielkopolskiego pod nazwą „Energia mojej
przyszłości - Wielkopolska 2050”.

Celem konkursu było podnoszenie
świadomości uczniów dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi oraz promowanie wśród
młodzieży nisko i zeroemisyjnych źródeł energii. Konkurs polegał na przygotowaniu autorskiego scenariusza
zajęć dydaktycznych wspomagających
proces edukacji i poznawania przez
uczniów tematyki odnawialnych źródeł
energii ze szczególnym uwzględnieniem wodoru.
W piątek, 6 grudnia w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się Zgromadzenie
Ogólne Wielkopolskiej Platformy
Wodorowej, podczas którego wręczono akty powołania Członkom WPW
oraz nagrodzono wyróżnione zespoły.

W ZS nr 1 scenariusz czterech zajęć
dydaktycznych przygotowało dziewięć
zespołów, które wykazały się pomysłowością i ogromnym zaangażowaniem. Aż pięć z nich zostało nagrodzonych. Zespoły otrzymały samochód napędzany wodorem, którego mechanizm opiera się na wyko-

rzystaniu wodoru pozyskiwanego z
wody oraz Renewable science education kit – zestaw do budowania obwodów generujących prąd z odnawialnych źródeł energii, np. siły wiatru, światła słonecznego czy wykorzystując wodór.

Prewencyjnie z kalendarzami

W grudniu nowotomyscy strażacy rozpoczęli prewencyjną akację w szkołach,
połączoną z przekazywaniem strażackich kalendarzy plakatowych na 2020
rok.

W poniedziałek, 16 grudnia w hali sportowej OSiR Opalenica odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego w Halowej Piłce Nożnej, rocznik
2007 i młodsi. W zawodach (po eliminacjach gminnych) udział wzięło pięć
szkół. Rozegrano w sumie dziesięć meczów systemem „każdy z każdym”.
Zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Nowego Tomyśla otrzymała medale i puchar ufundowany przez Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu. Tym samym to reprezentacja nowotomyskiej „trójki” reprezentować będzie nasz powiat w dalszych rozgrywkach SZS „Wielkopolska”. Klasyfikacja: 1. SP 3 Nowy Tomyśl, 2. SP Michorzewo, 3. SP Opalenica, 4. SP
Zbąszyń, 5. SP Bolewice.
MM

Kalendarz to nie tylko plakat promujący
straż pożarną, ale również informator na temat konkursów organizowanych przez
Komendę Główną Państwowej Straży
Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa. Wizyty w placówkach szkolnych to również
okazja do promowania prewencji społecznej z młodzieżą i kadrą dydaktyczną. Okres
zimowy to pora poruszenia tematyki bezpieczeństwa przed zbliżającą się przerwą
świąteczną oraz feriami zimowymi.
Opr. Andrzej Łaciński

ZS nr 1 Nowy Tomyśl

Indywidualny Puchar Polski w podnoszeniu ciężarów
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Nowotomyscy kibice podnoszenia
ciężarów po raz kolejny mogli
oglądać najlepszych sztangistów w
kraju. Tym razem do stolicy powiatu nowotomyskiego, walczyć o
Indywidualny Puchar Polski w so-

botę, 9 listopada przyjechało 11
zawodników. Zmagania sztangistów transmitowane były na żywo w
telewizji TVP SPORT. Powiat nowotomyski był współorganizatorem tego wydarzenia.

W Nowym Tomyślu wystąpili:
Bartłomiej Adamus (CWZS Zawisza
Bydgoszcz), Krzysztof Zwarycz (Budowlani Opole), Łukasz Grela (Budowlani Opole), Marcin Izdebski (Budowlani Opole), Patryk Bęben (CLKS
Mazovia Ciechanów), Kacper Badziągowski (MGLKS Tarpan Mrocza),
Kacper Urban (Budowlani Opole),
Bartłomiej Barth (Budowlani Opole) Jakub Zieliński, Jakub Węgrzyn (KS
Wisła Puławy) oraz bardzo gorąco
przywitany przez nowotomyskich kibiców – reprezentant LKS Budowlani
Całus - Piotr Kudłaszyk.
Zawody toczyły się na wysokim
poziomie sportowym, co potwierdzić
mogą także poprawiane rekordy Polski. Do poziomu sportowego, w opinii
wielu komentatorów, kibiców i samych zawodników, dorównała arena
zmagań sztangistów. Młodzieżowe
Centrum Podnoszenia Ciężarów stało

WIECZÓR SPORTÓW WALKI

się miejscem, które po raz kolejny
budziło podziw.
O znakomitej organizacji mówił na
żywo w studio TVP SPORT Prezes
PZPC – Mariusz Jędra.
Licznie zgromadzona publiczność

ski jest współorganizatorem. Nowotomyscy kibice mogli podziwiać
10 walk, w różnych stylach od boksu
przez MMA kończąc na K1, które toczyły się w oktagonie.

Po brzegi wypełnione PCS bardzo
żywiołowo dopingowało wojowników,
wśród których nie zabrakło lokalnych
gwiazd sztuk walki. To w walce wieczoru zmierzył się pochodzący z Nowego Tomyśla Mikołaj Krukowski oraz

w hali Powiatowego Centrum Sportu
cieszyła się mocniej, kiedy to wszystkie sześć podjeść zaliczał Piotr
Kudłaszyk. Zawodnik LKS Budowlani
Całus swój występ zakończył na podium, zajmując trzecią pozycję. PCS

Wyniki Indywidualnego Pucharu Polski:

1. Bartłomiej Adamus (CWZS Zawisza Bydgoszcz, waga ciała 90.80) 401,0
pkt Sinclaira – 348 kg (153 kg + 195 kg);
2. Krzysztof Zwarycz (Budowlani Opole, 83.60) 390,2 pkt – 326 (144 + 182);
3. Piotr Kudłaszyk (Budowlani Całus Nowy Tomyśl, 73,20) 389,0 pkt - 303
(133 + 170);
4. Łukasz Grela (Budowlani Opole, 96.90) 387,1 pkt – 345 (155 + 190);
5. Marcin Izdebski (Budowlani Opole, 107.60) – 382,8 pkt – 354 (164 + 190);
6. Patryk Bęben (CLKS Mazovia Ciechanów, 77.70) 378,9 pkt – 305 (135 +
170);
7. Kacper Badziągowski (MGLKS Tarpan Mrocza, 86.80) 373,9 pkt - 318 143
+ 175);
8. Kacper Urban (Budowlani Opole, 64. 00) 362,5 pkt – 260 (123 + 137);
9. Bartłomiej Barth (Budowlani Opole, 94.10) 357,6 pkt – 145 + 170);
10. Jakub Węgrzyn (KS Wisła Puławy, 131,60) 353,4 pkt – 344 (157 + 187);
11. Jakub Zieliński (MAKS Tytan Oława, 127.00) 343,5 pkt – 332 (147 + 185).

wrocławianin Borys Dzikowski. Lepszym w tym starciu okazał się Dzikowski, jednak popularny „Krukis”
zebrał ogromną owację za wspaniały
bój do końca. Warto dodać, że powiat
nowotomyski już po raz trzeci wsparł

W niedzielny wieczór, 8 grudnia
Powiatowe Centrum Sportu stało się
areną zmagań dla zawodników i kibiców sportów walki. Już po raz
trzeci odbył się Wieczór Sportów
Walki, którego powiat nowotomy-
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organizację tego wydarzenia. Oficjalnego rozpoczęcia III Wieczoru Sportów
Walki oraz dekoracji dwóch ostatnich
zmagań dokonali wicestarosta nowotomyski - Marcin Brambor oraz dyrektor PCS - Jakub Skrzypczak.
PCS

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