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Starosta nagrodził
najzdolniejszych uczniów
w powiecie
W środę, 13 października
w Powiatowym Centrum
Sportu w Nowym Tomyślu
starosta nowotomyski
Andrzej Wilkoński
wręczył nagrody
uzdolnionym uczniom
szkół ponadpodstawowych,
dla których organem
prowadzącym jest Powiat
Nowotomyski.

N

agrody otrzymali uczniowie z co najmniej bardzo
dobrym zachowaniem,
którzy osiągnęli w ubiegłym roku
szkolnym wysokie wyniki w nauce
(średnia od 5,3) lub wykazali się
osiągnięciami przedmiotowymi.
Nagrody zostały przyznane
w ramach programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów
szkół ponadpodstawowych, dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Nowotomyski. – Serdecznie gratuluję wspaniałych wyników i dotychczasowych osiągnięć.
Możecie być z siebie bardzo dumni,

bowiem spośród niemal dwóch tysięcy siedmiuset uczniów, którzy uczą się
w naszych szkołach, to właśnie was,
92 wybitnych i wyjątkowych możemy
wyróżnić. Realizujemy to dzięki specjalnemu funduszowi, który corocznie
jest odnawiany przez Radę Powiatu
Nowotomyskiego – mówił starosta A.
Wilkoński. Wspomniany program
zakłada bowiem właściwe wspieranie rozwoju zdolności i talentów
uczniów uczęszczających do szkół
ponadpodstawowych. – Wspieranie młodzieży ambitnej i uzdolnionej to najlepsza inwestycja w przyszłość naszego środowiska – dodał
A. Wilkoński.
W tym wyjątkowym i bardzo
uroczystym dniu, oprócz starosty
gratulacje uczniom złożyli: dyrektor Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych Marek Nyćkowiak
wraz z zastępcą Mileną Kaźmierowską oraz dyrektorzy poszczególnych szkół. Serdecznie gratulujemy
wszystkim nagrodzonym!
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Różne bywają rocznice. Jedne
powodują żal serdeczny, inne
budzą gniew i pragnienie
odwetu. Ale one się nie liczą.
Dni, które my obchodzimy
spontanicznie, są swojego
rodzaju nieoficjalnym
plebiscytem. Listopad 1918 r.
był miesiącem przełomowym
– zarówno dla Polaków, jak
i pozostałych mieszkańców
państw Europy. 11 listopada,
rocznica pierwszego dnia
wolności po 123 latach niewoli
jest takim świętem. Świętem
braterstwa i ofiarności
w służbie ojczyzny.
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Dr Zdzisław Kościański

Bolewicko (gmina Miedzichowo)
– Miejsce Pamięci Narodowej

N

iniejszy opis jest próbą przedstawienia miejsca pamięci
narodowej koło Bolewicka.
W lesie, niedaleko Bolewicka, 100 m
na południe od szosy znajduje się
pomnik na miejscu straceń, odsłonięty 9 maja 1966 roku. Niemcy rozstrzelali tu w październiku 1939 r. (wg
napisu na pomniku jesienią 1941 r.)
około 100 Polaków. Inne daty oscylują także w terminie: wiosna/jesień
1940 r. W październiku 1944 r. zwłoki wydobyto i spalono, a popiół rozrzucono na łąki.
Nie było w naszych dziejach okresu tak krwawego i tragicznego jak
lata 1939 – 1945, kiedy to koszmarny okres niemieckiej okupacji rozciągnął się na całą Polskę. Okręg Rzeszy
Kraj Warty (niemiecka nazwa: Reichsgau Wartheland lub Warthegau) był
poligonem doświadczalnym niemieckiego narodowego socjalizmu, gdzie
ludność nieniemiecka pozbawiona została wszelkich praw ludzkich,
ograbiona z majątku i poddana eksterminacji. Na ich miejsce sprowadzano niemieckich osadników.
W maju 1945 roku zakończyła się
w Europie II wojna światowa. Największe straty, zarówno biologiczne
jak i materialne, w stosunku do liczby mieszkańców, spośród wszystkich
państw – walczących z Niemcami
poniosła Polska. Podczas okupacji niemieckiej (1939-1945) z rąk
Niemców zginęło według Instytutu
Pamięci Narodowej ponad 2,77 mln
Polaków oraz od 2,7 do 3 mln (najprawdopodobniej 2,9 mln) polskich
Żydów. Z ogólnej liczby ofiar w Polsce tylko około 10% (644 tys. osób)
zginęło wskutek działań wojennych.
Ponad 5 mln to ofiary akcji eksterminacyjnych niemieckiego okupanta –
część z nich zginęło w więzieniach,
obozach koncentracyjnych i innych
miejscach zagłady. Codziennie ginęło w okresie od 1 września 1939 r.
do 8 maja 1945 r. około 2900 obywateli polskich.
Ponadto u bardzo wielu ludzi, którym udało się przeżyć okupację niemiecką, okres ten odbił się trwale
na stanie zdrowia. Kalectwu fizycznemu uległo w czasie okupacji 530
tys. osób, psychicznemu – 60 tys.
Na gruźlicę zachorowało 140 tys.,
a liczba urodzin zmniejszyła się
o 1215 tys. osób. Ponadto Niemcy
wysiedlili 2 478 tys. osób, a na roboty przymusowe wywieźli do Niemiec
lub innych krajów okupowanych 2
460 tys.

Przytoczone liczby nie są całkowicie dokładne z kilku powodów. Między
innymi dlatego, że nie odkryto jeszcze
wszystkich miejsc straceń, dokładnej
liczby ofiar oraz wszystkich dokumentów świadczących o martyrologii Polaków. Na niekorzyść ustaleń wpływał
czas, który eliminował kolejne osoby,
które mogłyby pomóc w weryfikacji
faktów i okoliczności zbrodni. Datacja ta wydaje się jednak mało prawdopodobna. Raczej – jeśli nie X 1939
roku to wczesna wiosna- jesień 1940
roku. W tym czasie odbywały się liczne zbrodnie niemieckie w Wielkopolsce. Należy podkreślić, iż dotycząca II
wojny światowej dokumentacja archiwalna, jako źródła historyczne, cechuje w większości wypadków niewystarczająca dla potrzeb badacza zawartość
treściowa. Dotyczy to także egzekucji
w Bolewicku.
Na powyższy fakt wpłynęło wiele
przyczyn: przede wszystkim – brak niemieckich dokumentów dotyczących
zbrodni – ich zniszczenie. Dzisiaj ustalenie dokładnych strat narodu polskiego zapewne nie będzie w pełni możliwe. Odchodzą już ostatni świadkowie
tamtych dni.
Obecnie dla zbrodni w okolicy
Bolewicka istotna jest dokumentacja
przechowywana od 1945 r. w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Uwierzytelnione odpisy protokołów sądowych; uzupełnienia materiałów
do ankiet sądów grodzkich dot. egzekucji i pacyfikacji w latach 1939-1944
na terenie Wielkopolski i Pomorza
(Instytut Zachodni w Poznaniu Dok.
III-42.h. pow. Nowy Tomyśl: egzekucja w Bolewicku). Na tej podstawie

powstało m.in. opracowanie: Pospieszalski K.M., Serwański E. „Materiały do sprawy eksterminacji w tzw. Kraju
Warty”, „Przegląd Zachodni” 1955, nr
1-2, s. 298-354. Informacje, które tutaj
umieszczono wpłynęły na wiele opracowań naukowych i publicystycznych,
także w lesie Bolewicka, m.in. podano
tam mylnie czas egzekucji: październik
1939 r. (s. 321, poz. 120).
W ostatnim czasie w opracowaniu na temat mordu niemieckiego w Bolewicku: Zbrodnie niemieckie
w Wielkopolsce w latach 1939 -1945,
pod red. Marcina Libickiego i Ryszarda Wryka, Wydawnictwo Poznańskie
– Poznań 2004 r. „W październiku dopuścili się hitlerowcy jeszcze jednej masowej zbrodni, mianowicie w pow. nowotomyskim. Oddajemy głos wójtowi gminy,
na terenie której miała miejsce egzekucja:
„Na terenie gromady Bolewicko, gmina
Miedzichowo, znajdował się masowy
grób pomordowanych przez Niemców
Polaków w październiku 1940 r. W grobie tym spoczywało około 100 osób. Znajdował się on w lesie sosnowym 30-letnim; była to własność Niemca Ottona
Bohma. Według opowiadań mieszkańców wsi Bolewicko, sprawa ta przedstawiała się następująco. Pod koniec października 1940 roku zjechało gestapo
i obstawiło wszystkie drogi i przejścia.
Ofiary przywieziono w około 30 samochodach ciężarowych. Byli to prawdopodobnie więźniowie z okolicznych miast
– Nowego Tomyśla, Lwówka, Pniew,
Buku, Opalenicy itp. Musieli sami wykopać grób, po czym zostali rozstrzelani.
Padło około 100 strzałów. Przez 3 dni
chodziła warta koło tego miejsca i nikomu nie wolno było się tam zbliżyć. W tym

czasie zdążyli hitlerowcy zrównać miejsce
zbrodni do tego stopnia, że nie pozostał
po niej ślad. Następnie posadzili sosny
i posypali ziemię starym igliwiem. Sołtys niemiecki ogłosił, że kto będzie chodził po tym terenie, zostanie surowo ukarany. Nie tylko Polacy, ale i Niemcy bali
się zbliżyć do tego miejsca, gdyż wiedzieli, że jest ono pilnie strzeżone. Na wiosnę następnego roku można było widzieć
miejsce egzekucji w całej okazałości, gdyż
sosny posadzone na jesieni były za duże
i nie przyjęły się. I tak powstała mała
polanka, długości 25 m. W październiku 1944 roku hitlerowcy grób odkopali, zwłoki polewali benzyną i przez 3 dni
palili; popiół kładli do beczek i wywozili”.
Podjęte śledztwa w latach 19681973 przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu
(sygn. Ds. 20/68) wykorzystało kwestionariusz ankiety Sądów Grodzkich
w 1945 r., w którym wójt Gminy, Miedzichowo (uczestnik Powstania Wielkopolskiego) Stanisław Cech (19001985) przekazał organom śledczym
szczegóły dotyczące zbrodni w Bolewicku. Dokument stanowił, iż z końcem października 1940 r. do lasu koło
wsi Bolewicko przyjechało 30 samochodów ciężarowych załadowanych
ludźmi, którzy mieli zostać na miejscu
zamordowani z broni palnej, a następnie pospiesznie pochowani przez
Niemców. Dostępu do miejsca zbrodni
strzegły posterunki SS. W 1944 r. zwłoki zostały wyjęte z masowego grobu
przez specjalny oddział funkcjonariuszy Gestapo oraz spalone na miejscu. Według relacji mieszkańców Bolewicka, ofiarami byli Polacy z Nowego
Tomyśla, Lwówka. Pniew, Buku, Opalenicy oraz Grodziska.
Z uwagi na fakt spalenia ciał dokładne dane osobowe ofiar są nieznane.
W ocenie naocznego świadka tamtych
wydarzeń, Jana Nykla: jesienią 1940 r.
– jak relacjonował on Władysławowi
Matuszakowi – o krytym plandeką
samochodzie, który przemierzał szosę
prowadzącą do leśniczówki. Następnie pojazd miał skręcić w las po przeciwnej stronie szosy, w drogę leśną.
Jan Nykiel udał się na miejsce postoju samochodu i obserwował dalsze
wypadki, z obawy przed wykryciem,
maskując się w lesie. Z samochodu
zaparkowanego ok. 100 m od szosy
mieli wyjść ludzie ubrani w mundury
wojskowe i wykopać dół w pobliżu lasu
na nieużytkowanym polu. Po wykopaniu wyciągnęli zwłoki z samochodu, a następnie wrzucili je do przygotowanego dołu. Jak zeznał Matuszak,
świadek nie sugerował, iż przyjechało
więcej samochodów z ludźmi ani też,
że ofiary były rozstrzelane na miejscu.
Nie określił też, ile łącznie ciał wrzucono do mogiły. Ponadto określił,
że w kwietniu 1940 r. władze okupacyjne przystąpiły do aresztowań miejscowych Polaków. Żandarmeria niemiecka z Miedzichowa miała aresztować
sześciu młodych polskich rolników:

Józefa Matuszczaka i Robaka z Sępolna, Stanisława Nykla, Młynarskiego i Szulca z Bolewicka, a także Kaczmarka z Bolewic. Wymienione osoby
mogły być także bezpośrednimi ofiarami zbrodni w lesie koło Bolewicka.
Również Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu
wskazuje na inne mordy na ludności
polskiej, jakich mieli dokonać Niemcy
w lesie koło Bolewicka: we wrześniu
1939 r. (jedenastu rozstrzelanych: Zygmunt Rejer, Bonifacy Marciniak, Wiktor Kaczmarek, Jan Kaczmarek, Zygmunt Szarata, Feliks Wyrwał, Leon
Kaczmarek, Jadwiga Kaczmarek, Antoni Patrzała, Maksymilian Marciniak
i Stanisław Korbanek), latem 1944 r.
(nieznana liczba rozstrzelanych przywiezionych na miejsce dwoma samochodami) oraz na początku 1945 r.
(jeden rozstrzelany mężczyzna).
Kolejne śledztwo w tej sprawie
OKSZpNP w Poznaniu podjęła w styczniu 2011 r. (akta: sygn. S. 1.2011) również nie doprowadziło do ustalenia
dokładnej daty zbrodni, danych personalnych, zarówno polskich ofiar,
jak i niemieckich oprawców. Jak relacjonuje Instytut Pamięci Narodowej
w Poznaniu (pismo z 2021 r.): „OKBZH
nie udało się potwierdzić wskazanych
informacji. Dodatkowej trudności przysporzył fakt, iż występowały sprzeczności w relacjach świadków, co do ustalenia dokładnej daty egzekucji (jesień
1940 r. – jesień 1941 r.), pory dnia, ilości pojazdów, które wjeżdżały wówczas
do lasu oraz liczby strzałów, jakie oddali niemieccy kaci w kierunku mordowanych Polaków”.
Zbrodni na Polakach dokonywały niemieckie oddziały Wehrmachtu, Einsatzgruppen i Selbstschutz,
SS i Waffen SS, gestapo, policja. Polacy mordowani byli także przez przedstawicieli niemieckiej administracji
cywilnej, na podstawie wyroków różnych sądów hitlerowskich, w obozach
koncentracyjnych, jenieckich, w więzieniach, podczas masowych i indywidualnych egzekucji, m.in. indywidualne rozstrzeliwania na terenie
ówczesnej gromady Miedzichowo
we wrześniu 1939 r. Od połowy 1944 r.
Niemcy, jak to było w Bolewicku, zacierali ślady swych zbrodni, wykopywali i palili zwłoki, a w miejscach masowych grobów sadzili las.
Dzisiaj ustalenie dokładnych strat
narodu polskiego zapewne nie będzie
w pełni możliwe. Odchodzą już ostatni świadkowie tamtych dni. Miejsce to ukazuje, co przyniosła światu
wojna, niemiecki faszyzm. Uczy, że Polska dzięki bohaterstwu swego narodu,
który ponad wszystko umiłował Wolność i Niepodległość, żyła, żyje i żyć
będzie wiecznie.
Stąd potrzeba pełnego spojrzenia
na drogę, którą przeszli bez potrzeby
dzielenia ich czynów. Przodkowie nasi
walczyli o wolność narodu i niepodległość Rzeczypospolitej. Pochylmy swe
głowy w zadumie i ciszy przed pomnikami i grobami bojowników i działaczy niepodległościowych, którym: „nikt
im iść nie kazał – poszli, bo tak chcieli,
bo takie dziedzictwo wziął po dziadach
wnuk. Nikt nie pytał o nic, a wszyscy
wiedzieli, za co idą walczyć, komu płacić, że idą spłacić swej Ojczyźnie dług”.
– Pamiętamy – nie zapomnimy …
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Ponad 9,5 mln zł dla
Powiatu Nowotomyskiego
W poniedziałek, 25
października do Starostwa
Powiatowego w Nowym
Tomyślu dotarła informacja
o przyznanej pomocy
finansowej z programu
rządowego, dzięki której
możliwa będzie kontynuacja
przebudowy pasa drogowego
drogi powiatowej nr 1881P
Brody – Turowo (II etap) oraz
przebudowa drogi powiatowej
nr 2734P Brody w centrum
wsi, do granicy powiatu
szamotulskiego.

P

lanowana przebudowa obejmie odcinki o łącznej długości 2,0 km . W ramach
zadania jezdnie zyskają nową
nawierzchnię asfaltową, wykonane zostaną zjazdy i konserw a c j a r o w ó w. Wz d ł u ż d r o g i
powiatowej wiodącej przez wieś

przebudowane zostaną chodniki,
miejsca postojowe i zatoki autobusowe. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zakłada się również
budowę w yniesionych przejść
dla pieszych wraz z ich doświetleniem.
Całkowita wartość kosztorysowa robót wynosi 10.094.000,66 zł

brutto, z czego aż 95 proc. pokryte zostanie ze środków Rządowego
Funduszu Polski Ład. Dziękujemy
wszystkim tym, którzy wsłuchali
się w potrzeby naszego samorządu i dzięki którym możliwa będzie
realizacja kolejnej, niezwykle ważnej dla mieszkańców inwestycji.
ll KD, AB

Będzie bezpieczniej
w Opalenicy

W środę, 20 października
w Centrum KulturalnoRozrywkowym „Masarnia”
w Grodzisku Wielkopolskim
odbyło się spotkanie wojewody
wielkopolskiego Michała
Zielińskiego z lokalnymi
samorządowcami, podczas
którego podpisano umowy
i wręczono symboliczne
czeki z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg.

P

owiat Nowotomyski otrzymał
wsparcie na przebudowę przejścia
dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2723P przy ul. 3 Maja w Opalenicy. Dla poprawy bezpieczeństwa na tym
odcinku drogi zaplanowano budowę
wyspy kanalizującej ruch, doświetlenie
przejścia oraz montaż aktywnego oznakowania. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 71 918,72 zł, z czego 80 proc.
stanowić będą środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
ll opr. KK, AB

Nowy komendant policji

W

W poniedziałek,
25 października w Komendzie
Powiatowej Policji w Nowym
Tomyślu odbyła się uroczysta
zbiórka, w związku
z powołaniem na stanowisko
Komendanta Powiatowego
Policji w Nowym Tomyślu
mł. insp. Mirosława Gogołka.

uroczystości uczestniczył
Komendant Wojewódzki
Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, który osobiście
wręczył rozkaz personalny o powołaniu na Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu. Mirosław Gogołek nim objął stanowisko
w Nowym Tomyślu był Komendantem Komisariatu Poznań Północ, Komendantem Komisariatu
w Tarnowie Podgórnym, a wcześniej
Naczelnikiem Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. M. Gogołek zastąpił mł.
insp. Macieja Krysztofka, który funkcję komendanta powiatowego policji w Nowym Tomyślu pełnił od maja
br. Dotychczasowy komendant złożył jednak wniosek o przeniesienie
z przyczyn osobistych do innej jednostki.
ll KPP Nowy Tomyśl

Odnowiona remiza
w Zębowie

W
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Zębowie trwają prace
związane z odnowieniem
Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek posłuży również jako
miejsce spotkań i aktywności mieszkańców. Prac remontowych podjęli się
lokalni strażacy ochotnicy. Remont
przeprowadzany jest dzięki grantowi w wysokości 20 000 zł, od Polskich
Sieci Elektroenergetycznych w ramach
dobrosąsiedzkiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”.
ll opr. KD
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Zapraszamy na szlak wikliny

W sobotę, 8 października
w gminie Miedzichowo
odbyła się impreza plenerowa
popularyzująca szlak wikliny
– jedną z najnowszych
turystycznych destynacji
na terenie powiatu
nowotomyskiego. Promuje
on tradycje plecionkarsko
– wikliniarskie gmin
Miedzichowo i Nowy Tomyśl.

W

Kinie za Rogiem
w Bolewicach wyświetlono przedpremierowo film „Szlak Wikliny – Zapleciona
przygoda”, przedstawiający przebieg szlaku i atrakcje, jakie czekają

na przemierzających go turystów. Jest
ich sporo. Można zwiedzić m.in.: firmy
i warsztaty wikliniarskie na terenie
obu gmin, Muzeum Wikliniarstwa
i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, gospodarstwa agroturystyczne,
fermę strusi, zagrodę z kozami, skosztować wyjątkowego octu jabłkowego,
zobaczyć wiklinowe formy architektoniczne, czy największy wiklinowy
kosz na świecie. Z kolei w skansenie
Dymarki Miedzichowskie otwarto
wystawę stałą „Na szlaku wikliny”,
gdzie zaprezentowano archiwalne
zdjęcia, ciekawe wiklinowe formy,
w tym replikę Wieży Marii na Czarcim Wzgórzu, Zwiadka – maskotkę
gminy Miedzichowo i warsztat plecionkarza. Na zwiedzających czekał

Wielkopolski Nauczyciel
Roku 2021

również poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich
z Jabłonki Starej.
Gospodarz gminy, wójt Stanisław
Piechota podziękował za finansowe
i merytoryczne wsparcie projektu,
wyrażając nadzieję, że będzie się on
dalej rozwijał i przyciągał coraz więcej turystów i osób zainteresowanych
wikliniarstwem i plecionkarstwem.
Wicestarosta nowotomyski Marcin
Brambor zwrócił uwagę na dobrą
i efektywną współpracę pomiędzy
powiatem i gminami w realizacji tego
przedsięwzięcia.
Przypomnijmy: szlak wikliny to projekt gminy Miedzichowo,
realizowany we współpracy z Powiatem Nowotomyskim i gminą Nowy
Tomyśl. Jednym z jego głównych
celów jest promocja wikliniarskiego rzemiosła. Honorowy patronat
nad projektem objął starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński. Różnego rodzaju wsparcia udzieliły
także następujące instytucje: Województwo Wielkopolskie, Muzeum
Narodowe Rolnictwa i Przemysłu
Rolno – Spożywczego w Szreniawie,
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu i Wielkopolska Organizacja Turystyczna.
Patronat medialny nad projektem
objęli: TVP3 Poznań, Głos Wielkopolski, Dzień Nowotomysko – Grodziski i portal www.naszemiasto.pl

Justyna Szofer – Andrzejewska
z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym
Tomyślu została laureatką
konkursu zorganizowanego
przez samorząd województwa
wielkopolskiego o tytuł
Wielkopolski Nauczyciel
Roku 2021. Z tej okazji,
podczas sesji Rady
Powiatu Nowotomyskiego,
która odbyła się
w środę, 27 października
starosta nowotomyski
Andrzej Wilkoński wraz
z przewodniczącą Rady
Powiatu Nowotomyskiego
Renatą Gruszką pogratulowali
Pani Justynie tego osiągnięcia.

N

a co dzień Pani Justyna wykonuje obowiązki pedagoga
szkolnego w Zespole Szkół
nr 1 w Nowym Tomyślu i prowadzi

zajęcia dla słabosłyszących i niesłyszących. Poza tym posiada w swoim
dorobku zawodowym autorskie projekty edukacyjne, publikacje i szereg
przeprowadzonych konferencji jako
doradca metodyczny. Była koordynatorem Szkoły Humanitarnej, a pod jej
opieką uczniowie uzyskiwali wysokie miejsca w takich programach jak
„Twój Time Ars”, czy „Ars Kids”.
Justyna Szofer – Andrzejewska
to także inicjator aktywności młodzieży i opiekun ich prac podczas
Sejmu Dzieci i Młodzieży, czy Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Obecnie jest koordynatorem Rządowego Programu Wsparcia
Psychologiczno-Pedagogicznego
nauczycieli i uczniów, realizowanego przez Uniwersytet Kardynała St.
Wyszyńskiego w Warszawie, finansowanego ze środków Ministerstwa
Edukacji i Nauki.
ll KD

Wielkopolskie rozmowy
o klimacie

ll KK

Rozmowy o lokalnej strategii rozwoju

W

środę, 13 października w sali
wiejskiej w Grzebienisku gm.
Duszniki spotkali się burmistrzowie, wójtowie i starostowie obszaru LGD KOLD. Podczas spotkania omawiano realizację projektów współpracy
oraz kluczowe zagadnienia w nowym
okresie programowania 2021-2027.
Przedstawione zostały także wyniki
ankiety z ostatniego spotkania samorządowców, które posłużyły do stworzenia zarysu tematycznego nowej Lokalnej
Strategii Rozwoju. Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu reprezentował wicestarosta Marcin Brambor.
ll KD

W środę, 6 października
na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich odbyła się
I Konferencja inauguracyjna
„Ku przyszłości...”, która
rozpoczęła cykl spotkań
„Wielkopolskie rozmowy
o klimacie”.

W

debacie udział wzięli
przedstawiciele różnych
środowisk: eksperci, politycy, samorządowcy, urzędnicy, społecznicy, przedstawiciele młodzieży,
czy kościoła. Organizatorem wydarzenia był samorząd województwa

wielkopolskiego. W debacie uczestniczył także wicestarosta nowotomyski
Marcin Brambor.
Otwarcia konferencji dokonał członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, który
w swoim wystąpieniu podkreślił,
że ochrona środowiska przyrodniczego i klimatu jest bardzo ważnym
aspektem rozwoju zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym oraz
globalnym. Wydarzenie to było okazją
do wręczenia odznaczeń za zasługi dla
województwa wielkopolskiego Hannie
Grunt oraz prof. dr. hab. Andrzejowi
Mizgajskiemu.
ll KD
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Międzynarodowe certyfikaty
dla naszych absolwentów

Zostań poławiaczem pereł

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Tomyślu
zakończyło kampanię społeczną
„Zostań poławiaczem pereł”,
prowadzoną od września
ubiegłego roku.

N
We wtorek, 12 października
w Aesculap Akademii
odbyło się uroczyste
wręczenie certyfikatów IHK,
nadawanych przez Niemiecką
Izbę Przemysłowo – Handlową
absolwentom Zespołu Szkół
nr 1 w Nowym Tomyślu.

G

ratulacje dla dziewięciu najlepszych absolwentów kończących szkołę w 2020 oraz

2021 r., a zarazem najlepszych
młodych pracowników firmy Aesculap Chifa wręczyli: prezes Zarządu
Slawomir Lukaszyk, wiceprezes
Zarządu Mariusz Bożek oraz członek Zarządu Aesculap AG ds. Marketingu, Sprzedaży i HR dr Jens von
Lackum.
W związku z zakończeniem przez
absolwentów niemiecko-polskiego projektu szkolenia w zakresie
mechanika narzędzi, obecny na spotkaniu wicestarosta nowotomyski

Marcin Brambor wręczył wyróżnionym upominki rzeczowe oraz złożył
gratulacje w imieniu całego Zarządu
Powiatu Nowotomyskiego.

Certyfikaty
otrzymali:

Sara Tomala, Kacper Andrzejak,
Mikołaj Grygiel, Mateusz Hirschfeld,
Szymon Łangowicz, Jakub Dziurla,
Paweł Kaczmarek, Szymon Pigla,
Patryk Szuba.
ll KD

Mistrzowie Polski z Trzcianki

W piątek, 22 października
podczas Targów PGA
w Poznaniu, odbył się
finał Mistrzostw Młodych
Mechaników Maszyn
Rolniczych.

N

ie mogło tam zabraknąć reprezentacji powiatu nowotomyskiego, którą tworzyły dwa
duety uczniów z ZS RCKU w Trzciance, wyłonione podczas czerwcowych
kwalifikacji. To właśnie wówczas,
w pierwszym etapie zmagań, czteroosobowa ekipa z Trzcianki pokonała

1640 drużyn z całej Polski, walczących
o finał w pięciu kategoriach: Młody
Mechanik, Młody Mechanik Maszyn
Rolniczych, Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych, Elektromobilni,
Młody Lakiernik i Mechanik Zawodowy. Po raz drugi uczniowie z ZS RCKU
w Trzciance zdobyli tytuł Mistrzów
Polski w kategorii Młody Mechanik
Maszyn Rolniczych.
Tworzący drużynę Jakub Netter i Bartosz Grelka zajęli pierwsze miejsce
w kategorii Młody Mechanik Maszyn
Rolniczych, a druga szkolna ekipa: Kacper Piechota i Jakub Szmyt uplasowała się na szóstym miejscu. Ten sukces

szkoły w Trzciance cieszy tym bardziej,
że tytuł trafia tu po raz drugi z rzędu.
Pod nadzorem nauczyciela – Pawła
Dudy uczniowie przygotowywali się
do konkursu, którego zadania obejmowały test wiedzy i zadania praktyczne przygotowane przez firmy Kramp,
Briggs&Stratton, TopAgrar i John Deere.
Zakładały one znajomość niuansów
związanych m.in. z doborem właściwego ciśnienia opon, naprawą wycieku
paliwa czy ustawieniami zaworu wydechowego i ssącego. Różnorodność zadań
i wysokie wymagania stanowiące podstawę oceny pokazują, że zdobycie tytułu to efekt długotrwałych przygotowań,
ale i pasji, jaka towarzyszy młodym
mechanikom. Ich praca, ale i wykorzystywanie doświadczeń zgromadzonych
dzięki uczestniczeniu w licznych kursach, spotkaniach z przedstawicielami branży mechanizacyjnej, ale i starty w wielu konkursach, przełożyły się
na tak spektakularny wynik.
Po raz kolejny ZS RCKU w Trzciance
udowadnia, że działania łączące wiedzę i umiejętności, to ważny aspekt
kształcenia realizowany w szkole.
Uczniowie rozwijają swoje pasje, ale
i budują świadomość, że zawód, który
chcą realizować w dorosłym życiu,
jest szansą na osiągnięcie sukcesu.
Gratulujemy!
ll ZS RCKU w Trzciance

asza kampania opierała się
na metaforze perły, która symbolizuje dziecko. W ten sposób chcieliśmy ukazać wizerunek dziecka jako wielką wartość. Z drugiej strony metafora perły
posłużyła, by nazwać rodziców zastępczych
poławiaczami owych pereł. W ten sposób
mogliśmy ukazać wizerunek rodzicielstwa
zastępczego jako wielkie dobro. Realizując różne wyznaczone działania dążyliśmy
do realizacji trzech podstawowych celów:
promocji rodzicielstwa zastępczego, pozyskania nowych kandydatów na rodzinę
zastępczą i co bardzo ważne, stworzenia
sieci wsparcia wokół rodzin zastępczych
i dzieci umieszczonych w pieczy. Mówiąc
o sieci wsparcia chcieliśmy ukazać potrzebę współpracy samorządów, instytucji,
stowarzyszeń, ale też wsparcie wolontariuszy, na których wciąż czekamy – powiedział Łukasz Nyczkowski, dyrektor PCPR
w Nowym Tomyślu.
W ramach akcji, mimo wciąż pojawiających się utrudnień związanych
z pandemią Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizował szereg przedsięwzięć, angażując lokalnych
fotografów, instytucje i władze samorządowe, lokalną społeczność oraz
rodziny zastępcze z terenu powiatu

nowotomyskiego. Utworzono fanpage
pod nazwą Zostań Poławiaczem Pereł,
na którym dokumentowano zrealizowane zadania, m.in.: konkurs fotograficzny, wywiady z rodzinami zastępczymi, promocje rodzicielstwa zastępczego
poprzez możliwość zrobienia sobie zdjęcia z hasłem #zostanpolawiaczemperel.
Promowano idee wolontariatu skupionego wokół rodzin zastępczych w krótkich
filmikach. Powstały ulotki, plakaty oraz
książeczka, która odkrywa piękno rodzicielstwa zastępczego. Niezapomnianym
akcentem kampanii była organizacja
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, czy
nagrania z udziałem rodzin zastępczych.
– Wielokrotnie musieliśmy stawiać czoła
utrudnieniom i ograniczeniom związanym
z pandemią. Wiedzieliśmy jednak, że każde
podjęte wyzwanie, czy kolejne zadanie jest
jak sieć rzucona w morze, by wyłowić cenne
perły. Zdawaliśmy sobie sprawę, że tu chodzi o dzieci, które potrzebują naszego
wsparcia, potrzebują rodziny. I takie rodziny pojawiły się w naszym powiecie. Oczywiście wciąż jest więcej potrzebujących dzieci, stąd nasza kampania choć oficjalnie się
kończy, to jej idee nadal będą kontynuowane w kolejnych działaniach. Dziękujemy
wszystkim osobom, instytucjom, stowarzyszeniom, które wsparły nasze przedsięwzięcie – podsumował zrealizowane
w ramach akcji działania Ł. Nyczkowski.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu nadal zachęca
wszystkie osoby, które chcą zostać „Poławiaczami Pereł”, do kontaktu pod numerem tel. 61 44 26 686.
ll PCPR, opr. KK

Śpiewają razem już 20 lat

W

e wtorek, 19 października w świetlicy wiejskiej
w Wytomyślu odbyła się
uroczystość z okazji 20 – lecia Zespołu
Śpiewaczego „Wytomyślanie”.
Jubileusz ten stanowił wspaniałą okazję, by wyrazić uznanie dla dorobku
zespołu oraz wszystkich, którzy swym

zaangażowaniem i talentem przez lata
wspierali oraz wspierają go we wspólnie
podejmowanych inicjatywach. Obecny na spotkaniu wicestarosta Marcin
Brambor przekazał na ręce zespołu okolicznościowy adres, bukiet kwiatów oraz
słodki upominek dla wszystkich gości.
ll KD
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Starosta nagrodził najzdolni

W środę, 13 października w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński wręczył nagrody uzdolnionym uczniom szkół
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski. Nagrody otrzymali uczniowie z co najmniej bardzo dobrym zachowaniem, którzy
osiągnęli w ubiegłym roku szkolnym wysokie wyniki w nauce (średnia od 5,3) lub wykazali się osiągnięciami przedmiotowymi. Oprócz starosty gratulacje uczniom
złożyli: dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych Marek Nyćkowiak wraz z zastępcą Mileną Kaźmierowską oraz dyrektorzy poszczególnych szkół. Serdecznie
gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Z Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu nagrodzeni zostali: Monika Maria Zawadzińska, Mieszko Jan Szymankiewicz, Roksana
Majchrowska, Adrian Józef Utrata, Valeriia Zghonnyk, Martyna Krzyżańska, Karolina Łochowicz, Wiktoria Żegleń, Nicola
Maria Jurek, Dawid Stachowiak, Michał Szelzchen, David Woźniak.

Z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego wyróżnienia za
wyniki w nauce i sukcesy odniesione na ogólnopolskim etapie XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
otrzymali: Kacper Błachowiak, Gabriela Kałek, Patrycja Kowala, Marceli Migdałek, Julia Nowak, Witold Olszewski,
Kacper Piechota, Łukasz Pietrucha, Patrycja Skowrońska, Kinga Swiderek, Paulina Szulc, Sandra Wencka, Zuzanna
Wrembel, Agnieszka Zerbe.

Sukcesy sportowców z terenu
powiatu nowotomyskiego
są zauważane przez Zarząd
Powiatu Nowotomyskiego.
Docenia on wysiłki
dzieci i młodzieży, które
bardzo często procentują
zdobyciem wysokich lokat
we współzawodnictwie
na poziomie krajowym
i międzynarodowym.
W październiku odbyły się
spotkania z uzdolnionymi
sportowo młodymi
mieszkańcami powiatu.

W

poniedziałek, 18 października w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym

Młodzi sportowcy

Tomyślu wicestarosta nowotomyski
Marcin Brambor w imieniu Zarządu Powiatu Nowotomyskiego pogratulował zawodnikom LKS Budowlani-Całus Nowy Tomyśl znakomitych

wyników sportowych. W ostatnim czasie dwoje z nich przyniosło ogromną
chlubę nie tylko ziemi nowotomyskiej, ale i naszej ojczyźnie zdobywając złote medale podczas Mistrzostw

Europy w Podnoszeniu Ciężarów.
Przypomnijmy, że Piotr Kudłaszyk 29
września zdobył tytuł Mistrza Europy do lat 23 w Rovaniemi (Finlandia),
zaś Małgorzata Myjak przywiozła złoty
medal z Mistrzostw Europy do lat 17
w Ciechanowie, które odbywały się
pod koniec sierpnia. – Osiągacie Państwo świetne wyniki w sporcie, stajecie na najwyższym podium. Jesteście
chlubą naszego powiatu – mówił wicestarosta. Jednocześnie Marcin Brambor pogratulował wszystkich dotychczasowych, znakomitych wyników
i zaangażowania trenerowi głównemu Marcinowi Lampe oraz prezesowi
klubu Jerzemu Nowakowi. – Dziękuję

także wszystkim pozostałym, zaangażowanym trenerom Waszego klubu
i działaczom sportowym, którzy pracując z dziećmi i młodzieżą, wpajają
im ducha walki Fair Play i zachęcają
do podejmowania wysiłku – podkreślił M. Brambor. W spotkaniu wicestaroście towarzyszyli: Marzena
Matusiak – kierownik Wydziału Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu oraz Jakub Skrzypczak – dyrektor Powiatowego Centrum
Sportu.
Trzy dni później w tym samym
miejscu w imieniu władz samorządowych Powiatu Nowotomyskiego
złożono gratulacje kolejnym w tym
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ejszych uczniów w powiecie
Wśród wyróżnionych z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu znaleźli się:
Weronika Adamczyk, Hubert Boguszyński, Wiktor Dolecki, Eliza Garcon,
Zofia Hałas, Jakub Hercog, Aleksandra Hybiak, Mateusz Jarnut, Kamila
Jaroszyk, Maciej Kiełpiński, Jonasz Kluj, Michalina Maria Krysiak, Tycjan
Lamkiewicz, Laura Lepping, Zofia Łukaszewicz, Mikołaj Machucki, Amelia
Maria Matuszczak, Marcin Miecznikowski, Michał Olejniczak, Franciszek
Rolla, Mikołaj Stachecki, Wiktoria Weronika Szarata, Kinga Trębacz, Laura
Trębacz, Daria Wojciechowska, Marika Maria Wojcieszak, Maria Wojtkiewicz,
Mateusz Żygalski, Aleksandra Banaszek, Michał Bzdęga, Ewelina Teresa
Dulat, Adrian Grześkowiak, Oliwia Kaczmarek, Paulina Kaczmarek, Anna
Maria Kałek, Ksawery Kucz, Natalia Macioszek, Olga Madej-Le, Roksana
Matuszewska, Wiktoria Nyga, Hanna Połomka, Aleksandra Radom, Martyna
Rupa, Samanta Ewa Skrzypczak, Kamil Suwiczak, Mateusz Tata, Natalia
Tomkowiak, Kamil Wieczorek, Kinga Wosiewicz, Łukasz Dziurla.

Nagrody starosty nowotomyskiego otrzymali następujący uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 im. dra Kazimierza
Hołogi w Nowym Tomyślu: Mikołaj Jarnot, Martyna Tobys, Wojciech Wolny, Konstancja Adamczak, Patrycja
Grelka, Zuzanna Budych, Anna Jesica Kudlak, Weronika Romanowska, Wiktoria Kowalczyk, Klaudiusz Stanic,
Sandra Nowak, Julia Tomaszewska, Wiktoria Weronika Chojnacka, Dominika Loba, Natalia Piątek, Dominika
Werner.

wyróżnieni
roku wybitnym sportowcom z naszego terenu. Jacek Pieprzyk – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia,
Sportu, Kultury i Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowotomyskiego
pogratulował osiągnięć rodzeństwu
Amelii i Nikodemowi Wiśniewskim
z Kuślina oraz ich tacie Krzysztofowi
Wiśniewskiemu.
Amelia gra w piłkę ręczną w UKS
Bukowia. W tym roku wywalczyła wspólnie z drużyną m.in. tytuł
Mistrza Polski w Finale Pucharu
ZPRP Młodziczek 2020/2021 w Świebodzicach, tytuł Mistrza Wielkopolski w piłce ręcznej halowej i plażowej. Z kolei Nikodem odnosi sukcesy

w piłce siatkowej. Na co dzień gra
w UKS Szamotulanin Szamotuły. Wraz z drużyną zdobył w tym
roku m.in. Mistrzostwo Wielkopolski Juniorów Młodszych w Siatkówkę
Plażową, Wicemistrzostwo Wielkopolski Juniorów i Juniorów Młodszych. Został również powołany
do kadry Polski U19. Do złożonych
życzeń i gratulacji dołączyła obecna
na spotkaniu Marzena Matusiak –
kierownik Wydziału Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym
Tomyślu.
Warto w tym miejscu dodać,
że Zarząd Powiatu Nowotomyskiego docenił również wyniki sportowe

Jakuba Hajduka – m.in. brązowy
medal Mistrzostw Juniorów w Siatkówce Plażowej, Oliviera Skrzypczaka – Mistrza Polski Seniorów

w Zapasach (styl klasyczny) oraz
Maję Wechman – srebrną medalistkę Młodzieżowych Mistrzostw Polski
w Piłce Ręcznej Plażowej w kategorii

młodziczek. Niestety sportowe zobowiązania nie pozwoliły im na udział
w uroczystości. Przypomnijmy,
że w 2021 r. za aktywność sportową i bardzo wysokie wyniki sportowe nagrodzono także: Bartosza
Bambeckiego (m.in. trzecie miejsce
w Pucharze Polski PIT Bike w klasyfikacji generalnej sezonu), Iga Woźna,
Wiktoria Haegenbarth, Zuzanna Bręk,
Zuzanna Nowak (koszykówka, m.in.
pierwsze miejsce podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży), Kinga
Jucha (piłka siatkowa, m.in. pierwsze
miejsce w eliminacjach Mistrzostw
Europy kat U-16), Jakub Hajduk (siatkówka plażowa, m.in. brązowy medal
Mistrzostw Polski Juniorów w Siatkówce Plażowej).
ll KD, MM
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Międzynarodowy Dzień Seniora Międzynarodowy
Dzień Białej Laski

Październik to miesiąc,
w którym obchodzony jest
Dzień Seniora. W Europie
i na świecie osoby starsze
świętują w różnych
terminach: 1 października jako
Międzynarodowy Dzień Osób
Starszych, 14 listopada jako
Ogólnopolski Dzień Seniora
oraz 20 października jako
Europejski Dzień Seniora.
Wszystkie daty mają jednak
wspólny cel – kształtować
społeczne postrzeganie osób
starszych oraz podejmować
wszelkie działania mające
na celu zapewnienie im
godnego życia. Święto było
również obchodzone wśród
mieszkańców naszego
powiatu i rozpoczęło się
we wtorek, 19 października
w sali widowiskowej

Nowotomyskiego Ośrodka
Kultury.

W

Nowym Tomyślu obchody odbyły się pod hasłem
„Seniorze znajdź na nowo
klucz do życia” i miały nawiązywać
do sytuacji, w której obecnie znajdują
się seniorzy w dobie pandemii koronawirusa. Zaproszeni goście, wśród
których nie zabrakło przedstawicieli
władz samorządowych powiatu nowotomyskiego, gmin, stowarzyszeń oraz
instytucji i osób prywatnych z uznaniem odnieśli się do realizowanych
przez związek działań na rzecz środowiska osób starszych i niepełnosprawnych.
W imieniu władz samorządowych
powiatu nowotomyskiego życzenia
i gratulacje na ręce przewodniczącego
Zarządu Rejonowego Polskiego Związku

10 lat Miedzichowskiego
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku

W piątek, 15 października
Miedzichowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku świętował 10
lecie istnienia. Ta szczególna
rocznica była okazją
do wspomnień, ale też
złożenia życzeń i gratulacji dla
najbardziej zaangażowanych
studentów.

J

ak wspomniano w trakcie uroczystości, wiosną 2011 roku
z inicjatywy obecnego wójta

gminy, Stanisława Piechoty podjęto starania o utworzenie gminnego Uniwersy tetu Trzeciego
Wieku. Początkowo nie spodziewano się, że projekt spotka się
z aż tak dobrym odbiorem. O tym,
jak bardzo przypadł on mieszkańcom gminy do gustu może świadczyć fakt, że już 20 października
2011 r. na uroczystej inauguracji I roku zgromadziło się ponad
sto osób. Dlatego też tak ważnym
i podniosłym punktem jubileuszowych uroczystości było wręczenie

Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Nowym Tomyślu, Zenona Matuszczaka złożył wicestarosta nowotomyski
Marcin Brambor oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego
Zbigniew Markowski. W części artystycznej wystąpił Zespół Śpiewaczy
Zbąszyńskich Seniorów. Międzynarodowy Dzień Seniora był dobrą okazją,
aby podziękować za pracę na rzecz osób
starszych i wspieranie inicjatyw podejmowanych przez seniorów.
Uroczystość zorganizował Zarząd
Rejonowy PZERiI w Nowym Tomyślu
przy wsparciu Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu, Urzędu Miejskiego
w Nowym Tomyślu oraz dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanym przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Tomyślu.
Dzień później, w środę 20 października świętowali z kolei opaleniccy seniorzy. Organizatorem wydarzenia był
Oddział Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum
Kultury i Biblioteka. Oprócz seniorów,
wśród zaproszonych na to wydarzenie
gości, znaleźli się przedstawiciele władz
samorządowych powiatu, gminy Opalenica, reprezentanci instytucji i organizacji wspierających seniorów. Obecny na spotkaniu starosta nowotomyski
Andrzej Wilkoński przekazał okolicznościowy adres wraz z bukietem kwiatów i koszem słodkości. Na zakończenie wszyscy zebrani mogli wysłuchać
muzycznego występu Kariny Knych
i Aleksandry Śliwińskiej.
ll opr. KD

dyplomów i medali grupie wytrwałych studentów, którzy swoją przygodę z miedzichowskim UTW rozpoczęli 10 lat temu i kontynuują
ją nadal. Wśród uhonorowanych
znaleźli się: Krystyna Biniek, Maria
Biskup, Marian Bartoszewski, Stefania Drobnik, Krystyna Hanyż, Paweł
Hanyż, Irena Kulak, Maria Kuster,
Urszula Lasota, Hanna Łodyga,
Halina Motała, Irena Olejniczak,
Bożena Pigla, Aurelia Sołtysiak,
Ewa Stachowiak, Lidia Tybiszewska, Michał Tybiszewski, Elżbieta
Jadwiżak, Janina Leśniczak, Arleta Migdałek, Stefania Pieniężna,
Dorota Wajman, Henryk Wajman,
Elżbieta Wajman, Maria Kurzawska, Michał Kurzawski, Renata
Figas. Gratulacje i życzenia kolejnych wspaniałych jubileuszy złożyli
zgormadzeni licznie na uroczystości goście, wśród których powiatowe władze samorządowe reprezentował Edwin Pigla, członek Zarządu
Powiatu Nowotomyskiego.
Warto w tym miejscu wspomnieć,
że patronat honorowy nad działalnością gminnej uczelni sprawują Jego
Magnificencja Rektor Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Bronisław Marciniak
oraz Pani Prezydentowa Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska.
ll opr. KK, fot. D. Kapałka/
nowytomysl.naszemiasto.pl

Międzynarodowy Dzień Białej
Laski to święto osób niewidomych
i niedowidzących obchodzone
od 1964 roku. Nie zapomnieli
o tym również członkowie
nowotomyskiego oddziału
Polskiego Związku Niewidomych.

W

czwartek, 14 października w restauracji Dora
w N o w y m To m y ś l u

spotkali się, by podsumować całoroczne działania. Zebranych powitała prezes oddziału Barbara Brambor.
W spotkaniu oprócz członków
organizacji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gmin
i powiatu. W imieniu władz samorządowych powiatu nowotomyskiego życzenia przekazał starosta
nowotomyski Andrzej Wilkoński.
ll KD

wydanie 11 (117)
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Wolontariusze
na medal

Kolejny raz uczniowie Zespołu Szkół
nr 1 w Nowym Tomyślu aktywnie
uczestniczyli w jednym z największych
wydarzeń sportowych w Wielkopolsce,
jakim był 13. PKO Poznań Półmaraton.

O

d sześciu lat uczniowie są wolontariuszami zarówno podczas maratonów, jak i półmaratonów organizowanych w Poznaniu.
W niedzielę, 17 października prawie pięćdziesięciu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym

Wszyscy braćmi
być powinni

Tomyślu (z Liceum, Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia) wspierało półmaratończyków nie tylko w sportowej rywalizacji, ale także
czynnie zaangażowało się w organizację biegu.
Uczniowie ci, podobnie jak w zeszłych latach,
odpowiedzialni byli za przechowywanie rzeczy
osobistych uczestników poznańskiego półmaratonu w strefie szatni. W zawodach startowali też nauczyciele szkoły – Mateusz Wojcieszak
oraz Aneta Kaczmarek wraz z dyrektorem Łukaszem Frańskim.
ll ZS nr 1 Nowy Tomyśl, opr. KK

W czwartek, 28 października
społeczność Zespołu Szkół nr 1
w Zbąszyniu wspominała 83. rocznicę
Polenaktion – deportacji polskich
Żydów z terenu III Rzeszy do Polski.

S

ymboliczny szlaban graniczny w holu
szkoły oddzielał teraźniejszość od przeszłości. Mijając go, uczniowie przenieśli
się do Zbąszynia w 1938 roku, który zobaczyli dzięki fotografiom upamiętniającym tamte
dni. Była to idealna okazja, aby uczcić pamięć
o wydarzeniach z tamtych lat oraz przekonać

się o odwadze i otwartości mieszkańców Zbąszynia na drugiego człowieka.
Człowieczeństwo i wzajemne poszanowanie to wartości nieprzemijające. W szkolnej bibliotece zorganizowana została wystawa tematyczna książek pt. „Wszyscy braćmi
być powinni”. Uczniowie uporządkowali też
miejsce dawnego cmentarza żydowskiego
w Zbąszyniu.
Wydarzenie wsparli: Fundacja TRES, Drukarnia GreenDruk ze Zbąszynia Zbąszyńskie
Centrum Kultury, Zakład Gospodarki Komunalnej w Zbąszyniu.
l lZS nr 1 Zbąszyń

Pogadanka z logistykami

Spotkanie integracyjne

W

W

czwartek, 21 października uczniowie
klas o profilu logistycznym Zespołu
Szkół nr 2 im. K. Hołogi w Nowym
Tomyślu spotkali się z Inspektorami Transportu
Drogowego – Jakubem Szmytem oraz Łukaszem

Bilskim. Goście przybliżyli zakres swojej pracy,
zdradzili wiele ciekawostek oraz opowiedzieli
o przepisach prawa związanych z czasem pracy
kierowcy zawodowego.
ll ZS nr 2 Nowy Tomyśl

środę, 20 października uczestnicy Dziennego Domu „Senior-Wigor”
w Zbąszyniu wraz z uczniami klas
przysposabiających do pracy w Specjalnym
Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Zbąszyniu

udali się do lasów w okolicy Przychodzka na spotkanie integracyjne. Korzystając z pięknej pogody grupa wzięła udział we wspólnym grzybobraniu, które zakończyło się ogniskiem.
ll SOSW Zbąszyń
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Strażacy się szkolą

Biesiadowanie
z muzyką w tle

W sobotę, 23 października odbył się egzamin z zakresu szkolenia podstawowego strażaków –
ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Z

uwagi na stale obowiązujące
obostrzenia związane z pandemią COVID-19 część teoretyczna szkolenia zrealizowana została
za pośrednictwem platformy e-learningowej.

„Jaka to melodia? ” –
to wydarzenie pełne muzyki,
zagadek i wspólnego
śpiewania.

N

ie inaczej było 22 października, gdy w sali widowiskowej
kuślińskiego Gminnego Ośrodka Kultury pojawiło się sześć drużyn
z sołectw: Michorzewko, Michorzewo,
Głuponie Wąsowo, Śliwno i Trzcianka.

Uczestnicy mieli okazję zmierzyć
się m.in. z konkurencją „kto pierwszy
ten lepszy”, zgadywankami muzycznymi oraz serialowymi zagadkami młodego akordeonisty Mikołaja Wieczorka.
Wspaniała zabawa w pełni przysłoniła rywalizację. Nie było mowy o stresie, czy błędach, a śmiech i śpiew
wypełniał salę. Na każdego czekały
też świeżo pieczone ciasteczka oraz
kawa i herbata.
ll GOK Kuślin, opr. KK

Zdrowe kiszonki

W

środę, 13 października w Lwóweckim Klubie
Seniora odbyły się pokaz
kulinarny połączony z degustacją, przygotowany przez firmę cateringową „Pyrkowa”. Pokaz dotyczył

Część praktyczna zajęć odbyła się w
siedzibie Komendy Powiatowej Pań
stwowej Straży Pożarnej w Nowym
Tomyślu, a szkolenie z ratownictwa
technicznego w wyznaczonym i przy
gotowanym miejscu. Do egzaminu

przystąpiło 30 druhów spośród 35,
którzy rozpoczęli szkolenie. Uczestni
cy kursu nabyli uprawnienia do czyn
nego udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych. K

Harcerze na szlaku
W sobotę, 2 października
w Nowym Tomyślu odbyła
się VII edycja Rajdu
Harcerskiego „Na Szlaku”.
Dzień ten nie został
wybrany przypadkowo,
bo zaledwie kilka dni
wcześniej obchodzony
był Światowy Dzień
Turystyki.

W

kiszonek. Seniorzy mogli dowiedzieć
się jak zrobić, a także skosztować m.in.
kiszoną gruszkę z papryczką habanero, kiszonego kalafiora, rzodkiewkę
czy buraczki.

imprezie udział wzięli mieszkańcy z terenu
powiatu nowotomyskiego oraz jednostki harcerskie z Nowego Tomyśla, Urbanowa, Ośrodka ZHP
BUK oraz Szczepu Harcerskiego Stęszew. Trasa rajdu przebiegała przez
malownicze tereny gminy Nowy
Tomyśl. Uczestnicy rajdu zmagali się z wieloma zadaniami zręcznościowymi. Po dotarciu na metę
na wszystkich uczestników czekała harcerska kawiarenka, dmuchany zamek, strzelnica z broni pneumatycznej oraz łuku.
Podczas apelu kończącego rajd
nagrodzono wszystkich uczestników
upominkami, a zwycięzcom wręczono puchary oraz nagrody rzeczowe.
llI miejsce zajęła 11 Drużyna
Harcerska „Płomień” z Urbanowa,
llII miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa nr 2 w Nowym
Tomyślu,
llIII miejsce zajęła 16 DH Risum
ze Stęszewa.
Tradycyjnie po zakończeniu
rajdu odprawiona została polowa
msza harcerska w intencji harcerzy. Mszę koncelebrował ks. Tadeusz Murawski z Borui Kościelnej.
Zadanie to zostało dofinansowane z budżetu Powiatu Nowotomyskiego w ramach Otwartego Konkursu Ofert.

ll MGOK Lwówek

ll KD

ll P PSP Nowy Tomyśl
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Mistrzostwa Powiatu
Nowotomyskiego w badmintonie

W środę, 20 października odbyły się
zawody w ramach szkolnej rywalizacji
SZS w badmintonie.

J

ako pierwsi do rywalizacji przystąpili uczniowie ze szkół ponadpodstawowych z powiatu
nowotomyskiego. W zawodach wzięli udział

uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu oraz
Zespołu Szkół w Opalenicy. Po zaciętych pojedynkach wyłoniono najlepszych
Gratulujemy wszystkim zawodnikom, a zwycięzcom życzymy powodzenia w dalszych etapach!
ll Powiatowe Centrum Sportu
w Nowym Tomyślu

KLASYFIKACJA KOŃCOWA PRZEDSTAWIAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
LICEALIADA DZIEWCZĄT

LICEALIADA CHŁOPCÓW

I miejsce
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu

I miejsce
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu

II miejsce
Zespół Szkół w Opalenicy

II miejsce
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu

III miejsce
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu

III miejsce
Zespół Szkół w Opalenicy

Moda na sztuki walki

Klub Sportów Walki De La Riva –
mający swą siedzibę w Głuponiach
(gmina Kuślin), od lipca oferuje również
treningi z Jiu-Jitsu w Przyłęku w gminie
Nowy Tomyśl.

W

szystkich zainteresowanych sztukami walki klub zaprasza w na zajęcia.
Odbywają się one pod okiem trenerów
Joanny Maizenhilder (czarny pas BJJ), Krzysztofa
Adamczaka (czarny pas BJJ) i Kamila Maizenhildera (czarny pas BJJ). Ponadto w Przyłęku prowadzone są – cieszące się ogromnym zainteresowaniem, zajęcia z mieszanych sztuk walki (MMA).
To co najbardziej jednak cieszy działaczy klubu
to fakt, że na zajęcia przybywa coraz więcej dzieci.

Warto zatem wiedzieć, że brazylijska odmiana Jiu-Jitsu (BJJ) to sztuka walki oparta na mocowaniu
się i walce w parterze. Skupia się ona na umiejętności kontrolowania przeciwnika za pomocą
technik, które zmuszają przeciwnika do poddania się. BJJ szczyci się tym, że jest znana jako „delikatna sztuka”, pozwalając mniejszej, słabszej osobie na użycie dźwigni i poddań (dławiki, zamki)
w celu obrony przed większym przeciwnikiem.
Dlatego sztuka ta znajduje uznanie u dzieci i młodzieży, która może się wykazać w bezpośredniej
rywalizacji. Ponadto treningi to przede wszystkim
wszechstronny rozwój fizyczny każdego zawodnika. Do tego fachowa pomoc trenerów i niezwykle rodzinna, miła atmosfera sprawiają, że nawet
najmłodsi czują się na treningach wyjątkowo.
ll MM
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