str. 2
INWESTYCJE w Gminie Nowy Tomyśl

Jednak się coś dzieje…
Poniżej zamieszczamy krótkie informacje o prowadzonych lub zakończonych w ostatnim czasie działaniach
związanych z inwestycjami na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl.

Termomodernizacja hali przy SP nr 3

Nowe odcinki sieci wodociągowej

Na 26 września zaplanowane zostało rozstrzygniecie Nowotomyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
przetargu na termomodernizację hali sportowej przy zakończyło budowę sieci wodociągowej do Nowej Róży
Szkole Podstawowej nr 3. Przedmiotem inwestycji jest oraz dwóch odcinków w sołectwie Kozielaski. Koszt inwezmiana parametrów użytkowych i technicznych istnie- stycji, która objęła prawie 1,4 km sieci to 155 tysięcy zł.
jącego obiektu budowlanego, polegająca na głębokiej Rozpoczęto także budowę sieci wodociągowej w Borui
termomodernizacji istniejącej hali sportowej. Inwestycja Kościelnej. Szacowany koszt tej inwestycji to około 45
ma obejmować przede wszystkim termomodernizację tysięcy zł.
budynku hali wraz z wymianą i ograniczeniem powierzchni W chwili obecnej łaczna długość sieci wodociągowej
okien oraz z częściowym dodaniem okładzin zewnętrz- na terenie naszej gminy wraz z przyłączami wynosi już
nych elewacji, a także wymianę instalacji elektrycznych, ok. 400 km
dostosowanie istniejącej konstrukcji do wymagań
technicznych oraz dostosowanie obiektu do wymagań
Kanalizacja sanitarna w Sątopach
ochrony przeciwpożarowej.
Jedną z dwóch wsi o zwartej zabudowie, która nie
posiada kanalizacji sanitarnej są Sątopy. Ta sytuacja
Kanalizacja w Glinnie
ma się niebawem zmienić. Rozpoczęto bowiem prace
Rozpoczęto prace budowlane związane z budową
projektowe związane z wykonaniem dokumentacji dla
kanalizacji sanitarnej w Glinnie. Prace wykonuje firma
zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanaHYDROWIT R. Witkiewicz. Szacowany koszt inwestycji
lizacji sanitarnej w Sątopach. Początek prac planowany
to ponad 795 tysięcy złotych.
jest na 2018 rok.

Nowa droga ułatwi dojazd
Trwają prace projektowe związane z realizacją zadania
inwestycyjnego polegającego na budowie obwodnicy do
firmy BEROTU wraz z projektem ronda na DW 305. Projekt
powstaje przy współpracy Wielkopolskim Zarządem Dróg
Wojewódzkich. Prace realizuje Pracownia Projektowa
EKO - DROGA Robert Salomon. Zadanie obejmuje
wykonanie prac projektowych od ulicy Komunalnej wraz
z odcinkiem ulicy Komunalnej do drogi wojewódzkiej nr
305 wraz z odwodnieniem, projektem ronda na drodze
wojewódzkiej nr 305 wraz z oświetleniem.

Nowa droga i parkingi

Trwają prace projektowe związane z realizacją zadania
inwestycyjnego polegającego na budowie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na
odcinku od Szkoły Podstawowej nr 3 do ul. Wiatrakowej
w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie prac
planowane jest na grudzień 2017r. Prace wykonuje firma
ELEKTRO RECYKLING Krzysztof Kubicki.

Będzie większy parking

Trwają prace projektowe związane z realizacją zadania
inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu przy
stacji
PKP w Nowym Tomyślu oraz parkingu przy szkole
Zakończono budowę świetlicy
w Bukowcu. Prace wykonuje Pracownia Projektowa
w Cichej Górze
EKO-DROGA . Przy stacji PKP przybędzie ok. 60 miejsc
Aktualnie trwają czynności związane z odbiorem inwestycji.
parkingowych, przy szkole w Bukowcu miejsc postojoPrace budowlane wykonywała firma CAŁUS Sp.z o.o. sp.
wych będzie ok. 10. Zakończenie prac planowane jest
k. według projektu architekta Piotra Brychcego. Nowo
na grudzień br.
powstała świetlica składa się z holu, sali głównej świetlicy,
Oprac. M.L.
kuchni, toalet, szatni, i wiatrołapu,. Łączna powierzchnia
obiektu wynosi to 218 m2. Uroczyste otwarcie nowego
obiektu zaplanowano po uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na początku listopada.
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Trwa rozbudowa „Misia
Uszatka”
Trwają prace związane z rozbudową i przebudową
przedszkola nr 1 „Misia Uszatka” w Nowym Tomyślu.
Inwestycja obejmuje między innymi rozbudowę przedszkola o 4 oddziały, remont infrastruktury technicznej
(sanitariaty, kuchnia, pokoje administracja) oraz zagospodarowanie działki. Termin zakończenia wszystkich
prac planowany jest na grudzień 2017 r. Całkowita
wartość przedsięwzięcia do ponad 3 miliony złotych.
M.L.

W oczekiwaniu na nowe projekty
Aby cokolwiek mogło powstać najpierw trzeba wykonać projekt i uzyskać w starostwie Powiatowym
pozwolenie na budowę. W gminie Nowy Tomyśl powstaje aktualnie szereg projektów, które staną się
podstawa dalszy prac inwestycyjnych.
Trwają prace projektowe związane z przebudową
ulicy Poprzecznej w Paproci. Inwestycja wykonywana
jest w formule "zaprojektuj i wybuduj". Obejmuje
zaprojektowanie małego ronda na skrzyżowaniu ulic
Olchowej, Poprzecznej i Wypoczynkowej, jezdni o
nawierzchni asfaltowej, kanalizacji deszczowej, ciągu
pieszo - rowerowego, modernizacji oświetlenia na LED,
przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej. Zakończenie
prac planowane jest na kwiecień 2018r. Prace wykonuje
firma ZIB Maćkowiak.

wewnętrznej obwodnicy miasta łączącej ulice:
Kolejową, Targową, Celną, Szczaniecką, Agrestową,
Poziomkową i Zbąszyńską. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2017r.
***
Trwają prace projektowe związane z realizacją zadania
inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu
terenu przy jeziorku w Sękowie. Prace obejmują
wykonanie kompleksowego projektu uwzględniającego wiatę, toalety, miejsce wypoczynku, boisko do
piłki plażowej, siłownię, a także plac zabaw i pomost.
Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2017r.

***
Trwają prace projektowe związane z wykonaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebu***
dowy ulic Goździkowej, Irysowej, Konwaliowej i Trwają prace projektowe związane z realizacją zadaLawendowej w Glinnie i Nowym Tomyślu. Zakończenie nia inwestycyjnego polegającego na przebudowie
prac projektowych planowane jest na grudzień br. dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie
Prace obejmą kompleksową dokumentację projektowo wyznaczonym przez ulice: Kościuszki, Konopnickiej,
– kosztorysową przebudowy jezdni, odwodnienia dróg, Komunalną i Długą. Zakończenie prac planowane
chodników, ciągów pieszo - rowerowe. Równolegle swoje jest na grudzień 2017 r. Projekt obejmuje wykonanie
projekty w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji kompleksowej dokumentacji uwzględniającej kanalizację
sanitarnej wykonuje Przedsiębiorstwo Wodociagów i deszczową, jezdnie, ciągi pieszo - rowerowe, chodniki,
Kanalizacji w Nowym Tomyślu.
oświetlenie oraz elementy poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
***
Trwają prace projektowe związane z realizacją
***
zadania inwestycyjnego polegającego na budo- Trwają prace projektowe związane z realizacją zadawie i przebudowie ulicy Targowej, Spacerowej i nia inwestycyjnego polegającego na przebudowie
Szczanieckiej w Nowym Tomyślu. Prace obejmują dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie
dokumentację na rondo, przebudowę zjazdów z ul. wyznaczonym przez ulice: Kościuszki, Półwiejską,
Zbąszyńskiej i Kolejowej, jezdnie, odwodnienie pasa Szpitalną i Sienkiewicza. Projekt obejmuje wykonanie
drogowego, ciąg pieszo – rowerowy oraz parking przy kompleksowej dokumentacji uwzględniającej kanalizację
cmentarzu. Wykonawcą prac jest firma CIVPRO Usługi deszczową, jezdnie, ciągi pieszo - rowerowe, chodniki,
projektowo pomiarowe mgr inż. Maciej Potrzebowski. oświetlenie oraz elementy poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Zakończenie prac planowane jest
***
na grudzień 2017r.
Trwają prace projektowe związane z realizacją
zadania inwestycyjnego polegającego na budowie
Oprac. M.L.

WIADOMOŚCI

str. 4
Zakończył się remont fontanny

Fantazja znów
tryska wodą

Od 18. sierpnia na placu Niepodległości
znów działa fontanna Fantazja. Mimo
niesprzyjającej aury udało się zakończyć
jej gruntowny remont. Nasza fontanna
uzyskała też całkowicie nowe oświetlenie
strug wodnych.
Historia budowy fontanny na pl. Niepodległości
sięga lat 60-tych ubiegłego wieku. Wtedy
to został postawiony pomnik Powstańców
Wielkopolskich, odnowiona elewacja obecnego budynku sądu, wtedy też wybudowano fontannę. Rozwiązania techniczne
ówczesnej fontanny mocno odbiegały od dzisiejszych
standardów. Nie było zamkniętego układu obiegu
wody, a także podświetlenia tryskających strumieni.
Wykonawcą tych prac była ówczesna Budowlana
Spółdzielnia Pracy z Nowego Tomyśla. Modernizacja
fontanny miała miejsce 10 lat temu. Ze starego obiektu
praktycznie nic nie nadawało się do wykorzystania,
poza samą lokalizacją starej niecki.
W ramach modernizacji fontanny wykonano podziemną komorę techniczną zamkniętego obiegu wody
z układem jej oczyszczania, a nowa konstrukcja niecki
została wyłożona płytami granitowymi. Wykonano też
świetlną iluminację strumieni wodnych. Po 10 latach od
modernizacji konieczny był kapitalny remont fontanny.
W piątek, 18 sierpnia br., po zakończeniu remontu
uruchomiono fontannę ponownie. Remont dotyczył
przede wszystkim niecki fontanny. Zdemontowano
granitowe płyty (większość była uszkodzona), przewody
elektryczne oraz halogenowe oświetlenie. Wykonano
naprawę niecki fontanny w technologii MC-Bauchemie - po
oczyszczeniu niecki z resztek zaprawy i strumieniowym
wypiaskowaniu wykonano reprofilację ubytków, kładąc

warstwy zapraw polimerowo-cementowych, następnie
wykonano bufor blokujący wilgoć, powłokę membranową elastyczną z poliuretanu, a na koniec warstwy
niecki wyprawiono lakierem zabezpieczającym przed
promieniami UV. Wcześniej wymieniono uszkodzone
granitowe płyty na zewnętrznym cokole, poprawiono
mocowanie obluzowanych płyt „parapetu” wokół niecki,
wymieniono fugi pomiędzy granitowymi płytami na
elastyczne, oraz uszczelniono styk tegoż „parapetu”
z wewnętrzną izolacją niecki. Nadmienić należy, że
w trakcie prac konieczne było wykonywanie lokalnych
wzmocnień w miejscach ujawnionych spękań korpusu
fontanny - dokonując miejscowych iniekcji. Remont
fontanny, z uwagi na jej znaczne rozmiary (długość
17,45m, szerokość 4,40m), oraz krótki czas na prace
i niesprzyjający, burzowy sierpień - nie był prostym
przedsięwzięciem. Wykonano całkowicie nowe oświetlenie strug wodnych wokół 9 punktów tryskaczowych.
Oświetlenie, oparte na nowoczesnej technologii LED
i wysokiej jakości komponentach zapewnia ciekawe
efekty wizualne i pozwoli na wieloletnią eksploatację.
PWiK Nowy Tomyśl

Podziwiali miasto i jarmarkowe atrakcje

Goście ze Środy Wlkp.

W ostatnim dniu tegorocznego Jarmarku Nowy
Tomyśl odwiedziła grupa ze Środy Wielkopolskiej
i okolic. Wizyta rozpoczęła się od spaceru, podczas
którego nasi goście mieli okazję zobczyć kosz gigant,
wiklinowy deptak, wiklinową muszlę koncertową
oraz zabytki znadujące się na pl. Chopina i ul.
Piłsudskiego.
Następnie grupa udała się do Muzemu Wikliniarstwa
i Chmielarstwa, a także uczestniczyła w wydarzeniach związanych z trzecim dniem Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego. Chmielo-Wikliniarskim, zorganizowała przyjazd ok. 50
Wizyta grupy ze Środy Wielkopolskiej była rezultatem osób. Stanowi to potwierdzenie, że warto uczestniczyć
uczestnictwa gminy Nowy Tomyśl na targach Viva w różego rodzaju wydarzeniach targowych organizoSeniorzy!, które odbyły się w tym roku. Wówczas wanych w kraju. Możliwość bezpośredniej rozmowy
przedstawiciele Urzędu Miejsiego odbyli rozmowę z organizatorami wycieczek jest z pewnością jedną
z organizatorką przyjazdu. Zachęcona możliwością z najlepszych form reklamy naszego regionu.
zwiedzenia naszego miasta oraz uczestnictwa w Jarmarku
RR
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Kolejny krok w kierunku budowy wiaduktu

Dobra wiadomość

Marszałek Wojciech Jankowiak pozytywnie odniósł
się do deklaracji Burmistrza Nowego Tomyśla
wsparcia budowy wiaduktu w Nowym Tomyślu,
polegającego na opracowaniu dokumentacji zadania
i jego współfinansowaniu z budżetu Gminy Nowy
Tomyśl.
Planowany wiadukt nad linią kolejową znajduje się
wprawdzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305, jednak
to mieszkańcom naszego miasta i gminy szczególnie
mocno zależy na jego powstaniu.
Wielokrotne spotkania i rozmowy burmistrza i pracowników Urzędu z wicemarszałkiem Wojciechem
Jankowiakiem, dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkiech Pawłem Katarzyńskim i ich pracownikami, zaowocowały dobrą współpracą w tym
temacie i wspólnymi ustaleniami, na mocy których
Gmina Nowy Tomyśl przygotuje dokumentację dla
Województwa Wielkopolskiego i weźmie na siebie część
związanych z tym kosztów.
Decyzja ta pozwoli przyspieszyć działania i przybliżyć
do kolejnego, najważniejszego etapu, budowy wiaduktu.
Będzie to kolejna, po opracowaniu miejscowego planu
zagospodarownia przestrzennego rejonu planowanego
wiaduktu, cegiełka dołożona przez Gminę Nowy Tomyśl
do tej długo wyczekiwanej inwestycji.
ML

Komunikat PWiK Sp. z o.o.
w Nowym Tomyślu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym
Tomyślu Sp. z o .o .informuje , że w ostatnim czasie na
terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl pojawiły się osoby,
które proponują mieszkańcom pobieranie i badanie
próbek wody sieciowej na zawartość metali ciężkich
oraz przeprowadzają ankietę na ten temat.
Przedsiębiorstwo nasze oświadcza, że systematycznie przeprowadza badania jakości wody
zgodnie z obowiązującym prawem a wyniki badań
dostępne są na naszej stronie internetowej www.
pwik.nowytomysl.pl
Zarząd Przedsiębiorstwa informuje, że osoby te nie
działają w porozumieniu z naszym przedsiębiorstwem.
Dlatego zalecamy mieszkańcom miasta i gminy Nowy
Tomyśl daleko posuniętą ostrożność w kontaktach
z tymi osobami.
PWiK
Rozmawiano o przyszłości
nowotomyskiego dworca

Jakiego dworca chcemy?
W dniu 12 września w Nowotomyskim Ośrodku
Kultury odbyły się warsztaty kreatywne pn.
Przebudowa dworca kolejowego Nowy Tomyśl.
Organizatorem spotkania były Polskie Koleje
Państwowe S. A., w ramach grupy projektowej TOP
9 oraz Urząd Miejski w Nowym Tomyślu.
Warsztaty były pierwszym etapem konsultacji społecznych, zrealizowanych przed przystąpieniem do
prac projektowych. W czasie spotkania uczestnicy
wskazali niezbędne inwestycje, dzięki którym nowotomyski dworzec kolejowy zostałby dostosowany do
potrzeb podróżnych. Głównym celem jest poprawa
jego funkcjonalności, a także adaptacja do aktualnych
standardów.
W warsztatach udział wzięli: Zastępca Burmistrza
Nowego Tomyśla Paweł Mordal, Radny Rady Miejskiej
Wojciech Andryszczyk, pracownicy Urzędu Miejskiego,
przedstawiciele służb mundurowych, media oraz
zainteresowani tym tematem mieszkańcy.
RR
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Obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Uroczystości w strugach deszczu
W piątkowe popołudnie 1 września odbyła się uroczystość upamiętniająca 78. rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Pomimo intensywnie padającego deszczu na pl. Niepodległości zjawiały się liczne delegacje
reprezentujące: przedstawicieli kombatantów, władze samorządowe, partie polityczne, stowarzyszenia
i organizacje, przedszkola, szkoły, a także służby mundurowe.
Wartę honorową przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich tradycyjnie już zaciągnęli harcerze z nowotomyskiego
hufca ZHP. W okolicznościowym przemówieniu zastępca burmistrza Nowego Tomyśla Paweł Mordal wskazał, że
deszczowa pogoda, towarzysząca uroczystości, w pewien sposób oddaje klimat wydarzeń sprzed 78 lat. 1 września
1939 roku nad Polską pojawiły się czarne chmury zwiastujące nadejście tragedii, której następstwa odczuło kilka
pokoleń naszych rodaków. Początek września, który zawsze związany był z rozpoczynającym się nowym rokiem
szkolnym, stał się wówczas symbolem najgorszych lat w hstorii naszego państwa. Po wystąpieniu Burmistrza,
delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Na zakończenie obchodów Orkiestra Nowotomyskiego Ośrodka Kultury
wykonała wiązankę pieśni patriotycznych.
RR

35 lat Klubu Osiedlowego

Życzenia dla Jubilata
25 sierpnia w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu
obchodzono jubileusz 35 lecia Klubu Osiedlowego. Zebranych
gości powitała kierownik Klubu Osiedlowego Elżbieta Kaffler.
Historię Klubu oraz etapy jego rozwoju przybliżył zebranym
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Zbigniew Markowski.
Zaproszony na uroczystość burmistrz Włodzimierz Hibner
złożył kierownictwu Klubu najlepsze życzenia oraz przekazał
w prezencie obraz. Podczas koncertu jubileuszowego na scenie
zaprezentowali się: zespół wokalny Jarzębina, Sandra Rugała,
Marita Herla, Rafał Putz, Paweł Lisek oraz Oliwia Tomaszewicz.
RR
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Spotkanie autorskie w bibliotece

TIREM DO IRANU

We wtorek, 12 września Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu zaprosiła na spotkanie z cyklu „Twórca i jego dzieło” z nowotomyślaninem Adamem Frąckowiakiem oraz współuczestnikami
opisywanych w książce wypraw- Władysławem Sawickim i Jackiem Gąstkiewiczem.
„Tirem do Iranu” to pierwsza w Polsce i jedna z nielicznych w Europie książka opowiadająca o pracy kierowcy
ciężarówki kursującego na trasie na Bliski Wschód. „Tirem do Iranu” powstała w oparciu o pamiętnik autora
z 1983 roku.
Na spotkaniu obecni byli przyjaciele, rodzina i byli współpracownicy, a także osoby, które przyczyniły się do
sukcesu wydawniczego książki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także zastępca burmistrza Paweł Mordal,
dyrektor Biura Poselskiego posła Marcina Porzucka w Pile – Adam Bogrycewicz, przedstawiciele i koledzy
autora z pracy PEKAESu Warszawa oddziału Śrem: Anna Dekert, Renata Walewska, Krzysztof Walerski,
Leszek Kozłowski, Ryszard Indycki i Krzysztof Kłos.
Izabela Putz

WYDARZENIA

str. 8
Światowy folklor zawitał do Nowego Tomyśla

Barwny korowód

Uczestnikom tegorocznego korowodu jarmarkowego
z pewnością na długo zostanie w pamięci widok
barwnego orszaku zespołów biorących udział
w Światowym Przeglądzie Folkloru „Integracje”.
Nowy Tomyśl gościł w tym roku uczestników siedemnastej
edycji Przeglądu, którego bezpośrednimi organizatorami
były: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu oraz Stowarzyszenie KulturalnoSportowe „Integracje”. Festiwal ten, jako jeden z jedenastu
w Polsce uzyskał rekomendację CIOFF® - Światowej
Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki
Ludowej. W 2015 oraz 2016 roku „Integracje” otrzymały
także honorowy patronat UNESCO.
Tegoroczny Przegląd, zainaugurowany koncertem
przy Starym Browarze w Poznaniu, odbył się w dniach
12 - 20 sierpnia. W ciągu całego tygodnia zespoły biorące udział w Przeglądzie odwiedzały wybrane miasta
w Wielkopolsce, wśród których znalazł się także Nowy
Tomyśl. Do naszego miasta uczestnicy festiwalu zawitali 18

sierpnia - w pierwszy dzień Jarmarku
Chmielo-Wikliniarskiego. Barwnie
prezentujące się zespoły folklorystyczne z Chin, Indii, Meksyku,
Rosji, Serbii, Turcji, Ukrainy i Polski
przeszły wraz z innymi uczestnikami
naszego dorocznego święta ulicami
miasta w tradycyjnym jarmarkowym
korowodzie. Tego dnia atrakcją
dla odwiedzających Park im. Feliksa Szołdrskiego były
występy artystów z całego świata na scenie głównej
Jarmarku.
Obecność Światowego Przeglądu Folkloru „Integracje”
na Jarmarku Chmielo-Wikliniarskim w sposób szczególny ubogaciła program nowotomyskiego święta.
Była to doskonała okazja, aby zapoznać się z folklorem
krajowym oraz folklorem egzotycznym z najdalszych
zakątków świata.
Ryszard Ratajczak

Wizyta przyjaciół z Chimbarongo i Podwołoczysk

Jarmarkowi goście
W dniach 16-22 sierpnia Nowy Tomyśl
gościł plecionkarzy i przedstawicieli władz miejskich z chilijskiego
Chimbarongo - miasta podobnie
jak nasze słynącego z wikliny i plecionkarstwa oraz przedstawicieli
władz samorządowych z zaprzyjaźnionej z nami ukraińskiej gminy
Podwołoczyska.
Pierwszego dnia pobytu zastępca
burmistrza Paweł Mordal podczas
spaceru po naszym mieście przedstawił gościom jego historię, a także
główne atrakcje turystyczne. Delegacje

JARMARK

odwiedziły Okręgową
Spółdzielnię Mleczarską TOP
TOMYŚL, po której oprowadzał prezes Krystian
Kuśnierek. W piątek burmistrz Włodzimierz Hibner
zaprosił delegacje do Urzędu
Miejskiego. Podczas spotkania goście z dalekiego Chile, którzy podczas
zaprezentowali swoje miasta, mieli tegorocznego Jarmarku przeprowadzali
także okazję zapoznać się z organizacją pokazy tradycyjnego dla ich regionu
nowotomyskiego Urzędu Miejskiego. wyplatania wikliny, było niewątpliwą
W godzinach popołudniowych delegacja atrakcją naszej dorocznej imprezy
z Chimbarongo z chilijską flagą oraz i cieszyło się dużą popularnością.
nasi przyjaciele z Podwołoczysk przeszli Ostatniego dnia Jarmarku przedstawiulicami Nowego Tomyśla w korowodzie ciele delegacji z Chimbarongo przekazali
otwierającym tegoroczny Jarmark na ręce burmistrza Włodzimierza
Chmielo-Wikliniarski. W sobotę, dzięki Hibnera wyplecioną z wikliny figurkę
uprzejmości pana Jana Wieły, nasi Matki Bożej. Ostatnim punktem pobytu
goście odwiedzili Folwark Wąsowo, naszych gości z Chile i Ukrainy była
gdzie zorganizowano dla nich degu- wizyta w stolicy Wielkopolski - Poznaniu,
stację potraw przygotowywanych po której delegacje oprowadził zastępca
w Folwarku.
burmistrza Paweł Mordal.
Stoisko Mistrzów Plecionkarskich
RR
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Jarmark Chmielo-Wikliniarski 2017 już za nami!
Jak co roku mieszkańcy Nowego Tomyśla i liczni
goście bawili się na dorocznym święcie naszej Gminy.
Urozmaicony program i wakacyjna atmosfera sprawiły, że do Parku im. Feliksa Szołdrskiego ściągnęły
tłumy miłośników dobrej zabawy.
Tegoroczny Jarmark Chmielo-Wikliniarski rozpoczął się
18 sierpnia tradycyjnie od korowodu jarmarkowego,
który jak zawsze przyciągnął dużą liczbę mieszkańców,
a także zaproszonych gości. W tym roku poza przedstawicielami z miast partnerskich Nowego Tomyśla
Biesenthal, Sulęcina i Dębna, gościliśmy także reprezentantów z Chimbarongo (Chile) oraz z Podwołoczysk
(Ukraina). Wyjątkową atrakcją pierwszego dnia Jarmarku
była parada uczestników XVII Światowego Przeglądu
Folkloru INTEGRACJE 2017. Do naszego miasta zawitały
zespoły z Chin, Indii, Serbii, Meksyku, Ukrainy, Rosji,
Turcji. Po przybyciu do Parku im. Feliksa Szołdrskiego
Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, wraz
z przedstawicielami jednostek odpowiedzialnych za
organizację Jarmarku, dokonał uroczystego otwarcia
nowotomyskiego święta. Gwiazdą wieczoru były zespoły:
Poparzeni Kawą Trzy oraz legendarny zespół eurodance
z lat 90-tych Fun Factory.
Drugi dzień Jarmarku obfitował w wydarzenia kulturalne
i sportowe wśród, których wymienić należy: zawody
wędkarskie o Puchar Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego,
Otwarte Mistrzostwa Miasta i Gminy Nowy Tomyśl
w Szachach Szybkich o Jarmarkowy Puchar Burmistrza,
a także Ogólnodostępne strzelanie z broni pneumatycznej o Puchar Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego.
Odwiedzający Park mogli na własne oczy zobaczyć pracę
nowotomyskich plecionkarzy, przedstawicieli szkół
plecionkarskich, a także unikatowy sposób wyplatania
wikliny przez naszych gości z Chimbarongo. Wieczorem
na jarmarkowej scenie wystąpiła gwiazda disco polo
Czadoman oraz poznański raper Mezo.
W ostatni dzień święta chmielu i wikliny tradycyjnie
odbyły się dożynki gminne zainicjowane mszą dziękczynną. Spod kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny
Nieustającej Pomocy przeszedł do Parku korowód
dożynkowy prowadzony przez Zespół Folklorystyczny
"Szamotuły". Wieńce z tegorocznych plonów na ręce burmistrzów złożyli przedstawiciele sołectw. W godzinach
popołudniowych rozpoczął się koncert Prywatnego
Ogniska Muzycznego z Nowego Tomyśla, po którym
wystąpił Kabaret „Czesuaf” z Poznania. Kolejnym
punktem programu był występ Sandry Rugały z zespołem Tajny Projekt Muzyczny. Ostatni dzień Jarmarku
to również podsumowanie zorganizowanych w tym
czasie konkursów oraz zawodów sportowych. Na
scenie pojawili się m.in. plecionkarze z Chile, którzy
podziękowali Burmistrzowi Włodzimierzowi Hibnerowi
za serdecznie przyjęcie i gościnę. Na ręce włodarza
przekazali wykonaną z wikliny figurkę Matki Bożej.
Tegoroczny Jarmark Chmielo-Wikliniarski zakończył
się koncertem legendarnego polskiego zespołu Dżem.
RR
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Jarmark Chmielo-Wikliniarski 2017 - FOTORELACJA
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Nasza rozmowa z … Rafałem Górczyńskim – nowotomyskim plecionkarzem

Kochajmy Polską Wiklinę!

O plecionkarstwie i jego perspektywach na przyszłość, nowotomyskich plecionkarzach, wiklinowym
symbolu naszego miasta i pojarmarkowych wrażeniach rozmawialiśmy z Rafałem Górczyńskim, mistrzem
w zawodzie koszykarz-plecionkarz, nauczycielem zawodu w Zespole Szkół w Jaworze, właścicielem
firmy R.G POLSKA WIKLINA, od ponad 20 lat w zawodzie, utytułowanym nowotomyskim plecionkarzem
i plecionkarskim designerem.
TNT - Jak według pana przedstawia się dzisiaj sytuacja polskich plecionkarzy i wikliniarzy?
R. Górczyński: Plecionkarstwo jest jednym z najstarszych zawodów świata, jak widać przetrwał do
dzisiaj w praktycznie nienaruszonym stanie- prace
wykonuje się ręcznie, bez użycia narzędzi elektrycznych.
Ponadto plecionkarzy charakteryzuje wyjątkowa siła
fizyczna, cierpliwość i zdolności manualne. Jest to
bardzo trudny zawód, ale gdy się go opanuje, potrafi
uzależnić. Przekazywany jest najczęściej pokoleniowo,
wykonywany w małych pracowniach plecionkarskich
kultywujących tradycje rodzinne. Jeśli miałbym określić
sytuację polskiego plecionkarstwa, to jest ona raczej
kryzysowa i skomplikowana. W latach 2006- 2013
wiele firm upadło z braku zamówień lub małej opłacalności produkcji, wiele do życzenia pozostawiała
też jakość wyplatanych produktów. Bardzo dużym
problemem w naszej branży była i jest „szara strefa”,
która obniża w sposób niepoliczalny nasze zarobki, a co
za tym idzie bardzo ciężko jest utrzymać małe firmy
na rynku. W ten właśnie sposób nastąpiła brutalna
selekcja firm nie radzących sobie w nowych realiach,
teraz jednak powoli dostrzegamy trend odwrotny,
zamówień jest coraz więcej, cena zaczyna być znośna,
brakuje nam jedynie wykwalifikowanych fachowców, a to niestety jest konsekwencją lat ubiegłych.
Pracownie były niedoinwestowane i nie można było
zatrudniać pracowników młodocianych, aby odnowić
kadrę rzemieślników. W obecnej sytuacji bardzo
ważne jest kształcenie nowych adeptów zawodu, czy
młodocianych, czy w formie kwalifikowanych kursów
zawodowych dla dorosłych, wszystko jest w naszych
rękach- mistrzów tego pięknego zawodu. Problemów
jest bardzo wiele, trudno je wszystkie wymienić, ale
jak wcześniej wspomniałem, plecionkarze są silni
i cierpliwi, więc przetrwają nie jedną burzę.
powinien dostać order za wytrwałość.
W 2000 roku w tworzeniu kosza giganta uczestniczyło około 50 nowotomyskich plecionkarzy. Jak Czy słusznym pana zdaniem jest stwierdzenie, że
wygląda to dziś, po 17 latach? I jak na tle sytuacji zawód plecionkarza jest "zawodem na wymarciu"?
R. Górczyński: Jak widać nadal żyje. Nie lubię tego
w kraju ma się nowotomyskie plecionkarstwo?
określenia, nie lubię kiedy się nas wciska na siłę
R. Górczyński: Sytuacja plecionkarzy nowotomyskich
do muzeum. Żyjemy, pracujemy,jesteśmy widoczni
jest praktycznie taka sama jak w całym kraju, nad
czym bardzo ubolewam, bo wielu dobrych fachowców
praktycznie wszędzie w naszym pięknym mieście.
zrezygnowało z zawodu, wielu odeszło z racji wieku
Powiedziałbym raczej, że my, plecionkarze, jestei tak jak wcześniej powiedziałem- bardzo odczuwalne
śmy w głębokim kryzysie, z którego jednak powoli
są konsekwencje braku szkolenia nowej kadry.
wychodzimy.
Podczas budowy kosza w 2000 roku istniało ponad Czy podejmuje się działania mające na celu zacho50 firm, w 2006 oku około 30, dziś jest ich może 10? wanie tradycji plecionkarskich? Kształtuje się nowe
Nie wygląda to dobrze, ale grupa która została jest pokolenie mistrzów plecionkarskich?
zdeterminowana, by na naszym terenie ten zawód
R. Górczyński: Jak już wcześniej powiedziałem, kuleje u nas
ratować, a ja osobiście uważam, że każdy z nich
trochę szkolenie młodych kandydatów na plecionkarzy.
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Wyjątkiem jest Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP
kształcenia.
w Chraplewie, który przyucza młodzież do zawodu Jak tegoroczny jarmark oceniają lokalni plecionkarze?
plecionkarza, zajęcia prowadzi zdolna i utytułowana
R. Górczyński: Trudno wypowiadać się za innych,
mistrzyni w zawodzie koszykarz-plecionkarz Katarzyna
jednak moim zdaniem koleżanki i koledzy plecionkarze
Wachowiak. Osobiście uczę zawodu w Zespole Szkół
z Nowego Tomyśla byli zadowoleni. Dla mnie jarmark
w Jaworze, prowadząc kwalifikowane kursy zawodowe
był wyjątkowy z tego powodu, że wystartowało tak
w zawodzie koszykarz- plecionkarz. Kurs przeznaczony
wielu uczestników w konkursie plecionkarskim im.
jest dla osób dorosłych,trwa 3 semestry i kończy się
Jana Bartosiewicza- ponad 60 osób, a i ja brałem
egzaminem państwowym. Taka forma kształcenia
udział w konkursie. Cieszy mnie bardzo duże zaintebardzo dobrze się sprawdza, kształcenie wzbogaca
resowanie gości jarmarkowych wyrobami z wikliny,
posiadane już umiejętności
spotkałem prawdziwych koneserów plecionkarskiej
i kwalifikacje zawodowe i jednocześnie pokazuje, że
sztuki. Miło było zobaczyć koleżanki i kolegów z całego
plecionkarstwo może być sposobem na życie. Wśród
kraju, a także plecionkarzy z Chile, zaproszonych przez
moich absolwentów widzę potencjał, który można
Burmistrza. Bardzo lubię atmosferę naszego Jarmarku
będzie w przyszłości wykorzystać do odbudowy
i nic nie jest w stanie tego zakłócić. Jarmark jest okazją
plecionkarstwa, także nowotomyskiego.
do podzielenia się doświadczeniami i porozmawiania
W tym roku na Jarmark Chmielo-Wikliniarski
o naszych sprawach. Atmosfera każdego Jarmarku
zaproszono przedstawicieli ze szkół w Jaworze,
jest nie powtarzalna- jest to po prostu nasze święto.
Łowiczu i Chraplewie. W tych placówkach odbywa Pana zdaniem Nowy Tomyśl jest nadal Wikli-Nowym
się kształcenie w kierunku plecionkarskim. Czy Tomyślem?
pana zdaniem zaproszenie szkół to dobry pomysł?
R. Górczyński: W Nowy Tomyślu jest jedyne w Polsce
R. Górczyński: Każda forma promocji jest dobra!
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, mamy największy
Zainteresowanie było naprawdę duże. Warto wspokosz na świecie, są aktywnie działający plecionkarze,
mnieć o tym, że w Łowiczu jest kolejna szkoła kształdo tego funkcjonuje stowarzyszenie plecionkarzy.
cąca w formie kwalifikowanych kursów zawodowych
Dla mnie Nowy Tomyśl zawsze będzie Wikli-Nowym
w zawodzie koszykarz-plecionkarz. Zajęcia prowadzi
Tomyślem, ale musimy dalej robić wszystko, aby tak
doświadczony mistrz Wojciech Świątkowski. Do tej
zostało. Kochajmy Polską Wiklinę!
pory działają tylko 2 szkoły kształcące w formie
KKZ- w Jaworze i Łowiczu. Mam nadzieję, że kiedyś
Rozmawiała: Maria Lamcha
także w Nowym Tomyślu powstanie podobna forma
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Czekają nas duże zmiany w oświacie

Nowy Rok Szkolny rozpoczęty

Ponad 2850 dzieci i młodzieży ze 137
oddziałów szkolnych i gimnazjalnych rozpoczęło dzisiaj nowy rok
szkolny 2017/2018 w gminie Nowy
Tomyśl. Uroczyste inauguracje zajęć
odbyły się we wszystkich naszych
placówkach oświatowych.
Zmiany wprowadzone w systemie
oświaty sprawiły, że nie było wśród
nich gimnazjów. Te placówki znikają
bowiem z oświatowej mapy naszego
kraju. Uczniowie drugich i trzecich
klas gimnazjalnych swoją edukację kontynuować będą w szkołach
podstawowych, do których klasy te
zostały w naszej gminie włączone.
Tak będzie m.in. w Borui Kościelnej
i Bukowcu. W Nowym Tomyślu 1
września działalność zainaugurowała
ponownie Szkoła Podstawowa nr 3,
utworzona w miejsce zlikwidowanego

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego.
Poza dwoma rocznikami gimnazjalistów naukę rozpoczęli w niej także
uczniowie klas I, IV i VII.
W uroczystej inauguracji roku szkolnego, a zarazem działalności nowej
placówki wziął udział m.in. Paweł
Mordal - zastępca burmistrza Nowego
Tomyśla, który w swoim wystąpieniu
życzył zarówno uczniom, jak i pracownikom oświaty wytrwałości i sukcesów.
Mówił także o zmianach, jakie w tym
roku czekają nowotomyską oświatę.
Będzie to bowiem rok wyjątkowy,
nie tylko ze względu na nowe rozwiązania organizacyjne. W Gminie
Nowy Tomyśl bieżący rok szkolny
przyniesie sporo oczekiwanych od
lat inwestycji. Rozbudowana zostanie
Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej,
w której swoje miejsce znajdzie także

Jubileuszowe spotkanie

35 lat pracy

Piękny jubileusz 35-lecia pracy zawodowej obchodziły
niedawno dyrektorki Przedszkola Nr 3 w Nowym
Tomyślu Anna Wojcieszak oraz Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej Mirosława
Chmielewska.
Z tej okazji 30 sierpnia odbyło się spotkanie burmistrza
Włodzimierza Hibnera i jego zastępcy Pawła Mordala
z jubilatkami. Burmistrz podziękował obu paniom za
wieloletnią działalność dydaktyczno-wychowawczą,
życząc dalszych osiągnięć w pracy zawodowej oraz
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
ML

oświata

pięć oddziałów przedszkolnych. O sześć
klas w nowym skrzydle oraz windę
wzbogaci się Szkoła Podstawowa nr
2 w Nowym Tomyślu. Zakończona
będzie także rozbudowa Przedszkola
nr 1, dzięki czemu będzie ono nie
tylko większe, ale przede wszystkim
nowocześniejsze. Przeprowadzona
zostanie termomodernizacja Hali
Sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 3. Ta ostatnia wiadomość ucieszyła
najbardziej zgromadzonych na inauguracji uczniów i pracowników nowej
Szkoły Podstawowej nr 3, która po
zlikwidowanym Gimnazjum przejęła
imię Feliksa Szołdrskiego. Wcześniej
burmistrz Paweł Mordal uczestniczył w inauguracji roku szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii
Skłodowskiej Curie.
ML
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Miła uroczystość w Urzędzie

Awanse zawodowe nauczycieli
W dniu 30 sierpnia Burmistrz Włodzimierz Hibner
wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego jedenastu nauczycielom,
którzy w lipcu br. zdali egzamin przed Komisją
Egzaminacyjną i otrzymali kolejny stopień awansu
zawodowego.
W grupie tej znaleźli się: Malwina Paś (Przedszkole Nr 2
„Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyślu), Paula Frąckowiak
(Przedszkole Nr 3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyślu),
Ewelina Dziurla i Weronika Gawron-Andrzejczak
(Przedszkole Nr 4 „ Bolka i Lolka” w Nowym Tomyślu), Anna
Tomaszyk, Tomasz Siwiński, Mariola Wieczorek, Anna
Pietruszyńska i Monika Kawała (Szkoła Podstawowa
Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu), Anna
Mieleszczuk-Albrecht (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu) oraz Magdalena
Miś-Herbeć (Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego
w Sątopach).
Burmistrz wręczył także powierzenia funkcji dyrektora
przedszkola Iwonie Jarzyna (Przedszkole nr 1 „Misia
Uszatka” w Nowym Tomyślu), Joannie Krysztofek-Koprak
(Przedszkole nr 4 „Bolka i Lolka” w Nowym Tomyślu) oraz
Lidii Borkiewicz (Przedszkole nr 5 „ Słoneczko” w Nowym
Tomyślu).
Gratulujemy dyrektorom przedszkoli otrzymania nominacji
na stanowiska kierownicze, a nauczycielom uzyskania
kolejnego stopnia awansu zawodowego. Życzymy wszystkim
satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
M.Wysocka-Raginia
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Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok
– zapraszamy do udziału w głosowaniu!
Zakończył się pierwszy etap działań związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl
na 2018 rok. Od 24 lipca do 31 sierpnia mieszkańcy naszej gminy składali propozycje projektów do realizacji
w przyszłym roku. W tym okresie wpłynęło 19 wniosków: 12 na projekty inwestycyjne, na łączną kwotę 461
060,40 zł oraz 7 na projekty prospołeczne na kwotę 56 994,00 zł. Cztery projekty planowane są do realizacji
w mieście, pozostałe na obszarach wiejskich. Wśród projektów inwestycyjnych mieszkańcy zgłosili m.in. budowę
placów zabaw, siłowni zewnętrznych, biesiadników. Projekty społeczne dotyczą głównie organizacji imprez
sportowych, kulturalnych i integracyjnych.
Powołana przez Burmistrza Nowego Tomyśla komisja do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu
Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok przystąpiła do weryfikacji złożonych przez mieszkańców
projektów pod względem formalno-prawnym oraz zgodności z zasadami określonymi w uchwale.
Po zbadaniu wszystkich projektów, a także uzyskaniu wyjaśnień i uzupełnieniu wniosków komisja opracowała
ostateczną listę projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców.
Wykaz wniosków zakwalifikowanych do głosowania
w Budżecie Obywatelskim Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok

* kolejność projektów została ustalona w drodze losowania przeprowadzonego przez Komisję i obowiązywać będzie na karcie do głosowania
** przewidywane koszty są szacunkowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu zadania
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Głosowanie mieszkańców na zakwalifikowane projekty odbywać się będzie od 2 do 20 października 2017 r.
Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Gminy Nowy Tomyśl, którzy w dniu głosowania ukończyli
16 rok życia. Projekty są oceniane w głosowaniu tajnym. Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do
urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osób niepełnoletnich
wymagana jest ważna legitymacja szkolna) i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu. Jeden mieszkaniec może oddać tylko jedną kartę do głosowania.
Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „TAK” przy wybranych projektach na karcie
do głosowania. Głosujący dokonuje wyboru z puli projektów inwestycyjnych i prospołecznych mając do dyspozycji łącznie 4 głosy do rozdysponowania, po 2 na obie kategorie. Postawienie znaku „X” przy więcej niż 2
projektach dla danej kategorii lub niewybranie żadnego projektu powoduje, że głos jest nieważny.
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Ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży

Warsztatowy Eko Piątek
11 sierpnia w holu Nowotomyskiego Ośrodka Kultury odbyły się warsztaty ekologiczne. Choć początkowo imprezę planowano zrobić przy wiklinowej muszli koncertowej, złe warunki atmosferyczne nie
pozwoliły na organizację Eko Piątku pod gołym niebem.
Pomimo padającego deszczu nie zabrakło chętnych do wzięcia udziału w zajęciach. Na uczestników czekały
warsztaty: druku na tkaninie, czerpania papieru, wytwarzania naturalnych kosmetyków, kulinarne, tkactwa
oraz ebru. Wszystko w duchu eko. Poprzez zabawę najmłodsi uczestnicy mogli poznać różne sposoby wykorzystywania surowców wtórnych. Eko Piątek był kolejnym wydarzeniem zrealizowanym, wspólnie przez Urząd
Miejski w Nowym Tomyślu oraz Nowotomyski Ośrodek Kultury, w ramach projektu edukacyjno-informacyjnego
na temat właściwej segregacji śmieci. 									
RR

Przegląd Kapel Podwórkowych

Podwórkowe nuty we wiklinie
W sobotnie popołudnie 2 września „miejski folklor” zawitał do
wiklinowej muszli koncertowej. Stało się to za sprawą Przeglądu
Kapel Podwórkowych pamięci Andrzeja Bobkiewicza zorganizowanego przez Nowotomyski Ośrodek Kultury.
Zmarły w kwietniu tego roku Andrzej Bobkiewicz był jednym z założycieli
nowotomyskiej Kapeli Zza Winkla. Spotkanie było wyjątkową okazją
do wspomnienia nieżyjącego artysty. W przeglądzie wystąpiły kapele:
Lwowska Fala z Ukrainy, Spod Dębu z Piotrkowa Trybunalskiego, Bayer
z Nowej Soli oraz nowotomyska Kapela Zza Winkla. Koncerty zgromadziły
przed muszlą koncertową całe rodziny, które do godzin wieczornych
uczestniczyły w Przeglądzie. Podczas imprezy można było skosztować
smacznych specjałów serwowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.
RR
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Narodowe Czytanie 2017

WESELE w bibliotece
W piątkowy wieczór, 1 września wszyscy przekraczający progi Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyślu witani byli po staropolsku chlebem i solą. Okazją ku temu było Narodowe Czytanie,
które odbyło się u nas w przededniu ogólnopolskiej
akcji. Przebiegło ono w bardzo radosnej i przyjemnej
atmosferze. A to dzięki lekturze, która zwyciężyła
drogą internetowego głosowania spośród czterech
różnych propozycji. Było nią „Wesele” Wyspiańskiego.
Czytania tego wybitnego dramatu z ogromnym powodzeniem podjęli się aktorzy Amatorskiej Grupy Teatralnej
działającej przy Nowotomyskim Ośrodku Kultury:
Beata Baran, Genowefa Hreczyńska, Barbara Jandy,
Magdalena Miś-Herbeć, Emilia Wałęsa, Henryk
Helwing, Tomasz Kasper, Piotr Mańka, Bogdan
Nawrot, Krzysztof Przybylak i Andrzej Wałęsa.
Cieszy fakt, że tak wiele osób przybyło tego dnia do
biblioteki, aby w pięknej scenerii wystawy „Dawnych
wesel czar” , przy ludowej muzyce i weselnym placku
wsłuchiwać się w czytane dialogi.
Prezydent Andrzej Duda podkreślił wagę tego dzieła
mówiąc:
„(…) warto po raz kolejny, mam nadzieję – bo jestem
przekonany, że każdy już czytał w swoim życiu Wesele - tę
piękną pozycję naszej literatury przeczytać. Przeczytać
ją razem, przypomnieć sobie te niezwykle ważne dla
naszej historii, dla naszej kultury, dla właśnie fundamentów tego, co nazywamy polskością, te niezwykle
ciekawe wersy dramatu, arcydramatu Stanisława
Wyspiańskiego.”
W nowotomyskiej bibliotece wyjątkową scenerię stanowili ucharakteryzowani aktorzy, a także żywa muzyka
weselna w wykonaniu Moniki Kuś (śpiew, baraban,
skrzypce) i Eweliny Chatłas (śpiew, baraban, akordeon.
Panie zaśpiewały pieśni: miłosne, śpiewane podczas

przyjazdu pana młodego do domu młodej, wychodzenia młodych do ślubu i pieśni oczepinowe. W drugiej
części, instrumentalnej, zaprezentowały garnitur
tańców łowickich trójmiarowych: kujawiaka, kujona
i oberka. Na zakończenie podzieliły się tekstem pieśni
„Oj, chmielu, chmielu” z rozochoconą publicznością. Do
wspólnego śpiewania nie trzeba było długo zachęcać,
a muzyka, która rozbrzmiewała w sali porwała tych
odważniejszych do tańca.
Izabela Putz
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VII Przystanek: Biblioteka!

Szlakami pięciu kultur
W minioną sobotę, 9 września
przed nowotomyską biblioteką
było niezwykle barwnie, gwarno
i wesoło. A to za sprawą corocznej plenerowej imprezy, która
tym razem poprowadziła licznie
przybyłych uczestników szlakiem
różnych kultur.
Dzieci, ich rodzice, a także grupy
koleżeńskie ochoczo sprawdzały się
w zabawach quizowych, intelektualnych, artystycznych, sportowych
i innych, odwiedzając pięć kulturowych Przystanków: indiański, afrykański, słowiański, dalekowschodni,
skandynawski, a także Przystanek
zaprzyjaźnionego z naszą biblioteką
Nadleśnictwa Bolewice. W międzyczasie można było odwiedzić stanowisko
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Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w Nowym
Tomyślu, gdzie Bernarda
Sobieska i Zofia Skotarek
dokonywały pomiaru cukru
i ciśnienia krwi.
Dużym zainteresowaniem
cieszyły się również dodatkowe atrakcje imprezy: pokaz
judo uczniów I Akademickiej Szkoły
Podstawowej w Nowym Tomyślu,
utkana opowieściami i dźwiękami
afrykańskich instrumentów podróż do
Afryki pod hasłem: Dzienniki z Afryki
– od Sienkiewicza do muzyki, w którą
zaprosili członkowie grupy Mozaika
i energetyczny koncert zespołu
Czarodziejska. Ostatnim punktem
wydarzenia było oczekiwane przez

wszystkich losowanie atrakcyjnych
nagród za uczestnictwo w konkursie
głównym i rozwiązanie plebiscytu:
Skojarz tytuł książki. W międzyczasie
można było tradycyjnie skosztować
bibliotekarskich wypieków na CAFE
PRZYSTANKU, a także zapozować
artyście Zdzichowi Połącarzowi do
sesji portretowej.
MiPBP
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KOMUNIKAT
WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. W sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017, poz. 19) od l lipca 2017 r. na
terenie całego kraju obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów. Ministerstwo Środowiska chce
w ten sposób poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych.
Od tego czasu odpady komunalne
są dzielone na cztery frakcje plus
odpady zmieszane.
- Papier, w skład którego wchodzą
odpady z papieru, w tym tektury,
odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury,
zbiera się w pojemnikach/workach
koloru niebieskiego oznaczonych
napisem „Papier”,
- Szkło, w skład którego wchodzą
odpady ze szkła, w tym odpady
opakowaniowe ze szkła, zbiera się
w pojemnikach/workach koloru
zielonego oznaczonych napisem
„Szkło”,
- Metale i tworzywa sztuczne,
w skład których wchodzą odpady
metali, w tym odpady opakowaniowe
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe
tworzyw sztucznych, oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,
zbiera sie w pojemnikach/workach
koloru żółtego oznaczonych napisem
„Metale i tworzywa sztuczne”,
- Odpady ulegające biodegradacji
ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów zbiera się w pojemnikach/workach koloru brązowego

oznaczonych napisem ,,Bio”.
obowiązujących pojemników zgodnie
W przypadku gdy pojemniki, o któ- z powyżej opisanymi wytycznymi do
rych mowa powyżej obniżą walory końca 2017 roku, natomiast w przyestetyczne przestrzeni publicznej, padku posiadanie innych kolorów
w której się znajduję, w szczególności pojemników do segregacji należy
w miejscach o znaczeniu historycz- wymienić je na właściwe kolory do
nym lub przyrodniczym, dopuszcza 30 czerwca 2022 roku.
się, aby pojemniki były pokryte
odpowiednim kolorem, o którym
Burmistrz Nowego Tomyśla
mowa powyżej tylko w części, jednak
Włodzimierz Hibner
nie mniej niż 30% zewnętrznej,
całkowitej powierzchni pojemnika,
w sposób widoczny dla korzystających
z pojemników.
Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy na wdrożenie
wspólnych zasad tj:
-oznakowanie napisami dotychczas
obowiązujących pojemników w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy
od 1 lipca 2017 r.,
- na wymianę pojemników we właściwych kolorach w terminie 5 lat, czyli
maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.
W związku z powyższym „właściciele nieruchomości” posiadający
pojemniki do segregacji odpadów
komunalnych zobowiązani są do
oznakowania napisami dotychczas
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Turniej Piłkarski Orlików

Piłkarski Laur

27 sierpnia na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Nowym Tomyślu odbył się turniej piłkarski
Torneo Wielkopolskie Orlików Nowy Tomyśl
2017 o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla.
Turniej odbywał się pod patronatem Polskiego
Związku Piłki Nożnej, Fundacji im. Kazimierza
Górskiego oraz Marszałka Województwa
Wielkopolskiego.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał burmistrz
Włodzimierz Hibner. W turnieju uczestniczyło 7 zespołów rozgrywających mecze w systemie każdy z każdym.
Zwycięzcą turnieju został zespół Footbal Academy Myślibórz, która do ostatniego gwizdka rywalizowała
o zwycięstwo z drużyną Steinpol Ilanka Rzepin. Na III miejscu
uplasowała się Nowotomyska Akademia Piłkarska.
Wszystkie zespoły uczestniczące w turnieju otrzymały puchary
i nagrody, które wspólnie wręczyli dyrektor OSiR Artur Łoziński
oraz twórca Piłkarskiego Lauru Mirosław Wrzesiński.
Przyznano również wyróżnienia indywidualne turnieju:
Król strzelców – SINIAWSKI OLIWER – STEINPOL ILANKA RZEPIN
Najlepszy zawodnik – TALAGA KACPER – NAP NOWY TOMYŚL
Najlepszy bramkarz – DĄBKOWSKI DAWID – POLONIA SŁUBICE
Trener zwycięskiej drużyny: JODKO BARTOSZ – FA MYŚLIBÓRZ
OSiR

Stypendia i nagrody dla najzdolniejszych
Już wkrótce najzdolniejsi uczniowie
z całej gminy otrzymają stypendia
za dobre wyniki w nauce. Na wniosek burmistrza Nowego Tomyśla
poczas sesji w dn. 28 sierpnia br.
Rada Miejska podjęła uchwałę
przyjmującą regulamin przyznawania stypendiów i nagród dla
uzdolnionych uczniów.
Do ubiegania się o stypendium mają
prawo uczniowie kl. IV - VIII szkół
podstawowych i klas gimnazjalnych,
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zamieszkali na terenie gminy Nowy
Tomyśl. Stypendia przyznaje się na
okres 10 miesięcy od dnia 1 września
do dnia 30 czerwca następnego roku
szkolnego.
Wysokość miesięcznego stypendium
za osiągnięcia i wyniki uzyskane
przez ucznia szkoły podstawowej lub
klasy gimnazjalnej została ustalona
następująco:
• 150,00 zł brutto za uzyskaną na
świadectwie szkolnym średnią

ocen z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych od 5,50 do 5,79
• 250,00 zł brutto za uzyskaną na
świadectwie szkolnym średnią
ocen z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych od 5,80 do 6,00.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium
do Burmistrza Nowego Tomyśla
występuje dyrektor szkoły, do której
uczęszcza uczeń.
KŁ
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Młodzieżowe Zawody Strzeleckie

Finał LATA z LOK-iem
W dn. 24 sierpnia na strzelnicy pneumatycznej
Ligi Obrony Kraju odbyły się Finałowe Zawody
Strzeleckie z broni pneumatycznej dla młodzieży
w dwóch grupach wiekowych: grupie do 13 lat
i grupie powyżej 13 roku życia.
Aby wyłonić najlepszych, organizatorzy przeprowadzili naukę strzelania, w której ogółem wzięło
udział 60 uczestników. Organizatorem nauki
strzelania i zawodów był Zarząd Rejonowy Ligi
Obrony Kraju Nowy Tomyśl oraz Środowiskowy
Klub Strzelecki LOK, przy finansowym wsparciu
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Program zawodów
przewidywał strzelanie z broni pneumatycznej
(wiatrówka)- 14 strzałów na odległość 10 metrów.
W grupie do 13 lat zwyciężyła Patrycja Skowrońska,
która wyprzedziła Oliwię Grzelczak oraz Marikę Skowrońską. W grupie powyżej 13 lat najlepszy okazał się
Patryk Cegielski, a kolejne miejsca zajęli: Weronika Laufer i Dawid Laufer.
Najmłodszą uczestniczką zawodów była czteroletnia Madzia Skowron.
Najlepsi w poszczególnych grupach otrzymali puchary, dyplomy i upominki rzeczowe, które w imieniu dyrektora OSiR Artura Łozińskiego wręczył Henryk Sabaturski. Naukę strzelania i zawody prowadzili instruktorzy
strzelectwa sportowego LOK: Henryk Sabaturski, Wojciech Teleszyński i Lech Bobkiewicz.
W.T.
Koszykarski obóz na Litwie

Dream Team w Kownie
W połowie sierpnia 12-osobowa reprezentacja klubu
koszykarskiego Dream Team Nowy Tomyśl (rocznika
2004/2005), udała się na obóz przygotowawczy do
nowego sezonu na Litwę. Dzięki staraniom trenera
Mariusza Jarońskiego, udało się nawiązać współpracę
i uzyskać możliwość trenowania w starej hali Żalgirisu
(miejscowego i zarazem najbardziej znanego klubu
koszykarskiego w tym kraju).
Pod koniec obozu nasze koszykarki rozegrały swój
pierwszy oficjalny mecz międzypaństwowy z zespołem o rok starszym Kauno KM „Aisčiai“. Zespół ten
w maju tego roku został mistrzem kraju U14, a kilka
zawodniczek jest reprezentantkami Litwy. Mecz
rozpoczął się od wręczenia przez zawodniczki Dream
Team gadżetów promujących Gminę Nowy Tomyśl,
koleżankom z Litwy. Niestety nie udało się wygrać,
ale wynik Litwa - Polska 72:50 nie przynosi ujmy, tym
bardziej, że nasze dziewczyny walczyły o każdą piłkę
i poważne potraktowały przeciwniczki znad Niemna.
Oprócz treningów zawodniczki miały okazję zwiedzić
zabytki Kowna oraz Wilna. Organizacja obozu wsparta
została m.in. dotacją ze środków Gminy Nowy Tomyśl.
Szczególne podziękowania dla litewskiego przyjaciela
klubu Aidasa Vaišnora za pomoc w organizacji, a także
dla Mindaugasa Arlauskasa. Wycieczkę po Litwie dla
zawodniczek zorganizowała Izabela Pakuła.
Dream Team
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