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ll – Apelujemy i zachęcamy do kontaktu z nami mieszkańców naszego powiatu zainteresowanych ideą rodzicielstwa zastępczego –
mówi Łukasz Nyczkowski, dyrektor PCPR w Nowym Tomyślu

Szacuje się, że ponad 72 tysiące
polskich dzieci pozbawionych jest
opieki rodzicielskiej, a jedna piąta
z nich przebywa w instytucjonalnych
formach opieki, takich jak domy
dziecka. Mimo wielu kampanii
społecznych oraz zachodów
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Tomyślu
problem na tym terenie narasta.
W naszym powiecie funkcjonują
44 rodziny zastępcze, w tym cztery
zawodowe oraz jeden rodzinny
dom dziecka, gdzie przebywa 68
dzieci (w placówkach opiekuńczowychowawczych poza naszym
powiatem znajduje się obecnie 18
dzieci). Obecnie pilnego wsparcia
potrzebuje rodzeństwo z naszego
terenu – dwóch braci.

N

iezwykle ważną informacją dla wielu
potencjalnych kandydatów jest fakt,
że rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą pomocy dziecku, a bardzo często także jego rodzinie biologicznej, która
znalazła się w kryzysowej sytuacji. Rodzice
zastępczy muszą liczyć się z tym, że dziecko nie jest im przyznane raz na zawsze
i że powinno ono wrócić do swojej prawdziwej rodziny, jeśli uda jej się pokonać życiowy kryzys. Dzieci powinny bowiem zaleźć
się w środowisku przyjaznej rodziny zastępczej tylko wówczas, gdy z różnych względów nie mogą przebywać pod opieką swoich
rodziców. Szczególnie zdarza się to wtedy,
kiedy mają za sobą wiele traumatycznych
doświadczeń i przeżywają stratę po rozstaniu z najbliższymi. Wówczas potrzeba im
bezpieczeństwa, ciepła oraz stabilizacji.
Jest to niezwykle istotne dla dzieci w każdym wieku. Chłopcom, dla których obecnie

nowotomyskie PCPR szuka rodziny zmarła mama, a bliscy nie mogą przyjąć ich pod
swój dach. Bracia, mieszkańcy naszego
powiatu w wieku 11 i 14 lat mają za sobą
bagaż bolesnych doświadczeń zdecydowanie
większy niż niejeden dorosły. Przez miesiące patrzyli jak choruje, a następnie w cierpieniach z powodu nowotworu umiera ich
mama. Nie mogąc liczyć na najbliższych trafili do placówki interwencyjnej.
– Wiemy, że w nowym miejscu radzą sobie
znakomicie, a dyrekcja placówki bardzo chwali braci. Są bardzo życzliwi, nie sprawiają żadnych problemów. Lgną do ludzi i mają doskonały kontakt z opiekunami. Niestety chłopcy
mogą tam pozostać tylko do końca sierpnia,
takie są procedury – powiedział nam Łukasz
Nyczkowski, dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.
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W dniu 25 lipca 2020
roku w krypcie biskupów
poznańskich katedry
w Poznaniu spoczął kardynał
Zenon Grocholewski. Był
bliskim współpracownikiem
papieży: św. Jana Pawła II,
Benedykta XVI i Franciszka.

K

siądz kardynał Zenon Grocholewski był bardzo blisko związany z ziemią nowotomyską.
Jego rodzice Stanisław i Józefa ze Stawińskich przed wybuchem II wojny
światowej mieszkali w przygranicznym Sępolnie. Uciekająca przed Niemcami rodzina znalazła się w Bródkach
(gmina Lwówek), gdzie 11 października 1939 r. urodził się późniejszy kardynał. W dwa dni później został
ochrzczony w pobliskich Brodach.
Po wojnie Grocholewscy zamieszkali
w Miedzichowie, gdzie do 1950 r. ojciec
kardynała prowadził sklep. W okresie
tym władze państwowe prowadziły
walkę nie tylko z prywatną inicjatywą ale i kościołem katolickim. Zenon
Grocholewski idąc za głosem powołania w 1953 r. wstąpił do Niższego
Seminarium Duchownego w Wolsztynie. W latach 1957–1963 studiował w Arcybiskupim Seminarium
Duchownym w Poznaniu, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 26
maja 1963 r. Pierwsza msza św. prymicyjna ks. Zenona Grocholewskiego
odbyła się kościele p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu
(26 maja 1963 r.).
Już w 1966 r. podjął studia w zakresie w zakresie prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Był uznany
za prymusa w tym zakresie – ze złotym medalem ukończył studia licencjackie, a następnie doktoranckie.
W latach 1972–1999 pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej który jest najważniejszym
organem sądowniczym Kościoła
Katolickiego, pełniąc funkcje: kanclerza (1980 r.), sekretarza (1982 r.) i prefekta (1998 r.), m.in. brał udział w pracach komisji przygotowującej nowy
Kodeks Prawa Kanonicznego (1983 r.).
6 stycznia 1983 r. z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II przyjął sakrę biskupią wraz z godnością biskupa tytularnego Agropoli. Tenże kapłan już jako
biskup rzymski – 10 czerwca 1983 r.
– odprawił w Nowym Tomyślu sumę
odpustową ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa oraz brał udział w procesji
eucharystycznej wokół Placu Chopina.
W 1991 r. został mianowany arcybiskupem. 15 listopada 1999 r. został
mianowany prefektem Kongregacji
Wychowania Katolickiego, czyli urzędu watykańskiego zajmującego się
całokształtem katolickiego systemu
oświaty i nauki oraz wielkim kanclerzem Uniwersytetu Gregoriańskiego.
21 lutego 2001 r. Jan Paweł II wyniósł
go do godności kardynała diakona.
Piastował w stolicy apostolskiej wiele
stanowisk. Doszedł do tych bardzo
ważnych w życiu kościoła powszechnego – stanowiska prefekta Najwyższego Trybunału Stolicy Apostolskiej,
a następnie prefekta Kongregacji
do spraw Wychowania Katolickiego.
Pod koniec marca 2015 roku papież
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dr Zdzisław Kościański:

Wspomnienie o ś.p. Kardynale
Zenonie Grocholewskim –
księdzu zasługi niepospolitej

ll Kardynał Z. Grocholewski

Franciszek przyjął jego rezygnację
z urzędu prefekta Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. Pełnił on wiele istotnych i zaszczytnych funkcji, był wielokrotnie nagradzany, honorowany,
został obdarzony 25 tytułami doktora honoris causa oraz stał się honorowym obywatelem wielu miast, m.in.
gminy Lwówek (2017 r.). Uczestniczył
w konklawe w 2005 i 2013 roku. Kardynał Zenon Grocholewski zmarł w Rzymie w dniu 17 lipca 2020 roku.
Rodzice księdza zamieszkali
po 1950 r. w Nowym Tomyślu przy
ulicy Kanałowej nr 4. Był on w czasie
wakacji częstym gościem ziemi nowotomyskiej. W pogrzebie 25 kwietnia
1987 r. ojca ks. biskupa Zenona Grocholewskiego zamieszkałego na terenie parafii NSPJ wzięli udział licznie
zebrani wierni. Wśród kapłanów byli:
ks. bp. Stanisław Napierała, ks. bp.
Marian Przykucki, ks. bp. Juliusz, Paetz
i 25 kapłanów. Ks. bp. Zenon Grocholewski odprawił mszę św. pogrzebową, za spokój duszy św. pamięci zmarłego ojca Stanisława na cmentarzu
parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Nowym Tomyślu. Dodajmy,

ll Kardynał Z. Grocholewski w kościele NSPJ w Nowym Tomyślu, 23 maja 2013 r.

że ksiądz Grocholewski odprawił 26
maja 1988 r. w kościele NSPJ w Nowym
Tomyślu mszę św. dziękczynną z okazji
25 rocznicy święceń kapłańskich, a 23
maja 2013 roku świętował tutaj swoje
50-lecie kapłaństwa.
Historia polskiego kościoła odnotowała wiele nazwisk księży, którzy
dobrze zasłużyli się wierze i ojczyźnie. Ś.P. Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski przykładną pracą, oddaniem
kościołowi powszechnemu zdobył
uznanie i szacunek nie tylko w Polsce, ale w świecie. Arcybiskup Marek
Jędraszewski, w Homilii pogrzebowej
stwierdził: „Z całą pewnością można
o nim powiedzieć: był niezłomnym żołnierzem w służbie prawdzie i to niezależnie od areopagu, na którym przychodziło mu występować i dawać o niej

ll Herb kardynała Z. Grocholewskiego (w tłumaczeniu: On ma wzrastać)

świadectwo”. Jak wspomniał metropolita krakowski: „Do końca swych dni pozostał człowiekiem pełnym wewnętrznego ciepła, pogodnym i pełnym humoru,
skromnym i otwartym na innych. Takim

był zawsze dla swojej najbliższej rodziny,
do której bardzo tęsknił w czasie swych
rzymskich studiów, nie mogąc wtedy
przyjechać do Polski, i z którą zawsze
utrzymywał serdeczne relacje”.
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Okres wakacyjny sprzyja
realizacji inwestycji
drogowych. Widać
to w powiecie nowotomyskim,
gdzie prace idą pełną parą.
Drogi w całym powiecie stają
się bezpieczniejsze, poprawia
się również komfort jazdy.
Podczas remontów stosowane
są różne technologie
w zależności od zniszczenia
nawierzchni i zakresu prac.

Coraz
bezpieczniej

Z wojewodą
o inwestycjach
drogowych

N

a drodze powiatowej Kuślin-Buk nałożono 650 m nowej
nakładki bitumicznej na odcinku Turkowo-Niegolewo. Wyremontowano 550 m odcinka drogi powiatowej
Sątopy-Róża. Położono 500 m nakładki
bitumicznej na odcinku drogi powiatowej Lipka Wielka-Władysławowo,
Leśniczówka-Głuponie oraz Kuślin-Porażyn. Wyremontowano pobocza
na odcinku drogi powiatowej Pakosław– Chraplewo oraz nałożono 800 m
nowej nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej Głuponie-Trzcianka. Na skrzyżowaniu drogi powiatowej
Głuponie-Trzcianka z drogą powiatową Lwówek-Opalenica zamontowano
aktywne znaki drogowe.
W Przyprostyni na drodze powiatowej 2727P zakończyła się przebudowa odcinka od końca wsi Przyprostynia do granicy powiatu, trwają
także prace remontowe w samej wsi.
Zakończono inwestycję pod nazwą
„Przebudowa pasa drogowego drogi
powiatowej 1881P Brody – Turowo”,
która była dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Rozpoczęły
się prace związane ze ścinką poboczy
na drodze powiatowej 2709P Lwówek
– Opalenica. Roboty będą wykonane
również na drogach 2735P w Bolewicach, 2708P odcinek Stary Tomyśl
– Wytomyśl, 1731P Lwówek – Zębowo. W Posadowie przy drodze powiatowej nr 2731P trwa remont polegający na wymianie ok 200 m² starej
nawierzchni chodnika na prefabrykowaną kostkę betonową.

W

środę, 29 lipca Wojewoda Wielkopolski Łukasz
Mikołajczyk odwiedził
Powiat Nowotomyski. Celem wizyty było m.in. zapoznanie się z trwającą przebudową i remontem drogi
powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice. Powiat na ten cel
otrzymał dotację celową z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 851 141,00 zł oraz przekazał
na realizację zadania środki własne
w kwocie 2 079 061,27 zł

W ramach realizowanego zadania założono przebudowę 0,999 km
drogi oraz remont 3,436 km (szerokość pasa ruchu 3,25 m oraz 3,00 m),
przebudowę istniejących chodników
na długości 0,255 km, budowę nowoprojektowanej drogi pieszo-rowerowej na długości 1,998 km, wykonanie
4 przystanków z peronami, wykonanie 1 kompletu oświetlenia przejścia
dla pieszych oraz budowę wyniesionego przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerzystów.

Gminy dla szpitala

ll KD

Tak dla nowoczesnego
kształcenia

W środę, 15 lipca podczas
posiedzenia Zarządu Powiatu
Nowotomyskiego podpisana
została umowa partnerska
na rzecz przygotowania
i realizacji projektu pn.
„Modernizacja i doposażenie
infrastruktury edukacyjnej
na terenie powiatu
nowotomyskiego w celu
rozwoju nowoczesnego
kształcenia zawodowego”.

W piątek, 17 lipca
w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej
w Nowym Tomyślu
został oddany do użytku
sprzęt przeznaczony
do walki z koronawirusem,
zakupiony z dotacji
samorządów gminnych
powiatu nowotomyskiego.

U

D

mowa została podpisana pomiędzy Powiatem Nowotomyskim
a Gminą Nowy Tomyśl. Na ten
cel powiat nowotomyski jako partner
wiodący stara się o 85% dofinansowania ze środków zewnętrznych.
ll KD

zięki środkom finansowym przekazanym przez
gminy Zbąszyń i Opalenica szpital mógł zakupić nowoczesny aparat do znieczuleń. Dotacja z gmin Nowy Tomyśl, Kuślin,
Miedzichowo, Lwówek pozwoliła

na zakup dwóch respiratorów do prowadzenia respiratoroterapii w sytuacjach niewydolności oddechowej.
Celem zakupu wyżej wymienionych
aparatów była możliwość niesienia pomocy pacjentom zarażonym
koronawirusem, którzy wymagaliby
intensywnej terapii z uwagi na niewydolność oddechową, jaka jest częstym objawem zarażenia. Aparat
do znieczulenia pozwoli na ratowanie życia i zdrowia w sytuacjach
nagłych wymagających zabiegów
operacyjnych w izolowanych warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego. W przekazaniu sprzętu udział
brali włodarze naszych gmin, starosta
nowotomyski, dyrekcja szpitala oraz
lekarze oddziału intensywnej terapii.
ll KD

4

sierpień 2020

W wakacje w szkołach dla
których powiat nowotomyski
jest organem prowadzącym
trwały prace remontowe.
Po dwumiesięcznym
odpoczynku na uczniów
będą czekały odnowione sale
lekcyjne i nie tylko.

Inwestycje
w szkołach

Wyjątkowy człowiek,
wybitny strażak

N

a boisku szkolnym ZS nr 1
w Nowym Tomyślu zakończyły się prace związane z montażem nowego ogrodzenia, nasadzeniem
drzew oraz zasianiem trawy. W budynku Liceum Ogólnokształcącego im. M.
Kopernika trwa remont korytarza prowadzącego do sali gimnastycznej, wejścia głównego, portierni, czy gabinetu
psychologa. Ukończono prace związane z remontem zarówno damskiej jak
i męskiej szatni oraz pokoju nauczycielskiego. W szkole wprowadzono
nową numerację sal lekcyjnych oraz
zamontowano trzy stacje dezynfekujące, przekazane przez Ministerstwo
Zdrowia. Dodatkowo Zespół Szkół nr 1
w Nowym Tomyślu zakupił w ramach
projektu unijnego pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr
1 w Nowym Tomyślu” sprzęt komputerowy oraz obrabiarkę numeryczną.

W ZS RCKU wTrzciance wykonywana
jest elewacja budynku internatu męskiego, a także prace polegające na wzmocnieniu ścian na budynku mechanizacji.

Natomiast w Zbąszyniu część szkolnego budynku ma być zaadoptowana
na potrzeby szatniowo – sanitarne.
ll KD

Gratulacje dla Mistrzyni
W czwartek, 13 sierpnia
w Starostwie Powiatowym
w Nowym Tomyślu gościła
Kalina Pylińska wraz
z rodzicami.

M

ieszkanka Nowego Tomyśla, reprezentująca klub
GLKS Barycz Janków Przygodzki, wspólnie z koleżanką Wiktorią Stryjek zdobyła tytuł Mistrza
Polski kadetek w siatkówce plażowej podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Mysłowicach.
Olimpiada odbyła się w dniach
7-8 sierpnia. Osiągnięć sportowych Kalinie i jej rodzicom pogratulował wicestarosta nowotomyski
Marcin Brambor.
ll KK

W

czwartek, 9 lipca w sali
konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Nowym
Tomyślu starosta nowotomyski
Andrzej Wilkoński powołał członków
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych.
Na czteroletnią kadencję powołani
zostali: Emilia Jarczyńska – członek
Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża
– Oddział Rejonowy w Nowym Tomyślu, Iwona Maziec – członek Zarządu
stowarzyszenia „KochaMy”, Wiesława
Stefańczyk – członek stowarzyszenia
„Rodzinka”, Zenon Matuszczak – przewodniczący Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd
Rejonowy w Nowym Tomyślu, Bartosz
Gołek – prezes Społecznej Fundacji
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.
Powiatowe Społeczne Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych są organami

Wspierają społecznie
i z sercem

Z końcem czerwca
na emeryturę przeszedł
asp. sztab. Andrzej
Łaciński, wieloletni
Dowódca Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej
oraz oficer prasowy
Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Tomyślu.
Poniżej zamieszczamy
tekst, który przygotowali
współpracownicy pana
Andrzeja. Również
przedstawiciele władz
samorządowych naszego
powiatu niezwykle ciepło
i życzliwie wspominają
współpracę z A. Łacińskim
życząc jednocześnie
wszelkiej pomyślności
w nowo rozpoczętym etapie
życia.

D

zisiejszy dzień jest dniem
szczególnym. To właśnie
dzisiaj – 30 czerwca 2020 r.
przechodząc na zasłużoną emeryturę, nasze szeregi zdecydował się opuścić nasz Przyjaciel, Druh, Dowódca
Asp. sztab. Andrzej Łaciński, mianowany na stanowisko Dowódcy
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 1
kwietnia 1996 r., to strażak, którego doświadczenie, ogromna wiedza
z zakresu pożarnictwa oraz zdolności
do rozwiązywania sytuacji skomplikowanych i trudnych, a także wyjątkowe poczucie humoru, stanowiły
oparcie nie tylko dla funkcjonariuszy
nowotomyskiej komendy lecz także
dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu powiatu nowotomyskiego. Nasze strażackie grono
opuszcza więc jeden z najlepszych –
legenda pożarnictwa.
Pan Andrzej Łaciński przygodę
pożarniczą rozpoczął 1 września
1980 r. nauką w Szkole Chorążych
Pożarnictwa w Poznaniu po zakończeniu której, w roku 1982, skierowany został, nie do swojego rodzinnego
Gniezna lecz – ku naszej satysfakcji – prosto do Nowego Tomyśla.
Na nowotomyskiej ziemi pozostać
miał tylko kilka miesięcy lecz znalazł

tu miłość, przyjaciół i dom. Dzisiaj nikt
z nas nie wyobraża sobie, by mogło być
inaczej. Za zasługi i wzorowo pełnioną służbę był wielokrotnie odznaczany
i nagradzany. Otrzymał między innymi
Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrną i Brązową Odznakę Zasłużony dla
Ochrony Przeciwpożarowej, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Dyplom Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej oraz wiele
nagród Komendanta Głównego i Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Asp. sztab. Andrzej Łaciński, jako
oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP, był odpowiedzialny za współpracę z mediami oraz aktywnie uczestniczył
w działaniach prewencyjnych z zakresu
ochrony przeciwpożarowej na terenie
naszego powiatu. Dzisiaj wszyscy bez
wyjątku jesteśmy dumni mogąc powiedzieć, że służyliśmy w jednym szeregu
z kimś dla kogo mundur, zaangażowanie i drugi człowiek stanowiły priorytet
w działaniu.
Po wielu latach zmagań i walki nie
tylko o ludzkie życie, mienie i zdrowie
przyszedł czas na spełnianie marzeń,
realizowanie planów oraz oddawanie
się pasji jaką niewątpliwie jest sport
i modelarstwo samochodów rajdowych.
To moment, by nie zważając na pęd życia
w pełni cieszyć się chwilą. Jednak, znając specyfikę naszej wspólnej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej
wszyscy głęboko wierzymy, że dzisiejsze symboliczne pożegnanie jest jedynie
pewnym etapem naszej wspólnej aktywności, a niedaleka przyszłość przyniesie
jeszcze wiele okazji do dalszych kontaktów i wspólnego działania.
ll Materiał: KP PSP, opr. MAR

Wybieram wybory!

M
opiniodawczo – doradczymi. Do zakresu działania powiatowych rad należy:
inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
opiniowanie projektów powiatowych

programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, ocena realizacji
programów i opiniowanie projektów
uchwał i programów przyjmowanych
przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
ll KD

ikołaj Wolanin, mieszkaniec Nowego Tomyśla został laureatem
finału IV edycji konkursu „Wybieram Wybory”. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 5425
uczniów z 564 szkół ponadpodstawowych w całej Polsce. Uczestnicy
mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na trzy wylosowane przez siebie pytania – po jednym z kategorii:
łatwe, umiarkowane i trudne. Oceny
wypowiedzi dokonała Komisja Konkursowa, w skład której weszli członkowie Państwowej Komisji Wyborczej. Warto dodać, że to nie jedyny

sukces Mikołaja. Jest laureatem i finalistą wielu innych konkursów i olimpiad, m.in.: Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie, Olimpiady Wiedzy
o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Gratulujemy!

wydanie 3 (109)
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Wrzesień to miesiąc, gdy
dzieci i młodzież skupia
się na szkole, odnawia
znajomości i kontakty
z rówieśnikami. Bracia,
mimo iż zaaklimatyzowali się
w nowym miejscu, zapewne
trafią do całodobowej
placówki opiekuńczowychowawczej typu
socjalizacyjnego, czyli mówiąc
wprost do domu dziecka.
W dodatku prawdopodobnie
będzie to kilkaset kilometrów
od miasta rodzinnego.

ciąg dalszy ze str. 1

–

Początkowo zainteresowanie
opieką nad chłopcami było
spore. Niestety zakończyło się
na rozmowach telefonicznych, jak
sądzę spontanicznych, emocjonalnych i mimo wszystko nieprzemyślanych. Minęło już kilka miesięcy
i obecnie telefon w tej sprawie milczy, a po nagłośnieniu sprawy dzwoniono do nas z całej Polski. Dlatego
w dalszym ciągu apelujemy i zapraszamy mieszkańców naszego powiatu zainteresowanych ideą rodzicielstwa zastępczego do kontaktu z nami
– dodał Ł. Nyczkowski.
Przypomnijmy, że jednym z zadań
własnych, które leży w obowiązkach
powiatu jest pełnienie opieki nad
rodzinami. W ramach tego zadania
mieści się także tzw. piecza zastępcza. – Na przełomie roku przeszkoliliśmy pięć osób. Dwie osoby nie
były z naszego terenu, co jest trochę niepokojące. Mamy bowiem
w powiecie nowotomyskim wspaniałe rodziny zastępcze, które znakomicie wypełniają swoją rolę i sądzę,
że są wzorem do naśladowania dla
innych, jeszcze niezdecydowanych
osób. Nagraliśmy w ostatnim czasie film właśnie o rodzinach zastępczych z naszego powiatu, które opowiadają o swojej „pracy”. Warto go
obejrzeć, by dowiedzieć się, jak faktycznie wygląda rodzicielstwo zastępcze. Film zamieszczony jest na stronie internetowej PCPR i Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyślu –
nadmienia dyrektor Ł. Nyczkowski.
Warto zatem wiedzieć, że w pierwszej kolejności każdy zainteresowany do pełnienia funkcji rodziny

W

niedzielę, 26 lipca w Kościele pw. Najświętszej Maryi
Panny Nieustającej Pomocy
w Nowym Tomyślu odbyła się msza dziękczynna za ośmioletnią posługę duszpasterską, odchodzącego na emeryturę proboszcza parafii Ks. Andrzeja Grabańskiego.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych, grup młodzieżowych oraz organizacji, które przez ostatnie
lata współpracowały z ustępującym proboszczem. W imieniu władz samorządowych powiatu nowotomyskiego starosta
nowotomyski Andrzej Wilkoński, wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor oraz
Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka na ręce proboszcza przekazali okolicznościowe życzenia
oraz symboliczny bukiet kwiatów.
ll KD

Rodzina
to prawdziwy
skarb
RODZAJE RODZIN ZASTĘPCZYCH
Rodzina zastępcza:
spokrewniona – mogą ją stworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli
dziadkowie lub rodzeństwo (babcia, dziadek, brat, siostra). Kandydaci
na rodzinę zastępczą spokrewnioną przechodzą szkolenie według
indywidualnego planu, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.
niezawodowa – może ją stworzyć zarówno rodzina dziecka
niebędąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, jak i osoby
niespokrewnione z dzieckiem (ciocia, wujek, osoba obca) Kandydaci
na rodzinę niezawodową przechodzą przez proces kwalifikacyjny,
który obejmuje m.in. obowiązkowe szkolenie w wymiarze 60 godzin.
Co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu.
zawodowa – to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera
umowę o pełnienie tej funkcji. Tworzą ją małżonkowie lub osoba
niepozostająca w związku małżeńskim. Rodzina zastępcza
zawodowa może pełnić funkcję specjalistycznej, w której
przebywają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub te, które
mają kłopoty w funkcjonowaniu społecznym czyli zostają umieszczone
na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
oraz małoletnie matki z dziećmi lub pełnić funkcję pogotowia
rodzinnego, do której trafiają dzieci głównie w wyniku interwencji
gdzie dziecko przebywa do 4 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach
okres ten może być przedłużony do momentu rozstrzygnięcia sytuacji
prawnej dziecka.
rodzinny dom dziecka – tworzą osoby niespokrewnione z dzieckiem
i umieszcza się w nim od 4 do 8 dzieci, sprawują opiekę nad dziećmi
pozbawionymi właściwej pieczy ze strony rodzin naturalnych.
Dzieci mogą pozostawać w rodzinnych domach do chwili powrotu
do rodziny biologicznej, do adopcji lub do osiągnięcia dorosłości
i usamodzielnienia. Na osobach tworzących RDD spoczywa obowiązek
podnoszenia kwalifikacji poprzez udział szkoleniach.

zastępczej musi przystąpić do procesu szkoleniowo-kwalifikacyjnego. Polega on na opiniowaniu i diagnozowaniu
kandydatów na rodziców zastępczych.
Następnie, po sporządzeniu opinii psychologiczno-pedagogicznej, która jest
elementem wstępnej kwalifikacji,
kandydaci uczestniczą w szkoleniu
polegającym m.in. na zapoznaniu się
z zagadnieniami z zakresu elementów
prawa rodzinnego, problemów rozwojowych i emocjonalnych dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną,
zaburzeń więzi.
Należy pamiętać, że aby zostać rodzicem zastępczym niezawodowym wcale

nie trzeba rezygnować z pracy. Do swojego domu przyjmuje się dziecko, któremu trzeba zapewnić właściwą opiekę,
edukację i dać miłość. Rodzice zastępczy otrzymują pomoc finansową na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych
na utrzymanie dziecka. W wielu przypadkach opieka nad dziećmi to jednak
nie tylko wspaniała misja, ale i zawód.
Istnieje bowiem możliwość sprawowania funkcji zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnych
domów dziecka. Rodzic zastępczy, opiekując się dziećmi, otrzymuje za swoją
24-godzinną pracę wynagrodzenie.

Podziękowano za 8 lat
posługi duszpasterskiej
w nowotomyskiej parafii

ll MM
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Żadna nauka nie
przysposabia człowieka
tak do orientowania się
w życiu społecznym,
kulturalnym i politycznym,
jak właśnie historia.
To, jacy dziś jesteśmy
zawdzięczamy w ogromnym
stopniu zwycięstwu nad
Wisłą, potem w Bitwie
Niemeńskiej. W sierpniu
1920 roku, u progu Drugiej
Rzeczpospolitej zdarzył się
cud – Polacy zatrzymali
ofensywę bolszewicką
i uratowali Europę przed
niesionym na bagnetach
Armii Czerwonej ustrojem
komunistycznym. Dzisiaj
święto 15 sierpnia,
przypada w dzień
Wniebowstąpienia
Najświętszej Marii Panny,
często nazywaną Matka
Boską Zwycięską ale
i po latach upamiętnia
Dzień Żołnierza i jego
zwycięstwo w wojnie
polsko -bolszewickiej,
zapoczątkowanej bitwą
pod Warszawą. O tych
wydarzeniach przez lata
Polski Ludowej można
było pisać niewiele
i to z ograniczeniami
cenzury.

U

dział Poznańczyków w wojnie
polsko-bolszewickiej jest stosunkowo mało znany w naszym
społeczeństwie. W owym cudzie
na Wisłą uczestniczyli liczni synowie
powiatu nowotomyskiego. O naszym
zwycięstwie zadecydowali znakomici
dowódcy i żołnierze. Dzisiaj wspomnimy tylko wybranych kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Terytorium ukształtowane w latach
1918 – 1922 umożliwiło państwu polskiemu powstanie i istnienie. Walka
o granice jaka toczyła się w tym czasie
była zarazem zmaganiem o utrzymanie
niepodległości. II Rzeczpospolita podczas
pierwszych lat swego istnienia stoczyła osiem większych i mniejszych wojen
i zdołała uniknąć dziewiątej – otwartej
wojny z Niemcami w roku 1919.
W swoich dziejach, nie licząc powstań
narodowych, z Rosją walczyliśmy jedenaście razy a z Niemcami i Krzyżakami dwadzieścia razy. Oprócz tak zwanej dymitriady w latach 1609 – 1613,
kiedy to zajęliśmy Moskwę, do wojny
z Rosją zmuszała nas zaborcza polityka rosyjska.
W konflikcie zbrojnym polsko – bolszewickim 1920 roku rolę odegrały,
obok względów ideowych także spory
terytorialne. Do bojowego starcia regularnych wojsk polskich i bolszewickich
doszło 14 lutego1919 r. w rejonie miasteczka Mosty nad Niemnem. W ich
wyniku ukształtowała się już stała
linia frontu, ale już 16 kwietnia 1919 r.
rozpoczęła się polska operacja wileńska. Opierała się ona na rajdzie grupy
kawaleryjskiej płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego, która przebyła ponad
300 km w ciągu trzech dni. W dniu 19
kwietnia po opanowaniu wileńskiego dworca kolejowego wysłała pociąg
po piechotę, gen. Edwarda Śmigłego

sierpień 2020

– Rydza. Rozstrzygający bój o miasto rozegrał się 20.IV.1919 r. Sukcesy
odnotowano także na innych odcinkach, m.in. w walkach o Lidę, Nowogródek, Baranowicze. Działania zaczepne na Wołyniu rozpoczęły się 8 sierpnia
1919 r. Doprowadziły one z kolei do zdobycia Krzemieńca, Dubna, Równego
i Sarn.
Jesienią 1919 r. grupa gen Śmigłego – Rydza po ciężkich walkach wyszła
nad Dźwinę i przed¬pola Dyneburga,
a w połowie sierpnia 1919 r. docierając pod Połock odrzuciła bolszewików
za Dźwinę.
W połowie października 1919 r. roz¬poczęły się ciężkie walki nad Berezyną. Chociaż Rada Komisarzy Ludowych
zadeklarowała 28 stycznia 1920 r. uznanie niepodległego państwa polskiego,
szanse zażegnania konfliktu polsko –
radzieckiego były niewielkie. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy była nie
treść radzieckiej propozycji lecz informacja wy¬wiadu o ruchach sił Armii
Czerwonej.
Wiosenna ofensywa wojsk polskich
pod osobistym dowództwem Józefa Piłsudskiego doprowadziła do zajęcia 7
maja 1920 r. Kijowa. Jednakże już 29
maja tego roku, przed prawym skrzydłem armii gen. Antoniego Listkowskiego pojawiła się l Armia Konna Siemiona
Budionnego, która 5 czerwca przerwała
front i znalazła się na tyłach dowodzonej przez Edwarda Śmigłego – Rydza 3
Armii Polskiej. W wyniku zaistniałej
sytuacji wojska polskie opuściły Kijów,
by 16 czerwca znaleźć się z powrotem
na linii rzek Uż i Słucz, skąd rozpoczęły ofensywę. Na froncie północnym, 4
lipca 1920 r. uderzył Michaił Tuchaczewski i złamał skrzydło północno –
wschodnie frontu polskiego. Nastąpił
odwrót na całej linii frontu. Ofensywa
radziecka zbliżyła się do granic etnicznie polskich. Front ukraiński został
powstrzymany po ciężkich walkach
pod Lwowem, natomiast front zachodni
Tuchaczewskiego parł w głąb ziem państwa polskiego. W dniu 12 lipca Rosja
Radziecka podpisała z rządem litewskim układ pokojowy, który wytyczał
granicę międzypaństwową, biegnącą
na południe od Grodna, wzdłuż rzeki
Niemen i Berezyny do Mołodeczna.
W dniu 8 sierpnia 1920 roku przewodniczący delegacji sowieckiej
w Londynie przedstawił aliantom
warunki rozejmu z Polską:
1. Granica polsko-rosyjska na linii
Curzona;
2. Redukcja w ciągu miesiąca armii
polskiej do 50 tysięcy żołnierzy
i 10 tysięcy kadry i administracji;
3. Wydanie Armii Czerwonej
wszystkich zapasów broni i zakaz
produkcji broni przez Polskę;
4. Z przejętej broni Armia Czerwona
wydzieli część na uzbrojenie
w Polsce milicji ludowej;
5. Swobodny transport przez ziemie
polskie wszel¬kich transportów
radzieckich oraz oddanie linii
ko¬lejowej Wołkowysk – Białystok
– Grajewo wła¬dzom radzieckim;
6. Odbudowanie miast na wschodzie
zniszczonych przez wojska polskie,
zwrot wszelkiego zagrabionego
mienia,
Brytyjski premier Lloyd George uznał, że wa¬runki bolszewickie

dr Zdzisław Kościański:

W 100 lecie wojny
Wojna polsko-bolszewicka 19191920 pozostaje jedyną, w której strategia, operacje i taktyka były rezultatem polskiej myśli wojskowej. Wojnę
wygrali Polacy począwszy od szczebla taktycznego po strategiczny.
Warto podkreślić specyficzne warunki, w których tę wojnę prowadzono.
Państwo polskie dopiero co odzyskało niepodległość. Nie miało jesz¬cze
ustalonej administracji ani jednolitej
armii, a trzeba było budować gospodarkę a jednocześnie się bronić i walczyć o gra¬nice.

Udział Wielkopolan w wojnie
polsko-bolszewickiej
1919-1920 roku

ll Na stanowisku ogniowym

ll Ochotnicy do wojska przez Komisją poborową

są uzasadnione i usprawiedliwione.
Według niego Polska musi je przyjąć, gdyż w wypadku odmowy zostanie cofnięta obiecana jej pomoc. Rada
Gmin bezwzględną większością głosów
poparła stanowisko swojego premiera. Polski minister spraw zagranicznych, ks. Eustachy Sapieha, w momencie przekazania mu przez brytyjskiego
ambasadora żądań radzieckich i stanowiska Wielkiej Brytanii, mógł tylko
odpo¬wiedzieć, że: „Polska będzie walczyć sa¬motnie, nie przyjmując takich
upokarzających warunków…”.
Dnia 13 sierpnia 1920 r. rozpoczęła się wielka bitwa warszawska, obfitująca w trzy kompleksy wydarzeń; bój
na przedmieściu warszawskim z udziałem wielkopolskiej brygady płk. Kazimierza Zenktelera, walki nad Wkrą
i uderzenie manewrowe znad Wieprza.
Na przedmieściu najcięższy bój toczył
się od świtu 15 sierpnia do zmierzchu
dnia następnego. Był to bój o miasteczko Radzymin, które przechodziło z rąk
do rąk. W wyniku walk na bagnety zostało ostatecznie utrzymane. W bojach nad
Wkrą 5 armia wywalczyła, mimo nierównych sił, powodzenie w wyniku
wyczerpujących starć, przy dużych stratach własnych. Uderzenie grupy manewro¬wej znad Wieprza rozpoczęło się 16
sierpnia o świcie. Wojska polskie były
skoncentrowane na dość wąskim odcinku i dość łatwo prze¬łamały front bolszewickiej grupy mozyrskiej. Następnie
szybkim marszem ruszyły od południa
ku północy na Brześć, Białą Podlaską,
Międzyrzecz, Siedlce, Kałuszyn, Mińsk

Mazowiecki. Wymienione powyżej miasta zostały osiągnięte przez oddziały
grupy uderzeniowej, 17 sierp¬nia wieczorem. W dniu 19 sierpnia 1920 r. J. Piłsudski nakazał przejście wojsk polskich
do działań pościgowych. Ostatnia ta faza
przyniosła sporo zaciętych walk. Pod
Chorzelami usiłowano zatrzymać bolszewicki 3 Korpus Kawalerii Gaja Bżyszkiana. Prezentował on jednak poważną siłę
i potrafił zadać duże straty jednostkom 4
armii. Następnie przedostał się do Prus
Wschodnich, gdzie został internowany.
Bitwa warszawska nie oznaczała
końca wojny. 25 sierpnia rozpoczęły się boje nad środkowym Bugiem,
a następnie działania wojenne przeniosły się na Wołyń. Działaniom tym
towarzyszył zwrot zaczepny wojsk
polskich w Galicji Wschodniej.
W dniu 26 września 1920 r. polska
kawaleria gen. Juliusza Rómmla
wykonała głęboki rajd na Korosteń.
Z kolei na północy od 20 do 28 września 1920 r. rozegrała się zwycięska
bitwa nad Niemnem. W wyniku ciężkich i długotrwałych walk nastąpiło wzajemne wyczerpanie sił. Pojawiły się dążenia do zawarcia pokoju.
Rozejm z Rosją bolszewicką podpisano 12 października 1920 r., a dokumenty pokojowe 18 marca 1921 r.
Dodajmy, iż 9 października 1920 r.
gen. Lucjan Żeligowski „zbuntował
się” i zajął rejon wileński, który miał
należeć do Litwinów i utworzył tzw.
Litwę Środkową, której jej Sejm zadecydował w dniu 20 lutego 1922 r.
o przyłączeniu do Polski.

Wojna polsko-bolszewicka trwała półtora roku i jej mocnym akordem była
bitwa pod Warszawą, która przyniosła Europie pokój i zmniejszyła siłę
bolszewizmu, zamykając jej jednocześnie dostęp do zachodniej Europy.
Udział Poznańczyków, żołnierzy Wielkopolan, w wojnie polsko-bolszewickiej
w latach 1919-1920 jest stosunkowo
mało znany w polskim społeczeństwie,
a tymczasem Wielkopolska postawiła pod broń aż 15% swej ludności. Formowanie sił zbrojnych w Wielkopolsce
przebiegało w kilku etapach. 1 listopada 1919 r. w Wojskach Wielkopolskich
znajdowało się 1642 oficerów (w tym
12 generałów) oraz 92 044 podoficerów
i żołnierzy, 13 338 koni, 1015 ciężkich
karabinów maszynowych, 146 dział lekkich, 219 dział ciężkich, 38 samolotów,
214 moździe¬rzy oraz 3 pociągi pancerne. Siła Wielkopolan tkwiła nie tylko
w organizacji, wyszkoleniu, zaprawie
wojennej, tkwiła również w czynniku
ludzkim, psychologicznym, wyniesionym ze zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Wojska zostały zorganizowane w ciągu 11 miesięcy.
Ogółem w Wojsku Polskim w 1920
roku na 92 pułki piechoty znalazło się
19 pułków z powstańczym rodowodem
lub utworzonych na bazie tych pułków.
Nosiły numery od 55 do 70 pułku piechoty i od 73 do 75 pułku piechoty. Prawie wszystkie te pułki weszły w skład 14,
15, 16 i 17 Dywizji Piechoty, a pozostałe
„pułki wielkopolskie” w okresie międzywojennym znalazły się w składzie 4, 23
i 25 Dywizji Piechoty. W kawalerii znalazły się pułki o numerach od 15 do 18,
25, 26 pułk ułanów oraz 7 pułk strzelców konnych. Podobnie było w artylerii, w której 14, 15, 16, i 17 pułk artylerii
polowej, 7 i 8 pułk artylerii ciężkiej oraz 7
dywizjon artylerii konnej. Wojska lotnicze
tworzone Wielkopolsce dały efekt organizacyjny w postaci 4 eskadr lotniczych 1
i 3 pułku lotniczego. W siłach zbrojnych
znalazły się również 7 i 8 pułk saperów,
7 batalion telegraficzny, Szkoła Oficerska
i Szkoła Artylerii z Poznania oraz Szkoła Podoficerska z Biedruska. O wartości
bojowej formacji wielkopolskich, często
nazywanych potocznie „Kaczmarkami”,
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polsko-bolszewickiej 1920 roku

ll Plakat z 1920 roku

czy „Poznańczykami” świadczy fakt,
że za 1920 rok na 34 oddziały odznaczone Orderem Wojennym Virtuti Militari
za czyny bojowe aż 7 to były pułki wielkopolskie: 55, 56, 57, 58 pułki piechoty,
15 pułk ułanów, 14 pułk artylerii potowej
i 14 pułk artylerii ciężkiej.

Nowotomyscy kawalerowie
Orderu „Virtuti Militari”

W Dzienniku Rozkazów – Ministerstwa
Spraw Wojskowych – nr 1 z 17 stycznia
1920 r. umieszczono rozkaz Naczelnego
Wodza – Józefa Piłsudskiego o powołaniu Kapituły Tymczasowej Orderu Virtuti Militari: „Uchwalą sejmową z dnia
1-go sierpnia 1919 roku, został wskrzeszony order wojskowy „Virtuti Militari”,
który ongiś ozdabiał piersi naszych najwaleczniejszych dziadów i pradziadów”.
Ogółem w okresie istnienia II Rzeczypospolitej nadano 8389 Krzyży Orderu
Virtuti Militari. Warto dodać, iż w okresie
wojny polsko – bolszewickiej nadanie IV
i V klasy orderu mogło nastąpić na wniosek nie tylko Kapituły, ale i dowódców
samodzielnych jednostek taktycznych
i dowódców armii. Po zakończeniu działań wojennych indywidualne odznaczenie zatwierdziła już Kapituła Orderu.
Wśród odznaczonych Krzyżem Orderu Virtuti Militari za kam¬panie wojenne lat 1914 – 1921 byli także mieszkańcy dawnego powiatu nowotomyskiego.

Uzdolnienia w dowodzeniu w polu
wykazane jeszcze w Legionach,
a następnie na czele Armii Rezerwowej
w 1920 r. sprawiły, że Kazimierz Sosnkowski – właściciel majątku w Porażynie do 1939 r. – otrzymał krzyż Virtuti
Militari II i V klasy. Jego wszechstronność,
a przede wszystkim wybitny talent organizacyjny i umiejętności jako negocjatora
i parlamentarzysty, skłoniły Piłsudskiego do wyznaczenia Sosnkowskiemu roli
głównego koordynatora i organizatora,
w sensie wojskowym i politycznym, całej
machiny wojennej państwa. Wyniesione
z poprzednich lat zaufanie do Sosnkowskiego i właściwa ocena jego możliwości,
oparta na głębokiej przyjaźni osobistej,
dawały Piłsudskiemu konieczny spokój
wewnętrzny i większą swobodę ruchów
w podej¬mowaniu decyzji na szczeblu
naczelnego dowodzenia. Jest to element
ważny przy ocenie całości osiągnięć
Sosnkowskiego w okresie wojny bolszewickiej. Zdaniem wielu obserwatorów i współuczestników tych wydarzeń,
Sosnkowski stał się, łącznie z Piłsudskim,
głównym architektem pogromu Czerwonej Armii w 1920 roku.
W szeregach odznaczonych Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari (5 klasy)
byli także oficerowie, podoficerowie
i szeregowcy wywodzący się z wojsk
wielkopolskich – synowie powiatu
nowotomyskiego.

Maciej Mielżyński – znany Opaleniczanom bardziej z tego, iż w nocy
z 19/20 XII 1913 r. w Dakowych Mokrych
zastrzelił swą żonę Felicję i Adolfa Miączyńskiego – uniewinniony przez sąd
w Międzychodzie (21 II 1914 r.), a historykom znany jako wódz naczelny wojsk
powstańczych na Górnym Śląsku
w 1921 r. Był kawalerem Orderu „V.M.”
5 klasy za czyny męstwa podczas wojny
1920 roku. Walczył – w stopniu rotmistrza, a później majora na czele kolejno: 5
pułku strzelców konnych, 115 pułku ułanów, 1 pułku dywizji ochotniczej jazdy
wielkopolskiej oraz jako zastępca dowódcy 1 dywizji piechoty.
Piotr Szmatuła – w okresie międzywojennym doznał „goryczy” w postaci trudności ze znalezieniem pracy tym
bardziej, że był uznany w 15% za inwalidę. W końcu uzyskał pracę w odcinku
drogowym na stacji kolejowej w Opalenicy. Plutonowy Szmatuła, kawaler „V.M.”
5 klasy nr 5988 odznaczył się tym, iż:
„na froncie litewsko – białoruskim, dowodząc z braku oficerów 5-tą, a przejściowo
14-tą, kompanią 155 pułku piechoty wielkopolskiej, bardzo dzielnym i odważnym
żołnierzem. Wśród wielu innych dowodów
odwagi zasłużył się szczególnie w dniu 20
lipca 1920 r. pod Grodnem, gdy wysłany
z kompanią swą dla zabezpieczenia lewego skrzydła, rozbił tamże śmiałym atakiem
przeważające siły nieprzyjaciela, zdobywając dwa ciężkie karabiny maszynowe i kilkunastu jeńców. Wstrzymał wszystkie kontrataki nieprzyjaciela i posunął się pod samo
Grodno, od którego dzielił go tylko Niemen.
Tutaj zajął pozycję i trwał na niej, gdy zupełnie stracił już łączność z sąsiednią kompanią, z tego powodu, iż nie dotarł do niego
rozkaz odwrotu, który otrzymał cały pułk.
Otoczony wskutek tego ze wszech stron
przez nieprzyjaciela, dostał się dnia następnego, mimo stawianego oporu, do niewoli, z której następnie przez Litwę i Niemcy
uciekł, zgłaszając się znów w oddziale”.
Ludwik Baraniecki – podporucznik Wojska Polskiego, współorganizator
z Edmundem Klemczakiem powstania
wielkopolskiego na terenie Opalenicy, był
dowódcą plutonu kompanii opalenickiej.
Brał udział w walkach na froncie ukraińskim, białoruskim i odwrocie znad
Berezyny. Dowodząc 7 kompanią pułku
piechoty wielkopolskiej – 25 maja pod
wsią Pleszczenicą umiejętnie powstrzymał nawałę bolszewików. Odznaczył się
także podczas odwrotu znad Berezyny.
Za czyny te otrzymał pośmiertnie Krzyż
„V.M.” 5 klasy nr 1120. Zginął w czasie
odwrotu na Warszawę pod Wołkowyskiem 24 lipca 1920 r.
Kazimierz Baraniecki – brat
Ludwika, zamordowany w 1940 r.
w lasku katyńskim. Za okazane czyny
męstwa w wojnie polsko – bolszewickiej 2.XII.1920 roku odznaczony „V.M.” 5
klasy nr 314, m.in. odznaczył się w walce
o dworzec kolejowy w Berdyczowie (26.
IV.1920 r.) oraz pod Wołkowyskiem tego
samego dnia, kiedy zginął jego brat.

Dionizy Vogel – urodzony we wsi
Troszczyn, związany w okresie międzywojennym i powojennym z Bukiem,
Komendant powstania wielkopolskiego na powiat nowotomyski w 1919 r.,
podpułkownik WP. Odznaczony Krzyżem „V.M.” nr 5977 za to, iż „17.VII.1920 r.
wyprowadził jako dowódca II baonu 155
pułk piechoty wielkopolskiej – swój baon
bez strat, kiedy pod Trokami otoczony został
przez przeważające siły nieprzyjacielskie.
W kilkugodzinnym boju, ustępując krok
za krokiem, zagrzewał stale na najwięcej
zagrożonych miejscach żołnierzy do walki,
dopóki napór nieprzyjaciela wskutek zadanych mu strat nie został przełamany” oraz
za to, że „20.VII.1920 r., kiedy pod Grodnem I baon 155 pułku piechoty wielkopolskiej w straży przedniej 10 Dywizji Piechoty zostaje wstrzymany przez przeważające
siły bolszewickie naprowadza osobiście pod
silnym ogniem jedną kompanię swego
baonu na linię bojową, przy czyni zostaje
ranny. Przedłużając prawe skrzydło I baonu
wstrzymuje flankowy atak bolszewicki”.
Bolesław Przybył – zmarły w 1988
roku mieszkaniec Brodów, odznaczył się
tym, iż jako sekcyjny karabinu ma¬szynowego 16 pułku ułanów wielkopolskich widząc, że bolszewicy oskrzydlają szwadron w okolicy wsi Raduń i grozi
mu odcięcie drogi odwrotu podprowadził taczankę do nieprzyjaciela. Posiadał Srebrny Krzyż „V.M.” nr 3471.
Jan Frąckowiak – starszy sierżant
Wojska Polskiego, urodzony w Grońsku
koło Lwówka. W 1898 r., jako podoficer
przeszedł szlak bojowy 2 pułku strzelców
wlkp. (56 pułk piechoty wlkp.). Za akty
odwagi na froncie litewsko – białoruskim
został odznaczony Orderem Virtuti Militari 5 kl. nr 465.
Marian Józef Lange – urodzony
w1901 r. w Uścięcicach (gmina Opalenica). Zgłosił się w styczniu 1919
roku w szeregi 3 pułku strzelców wielkopolskich, gdzie otrzymał przy¬dział
do 12 kompanii. Na początku czerwca
1919 r. przebywał na froncie południowym Powstania Wielkopolskiego – pod
Ostrowem. Z kolei 29.VII.1919 r. skierowany został na front litewsko – białoruski do grupy gen. Konarzewskiego. Lange
uczestniczył we wszystkich walkach
i potyczkach 3 pułku strzelców wielkopolskich, od stycznia 1920 r. przemianowanego na 57 pułk piechoty wielkopolskiej. Za walki na froncie wschodnim
przedstawiony został do odznaczenia”VM” 5 klasy nr 637. We wniosku odznaczeniowym napisano: „starszy szeregowy Marian Lange goniec 12 kompanii,
bardzo sumienny i osobiście odważny
tak we wszystkich poprzednich akcjach
na Boguszewice, Grosowo, Sielce, Żabinke, a następnie w czasie całej ofensywy,
a szczególnie w ostatniej akcji na Podlasiejki, okazał tyle odwagi i gorliwości w służbie, że był zawsze najlepszym przykładnym
żołnierzem”.
Starosta nowotomyski mjr dr Andrzej
Cichowski (od 1930 do 1934 roku)

– to jeden ze zdolniejszych organizatorów i uczestników wojny polsko – bolszewickiej. Pełnił funkcję dowódcy drużyny,
plutonu, kompanii, batalionu liniowego.
W Polsce Niepodległej dowodził batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza
i wykładał metodykę działania piechoty w Doświadczalnym Centrum Wyszkolenia Armii w Rembertowie. W walce
z bolszewikami był dwukrotnie ranny.
Za czyn męstwa w dniu 26 maja 1920
roku odznaczony Orderem VM 5 klasy,
nr 1132, ponadto był kawalerem Krzyża Walecznych.
Podobne odznaczenia za męstwo, jak
dr Cichowski, posiadał chorąży Franciszek Przybył. Urodził się on 28 grudnia 1897 roku w Głuponiach w gminie
Kuślin, gdzie ukończył w 1912 roku szkołę powszechną. W czasie I wojny światowej, jak wielu Wielkopolan, znalazł się
w armii niemieckiej. Podczas urlopu
w listopadzie 1917 roku dowiedział się
o tworzeniu się armii polskiej we Francji. Podczas próby dotarcia do niej został
jednak internowany w Holandii. Dopiero
15 maja 1918 roku wstąpił do wymarzonej Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera,
z którą powrócił do Polski 25 maja 1919
roku. W marcu 1920 roku wraz z swoim
42 pułkiem piechoty brał czynny udział
w zajmowaniu Podola, gdzie 9 kwietnia 1920 roku pod wsią Gowory został
ranny. Wykazane czyny męstwa na polu
walki zostały uznane do odznaczenia go
w dniu 7 sierpnia 1920 roku Krzyżem
Virtuti Miltari klasy V nr 1907.
Lord Edgar Vincent wicehrabia
d' Abernon w książce „Osiemnasta
decydująca bitwa w dziejach świata”,
wydanej w Londynie w 1931 roku napisał: „Gdyby Piłsudski i Weygand w bitwie
pod Warszawą nie zdołali powstrzymać
triumfalnego pochodu armii sowieckiej,
to nie tylko chrześcijaństwo doznałoby klęski, lecz i cała cywilizacja zachodnia znalazłaby się w niebezpieczeństwie. Bitwa pod
Tours ocaliła naszych przodków brytyjskich oraz ich galijskich sąsiadów od jarzma Koranu. Bitwa natomiast pod Warszawą, rzec można śmiało, wyba¬wiła
środkową a także częściowo i zachodnią
Europę od jeszcze bardziej wywrotowego
niebezpieczeństwa, to jest od fanatycznej
tyrani Sowietów”. To zwycięstwo zostało dokonane przez bohaterskie czyny
żołnierza polskiego, w tym i naszych
kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Przedstawione sylwetki dotyczą okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920
roku. Wojna ta zakończyła się zdecydowanym naszym zwycięstwem. Niepogodzona z klęską Rosja sowiecka,
złączona traktatem z Niemcami hitlerowskimi, dokonała w dniu 17 września 1939 roku agresji na „pokracznego
bękarta traktatu wersalskiego”, za jaki
uważała Polskę. W grobach katyńskich
znalazło się wielu kawalerów Krzyża
Virtuti Militari – pogromców bolszewików z 1920 roku.
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Świętowali inaczej
niż zwykle

Defibrylatory
dla sołectw

Dzień 24 lipca jest dniem szczególnym
dla policji. To właśnie wtedy przypada
kolejna, w tym roku już 101 rocznica
powstania Polskiej Policji. Wydarzenie
stanowi okazję do wręczenia awansów
i wyróżnień oraz podziękowań
za wzorowo pełnioną służbę. Niestety,
przez panujący stan epidemiczny
tegoroczne obchody musiały odbyć
się w wyjątkowych warunkach
i zdecydowanie różnią się od tych
z minionych lat.

N

iezmiennie od lat nowotomyscy policjanci każdego roku o tej porze spotykali się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu, aby odebrać
odznaczenia i awanse z okazji obchodów Święta Policji. Aby zminimalizować ryzyko związane z szerzeniem się choroby zakaźnej COVID19, tegoroczne święto odbyło się wyjątkowo
na sali narad mieszczącej się w budynku nowotomyskiej komendy. Komendant Powiatowy
Policji w Nowym Tomyślu insp. Jarosław Żurek
w swoim wystąpieniu podziękował policjantom

za profesjonalną, rzetelną i pełną wyrzeczeń
służbę. Podziękowania skierowane zostały także
do pracowników cywilnych policji.
ll KPP w Nowym Tomyślu

Aktywnie
w Porażynie

W piątek, 24 lipca w Ośrodku
Szkoleniowo-Wypoczynkowym
w Porażynie odbył się rajd Nordic
Walking w ramach programu:
„Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi”, moduł IV.

D

odatkowo podczas rajdu przeprowadzone zostały warsztaty specjalistyczne w formie wykładów z psychologiem.
Trasa wyniosła 5 km okolicznymi szlakami

S

towarzyszenie „Chraplewo – razem
możemy więcej”, dzięki współpracy
z Polską Siecią Elektroenergetyczną
przekazało mieszkańcom gminy Kuślin dwa
ogólnodostępne defibrylatory AED.
Zakup defibrylatorów był możliwy dzięki
dofinansowaniu pozyskanemu z programu

grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Pierwszy AED trafił do sołectwa Chraplewo
na ręce Sołtysa oraz Naczelnika OSP Chraplewo,
drugi do sołectwa Kuślin na ręce sołtysa i wójta
gminy.
ll KD

85 urodziny
Pana Edmunda Żurka

turystycznymi. Na mecie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal oraz specjalnie przygotowany poradnik, zawierający podstawowe
informacje, postępowania oraz sposoby zabezpieczania siebie oraz innych przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Organizatorami wydarzenia byli: Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu oraz Powiatowe Centrum Sportu w Nowym
Tomyślu. W rajdzie wziął udział także wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor,
który pogratulował uczestnikom aktywności
fizycznej.
ll KD

W

e wtorek, 14 lipca starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński w towarzystwie Przewodniczącej Rady
Powiatu Nowotomyskiego Renaty Gruszki
oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Nowotomyskiego Zbigniewa Markowskiego
złożyli urodzinowe życzenia Panu Edmundowi Żurkowi – wieloletniemu Radnemu
Rady Powiatu Nowotomyskiego. Jubileusz

85-tych urodzin był doskonałą okazją do podziękowań w imieniu lokalnej społeczności za aktywną działalność na rzecz rozwoju Powiatu Nowotomyskiego.
W tym samym czasie życzenia złożyli także
przedstawiciele Forum Obywatelskiego Powiatu
Nowotomyskiego, którego założycielem oraz Prezesem Honorowym jest Pan Edmund.
ll KD

wydanie 3 (109)

9

Powiat
w cyfrach
W Banku Danych
Lokalnych ukazały
się dane dotyczące
2019 roku. Dla
naszych Czytelników
przygotowaliśmy
ciekawe wykresy
i tabele dotyczące
ludności, bezrobocia,
gospodarki
i bezpieczeństwa
na terenie powiatu
nowotomyskiego
na przestrzeni
pięciu lat.

W

powiecie nowotomyskim
liczba ludności w latach
2014-2019 wzrosła
o 1005 osób, co wskazuje na pozytywne tendencje w strukturze demograficznej. Na przestrzeni prezentowanych lat mamy dodatni ruch
naturalny (różnica między urodzeniami, a zgonami). Najwyższy
przyrost naturalny na 1000 mieszkańców odnotowano w 2014 roku,
a najniższy w 2018 r. Najliczniejszą
gminą powiatu jest gmina Nowy
Tomyśl. Najmniej osób zamieszkuje gminę Miedzichowo.
Rejestrowane na terenie powiatu bezrobocie kształtuje się na bardzo niskim poziomie. Na przestrzeni lat 2014 – 2019 nie przekroczyło
5%. Dane dla tego okresu przedstawiają się następująco: 2014 rok
– 4,6%, 2015 rok – 3,9%, 2016 rok
– 3,0%, 2017 rok – 2,2%, 2018 rok –
2,0%, 2019 rok – 2,0%. Wśród bezrobotnych więcej jest kobiet niż mężczyzn. Warto dodać że pod koniec
czerwca 2020 roku wg danych
z Wielkopolskiego Urzędu Pracy
stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,1%, w województwie wielkopolskim – 3,7%, a w powiecie nowotomyskim – 2,9%. Niższy wskaźnik

bezrobocia mają tylko trzy wielkopolskie powiaty: poznański (1,7),
kępiński (2,1%) i wolsztyński
(2,2%).
Niskie bezrobocie jest zasługą licznych, dobrze prosperujących na tym
obszarze firm. Dominują małe podmioty gospodarcze, zatrudniające
do 9 pracowników. Ogółem liczba
podmiotów gospodarczych na przestrzeni pięciu lat wzrosła o 827.
Miesięczne przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie nowotomyskim wzrosło z 3466,29 zł w 2014
roku do 4434,29 zł w 2019 roku.
Jest niższe niż miesięczne przeciętne wynagrodzenie brutto dla całego kraju (np. w 2019 roku było niższe o około 14,5%).
Powiat nowotomyski cechuje
wysoki stopień wykrywalności przestępstw. W latach 2014-2019 kształtował się na poziomie 88,17%. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
były wykrywane w 100%. Najniższy
stopień wykrywalności mają przestępstwa przeciwko mieniu.
ll KK
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W ramach realizacji planów
wycieczkowych Zarząd
Oddział Rejonowy PZERiI
w Opalenicy zorganizował
dla 50 członków wycieczkę
nad jeziora. W planach
ustalono wyjazd
do Karpicka i Wolsztyna.
W pierwszym etapie
zwiedzono brzeg jeziora
w Karpicku.

Letnia
wycieczka

Zawody konne

N

astępnie miała miejsce
wędrówka piesza przez pięknie zadbany park w Wolsztynie aż do jeziora Wolsztyńskiego. Teren
również urządzony do wypoczynku jest
wspaniale. Samo otoczenie robi olbrzymie wrażenie.
Zamiast wypoczynku i leżenia
na plaży seniorzy woleli zwiedzanie miasta. Realizacja tej wyprawy
możliwa była dzięki dotacji finansowej z budżetu Powiatu Nowotomyskiego w ramach otwartego konkursu ofert.

W

ll opr. Sabina Kuderemska

W sobotę, 1 sierpnia
na stawach Kulesza
w Kuźnicy Zbąskiej odbyły
się II Międzyzakładowe
Zawody Wędkarskie o Puchar
Starosty Nowotomyskiego.
Organizatorem zawodów było
Powiatowe Centrum Sportu
w Nowym Tomyślu.

dniach 18-19 lipca
w Posadowie odbyły się zawody konne.
W ciągu dwóch dni rozegrano
14 konkursów w skokach. Odbył

Wędkowali
o puchar starosty Pomagamy

ll KK

pszczołom

W

zawodach wzięło udział 12
drużyn z różnych zakładów
pracy. Drużyny w składach
4 – osobowych po jednym zawodniku w każdym sektorze. Trzy sektory
znajdowały się na stawie z mniejszymi
rybami a jeden sektor na stawie z dużymi rybami. Przez dziewięć godzin, przy
pięknej pogodzie trwała walka o jak
najlepszy wynik dla drużyny.
W klasyfikacji drużynowej pierwsze
miejsce zajęła drużyna PZW w składzie: Andrzej Przeniczka, Mirosław
Kaczmarek, Paweł Janecki, Mateusz
Świderski. Drugie miejsce zdobyła drużyna KAM -TRANS z Grodziska Wielkopolskiego, a trzecie miejsce zdobyła
drużyna Phoenix Contact.
Największe ryby złowili Eugeniusz
Jobke (9,1kg) i Paweł Janecki (5,2 kg).
Sektory wygrali kolejno: Wojciechowski (firma Grześkowiak), Woźniak (KAM-TRANS),
P. Janecki (PZW), E. Jobke
(KAM-TRANS).
Nad wszystkim czuwał sędzia:
Dariusz Fabian, Damian Świderski
i Krzysztof Krajewski. Impreza odbyła się w miłym towarzystwie a pogoda dopisała wędkarzom. Całość
zakończyła się wręczeniem medali
i pucharów oraz nagród rzeczowych,
które przekazali: Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu, Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu, Kręgielnia HI-FI, sklep wędkarski Majami, szkółka krzewów ozdobnych
Jolanta Rewald – Sałata, Aesculap
Chifa, Euro-Płyta, Phoenix Contact,
Restauracja Chmiel i Wiklina, Restauracja Ramzes, Kiel, Piekarnia SOWA
Paweł Sobczak, stacja paliw Tadeusz

się również pokaz zaprzęgów. Informacje o wynikach zawodów znajdują się na stronie internetowej:
zawodykonne.com.

Lotka, KAM-TRANS, ogólne wykończenie wnętrz Dawid Mendus oraz KPP
w Nowym Tomyślu.
Po złożeniu gratulacji zwycięzcom
i wręczeniu nagród i medali starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński podziękował również Dariuszowi

Fabianowi za zaangażowanie i organizację wędkarskiego wydarzenia. Były
to bowiem drugie zawody międzyzakładowe, które bez wątpienia na stałe
wpiszą się w kalendarz imprez powiatu nowotomyskiego.
ll opr. MM

Powiat nowotomyski
otrzymał dofinansowanie
z budżetu Województwa
Wielkopolskiego
w ramach środków
związanych z ochroną,
rekultywacją
oraz poprawą jakości
gruntów rolnych
na zakup sadzonek
miododajnych
w wysokości 15.640,00 zł.

C

elem programu jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół. Nasadzenie drzew w pasach drogowych
zapewni pozyskanie nektaru owadom
zapylającym, zdecydowanie poprawiając ekosystem lokalny, a pszczelarze będą
mogli wymienić węzę. W ramach przyznanej dotacji zostanie posadzonych 19
szt. klonu zwyczajnego w Brodach, 28
szt. kasztanowca zwyczajnego w Komorowie oraz 32 szt. klonu zwyczajnego
wTrzciel Odbudowa.
ll AT

wydanie 3 (109)

11

5 Family Run

W niedzielę 9 sierpnia,
w zbąszyńskich łazienkach odbyła
się 5. edycja biegu Family Run.
Celem wydarzenia sportowego
było aktywne spędzenie czasu
z rodziną, upowszechnienie
sportu i rekreacji oraz
popularyzacja masowych biegów
jako jednej z form aktywnego
wypoczynku.

Wakacje z rolkami

W

zawodach startowały dwuosobowe
zespoły rodzinne (dziecko + rodzic)
w kilku kategoriach na odpowiednich dla wieku dziecka dystansach. W sztafetach wystartowało prawie 60 par. Wydarzenie
zorganizowane przez Zbąszyńskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji oraz Klub Biegacza TKKF
„Łabędź” otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Nowotomyskiego w ramach II edycji
otwartego konkursu ofert na 2020 rok.
ll ZCSTiR

Turniej Łuczniczy
o Puchar Starosty

W niedzielę, 16 sierpnia w Bukowcu
odbył się Turniej Łuczniczy o Puchar
Starosty Nowotomyskiego.

W

Mistrzostwach udział wzięły 4 drużyny: ŁKS Surma Poznań, KS Leśnik
Poznań, UKS Radzewo oraz UKS Korona Bukowiec. Zawody podzielone zostały na 4

kategorie, w której każda z nich dzieliła się na
dziewczęta i chłopców. Walka w każdej z kategorii była bardzo wyrównana, więc uczestnicy
musieli wykazać się niesamowitym skupieniem
i precyzją.
Mistrzostwa zorganizowane został y
przy wsparciu Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Nowym Tomyślu oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

W

lipcu i sierpniu w Nowym Tomyślu w ramach projektu „Wakacje
z rolkami” pod okiem doświadczonych instruktorów odbywały się zajęcia dla
dzieci i młodzieży z jazdy na rolkach. Zajęcia

prowadzili członkowie stowarzyszenia Skate2City. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu
Powiatu Nowotomyskiego w ramach otwartego
konkursu ofert na rok 2020.
ll opr. KK

Rolnicy do spisu!

Już 1 września 2020 r. w całej
Polsce rozpocznie się Powszechny
Spis Rolny, którym objęte
są gospodarstwa rolne rolników
indywidualnych, a także te
użytkowane przez osoby prawne
i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej. Podstawową
formą udziału w badaniu jest
samospis przez Internet, czyli
udzielanie odpowiedzi na pytania
poprzez aplikację internetową
dostępną pod adresem: https://
spisrolny.gov.pl. Aplikacja jest
dostosowana do różnych typów
urządzeń, w tym także do tabletów
i telefonów komórkowych.

D

la użytkowników gospodarstw rolnych, którzy nie posiadają dostępu
do Internetu, urzędy gmin zorganizują

punkty do samospisu, zapewniając w nich także
wsparcie ze strony pracowników urzędu. Przewidziane są również dwie inne formy udziału
w spisie: wywiad, który przeprowadzi rachmistrz
telefoniczny (zada takie same pytania, jakie
są w formularzu elektronicznym) oraz wywiad
bezpośredni z udziałem rachmistrza terenowego (jeśli sytuacja epidemiczna w kraju sprawi,
że kontakt osobisty będzie bezpieczny). Wszystkie formy gwarantują taki sam – wysoki – poziom
bezpieczeństwa i poufności zebranych danych.
Można również zadzwonić na infolinię pod numerem 22 279 99 99 (wew. 1) i wybrać opcję połączenia z rachmistrzem, który przeprowadzi spis
telefonicznie. Aplikacja spisowa nie przewiduje
załączania żadnych dokumentów: dowodu osobistego, zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON,
aktu własności itp. Nie trzeba też okazywać żadnych dokumentów rachmistrzowi terenowemu.
Udział w badaniu, zgodnie z ustawą z 31 lipca
2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.,
jest obowiązkowy!

