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W środę, 17 listopada
podczas uroczystej sesji
Rady Miejskiej w Lwówku,
która odbyła się w sali
wiejskiej w Pakosławiu radni
podjęli uchwałę o nadaniu
honorowego obywatelstwa
gminy Lwówek profesorowi
Andrzejowi Bereszyńskiemu.

T

rzy tygodnie wcześniej,
uchwałą nr XXI/296/2021
Rady Powiatu Nowotomyskiego profesor został wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Powiatu
Nowotomyskiego”. Uroczysta sesja
w Lwówku była okazją do wręczenia odznaczenia. Dokonał tego starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński i przewodnicząca Rady Powiatu
Nowotomyskiego Renata Gruszka. Do gratulacji i życzeń dołączyli
również: wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor, radni Rady
Powiatu Nowotomyskiego Adam
Pilc i Krzysztof Pacholak, kierownik

Sprzęt dla SP ZOZ
czytaj na stronie 3

Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu Zofia Pacholak
– Laskowska oraz zaproszeni goście.
W imieniu Rady Miejskiej
w Lwówku uchwałę o nadaniu
honorowego obywatelstwa gminy
Lwówek na ręce A. Bereszyńskiego przekazał burmistrz Piotr Długosz wraz z przewodniczącym

Rady Miejskiej w Lwówku Piotrem
Przewoźnym, a laudację wygłosił prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk. W swoim wystąpieniu prof.
A. Bereszyński m.in. wrócił do wspomnień związanych z pracą badawczą
na terenie gminy Lwówek.
Profesor Andrzej Bereszyński –
wieloletni wykładowca akademicki i pracownik naukowy Akademii

Rolniczej w Poznaniu (obecnie
Uniwersytet Przyrodniczy) był inicjatorem utworzenia na terenie
gminy Lwówek Rezerwatu Przyrody na Jeziorze Zgierzynieckim
im. Bolesława Papiego, który wraz
z Rezerwatem „Wielki Las” tworzy
obszar nazwany „Zgierzynieckie
Uroczysko”.
ll KK

Gotuj z nami
czytaj na stronach 6-7

Eliminator Fight Night
czytaj na stronie 11
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Dr Zdzisław Kościański

27 grudnia – Narodowym Dniem
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
W dniu 23 listopada
Prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda
podpisał w Poznaniu
„Informację o ustawie
z dnia 1 października
2021 r. o ustanowieniu
Narodowego Dnia
Zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego”.

C

elem ustawy jest ustanowienie
27 grudnia świętem państwowym – Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego,
dla upamiętnienia zrywu z lat 19181919 i złożenia hołdu jego bohaterskim
uczestnikom, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego
i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej. Inicjatywę ustawodawczą
wniósł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, popierając apel przedstawicieli
społeczności i władz samorządowych
historycznego regionu Wielkopolski
o upamiętnienie Powstania Wielkopolskiego poprzez ustanowienie święta państwowego w dniu rocznicy jego
wybuchu. W dniu tym Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego Tadeusz
Musiał w uznaniu zasług Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy ku krzewieniu tradycji Powstania Wielkopolskiego dokonał wręczenia
Nagrody Honorowej Zarządu Głównego TPPW – Dobosz Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W wydarzeniu
uczestniczyła delegacja Towarzystwa
ze sztandarem.
W 1918 r. Polska, po 123 latach niewoli, odzyskała niepodległość. Utraciła ją w końcu XVIII wieku, kiedy to trzy
sąsiednie mocarstwa Austria, Prusy
i Rosja, podzieliły między siebie ziemie polskie. Wielkopolska znalazła się
w granicach państwa pruskiego. Polacy nie pogodzili się z utratą niepodległości i kilkakrotnie organizowali zbrojne powstania. W samej Wielkopolsce
chwytano za broń w 1794 r., 1806 r.,
1846 r. i 1848 r. ponosząc ofiary ludzkie i materialne. Wobec niemożności
pokonania wroga w walce bezpośredniej, Wielkopolanie przystąpili do pracy
organicznej. Dbano o kulturę, tworzono organizacje i biblioteki. Wspierano się gospodarczo, tworząc spółdzielnie, banki i towarzystwa. Ucząc miłości
do matki, ziemi i religii budowano polską świadomość narodową.
Szansa powrotu Wielkopolski
do Macierzy dojrzewała w końcowym okresie pierwszej wojny światowej, jesienią 1918 r. Wynikała ona
z ówczesnej sytuacji, z takich głównie
wydarzeń, jak militarna klęska Niemiec i układ o zawieszeniu broni między państwami Ententy a Niemcami,
a w następstwie koniec I wojny światowej (11 listopada 1918 r.), wybuch

ll Na spotkaniu z Prezydentem (fot. arch.)

niemieckiej rewolucji w Rzeszy (9 listopada 1918 r.) i w Wielkopolsce oraz
powstanie niepodległego państwa polskiego w listopadzie 1918 r.
Powstanie Wielkopolskie 19181919 było ważnym ogniwem w łańcuchu polskich dążeń niepodległościowych. Jest jednym ze zwycięskich
zrywów narodowych obok powstań:
1806 roku w Wielkopolsce i III Powstania Śląskiego – 1921 roku. W dzisiejszych czasach w tradycji Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 wyróżnić możemy dwa wzajemnie powiązane, przenikające się nurty związane
z kontynuowaniem pamięci przenoszonej przez kolejne generacje rodzin
powstańczych, społeczności kibiców
czy szkolnych, ponadto drużyn harcerskich i Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego. Przenoszą oni przez
lata te same wzory i tradycje, zachowując ciągłość pokoleń.

ukazuje się początkowo jako typowo
partyzanckie, ale szybko zmienia
się i obserwujemy klasyczne działania regularnych wojsk. Wobec dużego znaczenia tego kierunku działań
wojennych oraz silnego zniemczenia obszaru ważną rolę odgrywało zaangażowania jednostek miejscowych. Nie bez znaczenia był
udział ludzki i materialny mieszkańców zachodniej Wielkopolski. W walkach na odcinku zbąszyńskim frontu zachodniego walczył m.in.
oddział powstańczy z Chrośnicy, liczący 41 ludzi; w tym było 24 robotników,
10 pochodzenia chłopskiego i 7 rzemieślników. Z miejscowości Leśne
Domki poszło do Powstania 9 mieszkańców: 7 robotników i 2 rolników;
z Łomnicy – 22, w tym 17 robotników,
4 rolników i 1 rzemieślnik; z Nowego Dworu – 13, w tym 7 robotników,
2 rolników i 4 rzemieślników; z Nowej

ll Dobosz Powstania Wielkopolskiego dla Prezydenta Andrzeja Dudy
(fot. M. Borawski, KPRP)

Wywalczona orężem Wielkopolska w czasie powstania 1918
-1919 r. przetrwała do II wojny światowej. Powstanie na naszym froncie zachodnim dość dobrze zorganizowane pod względem wojskowym,

Wsi – 13, w tym 3 robotników i po 5
rolników i rzemieślników; z Perzyn –
41, w tym 26 robotników, 11 rolników i 4 rzemieślników; z Stefanowa –
29, w tym 23 robotników, 2 rolników
i 4 rzemieślników; z Zakrzewia – 30,

w tym 10 robotników, 15 rolników,
4 rzemieślników i 1 kolejarz. Z kolei
ówczesna większość miast wielkopolskich to były małe miasteczka, które
ze swoim najbardziej bliskim zapleczem stanowiły obok wsi chłopskich
i folwarcznych główne źródło dopływu ludzi do szeregów powstańczych.
Takim przykładem typowej struktury
społecznej oddziału powstańczego zorganizowanego w małym miasteczku
była, m.in. kompania bukowska, która
w styczniu 1919 roku liczyła 159 ludzi,
w tym 50 robotników, 46 rzemieślników, 41 rolników, 11 kupców, 8 urzędników i 3 nauczycieli.
W ocenie większości Wielkopolan
ten zwycięski zryw był do tej pory
niedoceniony. Przez wiele lat opinię
tę potwierdzali naukowcy: historycy, socjolodzy, politolodzy. Na pewno
Powstanie Wielkopolskie było w cieniu
innych zrywów niepodległościowych
doby zaboru. Nie było ono tak spektakularne, nie pociągnęło za sobą dziesiątek tysięcy ofiar, nie zniszczono żadnego dużego miasta. Poza tym rozegrało
się z dala od Warszawy. Zapewne Wielkopolanie mieli sporo racji, bowiem
wystarczy przejrzeć podręczniki historii, w których temu zrywowi poświęca
się niewiele miejsca. Tematyka ta także
nie ma szczęścia do dobrego filmu. Dzisiaj czekamy na wolę wszystkich
czynników państwowych i samorządowych, by powstało nowe Muzeum
Powstania Wielkopolskiego – godne
Narodowego Dnia Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego.
Pamiętajmy, że „Etos Powstania
Wielkopolskiego” to nie tylko wspomnienie o działaniach militarnych,
ale traktowania go jako całokształtu
tego co było przed i po. To stwierdzenie
sprowokowane jest na razie dyskretnie
pojawiającej się myśli, czy po stu trzech
latach i wobec braku wśród żywych
uczestników, warto jeszcze mówić
o Powstaniu, bo ile można opisywać

bitwy i potyczki, ile można składać
kwiatki i organizować akademie.
Działalność członków rodzin, regionalistów, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, wieloletnia praca
grupy historyków, działania kibiców,
zakres i waga uroczystości rocznicowych 27 grudnia w Poznaniu i w Polsce
świadczy, że o Powstaniu można i trzeba jeszcze dużo mówić traktując je jako
istotny element budowania etosu.
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919
wybuchło w sprzyjającym momencie
rozwoju wydarzeń na arenie międzynarodowej co pozwoliło orężnie wyzwolić
większość Wielkopolski. Było ważnym
ogniwem w łańcuchu polskich dążeń
niepodległościowych. Nie bez znaczenia były również pozostałe powstania
na ziemiach polskich, z których potrafiono wyciągnąć stosowne wnioski.
Znaczenia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 nie wolno sprowadzać
do przywrócenia niepodległości tylko
Wielkopolsce. Miało wielkie znaczenie
polityczne i moralne dla mieszkańców
Śląska, Pomorza oraz Warmii. Ponadto
miało ogromny wpływ na ukształtowanie się granicy zachodniej i północnej
granicy II Rzeczypospolitej.
Należy wspomnieć o doskonałym
przygotowaniu moralnym społeczeństwa Wielkopolski. Jedną z głównych
przyczyn powodzenia Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 było zaangażowanie niepodległościowe społeczeństwa polskiego przed wybuchem
wielkopolskiego czynu zbrojnego. Krzewienie polskości przez wiele pokoleń Wielkopolan dało m.in. rezultaty
w latach 1901 – 1907, kiedy to w zaborze pruskim miały miejsce strajki szkolne protestujące przeciwko nasilającej
się germanizacji. Było to również wynikiem atmosfery i pracy domu rodzinnego, który miał bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka.
Powstałe na bazie oddziałów
powstańczych dywizje piechoty i inne
jednostki stanowiły niemal jedną
czwartą polskich sił, bez których walki
na froncie wschodnim w latach 191919120 oraz wojna polsko – bolszewicka 1920 r. mogłaby mieć zupełnie inny
przebieg. Wielkopolanie uczestniczyli
w powstaniach śląskich i w przeprowadzaniu plebiscytów na Śląsku oraz
Pomorzu. Śląskie zrywy niepodległościowe były wspierane przez Wielkopolan materialnie i organizacyjnie.
Szybkie oswobodzenie Wielkopolski znacznie powiększyło polityczny, gospodarczy i militarny
potencjał odradzającego się państwa. Wniosło w wianie rdzenne
polskie ziemie, z wysoko rozwiniętą
gospodarką, z nowoczesnym przemysłem, wydajnym rolnictwem
i prężnym handlem oraz znaczne
kwoty kapitałowe, które później
zasiliły Bank Polski.
Cześć i Chwała Bohaterom!

wydanie 12 (118)

3

Nowe auta dla policji

Spotkanie
z parlamentarzystą

Powiat Nowotomyski w trosce
o bezpieczeństwo naszych
mieszkańców dofinansował
zakup pojazdów dla Komendy
Powiatowej Policji w Nowym
Tomyślu. Jednostka wzbogaciła
się o trzy Toyoty Corolla Hybrid,
które przekazano do dyspozycji
Wydziałowi Prewencji
i Wydziałowi Ruchu Drogowego
oraz o trzy auta Kia Ceed dla
Wydziału Kryminalnego.

W

piątek, 10 grudnia w oficjalnym przekazaniu kluczyków
Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Tomyślu mł. insp.
Mirosławowi Gogołek uczestniczyli:

W środę, 8 grudnia
Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy
w Zbąszyniu wzbogacił się
o nowego, 9-osobowego
busa przystosowanego
do przewozu osób
z niepełnosprawnościami.
Koszt zakupu pojazdu wyniósł
nieco ponad 150 tys. zł
i w 60% sfinansowany został
ze środków Państwowego
Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych,
w ramach „Programu
wyrównywania różnic między
regionami III”, obszar D.

W czwartek, 25 listopada
wizytę w Starostwie
Powiatowym w Nowym
Tomyślu złożył poseł na Sejm
RP, Marcin Porzucek.

T

owarzyszyli mu radni Rady Powiatu Nowotomyskiego Adam Frąckowiak i Sylwester Kamyszek.
W trakcie spotkania z włodarzami

starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński
i wicestarosta Marcin Brambor. Obecny
był także poprzedni komendant – Jarosław Żurek, który był zaangażowany

w zakup nowego taboru. Łączny koszt
zakupu aut wyniósł ok. 614 tys., z czego
połowa pochodziła z budżetu powiatu.
ll KK

Bariery transportowe
zlikwidowane

Pracownia endoskopii
z nową aparaturą
Szpital Powiatowy w Nowym
Tomyślu wzbogacił się
o nowoczesne sprzęty.

S

ą to: szafa endoskopowa
(służy ona do przechowywania niezbędnego w badaniach
i zabiegach endoskopowych sprzętu
w warunkach sterylnych), aparat elektrochirurgiczny i videokolonoskop.
Łączny koszt urządzeń, zakupionych
ze środków Powiatu Nowotomyskiego
wyniósł ponad 180 500,00 zł. W ich
przekazaniu do szpitala uczestniczyli: starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński, wicestarosta Marcin Brambor,
dyrektor SP ZOZ Tomasz Przybylski

i zastępca ordynatora oddziału chirurgicznego Stanisław Duda.
ll KK

Wyjątkowe drzewko
w Starostwie

S

amochód posiada m.in specjalne usprawnienia, umożliwiające
przewóz osób na wózkach inwalidzkich, co ma przyczynić się do likwidacji barier transportowych i zapewnić
bezpieczny dojazd na zajęcia rehabilitacyjne wychowankom ośrodka.
Obecnie dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami dowożone są regularnie na zajęcia z terenu kilku ościennych gmin. Mamy nadzieję, że dzięki
realizacji projektu, żaden z wychowanków nie będzie już musiał rezygnować z aktywności i kontaktów

naszego samorządu: starostą Andrzejem Wilkońskim i wicestarostą Marcinem Bramborem omówiono wiele bieżących spraw i inwestycji, które realizuje
powiat. Ponadto poseł M. Porzucek zainteresowany był sytuacją epidemiologiczną w naszym powiecie, funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego, a także
opowiedział o programach rządowych,
skierowanych na inwestycje w lokalnych
samorządach.
ll MM

rówieśniczych z powodu braku odpowiedniego transportu.
W symbolicznym przekazaniu pojazdu dyrektorowi SOSW w Zbąszyniu
uczestniczyli: starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński i wicestarosta

Marcin Brambor, skarbnik powiatu
nowotomyskiego Barbara Golon oraz
dyrektor Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych w Nowym Tomyślu Marek
Nyćkowiak.

Przegląd Powiatu Nowotomyskiego – bezpłatny magazyn samorządowy, czasopismo regionalne.
Wydawca: Starostwo Powiatowe, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
Nakład: 10 000 szt.
Redaguje zespół pod kierunkiem Marzeny Matusiak (redaktor naczaczelny)
Adres do korespondencji: Wydział Rozwoju i Strategii, Starostwo Powiatowe, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
Kontakt: (61) 44 26 723, redakcja@powiatnowotomyski.pl, promocja@powiatnowotomyski.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skracania nadesłanych tekstów.
Skład i druk: EMART DESIGN | skladgazet.pl, ul. Floriańska 11/27, 44-217 Rybnik

ll AB

Choinka to jeden z najbardziej
charakterystycznych symboli
Bożego Narodzenia – święta,
które dla wielu osób jest
najważniejszym w roku.

Ś

wierk to wyjątkowe drzewko, które
wywołuje w nas tylko pozytywne
emocje i przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. Dlatego tak ważne jest
dla nas, że choinkę, która zdobi hol Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu nieprzerwanie od lat stroją wyjątkowe osoby. Bardzo zdolni wychowankowie
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Nowym Tomyślu zadbali, by choinka jak zawsze była cudowna, oryginalna i jedyna w swoim rodzaju. Bardzo

dziękujemy za okazywaną nam życzliwość i jesteśmy dumni, że dzięki zaangażowaniu ŚDS możemy chwalić się
tak pięknie ustrojonym drzewkiem.
ll MM
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Inwestycje

Kształcenie zawodowe i sport
na najwyższym poziomie
Powiat nowotomyski
stawia na rozwój
dzieci i młodzieży.
Realizowane
są tu m.in. projekty
mające na celu
zmodernizowanie
infrastruktury
edukacyjnej
i sportowej.

M

ijający 2021 rok może okazać się rokiem przełomowym dla przyszłości kształcenia zawodowego na terenie powiatu
nowotomyskiego. Z początkiem lipca
rozpoczęła się bowiem realizacja długo
oczekiwanej inwestycji w ramach projektu pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu
rozwoju nowoczesnego kształcenia
zawodowego”. Projekt, którego całkowita wartość wynosi ponad 7 mln zł,
obejmuje kompleksową modernizację i wyposażenie części warsztatowej
budynku należącego do Zespołu Szkół
nr 1 w Nowym Tomyślu oraz doposażenie pracowni informatycznej oraz
ekonomicznej. Wzbogacone zostaną również pracownie nauki zawodu
mechatronik oraz technik reklamy
w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, a także pracownie Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, w których naukę
pobierają przyszli rolnicy, weterynarze
i architekci krajobrazu.
Powiat nowotomyski realizuje zadanie dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Unijne wsparcie wynosi ponad 6 mln 220
tys. zł, co stanowi 85 proc. kosztów
inwestycji. Wkład własny pochodzić
będzie z budżetu powiatu oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, który dofinansuje inwestycję w kwocie 544 209,00 zł.
W ostatnich tygodniach
do Zespołu Szkół nr 2 trafił już m.in.
sprzęt komputerowy wraz z bogatym oprogramowaniem do obróbki graficznej oraz sprzęt audiowizualny, dzięki któremu powstała
15-stanowiskowa pracownia reklamy. Zespół Szkół w Trzciance jeszcze w tym roku zyska m.in. nowy
rozrzutnik obornika, przyczepę
do przewozu bel czy aparat weterynaryjny do badania EKG. Na terenie tzw. Staszica trwają natomiast
roboty budowlane obejmujące przebudowę hal warsztatowych. Wymieniona została stolarka okienna,

ll Trwają prace budowlane obejmujące przebudowę hal warsztatowych na terenie ZS nr 1 w Nowym Tomyślu

ll Nowoczesna bieżnia lekkoatletyczna w ZS nr 1 w Nowym Tomyślu

trwa remont pokrycia dachowego
oraz wymiana instalacji elektrycznej i posadzek w całym obiekcie.
W ramach przebudowy szkoła zyska
nowoczesne warsztaty, spawalnię
oraz mniejsze sale lekcyjne, które
będą wykorzystywane na potrzeby
kształcenia w zawodzie. Budynek
ma być gotowy do końca kwietnia,
a cały projekt powinien się zakończyć do końca sierpnia 2022 r.
Realizacja projektu da szansę na stworzenie na terenie powiatu nowotomyskiego bogatej ofert y k sz t a ł c e n i a z awo d owe go,
dostosowanej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Pozwoli również

na zaproponowanie absolwentom
szkół podstawowych nowoczesnego
modelu kształcenia, opartego zarówno na współpracy samorządów lokalnych, jak i przedsiębiorców, mających
decydujący wpływ na kształt lokalnego rynku pracy.
Powiat inwestuje także w przyszkolną infrastrukturę sportową. Jednym
z przykładów jest oddany niedawno
kompleks lekkoatletyczny zlokalizowany na terenie Zespołu Szkół nr 1
w Nowym Tomyślu. Uroczyste otwarcie miało miejsce we wrześniu. 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.
Celem projektu było stworzenie
warunków do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych oraz ich rozwoju na terenie powiatu nowotomyskiego. Z infrastruktury mają
korzystać nie tylko uczniowie, ale
również m.in. lokalne kluby sportowe, zrzeszające miłośników dyscyplin lekkoatletycznych. W ramach
zadania powstała 4-torowa bieżnia lekkoatletyczna prosta o długości 127 m, przeznaczona do biegu

na 60 m, 100 m oraz 110 m przez
p ł ot k i , z a ko ń c zo n a sko c z n i ą
do skoku w dal i trójskoku z dwiema
piaskownicami. Na części bieżni,
w formie zakola, wykonano rozbieg
i skocznię do skoku wzwyż. Powstała również rzutnia do pchnięcia
kulą, wyposażona w koło rzutowe
i wymienny próg. Bieżnia i rozbiegi
pokryte są syntetyczną nawierzchnią sportową, z podbudową betonową. 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 AB

Tak nam minął rok
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Łomnica

Brody

Tak zmienia się Powiat
Nowotomyski

Przebudowa
drogi BrodyTurowo
Pod koniec października
Powiat Nowotomyski
otrzymał pomoc
finansową 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
również do poprawy systemu połączeń drogowych o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa mieszkańców
w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
ratownictwa i zarządzania kryzysowego, ponieważ został skrócony czas
dojazdu wyspecjalizowanych służb.
Całkowita wartość zadania wyniosła
1 811 501,15 zł, z czego dofinansowanie projektu ze środków EFRROW
wyniosło 891 144,00 zł.

lanowana przebudowa obejmie odcinki o łącznej długości 2,0 km. W ramach zadania
jezdnie zyskają nową nawierzchnię
asfaltową, wykonane zostaną zjazdy i konserwacja rowów.
Wzdłuż drogi powiatowej wiodącej przez wieś przebudowane zostaną chodniki, miejsca postojowe
i zatoki autobusowe. Dla poprawy
bezpieczeństwa pieszych zakłada
się również budowę wyniesionych
przejść dla pieszych wraz z ich
doświetleniem.
Całkowita wartość kosztorysowa robót wynosi 10.094.000,66 zł,
z czego aż 95 proc. pokryte zostanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

ll AB

ll AB

ll Łomnica: Otwarcie drogi Łomnica - Nowy Dwór

Jedną z ważniejszych
inwestycji drogowych
powiatu nowotomyskiego
zrealizowanych w 2021
roku była przebudowa pasa
drogowego nr 2713P Łomnica –
Nowy Dwór.

R

ealizacja zadania była możliwa dzięki współfinansowaniu 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. Inwestycja obejmowała zaprojektowanie
oraz wykonanie robót budowlanych
na odcinku 1,380 km drogi powiatowej. Dokumentacja projektowa została wykonana w 2020 roku, a roboty
drogowe rozpoczęły się w bieżącym
roku i zakończyły się z końcem lipca.

Odcinek drogi gruntowej objęty inwestycją zyskał powierzchnię mineralno-asfaltową, przebudowane zostały pobocza gruntowe oraz zjazdy
na posesje i pola. Zastosowane rozwiązania zapewniają prawidłowy
spływ wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort
uczestników ruchu korzystających
z drogi, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Projekt przyczynił się

Ciekawe inicjatywy
w PCPR

Śliwno

Trwają ostatnie prace
Wkrótce w Śliwnie
zakończy się przebudowa
kilometrowego odcinka drogi
przebiegającej przez centrum
wsi.

Szereg ciekawych inicjatyw
dofinansowanych ze środków
zewnętrznych realizowanych
było przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Tomyślu.

P

W

owiat pozyskał na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie
ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej, co ułatwi mieszkańcom
Śliwna oraz innym użytkownikom drogi
bezpieczny dojazd do zakładów pracy,
szkół a także urzędów, instytucji społecznych i kulturalnych mających siedzibę w Kuślinie, Nowym Tomyślu oraz
Dusznikach. Inwestycja poprawi również
dostępność komunikacyjną do prywatnych posesji i terenów inwestycyjnych
oraz przyczyni się do poprawy estetyki miejscowości, przez którą przebiega
droga. W ramach zadania zaplanowano m.in.: wymianę nawierzchni mineralno-asfaltowej, wzmocnienie konstrukcji
jezdni, wykonanie zjazdów z kostki betonowej oraz przepustów pod zjazdami,

ll Prace w Śliwnie dobiegają końca

przebudowę chodników oraz odtworzenie zieleni przydrożnej. Przyjęte rozwiązania zapewnią prawidłowy spływ wód
będących skutkiem opadów atmosferycznych z pasa drogowego do poboczy, rowów przydrożnych, terenów zielonych oraz do elementów istniejącej
sieci kanalizacji deszczowej. Całkowita
wartość zadania zamyka się w kwocie 3

177 156,76 zł. Doﬁnansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych wynosi 1 549 314,32 zł,
a doﬁnansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
1 000 000,00 zł. Powiat ze środków własnych przeznaczy na tę inwestycję nieco
ponad 500 tys. zł.
ll AB

marcu zakończono projekt
pn. „Powiat Nowotomyski
stawia na rodzinę II”. Trwał
on przez prawie dwa lata i współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem objęto 10
rodzin posiadających problemy opiekuńczo-wychowawcze, a także 20 dzieci pochodzących z tych rodzin. Projekt
realizowany był w partnerstwie z Fundacją Kampu Akademicki w Poznaniu. Całkowity koszt realizacji projektu
to kwota 123 250 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych to kwota
117 087,50 zł.
Pozyskano również grant współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata

2014-2020. Miał on na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie
COVID-19 w ramach projektu „STOP
COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Środki były
przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Tomyślu, Środowiskowego Domu
Samopomocy w Nowym Tomyślu,
prowadzonego przez Stowarzyszenie
„Rodzinka” oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Grońsku,
prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Lwówek.
W ramach dofinansowania doposażono 23 stanowiska pracy w środki
ochrony indywidualnej i zakupiono sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
COVID-19, w tym ozonator, stację do dezynfekcji rąk z bezdotykowym dozownikiem oraz bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji rąk.
Całkowity koszt realizacji zadania
to kwota 166.808,20 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych to
kwota 150.127,38 zł.
ll PCPR
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Wyjątkowy

świąteczny
czas…

ll Lucyna Kończal-Gnap – dyrektor Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym
Tomyślu

Tradycje wigilijnego stołu odziedziczyłam
w dużej mierze po Mamie i Babci.
A są to tradycje kuchni wileńskiej,
łączącej w sobie szeroką gamę smaków,
zapachów i kolorów. Pojawić się więc

muszą barszczyk z uszkami, karp
w galarecie lub pieczony z czosnkiem,
pierogi z farszem grzybowym, na deser
śliżyki – kruche drożdżowe ciasteczka
podawane z kisielem żurawinowym
lub makową podsytą. Na wigilijnym
stole nie może też zabraknąć śledzi,
których wielkim admiratorem jest
mój mąż. Nie są to wprawdzie typowo
wileńskie śledzie polewane olejem
i posypywane gęsto cebulką, ale za to –
przygotowywane na różne sposoby –
mają smak wyjątkowy, a te z suszonymi
pomidorami i buraczkami nabierają
pełnego smaku, jeśli przygotujemy
je kilka dni wcześniej.

Śledzie z suszonymi
pomidorami
• 400 g matjasów • 10 suszonych pomidorów w oleju
• 1 duża cebula • pół pęczka natki pietruszki • 2 ząbki

Pierogi z kapustą
i grzybami
CIASTO:

½ kg mąki, 1 żółtko, 1 szklanka gorącej wody
(ale nie wrzątek), 1 łyżka tłuszczu (najlepiej olej).
Wszystko wyrabiamy rękoma, aż ciasto będzie
ładnie odchodzić od ręki. Ciasto po wyrobieniu
warto owinąć folią spożywczą i zostawić na blacie
przez około 30 minut (będzie bardziej plastyczne
i nie powinno się kurczyć podczas wałkowania).
ll Łukasz Nyczkowski – dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

Okres świąteczny to dla mnie
radosny czas, w którym relacje
wśród rodziny i znajomych nabierają
szczególnego znaczenia. Tradycyjnie
już po intensywnym okresie
przedświątecznej gorączki zaczyna się
atmosfera pokoju, radości i życzliwości,
ubrania choinki i obdarowywania się
dobrym słowem. To czas oderwania
się od codziennego zabiegania
i intensywnego życia. Z wiekiem
nauczyłem się doceniać ten wyjątkowy
czas, za jego spokój i obecność bliskich
mi osób. Uwielbiam tę cudowną
atmosferę po wigilijnej wieczerzy,
kiedy nocną porą z radością idę
na pasterkę, kiedy to kościół wyraża
radość z narodzenia Pana Jezusa,
a w głowie brzmią jeszcze słowa kolęd
i świątecznych piosenek. Lubię święta
za pyszne pierogi, kapustę z grzybami,
barszcz z uszkami oraz sprawienie
bliskim małych i większych radości.

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy pod każdym względem,
również kulinarnym. Każdy z nas stara się przygotować dla swojej
rodziny coś wyjątkowego, tradycyjnego, ale i niecodziennego
i przepysznego. Mamy nadzieję, że osoby, które w tym roku zgodziły
się zaprezentować na naszych łamach swoje świąteczne propozycje
znajdą również Państwa uznanie. Przygotowaliśmy także mały kulinarny
konkurs dla fanów Mateusza Pietruszewskiego, nowotomyślanina
znanego z ostatniego programu Masterchef. Każdą osobę, która
wykonana w domu któryś z podanych przez p. Mateusza przepisów
prosimy o przesłanie zdjęcia wraz z krótką opinią (w terminie do końca
stycznia 2022 r. na adres: redakcja@powiatnowotomyski.pl). Najlepsze
nagrodzimy! Zachęcamy do kulinarnej zabawy i życzymy smacznego!

czosnku • 2 łyżki musztardy francuskiej • 2 – 3 łyżek
octu jabłkowego • 2/3 szklanki oleju rzepakowego
llMatjasy wymoczyć, zmieniając dwukrotnie wodę.
Cebulę pokroić w drobną kosteczkę, lekko posolić
i odstawić na kilka minut, żeby zmiękła. Czosnek
pokroić w plasterki. Natkę pietruszki posiekać.
Pomidory odsączyć z oleju i pokroić w paseczki.
llWymoczone filety śledziowe osuszyć i pokroić
w mniejsze kawałki. Dodać cebulę, natkę pietruszki, suszone pomidory, czosnek i lekko przemieszać. Następnie dodać ocet, musztardę oraz olej
i ponownie wymieszać.

Śledzie
z buraczkami

• 400 g matjasów • 3-4 najlepiej podłużne buraki •
3-4 większe czerwone cebule • 2-3 cytryny • szklanka oleju rzepakowego
llBuraki ugotować lub upiec w mundurkach. Matjasy wymoczyć, zmieniając dwukrotnie wodę. Cebulę pokroić w drobną kosteczkę. Jedną cytrynę
pokroić w cienkie plasterki, z pozostałych wycisnąć sok.

Thermomix to doskonałe rozwiązanie
nie tylko dla ludzi zabieganych, ale
przede wszystkim tych dbających
o zdrowe odżywianie. Jest urządzeniem,
które może zastąpić wiele innych
sprzętów. I choć posiada bazę
przepisów, to warto zawsze skorzystać
z tych sprawdzonych i przetestowanych.
Takim jest bigos staropolski, który w te
święta zagości na stole członka Zarządu
Powiatu Nowotomyskiego, Patryka
Kąkolewskiego.

FARSZ:

ok. 1 kg kapusty kiszonej, 60 g suszonych grzybów/ja dodaję starte na tarce i usmażone pieczarki, 3 średnie cebule, olej, przyprawy i zioła,
łyżeczka cukru, liście laurowe, ziarna ziela
angielskiego, łyżeczka pieprzu.
Suszone grzyby umieść w naczyniu i zalej
zimną wodą – odstaw najlepiej na całą noc. Odsączone grzybki pokrój w cienkie paseczki, a potem
posiekaj jeszcze drobniej. Na rozgrzanej patelni z tłuszczem podsmaż cebulkę (ok. 10 minut)
i dodaj grzyby (smaż jeszcze około 2 minuty).
Kiszoną kapustę przepłucz wodą i bardzo dobrze
odciśnij. Nożem poszatkuj na drobno kapustę
i umieść w garnku. Dodaj przyprawy i zalej wodą
(2-3 szklanki wody lub woda z moczenia grzybów) oraz dodaj usmażoną cebulkę z grzybkami. Tak duś pod przykryciem przez około godzinę (w międzyczasie kilka razy należy wymieszać
kapustę). Po godzinie, aby nadmiar wody odparował, smaż kapustę na patelni na bardzo małej
mocy palnika, nawet do 30 minut. Po tym czasie
farsz będzie gotowy. Uformowane pierogi gotuj
w gorącej, osolonej wodzie. Po około 4-5 minutach od wypłynięcia pierogów, wyjmij je i gotuj
kolejną partię.

ll Patryk Kąkolewski, członek Zarządu
Powiatu Nowotomyskiego, kierownik
Wydziału Infrastruktury Drogowej i Zieleni
Urzędu Miejskiego w Opalenicy

Święta Bożego Narodzenia to dla mnie wyjątkowy czas,
w którym mogę spotkać się z całą rodziną i najbliższymi
mi osobami. I tak było od zawsze. Najmilsze wspomnienia to chwile spędzone przy wigilijnym stole, dzielenie się
opłatkiem czy śpiewanie kolęd. Takie wyniosłem z domu
rodzinnego i chciałbym, aby również moim dzieciom
pokazać, jak wyjątkowy to czas. Począwszy od ubierania
choinki po wyczekiwanie pierwszej gwiazdki, czy otwieranie prezentów. Największą radość sprawia przecież

llWymoczone filety śledziowe osuszyć i pokroić
w mniejsze kawałki. W przygotowanym, najlepiej zamykanym, naczyniu układać warstwami cebulę, pokrojone śledzie, pokrojone w plasterki buraki i plasterki cytryny. Poszczególne
warstwy skrapiać sokiem z cytryny, a całość
zalać olejem.

Śledzie
po królewsku

• 400 g matjasów (mogą być w oleju) • 4 jaja
na twardo • mała puszka zielonego groszku •
pęczek szczypiorku • mała cebula • 4 łyżki majonezu • 3 łyżki jogurtu • łyżeczka musztardy delikatesowej • sól i pieprz
llMatjasy (jeśli nie są z oleju) wymoczyć,
po wymoczeniu osuszyć i pokroić w mniejsze
kawałki. Cebulę pokroić w drobną kosteczkę.
Jajka w większe kawałki. Szczypior posiekać.
Dodać groszek. Wszystkie składniki delikatnie
przemieszać. Dodać majonez, jogurt, musztardę i ponownie wymieszać. Można doprawić solą i pieprzem.

dawanie, a nie branie. Tym są właśnie dla mnie Święta Bożego Narodzenia.

Bigos staropolski
llNa pokrywę naczynia miksującego postawić
koszyczek, odważyć do niego 400 g kapusty
kiszonej, zdjąć koszyczek i przepłukać kapustę
pod zimną, bieżącą wodą. Dokładnie odcisnąć
i pokroić na 3-4 cm kawałki, odstawić.
llDo naczynia miksującego włożyć 200 g białej
kapusty, rozdrobnić 3s/obr.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.
llDo naczynia miksującego włożyć pozostałe
200 g białej kapusty, rozdrobnić 3s/obr.5. Przełożyć do naczynia z rozdrobnioną wcześniej kapustą, odstawić.
llDo naczynia miksującego włożyć cebulę, marchewkę, korzeń pietruszki i korzeń selera, rozdrobnić 3s/obr.5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.
llDodać olej, dusić 6min/120°C/obr. 1. Dodać opłukaną kapustę kiszoną, wodę, koncentrat bulionu
mięsnego, koncentrat pomidorowy, suszone śliwki, suszone grzyby, ziele angielskie, liście laurowe
i jagody jałowca. Nałożyć dolną część przystawki Varoma i równomiernie ułożyć w niej mięso
wieprzowe, kiełbasę i boczek, gotować na parze
30 min/Varoma/obr.1. Zdjąć przystawkę Varoma, odstawić.
llDo naczynia miksującego dodać rozdrobnioną
białą kapustę, sól, pieprz, kminek, kolendrę, gorczycę, czosnek, lubczyk i ostrą paprykę. Ponownie nałożyć przystawkę Varoma, ponownie gotować na parze 30 min/Varoma/obr.1.
llZawartość naczynia miksującego i dolnej części
przystawki Varoma przełożyć do garnka, wszystko
dokładnie wymieszać za pomocą kopyski.
llBigos podawać na ciepło z dodatkiem pieczywa.
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Gotuj z naszym mistrzem!
Mateusz Pietruszewski –
mieszkaniec Nowego Tomyśla,
który brał udział w ostatnim
wydaniu telewizyjnego
programu Masterchef
(z ogromnym sukcesem!)
przygotował specjalnie dla
naszych czytelników kulinarną
propozycję na świąteczne dni.
Zachęcamy do wypróbowania
tych dań – jeśli spotkają
się z Państwa uznaniem –
prosimy o przesłanie zdjęć
wraz opinią (redakcja@
powiatnowotomyski.pl).
Najlepsze nagrodzimy!

kapie, nie musisz jej pomagać. Gdy
wszystko się przecedzi masz gotową oliwę kolendrową. Przechowuj
zamkniętą w lodówce. Tak zabezpieczoną oliwę możesz przechowywać ok 2 miesiące.

Majonez cytrynowy:

ll2 żółtka od jajka,
llolej,
llsok z cytryny,
llsól i pieprz.
Do miski wbij żółtka, zacznij je ubijać trzepaczką i delikatnie baaardzo
powoli malutkim strumieniem nie
przerwanie trzepiąc dolewaj olej.
Im więcej oleju, tym majonez będzie
gęstszy.
Na talerz postaw ring i nałóż
1/3 tatara, przesmaruj majonezem następnie znów tatar i majonez i tatar. Dookoła polej tatar oliwą
posyp delikatnie kolendrą i płatkami chili. Gotowe.

W

ięcej cudownych inspiracji
M. Pietruszewskiego znajdziecie na Instagramie:
wpusc_mnie_do_kuchni

Tatar
z łososia
przekładany
majonezem
cytrynowym

Smacznego

ll125 g świeżego łososia,
ll125 g awokado (pół awokado),
llgarść świeżej kolendry,
llsok z połowy cytryny,
llsok z połowy limonki,
ll1 cm świeżego imbiru,
llpłatki chili,
lloliwa kolendrowa,
llmajonez cytrynowy,
llolej,
ll2 żółtka od jajka,
llbułka,
llsól i pieprz.
Łososia i awokado pokrój w małą
i równą kostkę. Liście kolendry
drobno posiekaj i połącz z awokado

i łososiem. Zetrzyj imbir, wyciśnij
sok z cytryny i limonki. Dopraw
chili, solą i pieprzem. Bułkę pokrój
na 1 cm plastry, posmaruj masłem
i grilluj na suchej patelni na złoty
kolor. Przed podaniem skrop ją delikatnie sokiem z cytryny.

Oliwa kolendrowa:

ll200 ml oleju roślinnego,
llkrzak świeżej kolendry.
Olej podgrzej do temperatury 55°
C. Wlej do malaksera razem z kolendrą i blenduj około 5 min. Następnie
na drobne sitko nałóż gazę i przelej
przez to oliwę, niech sobie delikatnie

Katarzyna
Koberling-Mach

ll Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Nowym Tomyślu

„Boże Narodzenie to okres
kiedy przede wszystkim
chcemy mieć czas: dla domu,
dla rodziny, dla siebie. Nie
może zabraknąć wtedy
ciepła, radości i spokoju.
Świętujemy w dość dużym
gronie z dziećmi, rodzicami
i rodzeństwem, więc
obowiązkami możemy
się podzielić. Często
przygotowuję łososia w sosie
cytrynowym, który jako
alternatywa tradycyjnych
dań, szybko znika ze stołu."

Pierś z kaczki
z cytrusami
i puree
z zielonego
groszku
i rukoli

l lpierś z kaczki,
l l200 g zielonego mrożonego groszku,
l lmasło,
l ljogurt naturalny,
l lpomarańcza,
l llimonka,
l lmiód,
l ltymianek świeży,
l lrukola,
l lgoździki,
l lCointreau.
Skórę fileta delikatnie natnij
w kratkę nie uszkadzając mięsa,
natrzyj solą i tymiankiem. Grillujemy od zimnej patelni skórą do dołu
około 7 min, aż skórka solidnie się
zarumieni, ale nie spali i 2 min
z drugiej strony. Następnie zawiń
pierś w folię aluminiową i skoro
się już napracowała daj jej odpocząć 10 min.
Groszek gotuj wg instrukcji
na opakowaniu, na dwie minuty
przed końcem wrzuć garść świeżej
rukoli. Następnie przełóż do innego naczynia, dodaj łyżkę masła
i jogurtu naturalnego i przypraw
gałką muszkatołową, solą i pieprzem wg uznania. Dokładnie
zblenduj, a później przetrzyj przez
drobne sitko.
Z pomarańczy i limonki wytnij ok
0,5 cm plasterki. Na patelni roztop
łyżkę masła, miodu i wrzuć 5 goździków. Owoce karmelizuj po trzy
minuty z każdej strony. Pod koniec
dodaj Cointreau i flambiruj nasze
cytrusy.
(Flambirowanie polega na skropieniu potrawy mocnym alkoholem
na patelni i podpaleniu).
Na talerz wyłóż na przemian
cytrusy na to plastry naszej kaczki. Obok wyłóż puree, a całość obficie obsyp świeżym tymiankiem.
Gotowe.

Smacznego

Łosoś w sosie cytrynowym
1. Łososia przyprawiamy solą, pieprzem, czosnkiem
i cytryną. Odstawiamy na min. 1 godzinę.
2. Rybę smażymy na maśle możliwie krótko. Następnie
zdejmujemy ją z patelni.
3. Przygotowujemy sos dodając na patelnię masło
i wciskając ząbek czosnku. Po zeszkleniu zalewamy
białym winem doprowadzając do wrzenia. Kolejno
dodajemy szczyptę cukru, sok z cytryny, łyżeczkę
musztardy oraz pół szklanki mleka rozmieszanego
z łyżeczką mąki. Na koniec mieszamy sos ze śmietaną.
4. W naczyniu żaroodpornym ułożyć kawałki łososia,
zalać sosem i posypać świeżą natką pietruszki lub
koperku. Podgrzać w temp ok 130‒150 stopni przez
kilkanaście minut.
Ryba dobrze smakuje z ryżem lub opiekanymi
ziemniakami i sałatą w sosie winegret.
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Nowy rok akademicki
2021/2022 jest
rokiem szczególnym
dla nowotomyskiej
filii Wyższej
Szkoły Pedagogiki
i Administracji im.
Mieszka I w Poznaniu
– to 15 rocznica jej
funkcjonowania
na rynku edukacyjnym.
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Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

15-lecie Wydziału Zamiejscowego
w Nowym Tomyślu

D

ecyzję o uruchomieniu kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Nowym Tomyślu podjął założyciel uczelni Janusz Musiał
po roku działalności WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu. Dzięki wsparciu
ówczesnego starosty nowotomyskiego Joela Matuszka oraz zaangażowaniu kadry nauczycieli akademickich,
wniosek o uruchomienie kształcenia
w Nowym Tomyślu na kierunku administracja zyskał przychylność Ministra
Szkolnictwa Wyższego, dzięki czemu
już we wrześniu 2006 r. przeprowadzono krótką rekrutację zakończoną
przyjęciem na pierwszy rok 50 studentów. W pierwszych latach działalności Wydział ściśle związany był
z Zespołem Szkół nr 2 im. Stanisława
Staszica. To tutaj odbywały się zajęcia ćwiczeniowe oraz zlokalizowany
został dziekanat zapewniający obsługę administracyjną studentom. Studenci z pierwszych roczników zapewne pamiętają wykłady odbywające się
w niecodziennej scenerii nowotomyskiego kina, które dzięki współpracy
z Uczelnią przetrwało kryzysowe dla
tego typu placówek momenty. Zajęcia prowadzili nauczyciele akademiccy reprezentujący największe polskie
uniwersytety – Uniwersytet Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet
Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński.
W 2006 roku WSPiA uzyskała pozwolenie na uruchomienie kolejnego kierunku studiów – pedagogiki. Wybór
kierunków kształcenia, które uruchomione zostały w Nowym Tomyślu znakomicie wpisał się w potrzeby lokalnego rynku pracy. Absolwenci
specjalności administracja publiczna zasilili kadry instytucji samorządowych działających nie tylko
w powiecie nowotomyskim, ale również w sąsiednim powiecie wolsztyńskim i grodziskim. Funkcjonariusze
służb mundurowych dzięki bliskości Wydziału Zamiejscowego mieli
możliwość uzupełnienia wykształcenia na specjalności bezpieczeństwo
i porządek publiczny godząc studia
ze służbą i życiem rodzinnym. Przez
15 lat program studiów na kierunku

administracja podlegał zmianom
w odpowiedzi na wnioski studentów
oraz deklarowane przez lokalnych
pracodawców potrzeby. Drugi z prowadzonych kierunków – pedagogika
od 2007 roku zapewnia stały dopływ
kadr dla oświaty. Absolwentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – najpopularniejszej dotychczas
specjalności można spotkać w każdym przedszkolu i szkole podstawowej
w gminie Nowy Tomyśl oraz w wielu
gminach sąsiednich. Dzięki położeniu nacisku na praktyczny aspekt
wykształcenia, absolwenci pedagogiki z powodzeniem pną się po szczeblach nauczycielskiego awansu zawodowego.
Z roku na rok studia w Wydziale Zamiejscowym WSPiA w Nowym
Tomyślu wybierało coraz więcej
młodzieży kończącej kształcenie
w szkołach średnich. Niesłabnącym
zainteresowaniem „administracja”
i „pedagogika” ze swoimi licznymi
specjalnościami cieszyły się również
wśród osób, które po latach przerwy w nauce podejmowały decyzję
i podniesieniu kwalifikacji w ramach

studiów wyższych. Te okoliczności
stały się podstawą do podjęcia decyzji o wybudowaniu własnej siedziby Wydziału. W marcu 2010 budowa
dwukondygnacyjnego budynku zlokalizowanego na osiedlu Północ została
zakończona. Wykonawcą prac budowlanych i wykończeniowych było nowotomyskie przedsiębiorstwo Dombud,
które dzięki swojemu doświadczeniu dokonało niemalże niemożliwego i w niespełna rok oddało obiekt
do użytku.
Studenci i wykładowcy pożegnali gościnne progi nowotomyskiego
kina i Zespołu Szkół nr 2 w Nowym
Tomyślu. Od tego momentu mieli
do dyspozycji nowoczesny budynek
dydaktyczny z 12 salami ćwiczeniowymi, dwoma aulami, biblioteką i dziekanatem. Siedziba Wydziału
dostosowana została do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie wybudowany
został największy w mieście parking.
Nowa siedziba stworzyła Wydziałowi nowe możliwości. Od 2012 roku
uruchomione zostało kształcenie
w ramach studiów podyplomowych,
których oferta co roku jest aktualizowana zgodnie z oczekiwaniami absolwentów Wydziału. W 2019
roku podjęto prace nad uruchomieniem nowego kierunku studiów – pielęgniarstwo. Po dwóch latach starań
Uczelnia uzyskała akredytację Ministra Zdrowia, a w jej konsekwencji
również pozwolenie Ministra Edukacji i Nauki na rozpoczęcie kształcenia. Plany na przyszłość obejmują
uruchomienie kolejnych kierunków
nie tylko w obszarze nauk społecznych, ale również nauk medycznych.
2021 rok to rok wyjątkowy również w historii Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka

I w Poznaniu. Jako pierwsza w Wielkopolsce niepubliczna uczelnia wyższa zmienia status, decyzją Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 29 października 2021 r., na Akademię Nauk
Stosowanych.
To zaszczytne miano oraz miejsce
w strukturze polskiego szkolnictwa
wyższego jest efektem wieloletniej
pracy władz uczelni nad doskonaleniem jakości kształcenia oraz rozwojem WSPiA we wszystkich obszarach.

studiach magisterskich pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
oraz tworzyć nowe kierunki studiów
kształcące nauczycieli – jak pedagogika specjalna, a także uruchamiać
kwalifikacyjne studia podyplomowe.
Niebawem nastąpi zmiana nazwy
Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.
Nowa to Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu. Zmieni się również logo uczelni.

Uczelnia konsekwentnie unowocześnia infrastrukturę służącą studentom zarówno poprzez budowę i zakup
nowych obiektów, jak i modernizację już posiadanych. Status Akademii zmienia nie tylko nazwę Uczelni,
daje również możliwość rozszerzenia oferty edukacyjnej adresowanej do przyszłych studentów chcących zwiększyć swoje kwalifikacje.
Uczelnia, bez żadnych ograniczeń,
będzie mogła kontynuować kształcenie dotychczas prowadzonych kierunkach, w tym na pięcioletnich

Dołączenie do wąskiego grona Akademii Nauk Stosowanych to dla Uczelni, nauczycieli akademickich, studentów i absolwentów większy prestiż,
ale również nowe zobowiązania.
To przede wszystkim konieczność
zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i konsekwentne realizowanie
przyjętej strategii rozwoju. Priorytetem dla władz uczelni jest kształcenie studentów zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy oraz uwzględniając
potrzeby pracodawców.
ll Marzena Szułczyńska

wydanie 12 (118)
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Jubileusz Opalenickiej Izby Gospodarczej

W sobotę, 27
listopada odbyła
się uroczystość
z okazji 10-lecia
Opalenickiej Izby
Gospodarczej.

R

ys historyczny, pierwsze spotkania, wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia przypomniał prezes OIG Jan Adamczewski. Była to też
doskonała okazja do złożenia gratulacji,
życzeń i podziękowań za lata owocnej
współpracy z lokalnymi samorządami.

Garaż dla karetki gotowy

W imieniu powiatu nowotomyskiego życzenia wraz z wyrazami uznania
za aktywną działalność złożył starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński.
Władze gminy Opalenica reprez e n towa ł b u r m i s t r z To m a sz
Szulc, zastępca burmistrza Paweł

Jakubowski oraz sekretarz gminy
Tomasz Matusiak. Wszystkim członkom zarządu Opalenickiej Izby
Gospodarczej wręczono okolicznościowe statuetki wraz z gratulacjami.
Słowa uznania skierował także
obecny na spotkaniu Ireneusz

Witkowski, dyrektor biura KOLD,
Michał Łęszczak, prezes OSP Opalenica oraz Łukasz Parniewicz,
komendant Komisariatu Policji
w Opalenicy.
ll MM, fot. Karolina Kaczmarek,
Nasz Dzień Po Dniu

Dzień Pracownika Socjalnego
W piątek, 19 listopada
w Nowotomyskim Ośrodku
Kultury pracownicy pomocy
społecznej z terenu powiatu
nowotomyskiego świętowali
Dzień Pracownika Socjalnego.

W

imieniu władz samorządowych powiatu nowotomyskiego życzenia na ręce
kierownictwa Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu: dyrektora Łukasza Nyczkowskiego i jego zastępcy Alicji Ślusarz złożył wicestarosta nowotomyski Marcin
Brambor. Wyrazy uznania przekazali
również przedstawiciele gmin powiatu
nowotomyskiego oraz organizacji pozarządowych. W programie uroczystości

W poniedziałek, 29
listopada w Opalenicy
odbyło się przekazanie
zmodernizowanych
pomieszczeń dyżurki
i wybudowanego garażu dla
karetki.

W

spotkaniu uczestniczył burmistrz Opalenicy Tomasz
Szulc, starosta nowotomyski
Andrzej Wilkoński, wicestarosta Marcin Brambor i pełniący tego dnia służbę ratownicy medyczni – Błażej Lipiecki oraz Adrian Klamecki.
– Chciałbym serdecznie podziękować
panu staroście Andrzejowi Wilkońskiemu,
bowiem to dzięki jego osobistemu zaangażowaniu w kadencji 2010 – 2014 udało
się na stałe utrzymać podstację pogotowia w Opalenicy, a były przecież odgórne plany, żeby karetka dojeżdżała do nas
z oddalonego o ponad 20 kilometrów
Nowego Tomyśla. Cieszymy się jednak,
że mamy swoją karetkę, której czas reakcji

jest bardzo szybki – powiedział Tomasz
Szulc.
Dodać tu należy, że opalenicki Zespół
Ratownictwa Medycznego zabezpiecza
również bezpieczeństwo mieszkańców
gmin Kuślin, Lwówek, czy Buk.
– Serdeczne podziękowania kieruję również do ratowniczek i ratowników
medycznych, którzy pracują w opalenickim zespole. Dziękuję za ich ciężką pracę
i poświęcenie w codziennej walce o zdrowie i życie ludzkie – dodał burmistrz
Tomasz Szulc.
Przypomnijmy, w lipcu 2018 roku
do opalenickiej stacji pogotowia trafiła fabrycznie nowa karetka. Burmistrz
Tomasz Szulc zadeklarował wówczas,
że doprowadzi zarówno do odświeżenia i zmodernizowania pomieszczeń,
w których dyżur – czekając na wyjazd –
pełnią medycy, jak również do powstania budynku garażowego dla karetki.
Udało się zrealizować oba założenia,
a wspomniane pomieszczenia odnowiono już jakiś czas temu.
ll UM Opalenica opr. kam

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Tomyślu,
w ramach realizacji
zadania „Zakup mobilnego
symulatora zagrożeń
pożarowych dla Komendy
Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym
Tomyślu” zakupiła sprzęt
pomocny w realizacji
działań z obszaru prewencji
społecznej. Całkowity koszt
zakupu wyniósł 57 967,00 zł.

P

ozyskanie sprzętu było możliwe
dzięki otrzymanym dofinansowaniom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (wsparcie
w kwocie 40 467,00 zł), Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyślu
(w kwocie 8 500,00 zł), Gminy Zbąszyń (w kwocie 9 000,00 zł).

znalazł się wykład psychologa o wypaleniu zawodowym, a w części artystycznej wystąpił kabaret Czesław. Wydarzenie było również okazją do promocji

rodzicielstwa zastępczego. Zaprezentowano film promocyjny i wywiad na
temat tej formy pomocy dzieciom.
ll opr. KK

Mobilny Symulator Zagrożeń

Mobilny symulator zagrożeń to sprzęt,
którego główną cechą jest dynamiczny
i realistyczny sposób prezentacji zagrożeń pożarowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń, które mogą wystąpić

w domu jednorodzinnym, takich jak:
zwarcie instalacji elektrycznej, zatrucie czadem, pożar sadzy w kominie czy
porażenie prądem. Symulator posiada
sterowane przez komputer efekty świetlne, dźwiękowe oraz wydobywający się
dym, które realnie oddają grozę sytuacji, pobudzając wyobraźnię widzów,
szczególnie tych najmłodszych. Zainstalowane w domu kamery pozwalają
w sposób wirtualny oraz bardzo realny,
uczestniczyć odbiorcom w sytuacjach
niebezpiecznych.
Nowy sprzęt będzie doskonałą pomocą dydaktyczną w realizacji zadań
z zakresu prewencji społecznej.
Dzięki symulatorowi zagrożeń strażacy będą mogli w sposób nowoczesny
i bardzo ciekawy edukować i propagować
zasady bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu nowotomyskiego.
ll KP PSP w Nowym Tomyślu
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Wyjątkowe odwiedziny

75 lat LZS-ów

W poniedziałek, 13 grudnia
w Poznaniu odbyło się
spotkanie Wielkopolskiego
Zrzeszenia LZS podsumowujące
działalność w 2021 r.

P

ołączone zostało z przypadającymi w tym roku obchodami 75 –
lecia Ludowych Zespołów Sportowych, dlatego też zyskało charakter
wyjątkowo uroczysty. Tego dnia z okazji wspomnianego jubileuszu wręczono bowiem medale okolicznościowe,
którym uhonorowany został m.in.
Marcin Lampe, trener LKS Budowlani -Całus Nowy Tomyśl.
Bardzo miłym akcentem obchodów
było również wręczenie stypendiów
dla dziesięciu najlepszych sportowców w województwie wielkopolskim.
Z dumą informujemy, że w tym gronie znalazła się zawodniczka nowotomyskiego klubu Małgorzata Myjak,
tegoroczna mistrzyni Europy w podnoszeniu ciężarów. Przedstawicielom
LKS Budowlani – Całus Nowy Tomyśl
towarzyszył w tym ważnym dla nich

wydarzeniu wicestarosta nowotomyski, Marcin Brambor.
Dzień wcześniej w Uniejowie podczas podsumowania roku Krajowego
Zrzeszenia LZS medal z okazji 100lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego odebrał prezes klubu LKS Budowlani -Całus, a jednocześnie członek
Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS,
Jerzy Nowak. Podczas tej uroczystości wręczone zostały również puchary za miejsca w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego KZ LZS oraz
Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS,
w których województwo wielkopolskie
zajęło I miejsce. Następnie wręczono
puchary za zajęte miejsca w dyscyplinach wiodących: podnoszenie ciężarów ŁKS Budowlani Całus Nowy
Tomyśl - I miejsce, zapasy - KS Sobieski Poznań- I miejsce, lekkoatletyka
- KS Stal Ostrów Wlkp. - III miejsce.
Pan Jerzy Nowak nie mógł być obecny zatem wczoraj w Poznaniu, gdzie
czekał na niego także medal okolicznościowy z okazji 75 - lecia Ludowych
Zespołów Sportowych

W poniedziałek, 6 grudnia
do Szpitala Powiatowego
w Nowym Tomyślu zawitał
Święty Mikołaj.

Z

nany już personelowi
medycznemu w yjątkow y
gość pojawił się jak zwykle

w otoczeniu elfów z nowotomyskiego Studia42.
Z ogromnymi workami, pełnymi
łakoci Mikołaj pojawił się w pierwszej kolejności na oddziale dziecięcym, by chorym milusińskim
umilić ten wyjątkowy dzień. Mikołaj nie ominął również Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, przed

którego wejściem w placówce powitał go wicestarosta nowotomyski
Marcin Brambor oraz dyrektor SP
ZOZ Tomasz Przybylski.
Dziękujemy Mikołajowi za umilenie tego dnia wszystkim pacjentom i życzymy mu dużo zdrowia
i wytrwałości.
l lMM

Dbamy o czyste powietrze

ll MM

Będą dbać o formę

Dwa rowery stacjonarne na wyposażenie siłowni szkolnej na ręce
dyrektor Zespołu Szkół RCKU w Trzciance Izabeli Kałek przekazał
Marcin Brambor, wicestarosta nowotomyski oraz Konrad Drąg,
członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego.

ll MM

W dniu 14 listopada
w Polsce obchodzony
jest Dzień Czystego
Powietrza, ustanowiony
kilkanaście lat temu
przez działającą m.in.
na rzecz jakości
powietrza Fundację Arka
z Bielska-Białej.

Z

tej okazji uczniowie Zespołu
Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu już
w środę, 10 listopada w ramach
Rajdu Niepodległości zorganizowali

na ulicach Nowego Tomyśla happening, podczas którego prezentowali
hasła dotyczące tej tematyki.
W akcję włączyli się również najmłodsi. W poniedziałek, 15 listopada
klasa 1f Szkoły Podstawowej w Opalenicy wraz z wychowawczynią Dorotą Kaczmarek – radną Rady Powiatu
Nowotomyskiego w graficzny sposób
pokazała co myśli o smogu, a tuż przed
świętami uczniowie tej klasy wykonali
eko – choinkę.
Gratulujemy ciekawych i cennych
inicjatyw.
ll opr. KK

wydanie 12 (118)
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Sportowo i mikołajkowo

W niedzielę, 5 grudnia
w Powiatowym Centrum
Sportu podopieczni
stowarzyszeń Rodzinka
i KochaMy wzięli udział
w ciekawych zajęciach
sportowych.

U

czestników powitali: wicestarosta nowotomyski –
Marcin Brambor, zastępca
dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie – Alicja Ślusarz
oraz Radny Rady Powiatu Nowotomyskiego – Jacek Pieprzyk.
Po niezwykle wymagających zajęciach, przy organizacji których

W sobotę, 13 listopada
w Powiatowym Centrum
Sportu w Nowym Tomyślu
odbył się EFN – Eliminator Fight
Night. Imprezę zorganizował
Powiat Nowotomyski,
Powiatowe Centrum Sportu
w Nowym Tomyślu oraz Klub
Sportów Walki „De La Riva”.
uczestniczyli wolontariusze –
nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
na każdego czekał okolicznościowy medal i słodki poczęstunek.

Wydarzenie umiliła wizyta Mikołaja, który wręczył upominki i chętnie fotografował się z uczestnikami zajęć.
ll PCS w Nowym Tomyślu, opr. KK

Tańczyli i pomagali

Sobotni wieczór, 4
grudnia w Powiatowym
Centrum Sportu upłynął
w rytmie zumby. Pod
okiem instruktorów
– Marity, Eweliny,
Karoliny i Krzysztofa
przez ponad trzy
godziny uczestniczki
bawiły się w rytmach
mikołajkowych
przebojów, i nie tylko.

P

o gromkim przy witaniu,
dyrektor PCS – Jakub Skrzypczak – życząc wytrwałości
i uśmiechu – rozpoczął imprezę dla
ponad stu zumbujących uczestniczek. Dodatkowym, pięknym akcentem była zbiórka na rzecz Mai Tomczak ze Zbąszynia.
llPCS w Nowym Tomyślu

Eliminator Fight Night

W

ydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem –
bilety na ten wieczór sprzedano w dwa dni! Co najważniejsze,
zadowolenia z udanej sportowej imprezy
nie kryją tylko kibice, ale wysoki poziom
organizacyjny podkreślają sami zawodnicy. Warto w tym miejscu wspomnieć,
że dzień wcześniej zorganizowano konferencję prasową wraz z oficjalnym
ważeniem zawodników. Oba wydarzenia można było oglądać online, dzięki transmisji, którą zapewniła Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowym Tomyślu.

– Bardzo doceniamy ogromne zaangażowanie i wkład członków Klubu Sportów Walki „De La Riva”. Taka aktywność, pełne odpowiedzialności podejście
do organizacji imprezy pozwala wierzyć,
że misja jakiej podjął się Klub „De La
Riva” zaczyna procentować, dając z kolei
nam dodatkową motywację do wsparcia,
a wszystkim zawodnikom i ich opiekunom pewność, że mogą liczyć na profesjonalne, bezpieczne, uczciwe i zapewniające najwyższy standard zawody
– podkreślał wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor.
Prezes i trener Klubu Sportów Walki
„De La Riva” Krzysztof Adamczak nie

kryje z kolei planów, jakie wiąże z organizacją gali. – Bardzo się cieszę, że kibice wyszli z imprezy zadowoleni i usatysfakcjonowani poziomem walk. Liczę,
że w przyszłych galach – eliminacjach –
uda się wprowadzić walki o pas Federacji EFN. Mamy spore doświadczenie,
wiele sukcesów sportowych na koncie,
zarówno naszych zawodników, jak i trenerów. Wiedzę i umiejętności chcemy
spożytkować promując i dając możliwość
zaprezentowania się młodym zawodnikom MMA, zwłaszcza z naszego regionu. Podczas przygotowań do imprezy
udało nam się połączyć nie tylko zainteresowane kluby sportowe, ale również
doskonale układała nam się współpraca z lokalnymi firmami, które wsparły
naszą aktywność. Dziękuję Powiatowi
Nowotomyskiemu za szansę i możliwość
współpracy, a partnerom i sponsorom
za zaufanie i ogromne wsparcie – powiedział K. Adamczak.
Oprócz emocji związanych z poszczególnymi walkami, organizatorzy włączyli
się też w akcję zbiórki pieniędzy na lecze-

nie chorej Mai Tomczak ze Zbąszynia.
W trakcie licytacji ogromnym zainteresowaniem cieszyła się bluza przekazana przez Szymona Kołeckiego, czy też
rękawice z autografem gościa imprezy
– Andrzeja Grzybka.
Dziękując wszystkim partnerom sportowej soboty wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor wyrazy uznania
i wdzięczności przekazał też wszystkim,
którzy choćby najmniejszą cegiełkę włożyli w przygotowanie imprezy. – Cenię
sobie Państwa aktywność i dziękuję
za każdy gest życzliwości i wsparcia –
mówił M. Brambor.
ll MM
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Zimowe Grand
Prix Powiatu

100 lat wielkopolskiej
koszykówki
W niedzielę, 12 grudnia
w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Opalenicy
odbył się mecz
w koszykówkę ligi juniorek
starszych U19 rozegrany
pomiędzy MKS Opalenica,
a MKS MOS Konin.

W

W sobotę, 4 grudnia
opalenicki bieg na terenie
Stadionu Miejskiego
rozpoczął zmagania w ramach
Zimowego Grand Prix Powiatu
Nowotomyskiego w biegach
na 5 km.

P

onad 120 biegaczy ruszyło
na biegową trasę, przemierzając okolice Parku Miejskiego oraz pobliskie leśne ścieżki, oznakowane przez członków
Opalenickiego Klubu Biegacza.
Nad bezpieczeństwem uczestników
biegu czuwali strażacy z OSP Opalenica. Na wszystkich zawodników

W poniedziałek, 15 listopada
rozstrzygnięty został konkurs
fotograficzny zorganizowany
przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowym
Tomyślu. „Senior – relacje
międzypokoleniowe” to projekt
skierowany do mieszkańców
powiatu nowotomyskiego,
których pasją jest fotografia.

na mecie czekał pamiątkowy medal,
a dla najlepszych biegaczy przewidziano pamiątkowe puchary.
W kategorii mężczyzn pierwsze
miejsce zajął Marek Mocek, drugie
Tomasz Bielawski, a na trzecim znalazł się Patryk Kaczmarek. W kategorii kobiet wyniki przedstawiały
się następująco: pierwsze miejsce
Honorata Janowicz, drugie miejsce
Jolanta Krajewska, trzecie miejsce
Paulina Brychcy-Nowak. Głównymi
organizatorami biegu byli: Opalenicki Klub Biegacza, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy, UM Opalenica i Powiatowe Centrum Sportu
w Nowym Tomyślu.
l lOKB, opr. KK

przerwie sportowych
emocji prezes Wielkopolskiego Związku
Koszykówki Łukasz Zarzycki, z okazji 100 lecia istnienia organizacji
wyróżnił okolicznościowym medalem i książką przedstawicieli parlamentu, samorządu, firm, instytucji
i działaczy sportowych wspierających i działających na rzecz tej
dziedziny sportu. Wśród odznaczonych znaleźli się: Jakub Rutnicki –
poseł na Sejm RP, Andrzej Wilkoński – starosta nowotomyski, Tomasz
Szulc – burmistrz Opalenicy, Aleksander Ziobro – Basket Team Opalenica, Karol Rojek – Basket Team
Opalenica, Wojciech Stopierzyński
– Basket Team Opalenica, Robert
Dura – Basket Team Opalenica,
Andrzej Szeszuła Firma- Drogopal,
Krzysztof Szeszuła – Firma Drogopal, Krzysztof Mądry – MKS Opalenica, Paulina Kaczmarek – MKS
Opalenica. W gronie wyróżnionych znalazł się również Mariusz
Jaroński – trener koszykówki z UKS
Dream Team, który swoje wyróżnienie odebrał tego samego dnia
w Nowym Tomyślu podczas Ogólnopolskiego Turnieju Mini Koszykówki Dziewcząt o Puchar Starosty
Nowotomyskiego.
Pamiętając o sukcesie koszykarek
z MKS Opalenica, które w sierpniu
zdobyły Mistrzostwo Polski w koszykówce 3x3 w kategorii U 15 (Zuzanna Bręk, Zuzanna Sobańska, Wiktoria Haegenbarth, Iga Woźna, Liliana
Maciejewska), a w kategorii U19
zajęły czwarte miejsce (Agnieszka

Bartczak, Laura Kaminiarz, Aniela
Fertig, Julia Fabian, Antonina Batura, Maria Borecka) starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński przekazał

l lKK

Senior – relacje międzypokoleniowe

C

elem konkursu było skłonienie
do refleksji nad własnymi międzypokoleniowymi relacjami
rodzinnymi oraz pobudzenie do zainteresowania życiem rodzinnym w relacjach międzypokoleniowych.
W pracach komisji konkursowej
udział wzięli: Adrianna Brzostowska –
przewodnicząca, Hanna Fertig, Alicja
Ślusarz, Natalia Fajfer-Szuberska.

wyrazy uznania i serdeczne gratulacje zawodniczkom i trenerowi
Krzysztofowi Mądremu.

ll I miejsce
Arkadiusz Kaźmierczak

ll II miejsce
Wioletta Pilarczyk

ll III miejsce
Barbara Milnikel

Komisja w swoich ocenach, poza
obiektywnymi kryteriami co do zgodności tematycznej, jakości i estetyki
prac, wzięła również pod uwagę indywidualność spojrzenia artystycznego
w zakresie tematu i koncepcji wykonania fotografii.
Pierwsze miejsce zdobył Arkadiusz
Kaźmierczak, drugie Wioletta Pilarczyk, a na trzecim znalazła się Barbara Milnikel.
Autorzy trzech najlepszych prac
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe,
dla pozostałych uczestników konkursu przewidziano nagrody pocieszenia.
Patronat nad konkursem objął Starosta Nowotomyski i Przegląd Powiatu
Nowotomyskiego.
ll PCPR w Nowym Tomyślu

