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POZYSKANO PONAD 200 TYS. ZŁ

ŚWIETLICA DLA CHOJNIK
Gmina Nowy Tomyśl 
informuje, iż  złożony 
dnia 08 maja wniosek 
pn. „Budowa świetlicy 
wiejskiej we wsi Chojniki 
gmina Nowy Tomyśl”  
w wyniku rozstrzygnięcia 
naboru ogłoszonego przez 
Lokalną Grupę Działania 
KOLD  został wybrany do 
dofinansowania.
Całkowity koszt operacji 
wynosi 395 000,01 zł, a kwota 
pozyskanego dofinansowania 
204 340,00 zł. Głównym celem 
projektu jest wzrost jakości 
życia oraz poziomu aktywiza-
cji społecznej i gospodarczej 
mieszkańców wsi Chojniki poprzez 
budowę świetlicy wiejskiej.  Nowa, 
wyczekiwana  świetlica, swoim 
wyglądem nawiązywać będzie do 
tradycyjnego budownictwa olęder-
skiego. Wpisze się więc doskonale 
w otaczający ją krajobraz. Autorem 
projektu jest mgr. inż. Michał Bartoś, 

dzieki uprzejmości którego możemy 
zaprezentować wizualizację obiektu.
Operacja polegająca na budowie 
świetlicy wiejskiej we wsi Chojniki 
zostanie w ponad połowie wsparta 
ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Inwestycja ma na celu aktywizację 

społeczności lokalnej i jej rozwój 
kulturowy. Świetlica będzie miejscem 
wypoczynku i życia społeczno – 
kulturalnego wsi, przyczyni się do 
większej integracji mieszkańców 
oraz estetykę wsi Chojniki. 

IN
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TERAZ NOWY TOMYŚL

Nasi przedszkolacy wraz z rodzicami, rodzeństwem, 
przyjaciółmi i bliskimi bawili się i rywalizowali 
podczas Rodzinnego Festynu Sportowego, jaki zor-
ganizowany został na Stadionie Miejskim w Nowym 
Tomyślu. To największe, jak dotąd, zorganizowane 
przez Przedszkole nr 5 „Słoneczko” przedsięwzięcie, 
w którym udział wzięli także pracownicy Urzędu 
Miejskiego z burmistrzem Włodzimierzem Hibnerem 
oraz radni Nowego Tomyśla.

Tegoroczne lato miało swój przedpremierowy występ 
w niedzielę, 28 maja. Nie chodziło jedynie o słoneczną 
pogodę, ale pogodny nastrój i wesołą atmosferę. Wszystko 
za sprawą sportowego wydarzenia, które upłynęło pod 
znakiem… piłki nożnej. W pierwszej kolejności odbył się 
mecz, w którym pracownice przedszkola rywalizowały 
z pracownicami Urzędu Miejskiego (z małym wszakże 
wyjątkiem – na bramce stanął Burmistrz Włodzimierz 
Hibner). Emocji i adrenaliny nie brakowało, a sam mecz 
zakończył się remisem 0-0. Dopiero rzuty karne pozwo-
liły wyłonić zwycięzcę. Ostatecznie 2-0 zwyciężyły dla 
pracownice Przedszkola nr 5 „Słoneczko.”
Iście sportowego widoku dopełniły profesjonalne stroje 

sportowe i oczywiście wygodne obuwie. Podobnie 
było podczas kolejnego meczu, tym razem w pełnym 
składzie męskim. Rodzice przedszkolaków zmierzyli się 
z Radnymi Nowego Tomyśla. Wśród zawodników obu 
drużyn znaleźli się ojcowie, którym nie straszny był nawet 
lejący się z nieba żar. Duch walki i sportowa rywalizacja 
doprowadziła do końcowego wyniku 7-3 dla drużyny 
przedszkolnych tatusiów.
Po niedługiej chwili na boisku pojawiły się ostatnie już dwie 
drużyny mieszane: mamusie i tatusiowie, które zebrały 
największe owacje wśród przedszkolaków. To właśnie 
wtedy każda mama pokazała, że nie zgadza się z opinią, 
jakoby kobiety nie nadawały się do piłki nożnej. Dzielnie 
i z wysoko uniesioną głową dotrwały do ostatniej minuty 
meczu, który ostatecznie zakończył się wynikiem 2-1.
Uczestnicy festynu mogli też podziwiać występy taneczne 
przedszkolaków oraz śpiew finalistki Festiwalu Piosenki 
Przedszkolnej: Dagmary Stieler z grupy „Jarzębinki” lub 
po prostu skosztować pysznych domowych wypieków, 
zdobyć zdjęcia przedszkolaków wykonanych w barwach 
Lecha Poznań oraz nabyć zawieszki z logo Przedszkola. 
Największym powodzeniem cieszyło się jednak stoisko 
z losami, od którego każdy uczestnik odchodził z upo-
minkiem. Niezapomnianych wrażeń dostarczyli także 
trenerzy Akademii Piłkarskiej Reissa, którzy przepro-
wadzili wiele gier i zabaw skierowanych do dzieci. Przez 
cały czas trwania festynu najmłodszych uczestników 
zapraszały stoiska z malowaniem twarzy, dmuchaniem 
balonów i bańkami mydlanymi. Podczas imprezy miały 
miejsce także interesujące pokazy i występy: zespołu 

„Duszniczanka” z Dusznik z Rodzinną Kapelą Nowaków 
z Dobieżyna, grupy „Kajaktywni” oraz Straży Pożarnej.
Na zakończenie festynu, najwytrwalsi uczestnicy spotkali 
się raz jeszcze przy scenie, by wspólnie bawić się przy 
zumbie. Jedno było najważniejsze: uśmiech nie schodził 
z ust! Lidia Borkiewicz

„EKOLOGICZNIE I NA SPORTOWO, KAŻDY PRZEDSZKOLAK CHCE ŻYĆ ZDROWO” 

SŁONECZNY FESTYN „SŁONECZKA”
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SZPITAL JEST WAŻNY, ALE WSPIERAJMY SIĘ NAWZAJEM

NIECH KAŻDY ROBI, CO DO NIEGO NALEŻY

Gmina Nowy Tomyśl już wcześniej zaplanowała w budżecie 
500 tysięcy złotych na dofinansowanie inwestycji w szpi-
talu. Tym razem, dyskutowano o kolejnej, trzykrotnie 
większej kwocie z tego samego budżetu, podczas gdy 
alternatywą były strategiczne wręcz zadania własne. 
Organem prowadzącym dla nowotomyskich przedszkoli 
i żłobka jest Gmina Nowy Tomyśl. Organem tworzącym 
dla prowadzącego szpital Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej jest Powiat Nowotomyski. 
Zasadniczo nie ma znaczących przeszkód w tym, by 
samorządy wspierały się w realizacji pewnych zadań 

– jest to wręcz pożądane. Logika nakazuje jednak, by 
każdy z nich najpierw zadbał – przynajmniej w takim 
zakresie, jaki wynika z obowiązujących ustaw – o własne 
zadania. 
Zdaniem burmistrza Włodzimierza Hibnera, odstęp-
stwo od tej zasady rodzić może na tyle poważne 
konsekwencje, że wypadałoby przynajmniej zapytać 
o zdanie mieszkańców. Tym bardziej, gdy sam Nowy 
Tomyśl ma współfinansować modernizację szpitala 
w większej skali niż inne gminy tworzące powiat razem 
wzięte. Burmistrz zaapelował do radnych, by umożliwili 
mieszkańcom wypowiedzenie się w tej kwestii w formie 
konsultacji społecznych, lecz przewodniczący Marcin 
Brambor nie poddał tego wniosku pod głosowanie. 
Wśród 12 radnych, którzy poparli przekazanie środków 
na bliżej nieokreślone roboty budowlane w szpitalu 
były osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych 
powiatu – żadna z nich nie zdecydowała się na wyłą-
czenie z głosowania w związku z konfliktem interesów.
 – W efekcie tej zaskakującej, a moim zdaniem skanda-
licznej decyzji, niektórzy rodzice naszych najmłodszych 
mieszkańców będą zmuszeni szukać miejsc w pry-
watnych placówkach – mówi burmistrz Włodzimierz 
Hibner – Szpital  jest bardzo ważny, ale to inna sytuacja, 
bo jego bieżące utrzymanie jest wyłącznie zadaniem 
Narodowego Funduszu Zdrowia, a dokładanie do szpi-
talnych inwestycji, to w pierwszej kolejności zadanie 
powiatu. Nam do przedszkoli czy żłobka nie dołoży 
ani powiat, ani inna gmina. Rozumiem, że szpital jest 
dobrem nas wszystkich i że powiat oczekuje wsparcia, 
dlatego spokojnie podchodziłem do przekazanych na 
początku roku 500 tysięcy złotych. To była kwota, na 
jaką nas stać. Jeżeli mamy wspierać się w większym 
zakresie, to na zasadzie wzajemności, a najlepiej, gdyby 
każdy robił to co do niego należy. Kilka miesięcy temu 
zwróciłem się do starosty nowotomyskiego z pisemną 
propozycją przekazania na rzecz Gminy części działek 
powiatowych, położonych w Starym Tomyślu, które 

mogłyby stanowić atrakcyjny teren inwestycyjny należący 
do miasta. W odpowiedzi starosta poinformował, że 
na konkrety należy poczekać. Jaka jest nasza pozycja 
w negocjacjach, gdy bez konkretów w tej sprawie, bez 
konkretów odnośnie do zakresu remontu szpitala, 
ale za to kosztem naszych zadań, wyręczamy powiat 
na sumę 1,5 miliona złotych? Z tego punktu widzenia 
decyzja radnych jest działaniem na szkodę gminy.
Warto podkreślić, że od 1 września 2017 roku gmina 
ma obowiązek zapewnić miejsca w przedszkolach 
wszystkim dzieciom od lat 3. 

M.Fliger

Opóźni się rozbudowa Przedszkola nr 1, nie będzie rozbudowy placówki na os. Batorego, ani rozbudowy 
żłobka. Zgodnie z decyzją podjętą przez radnych wbrew apelom burmistrza Włodzimierza Hibnera, kolejne 
1,5 miliona złotych zamiast na inwestycje niezbędne dla spełnienia  założeń nowej ustawy oświatowej, prze-
znaczone zostanie na modernizację szpitala powiatowego. Takie rozstrzygnięcie przyniosła burzliwa sesja 
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, 24 kwietnia, a o niepewnej przyszłości nowotomyskich przedszkolaków 
przesądzili rajcy z klubu „Nowe Pokolenie”.

Każdy samorząd ma dość duże możliwości przekazywania środków 
na różne zadania. Jednym z ważniejszych kryteriów ich wyboru jest 
jednak odpowiedzialność. Kto za co odpowiada:
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ZAJĘCIA OTWARTE W KLASIE I

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
Dnia 25 maja w bibliotece w Borui Kościelnej odbyła 
się uroczystość, na którą zostali zaproszeni rodzice 
uczniów klasy pierwszej. 

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki dzieci przygotowały 
upominki oraz część artystyczną, na którą złożyły się 
piosenki, wiersze oraz inscenizację pt. „Rzepka”. W drugiej 
części spotkania odbyło się pasowanie na czytelnika. 
Najpierw uczniowie wykazali się znajomością bajek, bez-
błędnie rozwiązywali zagadki, odgadywali tytuły książek 
i ich bohaterów, a na zakończenie nastąpiło uroczyste 
pasowanie. Po części oficjalnej był słodki poczęstunek dla 
mam i dzieci. Organizatorkami uroczystości były Lucyna 
Kowalczyk i Mirosława Miarka.

M.M. 

UCHWAŁA 
RADY MIEJSKIEJ 
NIEZGODNA Z PRAWEM
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu potwierdziło obawy i jedno-
cześnie podzieliło argumenty Burmistrza 
Nowego Tomyśla dotyczące sprzeczności 
z prawem dwóch uchwał podjętych na 
sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia br. 

RIO uchyliło uchwałę Nr XXXII/294/2017 
w sprawie udzielenia przez Gminę Nowy 
Tomyśl Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy 
finansowej oraz stwierdziło niezgodność 
z prawem uchwały (Nr XXXII/292/2017), 
nowelizującej budżet w kształcie jaki nadała 
jej Rada Miejska wbrew pierwotnej treści 
przedstawionej na początku sesji przez 
Burmistrza. 

NOWOTOMYŚLANIE NA XXIII SESJI SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY

W piątek 26 maja br. burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner spotkał się z uczniami nowo-
tomyskiego Gimnazjum- Julią Opaską i Mikołajem 
Wolaninem, którzy znaleźli się w gronie 44 posłów 
z Wielkopolski i 1 czerwca wzięli udział w XXIII 
Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Praca 
przygotowana wspólnie przez Mikołaja Wolanina 
i Julię Opaskę uplasował się na jednej z najwyższych 
pozycji wśród nagrodzonych projektów z całej Polski.
Mikołaj Wolanin jako jeden z trzech marszałków otwierał 
obrady izby. Tematem tegorocznej sesji obrad Sejmu 
Dzieci i Młodzieży była „Przestrzeń publiczna jako miejsce 

wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. 
Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”.
Podczas sesji głos na mównicy sejmowej zajęło 41 osób. 
Na zakończenie obrad marszałkowie podpisali podjętą 
uchwałę, a młodzi posłowie po opuszczeniu sali obrad, 
udzielali licznych wywiadów.

Maria Lamcha
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NOWY TOMYŚL DLA ŚRODOWISKA

WYMIEŃ PIEC WĘGLOWY NA GAZOWY
Ekologia to potrzeba naszych czasów, ale nie zawsze 
jest tylko kwestią świadomości. Wymiana ogrzewania 
węglowego na ekologiczne źródło ciepła kosztuje. 
Dlatego  Nowy Tomyśl będzie wspierał mieszkańców, 
którzy chcą przyczyniać się do tego, by powietrze 
nad naszą gminą było czystsze. Burmistrz ogłosił 
nabór wniosków na udzielenie dotacji w roku 2017.
Dotację mogą uzyskać właściciele nieruchomości, 
które są położone na terenie Gminy Nowy Tomyśl, 
a obecnie są ogrzewane źródłem ciepła na paliwo stałe. 
Można ją przeznaczyć na wymianę pieca centralnego 
ogrzewania zasilanego paliwem stałym na  zasilany 
gazem lub olejem opałowym, na gruntową pompę 
ciepła lub na przyłącze gazowe (tylko w przypadku, 
gdy właściciel nieruchomości rezygnuje z ogrzewania 
zasilanego paliwem stałym).
Gmina dopłaci:
1) 4.000 zł do zakupu nowego pieca centralnego 
ogrzewania,

2) 8.000 zł do  zakup pompy ciepła,
3) 2.000 zł do przyłącza gazowego (udzielenie dotacji 
będzie możliwe tylko łącznie z dotacją na wymianę 
pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem 
stałym na zasilany gazem).
Dotacje nie są jednorazową akcją i mogą z nich skorzy-
stać wszyscy chętni, którzy spełnią warunki programu. 
Pula środków na dotacje przewidziana na dany rok 
budżetowy jest ograniczona, ale niezrealizowane wnio-
ski rozpatrywane będą w następnych latach, według 
kolejności ich złożenia.
Z punktu widzenia gminy istotne jest utrzymanie efektu 
ekologicznego inwestycji. Beneficjenci będą więc zobo-
wiązani do użytkowania nowego źródła ciepła przez 
co najmniej 5 lat od daty złożenia wniosku o wypłatę 
dotacji, pod rygorem jej zwrotu wraz z odsetkami 
ustawowymi.

AZ

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu. 
Druki można pobrać ze strony www.nowytomysl.pl (zakładka: Mieszkaniec) lub osobiście, w  pokoju nr 12 lub 15. Warunkiem przy-
znania dotacji będzie złożenie pisemnego kompletnego wniosku do Burmistrza Nowego Tomyśla przed rozpoczęciem modernizacji 
systemu ogrzewania. Po ocenie wniosku i jego akceptacji zostanie podpisana umowa na dofinansowanie.

KONFERENCJA „ARBITRAŻ I MEDIACJA W TEORII I PRAKTYCE”

NOWY TOMYŚL STOLICĄ ARBITRAŻU
Dziesięć lat działalności Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej 
Izbie Gospodarczej i dziesiąta jubileuszowa konferencja z cyklu 

„Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” – w tym roku pod tytułem 
„Aktualne problemy arbitrażu i mediacji w kraju i za granicą”. 
Patronat nad spotkaniem, które odbyło się 21 kwietnia w naszym 
mieście sprawowali wspólnie Burmistrz Nowego Tomyśla oraz 
Starosta Nowotomyski.
Konferencję otworzył Piotr Nowaczyk, arbiter i mediator, reprezentant 
Polski przy International Chamber of Commerce w Paryżu. Następnie 
głos zabrał burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner. Krótkie 
przemowy wygłosili również: burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, starosta 

nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz sekretarz 
Nowotomyskiej Izby Gospodarczej Zbigniew 
Markowski. Organizowana w Nowym Tomyślu 
międzynarodowa konferencja stanowi jedno 
z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR 
(Alternative Dispute Resolution - alternatywne 
metody rozstrzygania sporów) w Polsce. Cieszy 
się ona dużym zainteresowaniem zarówno 
teoretyków jak i praktyków zajmujących się 
tymi  zagadnieniami.
Uczestnicy spotkania mogli także poznać 
walory gminy Nowy Tomyśl – Wydział  
Organizacyjny i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miejskiego prezentował je na spe-
cjalnym stoisku promocyjnym.

Ryszard Ratajczak
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WALNE ZGROMADZENIE NOWOTOMYSKIEJ
IZBY GOSPODARCZEJ

KOLEJNA KADENCJA 
IZBY GOSPODARCZEJ
Włodzimierz Brych został prezesem Sądu Arbitrażowego 
działającego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. 
Walne zebranie tej organizacji odbyło się 26 kwietnia 
w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. 
Podczas obrad, na których gościł m.in. burmistrz 
Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, przedstawiono 
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz 
Sądu Koleżeńskiego, a także informację o działalności 
Sądu Arbitrażowego. Zebrani dokonali wyboru Kolegium 
Sądu (oprócz  prezesa Włodzimierza Brycha wybrano 
na jego zastępcę Krystiana Mularczyka) oraz Komitetu 
Nominacyjnego (Robert Cichorz, Marek Łukaszyk, 
Stefan Krajewski). 
Celem działalności Nowotomyskiej Izby Gospodarczej 
jest podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na 
rzecz rozwoju gospodarczego i intelektualnego członków 
organizacji (obecnie jest ich 76) oraz rozwoju społeczno-

-gospodarczego powiatu nowotomyskiego i województwa 
wielkopolskiego. Szczególnym elementem działalności 
nowotomyskiej Izby jest arbitraż. Klauzule odsyłające do 
funkcjonującego przy niej sądu są wpisywane do umów 
przedsiębiorców nie tylko z Wielkopolski, ale także wielu 
firm z zagranicy. 

M.L.

O potrzebie wzajemnej życzliwości i pokonywania barier, a także współpracy 
i integracji, mówił podczas nowotomyskich obchodów Międzynarodowego Dnia 
Inwalidy Zenon Matuszczak, Przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu. W okolicznościowym 
spotkaniu wziął udział również burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner.
Uroczystość odbywała się 25 kwietnia w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Zarząd 
Rejonowy PZERII zorganizował ją przy współudziale Burmistrza Nowego Tomyśla, 
Starosty Nowotomyskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 
Tomyślu. W spotkaniu wzięli więc udział przedstawiciele władz samorządowych, 
którzy nie szczędzili organizacji słów uznania i mówili o wadze obchodzonego święta.

Przewodniczący Zenon Matuszczak, zwracając 
się do uczestników i gości, podkreślał sukces 
ostatnich Igrzysk dla Osób z Niepełnosprawnością, 
zorganizowanych w 2016 roku w Gimnazjum im. 
Feliksa Szołdrskiego. Projekt został wyróżniony 
w II edycji konkursu „Złota Księga Dobrych 
Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa 
Osób Starszych".
Gmina Nowy Tomyśl wspiera co roku kilka przed-
sięwzięć PZERI. W 2017 oprócz Międzynarodowego 
Dnia Inwalidy, dofinansowujemy także obchody 
Międzynarodowego Dnia Seniora oraz spotkanie 
opłatkowe.

Maria Lamcha

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDY

UZNANIE DLA PZERII
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SPOTKANIE Z POSŁEM MARCINEM PORZUCKIEM

Z MYŚLĄ O GEOTERMII

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek 
odwiedził Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o. o. w Nowym Tomyślu. Z parlamentarzystą 
spotkali się prezes spółki oraz nowotomyscy radni 
i Burmistrz.
Przedmiotem rozmów były plany rozbudowy kotłowni 
rejonowej PEC nr 732 o instalację geotermalną oraz 
kontynuacja starań o dotację na ten cel. Prezes Wojciech 
Kowalski przedstawił również szczegóły tegorocznej 
inwestycji – rozbudowy kotłowni o nowy kocioł gazowy 
o mocy 3 MW.
W rozmowach z posłem wzięli udział również burmistrz 
Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, dyrektor biura 
posła Porzucka Adam Bogrycewicz oraz radni Wojciech 
Andryszczyk, Rafał Tabaczyński i Adam Frąckowiak.  

M.L.

NOWE ODCINKI WODOCIĄGÓW W BORUI KOŚCIELNEJ I BORUI NOWEJ

KOLEJNE 6 KM SIECI
Nasza gmina wzbogaciła się ostatnio o kolejne dwa odcinki sieci wodo-
ciągowej. Dzięki nim mogą z niej pobierać wodę mieszkańcy 21 posesji.

W lutym w Borui Kościelnej zakończono budowę nowego kolektora z rur 
polietylenowych o średnicy 110 mm wraz z odnogami. Na odcinku o łącznej 
długości 2794 m zamontowano siedem hydrantów nadziemnych. Inwestycja 
umożliwia zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej kolejnych 14 posesji 
w Borui Kościelnej. Wykonawcą robót był Zakład Robót Inżynieryjnych 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Mieczysław Szczechowiak z Pniew.
Kolejną zrealizowaną inwestycją była budowa nowego odcinka sieci wodo-
ciągowej o długości 3261 m w Borui Nowej. Jej zakończenie umożliwia zaopa-
trzenie w wodę z sieci wodociągowej kolejnych siedmiu posesji w Borui Nowej. 
Do użytku zostało też dzięki niej oddanych sześć hydrantów nadziemnych. 
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym 
Tomyślu Spółka z o.o., a podwykonawcą Firma Eko-Budowa Grzegorz Oniszczuk 
z Międzyrzecza.

PWiK

13 kwietnia burmistrz Włodzimierz Hibner w towa-
rzystwie zastępcy Pawła Mordala wręczył nagrody 
i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe oraz za 
osiągnięcia w działalności sportowej zawodnikom 
Ludowego Klubu Sportowego „Budowlani Całus”.
Nagrody za szczególne wyniki sportowe, osiągnięte 
w krajowym oraz międzynarodowym współzawodnictwie 
sportowym, otrzymali: Piotr Kudłaszyk, Radosław 
Jarnut, Martin Stasik, Paulina Kudłaszyk, Klaudia 
Cicha, Kacper Przybył, Tomasz Kowalski i Natalia 
Kudłaszyk. Wyróżnienie za bardzo dobry wynik sportowy 
osiągnięty w krajowym współzawodnictwie sportowym 
przyznano Jakubowi Przybylakowi.

M.L.

NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW LKS „BUDOWLANI 
CAŁUS”

BURMISTRZ WYRÓŻNIŁ 
NAJLEPSZYCH
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60. ROCZNICA ŚLUBU PAŃSTWA SCHREYNERÓW

DIAMENTOWI JUBILACI
27 kwietnia państwo Genowefa i Rudolf Schreynerowie 
obchodzili jubileusz 60. rocznicy ślubu. Z tej okazji 
odwiedził ich Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz 
Hibner.

Z okazji diamentowych godów burmistrz przekazał 
Jubilatom życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, 
a także długich i pogodnych lat życia oraz przeżywania 
kolejnych pięknych, wspólnych jubileuszy. 
Państwo Schreynerowie zawarli związek małżeński 
27 kwietnia 1957 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Nowym Tomyślu, a 28 listopada 2007 roku otrzymali 
przyznany przez Prezydenta RP medal za długoletnie 
pożycie małżeńskie.

M.L.

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

ODKODOWANY BIZNES – ODKODOWANY SAMORZĄD 
Burmistrz Włodzimierz Hibner 
uczestniczył w IV Ogólnopolskiej 
Konferencji „Odkodowany Biznes 

– Odkodowany Samorząd”.
Spotkanie zorganizowała 20 kwietnia 
Gmina Tarnowo Podgórne wspólnie 
z Tarnowskim Stowarzyszeniem 

Przedsiębiorców. Patronat medialny 
sprawowało czasopismo „Wspólnota”. 
Wiodącym zagadnieniem była komu-
nikacja pomiędzy samorządem 
a sektorem prywatnym. Konferencja 
rozpoczęła się od wykładu na temat 
aktualnej sytuacji gospodarczej, 

który wygłosił prof. Witold Orłowski, 
ekonomista, publicysta i rektor 
Akademii Finansów i Biznesu Vistula. 
Po wykładzie odbywały się tematyczne 
panele dyskusyjne i warsztaty.

R.R.

25 kwietnia pożegnaliśmy wyjątkowego nowotomyskiego artystę, 
członka Kapeli Zza Winkla, Andrzeja Bobkiewicza. 
Artysta urodził się w 1947 roku. Po ukończeniu bukowieckiej szkoły 
podstawowej i sulechowskiego liceum, uzyskał tytuł magistra Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Pracował w nowotomyskich szko-
łach jako nauczyciel wychowania fizycznego.  Był jednym z założycieli 
Kapeli Zza Winkla, pisał teksty piosenek oraz teksty satyryczne. W 2015 
roku razem z zespołem świętował 35 lat na scenie. Odszedł po ciężkiej 
chorobie, 20 kwietnia.

POŻEGNANIE 
ANDRZEJA BOBKIEWICZA

W dniu 19 maja w Wiejskim Domu Kultury w Bukowcu 
odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 20-lecia 
koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Bukowcu.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia prezesa Koła 
Stefana Słocińskiego, który powitał zaproszonych 
gości, a także przybliżył zebranym historię organizacji. 
Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń i podzię-
kowań. W imieniu gminy Nowy Tomyśl serdeczne 
życzenia wszystkim członkom i sympatykom Koła 
złożył burmistrz Włodzimierz Hibner.

RR

JUBILEUSZ KOŁA W BUKOWCU
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NOWY TOMYŚL PAMIĘTA

UCZCILIŚMY 
MAJOWE ROCZNICE
W maju obchodziliśmy rocznice dwóch ważnych dla 
naszego państwa wydarzeń – uchwalenia Konstytucji 
3 Maja oraz zakończenia II wojny światowej. W tym 
roku mijają 72 lata od oswobodzenia Polski od 
hitlerowskiego okupanta i 226 lat od przyjęcia 
pierwszej w Europie i drugiej na świecie pisanej 
ustawy zasadniczej, która zlikwidowała system 
ówczesnej Rzeczypospolitej oparty na wolnej elekcji 
i demokracji szlacheckiej.
Uroczystości trzeciomajowe rozpoczęły się mszą 
święta w intencji Ojczyzny, odprawioną w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie przy obelisku 
upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 Maja kwiaty 
złożyli m.in. przedstawiciele gminnych i powiatowych 
władz samorządowych, radni, służby mundurowe oraz 
dzieci i młodzież z nowotomyskich szkół i przedszkoli. 
Honorową wartę przy pomniku zaciągnęli harcerze z 19 
Drużyny Harcerskiej "BUKI" im. Aleksandra Kamińskiego.
Pięć dni później burmistrz Włodzimierz Hibner oddał 
hołd zamordowanym nowotomyślanom zapalając znicz 
przy znajdującej się na budynku szkoły muzycznej tablicy 
upamiętniającej tragiczne wydarzenia stycznia 1945 roku. 

W godzinach popołudniowych przy Pomniku Powstańców 
Wielkopolskich odbyła się uroczystość patriotyczna. Mimo 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, uczestniczyły 
w niej delegacje i poczty sztandarowe reprezentujące 
władze samorządowe, organizacje kombatanckie, partie 
i ugrupowania polityczne, służby mundurowe, harcerzy, 
instytucje społeczne Nowego Tomyśla oraz przedszkola, 
a także dzieci i młodzież szkolną.

RR

W DOMU DZIENNEGO POBYTU

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
W Domu Dziennego Pobytu, prowadzonym przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, 
regularnie spotyka się kilkudziesięciu seniorów, osób 
samotnych i niepełnosprawnych. Jedną z okazji do 
najbardziej uroczystych spotkań, podczas których 
panuje wręcz rodzinna atmosfera, jest Wielkanoc.
Przy tradycyjnie zastawionym stole spotkali się także w tym 
roku, a zasiedli do niego również burmistrz Włodzimierz 
Hibner, ksiądz kanonik Andrzej Grabański oraz dyrektor 
nowotomyskiego OPS Danuta Michałowicz.
Zaproszonych gości oraz uczestników zajęć Domu 
Dziennego Pobytu przywitała jego kierownik Anna Palicka. 
Podczas spotkania burmistrz złożył wszystkim zebranym 
świąteczne życzenia.                                                           R.R.
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Od 31 marca do 2 kwietnia gmina Nowy Tomyśl prezentowała 
się w Katowicach na Międzynarodowych Targach Turystyki, 
Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2017.
Była to już 23. edycja targów, które w ocenie branży turystycznej 
należą do najciekawszych w kalendarzu imprez skierowanych 
do podmiotów działających w sferze szeroko pojętej turystyki.
Tym razem Gmina Nowy Tomyśl, korzystając ze wspólnego stoiska 
z Wielkopolską Izbą Turystyczną, po raz pierwszy promowała 
swoją ofertę turystyczną. W ciągu trzech targowych dni nasze 
stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony 
zwiedzających, jak i przedstawicieli branży turystycznej. Odwiedzili nas między innymi: prezesi Izb Turystyki 
z różnych regionów naszego kraju, w tym prof. Jacek Ruszkowski – szef kapituły konkursowej Targów, a także 

przedstawiciele organizacji turystycznych z Czech, Słowacji i Gruzji.
W pierwszy oraz drugi dzień targów dla zwiedzających nasze 
stoisko zorganizowany został konkurs wiedzy o gminie Nowy 
Tomyśl. Nagrodami były nowotomyskie gadżety, wiklinowe kosze, 
serki ufundowane przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską 
Top -Tomyśl oraz zestawy upominkowe z firmy Bartex Bartol. 
Ta atrakcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a nasze 
zestawy reklamowe trafiły do zwycięzców m.in. z Warszawy, 
Gliwic, Katowic, Sosnowca oraz Krakowa.
Stoisko gminy Nowy Tomyśl, przyciągało również uwagę mediów. 
Mamy nadzieję, iż nawiązane w ten sposób kontakty z dzienni-
karzami zaowocują publikacją informacji o gminie Nowy Tomyśl 
zarówno w prasie ogólnopolskiej i regionalnej, jak i branżowej.

Ryszard Ratajczak

NOWY TOMYŚL NA TARGACH GLOBALNIE

UDANA PROMOCJA

FINAŁ KONKURSU NA PISANKĘ PROMUJĄCĄ EKOLOGIĘ

EKONAGRODY
DLA NAJLEPSZYCH

Konkurs był kolejnym przedsięwzię-
ciem mającym na celu popularyzację 
segregacji śmieci – uświadomienie 
w tym zakresie naszych najmłodszych 
mieszkańców. Wszyscy uczestnicy 
konkursu zostali wyróżnieni i nagro-
dzeni za pomysłowość i zaangażowa-
nie. Przyznano także kilka wyróżnień 
specjalnych dla autorów wyjątkowych 
i zaskakujących pisanek. Otrzymali je: 
Przedszkole nr 2 "Plastusiowe Osiedle" 
w Nowym Tomyślu - grupa Maczki, 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym 
Tomyślu, Przedszkole "Tęczowy 
Ogród" w Glinnie, Zespół Szkoły 
Podstawowej im. B. Malinowskiego 

i Przedszkola 
" K r y s t y n k a " 
w Chmielinku, 
klasa II wraz 
z wychowawcą Moniką Tanona, 
Bartek Bambecki i Jasiu Konicki ze 
świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 
w Nowym Tomyślu, Zosia Tomaszyk 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym 
Tomyślu, Zuzanna Sucharzewska 
z Zespołu Przedszkolno-Szkolno-
Gimnazjalnego w Bukowcu, Oliwia 
Ruta, Julia Ruta, Zuzanna Sołtysiak, 
Zuzanna Szajba i Wiktor Janecki 
z Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Miedzichowie, filia Bolewice, 

Sandra Wałkiewicz, Oliwia 
Kalinowska z Gimnazjum w Nowym 
Tomyślu, Małgorzata Burdzińska 
oraz Stanisław Wałkiewicz.
Organizatorami konkursu były 
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 
oraz Nowotomyski Ośrodek Kultury. 
Nagrodami były gry edukacyjne 
o tematyce ekologicznej oraz ekoga-
dżety: breloczki, magnesy i notesy.

M. Lamcha

W Konkursie na Ekopisankę Wielkanocną musiały być 
i ekonagrody. 11 kwietnia w holu Nowotomyskiego 
Ośrodka Kultury wręczyli je w imieniu Burmistrza 
Nowego Tomyśla dyrektor Nowotomyskiego 
Ośrodka Kultury Beata Baran oraz naczelnik 
Wydziału Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej 
Ryszard Ratajczak.
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W 10 DNI DO MORZA

MAMY POŁĄCZENIE Z BAŁTYKIEM!
Szarka, Obra, Warta, Odra… Tak, te właśnie rzeki łączą Nowy 
Tomyśl z Bałtykiem. A że jest to połączenie jak najbardziej 
realne, wiemy od 1 maja tego roku dzięki nieformalnej 
grupie „KAJAKtywni Wikliniarze”.
22 kwietnia, chwilę po ósmej rano, pożegnali zgromadzonych 
na starcie, wsiedli na kajaki i ruszyli Szarką w kierunku morza. 
Założyli, że średnio każdego dnia pokonają około 40 km i plan 
ten zrealizowali. W ciągu 10 dni przepłynęli ponad 430 km, 
docierając do mostu w Dziwnowie, miasteczku nad Morzem 
Bałtyckim. 

– Ze względu na bardzo silny wiatr nie ryzykowaliśmy wypływania 
na otwarte morze. Wcześniejsze doświadczenia nauczyły nas pokory wobec wiatru i wody – relacjonował Jakub 
Konieczny, jeden z KAJAKtywnych. Wodne połączenie Nowego Tomyśla z morzem zostało jednak udowodnione 

w stu procentach, bo przecież już Zalew Szczeciński jest zatoką Bałtyku.
 Jak wynika z relacji Jakuba, kajakarze „zaliczyli” sześć rzek. Oprócz 
Szarki, Obry, Warty i Odry, które łączą nas z bałtycką zatoką, wpłynęli 
także na Paklicę (podpływając pod prąd na zamek w Międzyrzeczu). 
Z cieśnin łączących Zalew Szczeciński z morskim wybrzeżem wybrali 
Dziwną. 

– Był to nasz pierwszy tak długi spływ, ale już w trakcie wyprawy posta-
nowiliśmy, że nie ostatni. To, co zobaczyliśmy i przeżyliśmy na długo 
zapadnie w naszej pamięci – powiada Jakub Konieczny.
KAJAKtywni dziękują wszystkim, którzy trzymali za nich kciuki, śledzili 
ich eskapadę, wspierali ich i dopingowali.

(red.)

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA NA ZAKOŃCZENIE RAJDU 

KATYŃ 1940 – PAMIĘTAMY
Instytut Pamięci Narodowej, 
Stowarzyszenie „Parafiada” 
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 
sprawowały patronat nad projek-
tem, w ramach którego odbywał 
się II Rowerowy Rajd Katyński. 
Uroczystość wieńcząca rajd i upa-
miętniająca 77. rocznicę zbrodni pod 
Smoleńskiem odbyła się w środę 
12 kwietnia w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Nowym Tomyślu.

Wśród wielu znamieni-
tych gości obecnych na 
uroczystości nie mogło 
zabraknąć pana Romana 
Świetlika oraz pani 
Anny Bererzańskiej 

– wnuków nowotomy-
skiego patrioty, pod-
pułkownika Franciszka 
Rosta. Dąb pamięci ku czci podpuł-
kownika Franciszka Rosta oraz ponad 
dwudziestu tysięcy polskich oficerów 

i jeńców zamor-
d o w a n y c h 
przez Rosjan 
wiosną 1940 
roku w Katyniu, 
C h a r ko w i e 
i Miednoje 
posadzono 
w kwietniu 2010 
roku na boisku 
przy Szkole 
Podstawowej 
nr 2 w Nowym 
Tomyślu. 
Tegoroczna 

uroczystość była okazją, aby przy-
pomnieć to wydarzenie, tak ważne 
dla historii miasta i szkoły. Najstarsi 
uczniowie przygotowali okoliczno-
ściowy montaż słowno-muzyczny. 
Przedstawiciele samorządu szkolnego 
oraz harcerze złożyli kwiaty i zapa-
lili znicz pod tablicą pamiątkową. 
Nadrzędnym celem uroczystości 
było, jak podkreślił w swoim prze-
mówieniu dyrektor szkoły Marek 
Polcyn, przekazanie młodemu 
pokoleniu, że historia jest żywą 
tkanką budującą szkielet każdego 
państwa, a kraj, który nie pamięta 
o swojej przeszłości nie ma przed 
sobą przyszłości. 

Monika Maciołek
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„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NOWEJ SZKOLE”

K@SSK PO RAZ TRZYNASTY
W dniach 7-9 kwietnia odbyła się zorganizowana 
przez nowotomyskie Gimnazjum, trzynasta już z kolei 
ogólnopolska Konferencja Administratorów Szkolnych 
Sieci Komputerowych K@SSK 2017 zatytułowana 

„Nowoczesne technologie w nowej szkole”.
Patronat nad konferencją sprawowali Minister Edukacji 
Narodowej Anna Zalewska, Wielkopolski Kurator Oświaty 
Elżbieta Leszczyńska, Starosta Nowotomyski Ireneusz 
Kozecki oraz Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz 
Hibner. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezento-
wali Tomasz Kulasa i Krzysztof Klefas z Departamentu 
Podręczników, Programów i Innowacji MEN, natomiast 
Ministerstwo Cyfryzacji Robert Król – dyrektor Departamentu 
Kompetencji Cyfrowych. Na Konferencji gościli również jako 
przedstawiciele wszystkich kuratoriów oświaty z naszego 
kraju koordynatorzy ds. innowacji pedagogicznych. 
Tegoroczna oferta konferencji była bardzo bogata. Pięć 
bloków wykładowych wypełniły niezwykle ciekawe 
wystąpienia. Zrealizowano także 114 warsztatów. Podczas  
K@SSK 2017 nowotomyskie gimnazjum gościło prawie 
290 uczestników, ponad 70 zaproszonych gości oraz 
prawie 150 przedstawicieli firm i instytucji – partnerów 
Konferencji.

R.R.

Głównym celem konkursu było popu-
laryzowanie wśród dzieci znajomości 
mitologii greckiej, tak ważnej dla 
europejskiego dziedzictwa kulturowego. 
W zmaganiach konkursowych wzięli 
udział uczniowie klas piątych i szóstych, 
którzy musieli dokładnie znać treść 
mitów poznanych na lekcjach języka 
polskiego i historii w klasie piątej, jak 
również wskazanych im  mitów spoza 

podstawy programowej. 
Do konkursu przystąpiły trzy szkoły 
podstawowe: z Borui Kościelnej, 
z Sątopów oraz Szkoły Podstawowej 
nr 2 z Nowego Tomyśla. Na etapie szkol-
nym uczestnicy rozwiązywali niełatwy 
test. Do etapu gminnego każda szkoła 
mogła zakwalifikować troje uczniów 
z największą liczbą punktów testowych. 
Etap gminny konkursu miał formułę 

indywidualnego konkursu wiedzy 
i składał się z kilku rund, w których 
uczniowie losowo wybierali numer 
pytania i odpowiadali na nie na forum. 
Ostatecznie po laury w Gminnym 
Konkursie Mitologicznym sięgnęło 
troje uczniów: I miejsce - Sebastian 
Grocholewski (SP nr 2 w Nowym 
Tomyślu), II miejsce - Adam Pażucha (SP 
w Borui Kościelnej), a III miejsce - Szymon 
Dominiak (SP nr 2 w Nowym Tomyślu). 
Konkurs przygotowały polonistki: 
Wiesława Błaż i Monika Maciołek. 
Nagrody ufundowała Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym 
Tomyślu.                                            M.M.

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS MITOLOGICZNY

ZNAWCY MITÓW
Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu była organizatorem i gospo-
darzem finału Gminnego Konkursu Mitologicznego, który rozstrzygnięto 
27 kwietnia.

Gmina Nowy Tomyśl zaprezento-
wała swoją ofertę turystyczną na 
terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, podczas odbywającej 
się w dniach 12-13 maja br. imprezie 
wystawienniczej „Viva Seniorzy!”. 
Nasze lokalne atrakcje promowaliśmy na 
stoisku Wielkopolskiej Izby Turystycznej. 
Dla zwiedzających przygotowaliśmy 
konkurs wiedzy o Nowym Tomyślu, 

a także degustację nowotomyskich 
serków smażonych ze znakiem „Top-
Tomyśl”. W czasie targów udało się 
nawiązać kontakt z kilkoma biurami 
podróży organizującymi wyjazdy dla 
seniorów, a także ze stowarzyszeniami 
oraz uniwersytetami trzeciego wieku, 
które wyraziły chęć przyjazdu do 
Nowego Tomyśla. 
Targowi goście licznie odwiedzali stoisko 
Nowego Tomysla, a dla niektórych 
z nich był to pierwszy kontakt z naszym 
miastem.

R.Ratajczak

NOWY TOMYŚL NA TARGACH 

„VIVA SENIORZY!”
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WARSZTATY KAMISHIBAI W NOWOTOMYSKIEJ BIBLIOTECE

MASZ PRAWA, CZŁOWIEKU
Jednym z ważnych tematów podejmowanych w ramach 
projektu „Kto ty jesteś?” są prawa człowieka. Do twórczej 
refleksji nad nimi Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
zaprosiła uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum 
im. Feliksa Szołdrskiego. Spotkania dla każdej z tych grup 
miały formę warsztatów kamishibai.
Kamishibai oznacza w języku japońskim teatr ilustracji (kami – 
papier, shibai – sztuka). Jest to technika opowiadania i czytania 
wywodząca się z Japonii, wykorzystująca kartonowe plansze 
z obrazkami i tekstem oraz drewniany lub kartonowy parawan do przedstawiania kolejno fragmentów historii, 
bajki, opowiadania. 
Uczestników projektu zachęcono, by poznaną formę opowiadania wykorzystali do poruszenia kwestii praw 
człowieka. Za inspirację posłużyła im książka pt. „Masz prawa, człowieku”, stworzona na podstawie Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka, z udziałem uznanych, współczesnych artystów ilustratorów. Posłużyli się oni 
uniwersalnym językiem, zrozumiałym na każdym kontynencie, a zatem idealnym do poruszania kwestii doty-
czących wszystkich ludzi. Uczniowie losowali po jednym artykule z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, by 
następnie zilustrować je przy użyciu dowolnie wybranych materiałów. W ten sposób powstało ponad 40 plansz 
obrazujących prawa człowieka. Ich prezentacja w formie teatru kamishibai odbyła się 1 czerwca, z okazji Dnia 
Dziecka, w Strefie Koloru (oddziale dziecięco-młodzieżowym naszej biblioteki)

Izabela Putz

RELIKWIE W SĄTOPSKIEJ ŚWIĄTYNI 

ZASZCZYT I ZADANIE
Kościół parafialny w Sątopach 
pw. św. Andrzeja Boboli posiadł 
relikwie swego patrona. Ich wpro-
wadzenia do świątyni dokonał 
w sobotę 6 maja ks. abp Stanisław 
Gądecki, metropolita poznański. 
Przewodniczył on także mszy 
św., koncelebrowanej dla bardzo 
licznie zgromadzonych wiernych. 
Relikwie (fragment kości św. Andrzeja) 
zostały wniesione do świątyni w uro-
czystej procesji, która rozpoczęła się 
w budynku plebani. Na początku 
nabożeństwa zaproszonych gości 
i parafian powitał ks. kan. Paweł 
Szułcik, proboszcz sątopskiej parafii. 
Arcybiskup Stanisław Gądecki 
podczas wygłoszonej homilii przed-
stawił postać św. Andrzeja Boboli 
oraz jego oddanie Bogu i Matce 
Najświętszej. Zachęcając wiernych 
do wznoszenia modlitw do Boga za 
pośrednictwem św. Andrzeja Boboli, 
powiedział, iż wprowadzenie relikwii 
do świątyni to jakby zaproszenie na 

nowo patrona 
parafii – ale 
nie  tylko do 
kościoła, także 
do domostw 
i serc, by był 
orędownikiem 
i wzorem dla 
w i e r n y c h . 
Jest to nich 
zaszczyt, ale 
równocześnie 
zadanie głębszego wpatrzenia się 
w osobę Patrona.  
Do uroczystości wprowadzenia relikwii 
wspólnotę parafialną przygotowywał 
rekolekcjonista. Przybliżając postać 
patrona, zachęcał, by się z Nim 
zaprzyjaźnić, na co on odpowie 
wsparciem i pomocą w drodze do 
Boga. Droga Św. Andrzeja Boboli do 
świętości zakorzeniona była w czci 
oddawanej Matce Bożej i umiłowaniu 
Eucharystii. Dzięki sprowadzeniu 
jego relikwii parafia w Sątopach 

będzie z pewnością otaczana jego 
wstawienniczą modlitwą. Dzisiejsza 
wspólnota jest wdzięczna przodkom, 
iż oddali oni parafię pod opiekę wła-
śnie św. Andrzeja Boboli – patrona 
jedności i pokoju w Kościele, w Polsce, 
a także w rodzinach.
Radując się uroczystością, parafianie 
pragną serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy włożyli trud w przy-
gotowanie uroczystości i którzy swoją 
obecnością uświetnili jej przebieg.  

Mateusz Jandy

Andrzej Bobola żył na przełomie XVI i XVII wieku. Był duchownym (jezuitą) i misjonarzem. Z powodu nawracania ruskiej 
ludności prawosławnej na katolicyzm, stał się wrogiem politycznym Kozaków. Zginął w Janowie Poleskim (obecna 
Białoruś) od zadanych mu przez nich straszliwych tortur. Od 2002 roku jest jednym z katolickich patronów Polski, co 
otwarcie krytykują środowiska prawosławne.
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POZNAWALI DOŚWIADCZENIA SĄSIADÓW

WYJAZD SZKOLENIOWY NA LITWĘ

W dniach 13-17 maja burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner uczestniczył w wyjeździe 
szkoleniowym na Litwę, organizowanym przez 
Stowarzyszenie WOKISS. Celem wyjazdu było przybli-
żenie uczestnikom roli i zadań litewskiej administracji 
samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
działań wpływających na stały rozwój społeczno-

-gospodarczy wybranych rejonów. 
Program merytoryczny oparty został na bezpośrednich 
wizytach w wybranych samorządach i spotkaniach 
z reprezentantami władz lokalnych. Realizowany był na 

obszarze rejonów Wileńskiego (ziemskiego), Solecznickiego 
i Trockiego.
W trakcie zaplanowanych spotkań i prelekcji przed-
stawione zostały przykłady aktywności samorządów, 
będące efektem wykorzystania funduszy UE w okresie 
2007-2013, jak i plany ich dalszego rozwoju w oparciu 
o aktualną perspektywę finansową na lata 2014-2020. 
Całość uzupełniona została zwiedzaniem najciekawszych 
obiektów Wilna, Kowna i Trok.

M.L.

WOKiSS
Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS powstało w czerwcu 1990 r. Zrzesza około 250 
gmin i ponad 30 powiatów - jest największym i najstarszym regionalnym stowarzyszeniem samorządowym w Polsce. Generalnym 
celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego. Gmina Nowy Tomyśl jest członkiem WOKiSS od samego początku. 

Na terenie miasta Nowy Tomyśl 
wszelkie prace związane z utrzy-
maniem zieleni realizuje Park 
Miejski. W zakres tych prac wchodzą 
nasadzenia kwiatów sezonowych 
w pasach drogowych, rondach 
i skwerach. Przycinane są również 
drzewa i krzewy.
W tegorocznym budżecie Gminy Nowy 
Tomyśl zabezpieczone zostały środki 
finansowe na zagospodarowanie 
terenów zielonych. Obejmują one 
zagospodarowanie działek gminnych 
w zakresie rewitalizacji zieleni.
W roku 2015 zlecono opracowanie 
koncepcji zagospodarowania terenów 

zielonych zlokalizowanych 
na działkach przyległych do 
parkingów Urzędu Miejskiego 
i Starostwa Powiatowego. 
Autorem tego opracowania jest 
Adam Rybarczyk. Na podsta-
wie przekazanego przez niego 
dokumentu w bieżącym roku 
wykonano rewitalizację skwerku 
przy ul. Poznańskiej, obok Urzędu 
Miejskiego. Dokonano wymiany 
gruntu, wybudowano nowe ciągi 
komunikacyjne oraz nowe nasadzenia. 
Całość dopełniły nowe ławki i kosz 
na śmieci. Przy okazji oczyszczony 
został także usytuowany w tym 

miejscu pomnik 1000 lecia Państwa 
Polskiego. W centralnej części skweru 
ustawiono natomiast drewnianą rzeźbę 
Mieszka I autorstwa nowotomyślanina 
Ryszarda Pozdrowicza, nawiązującą 
do obchodzonej w ubiegłym roku 
950. rocznicy Chrztu Polski.

A.Z.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH

MIESZKO I W NOWYM TOMYŚLU

"W przyszłości planujemy rewitalizację kolejnych działek gminnych znajdujących się na terenie naszego miasta. - informuje burmistrz 
Włodzimierz Hibner - Obecnie wszczęta została procedura związana z zagospodarowaniem takiej działki przy ul. Komunalnej".



str. 16

KULTURA

Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Nowym Tomyślu tra-
dycyjnie włączyła się w organizację 
ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, 
obchodzonego w dniach 8 do 15 
maja. Tym razem towarzyszyło 
mu hasło „Biblioteka. Oczywiście!”
Wszystkie biblioteki publiczne z terenu 
powiatu nowotomyskiego rozpoczęły 
obchody wspólnym, głośnym akor-
dem – poniedziałkowymi akcjami 
happeningowymi w formie działań 
plastycznych z udziałem czytelników 
i przyjaciół tych placówek. W pobliżu 
budynków pojawiły się instalacje, 
murale i inne formy przestrzenne 
prezentujące bogate i różnorodne 
możliwości współczesnych bibliotek.
Następnego dnia w nowotomy-
skiej książnicy odbyło się otwarte 
spotkanie pod hasłem „Człowiek – 
oczywiście!”. Gościem Dyskusyjnego 
Klubu Książki był Szymon Hołownia, 
dziennikarz i publicysta, dwukrotny 
laureat nagrody „Grand Press”, 

autor takich pozycji jak  
„Święci Codziennego 
Użytku”  czy „Jak robić 
dobrze”. Opowiadał 
on nie tylko o swych 
książkach, ale również 
o szeroko prowadzonej 
w Afryce działalności 
charytatywnej, człowie-
czeństwie i swoim podejściu do życia.

„Zabawa – oczywiście!” to środowa 
majówka z książką – pod tytułem 

„Wlazł kotek na płotek…, czyli przy-
gody z wiejskiego podwórka”. Licznie 
przybyłe dzieci doskonale bawiły 
się z gośćmi: Teatrem Duet, który 
przyjechał z przedstawieniem „Kotek 
i kogutek”, oraz Hanką Billert z ludo-
wymi kukiełkami i Edwardem Kupcem 
z drewnianymi zwierzątkami.
Tego samego dnia późnym wieczorem 
do biblioteki przybyli miłośnicy muzyki 
rockowej na spotkanie niebanalne 

„Muzyka – oczywiście!”. Gościem był 
niezrównany znawca tego gatunku 

muzycznego, Leszek Gnoiński – 
dziennikarz muzyczny, autor m. in. 

„Encyklopedii polskiego rocka” i innych 
książek o wykonawcach i zespo-
łach, m.in. najnowszej: „Republika. 
Nieustanne tango”. Rozmowa doty-
czyła tejże książki, a także filmu 

„Jarocin. Po co wolność”, którego 
Leszek Gnoiński jest współtwórcą.
Kolejny dzień, czwartek to „Przygoda 

– oczywiście!” Tym razem prawdziwą 
gratkę miłośnikom miłośników 
dalekich wojaży sprawił poznański 
podróżnik i surwiwalowiec Emil 
Witt, który podczas spotkania w  
Klubu Miłośników Podróży „Przez 
kontynenty” opowiedział o Amazonii 
i życiu poza schematem. 
Na „Recital – oczywiście!” zaprosił 
w piątkowy wieczór punkowy bard 
Janusz Reichel. Zaprezentował 
on swoje autorskie utwory, m.in.: 

„Czorsztyn 91’”, „Jasiek Malarz 
Pokojowy”, „Spotkanie” czy „Powrót 
do Matki Ziemi”.
Obchody XIV Tygodnia Bibliotek 2017 
zakończono w poniedziałek, 15 maja  
Powiatowym Forum Bibliotekarzy, 
które również odbywało się po 
raz czternasty, a przyświecało mu 
(oczywiście) hasło: „Bibliotekarz 

– oczywiście!”.
Izabela Putz

WYDARZENIE ZA WYDARZENIEM

TYDZIEŃ BIBLIOTEK – OCZYWIŚCIE!

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

URZĄD POZYSKAŁ DOTACJĘ
Konkurs „Azbest 2017” stworzył możliwości pozyskania 
przez gminy środków finansowych na wykonanie 
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 
lub sporządzenie ich aktualizacji. Wykorzystał je 
skwapliwie Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego.
Organizatorem konkursu, który ogłoszono zgodnie 
z zapisami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu 
na lata 2009-2032”, było Ministerstwo Rozwoju. 

Przystąpiły do niego 684 gminy z całej Polski, a dotacje 
przyznano tylko 124. Gmina Nowy Tomyśl pozyskała 
20 400 zł. Kwota ta wykorzystana zostanie na aktuali-
zację „Programu usuwania azbestu dla gminy Nowy 
Tomyśl” wraz z opracowaniem inwentaryzacji miejsc 
występowania azbestu. 
Program i inwentaryzacja stanowić będą dokument 
strategiczny, który umożliwi Gminie ubieganie się 
w przyszłości o środki finansowe na udzielanie dofi-
nansowań związanych z usuwaniem z posesji wyrobów 
azbestowych przez mieszkańców.

Adrianna Zielińska
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Szesnaścioro dzieci wzięło udział w eliminacjach powiatowych do XXII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki 
Przedszkolaków, które odbyły się 9 maja w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. 
Wszyscy mali uczestnicy byli świetnie przygotowani, zarówno wokalnie, jak i pod względem stroju i choreografii. 
Udział w konkursie był dla nich naprawdę ogromnym wyzwaniem. Dla większości z nich był to pierwszy występ 
na prawdziwej dużej scenie, a w dodatku dla tak licznej publiczności. Trzeba przyznać, że widownia w tym roku 
też stanęła na wysokości zadania. Całe grupy przedszkolne przybyły, by kibicować swoim koleżankom, wspierać 
je gromkimi brawami. W repertuarze przygotowanym przez małych wokalistów oczywiście królowały tak zwane 
dziecięce przeboje, czyli m. in. „Puszek Okruszek”, „Wiosna w błękitnej sukience” czy „Zuzia lalka nieduża”. Jury, 
w składzie Anita Czajka-Pawlak - przewodnicząca, Justyna Korbanek oraz Barbara Krasnowska, nie miało 
łatwego zadania, ale wyłoniło pięć laureatek, które zajęły ex aequo pierwsze miejsce i reprezentowały nasz 
powiat podczas eliminacji rejonowych 28 maja w Obornikach Wlkp. Były  to: Natalia Ginter, Oliwia Maciaszczyk, 
Dagmara Stieler, Zuzanna Pieprzyk i Martyna Ślusarz.
Pozostali uczestnicy zajęli ex aequo drugie miejsce, zatem można powiedzieć, że wszyscy znaleźli się na podium.  
Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Agnieszka Sokalla

FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW

WSZYSTKIE DZIECI NA PODIUM

W PODZIĘKOWANIU ZA SŁUŻBE

OBCHODY DNIA STRAŻAKA
W dniu 18 maja w siedzibie Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbył 
się apel związany z obchodami „Międzynarodowego 
Dnia Strażaka”.
Uroczystość otworzył Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. kpt. Marek 
Kołdyk, który na początku przywitał przybyłych gości 
oraz wszystkich strażaków. Wśród zaproszonych znaleźli 
się przedstawiciele lokalnych władz samorządowych 
i powiatu, a także reprezentanci służb mundurowych 
i instytucji z terenu województwa i powiatu. Gminę 
Nowy Tomyśl reprezentował burmistrz Włodzimierz 
Hibner. Święto strażaków, jak co roku, było okazją do wręczenia awansów służbowych i odznaczeń. Po deko-
racji głos zabrali zaproszeni goście, dziękując strażakom za ich trud w walce z pożarami i innymi zdarzeniami, 
jednocześnie życząc im powodzenia w pracy jak i w życiu prywatnym.

ML
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Soliści i zespoły ze szkół podstawowych w Nowym 
Tomyślu, Grodzisku Wlkp, Dakowach Mokrych, 
Wytomyślu, Sątopach, Borui Kościelnej i w Bukowcu 
wystąpiły 10 maja na III Międzyszkolnym Festiwalu 
Piosenki Międzynarodowej. 

Uczestnicy śpiewali po angielsku, francusku, niemiecku 
i rosyjsku. Poziom, zarówno muzyczny, jak i językowy, 
był bardzo wysoki. Jury w składzie: Maria Tyszkowska, 
Sławomir Kwaśny, Iwona Krzyżagórska-Glinka, Anna 
Skrzypczak, Cecylia Ślusarz po długich naradach 
wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
Dzięki hojności sponsorów (Grażyna Pięta, Rada 
Rodziców Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego 
w Bukowcu, sołtys Leszek Drążkowiak, Dekorama, 
Jarosław Dudkiewicz – ImerCon , Sandra – Firma 
Handlowo-Usługowa, Pawelec – Nowotomyski Dom 
Handlowy, Libro), laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody. 
Wręczał je burmistrz Nowego Tomyśla, Włodzimierz 
Hibner.
Organizatorami konkursu były Zespół Przedszkolno-
Szkolno-Gimnazjalny  w Bukowcu oraz miejscowy 
Wiejski Dom Kultury.

Justyna Stefańska

NA SCENIE W BUKOWCU...

PIOSENKI 
W RÓŻNYCH JĘZYKACH 

Laureaci
Soliści:

I miejsce – Amelia  Jujka (ZPSG Bukowiec)
II miejsce – Julia  Celebąk (SP nr 2 Nowy Tomyśl)

III miejsce – Antonina  Zerek (SP nr 2 Nowy Tomyśl)
Zespoły:

I miejsce – „Kantylena” (SP nr 1 Grodzisk Wlkp.)
I miejsce – Olga Pluskota i Weronika Kaczmarek (ZPSG  

Bukowiec)
III miejsce – Zuzanna Kandulska, Dominika Bączyk, Natalia 

Cwojdzińska (SP Dakowy Mokre)
Wyróżnienia:

Oliwia Matuszewska (ZPSG Bukowiec)
Daria Kaniewska (SP nr 2 Nowy Tomyśl)

Nagroda specjalna:
Zofia Miczek (SP Dakowy Mokre)

Kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek 
promującej czytanie już za nami. 3 czerwca Miejska 
i Powiatowa Biblioteka w Nowym Tomyślu zaprosiła 
na  ciekawe, inspirujące i  kreatywne wydarzenia, 
zorganizowane z myślą o swych bywalcach i czy-
telnikach.  Wszystko to pod hasłem: „Czytanie 
porusza”. Impreza rozpoczęła się etno – zabawą 
z Panią Melodią i jej przyjaciółmi, którzy poprzez 
piosenki, gry i zabawy zabrali dzieci i ich rodziców 
do gorącej Afryki. 
Wszyscy, którzy tego wieczoru zechcieli odwiedzić bibliotekę 
zostali uraczeni niespodzianką kulinarną – smakami 
gorącej Afryki i słonecznej Italii w postaci egzotycznych 
owoców i pachnącym aromatycznymi ziołami spagetti. 
Goście Nocy Bibliotek wraz z malarką Justyną Wojnowską 
i fotografem Piotrem Dutkiewiczem – odwiedzili 
fascynujące miejsca słonecznej Italii i spotkali się z jej 
mieszkańcami. Kolejną atrakcją wieczoru był koncert 

„Deszcz entuzjastycznych efemeryd” w wykonaniu Rafała 
Putza i jego gości: Roksany Koniecznej i Aleksandry 
Witczak. Na zakończenie Nocy Bibliotek odbył się maraton 
czytelniczy. Swoje ulubione książki czytali m.in.: Martyna 
Nowosadzka, Urszula Nowak, Urszula Gołębiewska 
i Adam Rybarczyk. Tego wieczoru można było uniknąć 
regulaminowej kary i zwrócić przetrzymywane książki. 
Ponadto można było dorzucić swoją złotówkę do zakupu 
nowości książkowych, odwiedzając biblioteczny kiermasz, 
a także wymienić się przeczytaną książką.

Izabela Putz

NOC BIBLIOTEK 2017
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23 maja w restauracji Halszka 
w Opalenicy odbyło się spotka-
nie, podczas którego dziewięć 
organizacji, wybranych przez 
Ośrodek Działaj Lokalnie LGD 
KOLD, podpisało uroczyście umowy 
o realizacji projektów z Polsko - 
Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Wśród beneficjentów znalazł się 
również Nowotomyski Ośrodek 
Kultury, który wraz z grupą nie-
formalną Coolturalna Integracja 
wystartował w konkursie.
Wtorkowe spotkanie rozpoczęło się 
od szkolenia na temat realizacji pro-
jektu pod kątem działań, rozliczenia 
finansowego, promocji i monitoringu. 
Następnie wszyscy grantobiorcy 
przedstawili założenia swojego 
projektu. Ostatni punkt programu 
stanowiło uroczyste podpisanie 

umów. Nowotomyski Ośrodek Kultury 
reprezentowała dyrektor Beata 
Baran. W spotkaniu uczestniczył 
również burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner.
Nasz projekt nosi tytuł : „Z kalen-
darza imprez nietypowych i orygi-
nalnych - kulturalna wyprawa po 
kartkach kalendarza”. To niebanalna 
podróż po wielu obliczach kultury. 
Chcemy pokazać, że kultura jest 
obszarem, który niweluje bariery 
i wszyscy wobec niej jesteśmy równi. 
W ciągu pięciu miesięcy /od czerwca 
do października/ zorganizujemy 5 
wydarzeń: w tym spektakle, kon-
certy, warsztaty i festyny. Do miasta 
zaprosimy twórców kultury, artystów 
i wykonawców, a także specjalistów 
dla osób wykluczonych. Wszystko 
w ramach 5 nietypowych świąt: 
Dnia Savoir-vivru, Dnia Czerwonego 
Kapturka, Światowego Dnia Turystyki, 
Międzynarodowego Dnia Muzyki oraz 

Światowego Dnia Poczty i Znaczka 
Pocztowego. Zadanie ma na celu 
integrację, a także uzmysłowienie 
mieszkańcom naszego regionu, 
że osoby niepełnosprawne, dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych i pozostałe 
osoby wykluczone, są integralną 
częścią naszego społeczeństwa 
i pełnoprawnymi obywatelami swoich 
małych ojczyzn.

Agnieszka Sokalla

UROCZYSTE PODPISANIE UMÓW

DZIAŁAJ LOKALNIE

UROCZYSTE SPOTKANIE W NOWOTOMYSKIEJ BIBLIOTECE

IV POWIATOWE FORUM BIBLIOTEKARZY

W poniedziałek, 15 maja w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej zebrali się bibliotekarze z całego 
powiatu na XIV Powiatowym Forum Bibliotekarzy. 
To coroczna okazja do świętowania jubileuszy 
pracy, zapoznania się z nowymi trendami pracy 
bibliotekarskiej i spotkania w swoim gronie.
Wszystkich obecnych powitała dyrektor biblioteki 
Lucyna Kończal-Gnap i zaprosiła na pierwszy punkt 
programu - seminarium dla bibliotekarzy. Jego tema-
tem były małe formy literackie – mikroopowiadania, 
w których specjalizuje się dr Agata Draus-Kłobucka 
z Uniwersytetu Wrocławskiego i która to wprowadziła 
w świat takich właśnie opowiadań, pokazując również 
możliwości wykorzystania ich w bibliotecznej przestrzeni.
W drugiej części uroczystości do grona bibliotekarzy 
dołączyli goście, w tym władze samorządowe.
Był to moment na złożenie gratulacji bibliotekarzom, 
którzy obchodzą w tym roku jubileusze swojej 
pracy zawodowej. W gronie tym znaleźli się: Teresa 
Misiaczyk, główna księgowa Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu (40.lecie pracy), 
Małgorzata Śnieguła, starszy bibliotekarz Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu 
(30.lecie pracy), Renata Jędrzejewska, pracownik 
gospodarczy nowotomyskiej biblioteki (25.lecie pracy), 
Danuta Łebkowska, starszy kustosz naszej filii 
w Bukowcu (20.lecie pracy), Wiesława Rokus, starszy 
kustosz Centrum Kultury i Biblioteki w Opalenicy (35.
lecie pracy) i Alicja Stachowiak, starszy bibliotekarz 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lwówek (35.lecie 
pracy).
Po tej najbardziej uroczystej części programu biblio-
tekarze wzięli udział w finisażu wystawy MISTRZYNI 
ILUSTRACJI Elżbiety Wasiuczyńskiej z udziałem Olchy 
Wierzbowskiej-Sikorskiej, wiceprezesa Polskiego 
Towarzystwa Wydawców Książek.
Miłym akcentem dnia była dedykacja muzyczna w wyko-
naniu pedagogów Prywatnego Ogniska Muzycznego 
w Nowym Tomyślu – państwa Katarzyny i Jerzego 
Sukiennickich.

Izabela Putz

Wyróżnione pracownice bibliotek z wójtami i burmistrzami 
naszego regionu
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TEATR TYMCZASOWY I TEATRZYK MALUTKI

PREMIEROWE SPEKTAKLE

Teatr Tymczasowy, złożony 
z młodych, uzdolnionych ludzi, 
oraz Teatrzyk Malutki, który 
tworzą równie uzdolnione dzie-
ciaki, to teatralna wizytówka 
Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. 
Opiekę nad nimi sprawuje od lat 
niezwykle charyzmatyczna Pani 
Renata Śmiertelna - Instruktor 
teatralny. Od października ubie-
głego roku do czerwca br. oba 
teatry pracowały nad przygoto-
waniem nowej sztuki.
23 maja swoją premierę miał Teatr 
Tymczasowy. Spektakl pt.: „Wojny 
trojańskiej nie będzie” okazał się 

strzałem w dziesiątkę. Świetna 
scenografia, kostiumy, poczucie 
humoru oraz fantastyczna gra 
aktorska złożyły się na pełen sukces. 
Na scenie wystąpili: Zosia Szałek, 
Miłosz Markiewicz, Ola Zaremba, 
Wiktoria Sara, Zofia Klimko, Julia 
Łodyga, Julka Wicher, Karol Roszyk, 
Filip Frąckowiak, Wojtek Dąbrowski 
oraz Eryk Wilgowicz.
Tydzień później, 29 maja br., scena 
należała już do Teatrzyku Malutkiego, 
który zaprezentował sztukę pt.: 

„Parasol pełen czarów”. Udział w niej, 
obok dzieci, wzięły również niektóre 
mamy. Przedstawienie, jak sam tytuł 

wskazuje, było magiczne. Przede 
wszystkim dlatego, że wszyscy mali 
aktorzy stanęli na wysokości zada-
nia i doskonale odegrali swoje role. 
Sztuka nie tylko bawiła, ale miała 
też przekaz edukacyjny. Na scenie 
można było podziwiać: Antosię-
Rufusa, Szymka i Marysię, Darię 
i Matusia, Antoniego, Oskara, 
Julkę, Kinię Małą i Kinię Dużą, 
Pucusia, Mili-Mili, Martynkę, 
Martusię, Marcjannę, Gosię oraz 
Zosię Iskierkę. 

NOK
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W tym roku pani Maria Wróblewicz z Nowego Tomyśla 
obchodziła piękny jubileusz – 101 rocznicę urodzin. 
Z tej okazji w dniu 31 maja Jubilatkę odwiedził burmistrz 
Włodzimierz Hibner. W towarzystwie najbliższych pani 
Marii włodarz miasta wręczył kwiaty, upominek oraz 
list gratulacyjny. Nie zabrakło życzeń zdrowia, ciepła 
rodzinnego, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych tak 
wspaniałych jubileuszy.

RR

W czwartek 8 czerwca w Nowotomyskim Ośrodku 
Kultury odbyło się otwarte spotkanie burmistrza 
Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera z mieszkańcami. 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem lokalnej 
społeczności. W czasie jego trwania poruszono wiele 
istotnych dla mieszkańców tematów, przedstawione 
zostały między innymi dotychczasowe działania w zakre-
sie budowy wiaduktu, reformy oświaty, inwestycji oraz 
kwestii dofinansowania szpitala powiatowego w Nowym 
Tomyślu. W drugiej części spotkania mieszkańcy mieli 
możliwość zabrania głosu oraz odniesienia się do naj-
istotniejszych dla nich spraw. Padły pytania dotyczące 
przydziału mieszkań komunalnych dla osób niepełno-
sprawnych, ścieżek rowerowych, czy dofinansowania 
klubów sportowych. Spotkanie prowadzili dyrektor 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym 
Tomyślu Lucyna Kończal – Gnap oraz dyrektor nowo-
tomyskiego Gimnazjum Andrzej Wałęsa.

Maria Lamcha

12 czerwca pana Franciszka Kaczmarka odwiedził 
burmistrz Włodzimierz Hibner wraz z doradcą 
Anną Palacz. Okazją do spotkania była 95. rocznica 
urodzin pana Franciszka. Burmistrz złożył Jubilatowi 
najlepsze życzenia. W uroczystości udział wzięli również 
prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Stanisław Rybarczyk, Joanna Prążyńska 
oraz członkowie najbliższej rodziny.

M.L

Z WIZYTĄ 
U DOSTOJNEJ JUBILATKI

JUBILEUSZ
FRANCISZKA KACZMARKA

SPOTKANIE BURMISTRZA 
Z MIESZKAŃCAMI
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SUKCES GMINY 
W POZYSKIWANIU FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

NOWA JAKOŚĆ W URZĘDZIE
Ponad 1,2 mln zł otrzyma Gmina Nowy Tomyśl 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na  rozwój sys-
temów informatycznych w Urzędzie Miejskim. To 
efekt konkursu, do którego Nowy Tomyśl przystąpił 
wraz z innymi jednostkami samorządowymi.  
Projekt „Rozwój i integracja systemów informatycznych 
wspierających komunikację elektroniczną” będzie 
realizowany od 1 września do 29 czerwca 2018 r. 
w partnerstwie 17 Jednostek samorządu terytorialnego. 
Całkowita wartość projektu wynosi 11 158 974,66 zł, 
w tym dla Gminy Nowy Tomyśl 1 480 659,73 zł. Kwota 
dofinansowania wyniesie 1 224898,95 zł.

„Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkań-
com lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług 
publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Dzięki 
jego realizacji znacznie usprawnione zostanie funk-
cjonowanie Urzędu Miejskiego, na czym bez wątpienia 
zyskają mieszkańcy naszej gminy” – informuje burmistrz 
Włodzimierz Hibner. Przedmiotowy projekt zakłada 
rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli 
oraz systemów wspomagających funkcjonowanie 
Gminy Nowy Tomyśl poprzez wdrożenie:

• systemu elektronicznego obiegu dokumentów 
w Urzędzie Miejskim,

• katalogu e-usług,
• systemów raportowo – analitycznych,
• systemów kadrowo – płacowych.

Iwona Nawrocka

ODWIEDZINY MIESZKAŃCÓW GMINY UJSOŁY

Z BESKIDÓW 
DO NOWEGO TOMYŚLA
W dniu 25 maja nasze miasto odwiedzili członkowie 

"Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Ujsoły". 
Wycieczka była jednym z działań realizowanego 
przez nich projektu o tematyce wikliniarskiej.

Pobyt rozpoczął się w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, 
gdzie grupa uczestniczyła także w warsztatach wypla-
tania wikliny. Kolejnym punktem wizyty był kosz gigant, 
następnie nasi goście przeszli wiklinowym deptakiem 
na pl. Chopina, gdzie zwiedzili kościół pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. W dalszej części zwiedzania grupa 
miała okazję zobaczyć wiklinową muszlę koncertową 
oraz wiklinowy glob ziemski. W czasie pobytu grupy 
w naszym mieście opiekę nad nią sprawowali pracownicy 
Wydziału Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.

ML

WSPANIAŁE WYNIKI GIMNAZJALISTÓW

BEZKONKURENCYJNA 
BORUJA
Niespodziewanym sukcesem zakończyła się 
wyprawa do Łękna koło Zaniemyśla na VI 
Ogólnopolską Imprezę na Orientację. Młodzi 
turyści z gimnazjów w Borui Kościelnej 
i Nowym Tomyślu zajęli osiem czołowych 
miejsc w stawce 46 zespołów, które stanęły 
na starcie kategorii TM.
Bardzo dobre wyniki reprezentantów naszej 
gminy ucieszyły z pewnością towarzyszącego 
młodzieży zastępcę burmistrza Nowego 
Tomyśla Pawła Mordala. Tym bardziej, że 
do łącznej klasyfikacji zaliczana była suma 
wyników z trzech kolejnych etapów, jakie rozegrane zostały podczas imprezy. Najlepszą zawodniczką zmagań 
z mapą i kompasem została Marcelina Śliczner z Gimnazjum w Borui Kościelnej, która wyprzedziła startującego 
także indywidualnie swojego szkolnego kolegę Eryka Wilgowicza. Na III miejscu uplasowali się reprezentantki 
nowotomyskiego Gimnazjum Alicja Sokalla i Wiktoria Kaczmarek. 
W czołowej ósemce znaleźli się także: Kinga Cicha i Julia Minge, Emilia Klimek i Patrycja Pucicka, Joanna Kluj 
i Julia Warmuz, Piotr Szkudlarski i Alan Kasperczak oraz Zuzanna Konieczna i Sara Kośmider. Gratulujemy!

ML
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PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA 

OTWARTO NOWĄ HALĘ
W piątek 2 czerwca burmistrz 
Nowego Tomyśla Włodzimierz 
Hibner wziął udział w uroczystym 
otwarciu nowej hali produkcyjnej 
Phoenix Contact Wielkopolska. 
Dzięki  niej powierzchnia pro-
dukcyjna zakładu wzrosła niemal 
dwukrotnie.
Zakład produkcyjny Phoenix Contact 
Wielkopolska Sp. z o.o z siedzibą 
w Nowym Tomyślu istnieje od 1994 
roku. Ponad dwudziestoletnia historia 
firmy jest nacechowana ciągłym 
rozwojem. Jej początki to prace 
montażowe z dużym udziałem 
montażu ręcznego. Kolejne etapy to 
wdrożenie produkcji komponentów 

z tworzyw sztucznych i metalu oraz 
stopniowa automatyzacja procesów. 
Niezwykle istotnym czynnikiem na 
drodze rozwoju technologii produkcji 
było stworzenie własnych działów 
narzędziowni i budowy maszyn. 
Na przestrzeni lat wszystkim tym 
działaniom towarzyszył nieprzerwany 
wzrost powierzchni produkcyjnych 
oraz przyrost zatrudnienia. Obecnie 
Phoenix Contact Wielkopolska jest 
przodującą w Polsce firmą branży 
złączy elektrotecznicznych, a także 
jednym z największych pracodaw-
ców w regionie nowotomyskim. 
Rozbudowa firmy wiąże się z nowymi 
miejscami pracy, których w naszej 

"Wielkopolsce" przybędzie ponad 400. 
Gratulując tak spektakularnego roz-
woju firmy burmistrz Włodzimierz 
Hibner w imieniu nowotomyskiego 
samorządu przekazał prezesowi 
Marcinowi Poznańskiemu wikli-
nową kanapę. 

ML

TURNIEJ GIMNAZJÓW

ŻYJĘ ZDROWO, 
BO NIE PALĘ!
W ramach obchodów Światowego 
Dnia bez Tytoniu oraz realizacji 
programu „Znajdź właściwe roz-
wiązanie” Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Nowym 
Tomyślu wspólnie z Zespołem 
Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym 
w Bukowcu zorganizowali turniej 
pod hasłem „Żyję zdrowo, bo nie 
palę!”. 
Celem turnieju było kształtowanie 
właściwych postaw i zachowań wśród uczniów szkół gimnazjalnych poprzez pogłębienie wiedzy na temat 
szkodliwości palenia tytoniu dla zdrowia. W turnieju udział wzięło 9 dwuosobowych drużyn ze szkół gimnazjal-
nych powiatu nowotomyskiego: Boruja Kościelna, Bukowiec, Chraplewo, Lwówek, Michorzewo, Nowy Tomyśl,  
I Gimnazjum Akademickie Nowy Tomyśl, Wąsowo, Zbąszyń.

Zadania dla uczestników turnieju oraz ich opiekunów były 
różnorodne obejmujące wiedzę teoretyczną jak i zadania 
praktyczne tj. prezentacja zagadki o treści antynikotynowej, 
test wiedzy, konkurencje sportowe – dart oraz przybijanie 
pieczątek, gra słowna „5 sekund” oraz koło fortuny.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja 
konkursowa w składzie: Marek Falkiewicz (Starostwo 
Powiatowe), Anna Urbaniak oraz Dawid Piskorski 
(KPP w Nowym Tomyślu), Lucyna Matysiak (PSSE Nowy 
Tomyśl), która po podsumowaniu wszystkich konkurencji 
ogłosiła wyniki. I miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum 
Publicznego w Michorzewie, II miejsce przypadło Gimnazjum 
w Lwówku, natomiast III miejsce zajęła drużyna z Zespołu 
Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bukowcu. Nagrody 
wręczył burmistrz Nowego Tomyśla  Włodzimierz Hibner 
oraz wicestarosta nowotomyski Tomasz Kuczyński.

Magdalena Balcerek 
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OLĘDERSKI FESTIWAL BIEGOWY W WYTOMYŚLU

WIOSENNE BIEGANIE
Za nami kolejna impreza z cyklu "Latający Olęder". 
Tym razem Olęderski Festiwal Biegowy rozegrany 
został 22 kwietnia w Wytomyślu. Głównym orga-
nizatorem imprezy był Nowotmyski Klub Biegacza 

"Chyży".
W ramach imprezy rozegrane zostały biegi na różnych 
dystansach. Trasę maratonu naszybciej pokonał Paweł 
Jankowiak z Nowego Tomyśla, pozostawiając w pokona-
nym polu 50 biegaczy. Aż 143 zawodników zdecydowało 
się wystartować w półmaratonie. Tutaj najlepszym 
okazał się Przemysław Fornalik z Lwówka. Wsród 80 
biegaczy, którzy rywalizowali na trasie 10-kilometrowej 
I miejsce zajął natomiast Tomasz Ostajewski.
W ramach Festiwalu rozegrano także rajd nordic walking 
i biegi młodzieżowe. W klasyfikacji drużynowej tych 
ostatnich zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Sątopach, 
przed Wytomyślem i Borują Kościelną.
Dekoracji zwycięzców dokonali m.in. burmistrz Nowego 
Tomyśla Włodzimierz Hibner, jego zastępca Paweł 
Mordal, sołtys Wytomyśla Danuta Sobieraj, dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyślu 
Małgorzata Ruta, przedstawiciel Nadleśnictwa 
Grodzisk, a zarazem wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Wojciech Śliczner, dyrektor Powiatowego Centrum 
Sportu Jakub Skrzypczak oraz prezes NKB "Chyży" 
Ryszard Bronowicki.
Organizacja Festiwalu wsparta została finansowo przez 
Gminę Nowy Tomyśl.

ML

We wtorek 30 maja dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Sątopach obchodziły swoje święto - Dzień Dziecka. 
Imprezę rozpoczął kolorowy przemarsz uczniów przez 
Sątopy, uczniowie przygotowali transparenty, na których 
promowali przyjaźń, koleżeństwo, empatię. Następnie 
na boisku rozegrały się mecze w „Dwa ognie” między 
poszczególnymi klasami. Indywidualnie każdy uczeń 
mógł spróbować swoich możliwości wieloboju spor-
towym. Na dzieci czekały nagrody, dyplomy, słodkości 
oraz kiełbaska z ogniska przygotowane przez mamy 
z Rady Rodziców.

Jolanta Król

WIEŚCI Z SP W SĄTOPACH

DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO

RODZINNY RAJD ROWEROWY

OD JUNIORA DO SENIORA
W niedzielę 4 czerwca odbył się w Nowym Tomyślu 
Rodzinny Rajd Rowerowy "Od juniora do seniora". 
Po wspólnych zabawach na Orliku uczestnicy rajdu mieli 
okazję sprawdzić swoje umiejętności na rowerowym 
torze przeszkód przygotowanym w nowotomyskim 
parku. Rodzinny rajd zakończył się na stadionie, gdzie 
na uczestników czekał poczęstunek i drobne upominki.
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