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LKS „Budowlani - Całus”  
z medalami Mistrzostw Polski
Przez trzy dni, od 26 do 29 
listopada najlepsi sztangiści 
i sztangistki naszego 
kraju mierzyli się ze sobą 
w Mistrzostwach Polski 
Seniorek i Seniorów oraz 
Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski do 23 lat. Tegoroczne 
mistrzostwa odbyły się 
w Biłgoraju. Wystartowało aż 
255 zawodników i jednocześnie 
było to największe tego 
typu wydarzenie sportowe 
w 2020 roku. Mistrzostwa 
przeprowadzone były bez 
udziału kibiców, w reżimie 
sanitarnym z zachowaniem 
obowiązujących zasad 
i obostrzeń. W wydarzeniu 
wzięli udział reprezentanci 
Ludowego Klubu Sportowego 
„Budowlani – Całus” Nowy 
Tomyśl. Zdobyli szereg medali, 
pobijając swoje rekordy 
życiowe i udowodnili kolejny 
raz wysoką formę.

Nowotomyski klub reprezentowa-
li: Paulina Kudłaszyk, Weroni-
ka Mróz, Marta Wesoła, Adrian 

Krupa, Michał Hejduk, Piotr Kudłaszyk, 
Damian Keller, Mikołaj Miliński, Domi-
nik Stroiński oraz Radosław Jarnut.

Paulina Kudłaszyk zdobyła tytuł 
Mistrzyni Polski U-23 i Wicemistrzy-
ni MP Seniorów. Jej młodszy brat Piotr 
zdobył oba tytuły – Mistrza Polski Senio-
rów w kategorii do 73 kg i Mistrza Polski 
do 23 lat oraz zajął II miejsce w klasyfika-
cji wg punktacji Sinclaira w MP do lat 23.

Brązowym medalistą Mistrzostw 
Polski do lat 23 został Damian Kel-
ler, który wywalczył również srebro 
w podrzucie. Brązowy medal zdobył 
13-letni Adrian Krupa, który wystar-
tował w kategorii seniorskiej do 55 kg. 
Wysokie V miejsce w Mistrzostwach 
Polski do lat 23 zajął Radosław Jar-
nut. W kategorii klubów w Mistrzo-
stwach Polski do lat 23 LKS „Budowla-
ni – Całus” zajął trzecie miejsce.

 l LKS „Budowlani – Całus” opr. KK
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dr Zdzisław Kościański: 

Na spotkaniu z historią Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919. 
Wirtualny spacer po Muzeum  
w Zbąszyniu

Co roku czekamy 
z utęsknieniem na Wigilię 
doceniając jej wymiar 
chrześcijański oraz tradycje 
rodzinne i narodowe. Czas 
wigilijny przynosi starszym 
masę wspomnień, podczas 
których młodzież usłyszy 
historie rodzinne od rodziców 
i dziadków. 

Okraszone opowieścią i pamiąt-
kami, być może staną się 
zachętą do wirtualnego odwie-

dzenia Muzeum w Zbąszyniu, gdzie 
na stronie http://archiwummuzeum-
ziemizbaszynskiej.zck.org.pl/znajdują 
się trzy ścieżki: archeologia, etnogra-
fia, Powstanie Wielkopolskie.

Od zakończenia działań powstań-
czych w roku 1919 na terenie gminy 
Zbąszyń dążono do zgromadzenia 
pamiątek o Powsta niu Wielkopolskim 
1918/1919 oraz szukano form upa-
miętnienia tego zwycięskiego czynu 
zbrojnego poprzez pomniki, groby w: 
Zbąszyniu, Łomnicy, Nowej Wsi Zbą-
skiej, czy poprzez pamiątkowe drzew-
ko w Chrośnicy. Ostatnie lata pomimo 
upływu 100 lat od powstania pokazu-
ją podobną dbałość o te oraz inne miej-
sca pamięci – głazy, tablice, pomniki – 
przez władze gminy Zbąszyń na czele 
z burmistrzem Tomaszem Kurasiń-
skim oraz organizacje: Koło Towarzy-
stwa Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego 1918/1919, Stowarzyszenie 
Patriotyczny Zbąszyń czy też społecz-
ności szkolne.

W okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego powstało w 1938 r. 
w Przyprostyni Muzeum Ziemi Zbą-
skiej, którego na czelnym zadaniem 
było gromadzenie wszelkich zabyt-
ków z regionu – w tym z przebiegu 
zdarzeń w latach 1918-1919. Było 
to na wsi pierwsze muzeum regio-
nalne w województwie poznańskim. 
Zbiory tej placówki zniszczyła napaść 
i okupacja niemiecka na Polskę. Część 
pamiątek powstańczych (dyplomy, 
odznaczenia, zdjęcia, chorągwie towa-
rzystw powstańców) w 1939 r. ukry-
to. Wielu Polaków, szczególnie uczest-
ników powstania oraz ich rodzin, 
z narażeniem życia przechowywało 
je przez cały okres okupacji, ratując 
przed zniszczeniem (m.in. dyplomy 
powstańcze przechowywała w ukry-
ciu na wysiedleniu w Chrośnicy rodzi-
na Stanisława Michalczaka). Ciekawe 
były też drogi kombatantów powsta-
nia ale i chorągwi Związku Powstań-
ców Wielkopolskich, które choć nie 
pochodzą z okresu powstania, sym-
bolizują przywiązanie do tradycji 
powstańczej. Bardzo dramatyczne były 
wojenne losy chorągwi Kół Towarzy-
stwa Powstańców i Wojaków z Łom-
nicy, z której pozostały tylko okucia 
drzewca oraz także sensacyjne drogi 
chorągwi ze Stefanowic, nim trafiła 
po wojnie do Wielkopolskiego Muzeum 
Wojskowego.

Po 1945 roku zaczęto poszukiwać 
i restaurować pa miątki Powstania 
Wielkopolskiego. Początkowo trafia-
ły one do różnych instytucji, m.in. 
do zbiorów regionalnych znajdują-
cych się w baszcie zbąszyńskiej – pro-
wadzonej przez Franciszka Zierke, 
następnie do Muzeum w Zbąszyniu 

– Zbąszyńskiego Centrum Kultury. 
W tej placówce muze alnej podjęto pla-
nową akcję zbierania, opracowywania 
i udostępniania wszelkich pamiątek 
z okresu Powstania Wielkopolskie-
go, ostatnio dzięki m.in. projektowi: 
„Wirtualnego spaceru po Muzeum 
w Zbąszyniu”.

Podstawą tego spaceru są pamiątki: 
zbiory wypożyczone z TDH im. Felik-
sa Pięty oraz Muzeum w Zbąszyniu, 
które posiada z terenu odcinka zbą-
szyńskiego najwięk szą liczbę pamią-
tek o Powstaniu Wielkopolskim.

Podział zbiorów w wirtualnym spa-
cerze po Muzeum możemy podzielić 
na kilka grup.

Wśród nich znaleźć można umundu-
rowanie, broń oraz wyposażenie, które 
należy do Towarzystwa Działań Histo-
rycznych im. Feliksa Pięty z siedzibą 
w Bukowcu. Patron grupy: Feliks Pięta 
(1895-1919) powstaniec bukowiecki, 
poległ w boju pod Łomnicą. Po wybu-
chu powstania wstąpił do oddziałów 
powstańczych – kompanii opalenickiej 
Edmunda Klemczaka. 9 lutego 1919 r. 
kompania otrzymała z dowództwa roz-
kaz obsadzenia Nowej Wsi Zbąskiej. 
W drodze rozkaz uległ zmianie, a jed-
nostka została skierowana do Łomni-
cy, by pomóc kompaniom poznańskim. 
Po około czterech godzinach zakończył 
się bój pod Łomnicą, w którym zginęło 
12 osób, 14 zostało rannych, a kolejne 
12 wzięte do niewoli. Wśród poległych 
był Feliks Pięta. 14 lutego 1919 r. został 
pochowany na cmentarzu w Bukowcu.

Wśród kolejnych pamiątek użyczo-
nych przez Towarzystwo Działań Histo-
rycznych znajdują się m.in.:

– umundurowanie z Powstania Wiel-
kopolskiego, które stanowi dziś wielką 
rzadkość. W pierwszym okresie walk 
powstańcy występowali w mundurach 
niemieckich bez odznak, z przy piętymi 

do nich lub też do nakrycia głowy roze-
tkami lub kokardkami biało-czer-
wonymi. Z okresu przed wydaniem 
przepisów mundurowych dla wojsk 
wielkopolskich zachowały się je dynie 
czapki. Wśród nich znajdują się takie, 
które robiono systemem domowym 
już od pierwszych dni walki;

– broń i wyposażenie z okresu 
powstania są trudne do identyfikacji. 
Powstańcy posługiwali się bowiem 
bronią niemiecką z pierwszej wojny 
światowej, której zachowało się bar-
dzo dużo. Jaka broń była używana 
przez oddziały powstańcze, tego nie 
da się na ogół ustalić. Należy tu za li-
czyć do podstawowej broni w latach 
1918-1919, m.in. karabin Mauser wz. 
98, który eksponowany jest w wirtu-
alnym spacerze, posiada związek 
z Powstaniem Wielkopolskim. Do tego 
typu broni należą również niemieckie 
bagnety (S98/05; S84/98).

Z wyposażenia, poza drobniejszy-
mi jego elementami, wy mienić można 
znajdujący się w wirtualnej ekspozy-
cji muzeum pasy: niemiecki i pol-
ski, pasek nośny chlebaka, puszkę 
na maskę przeciwgazową M17.

Wśród zabytków o Powstaniu Wiel-
kopolskim najlicz niejszą grupę stano-
wią zbiory ikonograficzne – pocho-
dzą one ze zbiorów Muzeum Ziemi 
Zbąszyńskiej i Regionu Kozła w Zbą-
szyniu. W prezentowanym zbiorze 
fotografii najbogat sze z nich należą 
ko kolekcji Konstantego Sikorskiego. 
Obrazują one zarówno sytuację w Zbą-
szyniu, jak i okolicy w 1919 i 1920 
roku (fotografie K. Sikorskiego, Józefa 
Plucińskiego). Dają niekiedy szczegó-
łowy obraz poszczególnych oddziałów 
niemieckich i w mniejszym stopniu 
powstańczych, rejestrują dowódców 
i całe jednostki wojskowe, często zaś 
– i te są najwartościowsze – podają 

sytuację, m.in. po ostrzale krochmalni 
w Zbąszyniu. Dużą wartość posiadają 
także zdjęcia z epoki powstania, m.in. 
okolicznościowe wykonane Konstan-
tego Sikorskiego. Jest to bardzo cenne 
odbicie rzeczywistości powstaniowej. 
Poza zdjęciami z kolekcji Sikorskie-
go nie znamy autorów zdjęć, szcze-
gólnie tych, które obrazują epizody 
walk i pozycje bojowe powstańców. 
Fundacja TRES opracowuje szkla-
ne negatywy ze zbąszyńskiego ate-
lier Konstantego Sikorskiego. Zdjęcia 
z prowincjonalnego zakładu fotogra-
ficznego stanowią jedyny, a zarazem 
kompleksowy zapis historii tego tere-
nu od początku XX wieku do końca II 
wojny światowej. Właśnie część tego 
zbioru to zdjęcia z okresu Powstania 
Wielkopolskiego.

Bohaterzy na fotografiach:
– Jacenty Janek (1881-1919), 7 stycz-
nia 1919 r. przeszedł przez linię fron-
tu i wstąpił do kompanii opalenickiej 
a 11 stycznia 1919 r. został rozstrzela-
ny przez Niemców. Znany Mieszkań-
com Zbąszynia, m.in. poprzez upa-
miętnienie głazem nieopodal stacji 
kolejowej;

– Antoni Kozak (1898-1919), pierw-
szy poległy z Opaleniczan podczas 
pierwszego ataku na stację kolejo-
wą w Zbąszyniu. Urodził się w Miro-
sławkach (pow. poznański), 20 maja 
1916 r. zawarł ślub w Opalenicy z Bar-
barą Ochlinską. Mimo krótkiego stażu 
zaciągnął się bez zwłoki 3 stycznia 
1919 r. do kompanii opalenickiej. 
Wziął udział w atakach na Zbąszyń 
od północy. Poległ w walce o dworzec 
zbąszyński 5 stycznia 1919 r. około 
godziny 4. Pochowany 7 stycznia 
1919 r. w Opalenicy.

Kolejną grupę zabytków o Powstaniu 
Wielkopolskim, tworzą różne pa miątki 
osobiste uczestników walk oraz odzna-
czenia. Wa chlarz pierwszych jest bar-
dzo szeroki. Obejmuje on zarów no 
wszelkie legitymacje, zaświadczenia, 
przepustki, zezwolenia na posiadanie 
broni, jak i wiele przedmiotów osobi-
stego użytku. Ten dział zbiorów obej-
muje także różne od znaczenia bojowe 
oraz dyplomy, otrzymane za walecz-
ność podczas po wstania. Niezależnie 
od nich należy wymienić odznakę 
pa miątkową powstańców wielkopol-
skich oraz Krzyż Wielko polski, przy-
znawane za udział w Powstaniu 
Wielkopolskim.

Pośród innych muzealiów, które zna-
lazły się w tym zasobie wirtualnego 
spaceru znalazły się:

– pamiąt ki historyczne: tecz-
ka z dokumentami Towarzystwa 
Powstańców i Wojaków „Kościusz-
ko” w Zbąszyniu, dokumenty z budo-
wy w 1924 r. pomnika na Placu Wol-
ności w Zbąszyniu. Na czele komitetu 
stał: por. rez. Stefan Frąckowiak syn 
Szczepana i Wiktorii z Góralskich, ur. 
20.VIII.1901 r. w Essen, w Nadrenii. 
Powstaniec Wielkopolski. Uczestnik 
bitwy warszawskiej 1920 r., działacz 
społeczny, współpracownik nowo-
tomyskiego „Kuriera Zachodniego”. 
Od 1935 r. wójt gminy Kuślin, pow. 
nowotomyski, woj. poznańskie. Awan-
sowany pośmiertnie przez prezyden-
ta RP Lecha Kaczyńskiego w 2007 roku 
na stopień kapitana.

– wycinki z „Tygodnika Parafii Zbą-
szyńskiej”, gdzie zawarto informacje 
o rozpoczęciu działań powstańczych 
na terenie Zbąszynia i organizacji 
wiosek oraz miasta. Z uwagi na braki 
dokumentacyjne, na podstawie tych 
materiałów redagowanych przez 
nauczyciela m.in. Szkoły Podstawo-
wej w Zbąszyniu – Stefana Rewersa 
swoje publikacje opierali m.in. Bogu-
sław Polak, Krzysztof Rzepa, Wacław 
Czuchwicki, Zenon Matuszewski, Cze-
sława Donderska, Zdzisław Kościański.

Wirtualny spacer poprzez wirtu-
alne ślady Powstania Wielkopolskie-
go po Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej 
i Regionu Kozła w Zbąszyniu ogranicza 
ekspozycję tradycyjnych eksponatów 
do minimum. Zwiedzającym zostały 
przybliżone również sylwetki wybra-
nych powstańców. Muzeum w Zbąszy-
niu stale poszerza formy ekspozycji 
a także swoje zbiory o nowe dokumen-
ty i pamiątki związane z Powstaniem 
Wielkopolskim. Ponadto współpracuje 
z regionalnymi muzeami, stowarzysze-
niami i izbami tradycji szkolnej.

 l Stefan Rewers, archiwum Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Suchym Lesie

 l Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła w Zbąszyniu
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Inwestycje w Opalenicy

W ostatnich tygodniach 
ruszyła realizacja długo 
wyczekiwanych przez 
mieszkańców inwestycji 
drogowych, które na terenie 
gminy Opalenica realizuje 
Powiat Nowotomyski. 

We wtorek, 17 listopada 
w gminie Opalenica gościł 
wicestarosta nowotomyski 

Marcin Brambor, który wspólnie z bur-
mistrzem Tomaszem Szulcem oraz 
kierownikiem Wydziału Infrastruk-
tury Drogowej i Zieleni opalenickiego 
urzędu, a zarazem członkiem Zarzą-
du Powiatu Nowotomyskiego Patry-
kiem Kąkolewskim sprawdzili postęp 
prac inwestycyjnych, realizowanych 
na terenie gminy Opalenica.

Chciałem bardzo podziękować 
Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego 
ze starostą Andrzejem Wilkońskim 
oraz wicestarostą Marcinem Brambo-
rem na czele, za dotychczasową współ-
pracę, a przede wszystkim prowadzone 
realizacje, które posłużą przede wszyst-
kim naszym mieszkańcom, zdecydo-

wanie poprawiając ich bezpieczeństwo. 
Wieloletnia bardzo dobra współpraca 
między gminą Opalenica i Powiatem 
Nowotomyskim pozwala na realizację 
wielu ważnych zadań. Współdziałanie 
to na pewno będziemy kontynuować 
– powiedział burmistrz Tomasz Szulc.

Obecnie w gminie realizowane 
są cztery zadania prowadzone przez 
Powiat Nowotomyski. Niewątpli-
wie największym jest przebudowa 
drogi powiatowej nr 2709P Opalenica 

– Lwówek, na odcinku od ronda 
obwodnicy zachodniej (przy cukrow-
ni), w kierunku miejscowości Rudni-
ki. Jest to ulica 5 Stycznia. W ramach 
prac powstanie nowa nawierzchnia 
drogi, przebudowywany odcinek chod-
nika – po zmianie będzie ścieżką pie-
szo – rowerową o szerokości 2,5 metra. 
Powstaną obustronne perony dla auto-
busów oraz wybudowany zostanie 
chodnik wraz z wjazdami od ul. Kolo-
nia, w kierunku „Agrometu”.

W miejscu, gdzie obecnie znajdu-
je się tradycyjne przejście dla pie-
szych, powstanie aktywne przejście 
(na wysokości ul. Kolonia i Wiejska). 
Warto dodać, że w tym miejscu czę-
sto dochodziło do zdarzeń drogo-
wych z udziałem pieszych, a miesz-
kańcy od dawna zabiegali o poprawę 
bezpieczeństwa. Wkrótce ich prośby 
zostaną spełnione. Wartość tego zada-
nia to kwota 2.214.781,45 zł – w tym 
dotacja 1.312.968,00 zł z Funduszu 
Dróg Samorządowych.

Prócz modernizacji ulicy 5 Stycz-
nia, Powiat Nowotomyski przebudo-
wuje również chodniki – w Łagwach 
(od sali wiejskiej w kierunku Woj-
nowic), a wartość zadania to blisko 
200 000 złotych. Chodnik powstaje 
także przy ulicy Kościelnej w Dako-
wach Mokrych, przy drodze w kierun-
ku miejscowości Troszczyn. Wartość 
zadania to nieco ponad 356 000 zło-
tych. Ponadto w Rudnikach trwa budo-
wa peronu autobusowego wraz z mon-
tażem wiaty przystankowej i budową 
wyniesionego przejścia dla pieszych. 
Wartość tego zadania, to 202 077, 
42 zł. Warto dodać, że gmina Opalenica 
wsparła realizację tej inwestycji, kupu-
jąc „kolorowy przystanek”, który został 
tam zainstalowany. W sumie Powiat 
Nowotomyski przeznacza na obecne 
inwestycje na terenie gminy Opaleni-
ca blisko 3 miliony złotych.

 l UM Opalenica

Rozmowy w sprawie ścieżki

W środę, 18 listopada w Sta-
rostwie Powiatowym odby-
ło się spotkanie, dotyczące 

budowy ścieżki rowerowej z Wąso-
wa do Trzcianki wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą. 

Ustalono kwestie techniczno-
-budowlane projektowanej inwesty-
cji. Przedmiotem zadania jest budowa 
ścieżki rowerowej po śladzie wąsko-
torowej linii kolejowej pomiędzy 
Wąsowem, a Trzcianką. W ramach 

inwestycji wybudowana zostanie ścież-
ka rowerowa wraz z elementami bez-
pieczeństwa ruchu dla rowerzystów 
oraz jej oświetlenie zasilane panela-
mi słonecznymi.

 l KD

Z wojewodą  
o szpitalu

Starosta nowotomyski 
Andrzej Wilkoński wraz 
z burmistrzem Nowego 
Tomyśla Włodzimierzem 
Hibnerem gościli w środę, 
4 listopada u wojewody 
wielkopolskiego Łukasza 
Mikołajczyka.

Celem spotkania było m.in. omó-
wienie istotnych dla samorzą-
dów spraw, a także funkcjono-

wanie Szpitala Powiatowego w dobie 
epidemii. W rozmowach na temat 
spraw lokalnych uczestniczył także 
Andrzej Roszkowski z firmy BERO-
TU w Glinnie.

 l MM

Modernizacja 
tlenowni

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej im. dra 
Kazimierza Hołogi w Nowym 

Tomyślu od października leczy 
osoby zakażone koronawirusem 
SARS CoV-2. 

W związku ze zwiększonym 
zapotrzebowaniem na tlen, który 

jest bardzo często niezbędny w leczeniu 
chorych, przyspieszono modernizację 
tlenowni przy nowotomyskim szpitalu. 

Dzięki uporowi oraz zaangażowa-
niu dyrekcji szpitala oraz pomocy życz-
liwych osób udało się pozyskać oraz 
zamontować zbiornik na tlen ciekły.

 l SP ZOZ
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Święto Terenowych 
Organów Administracji 
Wojskowej
We wtorek, 27 
października z okazji 
święta Terenowych 
Organów Administracji 
Wojskowej starosta 
nowotomyski Andrzej 
Wilkoński odwiedził 
Wojskową Komendę 
Uzupełnień w Nowym 
Tomyślu. 

Po d c z a s  u r o c z y s t e g o 
apelu komendant WKU 
w Nowym Tomyślu ppłk. 

Przemysław Bojarczuk wrę-
czył okolicznościowe medale 
i odznaczenia. 

Uroczystość była także oka-
zją do podziękowania podmio-
tom i osobom współpracują-
cym z organami administracji 

wojskowej. Podziękowania takie otrzy-
mał m.in. starosta nowotomyski, 
który pogratulował odznaczonym 

i złożył życzenia wszystkim pracow-
nikom administracji wojskowej.

 l KD

Narodowe Święto 
Niepodległości

W środę, 11 listopada na placu 
Niepodległości w Nowym 
Tomyśl przedstawiciele 
władz samorządowych 
powiatu nowotomyskiego 
złożyli symboliczną wiązankę 
z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. 

Oddając cześć bohaterom wal-
czącym o niepodległą Pol-
skę, wspólnie z zebranymi 

nielicznie przedstawicielami orga-
nizacji odśpiewano na zakończenie 
hymn Polski. 

W delegacji wieńcowej kwiaty 
złożyli: wicestarosta nowotomyski 
Marcin Brambor, Przewodniczą-
ca Rady Powiatu Nowotomyskiego 
Renata Gruszka, Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Nowotomy-
skiego Zbigniew Markowski oraz 
Radny Rady Powiatu Nowotomy-
skiego Adam Frąckowiak.

 l KD

Rodzina  
bez Przemocy

W piątek, 30 października w sali 
sesyjnej Starostwa Powiatowego 
w Nowym Tomyślu odbyło 
się rozstrzygnięcie konkursu 
fotograficznego „Rodzina bez 
Przemocy”, w ramach realizacji 
projektu „My też możemy 
pomóc III”, współfinansowanego 
przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

Komisja konkursowa pod 
p r z ewo d n i c t we m  w i c e -
starosty nowotomyskiego 

Marcina Brambora przyznała nagro-
dy i wyróżnienie. Pierwsze miejsce 
zajął Antoni (lat 8). Drugie miejsce 
zajął Arkadiusz (lat 36), trzecie przy-
padło w udziale Kacprowi (lat 12). 
Wyróżnienie otrzymała Monika (lat 
39). Pozostali uczestnicy konkursu 
fotograficznego otrzymali nagrody 
pocieszenia.

Organizatorem konkursu było 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Nowym Tomyślu, a patronat 
nad nim objął starosta nowotomy-
ski Andrzej Wilkoński.

 l KD

Wsparcie od WOŚP
Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
im. dra Kazimierza Hołogi 
w Nowym Tomyślu 
otrzymał kolejne wsparcie 
od fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Decyzją Wojewody Wiel-
kopolskiego szpital bie-
rze czynny udział w walce 

z epidemią Covid-19. Funda-
cja na ten cel w najbliższym 
czasie przekaże do szpitala 10 
łóżek serii Evario, które posłużą 
do codziennej opieki nad pacjen-
tami i intensywnej terapii oraz 
jako wsparcie w szybkiej rekon-
walescencji.

 l SPZOZ
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"Jedyn śpiywo, drugi graje – 
nikt tańcować nie przestaje!"
W dniach 21‒22 listopada, 
czyniąc zadość tradycji 
Zbąszyńskie Centrum Kultury 
zaprosiło na kolejną, 46 
edycję Biesiady Koźlarskiej, 
która w tym roku przebiegała 
pod hasłem: „Jedyn śpiywo, 
drugi graje – nikt tańcować 
nie przestaje! ”. Wydarzenie 
odbyło się wirtualnie. 
Odbyły się m.in. wideo 
instruktaże tańca i warsztaty 
taneczne. Wyłoniono również 
najlepszych młodych muzyków 
ludowych.

Po przesłuchaniu 44 prezenta-
cji kapel i solistów jury w skła-
dzie: Henryk Skotarczyk, Sławo-

mir Pawliński, Adam Kaiser powołane 
przez głównego organizatora konkur-
su przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia:

I. kategoria: Mistrz i uczeń – 
kozioł (uczeń do lat 14):

Jan S. Prządka i Dominik Kierecki

II. kategoria: kapela 
(koźlarska):
1. do lat 14:
•	 1 miejsca nie przyznano,
•	 2 miejsce: Kapela Koźlarska „Siedlec-

kie Koziołki” – Julia Brudło skrzypce, 
Dominik Kierecki – kozioł.

2. od 15 do 18 lat:
•	 1 miejsce: Kapela „Ze sini” Łukasz 

Piątek – kozioł, Justyna Trześniew-
ska – skrzypce, Weronika Śliwa – 
klarnet Es,

•	 2 miejsce: Kapela Zespołu Eduka-
cyjnego Nowe Kramsko – Martyna 
Kostera – kozioł, Wiktoria Fiłka – 
skrzypce, Kamila Kostera – klarnet,

•	 3 miejsca nie przyznano.
Wyróżnienia:

•	 „Kapela Oliwiera Niemca” – Oliwier 
Niemiec – kozioł, Karolina Łocho-
wicz – skrzypce, Hubert Wittke – 
klarnet Es,

•	 „Kapela Piotra Bimka” – Piotr Bimek 
– kozioł, Julita Jędrzejczak – skrzyp-
ce, Kornelia Kleszka – klarnet Es.

3. 19 lat i powyżej:
•	 1 miejsce – „Formacja Kozioł” – 

Olga Lauba – kozioł, Bartosz Kluj – 
skrzypce, Maksymilian Chwałkow-
ski – klarnet Es,

 l Biesiada1: Zdjęcie z ubiegłorocznej edycji Biesiady Koźlarskiej

•	 2 miejsca nie przyznano,
•	 3 miejsce – „Kapela z Przyprosty-

ni” – Natalia Śliwa – kozioł, Wikto-
ria Silska – skrzypce, Weronika Śliwa 
– klarnet Es.

III. kategoria solista: kozioł, 
sierszenki 
w tej kategorii Jury przyznaje Grand 
Prix na koźle dla Młodego Muzy-
ka Ludowego (stypendium Burmi-
strza Zbąszynia) – otrzymała je OLGA 
LAUBA.
1. do lat 14:
•	 1 miejsce: Dominik Kierecki,
•	 miejsce: Oliwier Niemiec.
2. od 15 do 18 lat:
•	 1 miejsce – Piotr Bimek,
•	 2 miejsce ex aequo – Martyna Koste-

ra i Łukasz Piątek,
•	 3 miejsca nie przyznano.

Wyróżnienie: Filip Poniedziałek
3. 19 lat i powyżej: 
Grand Prix – Stypendium Burmistrza 
Zbąszynia – OLGA LAUBA
•	 1 miejsca nie przyznano,
•	 2 miejsce – Natalia Śliwa,
•	 3 miejsca nie przyznano.

IV. kategoria: klarnet
1. do lat 14:
•	 1 miejsce – Kamila Kostera,
•	 2 miejsca nie przyznano,
•	 3 miejsce – Róża Kwaśnik.

Wyróżnienie:  Hubert Wittke.
2. 15 lat i powyżej:
•	 1 miejsce – Maksymilian Chwał-

kowski,
•	 2 miejsce ex aequo – Weronika Śliwa 

i Kornelia Kleszka,
•	 3 miejsca nie przyznano.

Wyróżnienie: Kacper Poniedziałek.

V. kategoria: skrzypce, 
mazanki 
1. do 14 lat:
•	 1 miejsce – Julia Brudło,
•	 2 miejsce Hanna Leśnik,
•	 3 miejsce – Wiktoria Silska,
2. 15 lat i powyżej:
•	 1 miejsce – Bartosz Kluj,
•	 2 miejsce – Justyna Trześniewska,
•	 3 miejsce ex aequo Kinga Grychta 

i Martyna Mania.
Nagrodę specjalną im. Leonarda 

Śliwy, którą funduje LGD Regionu 
Kozła (dla uczestnika do lat 16) otrzy-
mała Martyna Mania.

VI. kategoria: śpiewacy 
ludowi: 
1. Dzieci i młodzież do lat 15:
•	 1 miejsce ex aequo Kamila Kostera 

i Wiktoria Fiłka,
•	 2 miejsce Dominik Kierecki,
•	 3 miejsca nie przyznano. 

Wyróżnienie: Karolina Łochowicz.
Nagroda specjalna dla najmłodszego 

uczestnika konkursu – Martyny Bru-
dło (nagroda rzeczowa).
2. 16 lat i starsi – brak zgłoszeń

Celem biesiady jest integracja muzy-
ków, kultywowanie muzyki i rodzi-
mego folkloru oraz wyłanianie mło-
dych talentów. Pierwsze biesiady 
odbywały się w Nądni – wsi o wiel-
kich tradycjach ludowych. Później 
biesiadę przeniesiono do Zbąszynia. 

Do dziś kozioł jest ulubionym 
instrumentem w rękach ludo-
wych muzyków, którzy stanowią 
nieliczną już grupę członków Sto-
warzyszenia Muzyków Ludowych 
w Zbąszyniu.

 l ZCK

Kultura czeska,  
moja laska nebeska
Ogromne zainteresowanie, 
ponad 37 tys. wyświetleń, 
mnóstwo komentarzy 
z całej Polski. To efekt 
spotkania autorskiego 
zorganizowanego przez 
Miejską i Powiatową 
Bibliotekę Publiczną 
w Nowym Tomyślu 
na profilu facebookowym, 
w piątek, 6 listopada.

„W Czechach mieszka moja 
dusza” – powiedział w jed-
nym z wywiadów. Ta miłość 

narodziła się w 2000 r. Wów-
czas to, przeprowadzając wywiad 
z Heleną Vondráčkovą zakochał się 
w melodii języka czeskiego. I tak 
już pozostało do dziś. Efektem tej 
miłości są książki, które napisał 
inspirując się tym krajem, m.in. 
„Gotland”, „Laska nebeska” czy 
„Osobisty przewodnik po Pradze”. 
To on właśnie Mariusz Szczygieł, 
pisarz i reporter, laureat Nagrody 
Literackiej Nike 2019 r. był gościem 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Nowym Tomyślu 
w ramach projektu dofinanso-
wanego przez ministra kultury: 
Bibliolook, czyli co świszczy mię-
dzy kulturami. Rozmowę z nim, 
pełną smaków i kolorytów kultu-
rowych, z niebywałym znawstwem 
przeprowadziła Alina Weyssenhoff, 

pracująca w wypożyczalni nowotomy-
skiej biblioteki.

Mariusz Szczygieł debiutował 
w wieku 16 lat w tygodniku „Na prze-
łaj”. Oprócz Hanny Krall jest najczę-
ściej przekładanym z żyjących polskich 
reporterów, jego książki zostały wyda-
ne w 21 krajach. Za „Gottland” zdobył 
Europejską Nagrodę Literacką 2009, 
a w Polsce Nike Czytelników. Jest zdo-
bywcą tytułu Dziennikarz Roku 2013 
w konkursie Grand Press. W latach 90. 
prowadził uznany talk show: „Na każdy 
temat”. Odznaczony został przez Pre-
zydenta RP orderem Polonia Restitu-
ta. Jest nauczycielem wielu reporterów 
młodego pokolenia, prowadzący autor-
skie zajęcia w Polskiej Szkole Reporta-
żu. Jest również autorem cotygodniowej 
rubryki „Szczygieł poluje na prawdę” 
w tygodniku reporterów „Duży Format” 
– dodatku do „Gazety Wyborczej”.

 l MiPBP Nowy Tomyśl

Kolejny kosz na nakrętki  
w Nowym Tomyślu!

Zbieramy nakrętki  
dla ośmioletniej Michasi

Wielkie kosze w kształcie 
serc, do których można 
wrzucać nakrętki robią 
w całej Polsce furorę. 
Nakrętki można sprzedać, 
a pieniądze przekazać 
potrzebującym. Kosz 
ustawiony został na osiedlu 
Batorego w Nowym 
Tomyślu.

Pojemnik ufundowali BMW 
Pawelec, Starostwo Powia-
towe w Nowym Tomy-

ślu i firma IMPROM zajmują-
ca się fotowoltaiką. Inicjatorem 

ustawienia kosza jest portal myRe-
gion.pl, który prowadzi akcję Nakrę-
cone Serce Pomocy we współpracy 
z samorządami oraz przedsiębior-
cami. W ten sposób pomaga obec-
nie kilkunastu dzieciom z powiatów 
nowotomyskiego i wolsztyńskiego.

Nakrętki z kosza ustawionego 
na osiedlu Batorego będą przeka-
zywane ośmioletniej Michalinie, 
która od urodzenia dzielnie walczy 
z chorobą – zespołem regresji kau-
dalnej. Dziewczynka ma zdeformo-
wane nóżki i niedorozwój kości krzy-
żowej. Akcja zbierania nakrętek dla 
dziewczynki od tygodni prowadzo-
na jest też przez Nowotomyski Dom 
Kultury, który ustawił zielony kosz 
przy budynku.

Historię ośmiolatki i tego, jak 
zmaga się z chorobą, opublikował 
portal myRegion.pl. Można ją prze-
czytać klikając w zakładkę „Nakrę-
cone Serce Pomocy”, gdzie umiesz-
czono również szczegóły akcji. 
Zachęcamy do wrzucania nakrętek, 
a za wszelką pomoc dziękujemy!

 l opr. KK

Finał Opalenickiej Jesieni Kulturalnej
W listopadzie odbył się finał 
tegorocznej Opalenickiej 
Jesieni Kulturalnej. 

Marek Dyjak wraz z towa-
rzyszącymi mu muzykami 
wszedł na scenę Centrum 

Kultury i Biblioteki w Opalenicy 
i w mgnieniu oka zawładnął serca-
mi słuchaczy oglądających koncert 

na ekranach swoich smartfonów, 
tabletów i komputerów, nie tylko 
z całej Polski ale i Europy. 

Koncert był odzwierciedleniem 
czasów, z którymi przyszło nam się 
zmagać. 

Surowy, wręcz bolesny, trudny 
i zmuszający do głębokich refleksji, 
ale jednym słowem, jednym szeptem, 
po prostu piękny.

 l CKiB Opalenica
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Harcerstwo w dobie pandemii
Na myśl o harcerstwie 
od razu przed oczami 
widzimy uśmiechniętych 
ludzi gotowych do pracy 
i pomocy potrzebującym. 
Związek Harcerstwa Polskiego 
składa się z działalności 
skierowanej do drugiego 
człowieka, a braterstwo, czyli 
przyjacielska i serdeczna 
postawa wobec innych, 
to jedna z głównych zasad 
naszego wychowania. 
Zasadnicze cechy harcerskiej 
postawy to tolerancja, 
braterstwo, wzajemna 
akceptacja i zaufanie – 
wartości, które stanowią 
podstawowy budulec kapitału 
społecznego.

Harcerstwo z prawie stuletnią 
tradycją na ziemiach nowo-
tomyskich od zawsze cieszyło 

się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców. W ostatnich latach zauważyć 
możemy duży wzrost zarówno aktyw-
ności jak i liczebności harcerzy w stoli-
cy naszego powiatu. Poza piątkowymi 
zbiórkami podejmują oni liczne aktyw-
ności na rzecz lokalnego społeczeń-
stwa, biorą udział w uroczystościach 
patriotycznych oraz organizują rajdy 
dla mieszkańców powiatu.

Grupą blisko 70 harcerzy w Nowym 
Tomyślu kierują: dh. Agata Dybek, 
która prowadzi 4 Gromadę Zuchową 
Leśne Duchy, dh Krystian Dybek, który 
jest drużynowym 19 Drużyny Harcer-
skiej „BUKI” oraz dh Jakub Kaczmarek, 
prowadzący 12 Drużynę Starszoharcer-
ską „HORYZONT”. Pracują oni cały rok 
nad wykształceniem odpowiednich 
wartości w młodych ludziach. Przepra-
cowują wiele godzin w ciągu miesiąca. 
Jednak najważniejsze jest to, że każdy 
z tych instruktorów pełni swoją funk-
cję wolontariacko. Działa, wychowu-
je, uczy i pokazuje, co w życiu jest 
ważne, oczekując jedynie słów wspar-
cia i uznania.

Na początku roku ci młodzi instruk-
torzy nie myśleli nawet, że będą musie-
li odłożyć wiele planów związanych 
ze swoimi drużynami i zupełnie zmie-
nić formy dotychczasowej aktywności. 
Od września harcerze mogli ponow-
nie spotkać się na zbiórce w swojej 

harcówce czy w terenie. Przez ten czas 
zdążyli zorganizować uroczyste ogni-
sko na rozpoczęcie roku harcerskiego, 
wycieczkę do Wąsowa śladami patron-
ki hufca Emilii Sczanieckiej, święto pie-
czonego ziemniaka na osiedlowej górce 
w Nowym Tomyślu oraz poznać misia 
Wojtka, który należał do armii dowo-
dzonej przez gen. Władysława Ander-
sa. Ze względu na panującą pandemię 
koronawirusa ponownie zawieszona 
została działalność harcerska co unie-
możliwia harcerzom spotykanie się 
na tradycyjnych piątkowych zbiór-
kach. Dla nowotomyskich harcerzy nie 
jest to dużym utrudnieniem, bowiem 
postanowili przenieść swoje zbiórki 
do sieci. Zuchy oraz harcerze wykonują 
różne zadania, spotykają się na zbiór-
kach online za pomocą kamerki inter-
netowej, biorą udział całymi rodzina-
mi w grach miejskich oraz leśnych, 
poznając tym samym historię miasta, 
wydarzenia historyczne czy zdrowy 
styl życia. Za swoją aktywność harce-
rze otrzymują sprawności oraz zdoby-
wają stopnie.

Harcerstwo to jednak nie tylko coty-
godniowe zbiórki. Doskonale wiedzą 
o tym nowotomyscy instruktorzy. 
W dobie pandemii dh. Kamila Kacz-
marek oraz dh. Krystian przyłączyli 
się do akcji dostarczania obiadów dla 

seniorów. Akcja ta zainicjowana zosta-
ła przez Nowotomyski Ośrodek Kultu-
ry oraz nowotomyską restaurację Czte-
ry Pory Roku. Z inicjatywy dh. Jakuba 
Kaczmarka instruktorzy upamiętni-
li miejsca związane z walkami o wol-
ność naszego kraju z okazji rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Niemożliwe było w tym roku zorga-
nizowanie corocznej uroczystości, jaką 
był Ogień Niepodległości rozpalany 
od dwóch lat w wigilię święta niepod-
ległości. Harcerze postanowili zmie-
nić fabułę tego wydarzenia i zachęcić 
harcerzy do nagrania krótkich reflek-
sji nad tym czym jest dla nich Polska. 
Efektem tych działań był piękny film 
pokazujący dumę naszego narodu.

Okres pandemii nowotomyscy 
instruktorzy postanowili wykorzy-
stać także na wykonanie prac remon-
towych w siedzibie hufca. Dzięki ofiar-
ności sponsorów oraz pracy własnej, 
w bieżącym roku udało im się prze-
prowadzić gruntowny remont zuchów-
ki (pomieszczenia, w którym odbywa-
ją się zbiórki dzieci z klas 1-3 szkoły 
podstawowej) oraz remont korytarza 
w siedzibie hufca, gdzie wyszpachlo-
wane oraz pomalowane zostały ścia-
ny, a także zabudowano rury i podwie-
szono sufit. Do zakończenia remontu 
brakuje jeszcze odpornych na ścieranie 

 l Harcerze dostarczający obiady dla seniorów  l Święto Pieczonego Ziemniaka zorganizowane przez 19 DH BUKI wspólnie  
z Klubem Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej

paneli podłogowych na korytarzu. Nie-
stety z powodu braku środków finan-
sowych, prace te harcerze zmuszeni 
są odłożyć w czasie.

Każdego roku w okolicy świąt Boże-
go Narodzenia harcerze rozprowadza-
ją wśród mieszkańców Betlejemskie 
Światło Pokoju, które z groty naro-
dzenia Pańskiego, za pośrednictwem 
skautów z całego świata trafia także 

do Polski. Światło co roku trafia z życze-
niami także do instytucji publicznych 
w tym do Starostwa Powiatowego 
w Nowym Tomyślu.

Harcerze zapewniają, że w tym roku, 
pomimo pandemii światło dotrze 
do Nowego Tomyśla i każdy mieszka-
niec będzie miał możliwość postawie-
nia go na wigilijnym stole.

 l KD

 l Wycieczka rowerowa 12 DSH HORYZONT do Wąsowa

 l Zuchy z 4 GZ LEŚNE DUCHY poznają misia Wojtka

 l Uroczyste rozpoczęcie roku harcerskiego 4 GZ Leśne Duchy, 19 DH BUKI oraz 12 DSH HORYZONT
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Dlaczego 
ZHP?
Rozwój samodzielności 
i aktywności
Gromada zuchowa, drużyna 
harcerska, starszoharcerska, 
wędrownicza to doskonałe 
miejsce aktywności dzieci 
i młodzieży. W drużynach dzieci 
i młodzież przygotowują się 
do aktywnego, dorosłego życia. 
Przez szkołę harcerską przeszło 
wiele znanych i cenionych 
osób, zajmujących dzisiaj 
ważne stanowiska w życiu 
społecznym, gospodarczym 
i politycznym. Harcerska 
szkoła życia i harcerski system 
wychowawczy odciska trwałe, 
pozytywne piętno na młodych 
ludziach i procentuje na całe 
dorosłe życie. 

Atrakcyjny, 
dostosowany 
do potrzeb dzieci 
i młodzieży program 
Program w drużynie zależy 
od potrzeb młodych ludzi 
jako jednostek, potrzeb całej 
grupy oraz pomysłowości 
drużynowego. Wielką 
siłą harcerstwa jest jego 
różnorodność. Nigdy nie 
zapominamy o patriotyzmie 
i szeroko rozumianych 
wartościach chrześcijańskich. 
Harcerstwo jest wspaniałą 
przygodą.

Co zrobić, aby wstąpić 
do ZHP?
Wystarczy wejść na stronę 
http://zhp.nowytomysl.pl/
nabor/ 
Gromady zuchowe zrzeszają 
dzieci w wieku 6‒10 
lat, drużyny harcerskie 
10‒13 lat, w jednostkach 
starszoharcerskich swoją 
przygodę przeżywa młodzież 
w wieku 13‒16 lat.

CO WZIĄĆ NA 
PIERWSZĄ ZBIÓRKĘ?
Istotne jest, aby już 
na pierwszą zbiórkę 
przynieść ze sobą kompletnie 
wypełnioną zgodę 
na uczestnictwo w zbiórkach 
oraz składki członkowskie. 
Zgody są do pobrania 
na podstronie Informacje 
– dla poszczególnych grup 
wiekowych. Niestety, osoba nie 
posiadająca zgody nie będzie 
mogła uczestniczyć w zbiórce. 
Aby móc uczestniczyć 
w zbiórkach ważną kwestią 
jest również opłacenie składek 
(10,00 zł/miesiąc). Składki 
zbieramy kwartalnie, a więc 
30,00 zł jednorazowo.

GDZIE I O KTÓREJ SIĘ 
SPOTYKAMY?
Zazwyczaj zbiórki 
rozpoczynają się w Komendzie 
Hufca ZHP Nowy Tomyśl, 
która mieści się na osiedlu 
Północ 25 – budynek 
Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Feliksa Szołdrskiego. 
Zbiórki odbywają się w piątki 
o godzinie 16:00 harcerze 
oraz harcerze starsi, zuchy 
– 16:15 i trwają około 1,5 
godziny. Przed pierwszą 
zbiórką zalecamy kontakt 
z drużynowym w celu 
ustalenia miejsca zbiórki.

 l Zuchówka przed remontem  l Zuchówka po remoncie

 l Rozprowadzanie światła wśród mieszkańców l Nowotomyscy harcerze z Betlejemskim Światłem Pokoju u starosty 
nowotomyskiego

 l Korytarz przed remontem  l Korytarz po remoncie
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Bez prawa jazdy

Już niedługo polscy 
kierowcy nie będą mieli 
obowiązku posiadania 
przy sobie prawa jazdy 
podczas kontroli. Od 5 
grudnia wchodzą w życie 
przepisy, które znoszą 
obowiązek posiadania tego 
dokumentu.

Zmiany, jakie już nieba-
wem wejdą w życie, wpro-
wadza ustawa z dnia 14 

sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych. Od 5 grudnia 
blankiet prawa jazdy nie będzie 
więc wymagany podczas policyj-
nej kontroli.Dane kierowcy będą 
przez Policję sprawdzane bezpo-
średnio w centralnej ewidencji kie-
rowców.

Już dziś zachęcamy wszystkich 
kierowców do sprawdzenia swoich 
danych w systemie informatycznym 
na stronie rządowej: www.gov.pl.

 l BRD KGP

Pomagamy 
pszczołom

Przy drogach powiatowych 
posadzono 79 drzew 
miododajnych. 

Dotację na ten cel powiat 
nowotomyski otrzymał 
z budżetu wojewódz-

twa wielkopolskiego w ramach 
środków związanych z ochroną, 
rekultywacją oraz poprawą jako-
ści gruntów rolnych. Nasadzenie 

drzew w pasach drogowych zapewni 
pozyskanie nektaru owadom zapyla-
jącym i poprawi ekosystem lokalny. 
W ramach przyznanej dotacji posadzo-
no 19 klonów zwyczajnych w Brodach 
(przy drodze powiatowej nr 1881P), 
28 kasztanowców zwyczajnych 
w Komorowie (przy drodze powiato-
wej nr 1731P) oraz 32 klony zwyczaj-
ne w miejscowości Trzciel Odbudowa 
(przy drodze powiatowej 2737P).

 l opr. KK

Powstanie Regionalny Ośrodek 
Edukacji Kulturalnej i Animacji 
Kultury w Zbąszyniu

Wieloletnie starania 
władz samorządowych 
gminy Zbąszyń dotyczące 
modernizacji budynku 
Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej 
i Regionu Kozła zakończyły się 
sukcesem. 

Miasto otrzymało dofinan-
sowanie w kwocie 3 286 
666,64 zł w ramach Wiel-

kopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego, w kończącej się 
już perspektywie finansowej 2014-
2020. Wsparcie zostanie przeznaczone 

na utworzenie na bazie obecne-
go muzeum Regionalnego Ośrodka 
Edukacji Kulturalnej i Animacji Kul-
tury w Zbąszyniu. W ramach pla-
nowanej inwestycji zostanie zreali-
zowana przebudowa istniejącego 
budynku muzeum w celu dostoso-
wania go do wymagań użytkowania, 
potrzeb programowych oraz obowią-
zujących przepisów i warunków tech-
nicznych. Odnowiony budynek będzie 
pełnił funkcje dydaktyczne i wysta-
wiennicze, co będzie możliwe dzię-
ki wymianie pokrycia dachowego, 
wymianie drzwi i okien, oczyszcze-
niu elewacji, wzmocnieniu stropów, 

remontowi i adaptacji poszczególnych 
pomieszczeń. Modernizacja obejmie 
również stworzenie nowego parte-
rowego skrzydła budynku muzeum 
z użytkowym poddaszem wzdłuż ulicy 
Świętomikołajskiej, wraz z łącznikiem 
do istniejącego budynku muzeum. 
Obok dodatkowej powierzchni wysta-
wienniczej w nowym budynku zlo-
kalizowany zostanie serwer niezbęd-
ny do dygitalizacji zbiorów. Oprócz 
prac budowlanych zakupiony zosta-
nie niezbędny sprzęt i wyposażenie, 
w tym ścianki do ekspozycji zdjęć 
i obrazów, czy gabloty wystawowe 
zatrzymującym promieniowanie UV. 
Sprzęt wystawienniczy zostanie rów-
nież uzupełniony przez wyposażenie 
umożliwiające prowadzenie konferen-
cji, szkoleń oraz organizację bieżącej 
działalności administracyjno-biuro-
wej. Wykonawcą robót budowlanych 
będzie firma UB SZAŁATA sp. z o.o. 
z Poznania, która w drugim postępo-
waniu przetargowym złożyła najko-
rzystniejsza ofertę o wartości 4 512 
852,87 zł. Umowę dotacyjną Burmi-
strzowi Zbąszynia – Tomaszowi Kura-
sińskiemu przekazał Poseł na Sejm RP 
– Jakub Rutnicki, podpisanie umowy 
z wykonawcą prac budowlanych odby-
ło się 20 listopada br. w Muzeum 
Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła.

 l UM Zbąszyń

Dla wygody czytelnikówOd piątku 30 października 
w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Nowym 
Tomyślu działa wrzutnia 
książek, czyli całodobowe 
urządzenie do samodzielnego 
zwrotu książek. Znajduje 
się na zewnątrz budynku, 
przy wejściu głównym. 
Wrzutnia (inaczej: trezor 
biblioteczny) umożliwia 
wygodny sposób 
oddania książek w dniach 
i godzinach, kiedy biblioteka 
jest nieczynna.

ZASADY KORZYSTANIA 
Z WRZUTNI (trezora) 
1. Wrzutnia służy do całodobowe-

go zwracania książek wypoży-
czonych z MiP Biblioteki Publicz-
nej w Nowym Tomyślu w dniach 
i godzinach, gdy placówka jest nie-
czynna. 

2. Zbiory wypożyczone w innych pla-
cówkach, nie mogą być zwracane 
z wykorzystaniem wrzutni. 

3. Użytkownik korzystający z wrzut-
ni zobowiązany jest do delikatne-
go wkładania zwracanych książek 
do oznaczonego otworu. Książki 
należy wkładać pojedynczo, grzbie-
tem do środka. 

4. Książki zwrócone z wykorzysta-
niem wrzutni są zdejmowane 

z konta czytelnika w następnym 
dniu roboczym. Jednakże obec-
nie, ze względów epidemicznych, 
dopiero po upływie okresu kwa-
rantanny. 

5. Oddanie poprzez wrzutnię książek 
z opóźnieniem, nie zwalnia czy-
telnika od uiszczenia opłaty za ich 
nieterminowy zwrot. 

6. W przypadku stwierdzenia nieod-
notowanych wcześniej zniszczeń 
lub zabrudzeń zwracanych książek 
obowiązuje regulaminowa zasada 
pokrycia kosztów wynikłych z ich 
zniszczenia. 

7. Stanowisko wrzutni do książek jest 
objęte monitoringiem. 

8. Zabrania się wkładania do wrzutni 
jakichkolwiek przedmiotów poza 
wypożyczonymi w bibliotece książ-
kami. 

9. Nie należy także wkładać do wrzut-
ni książek, które czytelnik chce 
przekazać bibliotece w darze. 

10. Korzystanie z wrzutni jest jedno-
znaczne z akceptacją niniejszych 
zasad. Biblioteka zachęca do korzy-
stania z nowej możliwości zwraca-
nia wypożyczonych książek!

 l MiPBP



9wydanie 5 (111)

Kursy spawalnicze

W Zespole Szkół nr 1 
w Nowym Tomyślu 
realizowany jest 
projekt „Rozwój 
kształcenia 
zawodowego w Zespole 
Szkół nr 1 w Nowym 
Tomyślu”. 

Obejmuje on kursy spawalnicze 
dla uczniów Branżowej Szko-
ły I stopnia oraz Technikum 

Mechanicznego. Ich celem jest prak-
tyczne i teoretyczne przygotowanie 
uczestników do wykonywania zawo-
du spawacza metodą MAG-135 blach 
i rur ze stali ferrytycznych.

 l ZS nr 1 Nowy Tomyśl

Architekci z Trzcianki

Uczniowie kierunku 
technik architekt ZS RCKU 
w Trzciance podczas zajęć 
zdalnych doskonalą swoje 
umiejętności nie tylko 
z projektowania zieleni. 

Dzięki wiedzy zdobytej 
na tym kierunku, można 
rozpocząć pracę w różnych 

dziedzinach. Jedną z nich jest florysty-
ka. Uczniowie mierzą się m.in. z przy-
gotowywaniem kompozycji okoliczno-
ściowych, ślubnych i pogrzebowych 
z kwiatów ciętych. Zdobywają również 
wiedzę z zakresu arteterapii, czy two-
rzenia kompozycji roślinnych. 

Efekty ich prac można obejrzeć 
na profilu fb Architekci krajobrazu 
Trzcianka.

 l ZSRCKU Trzcianka opr. KK

Święto patrona online

Pod koniec listopada w liceum 
im Stefana Garczyńskiego 
w Zespole Szkół w Zbąszyniu 
obchodzony jest Dzień 
Patrona. 

Listopad w SOSW

Listopad był miesiącem, 
w którym uczniowie 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego 
w Zbąszyniu realizowali 
na zajęciach przede wszystkim 
zagadnienia związane 
z tematyką zdrowotną. 
Młodsi wychowankowie 
pamiętali również o innej 
ważnej listopadowej dacie 
– Dniu pluszowego misia, 
który przypada na 25 dzień 
listopada.

W ramach profilaktyki zdro-
wotnej odbył się szkolny 
konkurs plastyczny, którego 

Z kolei „Dzień Pluszowego Misia” 
świętowały klasa I i II, podczas zajęć 
bibliotecznych. Uczniowie opowia-
dali o swoich pluszakach przywiezio-
nych z domu oraz obejrzeli prezentację 
multimedialną ze znanymi misiami. 
Przypomnieli sobie o misiach, które 
są bohaterami bajek animowanych 
i filmów. Dzieci bardzo chętnie wyko-
nały tematyczne karty pracy, którym 
głównym bohaterem był oczywiście 
miś. Powstały piękne prace plastycz-
ne, których motywem przewodnim 
był miś.

 l SOSW w Zbąszyniu

Nie inaczej było w tym roku. 
Chodź sposób świętowa-
nia ze względu na pandemię 

koronawirusa był inny. Społeczność 
szkolna celebrowała ten dzień online. 
Uczniowie mogli m.in. powspominać 

poprzednie edycje święta, obejrzeć film 
o swoim patronie, czy rozwiązać quiz 
pn. „Stefan Garczyński – jego miasto 
i czasy”, przygotowany przez jedną 
z uczennic.

 l ZS Zbąszyń, opr. KK

celem było promowanie wiedzy o zdro-
wym żywieniu, stylu życia i kształto-
wanie prawidłowych nawyków słu-
żących zdrowiu. Uczniowie, którzy 
wykonali prace wykazali się dużą kre-
atywnością stosując różnorodne tech-
niki plastyczne. 

W swoich dziełach przypomnieli 
o ważności uwzględniania w naszym 
codziennym życiu zdrowej żywno-
ści, uprawiania sportu czy przestrze-
gania podstawowych zasad higieny. 
Uczniowie klas przysposabiających 
do pracy pamiętali także o zdrowiu 
psychicznym, problemach z używka-
mi i uzależnieniami. 

Wszyscy uczniowie biorący udział 
w konkursie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz upominki.
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Siatkarski weekend

W sobotę, 21 listopada w hali 
Powiatowego Centrum Sportu 
odbyły się dwa mecze ligowe 
MKS Kangur Nowy Tomyśl. 

W sobotę nowotomyska dru-
żyna zmierzyła się z UKS 
Jedynka Poznań, z którą 

wygrała 3:1. Następnego dnia MKS 
Kangur Nowy Tomyśl rywalizował 

z zespołem Orzeł Osiek, który 
wygrał z nowotomyskimi siatka-
rzami 3:2.

 l PCS Nowy Tomyśl

Wirtualny bieg 

W dniach 24-27 października 
odbył się Wirtualny Bieg 
Dla Europy w Chraplewie, 
pomysłodawcami imprezy 
było Stowarzyszenie 
„Chraplewo – razem możemy 
więcej” oraz Powiatowe 
Centrum Sportu w Nowym 
Tomyślu. Rywalizacja 
przebiegała na dystansie 
10 km.

Formuła biegu zakładała pełną 
swobodę w doborze trasy. 
Uczestnicy zobowiązani byli 

udokumentować swój bieg na urzą-
dzeniu elektronicznym przy pomocy 

popularnych aplikacji monitorujących 
aktywność fizyczną, a potwierdzenie 
w postaci zrzutu ekranu lub zdjęcia 
przesłać za pośrednictwem panelu 
zawodnika.

– Bardzo ucieszyła nas frekwencja 
podczas tej formy rywalizacji, mimo 
trwającej epidemii – bieg czy marsz 
nordic walking sprawia, że nasze 
samopoczucie w tych trudnych cza-
sach jest wciąż dobre. Dla każdego 
uczestnika Biegu Dla Europy przygo-
towaliśmy, wraz ze Stowarzyszaniem 
„Chraplewo – razem możemy wię-
cej” pamiątkowy medal oraz gadże-
ty – powiedział dyrektor PCS Jakub 
Skrzypczak.

 l PCS Nowy Tomyśl



11wydanie 5 (111)



12 listopad 2020


