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Gratulacje dla dyrektor MiPBP
w Nowym Tomyślu
W piątek, 11 czerwca w nowotomyskiej
bibliotece przewodnicząca Rady
Powiatu Nowotomyskiego Renata
Gruszka, starosta nowotomyski Andrzej
Wilkoński i przewodniczący Komisji
Edukacji, Zdrowia, Sportu, Kultury
i Polityki Społecznej Rady Powiatu
Nowotomyskiego Jacek Pieprzyk
wręczyli dyrektor Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej Lucynie Kończal
- Gnap nagrodę Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu za
zasługi w upowszechnianiu kultury,
składając z tej okazji serdeczne
gratulacje.

W

spomniana nagroda została przyznana na wniosek starosty nowotomyskiego. Do gratulacji przyłączyli się
również m.in. zastępca burmistrza Nowego Tomyśla Adrianna Zielińska, kierownicy i dyrektorzy
gminnych bibliotek, domów kultury i przyjaciele
nowotomyskiej książnicy. Warto dodać, że oprócz
wspomnianej nagrody w ostatnim czasie Lucyna
Kończal- Gnap została również wyróżniona tytułem Wielkopolskiego Bibliotekarza Roku 2020.
Jak podkreślała nagrodzona, wszystkie sukcesy i
wyróżnienia są zasługą niezwykle zaangażowanego, zgranego i kreatywnego zespołu pracowników, którym ma przyjemność kierować.
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Okrągłe liczby mają magiczną
siłę magnetyczną. W Biblii
Tysiąclecia liczba „40 lat”
pojawia się aż 41 razy
i najczęściej jest używana
w stosunku do pobytu Narodu
Wybranego na pustyni.
Dodajmy, iż dla ludzi jest
to data okrągła obejmująca
przynajmniej jedno pokolenie.

T

a sama natura ludzka ciągle
poszukuje znaków zakorzenienia, początku. Dzieje i kultura ziemi nowotomyskiej głęboko przeniknięte zostały przez chrześcijaństwo,
co stanowiło przez wiele wieków odbicie nurtu kultury polskiej i europejskiej.
Osadnictwo na terenie Nowego Tomyśla w początkach średniowiecza było
utrudnione, gdyż obszar ten porastały
nieprzebyte lasy. Tytułem wprowadzenia wypada przypomnieć, iż początki
Nowego Tomyśla wiążą się z prowadzonym w okolicy w XVIII w. osadnictwem olęderskim (m.in. Sękowo 1700 r.,
Paproć i Glinno 1701 r., Przyłęk 1704 r.,
Cicha Góra 1757 r., Nowa Róża 1765 r.).
Każda wspólnota wysoko ceni wątki
ciągłości w swojej historii. I to z oczywistych powodów dotyczy także Nowotomyślan. Podobnie jest z instytucją
Kościoła, która cieszy się ciągłością. Problemem w drugiej połowie XIX wieku
dla nowotomyskich wyznawców kościoła katolickiego była odległość – świątynię parafialną w Wytomyślu dzieliło
od miasta 8 kilometrów. Na nabożeństwa uczęszczano więc rzadko, przeważnie pieszo. Wraz ze wzrostem liczby katolickiej ludności Nowego Tomyśla
narastała potrzeba budowy kaplicy
publicznej na terenie miasta. Po długich
staraniach u władz pruskich, konsekracji kaplicy dokonano 3 marca 1896 r.
Była to skromna budowla o cechach neoromańskich, która pełniła jednocześnie
rolę kostnicy cmentarnej. Służbę duszpasterską pełnili rezydujący tu wikariusze z Wytomyśla. Dopiero w dniu
1 kwietnia 1924 r. powstała tu parafia
rzymskokatolicka p.w. NMP Nieustającej Pomocy, wydzielona z obszaru parafii Wytomyśl i Zbąszyń, a organizatorem parafii został ks. Stanisław Kuliszak.
Po wojnie większość protestantów
opuściła Nowy Tomyśl (do 1950 r.).
Kościoły ewangelickie na terenie Nowego Tomyśla przestały mieć opiekunów
i użytkowników, a jako mienie poniemieckie przejął je Skarb Państwa.
Na podstawie zaświadczenia starosty powiatowego w Nowym Tomyślu – z dnia 15 lipca 1947 r. wpisano
kościół ewangelicki w księdze wieczystej w Grodzisku Wielkopolskim jako
własność Skarbu Państwa w dniu 23
września 1947 r. Kościół ten został przekazany w użytkowanie miejscowej
parafii rzymskokatolickiej jako świątynia filialna – jednak bez uregulowania
kwestii własnościowych na rzecz parafii. Dodajmy, iż dopiero w dniu 16 maja
1988 r. Urząd Wojewódzki w Poznaniu
wydał decyzję o nieodpłatnym przekazaniu na własność parafii rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Nowym Tomyślu obiektu sakralnego położonego w Nowym
Tomyślu przy Placu Chopina. Pozwoliło to zachować od rozbiórki ten pierwszy historyczny obiekt na terenie miasta
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Dr Zdzisław Kościański:
Kilka refleksji na 40 lecie Parafii
p.w. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Nowym Tomyślu

– w odróżnieniu od obiektów ewangelickich w Szamotułach, Kościanie czy
w Zbąszyniu.
Niespodziewany zgon 29 maja 1981
roku księdza dziekana Michała Kosickiego, który od 1946 roku kierował parafią Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
w Nowym Tomyślu, był dużym wydarzeniem dla miasta i przełomem dla
nowotomyskich katolików. Na podstawie dekretu Kurii Metropolitalnej
w Poznaniu z dnia 1 czerwca 1981
roku z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy wydzielono parafię p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa, której kościół znajduje się na placu Chopina. Pierwszą parafię objął ksiądz proboszcz Władysław Kasprzak, a drugą
ksiądz proboszcz Jerzy Juja. Po ks. kanoniku Władysławie Kasprzaku (1936 –
2016) pasterzował od 2012 r. do 2020 r.
w parafii Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy w Nowym Tomyślu ks. kanonik Andrzej Grabański, a od 2020 ks.
kanonik Grzegorz Walachowski.
Początek istnienia Parafii NSPJ
w Nowym Tomyślu wiąże się z kryzysem peerelowskiego systemu władzy.
Zarazem pierwsza połowa lat osiemdziesiątych przyniosła szereg wydarzeń społeczno-politycznych i gospodarczych istotnych dla dziejów miasta.
Już w sierpniu 1980 roku władze wydały zgodę na tworzenie niezależnych
związków zawodowych, m.in. jako
pierwsze powstały na ziemi nowotomyskiej w Fabryce Narzędzi Chirurgicznych „Chifa”. Pogłębianie się kryzysu gospodarczego oraz niepokoje
z tym związane były nieobce w Nowym

Tomyślu. Po 1989 roku miasto jak i Polska otrzymała wielką szansę przejścia
z nakazowego bloku komunistycznego
do bloku demokracji wolnorynkowej
i swego rozwoju – dodajmy, że świetnie
ją wykorzystała.
W 40-leciu pracy duszpasterskiej
parafii parafia p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu
miała dwóch proboszczów + ks. kanonika Jerzego Juję (1981 – 2011) i ks.
proboszcza Tomasza Sobolewskiego
(2011 – 2021). Ponadto w parafii pełnili posługę duchowną: Rezydenci +
ks. Rakoczy Janusz (2003 – 2005); ks.
Pawłowski Andrzej (2005 – 2006); ks.
Mirosław Skórnicki (2015); Wikariusze
+ ks. Kubów Józef (1981 – 1984); + ks.
Zakrzewski Andrzej (1984 – 1987); ks.
Nagler Zdzisław (1987 – 1991); ks. Szulc
Mariusz (1991 – 1994); ks. Sotek Andrzej
(1994 – 1996); ks. Szymanowicz Marek
(1996 – 1997); ks. Dudkiewicz Mariusz
(1997 – 1998); ks. Łukowiak Tadeusz
(1998 – 2000); ks. Filipiak Artur (2000
– 2002); ks. Buliński Tomasz (2002 –
2007); ks. Kroll Mariusz (2006 – 2008);
ks. Denisiuk Marek (2007 – 2012); ks.
Matecki Mariusz (2008 – 2009); ks.
Jaśkowiak Waldemar (2009 – 2012);
ks. Łakomy Wiktor (2012 – 2013); ks.

Łukasz Grys (2012 – 2016); ks. Dawid
Kawała (2013 – 2015); ks. Artur Biegański (2015 – 2017); ks. Piotr Bednarski
(2016 – 2017); ks. Bartosz Rojna (2017
– 2019); ks. Marcin Cabaj (2017 -); ks.
Sebastian Kaźmierczak (2019); ks. Bartłomiej Smoczyk (2019 -). Warto dodać,
iż z parafii pochodzą kapłani: ks. Hała
Hieronim – święcony 1986 r.; + ks. Uramowski Zbigniew – święcony 1986 r.;
o. Spychała Natan Bartosz OFM – święcony 2005.
Na lata pracy w Nowym Tomyślu –
proboszczów i wikariuszy oraz rezydentów – przypadły wielkie parafialne budowy, remonty, odnowienia i renowacje
zabytków ruchomych. Wielkim zrządzeniem losu było to, że właśnie oni byli
proboszczami parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu w czas ważnych wyzwań i historycznych rocznic.
Na przestrzeni 40 letnich dziejów
Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana
Jezusa pewne akcenty szczególnie funkcjonują w naszej pamięci. Wymieńmy
niektóre z nich.
Po utworzeniu parafii, pierwszego
czerwca 1981 roku kościół został przygotowany na ceremonie pogrzebowe św. pamięci ks. dziekana Michała

Kosickiego – proboszcza parafii p.w.
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
w Nowym Tomyślu.
Pierwszą sumę odpustową i procesję
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
sprawował ks. kanonik Tadeusz Jabłoński z Poznania. W dniu 19 lipca tegoż roku
na mszy św. został poświęcony krzyż dla
Solidarności Wiejskiej, było to wyrazem
wsparcia duchowego księży nowotomyskich dla opozycji demokratycznej na wsi
i w mieście. Niewątpliwie wprowadzenie
stanu wojennego i lata osiemdziesiąte
były okresem, kiedy wielu parafianom
było bardzo trudno się odnaleźć w nowej
sytuacji. Kościół NSPJ i miejsca kultu
stały się miejscem modlitwy za Ojczyznę i internowanych.
10 czerwca 1983 roku sumę odpustową ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa sprawował i procesji eucharystycznej wokół Placu Chopina przewodniczył
ówczesny ks. biskup Zenon Grocholewski
z Rzymu. Jego Ekscelencja Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski z Nowym Tomyślem związany był poprzez to, że jego
rodzice mieszkali na ulicy Kanałowej
nr 4 i był on w czasie wakacji częstym
gościem ziemi nowotomyskiej. Dodajmy,
że Ksiądz Biskup odprawiał 26 maja 1988
roku w kościele NSPJ w Nowym Tomyślu
mszę św. dziękczynną z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich.
W 1988 roku wydarzyła się historia, która wstrząsnęła wiernymi.
Dnia 11 maja w piwnicy kościoła
pod wezwaniem Najświętszego Serca
Pana Jezusa znaleziono sześć pocisków moździerzowych z czasów II
wojny światowej, które ekipa saperska z Poznania usunęła.
Wielkim wydarzeniem w dziejach
Nowego Tomyśla było przybycie w dniu
8 czerwca 1996 roku figury Matki Bożej
Fatimskiej, która rozpoczęła swój pobyt
w Archidiecezji Poznańskiej.
Ważną sprawą dla parafii było uporządkowanie spraw własnościowych;
Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział
d.s. Wyznań dnia 16 maja 1988 roku
wydał następującą decyzję: „Przekazuję
nieodpłatnie na własność parafii Rzymsko
– Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Nowym Tomyślu obiekt sakralny
– kościół, położony w Nowym Tomyślu przy
Placu Chopina wraz ze znajdująca się pod
nim działką gruntu...”.
czytaj dalej na stronie 12
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Absolutorium dla Zarządu Wizyta wojewody
Powiatu

W środę, 29 czerwca Rada
Powiatu Nowotomyskiego
jednogłośnie udzieliła Zarządowi
Powiatu absolutorium
z wykonania budżetu za 2020
rok. Absolutorium to jeden
z najistotniejszych ustawowych
środków kontroli Rady Powiatu
nad działalnością Zarządu.

U

dzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu
oznacza, że budżet, w tym wydatki powiatu,
realizowane były prawidłowo i nie budziły
zastrzeżeń organów kontrolnych. Poprzez przyjęcie uchwały aprobuje się sprawozdanie z wykonania budżetu, zwłaszcza pod kątem poprawności
rachunkowej. Ocena dla Zarządu Powiatu wyrażona
w absolutorium jest jednocześnie oceną rzetelności
pracy wydziałów i jednostek podległych powiatowi.
KD

W

związku ze zmianami na stanowiskach
Komendanta Powiatowego Policji i
zastępcy Komendanta Powiatowego

C

elem wizyty było podpisanie umów
w ramach dwóch programów: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przedstawicielami: gminy Nowy Tomyśl, Damasławka,
miasta Wągrowiec (2 umowy) i Zbąszynia oraz

O bezpieczeństwie
w wakacje

We wtorek, 29 czerwca w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Nowym
Tomyślu odbyło się posiedzenie Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku działającej
przy staroście nowotomyskim.
Tematem wiodącym było
przygotowanie poszczególnych służb,
inspekcji i straży do okresu letniego,
ze szczególnym uwzględnieniem
bezpiecznego wypoczynku dzieci i
młodzieży na terenie powiatu.

W piątek, 25 czerwca wojewoda
wielkopolski Michał Zieliński gościł
w powiecie nowotomyskim.

programu MALUCH+ na dofinansowanie żłobków w gminach Lwówek i Zbąszyń.
Po uroczystości podpisania umów wojewoda
spotkał się z samorządowcami powiatu nowotomyskiego, a następnie na terenie firmy Berotu przekazał promesę drogową burmistrzowi
Nowego Tomyśla Włodzimierzowi Hibnerowi.
Wojewodzie towarzyszył poseł na Sejm RP Marcin Porzucek.
KD

Wyróżnieni za krzewienie
idei pracy organicznej

Policji w Nowym Tomyślu starosta nowotomyski
Andrzej Wilkoński wręczył wspomnianym osobom akty powołania do pracy w komisji. Skład
komisji stanowią: Andrzej Wilkoński - starosta nowotomyski, Marcin Brambor - wicestarosta nowotomyski, Krzysztof Pacholak - radny
Rady Powiatu Nowotomyskiego, Maciej Krystofek - Komendant Powiatowy Policji w Nowym
Tomyślu, Katarzyna Sobczak - Kukawka - zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym
Tomyślu, Ilona Burlaga - Karafa - Prokurator Rejonowy, Marek Kołdyk - Komendant Powiatowy PSP,
Walerian Silski - Państwowy Powiatowy, Inspektor Sanitarny, Janusz Kalemba - Powiatowy Lekarz
Weterynarii.
KK

S

rebrnymi medalami ,,Labor Omnia Vincit” Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
za krzewienie idei pracy organicznej uhonorowało Dominika Handzewniaka (Dyrektora
I Akademickiej Szkoły Podstawowej i prodziekana
Wydziału Zamiejscowego WSPiA w Nowym Tomyślu) i Karola Rogacza (muzyka, kompozytora,
aranżera, kapelmistrza i multiinstrumentalisty

od ponad 25 lat związanego z Nowotomyskim
Ośrodkiem Kultury).
Wręczenie medali odbyło się w piątek, 4 czerwca w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, gdzie prócz przedstawicieli Towarzystwa gratulacje uhonorowanym złożył także wicestarosta
nowotomyski, Marcin Brambor.
MM
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LGD KOLD
ma 15 lat!
W piątek, 18 czerwca
w sali wiejskiej w Pakosławiu
Lokalna Grupa Działania
KOLD świętowała 15 – lecie
działalności.

S

towarzyszenie zostało założone 16 marca 2006 roku. Nazwa
KOLD powstała od pierwszych
liter gmin założycieli: Kuślin, Opalenica, Lwówek oraz Duszniki.

pierwszego dyrektora biura Ireneusza Witkowskiego wspominano 15
lat działalności LGD KOLD. Na uroczystości wręczono cztery tytuły honorowych członków – samorządowcom założycielom oraz 30
medali okolicznościowych zasłużonym działaczom Stowarzyszenia.
Przybyli goście składali życzenia,
a potem nastąpił występ zespołu Polanie z ZS RCKU w Trzciance.
Specjalny tort, odśpiewanie 100

ll Uczestnicy projektu „Natura pobudza” realizowanego w ramach
programu Działaj Lokalnie

ll Międzynarodowy projekt współpracy z udziałem LGD KOLD, LGD 7 Kraina
nocy i dni oraz LGD Sudova z Litwy

Na salę w Pakosławiu wszystkich przybyłych wprowadził zespół
taneczny Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą. Po powitaniu gości w dyskusji panelowej pierwszego prezesa
Adama Woropaja, obecnego prezesa
Damiana Łęszczaka i wiceprezesa,

lat i spotkanie przy stole zakończyło obchody 15 lat działalności
LGD KOLD. Starostę nowotomyskiego Andrzeja Wilkońskiego podczas
wydarzenia reprezentował członek
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Edwin Pigla.
l opr. KK

Już od 15 lat z wiedzy i doświadczenia Lokalnej Grupy
Działania KOLD korzystają m.in. samorządy, stowarzyszenia i przedsiębiorcy. Zrealizowano szereg ciekawych
i innowacyjnych projektów z różnych dziedzin. Historię LGD KOLD wspominają: Adam Woropaj – pierwszy
prezes stowarzyszenia, Ireneusz Witkowski wiceprezes, dyrektor biura KOLD i Damian Łęszczak – obecny
prezes LGD KOLD.
Historia Lokalnej Grupy Działania KOLD sięga 2004
roku. Tak wspomina ten czas Adam Woropaj, ówczesny
wójt Dusznik i pierwszy prezes LGD KOLD: – To właśnie
wtedy na spotkaniu samorządowców dowiedzieliśmy
się o tzw. Leaderze +. Podczas spotkania samorządowców z sąsiadujących gmin, w którym udział wzięli:
Jerzy Dziamski
– wójt Kuślina, Ryszard
Napierała
– burmistrz
O p ale nic y,
Ireneusz Witkowski – burmistrz Lwówka
i ja jako wójt
Dusznik zdecydowaliśmy
o przystąpieniu do realizacji
tego programu.
Jednocześnie
wszyscy musieliśmy przekonać Rady Gmin, które miały wątpliwości „wyłożenia”
ok 20 tys. zł na realizację. Refundacja trwała rok. Projekt opiewał na 150 tys. zł i dotyczył głównie promocji
regionu oraz spotkań z innymi regionami.
To właśnie udział w programie Lider był asumptem
do powołania stowarzyszenia: – Kiedy weszliśmy już
w program Leadera, który był realizowany w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to zaszła
konieczność powołania Stowarzyszenia. Stworzyliśmy statut, przygotowaliśmy dokumenty i zwołaliśmy zebranie założycielskie – wspomina z kolei Ireneusz Witkowski.
Spotkanie założycielskie we wspomnieniach Adama
Woropaja: – 17 marca 2006 roku w salce w Dusznikach
22 założycieli spotyka się jako zebranie założycielskie,
które jest również I Walnym Zebraniem. Prowadzi Ireneusz Witkowski. Powołane zostaje Stowarzyszenie pod
nazwą KOLD (pierwsze litery gmin założycieli Kuślin,
Opalenica, Lwówek, Duszniki). Powołano Zarząd w składzie Adam Woropaj – prezes, Eugeniusz Wojtkowiak
– wiceprezes, członkowie: Elżbieta Utrata, Ireneusz
Witkowski, Jerzy Dziamski, Renata Borzych, Lucyna
Konieczna, Alfreda Januszewska, Sylwester Kamyszek.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Bogdan
Rościszewski. Zostało utworzone biuro, którego dyrektorem został Ireneusz Witkowski. I tak zaczęliśmy
działać. Do Zarządu zwrócili się kolejni sąsiedzi, a więc
Henryk Helwing burmistrz Nowego Tomyśla, Michał
Chojara burmistrz Pniew i Józef Ćwiertnia wójt Miedzichowa. Rozszerzamy obszar do 7 gmin i wszyscy godzą
się, aby nazwa KOLD pozostała, gdyż już w tym okresie wrosła ona w środowisko i zyskała swoja renomę.
Zmienia się Zarząd i od 2008 r. ja dalej prezesuję, a wiceprezesem zostaje Jerzy Dziamski, członkami Zarządu
zostają Renata Borzych, Józef Ćwiertnia, Ryszard Janiszewski, Wojciech Ruta i Ireneusz Witkowski. W 2011
r do Zarządu wchodzi Andrzej Mainka oraz Stanisław
Piechota. Zgodnie ze Statutem, na kolejnym Walnym
Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w 2015 r. dokonaliśmy zmian dostosowując skład Zarządu do koncepcji reprezentacji sektorowej. Ja dalej postanowiłem
już nie kandydować i wybraliśmy Zarząd w składzie:
Damian Łęszczak – prezes (przedstawiciel organizacji pozarządowej), Ireneusz Witkowski – wiceprezes
(przedstawiciel organizacji pozarządowej), członkowie zarządu: Paulina Młyńczak, prezes (mieszkaniec
obszaru) Lucyna Konieczna, prezes (przedstawiciel
przedsiębiorców), Stanisław Piechota prezes (przedstawiciel samorządów). Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Piotr Długosz. I tak działamy do dzisiaj.
– Do powstałego biura, które początkowo miało siedzibę w Dusznikach wkrótce dołącza Piotr Kłos. Rozliczamy funkcjonowanie biura co kwartał i wozimy
całe segregatory do Warszawy do FAP-y. Poznajemy
przy tym skrupulatną biurokrację (kropki, przecinki
itp.). Opracowujemy Lokalną Strategię Rozwoju na lata
2009 -2015 w ramach PROW 2007‒2013, która w konkursie zostaje wybrana do realizacji. Liczba członków
wzrasta nam do ponad 120. W skład członków KOLD
przyjmujemy także Starostwa Powiatowe, najpierw
Szamotuły, a później także Nowy Tomyśl. Dokumentacja rośnie i w międzyczasie przenosimy siedzibę biura

do Lwówka. Działalność stowarzyszenia trzeba podzielić na kilka działów: po pierwsze organizowanie konkursów na dofinansowanie projektów, po drugie realizacja
projektów współpracy, po trzecie animowanie społeczności lokalnej (w ramach programu Leader), po czwarte
– działanie Ośrodka Działaj Lokalnie w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, po piąte korzystanie z innych funduszy europejskich w tym z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Erasmus+, a także
z Europejskiego Funduszu Społecznego – dodaje Ireneusz Witkowski.
Z wielu projektów korzystają samorządy i przedsiębiorcy. Współpracę z nimi ocenia Damian Łęszczak –
obecny prezes stowarzyszenia: – Przyjęliśmy zasadę
organizowania spotkań
temat ycznych ze starostami, burmi s t r z a mi
i wójt ami
co 3‒4 miesięcy w celu
informowania, co się dzieje na całym
obszarze.
Podobnie
spotykamy
się przynajmniej 2 razy
w kadencji z wszystkimi radami gmin, aby również przekazać im informację tak, aby w jednym czasie od tej
samej osoby wszyscy pozyskali tę samą informację.
To pozwala również na lepszą współpracę społeczności lokalnej na terenach gmin. Wśród wielu projektów dotacyjnych w ramach działalności gospodarczej
przyjęliśmy dotychczas od początku 167 wniosków,
powstały 62 nowe miejsca pracy. W infrastrukturze
zbudowano nowe obiekty kulturalne, sportowe i turystyczne, wyremontowano świetlice, ścieżki piesze,
turystyczne w liczbie 108. Dużym powodzeniem cieszyły się granty, z których korzystały przede wszystkim organizacje pozarządowe (wpłynęły 364 projekty) uczestnicząc w festynach, wyjazdach studyjnych,
organizując warsztaty i budując małą infrastrukturę.
Do tego dodać musimy ponad 60 projektów zrealizowanych w ramach programu Działaj Lokalnie, gdzie dużo
pomysłów potrafiło uaktywnić społeczeństwo lokalne.
Jak wspomina Ireneusz Witkowski LGD KOLD na przestrzeni lat zrealizowała również wiele ciekawych
projektów: – Przede wszystkim trzeba wspomnieć
o projektach współpracy. W pierwszym okresie programowania unijnego było to 5 projektów, w tym 2
międzynarodowe z udziałem partnerów z Litwy, Estonii, Łotwy, Niemiec. W obecnym okresie rozpoczynamy już 9 projekt, w tym 3 międzynarodowe z Litwą,
Słowacja i Niemcami. Spotkania kulturalne z udziałem
zespołów artystycznych, kulinarne, ale także powstała
mała infrastruktura u partnerów. W ramach Erasmusa+ realizowaliśmy projekt związany z edukacją dorosłych z partnerami z Francji, Litwy, Niemiec i Słowacji.
Z partnerami z Niemiec realizowaliśmy także projekt
dla młodzieży z Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży. We wszystkich tych projektach (za wyjątkiem
jednego) nasza LGD była koordynatorem. Liczymy,
że ok 270 mieszkańców naszego obszaru miało możliwość poznać inne środowiska krajowe i europejskie.
Przeprowadziliśmy także szkolenie komputerowe dla
100 osób dorosłych z EFS.
Adam Woropaj zwraca również uwagę, że oprócz tych
projektów stowarzyszenie zajmowało się także aktywizacją mieszańców regionu: – Od początku wydawało nam się, że aktywizacja to zgodnie z założeniami programu Leader nasze główne zadanie, jednak
wprowadzana biurokracja zweryfikowała nasze założenia. Nie możemy jednak powiedzieć, że zaniechaliśmy
naszych działań. Każdego roku braliśmy udział w 5- 6
wystawach, festynach zarówno w kraju jak i za granicą. Wymienię tutaj chociażby Targi Poznańskie i Kieleckie, Grüne Woche w Berlinie, Jarmarki Bożonarodzeniowe w Strasburgu, w Raben w Niemczech i Lwówku
Śląskim, Kaziuki w Wilnie, wizytę w Brukseli czy festyny w gminach. Zorganizowaliśmy Mini Euro w 2012 r.
z udziałem 24 drużyn chłopców z wszystkich gmin
partnerskich krajowych i zagranicznych. W przyszłym
roku planujemy Olimpiadę Młodzieżową oraz Igrzyska
Seniorów. Cały czas realizujemy program Pamiętamy-Kontynuujemy dot. Powstania Wielkopolskiego oraz
program zapomnianych wielkopolskich gier podwórkowych. Ponadto wytyczyliśmy i oznakowaliśmy 4 szlaki turystyczne oraz oznakowaliśmy ponad 350 grobów
powstańczych specjalnym medalem.
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Nowoczesna infrastruktura
lekkoatletyczna w naszej szkole

We wtorek, 22 czerwca
w Zespole Szkół nr 1
w Nowym Tomyślu
podpisano umowę
na budowę nowoczesnej
sportowej infrastruktury
lekkoatletycznej na terenie
boiska szkolnego Zespołu
Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu.

W

ramach zadania planuje
się budowę 4-torowej bieżni lekkoatletycznej prostej

Trwają prace związane
z przebudową pasa drogowego
nr 2713P relacji Łomnica
– Nowy Dwór. Zadanie
współfinansowane jest
ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary
wiejskie, w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 -2020.

o długości 127 m, skoczni do skoku
w dal i trójskoku, skoczni do skoku
wzwyż oraz rzutni do pchnięcia kulą.
Całkowita wartość zadania wynosi
469 752,28 zł. Projekt dofinansowany
zostanie ze środków budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego,
w ramach tzw. „Programu lekkoatletycznego” w kwocie 80 000,00 zł. Pozostałe środki stanowić będą wkład własny Powiatu Nowotomyskiego.
Sygnatariuszami umowy byli: dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu Łukasz Frański oraz wykonawca

robót Jarosław Stefański – prezes Zarządu firmy Mardo Sport sp. z o.o. W tym
ważnym dla szkoły momencie uczestniczył również wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor i przewodniczący
Komisji Edukacji, Zdrowia, Sportu, Kultury i Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowotomyskiego Jacek Pieprzyk.
Celem projektu jest stworzenie warunków do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych oraz ich rozwoju na terenie
powiatu nowotomyskiego. Zakończenie
inwestycji planowane jest na wrzesień.
l KK

Mieszkańców Śliwna i okolic
z pewnością ucieszy fakt
przebudowy odcinka drogi
powiatowej o długości 1 km
w tej miejscowości.

P

owiat pozyskał na ten cel
p o n ad 1 , 5 m l n z ł dot acji z Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg, a kolejny 1 mln
pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat
ze środków własnych przeznaczy
na tę inwestycję nieco ponad 600
tys. zł. W środę, 23 czerwca podpisano umowę z wykonawcą, a roboty
budowlane rozpoczną się z początkiem lipca.
l opr. KK, fot. AB

Kolejni sportowcy
docenieni!

Trwa przebudowa drogi
Łomnica – Nowy Dwór

Z

adanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót
budowlanych na odcinku
1,380 km drogi powiatowej nr 2713P.
W ramach zadania odcinek drogi
gruntowej objęty inwestycją zyska
powierzchnię mineralno-asfaltową, przebudowane zostaną pobocza gruntowe oraz zjazdy na posesje oraz pola.
Planowane rozwiązania zapewnią prawidłowy spływ wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego do poboczy utwardzonych oraz
do rowów przydrożnych. Zostanie
także wykonany kanał technologiczny, który stworzy podziemną infrastrukturę dla sieci przewodowych

Przebudowa
drogi
w Śliwnie

operatorów telekomunikacyjnych,
energetycznych i innych świadczących swoje usługi.
Całkowita wartość zadania wynosi: 1 791 501,15 zł. Dofinansowanie

projektu ze środków EFRROW
to kwota: 891 144,00 zł. Planowany
termin zakończenia robót to 30 września br.
l AB, fot. TA

W środę, 23 czerwca
wicestarosta Marcin Brambor
spotkał się z mieszkańcami
naszego powiatu – uczniami
Szkoły Podstawowej nr 3
w Nowym Tomyślu, a zarazem
zawodnikami klubu Błękitni
Wronki, którzy zdobyli wraz
ze swoją drużyną tytuł Mistrza
Wielkopolski w kategorii
trampkarz C2.

P

odczas spotkania wicestarosta
pogratulował i podziękował
Maciejowi Myszczyszynowi

oraz Łukaszowi Kusterowi za godne
reprezentowanie naszej „małej
ojczyzny” poza granicami Powiatu
Nowotomyskiego.
Mamy nadzieję, że z takim zapałem do sportu, w niedalekiej przyszłości trzon reprezentacji Polski
stanowić będą zawodnicy związani
z Wielkopolską, Powiatem Nowotomyskim i Nowym Tomyślem.
W spotkaniu uczestniczyli także:
skarbnik powiatu nowotomyskiego
Barbara Golon, kierownik Wydziału
Rozwoju i Strategii Marzena Matusiak oraz rodzice zawodników.
l KD
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Ekologia ważna sprawa!
Ekologia ważna sprawa
w Porażynie jest zabawa!
– pod takim hasłem
w poniedziałek, 21
czerwca w Porażynie
odbył się piknik
dla uczestników
organizowanego przez
Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu
w ramach projektu
„ToEkoMyśl” konkursu
„Miesiąc dla ziemi wieki
dla pokoleń”.

P

rzypomnijmy: w konkursie
mogły brać udział placówki oświatowe, rodziny, grupy
znajomych, osoby indywidualne. Jego celem było promowanie
postaw ekologicznych wśród mieszkańców powiatu nowotomyskiego,
edukacja ekologiczna, zachęcenie
do prowadzenia trybu życia, który
jest bardziej przyjazny dla naszej
planety, kształtowanie postaw prośrodowiskowych oraz odpowiedzialności za wspólne dobro.
Z e z rea l i zowa nyc h d z i a ł a ń
uczestnicy składali sprawozdania.
Przy ich ocenie pod uwagę brana
była m.in.: pomysłowość, oryginalność i atrakcyjność przeprowadzonych działań, stopień zaangażowania oraz wpływ podjętych działań
na sytuację środowiska. Zwycięzców wyłoniła komisja konkursowa. Klasyfikacja przedstawiała się
następująco:

I miejsce
dzieci z Przedszkola nr 2
z Opalenicy i uczniowie
Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Chrośnicy
II miejsce
Maja Galas i Zuzanna Galas
III miejsce
Jan Szałek, Tobiasz
Włodarczak z Zespołu Szkół
w Opalenicy
IV miejsce
Klasa mundurowa
1b z Liceum
Ogólnokształcącego
Zespołu Szkół w Opalenicy
V miejsce
Jakub Wężowski, Filip
Zgrajewski z Zespołu Szkół
w Opalenicy
Podczas wydarzenia wicestarosta
nowotomyski Marcin Brambor wraz
z radną Rady Powiatu Nowotomyskiego
Dorotą Kaczmarek wręczyli laureatom
konkursu nagrody. Na uczestników
pikniku czekało sporo atrakcji, m.in.:
przeciąganie liny, zabawy z hula –
hop, mecze piłki nożnej, gra w mini
badmintona, warsztaty ratownictwa
medycznego, czy pogadanka z policjantem na temat bezpiecznych wakacji.
l KK
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Bezpiecznie na wsi

Wspólny projekt

W piątek, 18 czerwca
na terenie Muzeum
Wikliniarstwa i Chmielarstwa
w Nowym Tomyślu odbyła się
uroczystość wręczenia nagród
laureatom XI Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla
Dzieci „Bezpiecznie na wsi
mamy – od 30 lat z KRUS
wypadkom zapobiegamy”.

W piątek, 18 czerwca Zespół
„Rudniczoki” i Zespół Pieśni
i Tańca Polanie działający
przy ZS RCKU w Trzciance
przeprowadzili wspólne
warsztaty taneczno-wokalne.

P

rzybyłych do Nowego Tomyśla
laureatów w towarzystwie rodziców oraz wychowawców powitała
zastępca dyrektora OR KRUS w Poznaniu Lucyna Stachowska w towarzystwie
starosty nowotomyskiego Andrzeja Wilkońskiego oraz kierownika Placówki
Terenowej KRUS w Nowym Tomyślu,
Romualda Radnego.
Po przemówieniach oraz gratulacjach nadszedł najbardziej wyczekiwany moment wręczenia nagród.
Zwycięzcom zostały wręczone dyplomy z wizerunkiem ich prac oraz nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu.
Hasło tegorocznej edycji konkursu nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest
z jubileuszem, który placówka obchodzi w tym roku. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Celem konkursu było

Laureaci XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS
wypadkom zapobiegamy”
I grupa wiekowa (klasy 0‒3)

I miejsce – Sylwia Rybicka (klasa 3) – Szkoła Podstawowa w Przyprostyni
II miejsce – Franciszek Roszkiewicz (klasa 2) – Szkoła Podstawowa w Dobieżynie
III miejsce – Maria Minge (klasa 1) – Szkoła Podstawowa – Zębowo

II grupa wiekowa (klasy 4‒8)

I miejsce – Karolina Okonek (klasa 6) – Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym
II miejsce – Adrian Okoniewski (klasa 4) – Szkoła Podstawowa – Opalenica
III miejsce – Filip Nawrocki (klasa 4) – Szkoła Podstawowa w Wąsowie

WYRÓŻNIENIA
I grupa wiekowa

1) Maja Pasiciel (klasa 3) - Szkoła Podstawowa w Porażynie
2) Konrad Gawlik (klasa 2) - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu
3) Maksymilian Wrembel (klasa 1) - Szkoła Podstawowa w Pakosławiu
4) Maja Gołeczko (klasa 2) - Szkoła Podstawowa w Porażynie
5) Nadia Kaczmarek (klasa 3) - Szkoła Podstawowa - Lwówek

P

rojekt realizowany jest przez
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym

l opr. kam

Noc
Świętojańska

II grupa wiekowa

1) Antonina Rałowicz (klasa 4) - Szkoła Podstawowa - Chmielinko
2) Wiktoria Kerner (klasa 6) - Szkoła Podstawowa - Wąsowo
3) Nikola Robak (klasa 4) - Szkoła Podstawowa - Pakosław
4) Dominika Gajewska (klasa 7) - Szkoła Podstawowa - Chrośnica
5) Wiktoria Rembacz (klasa 5) - Szkoła Podstawowa - Pakosław

promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą
i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie czynności
szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego, których nie wolno powierzać

dzieciom poniżej 16 lat. Konkurs
pozwalał zatem sprawdzić wiedzę najmłodszych o bezpieczeństwie pracy
i zagrożeniach wypadkom w gospodarstwach rolnych. Z roku na rok Konkurs Kasy staje się coraz popularniejszy
i bierze w nim udział coraz więcej dzieci.
l MM, KD

Dla bezpieczeństwa
„Odłóż telefon i żyj! ”- takie
oto hasło zadedykowane
wszystkim zatraconym
w świecie nowoczesnych
technologii pojawiło się
we wtorek, 29 czerwca
przed przejściem dla
pieszych prowadzącym
do Starostwa Powiatowego.
Namalowali je uczestnicy
projektu „Misja
Apollo” we współpracy
z nowotomyską policją.
Podobne napisy pojawiły się
również w innych miejscach
Nowego Tomyśla.

C

złonkowie zespołów wymienili się wspólnymi doświadczeniami z występów przed

publicznością, potańczyli i pośpiewali.
Wydarzenie zrealizowano z projektu „Działaj Lokalnie”, Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz LGD KOLD. Był to pierwszy
etap realizacji projektu pn.: „Kultywowanie tradycji regionalnej przez
Zespół Pieśni i Tańca Polanie.”

Tomyślu, w ramach środków pozyskanych z programu Równać Szanse 2020, koordynowanego przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków
Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Wolności. W ramach akcji młodzież
zajmuje się opracowaniem i realizacją koncepcji czterech kampanii
społecznych, które poruszają ważne
w ich ocenie – tematy.
l KK

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Opalenicy
wraz z Oddziałem
Rejonowym Polskiego
Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
w Opalenicy w piątek, 25
czerwca zorganizowali
spotkanie integracyjne
seniorów z okazji nocy
świętojańskiej. Wydarzenie
oficjalnie wznowiło
działalność Domu Dziennego
Pobytu w Opalenicy
po wielomiesięcznej
przerwie związanej
z pandemią COVID-19.

I

mpreza odbyła się
na pięknej i urokliwej polanie
na terenie Ośrodka Szkoleniowo

Wypoczynkowego w Porażynie. Nie
mogło także zabraknąć przyjaciół
z zaprzyjaźnionych domów z Grodziska Wielkopolskiego oraz Buku.
Podczas zabawy seniorzy z uśmiechami na twarzach bawili się przy
swoich ulubionych utworach. Nie
zabrakło także rytuałów związanych z nocą świętojańską. Tradycyjnie już seniorzy udali się w głąb
lasu w poszukiwaniu kwiatu paproci. Zwycięzcy otrzymali dyplom
oraz wykonali wspólny taniec przy
ognisku.
Uczestnicy przygotowali się do uroczystości perfekcyjnie. Niezwykle
piękne, własnoręcznie zrobione
wianki zdobiły ich głowy, symbolicznie wrzucono je do wody. Spotkanie
umiliło wspólne śpiewanie przy ognisku i akompaniamencie gitary.
l OPS Opalenica
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Lepiej nie zadzieraj!

W sobotę, 5 czerwca w Hali
Widowiskowo-Sportowej
w Luboniu odbył się XI Puchar
Polski No Gi Jiu Jitsu.

P

ierwsze miejsce na podium
i tytuł mistrza w kategorii
masters II białe pasy wywalczył asp. szt. Leszek Szadura – Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu.

To największa tego typu impreza
organizowana w Polsce. Ta dyscyplina
sportu opiera się na chwytach. Dominują w niej dźwignie, duszenia oraz
inne techniki unieruchamiania przeciwnika. Stosuje się też rzuty mające na celu sprowadzenie przeciwnika do parteru. Chwyty w parterze
często wykonuje się nogami poprzez
zahaczenie lub objęcie części ciała
przeciwnika.
l KPP w Nowym Tomyślu

Wędkowali
o puchar starosty

W niedzielę, 20 czerwca nad
jeziorem Brajec odbyły się
Zawody Wędkarskie o Puchar
Starosty Nowotomyskiego.

T

egoroczna rywalizacja wędkarska odbyła się w klasyfikacji drużynowej oraz indywidualnej. W klasyfikacji drużynowej
wygrali gospodarze – wędkarze
z Koła PZW Nr 31 w Nowym Tomyślu w składzie: Łukasz Waściński,
Dariusz Suchocki i Adam Wieczorek
z sumą punktów 13.170. Na drugiej pozycji uplasowali się wędkarze
z sekcji Kuślin (10.320 punktów),

na trzeciej Koło PZW Nr 171 Wydra
z Bolewic (7.050 punktów), czwarte miejsce zajęła drużyna z gminy
Sulęcin – z Koła Nr 1 (5.580 punktów), a piąte Koło PZW Nr 24 Lwówek (5.010 punktów).
W klasyfikacji indywidualnej
czarnym koniem okazał się Michał
Niemyt (4.710 punktów), na drugim miejscu był Łukasz Waściński
(4.650 punktów), na trzecim Ryszard
Sekuła (4.420 punktów), na czwartym Dariusz Suchocki (4.400 punktów), na piątym Mirosław Kaczmarek (4.380 punktów), a na szóstym
Adam Wieczorek (4.120 punktów).
l opr. KD

Centrum monitoringu
środowiskowego

Od kilku lat w Zespole Szkół
nr 1 w Zbąszyniu prowadzone
są badania jakości wody
Jeziora Zbąszyńskiego,
a od dwóch lat badania jakości
powietrza w Zbąszyniu.

W

tym roku z powodu pandemii badania trzeba
było przełożyć. Jednak

po powrocie do nauczania stacjonarnego uczniowie klas przyrodniczo-medycznych I b, II b i II c prowadzili pomiary jakości powietrza i wody
w ramach szkolnego monitoringu środowiskowego.
Dofinansowanie projektu w ramach
Planu Zrównoważonego Rozwoju
IKEA Industry pozwoliło na zakup
dodatkowego sprzętu do mierzenia
parametrów fizyko-chemicznych

powietrza i wody, w szczególności miernika pyłów zawieszonych
w powietrzu pomieszczeń, miernika stężenia tlenu w wodzie oraz
nowych testów do badania zawartości biogenów w wodzie. Dzięki tym
urządzeniom można było poszerzyć
zakres badań jakości powietrza i wody
w ramach monitoringu środowiskowego oraz na bieżąco sprawdzać stan
powietrza w szkole.
Jakość powietrza w Zbąszyniu
można na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej szkoły, gdzie znajduje
się link do miernika jakości powietrza,
który został umieszczony na budynku Liceum Garczyńskiego przy ulicy
Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu. Czujnik smogu – looko2v3
mierzy stężenie pyłów: PM10, PM2,5
i PM1, temperaturę powietrza, wilgotności oraz stężenie formaldehydu.
W efekcie prowadzonych przez
uczniów badań powstał raport z monitoringu środowiskowego dotyczący badania jakości powietrza i wód
powierzchniowych okolic Zbąszynia
publikowany na stronie szkoły i przekazany IKEA INDUSTRY oraz władzom
samorządowym gminy Zbąszyń.
l ZS nr 1 Zbąszyń

Wiklinowym szlakiem po powiecie

W 2016 roku zrodził się
pomysł utworzenia szlaku
wikliny łączącego gminy
Miedzichowo i Nowy Tomyśl.
Obecnie koncepcja przechodzi
reorganizację, a pomysł
inicjatora przedsięwzięcia,
wójta gminy Miedzichowo
nabiera realnego kształtu.

K

toś może zadać pytanie dlaczego Miedzichowo, czy Nowy
Tomyśl? Wiklina i plecionkarstwo stanowią nieodzowną część ziemi
nowotomyskiej. Od osadnictwa olęderskiego, z którym przywędrowała sztuka plecionkarstwa, poprzez założenie
w 1885 r. plantacji popularnej „amerykanki”, po coroczne festiwale dnia
dzisiejszego. Właśnie w Miedzichowie

i Nowym Tomyślu tradycja wikliny ciągle żyje, widzimy to choćby na przykładzie licznych instalacji wiklinowych, czy
sporej ilości imprez o tematyce plecionkarstwa i wikliniarstwa.
Szlak obecnie jest na etapie całkowitej przebudowy i organizacji. Urząd
Gminy Miedzichowo przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu podjął się tego trudnego zadania.
Został powołany koordynator, który
jest swoistym konstruktorem całego
projektu. W stosunku do pierwotnego
szlaku, koncepcja uległa zmianie. Jego
istotą pozostanie nadal pokazanie dziedzictwa oraz żywych tradycji wikliniarstwa jako uprawy, przetwórstwa wikliny. Jednak szlak to również inne atrakcje
turystyczne i kulturowe, a także piękno
niekończących się lasów Miedzichowskiego Parku Krajobrazowego i obszarów

Natura 2000. Aby to wszystko stało się
możliwe, obecnie prowadzone są rozmowy zarówno z właścicielami gospodarstw agroturystycznych, restauratorami, hotelarzami, także rzemieślnikami.
Zgodnie z założeniami szlak ma rozpocząć funkcjonowanie od przyszłych
wakacji, a całość zainauguruje piknik. Zostaną przedstawieni partnerzy
szlaku, odbędą się pokazy plecionkarstwa. Jednak zanim to nastąpi, zorganizowanych zostanie kilka wydarzeń będącym swoistym preludium
do startu szlaku, jak choćby otwarcie
wystawy stałej w skansenie „Dymarki Miedzichowskie”. Ponadto, do października ma powstać strona internetowa. Honorowy patronat nad projektem
sprawuje starosta nowotomyski Andrzej
Wilkoński.
l JK, opr. MM
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Historyczny sukces
ZSRCKU w Trzciance

Uczniowie trzcianeckiego
Technikum mieli sposobność
skonfrontowania swojej
wiedzy i umiejętności
z przedstawicielami szkół
z całej Polski.

X

L I V O l i m p i a d a Wi ed z y
i Umiejętności Rolniczych,
na etapie ogólnopolskim,
stanowiła ogromne wyzwanie.
Uczniowie z całej Polski na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy, w piątek
28 maja rywalizowali w 11 blokach
tematycznych: produkcja roślinna,
produkcja zwierzęca, mechanizacja
rolnictwa, ogrodnictwo, gastronomia, technologia żywności, agrobiznes, leśnictwo, ochrona i inżynieria
środowiska, architektura krajobrazu
oraz weterynaria. Ogłoszenie wyników odbyło się dzień później.
Po raz pierwszy od wielu lat, dzięki sukcesowi na etapie okręgowym,
na zmagania ogólnopolskie zakwalifikowanych zostało aż 11 uczestników – uczniów trzcianeckiej szkoły. Ogromna konkurencja, a także,
co podkreślali organizatorzy, niezwykle wysoki poziom zmagań, nie
stanowiły jednak dla uczniów zagrożenia, bowiem okazało się, że wynik
końcowy dał szkole tytuł najlepiej przygotowanej merytorycznie

Laureaci XLIV
Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności
Rolniczych
Kacper Błachowiak –
laureat I miejsca w bloku
produkcja roślinna
Witold Olszewski –
laureat II miejsca w bloku
produkcja zwierzęca
Zuzanna Wrembel –
laureatka II miejsca
w bloku weterynaria
Kacper Piechota –
laureat III miejsca w bloku
mechanizacja
Łukasz Pietrucha –
laureat w bloku produkcja
roślinna
Agnieszka Zerbe –
laureatka w bloku
gastronomia
Sandra Wencka –
laureatka w bloku
architektura krajobrazu
Marceli Migdałek
– finalista w bloku
architektura krajobrazu
Swiderek Kinga –
finalistka w bloku
technologia żywności
Julia Nowak – finalistka
w bloku technologia
żywności
Paulina Szulc – finalistka
w bloku weterynaria

placówki kształcącej w kierunkach
okołorolniczych i zapewnił pierwsze
miejsce w ogólnej klasyfikacji szkół.
To wielki sukces każdego z olimpijczyków, którzy mimo zdalnej nauki,
trudności wynikających z pandemii, okazali hart ducha i gotowość
do tego, by realizować marzenia.
Dzięki tej determinacji uczniowie
szkoły w Trzciance uplasowali się
na czołowych lokatach w tej ogólnopolskiej rywalizacji.
Doświadczenie i wygrana to także
szansa na budowanie swojej przyszłości, bowiem z osiągnięciem
tak wysokich lokat w klasyfikacji ogólnopolskiej wiąże się szansa
na kontynuowanie nauki na uczelni
wyższej z racji przyznawanego laureatom indeksu na studia.
Technikum w Trzciance ma zatem
sposobność do świętowania sukcesów indywidualnych i sukcesu szkoły, co stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia oraz
gotowości uczniów i prowadzących
ich nauczycieli do podejmowania
wyzwań, nawet w czasie bardzo
trudnym!
Odniesiony sukces był okazją
do wręczenia wyróżnień przez władze samorządowe powiatu nowotomyskiego. W poniedziałek, 21
czerwca w ZS RCKU w Trzciance starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński wraz z dyrektorem Powiatowego
Centrum Usług Wspólnych Markiem
Nyćkowiakiem wręczyli wyróżnienia
nauczycielom tej szkoły w związku
ze zdobyciem przez placówkę pierwszego miejsca w ogólnej klasyfikacji szkół XLIV Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych.
Wśród wyróżnionych znaleźli
się: Izabela Kałek – dyrektor, Jadwiga Pietrzak, Monika Pietrakowska,
Anna Kuśnierek, Joanna Błaszczyk – Cichoszewska, Marek Duda,
Paweł Duda i Bogusław Zboralski.
Życzenia na ręce dyrektor ZS RCKU
w Trzciance Izabeli Kałek przekazali również pozostali członkowie
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego,
podczas posiedzenia Zarządu w dniu
15 czerwca.
l ZS RCKU Trzcianka, opr. kam

Nowy Pomnik Powstańców Wielkopolskich
Mszą świętą w kościele pod
wezwaniem św. Mateusza
w Opalenicy rozpoczęły
się w niedzielę, 27 czerwca
uroczystości związane
z oficjalnym odsłonięciem
wyjątkowej budowli, jaka
powstała przed Centrum
Kultury i Bibliotece w Opalenicy.

P

omnik Powstańców Wielkopolskich – bo o nim mowa – nieprzypadkowo znalazł się w tym
miejscu – a więc przed budynkiem
CKiB, którego patronem są właśnie
bohaterscy mieszkańcy Wielkopolski, którzy walczyli z zaborcą i walkę
tę wygrali, dając impuls do odzyskania
niepodległości w naszym kraju.
– Dzisiejszy dzień jest dla mnie
bardzo podniosły, ponieważ mówimy

o powstańcach wielkopolskich, o jedynym zrywie, który doprowadził do wolności Wielkopolski i do tego, że dziś
możemy być dumnymi Polakami,
dumnymi Wielkopolanami. Historia
naszego pomnika – mógłbym przekornie powiedzieć, że rozpoczęła się
w 1977 roku. Ówczesne władze zdecydowały o budowie pomnika przy
Urzędzie Miejskim. Pomnik ten składał się z obelisku i fontanny. Niestety
od lat 90-tych pomnik był degradowany i niszczony. Zlikwidowano fontannę, a w to miejsce usypano klepisko.
Pozostał samotny, zapomniany obelisk.
Przy rewitalizacji pomnika, chcieliśmy
go tutaj przenieść, niestety stan techniczny okazał się na tyle słaby, że uległ
całkowitemu zniszczeniu. Postanowiłem, że zbudujemy nowy pomnik,
w nowej lokalizacji. Powiem, że Opalenica jest miejscem wyjątkowym,

bo projekt wsparło od razu wiele osób.
W bardzo krótkim czasie udało nam
się pomnik wybudować – mówił podczas uroczystości burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc.
Ostateczny kształt pomnika,
to zasługa jego autora – poznańskiego artysty Romana Kosmali. Pomnik
wykonany jest ze szlachetnych materiałów. Wykonawcą elementów granitowych jest Granitmar Marian Gryś
z Kościana, który specjalnie sprowadził
odpowiednio dobrany granit. Odlewy
z brązu wkomponowane w kamień stanowić będą przez wiele lat jego stały
element.
Kilka zdań na temat samego pomnika, jak i historii Powstania Wielkopolskiego w nawiązaniu do Opalenicy i jej
mieszkańców wypowiedział historyk dr Zdzisław Kościański. Następnie dokonano oficjalnego odsłonięcia

Domki dla owadów
W sobotę, 12 czerwca
w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Miedzichowie
w ramach projektu „Gramy
w Zielone z Fundacją Orlen”,
dofinansowanego ze środków
Fundacji Orlen Dar Serca
odbyły się warsztaty, podczas
których najmłodsi mogli
zbudować domki dla owadów.

W

arsztaty prowadziła blogerka
zajmująca się tematyką ogrodową Marcelina Haremza.
Uczestnicy dowiedzieli się dlaczego
domki powinny być małe, jak zaprojektować budkę, by nie stała się karmnikiem dla ptaków i poznali podstawowe
gatunki dzikich zapylaczy występujących w Polsce. Warsztaty miały charakter międzypokoleniowy. Każda grupa

mogła zbudować domek od podstaw
własnymi rękoma. W czytelni pojawiło
się mnóstwo narzędzi, metalowe siatki, trzcina, drewno, wkrętarki i różne
maszyny do cięcia i wiercenia. Dzieci
świetnie sobie radziły, pod okiem starszych, którzy wykonywali najtrudniejsze prace.
l GBP w Miedzichowie opr. kam

XXVII Wielkopolskie
Targi Rolnicze

Drugi weekend czerwca
(12‒13) w Sielinku upłynął pod
znakiem XXVII Wielkopolskich
Targów Rolniczych.

G

łównym organizatorem wydarzenia był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Zwiedzający mogli
zapoznać się z najnowszymi trendami w rolnictwie, zarówno w kwestii maszyn rolniczych, nasiennictwa
jak i praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w gospodarstwach

pomnika poprzez ściągnięcie biało –
czerwonej wstęgi. Aktu tego dokonał
burmistrz Tomasz Szulc, w asyście
doktora Zdzisława Kościańskiego oraz
dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki w Opalenicy Krzysztofa
Sadowskiego.
P o m n i k
poświęcili księża proboszczowie
opalenickich parafii – Antoni
Lorenz oraz
Zbigniew
Kuźnicki.
Zwieńczeniem uroczystości było wmurowanie przy pomniku
tak zwanej kapsuły czasu –
na pamiątkę dla przyszłych pokoleń
opaleniczan. W kapsule znalazły się:
nazwiska powstańców z Kampanii

demonstracyjnych. Imprezami towarzyszącymi były Dni Pola i Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego, podczas
której tytułami czempionów i wiceczempionów nagrodzono bydło najlepszych hodowców. Puchar dla
wiceczempiona w rasie charolaise
w kategorii jałowice powyżej 18 miesięcy ufundował starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński. Otrzymał go
Kacper Napiórkowski. W imieniu włodarza powiatu wyróżnienie wręczyła
radna Rady Powiatu Nowotomyskiego Dorota Kaczmarek.
l KK

Opalenickiej, powstańcza flaga, rysunki dzieci po konkursie „Powstanie
Wielkopolskie oczami dziecka”, raport
o stanie Gmina Opalenica za 2020
rok, kilka pozycji książkowych traktujących o Powstaniu Wielkopolskim, a w których
pisaniu uczestniczył doktor Bogumił Wojcieszak.
Do kapsuły włożono również
akt poświęcenia i odsłonięcia pomnika.
Kapsułę wmurowali burmistrz
Tomasz Szulc oraz
starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński.
Na koniec liczne delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem,
a całość krótkim koncertem uświetniła Opalenicka Orkiestra Dęta.
l UM Opalenica, opr. kam
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„Turbo Obóz” dla sportowca roku
2020 w powiecie nowotomyskim
Z ogromną przyjemnością
informujemy, że dzięki
współpracy z Nowotomyską
Akademią Biegania Powiat
Nowotomyski mógł przekazać
w formie upominku dwa
miejsca na „Turbo Obóz”.

VII Nocny Bieg Świętojański

wątpienia marzeniem wielu młodych
adeptów piłki nożnej. Podczas tygodniowego pobytu w Buczu dzieci będą
odbywały treningi z licencjonowanymi
trenerami UEFA, a także wezmą udział
w konkursie prowadzonym przez Bartosza Ignacika. Dodatkowo prócz wielu
piłkarskich atrakcji na dzieci czekają m.in. zajęcia z języka angielskiego
oraz spotkanie z youtuberem – Kacprem Misztalem „Qesek”. Cennych
piłkarskich rad udzielą też bez wątpienia Błażej Telichowski i Zbigniew
Zakrzewski, którzy już zapowiedzieli
swój udział w wydarzeniu.
Kamilowi (zawodnik NAP Polonia
Nowy Tomyśl) gratulujemy i życzymy wspaniałych wrażeń! Nowotomyskiej Akademii Biegania dziękujemy
za zaangażowanie w rozwój sportu
dzieci na naszym terenie.

S

portowe wydarzenie dla młodych piłkarzy to wspaniała niespodzianka przygotowana
przez profesjonalistów i pasjonatów
piłki nożnej. Jeszcze bardziej cieszy
nas, że nagrodę mogliśmy przekazać
do wykorzystania Kamilowi Kusterowi (wraz z jedną wybraną przez niego
osobą). Kamil został bowiem sportowcem roku 2020 w powiecie nowotomyskim – zwycięzcą plebiscytu zorganizowanego przez portal MyRegion.
Uczestnictwo w „Turbo obozie” jest bez

l MM

Kurnik Impro wrócił do gry!

N

Grupa improwizacji
kabaretowej Kurnik
Impro wystąpiła
w czwartek, 17
czerwca na scenie
Gminnego Ośrodka
Kultury w Kuślinie,
po długiej przerwie
spowodowanej
pandemicznymi
obostrzeniami.

owe gry impro, ogromna dawka
pozytywnej energii, humor
i mnóstwo zabawnych scen
pokazały jak ogromną radość przyniósł aktorom powrót do występów
na żywo i jak bardzo chcą się dzielić
tą radością z innymi.
Publiczność, która zgromadziła się
w sali widowiskowej żywo reagowała
na „zaczepki” improwizatorów i wspaniale się bawiła.
l GOK Kuślin

W sobotę, 19 czerwca
w Sielinku Opalenicki
Klub Biegacza, OSiR
Opalenica oraz Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Sielinku zaprosili
na siódmą już edycję Biegu
Świętojańskiego.

P

atronami wydarzenia była gmina
Opalenica oraz Powiat Nowotomyski. Zawody – punktualnie
o godzinie 20:00 otworzył burmistrz
Opalenicy Tomasz Szulc, a następnie
ponad 120 osób w blasku rac ruszyło
na trasę biegu. Wcześniej na różnych
dystansach startowały dzieci i młodzież.
l opr. KK

Kajakarskim szlakiem Karola Wojtyły

W niedzielę, 13 czerwca
odbył się 16. Spływ
Kajakowy Rzeką Obrą
Szlakiem Karola Wojtyły.
Wydarzenie cieszyło się
ogromną popularnością.

W

zięło w nim udział 146
osób, które płynęły w 73
kajakach.
Na terenie Campingu „Przy Baszcie” w Zbąszyniu nastąpiła weryfikacja uczestników. Powitania dokonał Tomasz Szczechowicz - dyrektor

Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, oficjalnego otwarcia
zaś Tomasz Kurasiński - burmistrz
Zbąszynia w towarzystwie Andrzeja
Wilkońskiego - starosty nowotomyskiego i Marcina Hoffmanna - sekretarza
Gminy Zbąszyń.

Drobnymi upominkami docenieni zostali najstarszy oraz najmłodsze uczestniczki. Wyróżnienia
otrzymali Jerzy Wirski z Sulechowa
oraz Antonina Hoffmann i Zuzanna
Witkiewicz ze Zbąszynia. Nie zabrakło również najbardziej wytrwałego

kajakarza, Piotra Skrzypczaka,
który nie opuścił do tej pory żadnego spływu.
l Zbąszyńskie Centrum
Sportu, Turystyki
i Rekreacji,
opr. kam.
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Gromy CUP!

Spotkanie z czeskim
sztangistą

W dniach 27‒28 czerwca
w Powiatowym Centrum
Sportu w Nowym Tomyślu
odbył się turniej koszykarzy
z rocznika 2005/2006 Gromy
Cup. Do Nowego Tomyśla
zawitały uznane koszykarskie
drużyny z Bytomia, Włocławka
i Zielonej Góry.

Od 6 do 22 czerwca
w obiektach Młodzieżowego
Centrum Podnoszenia
Ciężarów, który mieści się przy
Powiatowym Centrum Sportu
w Nowym Tomyślu, odbywało
się zgrupowanie kadry
narodowej reprezentacji Czech
w podnoszeniu ciężarów.

M

imo że turniej miał charakter towarzyski to nie
zabrakło emocji w każdym
z rozegranych spotkań. Większość
meczów rozstrzygała się w ostatnich
minutach, a o awansie do meczów
o miejsca decydował jeden zdobyty
kosz. Mimo zakończonego już sezonu, koszykarze pokazali pełne zaangażowanie wchodząc na wyższe obroty z każdą kolejną, rozegraną kwartą.
W ceremonii zamknięcia turnieju udział wziął starosta nowotomyski
– Andrzej Wilkoński, który pogratulował zawodnikom i trenerom drużyn i wręczył nagrody indywidualne
oraz puchary za zajęcie pierwszych
trzech miejsc.

W

stolicy powiatu nowotomyskiego trenowali najlepsi sztangiści naszego
południowego sąsiada. W dniach 6 –
17 czerwca trenowała grupa juniorów
i młodzieżowców w przedziale wiekowym 15 – 23 lata, z kolei w dniach 13 –
22 czerwca w obiektach MCPC zameldowała się grupa seniorów, na czele
z dwukrotnym olimpijczykiem (Londyn 2012 i Rio 2016) Jiri Orsagiem.
Czeski olimpijczyk, startujący
w kategorii super ciężkiej w Nowym
Tomyślu przygotowywał się do swoich

Do pierwszej piątki turnieju
zostali wybrani:

• Markowski Juliusz – TKM Włocławek
• Cisowski Jakub – UKS MOSM Bytom
• Samolak Wojciech – AKM Gromy
Nowy Tomyśl
• Jaroń Krzysztof – UKS MOSM Bytom
• Piorun Daniel – Zastal Zielona Góra
Wyróżnienia trenerów otrzymali:

• Sołtys Jakub – TKM Włocławek
• Pleszczyński Maksymilian – UKS
MOSM Bytom

W sobotę, 26 czerwca
w Bolewicach
zainaugurowano Grand
Prix w biegach na 5 km.
Do Nadleśnictwa, gdzie miał
miejsce start, przybyła blisko
setka osób. „Małe” Grand
Prix oficjalnie otworzył
wójt gminy Miedzichowo
– Stanisław Piechota,
nadleśniczy Nadleśnictwa
Bolewice – Grzegorz
Gaczyński oraz dyrektor
Powiatowego Centrum
Sportu – Jakub Skrzypczak.

P

rzypominamy, że zgodnie
z regulaminem, by zaliczyć GP
trzeba ukończyć 4/6 biegów.
Regulamin dostępny jest na stronie
www.pcsnt.pl.
l PCS

• Szydlik Oskar – AKM Gromy Nowy
Tomyśl
• Banach Mikołaj – Zastal Zielona
Góra

MVP Gromy Cup został:

• Nikodem Biliński – TKM Włocławek

Klasyfikacja końcowa turnieju:

•
•
•
•

1. TKM Włocławek
2. UKS MOSM Bytom
3. AKM Gromy Nowy Tomyśl
4. Zastal Zielona Góra

trzecich Igrzysk Olimpijskich. Orsag
legitymuje się fenomenalnym wynikiem w dwuboju – ponad 400 kg oraz
rekordem w podrzucie 245 kg. Podczas zgrupowania obecni byli również
doświadczeni czescy trenerzy: Emil
Brzóska oraz Pavel Ivanic, wychowawcy mistrzów olimpijskich w podnoszeniu ciężarów.
Zarówno trenerzy, jak i najlepszy
czeski zawodnik spotkali się z wicestarostą nowotomyskim – Marcinem
Bramborem, dyrektorem Powiatowego Centrum Sportu – Jakubem Skrzypczakiem oraz Marcinem Lampe
– trenerem LKS Budowlani Całus
Nowy Tomyśl. Spotkanie było okazją
do poznania opinii na temat warunków treningowych i dyskusji związanych ze zbliżającymi się Igrzyskami
Olimpijskimi w Tokio. Trenerzy wrócili także do wspomnień z odbywanych w Nowym Tomyślu w 2016 roku
Mistrzostw Europy do lat 15 i 17.
l PCS

Złoto dla Piotra Kudłaszyka

l PCS

Biegowa rywalizacja – start

Zawodnik LKS „Budowlani
– Całus” Nowy Tomyśl Piotr
Kudłaszyk zdobył złoty
medal Mistrzostw Polski
w podnoszeniu ciężarów
w kategorii do 73 kg. Impreza
odbyła się w pierwszy
weekend czerwca w Gdańsku.
Klasyfikacja
open kobiet

Klasyfikacja
open mężczyzn

1. Joanna Guzik
2. Magdalena Maciąg
3. Agata Świątek

1. Przemysław Fornalik
2. Marek Mocek
3. Kamil Sieroń

P

iotr Kudłaszyk w rwaniu zaliczył
wszystkie trzy podejścia (121,
126 i 128 kg), a w podrzucie dwa
(152 i 157 kg), co dało mu pierwsze
miejsce. Trzeciej próby już nie podjął.

Drugą reprezentantką klubu
z Nowego Tomyśla była jego siostra –
Paulina Kudłaszyk. Paulina w rwaniu
zajęła 4. miejsce zaliczając w pierwszym podejściu 48 kg. Dalsze próby
na 50 i 51 kg były nieudane. Prawdziwy horror rozpoczął się w podrzucie.
By zdobyć brąz trzeba było podrzucić 64 kg. I od takiego ciężaru podrzut
rozpoczęła Paulina. Niestety zaliczyła
go dopiero w trzeciej próbie. W dwuboju dźwignęła 112 kg, co dało brązowy medal w dwuboju i srebrny
w podrzucie.
l LKS Budowlani – Całus
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W latach 1988 i 1989 nastąpiło przejmowanie władzy z rąk komunistów
i stopniowe odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. Działo się to przy
czynnym poparciu Kościoła. To obok
nowotomyskich świątyń członkowie
Komitetu Obywatelskiego rozdawali ulotki przedwyborcze, a w salkach
Parafii MBNP odbywali swoje spotkania. Księża obu parafii wzięli udział
w dniu 1 września 1989 roku w koncelebrowanej Mszy św. na Placu Niepodległości, której przewodniczył ks.
dziekan Jerzy Juja, a kazanie wygłosił ks. proboszcz Władysław Kasprzak.
Wspólna modlitwa i ofiara mszy św.
były dla wielu nowotomyślan wielkim
przeżyciem, oddającym hołd pomordowanym, umęczonym i zaginionym
ofiarom ostatniej wojny, ale też manifestacją swej wiary w odrodzenie narodowe i duchowe.
Na Wielki Jubileusz – dwutysiąclecia narodzin Jezusa Chrystusa, którego obchody otworzą bramy trzeciego
tysiąclecia, parafia przygotowała się
poprzez Misje św. W czasie Misji św.
po raz pierwszy została odprawiona
Droga Krzyżowa na ulicach miasta.
W okresie Kongresu Eucharystycznego od 24 – 27 maja 1990 roku trwał
Parafialny Kongres Eucharystyczny.
Na zakończenie Kongresu odbyła się
eucharystyczna procesja z kościoła parafialnego Najświętszego Serca
Pana Jezusa ówczesną ulicą Armii
Czerwonej (obecnie: J. Piłsudskiego)
do kościoła Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
Ważną datą w historii kościoła
w Polsce i w Nowym Tomyślu – był
wrzesień 1990 r., kiedy to religia katolicka, została wprowadzona do szkół
jako przedmiot nadobowiązkowy.
Do tego czasu, lekcje religii w Nowym
Tomyślu odbywały się w trudnych
warunkach lokalowych, w salkach
przy ulicy Piłsudskiego. W instrukcji wydanej przez podkomisję Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu
i episkopatu określono warunki jej

W czerwcu weszła w życie
ustawa z dnia 25 lutego
2021 r. o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. poz. 463), która
wprowadziła przepisy
zwiększające bezpieczeństwo
pieszych na drogach,
ujednoliciła dopuszczalną
prędkość na obszarze
zabudowanym, a także
zobligowała kierujących
pojazdami do zachowania
minimalnego odstępu między
pojazdami na autostradach
i drogach ekspresowych.

czerwiec 2021

Dr Zdzisław Kościański: Kilka refleksji
na 40 lecie Parafii p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu

nauczania. Księża i siostry zakonne oraz osoby świeckie wykładają
na lekcjach religii uniwersalne wartości chrześcijańskie, ale także włączyły się do „dążenia do kształtowania
atmosfery tolerancji” wśród uczniów.
Dnia 2 maja 1992 roku, za zgodą
Kurii Metropolitalnej z okazji 201
rocznicy Konstytucji 3 Maja, odbyła
się msza św. na Placu Chopina w intencji Ojczyzny. We mszy św. pieśni religijne i patriotyczne wykonał chór Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym
Tomyślu.
Wielkim wydarzeniem w dziejach
Nowego Tomyśla było przybycie w dniu
8 czerwca 1996 roku figury Matki
Bożej Fatimskiej, która rozpoczęła swój
pobyt w Archidiecezji Poznańskiej.

W dniu 20 grudnia 1996 roku,
dekretem księdza arcybiskupa, ks.
dziekan Jerzy Juja został Kanonikiem
Honorowym Świetnej Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu.
Utworzona 1 czerwca 1981 r. parafia nie posiadała własnego domu parafialnego. Gościnę użyczyła księżom
parafia macierzysta MBNP w Nowym
Tomyślu. Ksiądz Jerzy Juja przez wiele
lat „walczył” z władzą o zezwolenie
na pobudowanie domu parafialnego dla nowopowstałej parafii o czym
świadczy zachowana dokumentacja
w Instytucie Pamięci Narodowej (z lat
1983 – 1988).
Tych wydarzeń było bardzo
dużo o czym możemy się przekonać czytając książkową historię

Ważne zmiany
w przepisach drogowych!

Z

godnie z nowymi przepisami,
pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem
pieszy będzie miał pierwszeństwo
tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.
W celu zwiększenia ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych ustawodawca doprecyzował

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu.
Dodajmy iż, każdy człowiek, każda
rodzina, każda parafia, każde miasto, każda miejscowość, każdy naród,
ma słabość do świętowania czegoś własnego. Jest to naturalne. Pamięć taka
umacnia tożsamość i solidarność
świętujących. Na XX lecie parafii ks.
kanonik Jerzy Juja zainicjował, m.in.
powstanie książki – albumu autorstwa Zdzisława Kościańskiego (XX-lecie
parafii pod wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu).
Z kolei pięknie wydany album – 40 lat
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu 1981 – 2021 –
pod redakcją ks. Tomasza Sobolewskiego świadczy, m.in. o patriotyzmie

przepisy dotyczące zachowania się
kierujących pojazdami, zobowiązując ich do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz
do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych

znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy na to przejście
wchodzą.
Kierujący pojazdem zbliżając
się do przejścia dla pieszych, jest
obowiązany:

• zachować szczególną ostrożność,
• zmniejszyć prędkość tak, aby nie
narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym
przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym
przejściu albo wchodzącemu
na to przejście.
Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas
wchodzenia i przechodzenia przez
jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym
ciągu zabrania się także pieszemu
wchodzenia na jezdnię bezpośrednio
przed jadący pojazd, w tym również
na przejściu dla pieszych.
Bardzo ważną zmianą dla pieszego
jest zakaz korzystania z telefonu lub

lokalnym, czyli o ukochaniu Małej
Ojczyzny.
Rocznica jaką obchodzi nowotomyska parafia p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Nowym Tomyślu – 40
lat pięknej i skomplikowanej historii
– jest wydarzeniem ważnym w skali
miasta i regionu, gdyż i w dobie współczesnej parafia ta odgrywa niepoślednią, religijną i kulturotwórczą, rolę
w życiu Nowego Tomyśla. Stąd wynika również znaczenie kolejnej rocznicy
– 241-lecia konsekracji kościoła parafialnego, początkowo ewangelickiego,
a od 1947 roku rzymsko – katolickiego i związanych z tym skomplikowanych prac remontowych pod nadzorem konserwatorskim.
Chrześcijaństwo stawia pewne drogowskazy, nie obejmując wszystkich
przejawów ludzkiego obyczaju. Niezależnie od wyznawanych wartości
wydaje się, że w Polsce, po komunizmie i okresie budowy wolnej III Rzeczypospolitej, potrzeba dzisiaj odnowy moralnej. Najważniejszą wartością,
jaką chrześcijaństwo wnosi w kulturę, jest rachunek sumienia – do czego
nawoływał św. Jan Paweł II – a główną
rolą Kościoła w kulturze jest nieustannie się reformować. Jest to także zadanie dla rodzin, kościoła – w tym także
nowotomyskiej parafii. Wielość działań wspólnotowych ukazanych w ostatniej monografii parafialnej pozwala
na stwierdzenie, że nowotomyślanie
dobrze czują i znają swoje korzenie.
Gdy za dziesięć lat będzie okazja
do świętowania kolejnej okrągłej 50
tej rocznicy Parafii NSPJ w Nowym
Tomyślu, będzie jeszcze więcej powodów do satysfakcji i radości.

innego urządzenia elektronicznego
podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym
również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych
– w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu
dla pieszych.
Kolejną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej prędkości pojazdu lub zespołu pojazdów przez całą
dobę na obszarze zabudowanym
do 50 km/h.
Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go
– na tym samym pasie ruchu – pojazdu. Odstęp ten wyrażony w metrach
określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej
w kilometrach na godzinę. Na przykład
przy prędkości 100 km/h odstęp nie
może być mniejszy niż 50 m. Powyższej zasady nie stosuje się podczas
wyprzedzania.
l Biuro Ruchu Drogowego KGP

