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Powiat Nowotomyski z niemal 15 mln
złotych w ramach Programu Inwestycji
Strategicznych!
W wyniku ostatniego naboru wniosków
w ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
Powiat Nowotomyski otrzyma
wsparcie finansowe w łącznej kwocie
14 775 000,00 zł na realizację dwóch
zadań inwestycyjnych – przebudowę
szpitala w Nowym Tomyślu oraz
przebudowę budynku Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno –
Kartograficznej.

POLECAMY:

Gratulacje dla bibliotekarzy
czytaj na stronie 3
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ierwsze zadanie obejmuje I etap rozbudowy
i przebudowy szpitala powiatowego, w celu
dostosowania obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych oraz poprawy funkcjonowania istniejących
oddziałów szpitalnych, w tym Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego, Oddziału Udarowego, Oddziału Ortopedii iTraumatologii Narządów Ruchu oraz Pracowni Tomografii Komputerowej. W ramach zadania planuje się dobudowę dwóch części kubaturowych przy
wejściu do szpitala (budynek E), jak również budowę
windy dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami. Rozbudowa integralnie złączona jest z istniejącą tkanką szpitala, co pozwoli na pełne dostosowanie SOR do przyjmowania pacjentów z chorobami
zakaźnymi, jak również prowadzenia obowiązkowej
wstępnej segregacji medycznej tzw. triażu. Ponadto,
stworzone zostaną odpowiednie warunki dla diagnostyki obrazowej oraz funkcjonowania okulistyki jednego dnia, wydzielona zostanie przestrzeń dla przyjęć planowych do szpitala oraz powstaną niezbędne

pomieszczenia socjalne i magazynowe. W ramach
I etapu inwestycji planuje się również niezbędne
prace związane z dostosowaniem budynku A i B
do wymogów p.poż., wymianę windy oraz wyposażenie centralnej sterylizatorni, co pozwoli na kontynuację realizacji świadczeń w ramach istniejących
oddziałów szpitalnych. Całkowity koszt przebudowy
oszacowano na kwotę 11 500 000,00 zł, a dofinansowanie w postaci promesy inwestycyjnej w kwocie 9 775 000,00 zł stanowić będzie 85% kosztów
inwestycji.
Drugie zadanie, które uzyskało dofinansowanie
w kwocie 5 mln zł, obejmuje rozbudowę wraz z przebudową budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym
Tomyślu. Realizacja zadania pozwoli na stworzenie
niezbędnej przestrzeni biurowej i poprawę jakości

świadczenia usług publicznych na rzecz mieszkańców powiatu oraz inwestorów. Projekt zakłada
dobudowę do istniejącego budynku parterowego,
nowego budynku piętrowego. W istniejącym obiekcie przebudowane zostaną pomieszczenia m.in.
z przeznaczeniem na archiwum, natomiast część
nowego piętrowego budynku przeznaczona zostanie na pomieszczenia biurowe. Obiekt dostosowany zostanie w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp na parter zapewniono poprzez
wykonanie podjazdu, natomiast na piętro zaprojektowano klatkę schodową wyposażoną w windę.
Zrealizowane zostaną również wszystkie elementy
objęte planem zagospodarowania terenu takie jak
chodniki, drogi wewnętrzne, parkingi i zieleńce.
We wtorek, 31 maja odbyła się konferencja prasowa posła na Sejm RP Marcina Porzucka wraz z lokalnymi samorządowcami: wójtem Gminy Miedzichowo Stanisławem Piechotą, radnymi Rady Powiatu
Nowotomyskiego Adamem Frąckowiakiem i Sylwestrem Kamyszkiem oraz radnym Rady Miejskiej
w Nowym Tomyślu Tomaszem Wlekłym. Na konferencji obecni byli również pracownicy Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyślu: Barbara Golon –
skarbnik powiatu, sekretarz Ewa Bąbelek oraz kierownik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu Adrianna Brzostowska.
W najbliższych tygodniach dopełnione zostaną
formalności i przygotowane dokumenty niezbędne
do ogłoszenia postępowań przetargowych. Mamy
nadzieję, że w krótkim czasie uda się wyłonić wykonawców robót budowlanych, co pozwoli na rozpoczęcie prac jeszcze w tym roku.
ll AB, fot. Maciej Kasprzak/
wielkopolskamagazyn.pl

Przebudowa drogi w Śliwnie
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dr Zdzisław Kościański

Na marginesie renowacji i adaptacji
Fortu VII w Poznaniu dla zachowania
dziedzictwa kulturowego…
We wtorek, 21 czerwca br.
odbyło się podsumowanie
etapu I projektu pn.
„Renowacja i adaptacja Fortu
VII w Poznaniu dla zachowania
dziedzictwa kulturowego”.

W

śród obecnych podczas tego
wydarzenia gości byli m.
in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,
zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Jędrzej Solarski, Przemysław Terlecki
Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Stefan Ogorzałek Kierownik
Jednostki Realizującej Projekt w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości oraz
prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk – przewodniczący Rady Muzeum. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 reprezentowali Prezes
ZG Tadeusz Musiał oraz członek Prezydium dr Zdzisław Kościański. Wśród
osób uczestniczących w wydarzeniu
była mieszkanka Nowego Tomyśla –
Bronisława Kołata, której rodzice byli
więźniami tego niemieckiego obozu.
Jak ustalili historycy, w latach 19391944 przez Fort VII przeszło około 16
– 18 tysięcy ludzi, z czego 4,5 tysiąca poniosło tam śmierć (rozstrzelani,
zamordowani i zmarli). Analiza zachowanej fragmentarycznie dokumentacji
i zeznania świadków pozwalają w dużej
części poznać tą największą katownię
Wielkopolski, którą Niemcy nazywali „Obozem Krwawej Zemsty”. Wśród
więźniów byli liczni pedagodzy. Ze znanej muzealnikom grupy 154 nauczycieli i uczonych więzionych w kazamatach
Fortu VII, aż 52 zostało w nim zamordowanych, a 54 osoby zamęczono w innych
hitlerowskich obozach zagłady i więzieniach. W forcie zakończyli swe życie m.
in.: dr Stanisław Kalandyk – dziekan
Wydziału Lekarskiego, drTadeusz Kuczma, Romuald Paczkowski – prof. Uniwersytetu Poznańskiego, dr Nikodem
Pajzderski – historyk sztuki, Stanisław
Pawłowski – prof. Uniwersytetu Poznańskiego, geograf, Leon Prauziński – artysta
malarz, dr Celestyn Rydlewski – uczestnik konferencji pokojowej z Niemcami w Paryżu w 1919 roku. Przez Fort
VII przechodzili także więźniowie, których kierowano do innych obozów, m.
in. księża. Znalazł się tutaj ks. Włodzimierz Laskowski, który wcześniej był
dyrektorem gospodarczym Seminarium
Duchownego w Poznaniu, a następnie
proboszczem parafii Lwówek. Został on
aresztowany 15 maja 1940 r. i osadzony w Forcie VII. Następnie 24 maja przewieziono go do KL Dachau, a 2 sierpnia
1940 r. trafił do KL Mauthausen – Gusen.
Został zamordowany przez strażnika
obozu w Gusen, 8 sierpnia 1940 roku.
W dniu 13 czerwca 1999 roku został

ll Leokadia i Wojciech Masztalerz z córką Bronisławą

beatyfikowany przez papieża Jana Pawła
II w gronie 108 męczenników II wojny
światowej.
Machina niemiecka pochłaniała liczne polskie ofiary. Prawie każde skazanie
na obóz koncentracyjny było wówczas
nieomal równoznaczne ze skazaniem
na śmierć. Świadczyły o tym zawiadomienia o zgonie więźniów obozów
koncentracyjnych, które docierały
do mieszkańców powiatu nowotomyskiego. Jak zanotowała Bronisława Kołata: „w chwili aresztowania moich rodziców w sierpniu 1942 r. liczyłam 1 rok
życia. Urodziłam się 11 sierpnia 1941 r.
w Zbąszyniu przy ul. Polnej nr. 4 gdzie
przebywałam z rodzicami i rodzeństwem
aż do chwili aresztowania moich rodziców. Ojciec mój Wojciech Masztalerz ur.
30.III.1898 r. w Trzciance, pracował przed
II wojną światową w Urzędzie Pocztowym
w Zbąszyniu (25 lat pracy) jako doręczyciel. Tam też pracował podczas okupacji
aż do chwili aresztowania.
Matka Leokadia Masztalerz z domu
Przybyła ur. 8.XII.1900 r. w Perzynach
koło Zbąszynia, była na utrzymaniu swego
męża do chwili Jego aresztowania. Bezpośrednią przyczyną aresztowania mego

ojca przez „Gestapo” w dniu 4.VIII.1942 r.
było udzielenie przez Niego schronienia
Polakowi nazwiskiem Kaczmarek, którego Niemcy poszukiwali jako podejrzanego o rozstrzelanie niemieckiego policjanta we wsi Tuchorza koło Wolsztyna.
W mieszkaniu naszym prócz Kaczmarka
przebywały jeszcze inne osoby. W wyniku
zdrady Gestapo aresztowało szereg osób,
które udzieliły schronienia poszukiwanemu Kaczmarkowi i tak: małżeństwa Łukaszewskich z Chrośnicy wraz z najstarszym
synem (żyje obecnie), Jankowiaków z Chrośnicy, Kosmaczów z Zbąszynia, Śmigielski
ze Zbąszynia, Gaweł i Heurez Wincentego
z Nowego Dworu koło Zbąszynia. Ojciec
mój zajmował się również wysyłaniem
paczek żywnościowych do wysiedleńców w Guberni. Po aresztowaniu, ojciec
został przewieziony do Fortu VII w Poznaniu gdzie przebywał przez pewien czas
po czym ślad po nim zaginął. Najprawdopodobniej został rozstrzelany w grupie Polaków wywiezionych poza teren
Fortu VII. Matkę, która bardzo rozpaczała Gestapo aresztowało w dniu 15.VIII.
I942 r., a więc 11 dni później, pozostawiając czwórkę dzieci samych bez środków do życia, w tym mnie 12 -miesięczne

dziecko. (…) Matka po aresztowaniu przebywała również w Forcie VII w Poznaniu skąd następnie została wywieziona
do Obozu Koncentracyjnego w Brzezince- Oświęcim, gdzie przybyła w dniu 7.V.
1943 r. w obozie oznaczona numerem
więźniarskim 44335. W Oświęcimiu –
Brzezince matka moja zginęła z wycieńczenia i rozpaczy za pozostawionymi dziećmi w dniu 5.XIII.1943 r.”
Karę śmierci w Forcie VII wykonywano na kilka sposobów, m.in. przez
powieszenie na szubienicy lub w celi
zwanej „dzwonem”. Ponadto rozstrzeliwano w zaułku fortecznym pod Ścianą Śmierci od 7 do 9 więźniów. W większości przypadkach egzekucje odbywały
się bez wyroków sądowych. Co kilka
dni z fortu wyjeżdżały do okolicznych
lasów, przykryte plandekami, ciężarówki z więźniami. W okolicach Skórzewa,
Przeźmierowa, w Lasach Palędzkich, nad
jeziorem Rusałka, na terenie leśnictwa
Wypalanki, w okolicy Dębienka oraz
w wielu innych miejscach, rozstrzelano więźniów. Niemcy w 1944 roku, prowadzili prace ekshumacyjne. Aby zatrzeć
ślady zbrodni, wydobyte ciała palono.
Również Niemcy organizowali zbiorowe, publiczne egzekucje (np. w Tuchorzy – 9 VIII 1942 r., w Małej Górce – 22
V 1941 r.). Warunki sanitarne, w jakich
przebywali więźniowie, także sprzyjały
rozwijaniu się chorób epidemicznych
(m.in. w 1941 r. epidemia tyfusu była
przyczyną śmierci około 700 osób). Jak
wspomina Bronisława Kołata: „W otrzymanej korespondencji matki z Oświęcimia
wynikało, że ojciec nie był z nią razem transportowany i pytała o wiadomości o ojcu.
Jak uprzednio oświadczyłam, ślad po ojcu
urwał się na forcie VII, gdzie ojca widział
aresztowany Heuzer Wincenty, który wrócił do Zbąszynia po zakończeniu działań
wojennych”.
Jak piszą autorzy opracowania
o Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII: „Poznański Fort VII to fort
artyleryjski typu I, należący do Twierdzy Poznań, wybudowany w latach
1876-1880. Celem twierdzy była obrona
wschodnich granic II Rzeszy. Kolejne lata
istnienia Fortu przyniosły m.in. wzmocnienie obiektu, wybudowanie sześciostanowiskowych baterii dołączonych, zabetonowanie lub zmniejszenie niektórych okien
w koszarach oraz wybudowanie dwóch
wartowni przy drodze krytej. Po wybuchu II wojny światowej, już od października 1939 roku Fort zaczął pełnić funkcję
pierwszego niemieckiego obozu koncentracyjnego utworzonego na okupowanych ziemiach polskich – KL Posen.
Obecnie w lewej, dostępnej na co dzień
części fortu funkcjonuje Muzeum Martyrologii Wielkopolan ze ścieżką martyrologiczną, a już wkrótce w prawej, bliźniaczej części fortu będzie można także
zwiedzać tak zwaną ścieżkę fortyfikacyjną.

Nowa trasa zostanie podzielona na dwa
odcinki: skrócony i rozszerzony. Pierwszy fragment obejmie głównie przestrzenie Fortu VII, prezentując podstawowe
informacje o historii, budowie i działaniu Twierdzy Poznań ze szczególnym
uwzględnieniem Fortu VII. W rozszerzonej wersji zwiedzania turyści poznają
szczegóły związane z tym jak działał Fort
w warunkach wojennych, dowiedzą się
więcej o aspektach architektonicznych
i militarnych, a także o funkcjonowaniu
obiektu w mrocznym okresie tego miejsca, kiedy Niemcy zamienili je w miejsce
kaźni ówczesnych polskich elit. Na ścieżce fortyfikacyjnej, która poprzez przeprowadzoną renowację nawiązuje do stanu
obiektu z okresu działającego tu obozu
koncentracyjnego, zwiedzający będą mogli
obejrzeć m.in. most, część podwalni czy
schron pogotowia. Militarna tematyka
zostanie przedstawiona w pomieszczeniu do przygotowywania amunicji, remizach artyleryjskich (w których zostanie
zaprezentowany sprzęt bojowy z XIX i XX
wieku) oraz w prochowni. Dalej ścieżka
poprowadzi przez pomieszczenia, w których pojawią się informacje o systemach
obronnych Fortu VII. Odwiedzający będą
mogli zobaczyć również kaponierę barkową z replikami wyposażenia bojowego, fosę forteczną oraz kaponierę czołową
z prezentacją replik działek rewolwerowych
na lawetach kazamatowych i repliki reflektorów do oświetlania fosy. Zwiedzanie
ścieżki zostanie wzbogacone przewodnikiem w formie audioguide lub aplikacji
na smartfony. Pamiętajmy, że cały Fort VII,
w tym nowa, niedostępna przez kilkadziesiąt minionych lat dla publiczności ścieżka zwiedzania znajdująca się w Muzeum
Martyrologii Wielkopolan, to przede
wszystkim miejsce pamięci narodowej –
każdy jego metr, każda cegła jest świadkiem męczeństwa i śmierci tysięcy osób,
więźniów KL Posen, ofiar niemieckiego
bestialstwa okresu II Wojny Światowej”.
Dzięki projektowi „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”
stworzono dodatkową, nową ścieżkę
zwiedzania, tak zwaną „ścieżkę fortyfikacyjną”, która łączy w sobie historię
niemieckiej Twierdzy Poznań i miejsca martyrologii. Zwiedzający przejdą
poprzez obiekty, w których przeprowadzono renowację nawiązując do stanu
z okresu działającego tu obozu koncentracyjnego. Należy pamiętać o przeszłych cierpieniach milionów ludzi,
które nie mogą znaleźć wytłumaczenia ani uzasadnienia w dzisiejszych
racjach politycznych.
Zainteresowanych zwiedzaniem
nowej tzw. „ścieżki fortyfikacyjnej”
Muzeum Martyrologii Wielkopolan
– Fort VII zaprasza 23 lipca poprzez
zapisy: mailowe – mmw@wmn.
poznan.pl
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Uroczystość nadania
godności Lidera Pracy
Organicznej

Wiktoria i Sara
posłankami na Sejm
Dzieci i Młodzieży

W piątek, 10 czerwca
w Nowotomyskim Ośrodku
Kultury odbyła się uroczystość
nadania godności Lidera Pracy
Organicznej oraz wręczenia
statuetki „Honorowego
Hipolita” za krzewienie idei
ochrony przyrody i pracy
organicznej. Wyróżnienie
przyznano prof. dr hab.
Andrzejowi Bereszyńskiemu.
Wydarzenie współorganizował
samorząd Powiatu
Nowotomyskiego.

P

rofesor 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”.
Prowadzone są tam zajęcia dydaktyczne ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz
badania naukowe, których efektem
są liczne opracowania naukowe, rozprawy i publikacje. Dzięki staraniom
profesora Andrzeja Bereszyńskiego
uznano za pomniki przyrody prawem
chronione rosnące w Brodach drzewa: platana klonolistnego oraz lipę
szerokolistną. W listopadzie 2021 r.
A. Bereszyński uhonorowany został
tytułem Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego. Dodajmy, że uroczystość

W

czwartek, 12 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym
Tomyślu w ramach XVII Powiatowego Forum Bibliotekarzy wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor
wręczył listy gratulacyjne z okazji
obchodzonych od 2020 roku jubileuszy pracy pracownikom bibliotek
z terenu powiatu nowotomyskiego.
Spotkanie było również doskonałą okazją, by w ramach obchodzonego niedawno Dnia Bibliotekarza
i Bibliotek docenić zaangażowanie
i pracę na rzecz rozwoju czytelnictwa,
oświaty i kultury w naszym regionie. Na ręce dyrektor nowotomyskiej książnicy Elżbiety Podlaszewskiej – Cybal wicestarosta przekazał
wyrazy uznania i życzenia wszelkiej

Kancelaria Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej jest
organizatorem konkursu,
którego zwycięzcy otrzymują
mandat do uczestnictwa
w Sejmie Dzieci i Młodzieży.

W
uświetnił występ Zespołu Akordeonistów Państwowej Szkoły Muzycznej
I Stopnia im. Witolda Lutosławskiego
w Nowym Tomyślu pod kierunkiem
Tomasza Milera. Muzycy wykonali

specjalny utwór na cześć prof. Andrzeja Bereszyńskiego pt. Otis tarda, skomponowany przez prof. Ryszarda Kowalczyka.
ll MM

Gratulacje dla bibliotekarzy

tym roku tematem wiodącym było: „Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych
przetrwały i odniosły zwycięstwo?
Które z tych wartości są dla Ciebie ważne? Przedstaw na przykładzie wybranego bohatera lub bohaterki”. W Dniu Dziecka (1 czerwca)

Otwarto Nowotomyską
Izbę Historyczną

W

e wtorek, 7 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie Nowotomyskiej Izby
Historycznej im. Sylwii Kupiec. W tym
jakże ważnym dla Państwa Mirosławy i Edwarda Kupców dniu, uczestniczyli m.in. przedstawiciele powiatowych władz samorządowych: Marcin
Brambor- wicestarosta nowotomyski,
Adam Frąckowiak- radny Rady Powiatu Nowotomyskiego.
ll MM

pomyślności. Życzenia przekazali
również obecni na spotkaniu przedstawiciele gmin, instytucji kultury,

stowarzyszeń i przyjaciele nowotomyskiej biblioteki.
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ll KD

w Parlamencie nasz powiat reprezentowały uczennice Zespołu Szkół
nr 1 w Nowym Tomyślu: Wiktoria
Kroma i Sara Szaferska, które znakomicie poradziły sobie w konkursowym tematem.
W czwartek, 9 czerwca w imieniu władz samorządowych Powiatu
Nowotomyskiego, wicestarosta Marcin Brambor spotkał się z laureatkami konkursu. W obecności dyrektora szkoły, Łukasza Frańskiego oraz
opiekuna projektu, Justyny Szofer –
Andrzejewskiej uczennice odebrały
gratulacje i życzenia kolejnych, nie
tylko edukacyjnych sukcesów.
ll MM
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XVIII Wielkopolskie Targi
Rolnicze, III Regionalna
Wystawa Zwierząt
Hodowlanych, XXVI
Wystawa Zwierząt, Dni
Pola – Sielinko 2022 już
za nami. Organizatorem
imprezy, która odbyła się
w weekend 4 – 5 czerwca
był Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu.

Targi w Sielinku już za nami

W

uroczystym otwarciu
wydarzenia oraz podczas
dekoracji zwycięskich
zwierząt nasz samorząd reprezentował Patryk Kąkolewski – Członek
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego.
Puchar starosty otrzymał hodowca
wicechampiona w kategorii buhaje
powyżej 24 miesięcy w rasie Limousine – Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
Podczas Targów, wśród wielu stoisk Powiat Nowotomyski miał swoje,
które zorganizowano dzięki życzliwości Placówki Terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Tomyślu. W niedzielę z materiałami zgromadzonymi we wspólnym namiocie KRUS
i naszego powiatu zapoznał się m.
in. wojewoda wielkopolski Michał
Zieliński.
l lMM, KK

Nasza
publikacja
wyróżniona
Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu
wraz z Nowotomyskim
Towarzystwem Kulturalnym
oraz Biblioteką
Uniwersytecką w Poznaniu,
partnerowało w roku
ubiegłym Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Nowym
Tomyślu w wydaniu
cennej pod względem
regionopoznawczym
pozycji, która swoją
promocję miała w styczniu
br. w nowotomyskiej
bibliotece. Prezentuje ona
przeszłość naszego miasta,
ukazaną poprzez losy
piętnastu, zamieszkujących
je od ponad 100 lat, rodzin.

M

ająca wysokie walor y
merytoryczne i edytorskie pozycja „Nowotomyskie sagi. Ludzie i wspomnienia” autorstwa nowotomyślanina
Damiana Rożka-Pawłowskiego, pod
redakcją ówczesnej pani dyrektor
nowotomyskiej biblioteki Lucyny
Kończal-Gnap, znalazła się na prestiżowej liście dziesięciu pozycji

Rozmowy o edukacji
W czwartek, 12 maja
na zaproszenie starosty
nowotomyskiego
Andrzeja Wilkońskiego
w Starostwie Powiatowym
gościli przedstawiciele
nowotomyskiego Cechu
Rzemiosł Różnych
z Włodzimierzem
Szymańskim – Starszym
Cechu na czele.

P

owodem do zaproszenia reprezentacji lokalnych rzemieślników była aktualna sytuacja
na rynku oświatowym, w szczególności zwiększone zainteresowanie
na szkolnictwo branżowe wśród
tegorocznych ósmoklasistów.
Spotkanie było częścią agendy narady Dyrektorów szkół i jednostek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest powiat

nominowanych w V Konkursie
o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na najlepszą
publikację o Wielkopolsce w 2021
roku.
Podczas uroczystej gali, która
odbędzie się 30 czerwca 2022 roku
w Sali Posiedzeń PTPN w Poznaniu
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i prezes
PTPN prof. Filip Kaczmarek wręczą
laureatom nominacje, wyróżnienia
i przedstawią laureatów konkursu.
ll opr. KD

nowotomyski. Dyskusja dotyczyła również aktualnych problemów
dotykających przedsiębiorców,
którzy decydują się na kształcenie

zawodowe młodzieży szkolnej oraz
sytuacji na powiatowym rynku
pracy.
l lMarek Nyćkowiak

Europejskie Dni Pracodawców

W

e wtorek, 17 maja
w r a m a c h E u ro p e j skich Dni Pracodawców,
przed Powiatowym Urzędem Pracy
w Nowym Tomyślu usytuowano
punkt informacyjny. Promowano
w nim usługi, działania oraz zadania Urzędów Pracy na rzecz lokalnych przedsiębiorców jak i osób
bezrobotnych.
ll KD
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Powiat zwiększa liczbę miejsc w rekrutacji
do szkół ponadpodstawowych
Z dniem 20 czerwca br.
zakończył się wstępny
etap rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych
na rok szkolny 2022/2023.
Do tego dnia absolwenci
szkół podstawowych złożyli
poprzez system naboru
elektronicznego wnioski
o przyjęcie do szkoły. Obecny
rok jest o tyle wyjątkowy,
że do szkół prowadzonych
przez Powiat Nowotomyski
przyjdzie o ponad 50% więcej
pierwszoklasistów. Starosta
Nowotomyski zapewnia
jednak, że liczba miejsc
dla kandydatów będzie
wystarczająca, choć na granicy
możliwości kadrowych
i lokalowych szkół.

P

owiat Nowotomyski jako organ
prowadzący szkoły ponadpodstawowe w Nowym Tomyślu,
Zbąszyniu i w Trzciance od miesięcy
przygotowuje się do przyjęcia zwiększonej liczby uczniów na nowy rok
szkolny. Zainteresowanie szkołami
jest bardzo duże, dlatego zdecydowano o utworzeniu wszystkich oferowanych kierunków w liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia.
W ramach rejestracji elektronicznej
do szkół powiatowych swoje wnioski
w pierwszej preferencji złożyło ponad
1250 uczniów. Dlatego, już dziś wiadomo, że w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym

W piątek, 20 maja w Śliwnie
odbyło się uroczyste otwarcie
przebudowanego odcinka
drogi powiatowej nr 2738P.
Jest to kolejna inwestycja,
którą udało się zrealizować
w ostatnich latach dzięki
wsparciu finansowemu
z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg oraz Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Dofinansowanie pozwoliło
na objęcie przebudową
odcinka o długości ok. 1 km
przebiegającego przez centrum
wsi.

W

ramach zadania wymieniono nawierzchnię asfaltową
i wzmocniono konstrukcję
jezdni, przebudowano chodniki i zjazdy, odtworzono zieleń przydrożną,
a także wykonano wyniesione przejścia dla pieszych, wraz z aktywnym
oznakowaniem, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców oraz
innych uczestników ruchu. Przyjęte
rozwiązania zapewnią też prawidłowy spływ wód odpadowych z pasa
drogowego do poboczy, rowów przydrożnych, terenów zielonych oraz
do elementów istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Oprócz poprawy

Liczba oddziałów szkolnych
będzie w tym roku o ponad
60% większa, niż w roku
ubiegłym. Utworzonych
zostanie nawet 37
oddziałów, w których
miejsce znajdzie ok. 1150
kandydatów, wobec 1300
tegorocznych absolwentów
na terenie powiatu
nowotomyskiego. Nadmienić
należy, iż dalszych 250 –
300 uczniów przyjąć mogą
szkoły w Opalenicy oraz
w Chraplewie, które znajdują
się w naszym powiecie, ale
prowadzone są przez inne
organy.

Tomyślu powstaną podwójne oddziały licealne na profilu medycznym
Decyzją Zarządu
Powiatu, w każdej
ze szkół powiatowych
wybrane kierunki licealne
i techniczne z największą
liczbą kandydatów
zostaną podwojone,
a liczba oddziałów szkół
branżowych będzie mogła
być zwiększana na wniosek
dyrektora szkoły bez
ograniczeń.

oraz językowym, w Zespole Szkół Nr 2
w Nowym Tomyślu powstaną podwójne oddziały technik logistyk oraz technik reklamy, z kolei w Zespole Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance podwojone
zostaną kierunki technik weterynarii
oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Ostateczne liczby kandydatów przyjętych w rekrutacji poznamy
jednak dopiero 2 sierpnia br., zgodnie
z harmonogramem Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty.
Zanim jednak uczniowie zostaną
przyjęci na wybrane kierunki, do dnia

12 lipca br. powinni uzupełnić wniosek
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. Warto podkreślić, że w tym terminie uczeń nie musi
jeszcze dostarczyć oryginału świadectwa, jednak dyrektorzy szkół do tego
zachęcają. Dnia 20 lipca br. w szkołach
zostaną wywieszone listy kandydatów
zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych, po czym do dnia 1 sierpnia
br. kandydaci będą musieli potwierdzić
swój wybór. Ostateczne listy przyjętych kandydatów wywieszone zostaną

z kolei w dniu 2 sierpnia br., po czym
nastąpi procedura rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów nieprzyjętych.
Nadmienić należy, iż w przypadku,
gdy uczeń nie zostanie przyjęty do jednego z wybranych oddziałów, z dniem
3 sierpnia br. rozpocznie się rekrutacja
uzupełniająca, która pozwoli kandydatom na złożenie ponownych wniosków
do oddziałów, w których będą wolne
miejsca. Zgodnie z wytycznymi Kuratorium, postępowanie to zakończy się
w dniu 26 sierpnia br. Jest jednak regułą, iż znakomita większość kandydatów
przyjęta będzie do wybranych szkół już
w postępowaniu lipcowym. Życzymy
zatem wszystkim powodzenia w postępowaniu rekrutacyjnym.
ll Marek Nyćkowiak, dyrektor
Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych w Nowym Tomyślu

Przebudowa drogi w Śliwnie Ciekawa inicjatywa

• Całkowita wartość zadania: 3 172
198,68 zł
• doﬁnansowanie ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji
Drogowych: 1 549 314,32 zł
• doﬁnansowanie ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych: 1 000 000,00 zł

bezpieczeństwa, mieszkańców cieszy
na pewno znacząca poprawa estetyki
miejscowości.
W uroczystości udział wzięli poseł
na Sejm RP Krzysztof Czarnecki,

radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Adam Bogrycewicz,
wójt Gminy Kuślin Mieczysław
Skrzypczak, przedstawiciele władz
samorządowych powiatu nowotomyskiego na czele ze starostą nowotomyskim Andrzejem Wilkońskim,
wicestarostą nowotomyskim Marcinem Bramborem, skarbnik powiatu nowotomyskiego Barbarą Golon
oraz radnymi Rady Powiatu Nowotomyskiego z Przewodniczącą Rady
Powiatu Nowotomyskiego Renatą
Gruszką.
ll AB

W

p i ąte k , 2 4 c z e r wc a
w Muzeum Wikliniarstwa
i Chmielarstwa w Nowym
Tomyślu odbyło się spotkanie, w takcie którego rozmawiano na temat
powstania Muzeum Szparagowego
oraz zdecydowanego poszerzenia ekspozycji związanych z chmielarstwem.
W związku z podjętymi rozmowami poszukiwane są stare maszyny, narzędzia oraz inne przedmioty,

związane ze szparagami lub chmielem. Chęć przekazania przedmiotów należy zgłosić do Pana Mariana
Jakobsze, prezesa Polskiego Związku Producentów Szparaga – tel.
601 689 119. Być może zalega w niektórych gospodarstwach sprzęt, który
wadzi gospodarzom, a w tworzonym
Muzeum mógłby pełnić rolę bardzo
ważnego eksponatu.
ll MM
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Polsko-Niemiecka
Młodzieżowa Agora

W dniach od 13 do 17 czerwca
w Poznaniu odbyło się
podsumowanie projektu
realizowanego przez młodzież
z Polski i Niemiec w ramach
programu Erasmus+.

P

rojekt ten był dofinansowany
przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. Do stolicy Wielkopolski wraz z opiekunem przyjechało
20 uczniów z niemieckiej szkoły w Bad
Belzig. Strona polska reprezentowana
była przez 11 uczniów z nowotomyskiego Zespołu Szkół nr 2 oraz 6 uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Wąsowie.
Pierwszy dzień wspólnych zajęć miał
na celu integrację młodzieży. W drugim dniu uczniowie udali się do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, gdzie przedstawili wicemarszałek

Paulinie Stochniałek prezentacje dotyczące problemów młodzieży oraz zapotrzebowania na infrastrukturę potrzebną do prawidłowego rozwoju. Następnie
uczestnicy projektu wzięli udział w grze
terenowej, której celem było poznanie
zabytków i historii Poznania. Zadania
były przygotowane w dwóch językach
i realizowane w grupach polsko-niemieckich. Podsumowaniem tego dnia
był turniej w kręgle między drużynami
z Polski i Niemiec. W kolejnych dniach
projektu młodzież uczestniczyła w licznych zabawach integracyjnych, jak również opracowywała plan współpracy
między szkołami z Nowego Tomyśla
i Bad Belzig.
W wyniku projektu uczniowie nawiązali nowe znajomości, poznali kulturę
sąsiedniego kraju i udoskonalili swoje
umiejętności językowe.
ll Szymon Jankowiak

XXIX Festiwal Piosenki
Turystycznej i Dziecięcej
W niedzielę, 12 czerwca
w Miedzichowie odbył się XXIX
Festiwal Piosenki Turystycznej
i Dziecięcej, organizowany
przez Szkołę Podstawową
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miedzichowie.

W kat. uczniów klas 0-3:

ll1 miejsce zajęła Lena Włodarczak
z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego
w Bukowcu,
ll2 miejsce zajęła Anna Szewczuk
z Przedszkola nr 1 w Nowym Tomyślu,
ll3 miejsce ex aequo: Blanka Kawa,
Prywatne Ognisko Muzyczne
w Nowym Tomyślu oraz Sean Ayisi

W czwartek, 23 czerwca
na terenie Ośrodka
Szkoleniowo–Wypoczynkowego
w Porażynie odbył się piknik
ekologiczny, podczas którego
rozstrzygnięto konkurs
na ekologiczną ścieżkę
sensoryczną. Miał on na celu
zwiększenie świadomości
ekologicznej i przyrodniczej
wśród mieszańców naszego
powiatu.

W

wydarzeniu wzięły udział
dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół podstawowych
z terenu Powiatu Nowotomyskiego, które
przesłały prace konkursowe. Jury postanowiło wyróżnić wszystkich uczestników konkursu. Wśród wyróżnionych
znalazły się dzieci z: Przedszkola nr 1

w Opalenicy, Przedszkola nr 2 w Opalenicy, Przedszkola w Zbąszyniu, Oddziału Przedszkolnego w Łomnicy, uczniowie
Szkoły Podstawowej w Porażynie i Matylda Szkukała, uczennica Szkoły Podstawowej w Opalenicy.
Dyplomy i nagrody wręczył wicestarosta Marcin Brambor i radna Rady

Powiatu Nowotomyskiego Dorota Kaczmarek – pomysłodawczyni akcji ekologicznych w naszym powiecie. Na uczestników wydarzenia czekały gry i zabawy
na świeżym powietrzu zorganizowane
przez pracowników Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
ll KK

Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko
upadków znamy
Dziewiętnaście szkół
podstawowych (292 uczniów)
z terenu działania Placówki
Terenowej KRUS w Nowym
Tomyślu wzięło udział w XII
Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym dla Dzieci
„Bezpiecznie na wsi mamy,
bo ryzyko upadków znamy”.

P

atronat nad tym wydarzeniem
sprawowali: Gmina Miedzichowo, Powiat Nowotomyski i poseł
na Sejm RP Jakub Rutnicki. W tegorocznych przesłuchaniach udział wzięło 29
solistów w 3 kategoriach wiekowych:
lluczniowie klas 0-3
lluczniowie klas 4-6
lluczniowie klas 7-8
Podczas festiwalu z koncertem
wystąpili uczniowie grupy akordeonowej z Państwowej Szkoły Muzycznej
w Nowym Tomyślu.
Nad sprawnym przebiegiem przesłuchań solistów, czuwała Komisarz Festiwalu Cecylia Ślusarz. Jury w składzie:
Maria Tyszkowska, Arkadiusz Kołtun,
Marian Ziomkowski oceniło występy
wokalistów.

Piknik ekologiczny

z Przedszkola nr 2 w Nowym Tomyślu.

W kat. uczniów klas 4-6:

ll1 miejsce zajęła Paulina Filosek
z Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu,
ll2 miejsce zajęła Oliwia Dziamska
z Prywatnego ogniska Muzycznego w Nowym Tomyślu.

W kat. uczniów klas 7-8:

ll1 miejsce zajął Jeremi Szczechowiak
z Prywatnego Ogniska Muzycznego
w Nowym Tomyślu,
ll2 miejsce zajęła Amelia Swojak
z Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyślu,
ll3 miejsce zajęła Marcelina Molenda
z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach
Serdecznie gratulujemy wszystkim
wykonawcom.
ll Materiał: Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miedzichowie.

W

piątek, 11 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie
nagród dla zwycięzców.
Dyplomy wraz z upominkami wręczył
wicestarosta nowotomyski – Marcin
Brambor, Lucyna Stachowska – zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego
KRUS w Poznaniu oraz kierownik PT
KRUS Nowy Tomyśl – Romuald Radny.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
ll MM
LAUREACI KONKURSU:
w I grupie wiekowej (klasy 0-3)

w II grupie wiekowej (klasy 4-8):
I miejsce – Aleks Łuka, klasa VSzkoła Podstawowa w Jastrzębsku
Starym,

4) Michalina Helmchen, klasa III –
Szkoła Podstawowa w Pakosławiu,

II miejsce – Michalina Łuczak,
klasa IV – Szkoła Podstawowa
w Wąsowie,

5) Monika Szukała, klasa I – Szkoła
Podstawowa w Urbanowie.

III miejsce – Justyna Koza,
klasa IV - Szkoła Podstawowa nr 1
w Nowym Tomyślu.

1) Oliwier Konarzewski, klasa V –
Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku
Starym,

I miejsce – Staś Gawroński,
klasa I – Szkoła Podstawowa w Borui
Kościelnej,

PONADTO PRZYZNANO
WYRÓŻNIENIA:

II miejsce – Jakub Lańdy, klasa III
– Szkoła Podstawowa w Pakosławiu,

1) Vivienne Wójtowicz, klasa I –
Szkoła Podstawowa w Borui
Kościelnej,

III miejsce – Zofia Szulc, klasa III
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym
Tomyślu.

3) Tomasz Nowaczyk, klasa I – Szkoła
Podstawowa w Borui Kościelnej,

w I grupie wiekowej (klasy 0-3):

2) Julia Mikołajczak, klasa II –
Szkoła Podstawowa w Rudnikach,

w II grupie wiekowej (klasy 4-8):

2) Igor Bujanowski, klasa VI – Szkoła
Podstawowa w Zbąszyniu,
3) Dominika Gajewska, klasa VIII –
Szkoła Podstawowa w Chrośnicy,
4) Maja Krzyżanek, klasa V – Szkoła
Podstawowa w Jastrzębsku Starym,
5) Barbara Szulc, klasa V – Szkoła
Podstawowa nr 3 w Nowym
Tomyślu.
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W środę, 22 czerwca
w Klimkowej Osadzie w Cichej
Górze członkowie Oddziału
Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Opalenicy
świętowali 50-lecie istnienia
organizacji.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Świętowali pół wieku istnienia

O

prócz członków i sympatyków
stowarzyszenia w wydarzeniu
uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in.
poseł na sejm RP Jakub Rutnicki, przedstawiciele samorządu gminy Opalenica na czele z burmistrzem Tomaszem
Szulcem, powiatu nowotomyskiego
na czele z wicestarostą nowotomyskim
Marcinem Bramborem, przedstawiciele
instytucji kultury i pomocy społecznej
z gminy Opalenica i powiatu nowotomyskiego, stowarzyszeń oraz zaprzyjaźnieni seniorzy ze Storkow. W imieniu
naszego samorządu serdeczne życzenia z okazji jubileuszu na ręce przewodniczącej stowarzyszenia Sabiny
Kuderemskiej przekazał wicestarosta
M. Brambor wraz z radną Rady Powiatu
Nowotomyskiego Marią Galas.
Bogatą historię organizacji przedstawiła jej sekretarz Janina Grześ. Warto
wspomnieć, że na tę okazję Urząd Miejski w Opalenicy we współpracy z Centrum Kultury i Biblioteką im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy wydał
publikację pt. „50 lat Polskiego Związku

W

piątek, 27 maja w Nowym
Tomyślu pod hasłem „Razem
Niepokonani” obchodzono
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie rozpoczęto przemarszem ulicami miasta do Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Tam, po przywitaniu
gości na scenie zaprezentowały się m.in.
dzieci z przedszkola Małpi Gaj oraz Bajkowe Zacisze, młodzież z I Akademickiej
Szkoły Podstawowej w Nowym Tomyślu, Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym
Tomyślu oraz Szkoły Podstawowej nr 3.
Na zakończenie na scenie zaprezentowali się podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu
z układem choreograficznymi do piosenki Viki Gabor „Ramię w ramię”. Obecni
na uroczystości wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor oraz Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu Łukasz Nyczkowski przekazali gratulacje oraz słodki upominek dla wszystkich uczestników
wydarzenia.
ll KD

Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Opalenicy”. Autorem opracowania
jest Karol Piotrzkiewicz.
Wydarzenie było okazją do wręczenia
odznaczeń dla zasłużonych członków
stowarzyszenia oraz gości. Zarząd Główny PZERiI w Warszawie przyznał dwie
złote odznaki duże i 8 odznak małych.
Duże odznaki przyznano Janinie Grześ
i Barbarze Napierała. Natomiast małe
odznaki otrzymały: Bogumiła Garczarek,
Mirosława Gawron, Czesława Komin,
Bolesława Maczyńska, Zofia Pawlicka

i Michalina Sokała. Listy gratulacyjne
przekazał również burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc. Otrzymały je: Helena
Grześkowiak, Bożena Kowalak, Emilia
Ławicka Elżbieta Mleczak, Anna Czarnuszko, Janina Fajfer, Halina Tycner i Stanisława Grześ. W swoim wystąpieniu
przewodnicząca stowarzyszenia Sabina Kuderemska podziękowała lokalnym samorządom, firmom i instytucjom
za okazane wsparcie. W części artystycznej wystąpiła Kapela Zza Winkla.
ll KK

Razem niepokonani Eko Jarmarki

W

niedzielę, 22 maja na terenie skansenu Dymarki Miedzichowskie w Miedzichowie odbył się pierwszy Eko Jarmark
na Szlaku Wikliny. Podczas wydarzenia zaprezentowano różne ekologiczne wyroby pochodzące od lokalnych
miłośników natury. Obecny na wydarzeniu wicestarosta Marcin Brambor
wręczył nagrody uczestnikom konkursu na najładniejsze miejsce na Szlaku

Wikliny. Kolejny Eko Jarmark odbył
się miesiąc później, a przed nami
jeszcze trzy, które odbędą się 17 lipca,
21 sierpnia i 18 września. Oprócz promocji lokalnych, ekologicznych produktów, odbywające się raz w miesiącu
wydarzenie ma być miejscem spotkań
i nawiązywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy producentami, a konsumentami.
ll MM
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60-lecie Regionalnej
Bazy Logistycznej
w Porażynie

W poniedziałek, 30 maja
w Składzie Regionalnej Bazy
Logistycznej w Porażynie
odbyły się uroczystości
związane z 60 -leciem
działalności tego miejsca.

U

roczystości rozpoczęły się
od polowej mszy świę tej. Następnie poświęcono
pamiątkową tablicę oraz odsłonięto figurę św. Floriana przy

Wojskowej Straży Pożarnej znajdującej się na terenie obiektu. Podczas uroczystego apelu wręczono
pamiątkowe medale oraz odznaczenia. Wydarzenie zakończono
prezentacją infrastruktury Składu. Obecny na uroczystości starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński przekazał na ręce Komendanta
4 Regionalnej Bazy Logistycznej
płk. Marka Wiza okolicznościową
statuetkę.
ll KD

XLIII Ogólnopolski
Plener Wikliniarski

100 lat OSP w Bolewicach
W niedzielę, 19 czerwca
strażacy z OSP KSRG
Bolewice świętowali 100 –
lecie powstania jednostki.
Uroczystość rozpoczęła msza
św. w intencji strażaków,
po której zarówno strażacy,
jak i mieszkańcy uformowali
uroczysty korowód, który
przemaszerował pod remizę
OSP Bolewice. Oficjalne
obchody rozpoczęły się
złożeniem meldunku dowódcy
całej uroczystości.

W

śród których znaleźli się m.
in.: senator RP Jan Filip
Libicki, poseł na Sejm RP
Jakub Rutnicki, starosta nowotomyski
Andrzej Wilkoński, wicestarosta nowotomyski, a zarazem Prezes Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP Marcin Brambor, a także członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu Paweł Kubiak,
Komendant Powiatowy PSP w Nowym
Tomyślu mł. bryg. Marek Kołdyk, wójt
gminy Miedzichowo Stanisław Piechota, sekretarz miny Miedzichowo Karolina Łotecka.
Następnie odczytano rys historii
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolewicach oraz wręczono
odznaczenia i medale druhom OSP

w Bolewicach. Nie zabrakło również życzeń i podziękowań za wykonywaną służbę na rzecz ochrony

przeciwpożarowej, kierowanych przez
zaproszonych gości.
ll UG Miedzichowo, opr. kam

Jubileusz 670-lecia Wojnowic
Uroczystości jubileuszowe
z okazji 670-lecia Wojnowic
zapoczątkowała w sobotę,
11 czerwca koncelebrowana
msza św. w intencji
mieszkańców Wojnowic, którzy
aktualnie zamieszkują wioskę
oraz tych wszystkich którzy
byli jej częścią.

P

W

dniach od 3 do 12 czerwca w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa
w Nowym Tomyślu odbywał się XLIII
Ogólnopolski Plener Wikliniarski.
Uczestnikami pleneru byli artyści, którzy przedstawili projekty
form wiklinowych oraz rzemieślnicy plecionkarze. Zasadniczą formą

realizacji imprezy było wyplatanie artystycznych form z wikliny,
pod kątem wypełnienia i zaaranżowania terenu otoczenia muzeum
oraz przestrzeni miejskiej Nowego Tomyśla. Stworzone formy
można podziwiać w nowotomyskim muzeum.
l lopr. KK

o mszy św. na czele z Opalenicką Orkiestrą Dętą w asyście
uczniów klas mundurowych
Zespołu Szkół w Opalenicy uczestnicy nabożeństwa przeszli na boisko
sportowe gdzie miejsce miała główna część uroczystości. Gości przywitał gospodarz Wojnowic Sołtys Ryszard
Piotrowski. Wśród nich znaleźli się m.
in.: poseł na Sejm RP Jakub Rutnicki,
starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński oraz delegacja z partnerskiego
miasta Storkow z Niemiec i miejscowości Alt Stahnsdorf, z którą Wojnowice
już od 5 lat mają zawarte porozumie
o współpracy i partnerstwie.
Jubileusz nie mógł obyć się bez pewnej formy podsumowania i przedstawienia rysu historycznego miejscowości. Ten punkt programu przedstawił
Marcin Płóciennik, który jest autorem
jubileuszowego wydawnictwa pt.: „Wojnowice zarys dziejów wsi 1352-2022”.
Po zaprezentowaniu najważniejszych
wydarzeń z dziejów Wojnowic przyszedł czas na muzyczną niespodziankę. Swoją premierę miała piosenka specjalnie skomponowana na tę okoliczność

przez Dominikę Narożną, która była również jej wykonawczynią. Po muzycznym
akcencie przyszedł czas na docenienie
tych, którzy poprzez swoją społeczną
aktywność i zaangażowanie w rozwój
wioski tworzyli jej obraz i wpływali na jej
rozwój. Pamiątkowe statuetki i listy gratulacyjne z rąk sołtysa odebrali przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, które zapisały się w znaczący

sposób na przestrzeni lat w życiu wioski. To docenienie między innymi działalności: Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka
Rolniczego, Klubu Sportowego Błękitni,
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
zespołów muzycznych. Sołtys podziękował również burmistrzowi Tomaszowi Szulcowi za dobrą współpracę i zrozumienie dla potrzeb mieszkańców.
ll UM Opalenica, TA, opr. kam.
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Żołnierze Wyklęci –
Żołnierze Niezłomni

W środę 8 czerwca odbyło
się uroczyste podsumowanie
powiatowego konkursu
plastycznego pn. „Żołnierze
Wyklęci – Żołnierze
Niezłomni”.

O

rganizatorami konkursu był
Zespół Szkół nr 2 im. dr Kazim i e r z H o ł o g i , Ku r a t o rium Oświaty w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Poznaniu i Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu. Udział w nim
wzięli uczniowie ze szkół podstawowych z terenu powiatu nowotomyskiego, którzy otrzymali nagrody za swoje prace.
ll P. Kościański

LAUREACI KONKURSU:
I miejsce – Emilia Rybicka – klasa
8e, SP Marii Skłodowskiej Curie
w Nowym Tomyślu
II miejsce – Miłosz Wojdyło –
klasa 7b, SP Marii Skłodowskiej Curie
w Nowym Tomyślu
III miejsce – Jędrzej Łuszcz – klasa
8d, opiekun Łukasz Pawłowski, SP
im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu
WYRÓŻNIENIA:
Franciszek Siepak – klasa
7, SP im. Leonarda Śliwińskiego
w Sątopach
Amelia Jarnót – klasa 8b, SP
Marii Skłodowskiej Curie w Nowym
Tomyślu

Jakub Moncibowicz – klasa
8e, SP Marii Skłodowskiej Curie
w Nowym Tomyślu
GOŚĆMI SPECJALNYMI
SPOTKANIA BYLI:
Janusz Niemiec – inżynier,
specjalista odlewnictwa, działacz
społeczny, syn Antoniego
i Janiny Żubrydów. Jako dziecko
dwukrotnie więziony przez władze
komunistyczne, po latach określony
jako „najmłodszy więzień Polski
Ludowej”.
dr Zdzisław Kościański –
historyk, regionalista, pisarz.
Marek Nyćkowiak – dyrektor
Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych w Nowym Tomyślu

Nasz pomysł
na ekologię

W środę, 15 czerwca
w sali sesyjnej Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Wielkopolskiego odbyła
się uroczysta gala
podsumowująca VII edycję
konkursu ,,Nasz pomysł na
ekologię".

W

śród zwycięzców znalazł się
Zespół Szkół nr 1 w Nowym
Tomyślu. W tym jakże ważnym dla całej społeczności szkolnej dniu
uczestniczył wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor, który pogratulował dyrektorowi Łukaszowi Frańskiemu wspaniałej, zaangażowanej i bardzo
mądrej młodzieży.
ll MM

Ekologia dla
najmłodszych

Agro Show w Trzciance
W środę, 1 czerwca na terenie
ZS RCKU w Trzciance odbyła
się kolejna edycja Agro Show
w Trzciance. Uczestniczyła
w niej rekordowa liczba
uczniów, którzy zaprezentowali
swój prywatny sprzęt,
na którym pracują na co dzień
w swoich domowych
gospodarstwach.

T

radycja tej imprezy sięga 2011
roku, ale przez ostatnie 2 lata
z powodu pandemii koronawirusa pokazy się nie odbywały. Po zakończeniu pokazów polowych wszyscy ich
uczestnicy przejechali na plac mechanizacyjny na terenie szkoły, gdzie odbył
się piknik z konkurencjami zręcznościowymi dla uczniów wszystkich klas.
Klasy, które zdobyły najwięcej punktów
w poszczególnych konkurencjach otrzymały nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników przygotowano smaczny poczęstunek. Pokazy przygotowała
grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych wraz z uczniami klas rolniczych
i dyrekcją szkoły.
ll ZSRCKU w Trzciance, opr. kam

W dniach od 30 maja
do 4 czerwca w ramach
akcji tygodnia czytania
dzieciom i współpracy
z Biblioteką Publiczną
w Zbąszyniu uczennice
Liceum Ogólnokształcącego
z Zespołu Szkół ze Zbąszynia
czytały książki dzieciom
z grup „zerówkowych”.

T

egoroczna edycja wydarzenia
odbywała się pod hasłem „Polscy autorzy dla klimatu”, czyli
o ekologii dla najmłodszych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się
książka Emilii Dziubak pt. „Draka Ekonieboraka”. Ta lektura świetnie wpisuje
się w ideę dostarczania dzieciom ważnych treści dotyczących ekologii w sposób zabawny i inspirujący.
l lZS Zbąszyń
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Festiwal siatkówki plażowej

Snooker i bilard angielski

Mistrzostwa
Polski

W dniach od 29 kwietnia
do 1 maja w Lwówku odbyły
się Mistrzostwa Polski
6 reds w snookerze
i bilardzie angielskim
Dwie lokalizacje: MGOK
Lwówek oraz Klub Trick
Shot zgromadziły łącznie
w dwóch kategoriach, aż 80
zawodników.

W

bilardzie angielskim trzecie
miejsca zajęli Antoni Max
Kowalski i Paweł Rogoza.
Wicemistrzem Polski został Marcin Nitschke, a Mistrzem Polski został Mateusz Baranowski.

Obłędna Plaża

W Mistrzostwach Polski w snookerze na 6 czerwonych bilach wzięło
udział aż 54 snookerzystów z całej Polski. Trzecie miejsce zajęli Paweł Rogoza i Michał Kotiuk. Wicemistrzem Polski został Marcin Nitschke, a Mistrzem
Polski w snookerze 6 reds został Daniel
Holoyda.
Warto dodać, że w obu turniejach,
z niemałym powodzeniem brali udział
również zawodnicy Lwóweckiego Klubu
Trick Shot SKF Mawit. Najwyższe –
9 miejsce zajął Marcin Karłyk. Podczas
wręczenia nagród Powiat Nowotomyski
reprezentowała skarbnik Barbara Golon.
ll SKF Mawit Lwówek, opr. kam,
fot. Szymon Konieczny,
Gazeta Lwówecka

Działacze sportowi świętowali

Dostojny jubileusz

W

s o b o t ę , 1 1 c z e r wc a
w Powiatowym Centrum
Sportu w Nowym Tomyślu odbyła się uroczystość z okazji
100-lecia istnienie klubu sportowego
Polonia Nowy Tomyśl. W wydarzeniu
wzięli udział m.in. działacze sportowi, zawodnicy i kibice. Przedstawiono

historię i dorobek sportowy klubu.
Doniosłym momentem uroczystości było wręczenie odznaczeń osobom, które przyczyniły się do rozwoju
i wsparcia klubu. Powiat Nowotomyski podczas wydarzenia reprezentował wicestarosta Marcin Brambor.
l lopr. kam

P

od koniec maja w Zbąszyniu
odbył się Festiwal Siatkówki Plażowej Obłędna Plaża. Była to już
6 edycja tego jednego z największych
turniejów siatkówki plażowej w Polsce. W tym roku zawody miały formułę trzydniową (27 – 29 maja). Pierwszego dnia turnieju rozegrano mecze

grupowe kobiet i mężczyzn, które
miały swój finał następnego dnia.
W sobotę, 28 maja wystartowały turnieje: old boyów +80 i U17, a dzień
później turniej mikstów i dziecięcy
U13. Turnieje zakończono w niedzielę, 29 maja. Wyniki w poszczególnych
klasyfikacjach dostępne są na stronie

oblednaplaza.pl. Głównymi organizatorami Festiwalu był Powiatowy Klub
Sportowy „MOS” Zbąszyń, Zbąszyńskie
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
oraz Proskos. Wśród instytucji wspierających znalazł się m.in. Powiat Nowotomyski i Gmina Zbąszyń.
ll opr. kam

Dzień Dziecka z Borusją

Atrakcje i łakocie

C

złonek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego Edwin
Pigla w piątek, 3 czerwca
wziął udział w Dniu Dziecka z Borusją. Imprezę zorganizowaną przez

Borusja Boruja Kościelna współfinansowano ze środków powiatu
nowotomyskiego. E. Pigla, oprócz
życ zeń przy wiózł dla wszystkich milusińskich pyszne słodkie

łakocie. Organizatorzy z kolei zadbali o sportowe konkurencje i mnóstwo innych atrakcji dla dzieci i ich
rodziców.
ll MM
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Sportowa rywalizacja szkół w powiecie nowotomyskim

Uroczyste podsumowanie

Wielkie święto
naszych sztangistów

W poniedziałek, 13 czerwca
w Powiatowym Centrum Sportu
w Nowym Tomyślu odbyło
się uroczyste podsumowanie
sportowej rywalizacji szkół
w powiecie nowotomyskim
w roku szkolnym 2021/2022.
Wydarzenie rozpoczął dyrektor
PCS – Jakub Skrzypczak,
który pełni rolę powiatowego
organizatora sportu szkolnego.

R

ywalizacja placówek oświatowych
oparta jest o Regulamin Ogólny
i odbywa się w trzech kategoriach
– Igrzysk Dzieci (uczniowie z rocznika
2009 i młodsi), Igrzyska Młodzieży Szkolnej (uczniowie z rocznika 2007 i 2008)
oraz Licaeliady (uczniowie szkół ponadpodstawowych). W swoim wystąpieniu
– starosta nowotomyski, Andrzej Wilkoński podkreślił rolę Powiatowego Centrum Sportu w aktywizacji dzieci i młodzieży szkolnej, ale także podziękował
uczniom, dyrekcjom za zaangażowanie
w udział i organizacje szkolnych imprez
sportowych.
Nagrody w postaci pamiątkowych statuetek, dyplomów oraz bonów na sprzęt
sportowy wręczał starosta nowotomyski.
Klasyfikacje w poszczególnych kategoriach prezentują się następująco:

Igrzyska Dzieci

ll1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy
ll2. Szkoła Podstawowa im. Arkadego
Fiedlera w Zbąszyniu
ll3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Nowym Tomyślu

Igrzyska Dzieci kategoria
szkół wiejskich:

ll1. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego
w Zębowie
ll2. Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Borui Kościelnej
ll3. Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Wojnowicach; Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Przyprostyni

W sobotnie przedpołudnie,
4 czerwca w Powiatowym
Centrum Sportu w Nowym
Tomyślu odbył się Dzień
Dziecka na Sportowo
– dla podopiecznych
Stowarzyszenia KochaMY.

W

śród wielu atrakcji znal a z ł y s i ę ko n k u re n cje sportowe i układy
taneczne. Nad bezpieczeństwem
czuwały wolontariuszki z ZS nr
1 w Nowym Tomyślu. Uczestnicy
wydarzenia spotkali się także z brązowym medalistą Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów – Piotrem Kudłaszykiem.
ll PCS Nowy Tomyśl

W

niedzielę, 5 czerwca w Powiatowym Centrum Sportu
w Nowym Tomyślu odbyła
się uroczystość, podczas której przedstawiono nowego sponsora tytularnego
– LKS „Budowlani – Kucera”. Był to idealny moment, by przekazać także gratulacje dla brązowego medalisty Mistrzostw

Europy Seniorów w podnoszeniu ciężarów – Piotra Kudłaszyka. W imieniu starosty nowotomyskiego stosowny adres
i kwiaty wręczyli Marzena Matusiak,
kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Jakub Skrzypczak, dyrektor
Powiatowego Centrum Sportu.
ll MM

Nasze koszykarki
wśród najlepszych!

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

ll1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Nowym
Tomyślu
ll2. Szkoła Podstawowa im. Arkadego
Fiedlera w Zbąszyniu
ll3. Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu;
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
kategoria szkół wiejskich:

ll1. Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Wojnowicach
ll2. Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie
ll3. Zespół Szkoły Podstawowej
im. Bronisława Malinowskiego

i Przedszkola „Krystynka” w Chmielinku

Licealiada

ll1. Zespół Szkół w Opalenicy
ll2. Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
ll3. Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
Uroczystość swoimi pięknymi
występami uświetnili: uczennica ZS
nr 2, Martyna Kaczmarek – Rogacz,
Maciej Świtała nauczyciel Wychowania Fizycznego nowotomyskiej „dwójki” wraz z uczennicą Sonią Cieślak. Tuż
po przerwie kawowej wykład dla zgromadzonych gości wygłosiła dr Anna
Rogacka. Prelekcja dotyczyła roli
wychowania fizycznego w kształtowaniu młodych ludzi.
ll KD

Dzień dziecka na sportowo

K

oszykarki ENEA Poznań zdobyły tytuł Mistrza Polski w kategorii wiekowej do lat 15. W rozgrywanym w niedzielę 15 maja w Gdańsku
finale podopieczne Małgorzaty Łabędzkiej i Grzegorza Zielińskiego pokonały
MKS Polkowice 74:59. Brąz dla UKS Fred
Politechnika Gdańsk. Udział w tym sukcesie miały wychowanki klubów z Nowego Tomyśla – Dream Team Nowy Tomyśl:
Zuzanna Nowak, Iga Woźna, Liliana
Maciejewska, Kinga Kin oraz z Opalenicy – MKS Opalenica: Wiktoria Haegenbarth i Zuzanna Bręk. Warto wspomnieć,
że to nie jedyne sukcesy klubów koszykarskich z naszego terenu. Nowotomyski
Klub Dream Team pierwszy raz w historii wywalczył w jednym sezonie aż dwa

pierwsze miejsca – w kategorii skrzatów U10 i w kategorii żaczek U11. Tym
samym po raz szósty wygrał Wielkopolską ligę koszykówki, w różnych kategoriach wiekowych, co jest rekordem
w grach zespołowych na terenie naszego
powiatu. Dodatkowo Alicja Lotka została królem strzelców w kategorii skrzatów. Z kolei koszykarki MKS Opalenica wywalczyły złoto w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski U15, które rozegrane zostały 19 czerwca w COS Torwar
w Warszawie. MKS Opalenica (Zuzanna Bręk, Iga Woźna, Wiktoria Haegenbarth, Zuzanna Sobańska) w finałowym
meczu, pewnie pokonała 21:4 MKS Grójec.
ll opr. KK
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