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Nowoczesna bieżnia
lekkoatletyczna w Zespole
Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu

POLECAMY:

W poniedziałek, 20 września w Zespole
Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
odbyło się uroczyste otwarcie bieżni
lekkoatletycznej, której budowa
rozpoczęła się w lipcu tego roku.
Całkowity koszt budowy wyniósł
469 752,28 zł, z czego 80 000,00 zł
stanowiło dofinansowanie ze środków
budżetu Samorządu Województwa
Wielkopolskiego, pozyskane w ramach
tzw. „Programu lekkoatletycznego”.
Pozostała kwota pochodziła ze środków
własnych powiatu.

Ambulans dla szpitala

S

Droga Łomnica – Nowy
Dwór zmodernizowana

czytaj na stronie 3

zkoła wzbogaciła się o 4-torową tartanową
bieżnię lekkoatletyczną o długości 127 m,
skocznię do skoku w dal i trójskoku, skocznię do skoku wzwyż oraz rzutnię do pchnięcia
kulą. Celem projektu było stworzenie warunków
do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych oraz
ich rozwoju na terenie powiatu nowotomyskiego.
Jak podkreślano podczas otwarcia obiektu, z infrastruktury mają korzystać nie tylko uczniowie, ale
również m.in. lokalne kluby sportowe, zrzeszające miłośników dyscyplin lekkoatletycznych.

czytaj na stronie 4

Zwiedzali małą ojczyznę
czytaj na stronie 6

Wśród zaproszonych gości, na uroczystości pojawili się m.in. przedstawiciele władz samorządowych powiatu nowotomyskiego, członek zarządu
województwa wielkopolskiego Jacek Bogusławski
oraz lokalni sportowcy.
ll ciąg dalszy na stronie 12

Małe GP Powiatu
Nowotomyskiego
zakończone
czytaj na stronie 11
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Rokowania w Rydze
doprowadziły do ustalenia
jeszcze w październiku
1920 r. preliminariów
przyszłego pokoju
na wschodzie II
Rzeczpospolitej i zostały
sfinalizowane traktatem
pokojowym 18 marca
1921 r. Wybuch III
powstania śląskiego w maju
1921 r. wywołał we wszystkich
zakątkach Polski nową falę
solidarności z ludem śląskim.
Ostateczny podział nastąpił
tam w lipcu 1922 r. Litwa
Środkowa od 1922 r. stała się
częścią państwa polskiego,
gdy jej sejm 20 lutego 1922 r.
przegłosował przyłączenie
do Polski jako Ziemię Wileńską.
Ostatecznie 18 kwietnia
1922 r. nastąpiło uroczyste
przyłączenie Litwy Środkowej
od Rzeczpospolitej Polskiej.

W

wydanej przez sejm ustawie o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej z dnia 1 sierpnia 1919 r.
za punkt wyjścia przyjęto postanowienia Traktatu Wersalskiego. Na jego
mocy zachowano stary pruski podział
administracyjny, z tym że terytorium
powiatu nowotomyskiego powiększono w 1920 roku o miasto Zbąszyń oraz
o obwód gminy Miedzichowo. Mimo
wątpliwości starosty Józefa Czochronia,
co do potrzeby utrzymania powiatu
nowotomyskiego, przetrwał on wszystkie burze, a nawet w 1932 roku został
powiększony.
Na podstawie rozporządze nia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. o likwidacji niektórych
powiatów, z dniem 1 kwietnia 1932 r.
został zlikwidowany powiat grodziski i w całości przyłączony do powiatu nowotomyskiego. Była to już ostatnia zmiana administracyjna, która
utrzymała się do wybuchu II wojny
światowej. Po połączeniu obydwu
powiatów, w skład powiatu nowotomyskiego wchodziło 236 osad w tym:
6 miast (Nowy Tomyśl, Buk, Grodzisk,
Lwówek, Opalenica, Zbąszyń), 9 gmin
wiejskich zbiorowych oraz 117 gromad. Pod względem struktury narodowościowej powiat nowotomyski
zamieszkiwało 81% ludności polskiej,
18% niemieckiej i 1% innej (1938 r.).
Był to więc powiat o znacznym odsetku ludności niemieckiej, która skupiła w swych rękach 41,5% ziemi. Do 1
kwietnia 1932 r. terytorium powiatu
obejmowało 82 835 ha, które zamieszkiwało 51 402 mieszkańców. Natomiast po połączeniu powiatów, terytorium powiatu zwiększyło się do 127
672 ha, a liczba ludności w 1938 r.
wynosiła 90 734 mieszkańców.
Miasta powiatu nowotomyskiego
były miasteczkami rolniczymi, spełniającymi funkcje usługowe w stosunku do okolicznych wsi. Spośród
tych miasteczek Nowy Tomyśl wyróżniał się jako ośrodek administracyjny i życia politycznego powiatu. Pod
względem rozwoju przestrzennego
Nowy Tomyśl przez cały okres międzywojenny wykazywał zupełną stagnację, obejmując zaledwie 175, 65 ha
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Zdzisław Kościański

Życie przemysłowe w Nowym
Tomyślu w dwudziestoleciu
międzywojennym

ll Fabryka Romana Nitsche lata dwudzieste XX w.

powierzchni. Pierwsze dane o strukturze terytorialnej Nowego Tomyśla
zachowały się z 1919 r.
W okresie międzywojennym
na terenie miasta funkcjonowały niewielkie zakłady przemysłowe. Do 1928 r. było ich zaledwie 10,
a przed wybuchem II wojny światowej
- już 21. Pod względem branżowym
można je było podzielić na następujące grupy zakładów: należące
do przemysłu metalowego, spożywczego, drzewnego, budowlanego oraz
firmy innych przemysłów. Zakładami
przemysłu metalowego były: fabryka
Romana Nitschego (ul. 3 Stycznia) –
uruchomiona w 1922 r., fabryka Otto
Finnela (ul. Dworcowa) oraz fabryka wyrobów drucianych Aleksandra
Maennela (Plac Marszałka Piłsudskiego). Pierwsza była w posiadaniu
polskim, natomiast dwie pozostałe
znajdowały się w rękach niemieckich. Dwie pierwsze fabryki zajmowały się produkcją maszyn rolniczych, narzędzi i okuć metalowych,
a w latach kryzysu wykonywały tylko
remonty maszyn. Było to spowodowane ciężką sytuacją ekonomiczną
rolników, którzy nie mieli pieniędzy
na zakup nowego sprzętu rolniczego.
Fabryka Maennela zaś, mając stałe
zamówienia, przerabiała rocznie 45
ton drutu, siatek drucianych oraz
drutu kolczastego. Fabryka R. Nitschego zatrudniała w 1929 r. 40 pracowników, przeważnie młodocianych;
natomiast Maennela – 10, a Finnela
– 8 pracowników.
Przemysł spożywczy reprezentowany był przez: 2 parowe olejarnie (Knorra Reinholda oraz Ein und Verkaufsgenossenschaft), 2 fabryki cukierków,
browar (Hermanna Pflauma), fabrykę
łazanek (makaronu), fabrykę konserw
mięsnych, 2 mleczarnie z napędem
parowym, fabrykę płatków ziemniaczanych oraz 2 młyny parowe (dr.
Maennela – Katarzyny Temme oraz
Otto Schmidta).
Spośród zakładów tej branży uwagę zwracała mała mleczarnia założona w 1905 r. przez

Edmunda Adamkiewicza, posiadająca napęd parowy. Mleczarnia ta skupowała mleko z okolicznych polskich
gospodarstw. W 1928 r. skupiła 16
500 l mleka, a rok 1929 zamknęła cyfrą 21 420 l. Ilość wyrabianego masła w 1928 r. wynosiła 400 kg,
a w 1929 r. wzrosła o 200 kg. Niestety, kryzys gospodarczy uczynił produkcję nieopłacalną i w efekcie mleczarnię zamknięto. Natomiast druga
mleczarnia, będąca spółdzielnią niemiecką, której kierownikiem był Niemiec Jaek, znajdowała się na terenie
ówczesnej gminy Paproć.
Poza tym zwracała uwagę także
płatkarnia ziemniaków, która powstała w 1910 r. Udziałowcami płatkarni
było 291 członków, w większości Niemców posiadających kapitał 8 000 mk.
W latach 1934 – 1935 płatkarnia przeżywała poważne trudności, spowodowane brakiem ziemniaków na miejscowym rynku. Dopiero rok 1937
przyniósł pewną poprawę i przerobiono 25 t ziemniaków. Następne lata
były dla tego przedsiębiorstwa dość
pomyślne i pozwalały w okresie jesieni i zimy na zatrudnienie bezrobotnych z terenu miasta. Płatki dzięki
dobremu konserwowaniu, cieszyły się
dużym popytem i wysyłano je na eksport, m.in. do Szwajcarii i państw
skandynawskich.
Obok zakładów tej branży istniał
świetnie prosperujący browar Hermana Pflauma, produkujący doskonałe
piwo nowotomyskie. Browar zatrudniał 12 stałych pracowników.
Branżę drzewną reprezentowały dwa
tartaki i dwie firmy obróbki drewna:
Romana Nitsche oraz Brunona Roya,
a także zakłady: „Polonia”- fabryka
mebli Wojciecha Pięty oraz „Wielkopolska Fabryka Mebli” – Stanisława
Piątkowskiego. Fabryki te posiadały
napęd motorowy o mocy 20 – 30 KM.
W latach dwudziestych przemysł
budowlany reprezentowany był przez
dwa przedsiębiorstwa budownictwa
i wyrobów cementowych – Michała Preislera oraz Otto Schmidtchena.
Do tych przedsiębiorstw w 1928 r.

doszła fabryka papy i przetworów smołowych oraz mat trzcinowych i drewnianych. Udziałowcami tego przedsiębiorstwa, o kapitale zakładowym 21
tys. zł, byli: M. Preisler, Maksymilian
Adamczyk oraz dr Tadeusz Skalski.
Przedsiębiorstwo to – w przeciwieństwie do poprzednich – nie wytrzymało jednak trudów kryzysu i upadło.
Wśród przedsiębiorstw przemysłowych innych branż należy wymienić:
spółdzielnię wikliniarsko – koszykarską, fabrykę Spółki Akcyjnej „Żar”
oraz wytwórnię wyrobów gumowych
„India” Jana Listewnika, która znajdowała się na terenie gminy Paproć,
w pobliżu dworca kolejowego.
Przemysł wikliniarsko – koszykarski w Nowym Tomyślu oparł się
na założonej w 1937 r. spółdzielni
(ul. Ogrodowa). Do tej pory szlachetna odmiana wikliny (tzw. amerykanka); uprawiana w powiecie nowotomyskim, wykorzystywana była jedynie
przez miejscowych rzemieślników.
Ośrodek nowotomyski pod względem uprawy i wykorzystania wikliny
zaliczany był do największych, obok
lwowskiego i krakowskiego. Pierwszy okres działalności koncentrował się na wyszkoleniu rzemieślników – koszykarzy. Dopiero w 1938 r.
w szerszym zakresie wprowadzono
przetwórstwo i handel wikliną, który
przyniósł poważne dochody. Wśród
odbiorców tych wyrobów znajdowały
się kraje kontynentu amerykańskiego,
na potrzeby których wykonano specjalny katalog z podaniem wymiarów i wagi poszczególnych wyrobów.
W ramach spółdzielni w 1937 r. koszykarstwa uczyło się 31 osób. Działalność zakładu w tymże roku zamknięta
została kwotą 1547 zł czystego zysku.
Spółdzielnia, przerabiając rocznie
kilka tysięcy kwintali zielonej wikliny oraz skupując ją od plantatorów,
przyczyniła się do unormowania cen
na wiklinę w powiecie nowotomyskim. Spółdzielnia wytwarzała poza
tym surowiec w postaci wikliny okorowanej białej i czerwonej, a także ułatwiła zakładanie nowych plantacji,
dostarczając sadzonek dobrej jakości.
Największym zakładem przemysłowym Nowego Tomyśla w okresie
międzywojennym była fabryka siatek żarowych „Żar”. Fabrykę tę nabyła
od firmy „Auerlichtgesllschaft” z Berlina w 1920 r. Spółka Akcyjna „Żar”,
zorganizowana przez Polski Bank
Handlowy w Poznaniu. Kapitał tego
przedsiębiorstwa wynosił 500 tys. zł.
Z tego jedna trzecia kapitału należała
do udziałowców niemieckich, a pozostała część kontrolowana była przez
Polaków. Fabryka początkowo zatrudniała 20 robotników. Trzy piąte produkcji eksportowano przeważnie do Anglii,
a reszta zaspokajała zapotrzebowanie
krajowe.

Postępująca elektryfikacja spowodowała jednak, że oświetlenie gazowe
stało się reliktem przeszłości. Fabryka
zaspokajająca jeszcze w latach trzydziestych ok. 80 proc.zapotrzebowania rynku krajowego na siatki żarowe,
przeżywała trudne chwile. Gwałtowny spadek produkcji ujemnie odbijał się na zatrudnieniu, które spadło
do 70 pracowników. Aby przełamać
niekorzystną sytuację finansową
przedsiębiorstwa, spółka rozpoczęła
w 1934 r. produkcję zwijek i bibułek
do papierosów. Produkcja ta pozwoliła zatrudnić dodatkowo 30 pracowników. Duże opłaty transportowe oraz
konkurencja uniemożliwiały jednak
zbyt „ozonówek” poza województwami zachodnimi.
Przed wybuchem II wojny światowej
przemysł na terenie Nowego Tomyśla
znajdował się w większej części jeszcze
w rękach niemieckich. Było tu bowiem
17 placówek niemieckich na 4 polskie.
Niemniej miasto było w tym czasie
miastem z ludnością o przewadze zdecydowanie polskiej.
ROMAN NITSCHE urodził
się 1876 roku w Machcinie
(dawny powiat śmigielski)
w rodzinie kowala Walentego
i Emilii z Biberstejnów.
W okresie zaborów przez
dwa lata służył w wojsku
pruskim (kapral). W grudniu
1918 roku zorganizował
w Brennie i okolicy oddział
powstańczy. Odbierał ludności
niemieckiej broń (około 50
karabinów i dwa karabiny
maszynowe), którymi uzbroił
swój oddział powstańczy.
Wraz z krystalizacją frontów
powstańczych obsadził odcinek
Wijewo – Kaszczor. Ówczesny
dowódca frontu zachodniego
kpt. (ppłk) Kazimierz Zenkteler
podkreślił jego: „wysoki poziom
pracy organizatora i dowódcy
na szczeblu ogólnie trudnym pod
względem narodowym terenie
pogranicza. Przez dłuższy czas
utrzymywał oddział powstańczy
własnym kosztem. Dowodził
odcinkiem do czasu przejęcia go
przez regularny oddział wojska”.
W okresie międzywojennym
czołowy polski przemysłowiec
w Nowym Tomyślu; właściciel
tartaków i fabryki maszyn.
Fabryka maszyn zatrudniała
w 1929 roku 40 pracowników.
Jej wytwory były prezentowane
na Międzynarodowych Targach
w Poznaniu (1925 r.). Wśród
produktów firmy Romana
Nitschego warto wymienić
pierwsze w kraju przewoźne
stacje parnikowe do parowania
ziemniaków projektu dyrektora
Szkoły Rolniczej Wielkopolskiej
Izby Rolniczej w Nowym
Tomyślu. Był członkiem wielu
towarzystw, m.in. Towarzystwa
Przemysłowców. Król Kurkowy
Bractwa Strzeleckiego
w Nowym Tomyślu. Wysiedlony
został przez okupanta
hitlerowskiego do Generalnego
Gubernatorstwa. Po powrocie
z wysiedlenia prowadził, aż
do śmierci tartak w Nowym
Tomyślu. Zmarł w Nowym
Tomyślu 26 maja 1947 r. i tam
został pochowany. Ojciec
Romana Nitsche (juniora),
dowódcy plutonu 2 kompanii
„Nowy Tomyśl” w batalionie
Obrony Narodowej „Opalenica”
(1939 r.).
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Wyróżnienia dla aktywnych sołtysów
Z powodu trwającej
pandemii koronawirusa,
niemożliwe było
zorganizowanie w 2020
r. odbywającego się
cyklicznie każdego roku
spotkania Stowarzyszenia
Sołtysów Powiatu
Nowotomyskiego, podczas
którego nagradzano
najaktywniejszych
sołtysów z terenu powiatu.
Wyróżnienia przekazano we
wrześniu.

ll Od lewej: Marcin Brambor, Ewa Szkudlarska, Mieczysław Szczechowiak,
Genowefa Woźniak, Roman Pawłowski, Arkadiusz Kaźmierczak

Powiatu Nowotomyskiego oraz Jerzy
Kałek - sołtys Krystianowa.
Z kolei w czwartek, 16 września
wicestarosta nowotomyski Marcin
Brambor i prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Nowotomyskiego Arkadiusz Kaźmierczak wręczyli Mieczysławowi Szczechowiakowi – sołtysowi
Róży (gmina Nowy Tomyśl) statuetkę Super Sołtysa Powiatu Nowotomyskiego 2019. Kapituła konkursu doceniła jego wieloletnie zaangażowanie
w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Podziękowania skierowano
również do byłych sołtysów z gminy
Nowy Tomyśl. Wyróżnienia specjalne

Rozmawiali
o potrzebach
szkoły

W środę, 1 września
wicestarosta nowotomyski
Marcin Brambor wraz
z członkiem Zarządu Powiatu
Nowotomyskiego Konradem
Drągiem oraz pracownikiem
Wydziału Rozwoju i Strategii
Starostwa Powiatowego
Adrianną Brzostowską spotkali
się w Zespole Szkół Rolniczego
Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Trzciance
z kierownikiem gospodarstwa
Józefem Augustynkiem.

P
ll Od lewej: Jerzy Kałek, Arkadiusz Kaźmierczak, Mieczysław Skrzypczak,
Stefan Piasecki, Tadeusz Fligier, Konrad Drąg

W

poniedziałek, 13 września w
Urzędzie Gminy w Kuślinie
wręczono zaległe wyróżnienia dla osób związanych z tym samorządem. Kapituła postanowiła uhonorować sołtysów, którzy zakończyli
już swą aktywność społeczną na tym

W poniedziałek, 30 sierpnia
przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej im. dra
Kazimierza Hołogi w Nowym
Tomyślu odbyło się oficjalne
przekazanie nowego
ambulansu ratownictwa
medycznego wraz z jego
wyposażeniem.

stanowisku. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Przemysław Nadobnik sołtys
Trzcianki w latach 2007-2018, Stefan
Piasecki sołtys Kuślina w latach 1999
– 2019, Tadeusz Fligier sołtys Dąbrowy w latach 2008 – 2019, oraz śp. Jan
Przybylski sołtys Wąsowa w latach

Honorowy Sołtys przyznano: Marii Piekarczuk (Sątopy), Genowefie Woźniak
(Jastrzębsko Stare), Ewie Szkudlarskiej
(Paproć) i Romanowi Pawłowskiemu
(Glinno). Swoje wyróżnienie Maria Piekarczuk odebrała dzień później.

odczas spotkania omówiono
kwestie dotyczące aktualnych
potrzeb szkoły oraz możliwości
pozyskania środków zewnętrznych
na jej rozwój. Rozmawiano o zagospodarowaniu terenów rekreacyjno-sportowych oraz budowie przyszkolnej infrastruktury sportowej, a także
modernizacji zbiorników małej retencji zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół. Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje kolejnymi projektami,
które przyczynią się do rozwoju tej części powiatu.

ll KD, KK

ll KD

ll Od lewej: Marcin Brambor, Maria Piekarczuk,
Arkadiusz Kaźmierczak

1999-2020. W uroczystym nadaniu wyróżnień specjalnych „Honorowy Sołtys” udział wzięli Mieczysław
Skrzypczak – wójt gminy Kuślin, Arkadiusz Kaźmierczak – prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Nowotomyskiego, Konrad Drąg – Członek Zarządu

Ambulans dla szpitala

Ważne
rozmowy
W czwartek, 23 wrzesnia
wicestarosta nowotomyski
Marcin Brambor oraz dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Łukasz Nyczkowski
spotkali się z wiceprezesem
Fundacji AKME Grzegorzem
Wojtanowskim.

Z

akup sfinansowany został
w całości ze środków unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Całkowita wartość
inwestycji wyniosła
490 285,86 zł,
w tym: ambulans
z noszami i krzesełkiem
kardiologicznym
z systemem płozowym
423 337,44 zł, sprzęt
medyczny i wyposażenie
ambulansu 66 948,42 zł.
W ramach wyposażenia karetki
zakupiono m.in. ssak elektryczny,
materac próżniowy, deskę ortopedyczną, unieruchomienie pediatryczne, nosze podbierające torby reanimacyjne i plecaki z ampularium,

C
koc bakteriostatyczny oraz urządzenie do kompresji klatki piersiowej (wydajny, niewiarygodnie mały

i lekki sprzęt do mechanicznego
uciskania klatki piersiowej). Jest
to pierwsze tego typu urządzenie,

w jakie wyposażony zostanie zespół
ratownictwa naszego powiatu.

elem spotkania było omówienie
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na utworzenie Środowiskowego Centrum
Zdrowia Psychicznego dla dzieci
i młodzieży z terenu powiatu nowotomyskiego.

ll KD

ll KD
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Zakończono modernizację
drogi powiatowej Łomnica
– Nowy Dwór

Regionaliści docenieni

Miło nam poinformować,
że mieszkańcy naszego
powiatu – Maksymilian
Michalczak ze Zbąszynia
i dr Bogumił Wojcieszak
z Opalenicy zostali
uhonorowani Medalami
Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej.

P

anowie – zasłużeni członkowie
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

We wtorek, 3 sierpnia
w Nowym Dworze odbyło
się uroczyste otwarcie
zmodernizowanej drogi
powiatowej nr 2713P Łomnica
– Nowy Dwór.

P

rzebudowa pasa drogi na odcinku 1,380 km współfinansowana była 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.
Całkowita wartość zadania wyniosła

1 791 501,15 zł, z czego dofinansowanie projektu ze środków EFRROW
wyniosło 891 144,00 zł.
Zadanie obejmowało zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych drogi łączącej dwie sąsiadujące ze sobą wsie. Odcinek drogi
gruntowej objęty inwestycją zyskał
nawierzchnię bitumiczną, przebudowane zostały pobocza gruntowe oraz
zjazdy na posesje i pola. Uroczystego otwarcia drogi dokonali: wicemarszałek województwa wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski, poseł na Sejm
Krzysztof Paszyk, radna sejmiku województwa wielkopolskiego Zofia Szalczyk, starosta nowotomyski Andrzej

Wilkoński, burmistrz Zbąszynia
Tomasz Kurasiński, członkowie Zarządu Powiatu Nowotomyskiego: Edwin
Pigla, Konrad Drąg, Patryk Kąkolewski,
radny Rady Powiatu Nowotomyskiego Dariusz Chłopek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego Tomasz Szczechowicz, radny Rady
Miejskiej w Zbąszyniu Stefan Napierała, kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego Tomasz Antuszewski, sołtys wsi
Nowy Dwór Dariusz Stachowiak, sołtys wsi Chrośnica Agnieszka Bielawa
oraz Inspektor Nadzoru Budowlanego Maciej Nowaczyk.

od wielu lat podejmują działania mające
na celu przypomnienie i utrwalenie ważnych dla naszej społeczności dat, osób
i wydarzeń związanych przede wszystkim z Powstaniem Wielkopolskim.
Wyróżnienia zostały wręczone w środę, 1
września w Muzeum Sztuk Użytkowych
w Poznaniu przez wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego. Naszym
regionalistom serdecznie gratulujemy
i życzymy wszelkiej pomyślności, niegasnącego entuzjazmu i siły do odkrywania pięknej przeszłości naszego terenu.
ll ZK, KK

Pakosław ma nową salę
wiejską

ll KD

Awanse nauczycieli

W piątek, 27 sierpnia
odbyła się narada
starosty nowotomyskiego
z dyrektorami placówek
oświatowych, dla których
powiat nowotomyski jest
organem prowadzącym.

M

iała ona uroczysty charakter. Starosta Andrzej Wilkoński wręczył bowiem akty
nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Otrzymali je: Olga Kachel
z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, Katarzyna Wojciechowska z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu oraz

Karolina Freyer – Bonecka i Witold Silski z Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu.
Serdecznie gratulujemy!
ll KK

W sobotę, 7 sierpnia
w Pakosławiu oficjalnie
dokonano otwarcia długo
oczekiwanej nowej sali
wiejskiej. Budynek będzie
służył mieszkańcom
wsi, członkiniom Koła
Gospodyń Wiejskich,
a w okresie zimowym
uczniom pobliskiej szkoły
jako miejsce do zajęć
sportowych.

K

oszt budowy sali wyniósł
1.835.000,00 zł. Gmina Lwówek
pozyskała na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 718.148,86 zł.
Nowoczesnej infrastruktury w imieniu
powiatowych władz samorządowych
pogratulowali mieszkańcom Pakosławia wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor i członek zarządu Powiatu
Nowotomyskiego Konrad Drąg.
ll Opr. kam, fot.: J. Kasperczak
nowytomysl.naszemiasto.pl
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Doceniamy sportowe
osiągnięcia

Gratulacje dla Zdzisława
Połącarza

W środę, 25 sierpnia
w Starostwie Powiatowym
w Nowym Tomyślu odbyło
się spotkanie z Kingą Jucha
z miejscowości Głuponie.

N

astoletnia mieszkanka gminy
Kuślin osiąga wspaniałe wyniki sportowe jako zawodniczka
klubu UKS „Szamotulanin” Szamotuły. Ostatnim sukcesem Kingi jest zdobycie VI miejsca Mistrzostw Europy
U-16 w piłce siatkowej.
Włodarze powiatu doceniając to osiągnięcie oraz szereg wcześniejszych
dokonań przekazali Kindze jednorazowe stypendium oraz szczere gratulacje z uzyskiwanych wyników w sporcie. Jednocześnie życzenia sukcesów

i wytrwałości przekazali w imieniu
władz samorządowych powiatu nowotomyskiego: wicestarosta Marcin

Brambor oraz członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego Konrad Drąg.
ll KD

Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu wyróżnione
Kombatanckim Krzyżem
Pamięci
We wtorek, 28 września
starosta nowotomyski
Andrzej Wilkoński
uczestniczył w Wojewódzkiej
Konferencji Sprawozdawczej
Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów
Politycznych. W trakcie
konferencji Starostwo
Powiatowe w Nowym
Tomyślu zostało wyróżnione
Kombatanckim Krzyżem
Pamięci „Semper memores
erimus”.

P

restiżowe wyróżnienie przekazane zostało na ręce starosty
nowotomyskiego przez prezesa Mariana Króla i przewodniczącego Kapituły Kombatanckiego Krzyża
Pamięci Mirosława Grzędowskiego.
Konferencja połączona była z promocją książki „Pamięć Wojny” pod
redakcją prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha i Elżbiety Kazimierskiej.
Zw i ą z e k K o m b a t a n t ó w R P
i Byłych Więźniów Politycznych
jest największą organizacją kombatancką w Polsce. Ma charakter
wielośrodowiskowy, zrzesza obywateli polskich, którzy walczyli
o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii
państw koalicji antyhitlerowskiej,
podziemnych organizacjach ruchu
oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych
i stalinowskich łagrów.
ll KD

W

środę, 18 sierpnia podczas posiedzenia Zarządu
Powiatu Nowotomyskiego wicestarosta nowotomyski Marcin
Brambor pogratulował Zdzisławowi
Połącarzowi nagrody przyznanej przez
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Do gratulacji przyłączyli się członkowie Zarządu: Patryk
Kakolewski, Konrad Drąg, Edwin Pigla,

skarbnik powiatu Barbara Golon oraz
sekretarz Ewa Bąbelek.
Zdzisław Połącarz to artysta, wypowiadający się w różnych technikach
plastycznych, m.in. w malarstwie olejnym i akwarelowym. Jest inicjatorem
wielu plenerów malarsko-rzeźbiarskich, które zaowocowały aktywną
współpracą międzynarodową.
ll KK

Dni Otwarte Funduszy
Europejskich

W

p iąte k , 1 7 w r ze ś n ia
w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Nowym Tomyślu
w ramach Dni Otwartych Funduszy
Europejskich wszyscy zainteresowani
mogli spotkać się z doradcami zawodowymi i specjalistą ds. funduszy
europejskich. Uczestnicy wydarzenia

mogli pozyskać informację na temat
możliwości z jakich mogą skorzystać
w ramach projektów realizowanych
przez PUP w ramach środków unijnych (POWER i WRPO) oraz skonsultować swoje plany edukacyjne i zawodowe.
ll PUP, opr. KK
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W czwartek, 23 września
w stodole olęderskiej
na terenie Muzeum
Wikliniarstwa i Chmielarstwa
w Nowym Tomyślu starosta
nowotomyski Andrzej
Wilkoński spotkał się
z uczniami Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. i Wł. Niegolewskich
w Opalenicy (klasa 3d i 3e) i ich
opiekunami, wśród których
znalazła się radna Rady
Powiatu Nowotomyskiego
Dorota Kaczmarek.

Poznawali małą ojczyznę

U

czniowie od 2019 roku realizują innowację pedagogiczną pn.
„Oto moje miasto Opalenica,
moja gmina, mój powiat”. Jej celem jest
poznanie małej ojczyzny. Starosta przedstawił milusińskim zadania Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyślu i opowiedział o powiecie. Dzieci wzięły również udział w warsztatach z wyplatania
wikliny oraz zwiedziły wiatę wystawową i nowotomyskie zoo. Nie mogło się
też obyć bez wizyty na pl. Niepodległości,
gdzie znajduje się największy na świecie
kosz wiklinowy. O ciekawostkach związanych z naszym terenem, związanych
głównie z uprawą chmielu i wikliny
opowiedziała z kolei naszym gościom
Marzena Matusiak, kierownik Wydziału
Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
W ramach projektu uczniowie jak
dotąd poznali herb Opalenicy, spotkali
się z autorami piosenki o swoim mieście, brali udział w wystawie książek
o gminie, zwiedzili Kino za Rogiem
i Centrum Kultury i Bibliotekę w Opalenicy. Przygotowali plakaty o sołectwach, laurkę dla miasta, prace plastyczne przedstawiające małą ojczyznę
za sto lat oraz fotografowali najciekawsze zakątki gminy Opalenica. Spotkali się również z miejscową poetką Barbarą Krysicką. Autorką innowacji jest
nauczycielka opalenickiej SP Ewa Łysiak
Tupalska.
ll KK

W niedzielę, 26 września
na terenie Muzeum
Wikliniarstwa i Chmielarstwa
w Nowym Tomyślu odbyła
się trzecia edycja Festynu
Rzemiosła.

W

ramach wydarzenia prowadzone były pokazy pracy:
kowala, rymarza, garncarza, powroźnika, tkacza, plecionkarzy
wyplatających z wikliny, łuby i rogożyny. Zwiedzający mogli również
zobaczyć narzędzia związane z wykonywaniem dawnych form rzemiosł.
Pokazom towarzyszył kiermasz z możliwością zakupu wyrobów rękodzielniczych oraz produktów spożywczych.
Głównym organizatorem imprezy było
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie we współpracy z Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym
Tomyślu i Ośrodkiem Szkolenia
i Wychowania OHP Chraplewo.
ll opr. KK

Tak niegdyś rzemieślnicy pracowali
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Na rolkach
o puchar starosty

W sobotę, 28 sierpnia
w Bukowcu ponad 120
dzieci z Gminnej Szkółki
Piłkarskiej rywalizowało
w czterech kategoriach
wiekowych w turnieju piłki
nożnej o Puchar Starosty
Nowotomyskiego.

Piłkarskie emocje
w Bukowcu

R

ozegrano ponad 80 meczów.
Najlepsze drużyny otrzymały
puchary, a wyróżnieni zawodnicy nagrody indywidualne, które wręczył w imieniu starosty nowotomyskiego przewodniczący Komisji Edukacji,
Zdrowia, Sportu, Kultury i Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowotomyskiego Jacek Pieprzyk.
ll opr. KK

W II Mistrzostwach o Puchar
Starosty Nowotomyskiego
w jeździe na rolkach, które
odbyły się w sobotę, 28
sierpnia wzięło udział ponad
50 zawodników.

D

o Powiatowego Centrum
Sportu w Now ym Tomyślu w przybyły zawodniczki

nawet z Bydgoszczy! Zawody zorganizowało stowarzyszenie Skate2City.
Gratulacje wraz z pozdrowieniami od włodarzy samorządu powiatu
nowotomyskiego wszystkim uczestnikom złożyła Marzena Matusiak, kierownik Wydziału Rozwoju i Strategii
Starostwa Powiatowego w Nowym
Tomyślu.
ll MM

Dzieje się u seniorów

Seniorzy i osoby
z niepełnosprawnościami
z naszego terenu zrzeszeni
w kołach Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, dzięki
dofinansowaniom z PFRON
w ostatnim czasie zwiedzali,
integrowali się i uczestniczyli
w ciekawych projektach.

G

rupa seniorów z Kuślina miała
okazję spędzić czas w Międzyzdrojach. Przy okazji zwiedzili
Świnoujście oraz Jezioro Turkusowe,
które zaliczane jest do najpiękniejszych
jezior Wolińskiego Parku Narodowego. Oprócz pobytu nad morzem osoby
starsze z Kuślina i okolic spotkały się
w wigwamie w Przyłęku.
Z kolei seniorzy z Nowego Tomyśla zwiedzili Bazylikę Świętogórską

Jarzębina świętowała 35-lecie istnienia

w Gostyniu wraz z klasztorem, gostyński rynek, gotycki kościół farny pw. św.
Małgorzaty – najstarszy zabytek miasta Gostyń oraz miejscowości: Grabonóg, Podrzecze i Krobię.
Dzięki współpracy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Oddziału Rejonowego w Opalenicy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz
Szkołą Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich
w Opalenicy tamtejsi seniorzy i osoby
z niepełnosprawnościami po raz kolejny
uczestniczyli w projekcie „Letnie turnusy dla niepełnosprawnych”. Mieli okazję m.in. spotkać się z władzami gminy
Opalenica i przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu, psychologiem
z PCPR w Nowym Tomyślu, zwiedzili
Wolsztyn i Nowy Tomyśl, brali udział
w warsztatach muzycznych i decupage.
ll opr. kam

W sobotę, 18 września
w Wiejskim Domu Kultury
w Borui Kościelnej odbyła
się uroczystość 35-lecia
Zespołu Wokalnego Jarzębina,
działającego przy Spółdzielni
Mieszkaniowej w Nowym
Tomyślu.

J

ubileusz ten stanowił wspaniałą
okazję, by wyrazić uznanie dla
dorobku zespołu oraz wszystkich, którzy swym zaangażowaniem i talentem przez lata wspierali oraz wspierają tę grupę.
W imieniu władz samorządowych
powiatu nowotomyskiego symboliczny bukiet kwiatów, list gratulacyjny
oraz okolicznościowy tort przekazali

wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor oraz zastępca

Przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego Zbigniew Markowski.
ll KD
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W niedzielę, 19 września
w Sielinku na terenie
Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
odbyło się opalenickie święto
białej kiełbasy Biała Fest.
Na uczestników imprezy
czekało sporo atrakcji:
prezentacja wyrobu tradycyjnej
białej kiełbasy, zwiedzanie
Muzeum Gospodarki Mięsnej
i ogródka kwiatowo –
zielarskiego, przejażdżki
bryczką, stoiska z żywnością
tradycyjną, czy możliwość
degustacji białej kiełbasy
i herbat ziołowych. Dla dzieci
przygotowano dmuchańce,
stoiska interaktywne, warsztaty
wyrobu świec i koralików.

Biała Fest

Pożegnanie lata w Grońsku

W środę, 22 września
w placówce Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Grońsku
odbyło się spotkanie z okazji
zakończenia lata.

N

a scenie zaprezentowali
się m.in.: Opalenicka Orkiestra
Dęta i zespół taneczny Opalenica Dance Studio. Podczas wydarzenia
można było również wesprzeć zbiórkę funduszy na małą Maję ze Zbąszynia, zmagającą się z SMA. Głównymi
organizatorami imprezy byli: Muzeum
Gospodarki Mięsnej (oddział Muzeum
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie) oraz
Gmina Opalenica. Święto zorganizowano w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa – „EDD 2021”.
Ich celem jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna oraz promowanie różnorodności regionalnego
dziedzictwa kulturowego.

P

odczas wydarzenia podopieczni
zaprezentowali słynny w ostatnim czasie taniec Jerusalema,
a także umilili czas wspólnymi śpiewami. Zaproszeni goście mieli także okazję do zwiedzenia obiektu, w którym

mieści się WTZ oraz zapoznania się
ze specyfikacją prowadzonych tam
zajęć.
W imieniu władz samorządowych
powiatu nowotomyskiego życzenia
oraz upominki przekazali: wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor oraz radny Rady Powiatu Nowotomyskiego Adam Pilc. Obecny był
również Łukasz Nyczkowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
ll KD

Sztandar dla OSP Zakrzewko

ll KK

Piknik pełen atrakcji

W piątek, 6 sierpnia
w Zakrzewku odbyła się
uroczystość przekazania
sztandaru tamtejszej
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Poprzedziła ją msza
święta polowa, podczas
której została poświęcona
tablica upamiętniająca
Powstańców Wielkopolskich
z tej miejscowości. Powiat
nowotomyski podczas
wydarzenia reprezentował
starosta nowotomyski Andrzej
Wilkoński.

Koło Gospodyń Wiejskich
w Chrośnicy w niedzielę,
15 sierpnia zorganizowało
festyn, podczas którego
każdy chętny mógł
zaszczepić się jednodawkową
szczepionką przeciwko
COVID-19.

W

trakcie imprezy prowadzona była również zbiórka na rehabilitację i leczenie Mai Tomczak, chorej na SMA.
Na uczestników wydarzenia czekało sporo atrakcji, m.in. gry i zabawy dla dzieci, pokazy ratownictwa
medycznego, degustacja potraw
KGW, biesiada z oprawą muzyczną,

czy strefa gastronomiczna. Festyn
odbył się w ramach Narodowego Programu szczepień ze środków finansowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Powiat
nowotomyski podczas wydarzenia
reprezentował wicestarosta Marcin
Brambor.
ll KGW Chrośnica, opr. kam

F

undatorzy sztandaru – Tomasz
Jazdon – Gospodarstwo Rolne
Chobienice, Szymon Leśnik –
Rolhan Stefanowo, Jan Woźny, Kryspin
Zydorczak, Andrzej Jazdon, Jakub Jazdon – Onix Zakrzewo, Adam Rucioch
– Zarząd Miejsko-Gminny Zbąszyń,
Henryk Nowacki, Anna i Łukasz Bimkiewiczowie dokonali symbolicznego wbicia gwoździ. Akt nadania
sztandaru odczytał prezes Zarządu

Wojewódzkiego OSP RP Ryszard
Kamiński.
Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń. OSP Zakrzewko została
odznaczona Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa
i RP. Odznaczeni zostali także strażacy OSP w Zakrzewku: Marcin Gołek,
Piotr Chłopek, Piotr Friedrych, Piotr
Borowicki.
ll Tekst i zdjęcia: D. Michalczak,
zbaszyn.naszemiasto.pl, OSP
Zakrzewko, opr. kam
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Szlakiem Emilii Sczanieckiej

Spływ kajakowy

Gminny Ośrodek Kultury
w Kuślinie oraz sołtys
i rada sołecka Michorzewka
byli organizatorami rajdu
rowerowego Szlakiem Emilii
Sczanieckiej. W niedzielę,
19 września udział w nim
wzięło aż osiem rowerowych
drużyn: Michorzewko,
Koniczyny Michorzewo,
Słodkie Śliwki Śliwno, Nowy
Tomyśl, Sami Swoi Kuślin,
Sibile Kuślin, Dąbrowa oraz
SP Michorzewo.

K

ażda grupa musiała w swojej
trasie uwzględnić dwa miejsca. Pierwszym był grób Emilii w Michorzewie, gdzie trzeba było
zapalić znicz. Kolejnym punktem była
siedziba rodowa w pałacu w Wąsowie,
gdzie należało wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie.
Na mecie rajdu – w Michorzewku,
na uczestników czekała kawa, herbata, pyszne ciasto z Jansowa oraz kiełbasa z grilla, którą przygotowywała rodzina Przybył. Nie obyło się bez
pamiątkowych dyplomów, które wręczyła kapitanom dyrektor GOK Lidia
Waśko.
ll GOK Kuślin, opr KK

Biesiado-Olimpiada seniorów

W

piątek, 10 września uczniowie ZS nr 2 w Nowym Tomyślu uczestniczyli w spływie kajakowym rzeką Obrą na trasie
Międzyrzecz-Gorzyca. Wspaniała
pogoda pozwoliła na przepłynięcie

wymagającej trasy z bystrym nurtem
i licznie powalonymi drzewami. Opiekę
nad uczniami sprawowali Anna Prałat,
Andrzej Oszejko i organizator wycieczki Piotr Kościański.
ll ZS nr 2 w Nowym Tomyślu

Znają się na podatkach!

W czwartek, 19 sierpnia
w Centrum Wystawowo
– Szkoleniowym
w Sielinku seniorzy oraz osoby
z niepełnosprawnościami
aktywnie uczestniczyły
w Biesiado – Olimpiadzie.

J

est to jedna z ciekawszych form
rehabilitacji społecznej, podczas
której uczestnicy mierzą się z szeregiem konkurencji sportowych dostosowanych do ich wieku i sprawności.
Nie zabrakło m.in. rzutów do celu,
kręgli, czy slalomu między słupkami. Całość uzupełniała biesiada przy
wspólnym stole i pląsy przy znanych
i lubianych przebojach tanecznych.
Organizatorem wydarzenia od wielu
lat jest opalenicki Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opalenicy.

We wtorek, 7 września
w Katowicach odbył się
XI Finał Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy o Podatkach.
Zadanie otrzymało również dofinansowanie z budżetu Powiatu Nowotomyskiego w ramach otwartego konkursu ofert
na rok 2021. Podczas wydarzenia władze

samorządowe powiatu nowotomyskiego
reprezentował Patryk Kąkolewski – członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego.
ll OPS Opalenica, opr. kam

D

o drugiego etapu finału
zakwalifikowano 27 najlepszych uczniów z całej Polski.
Wśród nich znaleźli się uczniowie ZS

nr 1 w Zbąszyniu: Wiktoria Kardaszewska i Maksymilian Wojtkowiak.
Organizatorem konkursu był samorząd zawodowy doradców podatkowych. Patronatu udzieliło Ministerstwo Finansów. Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy o Podatkach jest organizowany przez Krajową Izbę Doradców
Podatkowych od 13 lat.
ll ZS nr 1 w Zbąszyniu
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Parafialny Festyn Rodzinny

Poznali zawód groomera

W ramach odpustu
parafialnego w kościele pod
wezwaniem św. Mateusza
w Opalenicy w niedzielę, 19
września odbył się Parafialny
Festyn Rodzinny.

W

ogrodach przy plebani
swoje talenty zaprezentowały lokalne zespoły, dzieci i młodzież. Uczestnicy spotkania
mogli oddać krew i zaszczepić się
przeciw Covid 19. Podczas spotkania ogłoszono wyniki ekologicznego konkursu plastycznego pod nazwą
„Dobre serce mam o planetę dbam”.
Wpisał się on w akcję ekologiczną „ToEkoMyśl”, organizowaną od początku roku przez Powiat
Nowotomyski. Jej pomysłodawczynią jest radna Rady Powiatu Nowotomyskiego Dorota Kaczmarek,
która jak co roku pomagała w organizacji Festynu. Uczestnicy konkursu, wykorzystując dowolną technikę
plastyczną mieli za zadanie przedstawić w jaki sposób dbają o siebie, innych, otaczającą przyrodę,
by poprawić kondycję naszej planety. Prace oceniała komisja konkursowa. Wpłynęło łącznie 80 prac.
W kategorii wiekowej klas I-III szkół
podstawowych pierwsze miejsce
przyznano Aleksowi Orzeł i Paulinie Nowackiej. Na drugim znalazły
się prace Franciszka Kornosza i Oliwii Okoniewskiej, a trzecie komisja
przyznała Agacie Kostaniak i Aleksandrze Buda. W kategorii klas IV-VIII na pierwszym miejscu znalazły się prace Izabeli Piotrowskiej

W czwartek, 16 września
podopieczni Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Zbąszyniu
poznali zawód groomera.

dla psów. Uczniowie mogli zobaczyć
przyrządy, przedmioty oraz akcesoria
potrzebne do dbania o sierść i włosy
zwierząt.
ll SOSW Zbąszyń

S

ztukę pielęgnacji zwierząt przybliżyła Magdalena Dochniak,
właścicielka salonu fryzjerskiego

Ino się nie zgub

i Filipa Grabowskiego. Drugie przypadło w udziale Celinie Dach i Janowi
Gałkowskiemu, a trzecie przyznano

Adrianowi Okoniewskiemu i Kamilowi Przybyszowi.
ll KK

Spotkanie turystycznointegracyjne
Sobotę, 7 sierpnia członkowie
Oddziału Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów
w Zbąszyniu spędzili niezwykle
aktywnie.

M

ieli oni okazję skorzystać z możliwości pływania łodzią spacerową
po zbąszyńskim jeziorze, odbyć spacery po tamtejszym parku, wysłuchać
prelekcji na temat historii ziemi zbąszyńskiej i regionu oraz spędzić wspólnie czas przy poczęstunku i pogawędkach.
Wszystkie te atrakcje odbyły się
w ramach projektu pn.: „Zielony Park
– Woda – Wspomnienia – Historia –
spotkanie turystyczno – integracyjne”,
który został dofinansowany z budżetu Powiatu Nowotomyskiego. Zadanie miało na celu promocję walorów
turystyczno – krajobrazowych naszego terenu. Jednym z gości spotkania
był starosta nowotomyski Andrzej
Wilkoński.
ll OR PZERiI w Zbąszyniu

W środowe przedpołudnie, 22
września na terenie Ośrodka
Szkolenia i Wychowania
w Chraplewie odbył się
Regionalny Bieg na orientację
„Ino mi się nie zgub”.
W rywalizacji wzięli udział
uczestnicy z jednostek
subregionu poznańskiego.

trasy na wszystkich czekał ciepły
posiłek i słodki poczęstunek, po którym przyszedł czas na wręczenie
nagród.
Nagrody wręczyła Magdalena
Pruchnik- specjalista ds. organizacji
jednostek opiekuńczo- wychowawczych WWK OHP oraz Agnieszka Piasek- kierownik OSiW Chraplewo.

Z

Laureaci Biegu:

abawa polegała na przejściu
trasy o długości 6,6 km. oraz
realizacji zadań związanych
z naturą i ekologią. Po ukończeniu

I miejsce: Hufiec Pracy Śrem
II miejsce: Hufiec Pracy Września
III miejsc: Hufiec Pracy Poznań
ll OSiW OHP Chraplewo, opr. KK

wydanie 10 (116)
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W sobotę, 18 września
w Lwówku odbył się ostatni
z biegów w ramach Grand Prix
Powiatu Nowotomyskiego
w biegach na 5 km, tzw.
„małe” Grand Prix. Lwówecka
5 XLII Biegu Powstańczego
zakończyła tym samym
rywalizację zainaugurowaną
w czerwcu w Bolewicach.

Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego
w biegach na 5 km
Klasyfikacja końcowa
w poszczególnych
kategoriach OPEN
w „małym” Grand
Prix przedstawia się
następująco:

K

olejne biegi w ramach Grand
Prix odbywały się w Jastrzębsku
Starym, Opalenicy, Cichej Górze
i Strzyżewie. Dodajmy, że by ukończyć
Grand Prix trzeba było wziąć udział
przynajmniej w czterech z sześciu
zaproponowanych imprez. Wydarzenie
cieszyło się dużą popularnością wśród
biegaczy. Ostateczna ilość zawodników,
która ukończyła biegowy cykl wyniosła 86 osób.
Obecni na finałowym biegu burmistrz Lwówka Piotr Długosz oraz
wicestarosta nowotomyski Marcin
Brambor, dokonali dekoracji sportowców wręczając puchary w kategoriach OPEN oraz wiekowych. Wszyscy
zawodnicy, którzy ukończyli „małe”
GP otrzymali pamiątkowy medal.

Kat. OPEN kobiet:

1. Joanna Guzik
2. Iwona Maciąg
3. Magdalena Maciąg
Kat. OPEN mężczyzn:

1. Przemysław Fornalik
2. Marek Mocek
3. Marcin Intek
llPoniżej zamieszczamy link
do wyników Grand Prix:
llhttp://mimsport.pl/index.php/
wyniki/
Organizatorami imprezy byli: Powiat
Nowotomyski, Powiatowe Centrum
Sportu w Nowym Tomyślu, Gmina
Miedzichowo, Lasy Państwowe, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lwówku, Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji, Nowotomyski Klub Biegacza Chyży, Klub Biegacza Łabędź
Zbąszyń, Stowarzyszenie Rozbiegany Lwówek, Opalenicki Klub Biegacza
i Stowarzyszenie Pasja Sportu.

Wyniki Lwóweckiej Piątki
XLII Biegu Powstańczego
Kat. OPEN kobiet:

1. Iwona Maciąg
2. Joanna Guzik
3. Agnieszka Wachowska

Kat. OPEN mężczyzn:

1. Przemysław Fornalik
2. Marek Mocek
3. Marcin Intek

ll PCS, fot. Szymon Konieczny –
Gazeta Lwówecka, PCS

W ostatni weekend września
(25-26) w Powiatowym
Centrum Sportu w Nowym
Tomyślu odbył się towarzyski
turniej Gromy Basket Cup II.
Udział w zawodach wzięły
koszykarskie drużyny z Żar
(BC SWISS Krono), Gniezna
(Sklep Polski MKK), Ostrowa
Wielkopolskiego (AM SLAM
Stal) oraz gospodarze –
Akademia Koszykówki
Młodzieżowej Gromy Nowy
Tomyśl.

Gromy Basket Cup II

P

o bardzo dobrej grze w całym turnieju drużyna gospodarzy pokonała w finale BC Swiss Krono
Żary 68-48. W meczu o trzecie miejsce
BM SLAM Stal wygrał z zespołem Sklep
Polski MKK Gniezno 67- 63. Medalistów uhonorował wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor.
Gratulujemy zarówno naszym
zawodnikom, jak i trenerom. Kibicom
dziękujemy za wspaniały, mobilizujący doping.
ll PCS Nowy Tomyśl.
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Nowoczesna bieżnia lekkoatletyczna
w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
W poniedziałek, 20 września
w Zespole Szkół nr 1
w Nowym Tomyślu odbyło
się uroczyste otwarcie bieżni
lekkoatletycznej, której
budowa rozpoczęła się w lipcu
tego roku.

C

ałkowity koszt budowy wyniósł
469 752,28 zł, z czego 80 000 zł
stanowiło dofinansowanie ze
środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, pozyskane
w ramach tzw. „Programu lekkoatletycznego”. Pozostała kwota pochodziła
ze środków własnych powiatu.

W ramach zadania
powstała:

ll4-torowa bieżnia lekkoatletyczna prosta o długości 127 m, przeznaczona do biegu na 60 m, 100 m
oraz 110 m przez płotki, zakończona
skocznią do skoku w dal i trójskoku
z dwiema piaskownicami,
lldodatkowo, na części bieżni w formie zakola zaprojektowano rozbieg
i skocznię do skoku wzwyż,
llrzutnia do pchnięcia kulą, wyposażona w koło rzutowe i wymienny próg.
Bieżnia i rozbiegi pokryte są
nawierzchnią sportową syntetyczną
– poliuretanową, z podbudową betonową. W projekcie zastosowano materiały posiadające stosowne atesty i certyfikaty. Ponadto, w ramach zadania
wyposażono obiekt w m.in.: komplet
bloków startowych, belek i progów
do odbicia skoku w dal wraz ze skrzynkami mocującymi.
ll KD

