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RUSZYŁA TRZECIA EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
W dniu 24 lipca br. ruszyła nowa edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl. W 2018 roku będzie 
on realizowany już po raz trzeci. Procedura wyboru zadań przeprowadzona zostanie jednak już w bieżącym 
roku tak, aby od 1 stycznia można było przystąpić do realizacji projektów wybranych przez mieszkańców 
naszej gminy. Wnioski z projektami zadań można składać do 31 sierpnia 2017 r. Każdy projekt musi uzyskać 
poparcie 20 mieszkańców gminy.

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy 
Nowy Tomyśl, który w dniu składania projektu ukończył 
16 rok życia. Warunkiem jest uzyskania już na etapie 
zgłaszania poparcia co najmniej 20 mieszkańców gminy, 
którzy ukończyli 16 rok życia. Jedna osoba może zgłosić 
jeden projekt. Wnioski można składać na projekty 
inwestycyjne lub prospołeczne.
Wartość jednostkowa projektu inwestycyjnego nie może 
przekroczyć kwoty 50 000,00 zł brutto po dokonaniu 
stosownej weryfikacji wniosku przez Komisję. Przez 
projekt o charakterze inwestycyjnym należy rozumieć 
projekt, w wyniku którego powstaną środki trwałe 
o wartości powyżej 3500,00 zł brutto lub nastąpi 
zwiększenie wartości nieruchomości.
Wartość jednostkowa projektu prospołecznego nie może 
przekroczyć kwoty 10 000,00 zł brutto, po dokonaniu 
stosownej weryfikacji wniosku przez Komisję. Przez 
projekt prospołeczny należy rozumieć projekt doty-
czący działań o charakterze kulturalnym, sportowym, 
profilaktycznym, społecznym, itp. (niewytwarzający 
środków trwałych).
Przypominamy, że w budżecie obywatelskim nie będą 
mogły być realizowane projekty:
1) które zakładają realizację jedynie części zadania,
2) które nie są ogólnodostępne dla wszystkich 
mieszkańców gminy,
3) których cel, zakres, bądź treść w nich zawarta 
dotyczy przejawów, zjawisk, zachowań uznawanych 
powszechnie za społecznie naganne, wulgarne, 
obsceniczne, obraźliwe,
4) które po realizacji generowałyby koszty niewspół-
miernie wysokie w stosunku do wartości propono-
wanego zadania,
5) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi 
w mieście planami i programami, w tym
w szczególności: z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz przedsięwzięciami 
wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
6) które wymagają współpracy gminy z podmiotami 
zewnętrznymi, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, 
pisemnej, gotowości do współpracy w postaci 
oświadczenia,
7) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, 
prawa osób trzecich, w tym prawo własności.
Formularz wniosku do Budżetu Obywatelskiego jest 
dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Nowym Tomyślu: www.nowytomysl.pl oraz 
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego 
w Nowym Tomyślu.

Wypełniony wniosek w wersji papierowej należy złożyć 
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego 
w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą na adres: Urząd 
Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 
Nowy Tomyśl z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018”.
Wniosek uznaje się za ważny jeżeli zostanie wypeł-
niony w każdym punkcie, podpisany i dostarczony do 
Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w wyznaczonym 
terminie tj. Do 31 sierpnia br. W przypadku wysyłki 
pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu 
Miejskiego w Nowym Tomyślu. Wnioski dostarczone 
w innym terminie nie będą rozpatrywane.
Zapraszamy do składania wniosków. Może właśnie to 
Twój projekt zostanie wybrany w głosowaniu miesz-
kańców i zrealizowany w 2018 roku.

Marzena Kortus
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TERAZ NOWY TOMYŚL

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI BORUI KOŚCIELNEJ 
I BORUI NOWEJ

TEMATÓW NIE BRAKOWAŁO
W poniedziałek 31 lipca w Wiejskim Domu Kultury 
odbyło się spotkanie Burmistrza Nowego Tomyśla 
Włodzimierza Hibnera z mieszkańcami Borui Nowej 
oraz Borui Kościelnej.
Poza liczną grupą mieszkańców w spotkaniu wzięli udział 
również: zastępca burmistrza Paweł Mordal, doradca 
burmistrza Anna Palacz, przewodniczy Rady Miejskiej 
w Nowym Tomyślu Marcin Brambor, radni: Wojciech 
Śliczner oraz Wojciech Andryszczyk, a także sołtysi 
i przedstawiciele rad sołeckich wsi Boruja Kościelna 
i Boruja Nowa.
Na początku zebrania burmistrz Włodzimierz Hibner 
przedstawił informacje na temat zrealizowanych oraz 
planowanych działań inwestycyjnych w obu wsiach. 
Wśród najważniejszych wskazał: rozbudowę szkoły 
podstawowej, rewitalizację placu kościelnego oraz 
rozbudowę strażnicy OSP w Borui Kościelnej, a także 
plany wybudowania nowej świetlicy wiejskiej w Borui 

Nowej.
W czasie spotkania nie zabrakło również tematów trud-
nych tj. budowy ścieżki rowerowej z Borui Kościelnej 
do Nowego Tomyśla oraz rozbudowy chlewni w pobliżu 
osiedla domków jednorodzinnych.
Na zakończenie zebrania włodarz miasta zachęcił 
wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się 
w tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego oraz 
skorzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnego systemu 
powiadamiania i ostrzegania „Blisko”.

R.R.  
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NOWY TOMYŚL ZROBIŁ NA NICH DOBRE WRAŻENIE

WIZYTA GOŚCI Z WARSZAWY
W dniu 19 lipca br. nasze miasto odwiedziła grupa 
członków Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 

„Chomiczówka” z Warszawy.
Nasi goście swój pobyt rozpoczęli od wizyty w Muzeum Wikliniarstwa 
i Chmielarstwa. Następnie udali się na pl. Niepodległości, gdzie 
oficjalnie powitał ich Zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla 
Paweł Mordal, który przybliżył im historię Nowego Tomyśla, 
a także tradycje uprawy chmielu i wikliny. Spod kosza giganta 
uczestnicy wycieczki udali się na krótki spacer, który zakończył 
się przy wiklinowej muszli koncertowej. Ostatnim punktem 
pobytu w naszym mieście były wizyty w hurtowni wikliny oraz 
w rozlewni win Bartex Wine&Spirits.                                         R. R.

WIOSŁO DLA BURMISTRZA BIESENTHAL

Z WIZYTĄ U PRZYJACIÓŁ
Na zaproszenie władz naszej gminy partnerskiej 
w dniach 14-15 lipca w mieście Biesenthal w Niemczech 
gościła delegacja z Nowego Tomyśla.
Okazją do przyjazdu był odbywający się w tym czasie 
17. Festyn nad Jeziorem Wukensee. Delegacja naszego 
miasta wzięła udział w organizowanych na miejscu 
zawodach wioślarskich na smoczych łodziach. W starciu 
z profesjonalistami nasi zawodnicy walczyli niezwykle 
dzielnie i nawet udało im się zwyciężyć w ostatnim 
wyścigu. Na przeszkodzie dalszym sukcesom stanął 

ulewny deszcz, który na pewien czas przerwał zawody. 
Na pamiątkę naszej wizyty w Biesenthal burmistrz 
Włodzimierz Hibner wręczył burmistrzowi Carstenowi 
Bruchowi wykonane z wikliny wiosło. Warto dodać, 
że na Święcie Jeziora Wukensee tradycyjnie nie zabra-
kło stoiska Gminy Nowy Tomyśl, na którym mistrz 
plecionkarski Rafał Górczyński przeprowadził pokaz 
wyplatania koszy.

R. R.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
przeprowadził kontrolę przedsięwzięcia pn. Zakup średniego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego dla OSP Boruja Kościelna, gmina Nowy Tomyśl.
Głównym celem zadania była poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz 
podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w regionie. Przeprowadzona 
kontrola wykazała, iż przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową 
o dofinansowanie oraz z zakresem rzeczowo – finansowym określonym 
w harmonogramie.                                                                                           R. R.

INFORMACJA O KONTROLI
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W dniu 4 lipca w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Tomyślu odbyła się uroczystość 
pożegnalna Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk Marka Kosickiego.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów, policji, straży pożarnej, a także zaprzy-
jaźnionych instytucji. Gminę Nowy Tomyśl reprezentował burmistrz Włodzimierz Hibner. Włodarz miasta na 
ręce Komendanta złożył podziękowanie za dotychczasowe pełnienie służby oraz najlepsze życzenia na nowym 
etapie życia.                                                                                                                                                                        R.R.

POŻEGNANIE KOMENDANTA WKU

Tegoroczny Jarmark tuż, tuż. Bogaty program, a także liczni ciekawi 
goście. Jednymi z nich będzie grupa plecionkarzy z chilijskiego miasteczka 
Chimbarongo, także słynącego z tradycji wikliniarskich. 
Podczas tegorocznego Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego będziemy gościć 
ich już po raz drugi. Po raz pierwszy zawitali oni do Nowego Tomyśla podczas Światowego Festiwalu, jaki miał 
miejsce dwa lata temu. Goście z dalekiego Chile zaprezentują swoje umiejętności na jednym ze stanowisk 
plecionkarskich podczas trwania Jarmarku. W ten sposób chcielibyśmy zapoczątkować tradycję pokazów 
specjalnych podczas naszej dorocznej imprezy. 

M. L.

W OCZEKIWANIU NA JARMARK

POKAZ GOŚCI Z DALEKIEGO CHILE

W sobotę, 15 lipca w Szarkach odbył się, przygo-
towany przez Radę Sołecką oraz Stowarzyszenie 
Dorzecze Szarki, Piknik Rodzinno – Sportowy oraz 
II Bieg z Szarakiem.
Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji m.in. konkurencje 
sportowe, warsztaty plastyczne dla dzieci, przejażdżki 
bryczką, pokazy wypiekania chleba oraz ratownictwa 
medycznego i straży. Nie zabrakło również muzyki na 
żywo. Usłyszeć można było zespół Dambejk, Wesoła 
Ferajna, Kris Książe Disco Polo oraz zespół Paulina 
i Krzysztof. Imprezie towarzyszył II Bieg z Szarakiem, 
na dystansie 2,7 km i 5 km. Najlepsza wśród kobiet na 
dystansie 2,7 km była Joanna Guzik (10:57), a wśród 
mężczyzn Sebastian Bereszyński (08:45). Z kolei na 
dystansie 5 km najlepsi okazali się Emilia Perz (21:11) 
oraz Rafał Grabski (18:43).

R.R.

RODZINNIE I SPORTOWO

PIKNIK W SZARKACH
Z WIZYTĄ U ZAPRZYJAŹNIONEJ OSP

STRAŻACY Z SĄTOP 
NA MAZURACH
W dniu 1 lipca br. strażacy z OSP Sątopy uczest-
niczyli w uroczystych obchodach 50-lecia OSP 
Sątopy – Samulewo w woj. warmińsko-mazurskim.
Współpraca pomiędzy zaprzyjaźnionymi jednostkami 
trwa już kilka lat. W imieniu Burmistrza Nowego 
Tomyśla Włodzimierza Hibnera okolicznościowe życze-
nia przekazał Prezes OSP Sątopy Andrzej Kędzierski.

R.R.
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ZAKOŃCZONO PRACE NAD NOWOTOMYSKIM MURALEM

PIERWSZY, ALE NIE OSTATNI
30 czerwca br. zakończono prace nad wielkofor-
matowym malowidłem na ścianie budynku przy 
ul. Zbąszyńskiej nr 4 w Nowym Tomyślu.
Autorem projektu „Wiklina i Chmiel” oraz jego wyko-
nawcą jest Jarosław Fabiś, zwycięzca Konkursu na 
projekt i realizację muralu nowotomyskiego. Burmistrz 
Włodzimierz Hibner podziękował za wykonaną pracę 
oraz pogratulował autorowi talentu. „Ponieważ mural 
spodobał się mieszkańcom naszego miasta chciałbym, 
aby wkrótce na ścianie kolejnego budynku pojawiło się 
nowe dzieło” – zadeklarował włodarz naszego miasta.

M.L.

Spotkanie rozpoczęło się konkur-
sami i zabawami dla najmłodszych. 
O godzinie 17.00 po krótkim przy-
witaniu przez sołtysa Bogusława 
Nawrota głos zabrali Burmistrz 
Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner 
i Dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka 
Kultury Beata Baran, kierując do 
zebranych słowa uznania za tak 
przygotowaną imprezę, podkreślając, 

że na Przyłęczan 
zawsze można 
liczyć, co potwier-
dził ostatni turniej 
wsi. W kolejnych 
godzinach wystą-
pił Zespół Taneczny 
ze Stowarzyszenia 
Współpracy Gminy 
Lwówek z Zagranicą 

oraz lokalni artyści z Przyłęku 
i okolic. Nie zabrakło również 
innych atrakcji takich jak: 
pokazy broni i strzelania, 
warsztaty ceramiczne, spotka-
nie z Jachtowym Sternikiem 
Morskim Tadeuszem 
Piotrowskim, a także kon-
kursy zorganizowane przez 
klub kajakowy Kajaktywni 
Wikliniarze. Podczas trwa-
nia całego pikniku można 

było nabyć losy. Główną nagrodą 
był rower, a cały dochód z loterii 
zostanie przeznaczony na budowę 
boiska wielofunkcyjnego. Odbył się 
również tradycyjny turniej strzelecki 
z broni pneumatycznej o Puchar 
Sołtysa Przyłęku. W konkursie 
wiedzy o Przyłęku, gdzie nagrodą 
była wycieczka w ciekawe zakątki 
naszego kraju i nie tylko zwyciężył 
Maciej Pilarczyk.

B. Nawrot

DOBRA ZABAWA W PRZYŁĘKU

WAKACYJNY PIKNIK
22 lipca pod słynny wigwam w Przyłęku przybyło wielu 
mieszkańców i ich gości. Tegoroczny piknik odbywał 
się pod hasłem:” Twoje hobby poznać chcemy, nasze 
także pokażemy”.  
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Od 10 maja br. przyjmowane były wnioski na 
wymianę pieców centralnego ogrzewania zasilanych 
paliwem stałym na piece centralnego ogrzewania 
zasilane gazem lub olejem opałowym, na gruntowe 
pompy ciepła oraz na budowę przyłączy gazowych 
w przypadku wymiany pieca centralnego ogrzewa-
nia zasilanego paliwem stałym na piec centralnego 
ogrzewania zasilany gazem.
Wysokość dotacji celowej, zgodnie z przyjętą uchwałą 
wynosi:
1) 4.000 zł na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania,
2) 8.000 zł na zakup pompy ciepła,
3) 2.000 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu 

ziemnego tych nieruchomości, które nie były podłączone 
do sieci gazowej, przy jednoczesnej wymianie pieca na 
paliwo stałe na piec gazowy.
28 lipca br. Komisja dokonała weryfikacji pierwszych 
wniosków. Spośród złożonych wniosków, aż 17 dotyczyło 
wymiany pieca centralnego ogrzewania zasilanego 
paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasi-
lany gazem lub olejem opałowym (w tym dwa także na 
budowę przyłącza gazowego), jeden dotyczący gruntowej 
pompy ciepła. Pozytywnie zaopiniowano 3 wnioski, 
negatywnie 1, pozostałe skierowano do uzupełnienia 
braków formalnych, umożliwiających przyznanie dotacji.

M.L.

DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW

ROZPATRZONO PIERWSZE WNIOSKI

W dniu 21 lipca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Nowym Tomyślu odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji.
Zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. przedstawi-
ciele władz samorządowych, duchowieństwo oraz przedstawiciele 
jednostek mundurowych, powitał Komendant Powiatowy Policji 
w Nowym Tomyślu Jarosław Żurek. Święto Policji było okazją do 
podziękowań dla wszystkich, którzy na co dzień współpracują 
z nowotomyską komendą, a także do przyznania funkcjonariu-
szom awansów oraz odznaczeń. W spotkaniu gminę Nowy Tomyśl 
reprezentował burmistrz Włodzimierz Hibner.

R. R.

ŚWIĘTO NOWOTOMYSKIEJ POLICJI

24 czerwca w okolicach Międzyrzecza odbył się III Spływ Charytatywny mający na celu wsparcie rehabilitacji 
dzieci, koordynowany przez KAJAKtywnych Wikliniarzy z Nowego Tomyśla. Na zbiórce zorganizowanej 
na jednym z nowotomyskich parkingów stawiło się kilkadziesiąt samochodów, a także jeden autobus.

Po dojechaniu na miejsce na rzekę zwodowano 112 kajaków, do których łącznie wsiadło ponad 230 osób, w tym 
ok. 40 dzieci (najmłodsze 2,5 roku). Licząca ok. 14 km trasa z okolic Żółwina do Świętego Wojciecha, mimo 
pojawiających się przelotnych opadów deszczu upłynęła w radosnej i przyjemnej atmosferze, która udzieliła się 
wszystkim. Ok. godziny 13.00 pierwsze załogi zaczęły się meldować na stanicy, na której na KAJAKarzy czekała już 
gorąca grochówka prosto z kuchni polowej, kiełbasy, kawa, herbata oraz oczywiście coś słodkiego. Najmłodszymi 
uczestnikami spływu na stanicy zajęły się animatorki, dzięki którym dorośli mogli nieco odpocząć. Oczywiście na 
czas pospływowej biesiady dokonano „zajęcia” stanicy na rzecz Nowego Tomyśla, zaznaczając ten fakt zawiesze-

niem dużej flagi naszego miasta.
Korzystając okazji, dzięki uprzejmości 
właściciela stanicy Pana Stanisława 
Capa wykonane zostało zdjęcie 
dedykowane osobie, o której nie 
tylko kajakarze słyszeli: Aleksandrowi 
Dobie, Kolosowi, który obecnie 
pokonuje Atlantyk kajakiem. Mamy 
nadzieję, że informacja o kibicują-
cych mu KAJAKarzach oraz zdjęcie 
dotrą do niego i choć nieco umilą 
mu jego samotną podróż.

Jakub Konieczny

III SPŁYW CHARYTATYWNY
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X-LECIE  STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWEGO A2-WIELKOPOLSKA

BURMISTRZ CZŁONKIEM ZARZĄDU

22 czerwca w restauracji „Staromiejska” w Starym 
Mieście koło Konina odbyło się Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia 
Samorządowego A2-Wielkopolska oraz Jubileusz 
X-lecia Stowarzyszenia.
Zarządowi udzielono absolutorium oraz dokonano wyboru 
władz Stowarzyszenia na nową kadencję. Prezesem 
Zarządu ponownie został wybrany Ryszard Nawrocki 

– Wójt Gminy Stare Miasto. Nowym Członkiem Zarządu 
został natomiast Włodzimierz Hibner – Burmistrz 
Nowego Tomyśla.
Na Walnym Zgromadzeniu podejmowano tematy dotyczące 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego, Centrum Obsługi Inwestora, Polską 
Agencją Inwestycji i Handlu w zakresie pozyskiwania 
nowych inwestorów krajowych i zagranicznych a także 
nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiki 
i Administracji im. Mieszka I, Oddział w Nowym Tomyślu 
oraz Izbami Gospodarczymi na terenie Nowego Tomyśla.
Uroczystość Jubileuszu X-lecia działalności Stowarzyszenia 
to powód do dumy z dotychczasowych osiągnięć, 
a także czas na podsumowanie działalności i nakreślenie 
dalszej drogi rozwoju. Jednym z zaproszonych gości 
była Posłanka do Parlamentu Europejskiego Krystyna 

Łybacka, która w liście gratulacyjnym podkreśliła, iż 
współdziałanie samorządów jest jednym z najważ-
niejszych i najlepszych sposobów na zrealizowanie 
wspólnych zamierzeń. Działalność Stowarzyszenia 
zrzeszającego gminy położone w sąsiedztwie Autostrady 
A2, jest przykładem dobrych praktyk na rzecz wspólnej 
promocji regionu i poszczególnych samorządów.

Joanna Gruszecka

10 czerwca br. w Bukowcu na boisku sportowym 
odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze 
drużyn z terenu gminy Nowy Tomyśl, zorganizowane 
przez Urząd Miejski, Zarząd Oddziału M-G Związku 
OSP RP w Nowym Tomyślu oraz Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej.
W zawodach wzięło udział 25 drużyn, w tym 6 sekcji 
seniorów i 2 sekcje seniorek oraz 15 sekcji Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych (chłopcy i dziewczęta, w przedziale 
wiekowym: 12-15 lat  i 16-18 lat). 
Dodatkowo w zawodach wzięły udział 
2 sekcje maluchów "Iskierki" przy OSP 
Sątopy i "Ogniki" przy OSP Boruja 
Kościelna (chłopcy i dziewczynki 
do 10 lat), które swoją sportową 
postawą i duchem walki wprawiły 
w zachwyt zarówno uczestników 
jak i obserwatorów zawodów.
W gorącej rywalizacji najlepszymi 
wśród seniorów okazali się strażacy 
z OSP Bukowiec. Drugie miejsce zajęli 
ochotnicy z Sątop, trzecie ochotnicy 
z OSP Wytomyśl. Drużyna z Sątop 
zajęła I miejsce w grupie seniorek. 
W grupie wiekowej zarówno 12-15 lat 
jak i 16-18 lat I miejsca zajęły drużyny 
dziewcząt i chłopców z Bukowca.

Wszyscy uczestnicy zawodów sportowo-pożarniczych 
otrzymali nagrody, drużyny, które zajęły pierwsze miejsca 
uhonorowane zostały dodatkowo okolicznościowymi 
pucharami. Puchar przechodni im. druha Franciszka 
Kucza do przyszłorocznych zawodów posiadać będzie 
OSP Bukowiec.  Na zawodach jak co roku gościliśmy 
grupę strażaków z zaprzyjaźnionej gminy Biesenthal-
Barnim (Niemcy).

R.R.

MIEJSKO-GMINNE ZAWODY OSP

GORĄCA RYWALIZACJA
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WYDARZENIA

10 czerwca br. mieszkańcy, przyjaciele i sympa-
tycy miejscowości Sątopy świętowali wyjątkowy  
jubileusz – 510 lat wsi.

Obchody jubileuszu rozpoczęto mszą św. w kościele 
pw. św. Andrzeja Boboli, którą odprawił Przedstawiciel 
Arcybiskupa Poznańskiego ks. dr prof. Jan Frąckowiak. 
Przed mszą św. wystąpił chór OTTIMO. Otwarcia obchodów 
jubileuszu dokonali Magdalena Miś – Herbeć – nauczyciel 
języka angielskiego w szkole w Sątopach oraz Mateusz 
Jandy – radny Rady Miejskiej – mieszkaniec wsi, którzy 
przywitali gości: samorządu powiatowego i gminnego 
reprezentowanych przez Przewodniczącą Rady Powiatu, 
Starostę, Wicestarostę Powiatu, Burmistrza i Wiceburmistrza 
Gminy Nowy Tomyśl, radnych gminy i powiatu, Sołtysów 
z gminy Nowy Tomyśl, dyrektora szkoły wraz z całym 
gronem pedagogicznym, duszpasterzy oraz wszystkich 
gości i mieszkańców. Uroczystość rozpoczęła się Polonezem 
w wykonaniu dzieci z miejscowej szkoły. Następnie głos 
zabrali goście. Wszystkim zgromadzonym niezwykle 
bogatą historię wsi przedstawiła Barbara Jandy.
W części artystycznej uczniowie i absolwenci szkoły 
z grupy „TEATRALNI”, działającej przy świetlicy wiejskiej 
w Sątopach pod kierunkiem Magdaleny Miś-Herbeć, 
przedstawili spektakl pt.  „Spotkanie żywiołów-powrót 
do korzeni”. Prowadzący podziękowali za wsparcie 
w organizacji obchodów Jubileuszu: Sołtysowi Marii 
Piekarczuk, Radzie Sołeckiej, paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich, Szkole Podstawowej im. Leonarda Śliwińskiego 
w Sątopach, sponsorom oraz wszystkim pozostałym za 
trud i poświęcenie.

Mateusz Jandy

OBCHODY 510. LAT WSI SĄTOPY WRAK DAY 
W BORUI KOŚCIELNEJ
18 czerwca br. Graciarska Grupa LOK Nowy Tomyśl 
we współpracy z Urzędem Miejskim w Nowym 
Tomyślu, po raz pierwszy zorganizowała wyścigi 
gratów- Wrak Day.

Do wyścigu stanęło ponad 80 załóg. Uczestnicy star-
towali w kategoriach do 1,6 ccm, powyżej 1,6 ccm oraz 
w kategorii aut nieprzerobionych - kategorii cywilnej. 
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem 
i przyciągnęła ogromną rzeszę miłośników motoryza-
cji. Po zakończeniu rywalizacji zwycięzców nagrodzili 
Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner oraz 
organizator imprezy Leszek Kin.

R.R.
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KULTURA

18 lipca br. w Nowotomyskim Ośrodku Kultury otwarta została wystawa „Uroki Wielkopolski w akwa-
relach Zdzicha Połącarza”.
Podczas uroczystości Ryszardowi Pozdrowiczowi i Julii Mydze wręczone zostały Srebrne Medale „LABOR 
OMNIA VINCIT” przyznane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu za krzewienie idei pracy 
organicznej. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera, 
zastępcy burmistrza Pawła Mordala, przedstawicieli lokalnych samorządów, instytucji kultury oraz uczestników 
trwającego do 30 lipca br. II Nowotomyskiego Międzynarodowego Pleneru Malarskiego.

M. L.

UROKI WIELKOPOLSKI W AKWARELACH ZDZICHA POŁĄCARZA

WYSTAWA W NOK-U

ZAKOŃCZYŁ SIĘ II MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI

NOWY TOMYŚL GOŚCINNY DLA ARTYSTÓW

Od 17 lipca Nowy Tomyśl gościł 14 artystów, absol-
wentów akademii sztuk pięknych, z Ukrainy, Białorusi, 
Rosji i Polski. Zebranie tak zacnego grona malarzy nie 
byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie Komisarza 
Pleneru Zdzisława Połącarza. W trakcie pobytu nasi 
goście podczas wycieczki mieli okazję poznać najcie-
kawsze zakątki gminy Nowy Tomyśl, a także odwiedzić 
gospodarstwo agroturystyczne „Chata pod Żurawiem”. 
Wyjątkową niespodzianką dla zaproszonych artystów 
okazała się przejażdżka dryndą 
zaprzężoną w dwa konie z Nowego 
Tomyśla do gospodarstwa. Przez 
dwa tygodnie w przestrzeni miej-
skiej oraz w gościnnych progach 
Nowotomyskiego Ośrodka Kultury 
powstawały obrazy ukazujące naszą 
gminę. Można było je zobaczyć 
w czasie wystawy podsumowu-
jącej tegoroczny plener. Podczas 
spotkania Burmistrz Nowego 
Tomyśla Włodzimierz Hibner 
oraz Komisarz Pleneru Zdzisław 
Połącarz podziękowali artystom 
za udział w plenerze oraz wręczyli 
im pamiątkowe statuetki i drobne 
upominki. Gościom czas umilił 
także występ „Kapeli zza Winkla”. 
Uczestnicy pleneru bardzo wysoko 

ocenili jego organizację podkreślając wyjątkową atmos-
ferę jaka towarzyszyła przez cały czas ich pobytu 
w Nowym Tomyślu. Nie miałoby to miejsca, gdyby 
nie duża przychylność burmistrzów, zaangażowanie 
pracowników Wydziału Organizacyjnego i Komunikacji 
Społecznej, a także wieloletnie doświadczenie Komisarza 
Pleneru.

R.R.

29 lipca przy wiklinowej muszli koncertowej odbyła się poplenerowa wystawa prac oraz uroczyste 
zakończenie II Nowotomyskiego Międzynarodowego Pleneru Malarskiego.



str. 13

KULTURA

TURNIEJ WSI

CICHA GÓRA NAJLEPSZA

Jak co roku na przełomie wiosny 
i lata, Nowotomyski Ośrodek 
Kultury zorganizował Turniej 
Wsi. Tegoroczny, dwudziesty dzie-
wiąty, odbył się 11 czerwca 2017r. 
w Przyłęku. Wzięło w nim udział 
7 sołectw z terenu Gminy Nowy 
Tomyśl: Boruja Kościelna, Bukowiec, 
Cicha Góra, Jastrzębsko Stare, Róża, 
Szarki oraz gospodarz- Przyłęk.
Wydarzenie rozpoczęło się indywi-
dualnym konkursem kulinarnym 

„Wiejskie smaki”, którego moty-
wem przewodnim w tym roku były 
wszelkiego rodzaju chłodniki od 
słodkich po słone i pikantne. Do 
rywalizacji przystąpiło 23 uczestników. 
Potrawy oceniało niezastąpione 
jury w składzie: Maciej Różański 

– przewodniczący, Renata Orlicka, 
Genowefa Hreczyńska, Joanna 
Dominiak oraz debiutujący w tej roli 
Antoni Dembiecki – juror dziecięcy. 

Po burzliwych naradach udało się 
wyłonić zwycięzców: I miejsce otrzy-
mała Karolina Pierzyńska, II miejsce 
przypadło Dorocie Kurc,natomiast III 
miejsce zajęła Mirosława Adamczak.
Jury wyróżniło również chłodnik 
Barbary Pluskoty. Po zakończeniu 
części konkursowej odbyła się degu-
stacja przygotowanych potraw.
O godzinie 15.00 rozpoczęły się 
konkurencje turniejowe, które dzieliły 
się umownie na dwie kategorie: arty-
styczne i sportowo-zręcznościowe. 

„Piosenki stare, ale jare” czy „Gramy 
na byle czym” to zdecydowanie 
pierwsza grupa. Wśród zadań rucho-
wych znalazły się „Wyścigi koników”, 
które przysporzyły kibicującym dużo 
śmiechu i zabawy. Ponadto toczenie 
opony traktorowej – slalom na czas, 
szukanie skarbów w słomie dla naj-
młodszych, czy „Suchą nogą” – czyli 
spacer po deseczkach, również na 

czas. Zaprezentowana na zakoń-
czenie klasyczna zumba okazała 
się konkurencją spinającą obie 
kategorie, bo nie zabrakło tutaj 
elementów zarówno artystycznych 
jak i sportowych. Rywalizacja była 
bardzo wyrównana i do samego 
końca nie było wiadomo, kto będzie 
tegorocznym zwycięzcą. Ostateczny 
wynik był zaskakujący, ponieważ 
na podium znalazło się aż 5 wiosek.

NOK

Tabela wyników 
wyglądała następująco:

I miejsce    – Cicha Góra
II miejsce   – Boruja Kościelna
        – Bukowiec
        – Przyłęk
III miejsce  – Jastrzębsko Stare

KOMUNIKAT
Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Tomyśl
Szanowni Mieszkańcy!
Gmina Nowy Tomyśl przystąpiła do opracowania inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych oraz przy-
domowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym informujemy, że 
w najbliższych miesiącach sierpień - grudzień 2017 r. odwiedzą Państwa pracownicy firmy Ekolog Sp.  
z o. o., posiadający upoważnienie Burmistrza Nowego Tomyśla, celem dokonania inwentaryzacji zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Nowy Tomyśl. 
Spis jest obowiązkowy w związku z tym prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu inwentaryzacji. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska lub pod numerem telefonu 61 44 26 643.

Burmistrz Nowego Tomyśla
Włodzimierz Hibner



str. 14

WIADOMOŚCI

WYSTAWA W BIBLIOTECE

DAWNYCH WESEL CZAR
Unikatową wystawę dawnych ślubnych fotografii, 
stworzoną przez specjalistę ds. edukacji regional-
nej Grażynę Matuszak, można zwiedzać w naszej 
Galerii na Piętrze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Nowym Tomyślu do 12 września.
W poniedziałek, 19 czerwca otwarcie wystawy zgro-
madziło licznych zwiedzających. Były fotograficzne 
wspomnienia, stół weselny i muzyka.  Fotografie 
i pamiątki weselne zostały zebrane dzięki uprzejmości 
mieszkańców oraz zgromadzonych w Nowotomyskiej 
Galerii Internetowej. Ogółem na wystawie udało się 

wyeksponować ponad 80 fotografii. Najstarsza z nich 
pochodzi z 1912 r., a najmłodsza z 1990r. Wystawę 
wzbogaciły również: telegramy ślubne, wianek weselny 
z 1909r., muszka pana młodego i portrety ślubne.
Otwarciu wystawy towarzyszyła prelekcja dr hab. 
Weroniki Anny Brzezińskiej z Instytutu Etnologii 
i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu poświęcona 
wielkopolskim zwyczajom weselnym. Dodatkową 
atrakcją była prezentacja multimedialna, na którą 
składa się ok. 100 innych fotografii, które nie zostały 
wyeksponowane na wystawie, a także weselna muzyka, 
która umilała czas zwiedzającym.

Izabela Putz
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KOMUNIKAT

PRZETARG USTNY OGRANICZONY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 października 2017r. o godz. 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, pokój nr 26. Cena wywoławcza 
nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej  płatna jest w całości przed 
podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej w wykazie, przez uczestnika 
przetargu oraz przedłożenie potwierdzenia wpłacenia wadium Komisji   Przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)- dowodów tożsamości, 
a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego 
małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, 
 - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości 
osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż  3 miesiące przed datą 
przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu). 
Wadium należy wnieść w formie pieniężnej (PLN) na rachunek bankowy Gminy Nowy Tomyśl o numerze: 

- 02 1020 4144 0000 6602 0068 0454. 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 13.10.2017r. – jednocześnie jest to termin ostateczny zgłoszenia 
uczestnictwa w przetargu. 
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Nowy Tomyśl ( data zaksięgowania na 
koncie bankowym Gminy Nowy Tomyśl). 
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej. 
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócony po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. 
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości 
gruntowej. 
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. 
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium 
nie podlega zwrotowi. 
Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości gruntowej. 
Dodatkowych informacji  udziela Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33,64-300 Nowy Tomyśl, pok. 22, tel. +48 61 44 26 647.
Ww. informacje zostały również umieszczone na stronie internetowej http://bip.nowytomysl.pl/.  
  

Zastrzega się prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu podając przyczynę

OGŁOSZENIE
Burmistrza Nowego Tomyśla o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowy Tomyśl.  
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KOMUNIKAT

PRZETARG USTNY OGRANICZONY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 października 2017r. o godz. 10.30 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, pokój nr 26. Cena wywoławcza 
nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej płatna jest w całości przed 
podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej w wykazie, przez uczestnika 
przetargu oraz przedłożenie potwierdzenia wpłacenia wadium Komisji   Przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, 
a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego 
małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, 
 - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
a podlegających rejestracji  – aktualnego odpisu z rejestru KRS, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsa-
mości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż  3 miesiące przed 
datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu). 
Wadium należy wnieść w formie pieniężnej (PLN) na rachunek bankowy Gminy Nowy Tomyśl o numerze: 

- 02 1020 4144 0000 6602 0068 0454.  
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 13.10.2017r. – jednocześnie jest to termin ostateczny zgłoszenia 
uczestnictwa w przetargu. 
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Nowy Tomyśl ( data zaksięgowania na 
koncie bankowym Gminy Nowy Tomyśl). 
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej. 
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócony po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. 
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości 
gruntowej. 
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. 
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium 
nie podlega zwrotowi. 
Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości gruntowej. 
Dodatkowych informacji udziela Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33,64-300 Nowy Tomyśl, pok. 22, tel. +48 61 44 26 647.
Ww. informacje zostały również umieszczone na stronie internetowej http://bip.nowytomysl.pl/.             

Zastrzega się prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu podając przyczynę.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Nowego Tomyśla o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowy Tomyśl.  
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KOMUNIKAT

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 października 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, pokój nr 26. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. 
Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowią-
zującymi przepisami ustawy od podatku towarów i usług.  Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed 
podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej w wykazie, przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie 
potwierdzenia wpłacenia wadium Komisji   Przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)- dowodów tożsamości, a pozostających w związku mał-
żeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków 
lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, 
 - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji  

– aktualnego odpisu z rejestru KRS, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru 
winien być datowany nie później niż  3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta 
podmiotu). 
Wadium należy wnieść w formie pieniężnej (PLN) na rachunek bankowy Gminy Nowy Tomyśl o numerze: 

- 02 1020 4144 0000 6602 0068 0454. 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 13.10.2017r. – jednocześnie jest to termin ostateczny zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. 
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Nowy Tomyśl ( data zaksięgowania na koncie bankowym Gminy 
Nowy Tomyśl). 
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej. 
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócony po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej. 
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi. 
Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości gruntowej. 
Dodatkowych informacji  udziela Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu,
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, pok. 22, tel. +48 61 44 26 647.
Ww. informacje zostały również umieszczone na stronie internetowej http://bip.nowytomysl.pl/.             

Zastrzega się prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu podając przyczynę.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Nowego Tomyśla o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nierucho-
mości gruntowych położonych w miejscowości Sątopy stanowiących własność Gminy Nowy Tomyśl. 
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WIADOMOŚCI

Sylwia Kupiec pracę w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Nowym Tomyślu rozpoczęła w 2003 roku  - najpierw jako 
stażystka, następnie jako młodszy bibliotekarz w Oddziale dla 
Dzieci, później specjalistka ds. edukacji regionalnej i wreszcie 
jako starszy kustosz w Czytelni Ogólnej. 

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu w bibliotece odnalazła swoje miejsce i tu z ogromną 
pasją i zaangażowaniem realizowała przez lata swe zawodowe 
posłannictwo. Całą sobą angażowała się w działania kulturalne 
i edukacyjne nowotomyskiej biblioteki, często będąc ich inicja-
torką i pomysłodawczynią. Imponowała swoją pomysłowością, 
kreatywnością i rozlicznymi talentami –  zmysłem artystycznym, 
talentem aktorskim i dziennikarskim.

Była członkiem Amatorskiej Grupy Teatralnej, działającej 
w Nowotomyskim Ośrodku Kultury.  Zaangażowana w społeczne 
życie naszego miasta, ciekawa ludzi, lubiąca i przede wszystkim 
potrafiąca z nimi rozmawiać, z pasją tworzyła lubiany, chętnie 
czytany i wysoko przez czytelników oceniany dział wywiadów: 

„Nowotomyślanie znani i mniej znani” w piśmie społeczno-kulturalnym – „Przegląd Nowotomyski”, wyda-
wanym przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, którego była aktywnym członkiem, a w ostatniej 
kadencji Zarządu – także jego sekretarzem. Była także członkiem redakcji pisma parafialnego „Jego Serce” 
wydawanego przez parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu.

Lucyna Kończal-Gnap

ODESZŁA SYLWIA KUPIEC
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JESZCZE W TYM ROKU POWSTANIE ŚCIEŻKA 
ROWEROWA DO SĘKOWA

RUSZA BUDOWA
14 lipca Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej 
oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne pn. 

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku 
Sękowo - Nowy Tomyśl - budowa ścieżki rowerowej".
Ta bardzo wyczekiwana inwestycja powstanie już w naj-
bliższych miesiącach. Jako najkorzystniejszą wybrano 
ofertę firmy CAŁUS Sp. z o.o. Sp.k. z Borui Nowej. 
Zaproponowany przez firmę koszt budowy wyniesie 
929.880,00 zł brutto. Zakończenie robót planowane jest 
na 16 października 2017 roku. W ramach rozbudowy 
drogi wojewódzkiej nr 302 w zakresie budowy ścieżki 
rowerowej przewiduje się wykonanie m.in.:montażu 
oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie nawierzchni 
zjazdów publicznych z betonu asfaltowego, a także 
wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej 
z kostki brukowej betonowej.

M.L.

Trwają prace przy budowie nowej świetlicy wiejskiej 
w Cichej Górze. Ich zakończenie planowane jest na 
wrzesień 2017 roku. Prace wykonuje firma CAŁUS Sp.  
z o. o. sp. k. Szacowana wartość inwestycji to 633.920,95 zł.

POWSTAJE NOWA ŚWIETLICA325 LAT SĘKOWA
W dniu 24 czerwca br. mieszkańcy Sękowa świętowali 
jubileusz 325-lecia założenia swojej wsi.
Po mszy świętej odprawionej przy świetlicy wiejskiej 
rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Zaproszonych 
gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz 
samorządowych, sołectw, jednostek kultury oraz 
zaprzyjaźnionych instytucji, powitał sołtys Sękowa 
Piotr Protas. Gmina Nowy Tomyśl była reprezentowana 
przez burmistrza Włodzimierza Hibnera oraz sekretarz 
gminy Marię Ceglecką.

R. R.

Uwaga zalania! 
W związku z zalaniami, piwnic i innych 
pomieszczeń użytkowych wyposażonych 
w instalacje kanalizacji sanitarnej, które miały 
miejsce w ostatnim okresie, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu 
Sp. z o.o. informuje o warunkach technicznych 
jakie należy spełnić w tym zakresie: § 124. 
Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń 
w budynku położonym poniżej poziomu, 
z którego krótkotrwale nie jest możliwy gra-
witacyjny spływ ścieków, może być wykonane 

pod warunkiem zainstalowania w miejscach 
łatwo dostępnych urządzeń przeciwzalewo-
wych, o konstrukcji umożliwiającej szybkie ich 
zamknięcie. (Dz. U. 1995 nr 10 poz. 46). Uściśla 
to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r.: Instalacja kana-
lizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach 
budynku, z których krótkotrwale nie jest 
możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może 
być wykonana pod warunkiem zainstalo-
wania zabezpieczenia przed przepływem 
zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej 

przez zastosowanie przepompowni ścieków, 
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy doty-
czącej projektowania przepompowni ścieków 
w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 
lub urządzenia przeciwzalewowego zgodnie 
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej 
urządzeń przeciwzalewowych 
w budynkach. Szczegółowe informacje 
i wyjaśnienia można uzyskać w naszym 
Przedsiębiorstwie pod numerem telefonu (61) 
4422 091 u Kierownika Zakładu Kanalizacji –
p. Stanisława Koniecznego.
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Pozytywnie rozpatrzony został wniosek złożony przez Gminę Nowy 
Tomyśl, o przyznanie dofinansowania projektu pn. „Zagospodarowanie 
otoczenia budynku oraz poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej 
w Jastrzębsku Starym”.
Do VII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" zgłoszono 303 
projekty, ale jedynie 138 wniosków znalazło się na liście dofinansowa-

nych. Wśród nich projekt z Gminy Nowy Tomyśl dotyczący zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej 
w Jastrzębsku Starym. W wyniku realizacji projektu poprawi się estetyka wsi oraz powstanie kompleksowa 
przestrzeń rekreacyjna, sprzyjająca organizacji wydarzeń integrujących mieszkańców wsi. Zadanie będzie 
realizowane przy współudziale środków zewnętrznych oraz środków pochodzących z budżetu gminy, w tym 
z funduszu sołeckiego, jak również z udziałem wkładu własnego mieszkańców wsi. Wartość projektu wynosi: 
32.747,67 zł. Kwota dotacji: 18.247,00 zł.

Anita Tomczak

WYNIKI VII EDYCJI KONKURSU „PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ”

GMINA NOWY TOMYŚL OTRZYMA DOFINANSOWANIE!

OSTATNI ETAP REMONTU FONTANNY

„FANTAZJA” ZNÓW BĘDZIE SPRAWNA
Dobiegają końca roboty budowlane 
związane z renowacją nowoto-
myskiej fontanny „Fantazja” na 
placu Niepodległości. Polegały 
one na wyłożeniu wnętrza niecki 
elastyczną żywicą poliuretanową.
Fontanna „Fantazja” zlokalizowana 
jest w obszarze historycznego układu 
urbanistycznego miasta Nowy Tomyśl. 
Z tego powodu jej przebudowa, która 
odbyła się w roku 2007 wymagała 
opracowania dokumentacji pro-
jektowej i uzgodnienia zakresu 
prac z Wojewódzkim Wielkopolskim 
Konserwatorem Zabytków 
w Poznaniu. Z uwagi na 10- letni okres 
eksploatacji fontanny konieczne stało 
się wykonanie prac remontowych. 
Uszkodzenia były bardzo znaczące, 
toteż już w ubiegłym roku zmuszeni 
zostaliśmy wyłączyć fontannę z eks-
ploatacji. Ograniczone możliwości 
finansowe spowodowane wieloma 

innymi potrzebami naszej samorzą-
dowej wspólnoty zadecydowały, iż 
postanowiono zrezygnować na razie 
z pomysłu zmiany wizerunku fontanny, 
dlatego zakres działań ograniczony 
został do prac remontowych. Już 
w roku 2016 wykonano remontu insta-
lacji elektrycznej i sterowania układem 
iluminacji fontanny, a także zmo-
dernizowano rozdzielnię zasilająco-

-sterującą układem 
oświetlenia. Prace te 
na zlecenie urzędu 
Miejskiego wykonało 
Przedsiębiorstwo 
W o d o c i ą g ó w 
i Kanalizacji Sp z o.o. 
w ramach realizacji 
umowy na bieżącą 
obsługę fontann 
zlokalizowanych 
w Nowym Tomyślu. 
Obecnie w ramach 

nowej umowy obowiązującej na 
rok 2017 związanej z bieżącym 
utrzymaniem fontann, PWiK sp z o.o. 
wykonuje uszczelnienie samej niecki 
wraz z jej zabezpieczeniem środkami 
o odpowiednich parametrach tech-
nicznych. Dokonano także naprawy 
zewnętrznej granitowej obudowy.

Adrianna Zielińska

BUDOWA PARKINGU 
NA OS. BATOREGO
Gmina Nowy Tomyśl rozpoczęła budowę miejsc 
postojowych na os. Batorego.
Parking usytuowany będzie w sąsiedztwie budynków 
nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Roboty budowlane przewidują także 
wymianę asfaltowych ciągów komunikacji pieszo-

-jezdnej. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy 
ELEKTRORECYKLING Krzysztof Kubicki. Szacowana 
wartość inwestycji to 589.000,00 zł. Termin zakończenia 
prac planowany jest na wrzesień 2017r.  

M. L.
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REMONT UL. STORCZYKOWEJ
Trwają prace związane z przebudową ulicy 
Storczykowej w Nowym Tomyślu i Glinnie.
Roboty budowlane obejmują kompleksową realizację 
zadania w ramach którego powstanie nawierzchnia ulicy 
wraz z odwodnieniem, ciągami pieszo - rowerowymi, 
oświetleniem ulicznym w technologii LED i zagospo-
darowaniem zieleni. Zakres przebudowy obejmuje 
odcinek ulicy od ul. Konopnickiej do ul. Goździkowej. 
Za najlepszą uznano ofertę Zakładu Instalacyjno- 
Budowlanego Mateusza Maćkowiaka. Szacowana 
wartość inwestycji to 565.800,00 zł. Zakończenie prac 
przewiduje się na wrzesień 2017.

M.L.

DOBRA WIADOMOŚĆ Z WZDW

ŚCIEŻKA ROWEROWA 
DO BORUI

31 lipca br. Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz 
Hibner podpisał porozumienie z Wielkopolskim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, dzięki 
któremu bardziej realna stanie się wreszcie ścieżka 
rowerowa do Borui Kościelnej.
Porozumienie dotyczy współpracy obu stron przy 
budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 305, na odcinku Nowy Tomyśl- Boruja Kościelna. 
Na realizację zadania przeznaczone zostaną środki 
finansowe z budżetu Gminy oraz budżetu WZDW.

M. L.

Gmina Nowy Tomyśl przygotowuje się do złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa 
i przebudowa ogrodu zoologicznego na potrzeby 
edukacji społecznej w zakresie ochrony różnorod-
ności biologicznej”.

Planowany termin ogłoszenia konkursu przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - grudzień 
2017. W związku z powyższym dnia 7 lipca w Urzędzie 
Miejskim w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie, podczas 
którego omawiano koncepcję rozbudowy i przebudowy 
nowotomyskiego ogrodu zoologicznego. Projekt zakłada 
m.in. przebudowę i powiększenie ogrodu zoologicznego, 
zmiany organizacji systemu komunikacyjnego, podnie-
sienie walorów estetycznych miejsca, nowe wejście oraz 
zwiększenie liczby gatunków zwierząt.

A.T.

SPOTKANIE W SPRAWIE 
ROZBUDOWY ZOO

BUDOWA PARKINGU 
PRZY UL. BOHATERÓW
Gmina Nowy Tomyśl zakończyła prace związane 
z budową parkingu przy ul. Bohaterów w Nowym 
Tomyślu.
Roboty budowlane objęły między innymi utwardzenie 
terenu oraz przyłącze kanalizacji deszczowej z wypustem 
deszczowym. Wartość inwestycji wyniosła 100.818,24 
zł. Wykonawcą zadania była firma  ELEKTRORECYKLING 
Krzysztof Kubicki, która złożyła najkorzystniejszą ofertę 
w przetargu.

M.L.
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PONAD 100 TYS. ZŁ DLA SZKOŁY NR 3

DOBRA WIADOMOŚĆ Z MINISTERSTWA
Ministerstwo edukacji narodowej pozytywnie 
rozpatrzyło wniosek Gminy Nowy Tomyśl, dzięki 
czemu otrzymamy ponad 115 tys. zł na dofinanso-
wanie kosztów zmian, jakie nastąpią w Gimnazjum  
im. F. Szołdrskiego.
Przypomnijmy, że nowotomyskie gimnazjum z dniem 
1 września 2017 r. przekształcone zostanie w Szkołę 
Podstawową nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym 

Tomyślu. Pozyskana kwota w wysokości 115.800,00 
złotych przeznaczona zostanie na doposażenie w sprzęt 
szkolny i pomoce dydaktyczne, dofinansowanie remon-
tów bieżących sanitariatów i doposażenie pomieszczeń 
do nauki. Środki finansowe na ten cel pochodzić będą 
z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

K. Łukaszewicz

12 czerwca w Nowotomyskim 
Ośrodku Kultury odbyło się pod-
sumowanie Międzynarodowego 
Konkursu Kangur Matematyczny 
w Gminie Nowy Tomyśl.  Uczniom 
szkół podstawowych i gimnazjów 
naszej gminy, którzy uzyskali naj-
lepsze wyniki, nagrody w imieniu 
burmistrza Włodzimierza Hibnera 
wręczyła Katarzyna Łukaszewicz - 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu Urzędu Miejskiego.
W bieżącym roku Konkurs odbył się 23 
marca. Polska przystąpiła do Konkursu 
po raz 26., a Wielkopolska po raz 24. 
W Gminie Nowy Tomyśl wziłęo w nim 
udział 275 młodych matematyków. 
Nagrody w postaci głośników bezprze-
wodowych, zestawów do badmintona, 
długopisów, powerbanków, ufundo-
wane przez samorząd Gminy Nowy 
Tomyśl, otrzymało 62 uczniów. Pierwsze 
miejsca w poszczególnych kategoriach 
wiekowych zdobyli: Julia Oculak (SP 

Boruja Kościelna), Maja Opaska 
(SP Boruja Kościelna), Jakub Katner 
(SP 1 Nowy Tomyśl), Maksymilian 
Sosiński (SP 2 Nowy Tomyśl), Amelia 
Wojciechowska (SP 2 Nowy Tomyśl), 
Igor Simon (Gimnajum Nowy Tomyśl), 
Adam Darmonos (Gimnazjum Nowy 
Tomyśl) i Maria Karaś (Gimnazjum Nowy 
Tomyśl ). Uroczystość podsumowania 
konkursu przygotowali nauczyciele 

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego: 
Izabela Szudra, Krzysztof Urbaniak 
i Marzena Lemańska przy ogromnym 
wsparciu dyrektora, Andrzeja Wałęsy 
oraz pomocy uczniów z klasy 2e i 3e. 
Następny Międzynarodowy Konkurs 
Kangur Matematyczny odbędzie się 
22 marca 2018 roku.

(lem)

GRY, ZABAWY I NAUKA PŁYWANIA

PÓŁKOLONIE LETNIE W ZBĄSZYNIU
Już po raz trzeci Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, 
dzięki życzliwości burmistrza Zbąszynia Tomasza 
Kurasińskiego, zorganizował letnie półkolonie 
dla naszych najmłodszych mieszkańców na plaży 
w Zbąszyniu.
W tym roku półkolonie oferowały liczne atrakcje 
w postaci gier i zabaw plastycznych i sportowych, 
rejsów łodzią, a także nauki pływania. W tym roku 
z możliwości uczestnictwa skorzystało ponad 60 dzieci 
z terenu gminy Nowy Tomyśl. W otwarciu tegorocznych 
półkolonii letnich w Zbąszyniu wziął udział burmistrz 
Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner wraz z pełno-
mocnikiem ds. uzależnień Jolantą Szade.

M.L.

KANGUR MATEMATYCZNY 2017

NAJLEPSI MATEMATYCY
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FINAŁ WOJEWÓDZTWA W SZACHACH

DOBRZE SIĘ 
ZAPREZENTOWALI
W dniach 18-22 czerwca w Skorzęcinie 
odbył się Finał Mistrzostw Województwa 
Juniorów w Szachach Klasycznych. W zawo-
dach wystartowało blisko 240 zawod-
ników, wśród nich 11 z Nowotomyskiej 
Akademii Szachowej.
Walka toczyła się nie tylko o medale, ale 
także o awans na kolejny „szczebel”, jakim 
jest Półfinał Mistrzostw Polski, do którego 
awansowało 10 najlepszych zawodników 
z każdej grupy wiekowej. Najlepszy wynik spośród nowotomyskich akademików osiągnął Filip Możdżanowski 
grający w grupie do lat 13, który ukończył zawody na 4 miejscu zdobywają 6 pkt. (tyle samo, co 3 zawodnik). 
Bardzo dobre zawody rozegrali najmłodsi zawodnicy. W grupie do 9 lat świetne 6 miejsce zajął Michał Rugała, 
natomiast wysokie 8 miejsce w grupie D-11 zajęła Zuzanna Biniak.  

N.A.Sz.

W sobotę 15 lipca Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu wraz 
z Powiatowym Centrum Sportu przeprowadzili pierwsze eliminacje do Grand 
Prix w siatkówce plażowej „Plaża Feliksa”.
Udział w turnieju wzięło 14 ekip, które rozgrywały mecze systemem „brazylijskim”. 
Końcowa punktacja czterech najlepszych drużyn prezentowała się następująco:
1. Adrian Szulc/Eryk Kucharski – 24 pkt.
2. Piotr Pigla/Bartosz Dura – 22 pkt.
3. Karol Ratajczak/Cezary Pawelec – 20 pkt.
4. Jakub Hajduk/Maciej Kubiak – 18 pkt.

Turniej Finałowy zostanie rozegrany w czasie tegorocznego Jarmarku Chmielo-
Wikliniarskiego. Wtedy też zostaną wyłonione najlepsze drużyny Plaży Feliksa.

OSiR

WYNIKI I TURNIEJU GRAND PRIX

PLAŻA FELIKSA

95 LAT POLONII NOWY TOMYŚL

Podczas uroczystości przekazano podziękowania za 
wspieranie działalności klubu oraz wręczono działaczom 
sportowym zaangażowanym w działalność na rzecz piłki 
nożnej złote, srebrne i brązowe odznaki, przyznane przez 
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m. in. burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner i starosta nowotomyski Ireneusz 
Kozecki, a także poseł na Sejm RP Killion Munyama, 
przedstawiciele sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 
gminy Nowy Tomyśl, powiatu nowotomyskiego, działacze 
sportowi i zaprzyjaźnione Kluby Sportowe.

M. L.

23 czerwca br. Miejski Klub Sportowy Polonia obchodził jubileusz 95. rocznicy powstania. Uroczystość 
w Nowotomyskim Ośrodku Kultury zorganizowała Nowotomyska Akademia Piłkarska Polonia, która 
kontynuuje tradycje sportowe MKS Polonia Nowy Tomyśl.
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CIEKAWA OFERTA DLA NOWOTOMYSKICH UCZNIÓW

UMIEM PŁYWAĆ
Zakończył się pierwszy etap pro-
gramu Powszechnej Nauki Pływania 

„Umiem pływać”. Udział w nich 
wzięło 150 uczniów z nowotomy-
skich szkół.
Od 26 czerwca do 21 lipca uczestnicy 
podzieleni na 10 grup brali udział 
w zajęciach z zakresu nauki pływania 
na basenie  w Wolsztynie. Każdy 

z uczestników pod okiem instruktorów 
wziął udział w 20 godzinach zajęć.  
7 lipca podsumowano pierwszy 
etap. Burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner i dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Artur 
Łoziński wręczyli dzieciom certyfi-
katy udziału w projekcie, a opieku-
nom i instruktorom podziękowania. 

Projekt jest współfinansowany przez 
Ministerstwo Sportu i Rekreacji oraz 
Gminę Nowy Tomyśl, a realizuje go 
Fundacja na Rzecz AWF w Poznaniu 
i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym 
Tomyślu. W okresie jesiennym pro-
gramem objęte będą dzieci ze szkół 
wiejskich.

OSiR

ROZPOCZĘLI WAKACJE NA SPORTOWO

FESTYN OSIR
W sobotę 25 czerwca na Stadionie Miejskim Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował festyn sportowy 
pod nazwą „ROZPOCZNIJ WAKACJE NA SPORTOWO”.
OSiR wspólnie z FUN&PLAY przygotowali wiele atrakcji zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dorosłych. 
W czasie trwania festynu został przeprowadzony turniej, w którym wzięło udział 5 zespołów, rywalizujących  
w dwóch konkurencjach: BOOBLE FOOTBALL oraz ARCHERY TAG czyli tzw. ŁUKI. Każda z drużyn rozegrała poje-
dynek „każdy z każdym” w obydwu konkurencjach. Bezkonkurencyjna okazała się ekipa SEDAN, która zdobyła 
18 punktów (na 24 możliwe do zdobycia). Miejsce 2 przypadło GRUPIE WSTYDU, a 3 miejsce dla drużyny INTER. 
Na 4 miejscu uplasowała się ekipa GASOLE, a na 5 LA SONIA FOOTBALL CLUB.

OSiR


