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TERAZ NOWY TOMYŚL

LIST INTENCYJNY W SPRAWIE WIADUKTU PODPISANY

CZAS NA DOKUMENTACJĘ
Burmistrz Włodzimierz Hibner i zastępca burmistrza Paweł Mordal w piątek 
3 listopada wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, z udziałem m.in. Wicemarszałka 
Wojciecha Jankowiaka, podczas którego doszło do podpisania listu intencyj-
nego w sprawie współfinansowania wykonania dokumentacji projektowej na 
budowę fragmentu obwodnicy w części drogi wojewódzkiej nr 305 wraz z wia-

duktem nad linią kolejową. Dzięki niemu już na początku 2018 r. ogłoszony zostanie przetarg na to zadanie.
Zgodnie z treścią podpisanego listu szacunkowa wartość wykonania tej dokumentacji określona została na kwotę 
750 000,00 zł. Przedstawiciele samorządów Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Nowotomyskiego zadekla-
rowali swój udział w 1/3 kosztów, jednak nie więcej niż 250 000,00 zł każdy. Pozostałą część sfinansuje ze swojego 
budżetu Gmina Nowy Tomyśl, która jednocześnie deklaruje także pokrycie dodatkowych kosztów w przypadku, 
jeśli przekroczą one zaplanowaną kwotę. Burmistrz Włodzimierz Hibner zgodził się także, aby to Gmina Nowy 
Tomyśl przejęła obowiązki podmiotu, który zajmie się koordynacją wynikających z tego tytułu prac, w szczególności 
ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu i realizacją zawartej na jego podstawie umowy. Pomoże to przyspieszyć 
dalsze działania w kierunku budowy tak potrzebnego Nowemu Tomyślowi wiaduktu.
Warto wspomnieć, iż na ukończeniu są także czynności zmierzające do uchwalenia nowego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego tego terenu, który jest warunkiem koniecznym opracowania dokumentacji 
projektowej.

P.M.

27 października w nowotomy-
skiej Wyższej Szkole Pedagogiki 
i Administracji odbyła się między-
narodowa konferencja „Wyzwania 
i problemy samorządów w pro-
cesie pozyskiwania inwestorów”. 
Została ona zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Samorządowe 
A2- Wielkopolska przy współpracy 
z Urzędem Miejskim w Nowym 
Tomyślu oraz Wyższą Szkołą 
Pedagogiki i Administracji im. 
Mieszka I w Nowym Tomyślu.
Otwarcia konferencji dokonał Burmistrz 
Nowego Tomyśla Włodzimierz 
Hibner, który przywitał przybyłych 
gości oraz podkreślił jak ważne dla 
Nowego Tomyśla jest zorganizowanie 
konferencji o tak wysokiej randze. 
Zgromadzonych uczestników przy-
witali także Prezes Stowarzyszenia 
Samorządowego A2 Wielkopolska, 
Wójt Gminy Stare Miasto Ryszard 
Nawrocki oraz dziekan Wyższej 
Szkoły Pedagogiki i Administracji 

im. Mieszka I w Nowym Tomyślu  
dr Joanna Frejman.
Honorowy patronat nad konferen-
cją objęli Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Marszałek 
Województwa Lubuskiego oraz Polska 
Agencja Inwestycji i Handlu.
Wśród prelegentów znaleźli się: Patryk 
Demski (Burmistrz Miasta i Gminy 
Pelplin, a zarazem prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Samorządowego A1), 
który podzielił się z zebranymi doświad-
czeniami Pelplina w zakresie inwestycji 
przy autostradzie A1, Piotr Kopeć 
(Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce), 
który na przykładzie swojej gminy 
opisywał pozyskiwanie inwestorów 
oraz Zbigniew Markowski (Sekretarz 
Nowotomyskiej Izby Gospodarczej), 
który przedstawił rozwój gospodarczy 
Nowego Tomyśla na przykładzie firm 
zrzeszonych w Nowotomyskiej Izbie 
Gospodarczej. Prelekcje wygłosili także 
Marzena Szułczyńska z Wyższej 
Szkoły Pedagogiki i Administracji im. 

Mieszka I w Nowym Tomyślu, która 
poruszyła tematykę wpływu sąsiedz-
twa autostrady na lokalny rynek pracy 
oraz Leszek Kołodziejczyk - Główny 
Specjalista Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego w Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu w Warszawie, 
który zaprezentował współdziałanie 
PAIH z samorządami w procesie 
pozyskiwania inwestorów.
Wydarzenie zgromadziło ponad 70 
uczestników. Wśród licznie przybyłych 
gości znaleźli się m.in. Mariusz Sidor 
reprezentujący kancelarię Prezydenta 
RP, samorządowcy gmin i powiatów 
województwa lubuskiego i wielko-
polskiego oraz delegacja niemieckiej 
gminy Mittenwalde.

Maria Lamcha

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W NOWYM TOMYŚLU

JAK POZYSKAĆ INWESTORA?

WYDARZENIA
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POWSTANIE PROJEKT PRZEBUDOWY UL. PIŁSUDSKIEGO

OTWARCIE OFERT
W dniu 31 października nastąpiło 
otwarcie zgłoszonych ofert prze-
targowych na opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej 
dla przebudowy ulicy Piłsudskiego 
i placu Chopina w Nowym Tomyślu 
wraz z uzyskaniem wymaganych 
prawem decyzji, uzgodnień i opinii. 
Do przetargu przystąpiła firma AKPB 
Architekci z Poznania, która zaofe-
rowała kwotę 248.460,00 zł, która 
mieści się w kwocie przeznaczonej 
na ten cel przez Gminę.
Od kilku lat trwa dyskusja na temat złego 
stanu technicznego ul. Piłsudskiego, 
będącej de facto centrum Nowego 
Tomyśla oraz swego rodzaju jego 
wizytówką. Poprawa obecnego stanu tj. 
przebudowa tej ulicy oraz placu Chopina 
jest jednym z priorytetów Burmistrza 
Włodzimierza Hibnera. W ubiegłym 
miesiącu ogłoszony został przetarg 
na zadanie pn. „Opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej 
dla przebudowy ulicy Piłsudskiego 
i placu Chopina w Nowym Tomyślu 
wraz z uzyskaniem wymaganych 
prawem decyzji, uzgodnień i opinii”.
Zamówienie zostało podzielone na 
dwa etapy.
ETAP I
Wykonanie koncepcji programowo 

- przestrzennych spójnych dla przebu-
dowy ul. Piłsudskiego (termin realizacji: 

29 grudnia br.) i pl. 
Chopina (termin reali-
zacji: 30 maja 2018 
roku) obejmujących 
swoim zakresem 
m.in. następujące 
elementy: droga, 
chodniki, alejki, 
miejsca postojowe, 
parkingi, oświetlenie 
LED, elementy małej 
architektury i zieleń. Koncepcja ma 
zawierać opis rozwiązań służących 
wzrostowi atrakcyjności przestrzeni 
miejskiej.
ETAP II
Wykonanie dokumentacji projektowo 

- kosztorysowej na podstawie wcze-
śniej zatwierdzonej koncepcji wraz 
z uzyskaniem wymaganych prawem 
decyzji, uzgodnień i opinii osobno dla 
następujących części:
część I – wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla przebu-
dowy ul. Piłsudskiego o długości 550 m. 
Zadanie obejmuje m.in.: przebudowę 
nawierzchni i zjazdów istniejących 
w pasie drogowym, przebudowę 
chodników z wyodrębnieniem miejsc 
postojowych, przebudowę istniejącej 
kanalizacji deszczowej, przebudowę 
kolidujących sieci uzbrojenia terenu 
podziemnego i nadziemnego, wymianę 
oświetlenia na oświetlenie w technologii 

LED, zaprojektowanie zieleni, organizację 
ruchu. Termin realizacji pierwszej 
części II ETAPU to 30 kwietnia 2018 
roku.
część II - wykonanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej dla przebu-
dowy placu Chopina.  Zadanie obejmuje 
m.in.: przebudowę nawierzchni i zjaz-
dów istniejących w pasie drogowym,  
przebudowę chodników, przebudowę 
miejsc postojowych i parkingu, prze-
budowę kanalizacji deszczowej, prze-
budowę kolidujących sieci uzbrojenia 
terenu podziemnego i nadziemnego, 
wymianę oświetlenia na oświetlenie 
w technologii LED, zaprojektowanie 
zieleni, organizację ruchu. Termin 
realizacji drugiej części II ETAPU to 
31 lipca 2018 roku.
Na podstawie tej dokumentacji w przy-
szłym roku rozpoczęte zostaną prace 
budowlane.                                          RR

AKTUALNOŚCI

RANKING NA PODSTAWIE DANYCH GUS

NOWY TOMYŚL WŚRÓD LIDERÓW ROZWOJU!
Gmina Nowy Tomyśl uplasowała się na bardzo wysokim 16 miejscu w kategorii gmin miejsko-wiejskich 
w rankingu najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce.
Stworzony przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego 
Zrównoważonego Rozwoju ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego 
gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego, a także promocję rozwoju na bazie opracowanych 
wzorców.
W rankingu ocenie poddanych zostało 2478 gmin, podzielonych na kategorie: miast na prawach powiatu, gmin 
miejskich, gmin miejsko-wiejskich i gmin wiejskich. Nowy Tomyśl oceniany był wśród 616 samorządów w kategorii 
gmin miejsko-wiejskich. Obok Nowego Tomyśla, który zajął 16 pozycję, wśród okolicznych gmin w tej kategorii, 
na 23 miejscu uplasował się Wolsztyn, na 28 – Grodzisk Wlkp., na 31 – Buk, na 76 – Opalenica, na 77 – Pniewy, 
na 191 – Zbąszyń, na 307 – Lwówek Wlkp.
Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod uwagę brane są 
m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba 
podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 
na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.
Pełna wersja rankingu dostępna jest na stronie: samorząd.pap.pl

Marzena Kortus
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AKTUALNOŚCI

NOWY TOMYŚL UCZCIŁ ROCZNICĘ 
ODRODZENIA NIEPODLEGŁOŚCI

WYJĄTKOWE OBCHODY
Tegoroczne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości w Nowym 
Tomyślu miały wyjątkowy charakter. 
Wojskowa kompania honorowa, 
poznańskie Koziołki, grupa rekon-
strukcyjna, oflagowane miasto 
oraz po raz pierwszy w naszym 
mieście Marsz Niepodległości, to 
tylko część z bogatego programu 
uroczystości w dniu 11 listopada.
Obhchody święta rozpoczęły się 
o godzinie 15:00 mszą świętą 
za Ojczyznę, którą w kościele 
pw. Najświętszej Maryi Panny 
Nieustającej Pomocy w Nowym 
Tomyślu odprawił ksiądz kanonik 
Andrzej Grabański. Nabożeństwo 
odbyło się przy asyście Kompani 
Honorowej Batalionu Logistycznego 
17 Brygady Zmechanizowanej im. 
gen. broni Dowbor- Muśnickiego 
z Międzyrzecza. Po zakończonej mszy 
kombatanci, przedstawiciele gminnych 
i powiatowych władz samorządowych, 
partii politycznych i samorządowych 
ugrupowań wyborczych, ducho-
wieństwo, a także przedstawiciele 

służb mundurowych, 
stowarzyszeń i orga-
nizacji społecznych, 
harcerze, dzieci 
i młodzież z nowo-
tomyskich szkół 
oraz mieszkańcy 
Nowego Tomyśla 
przeszli ulicami 
miasta w Marszu 
Niepodległości. Biało-czerwony 
pochód prowadzony przez żołnierzy 
z kompanii honorowej przed godziną 
17:00 dotarł na pl. Niepodległości. 
W tym miejscu rozpoczęła się uro-
czystość patriotyczna. W okoliczno-
ściowym przemówieniu Burmistrz 
Nowego Tomyśla Włodzimierz 
Hibner przypomniał, że pokolenia 
naszych przodków żyjące pod jarz-
mem zaborców nigdy nie zaprzestały 
wierzyć i walczyć o niepodległą 
Polskę. Ich marzenia spełniły się 99 
lat temu. Burmistrz również zwrócił 
uwagę na to, że mimo jesiennej, 
listopadowej aury święto 11 listopada 
powinno byś obchodzone radośnie 

i łączyć wszystkich Polaków. Po salwie 
honorowej obecne na uroczystości 
delegacje złożyły kwiaty pod pomni-
kiem Powstańców Wielkopolskich. 
Następnie zebrani udali się do 
Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, 
gdzie odbył się koncert i spektakl histo-
ryczny przygotowany przez uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym 
Tomyślu, Szkoły Podstawowej z Borui 
Kościelnej oraz Szkoły Podstawowej 
przy WSPiA w Nowym Tomyślu. 
W holu osrodka można było obejrzeć 
wystawę plakatów patriotycznych 
oraz skosztować tradycyjnych rogali 
świętomarcińskich.

M.L.
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PONAD 100 ZESPOŁÓW NA STARCIE

REKORDOWE MARSZE

Pomimo niezbyt zachęcającej pogody , jaka towa-
rzyszyła nam w sobotę 28 października, na starcie  II 
Nowotomyskiego Maratonu Marszów na Orientację 
stanęła rekordowa liczba uczestników. W tegorocznej 
imprezie wzięło udział ponad 250 uczestników i aż 108 
zespołów w trzech kategoriach wiekowych TD, TM i TJ. 
Tym razem impreza gościła w Bukowcu, a zmagania toczyły 
się na trasach leśnych pomiędzy tą miejscowością, a Biała 
Wsią w gm. Grodzisk Wlkp. W ramach Maratonu rozegrane 
zostały dwie odrębne imprezy: II Otwarte Mistrzostwa 
Powiatu Nowotomyskiego w Turystycznych Marszach 
na Orientację oraz II Olęderskie Marsze na Orientację. 
Przygotowane trasy liczyły od 2600 do 3850 m długości, 
a podczas ich pokonywania należało, przy pomocy mapy 
i kompasu, odnaleźć 10-15 punktów kontrolnych. 
W najmłodszej kat. TD zmierzyło się 39 zespołów i 97 
uczestników. Mistrzami Powiatu Nowotomyskiego na rok 
2017 zostały drużyny ze Szkoły Podstawowej w Chełmnie 
(Jakub Niemyt, Błażej Skrzypczak i Krzysztof Buliczak) 
oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach (Mikołaj 
Ostałowski i Jakub Putyra). 
W tradycyjnie już najliczniej obsadzonej kategorii TM wzięło 
udział 60 drużyn i aż 118 uczestników. 
Tytuł Mistrzyń Powiatu Nowotomyskiego wywalczyły Julia 
Nowicka i Natalia Kędzia z Zespołu Szkół w Pniewach. 
Wicemistrzyniami zostały natomiast Marcelina Śliczner 
i Kinga Cicha, reprezentujące klasy gimnazjalne Szkoły 
Podstawowej w Borui Kościelnej. W kat. TJ, w której wystar-
towało 9 zespołów i 17 uczestników bezkonkurencyjni 
okazali się reprezentanci Zespołu Szkół w Pniewach: Kinga 
Walczak i Michał Piśny. 
W rozegranych po zakończeniu Mistrzostw Powiatu, II 
Olęderskich Marszach na Orientację, w kat. TD I miejsce zajęli 
Wiktor Ciebielski i Olaf Kapłon (SP Pniewy), natomiast 
na II miejscu uplasowali się Ksawery Drożdżal i Oliwia 
Dzięcioł z SP w Borui Kościelnej.
W kat. miejsca I-II zajęli – Marcelina Śliczner i Kinga Cicha 
oraz Jakub Heinrich i Krzysztof Ratajczak reprezentujący 
Szkołę Podstawową w Borui Kościelnej. W tej kategorii, 
wśród 60 startujących zespołów, na wysokim V miejscu 
uplasowali się Piotr Raczkowiak i Oskar Skrzypczak 

TURYSTYKA

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu), a na VI 
miejscu Natalia Bryza i Paulina Laufer reprezentujące 
SP 3 w Nowym Tomyślu.
W kat. TJ zwyciężyli: Maksymilian Frąckowiak i Filip 
Kucza (Zespół Szkół w Pniewach). 
Współorganizatorami II Nowotomyskiego Maratonu 
Marszów na Orientację byli: Urząd Miejski w Nowym 
Tomyślu, Nowotomyski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Nowym Tomyślu.  Organizację Mistrzostw 
Powiatu wsparło także Starostwo Powiatowe w Nowym 
Tomyślu.                                                                                    P.M.

Nowy Tomyśl, dnia 14 listopada 2017 r. 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy 
Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą 
Celną i ulicą Kolejową
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm., tekst jednolity) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze 
zm., tekst jednolity) w związku z uchwałą Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 
9 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz 
wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz 
wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 listopada 2017 r. do 21 
grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 
Nowy Tomyśl, w godzinach urzędowania. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 5 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, 
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073, ze zm., tekst jednolity), osoby fizyczne i prawne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu 
planu miejscowego. 
Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. 2017 poz. 1405, ze zm., tekst jednolity), w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 
Nowy Tomyśl, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowego Tomyśla na adres Urzędu Miejskiego 
w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, elektronicznie na adres mailowy: 
urzad@nowytomysl.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  
do dnia 5 stycznia 2018 r.

Burmistrz Nowego Tomyśla
Włodzimierz Hibner
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KOLEJNE DOFINANSOWANIE DLA GMINY

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA W SŁUŻBIE MIESZKAŃCÓW
Gmina Nowy Tomyśl uzyskała dofinansowanie projektu 
pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych 
wspierających komunikację elektroniczną”. Będzie on 
realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w partnerstwie wraz z szesna-
stoma innymi samorządami od 1 września 2017r. do 29 
czerwca 2018r. Jego główny cel stanowi zapewnienie 
mieszkańcom lepszego dostępu do szerokiego zakresu 
usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. 
W rezultacie wpłynie to na poprawę sprawności działania 
urzędów administracji samorządowej, jakości obsługi 
obywateli, dostępu obywateli do informacji publicznej.
Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

• liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych 
w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 40 
szt.

• liczba rozbudowanych lub zmodernizowanych 
systemów teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne – 11 szt.

• liczba usług publicznych udostępnionych on-line 

o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 66 szt.
• liczba usług publicznych udostępnionych on-line 

o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 43 szt.
• liczba podmiotów, które udostępniły on-line infor-

macje sektora publicznego – 2 szt.
• liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających 

informacje sektora publicznego – 169 szt.
• liczba udostępnionych on-line dokumentów zawie-

rających informacje sektora publicznego - 168 szt.
• liczba zakupionych środków trwałych – 480 szt.
• liczba nabytych wartości niematerialnych i praw-

nych – 146 szt.
Całkowita wartość projektu wynosi 11 158 974, 66 zł, 
natomiast dofinansowanie z Funduszy Europejskich 9 451 
466, 63 zł. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Osi prio-
rytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1 

„Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 
2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

Iwona Nawrocka

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ PARKINGU NA OS. BATOREGO

NOWE MIEJSCA POSTOJOWE
Zakończono prace budowlane związane z wykonanie 
miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków nr 1-6 na os. 
Batorego w Nowym Tomyślu wraz z wymianą asfaltowych 
ciągów komunikacji pieszo-jezdnej w formule zaprojektuj 
i wybuduj. 
W ramach inwestycji powstał również parking z infrastrukturą 
towarzyszącą. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 
589.000,00 zł brutto. W ramach zadania wykonano:
• przebudowę pasa drogowego na os. Batorego, od skrzy-

żowania z ul. Zbąszyńską, dzięki czemu powstały nowe 
miejsca parkingowe,

• parking pomiędzy blokami nr 1, 2, 4 i 5 wraz z budową dróg dojazdowych do miejsc postojowych,
• nasadzenie nowych drzew i krzewów,
• remont istniejącej kanalizacji deszczowej,
• przebudowę instalacji oświetleniowej, a także ustawiono nowe słupy, na których znalazły się nowe oprawy 

w technologii LED (pięć z nich to lampy drogowe, natomiast pozostałe trzy to lampy parkowe).
Ryszard Ratajczak

Na wniosek Burmistrza Nowego 
Tomyśla, podczas sesji Rady Miejskiej, 
która odbyła się w dniu 28 września, 
podjęto uchwałę o zwiększeniu 
środków na realizację zadania pn. 

„Budowa ulicy Sątopskiej w Glinnie 
w formule zaprojektuj i wybuduj - II 
postępowanie”. Ta decyzja otworzyła 
drogę do rozpoczęcia prac na tej ulicy 
wiosną przyszłego roku.

W toku postępowania przetargowego 
na wykonawcę zadania wybrano firmę 
CAŁUS Sp. z o.o. spółka komandytowa 
z Borui Nowej. Wartość planowanej 
inwestycji to 2.829.000,00 zł brutto. 
Prace budowlane polegać będą m.in. na: 
wybudowaniu z kostki betonowej odcinka 
drogi o długości 860 metrów i szeroko-
ści 6 metrów, wybudowaniu z kostki 
betonowej ciągu pieszo-rowerowego 

o szerokości minimalnej 2,5 metra, 
zainstalowaniu nowego oświetlenia 
w technologii LED, przebudowie istnie-
jącego odwodnienia drogi oraz budowie 
sieci kanalizacji deszczowej i odcinka 
sieci kanalizacji sanitarnej, budowie 
odcinka sieci gazowej o długości około 
300 metrów, przebudowie i budowie 
zjazdów indywidualnych i publicznych 
oraz wycince kolidujących drzew i krze-
wów. Planowane zakończenie zadania to 
30 czerwca 2018 roku.                           RR

WKRÓTCE BUDOWA ULICY SĄTOPSKIEJ W GLINNIE

DŁUGO OCZEKIWANA INWESTYCJA
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KOLEJNA INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

PRZEBUDOWA UL. STORCZYKOWEJ JUŻ ZA NAMI
Zakończono prace budowlane związane z przebudową ul. Storczykowej 
w Nowym Tomyślu. Wartość inwestycji wyniosła 565.800,00 zł brutto.
Przeprowadzone prace budowlane polegały na: zaprojektowaniu i wyko-
naniu odcinka ul. Storczykowej o długości całkowitej 285 m, wykonaniu 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ciągu pieszo-rowerowego z kostki 
brukowej o szerokości 3 m i długości 267 m , chodnika i zjazdów do ulic: 
Goździkowej, Marii Konopnickiej, Różanej, Azaliowej i Liliowej, a także 
do indywidualnych działek. Zadanie objęło również powstanie miejsc 
postojowych dla pojazdów osobowych, wymianę oświetlenia drogowego 
(wymiana słupów, założenie oświetlenia LED), przygotowanie nasadzeń 

drzew oraz roślinności oraz wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w miejscu 
skrzyżowania z ul. Storczykową.

Ryszard Ratajczak

NOWE ŻYCIE STAREGO OBIEKTU PRZY SP NR 3

TERMOMODERNIZACJA HALI 
SPORTOWEJ
Hala sportowa przy byłym gimna-
zjum od wielu lat czekała na grun-
towną modernizację. Już wkrótce 
ma się to zmienić. Na początku 
listopada Gmina Nowy Tomyśl przy-
stąpiła bowiem do realizacji zadania 
pn.: „Termomodernizacja hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym 
Tomyślu”.
Inwestycja obejmie m.in.: roboty 
przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty 
konstrukcyjne i murarskie, wymianę 
okien i drzwi, ocieplenie ścian funda-
mentowych i zewnętrznych, ocieplenie 
dachu, wymianę oświetlenia trady-
cyjnego na oświetlenie w technologii 

LED, wymianę 
wszystkich insta-
lacji elektrycznych, 
zastosowanie sys-
temu wentylacji 
z odzyskiem ciepła, 
a także dostosowanie istniejącej 
konstrukcji do wymagań technicz-
nych oraz dostosowanie obiektu do 
wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Podczas XXXIX sesji nadzwyczajnej 
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, 
która odbyła się 
12 października 2017 r. radni pod-
jęli decyzję o zwiększeniu kwoty 
na realizację tego przedsięwzię-
cia o 658.220,00 PLN. Całkowita 

kwota realizacji tego zadania to  
5.598.219,61 zł.
Na ww. zadanie Gmina Nowy 
Tomyśl uzyskała wsparcie w postaci 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu w wysokości  
1.587.000,00 zł.

Ryszard Ratajczak

Tak prezentować się będzie hala po zakończonej modernizacji

BUDOWA ULICY SWORZYCKIEJ W BUKOWCU

DOKUMENTACJA 
BĘDZIE GOTOWA W GRUDNIU
Na drugą połowę grudnia br. zaplanowane zostało 
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgod-
nień i opinii dla budowy nawierzchni ulicy Sworzyckiej 
w Bukowcu.
W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
wybrano najkorzystniejszą ofertę realizacji zadania, którą 
złożyła Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon 
z Kostrzyna. Łączny koszt realizacji tego przedsięwzięcia to 29.520,00 zł brutto. Przedmiotem zamówienia jest 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgod-
nień i opinii dla budowy nawierzchni ulicy Sworzyckiej w Bukowcu. Prace budowlane polegać będą na: budowie 
nawierzchni ulicy, budowie zjazdów w istniejącym pasie drogowym, przeprowadzenie odwodnienia ulicy, prze-
budowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego, organizację ruchu.

RR
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ĆWICZENIA W URZĘDZIE MIEJSKIM

POZOROWALI EWAKUACJĘ
7 listopada w budynku Urzędu Miejskiego 
w Nowym Tomyślu przeprowadzone zostały 
niezapowiedziane ćwiczenia ewakuacyjne na 
wypadek powstania pożaru.
Po ogłoszeniu alarmu z budynku ewakuowano 
pracowników urzędu i interesantów. Na potrzeby 
ćwiczeń zadymione zostało jedno z pomieszczeń 
trzeciej kondygnacji. Przybyli na miejsce strażacy 
Państwowej Straży Pożarnej przećwiczyli podej-

mowanie akcji gaśniczej z wykorzystaniem wewnętrznej klatki 
schodowej, odszukanie i ewakuowanie poszkodowanej osoby 
oraz ewakuowanie zagrożonej osoby z pomieszczenia trzeciej 
kondygnacji budynku przy pomocy podnośnika hydraulicz-
nego. Przebieg ćwiczeń podsumował Zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 
mł. bryg. Krzysztof Wojtaszewski.                                        M.L.

ZAKOŃCZONO I ETAP PRAC PRZY ULICY KOMUNALNEJ

NOWE OBLICZE DAWNEGO CMENTARZA
W maju br. roku Burmistrz Nowego 
Tomyśla zaprosił mieszkańców Gminy 
Nowy Tomyśl, zarówno tych młod-
szych, jak i starszych, do przesyłania 
swoich pomysłów dotyczących 
zagospodarowania terenu zieleni przy 
ul. Komunalnej, na którym niegdyś 
znajdował się cmentarz ewangelicki. 
Każdy obecny i były mieszkaniec 
gminy mógł zgłosić swój pomysł. 
Na ich podstawie powstał projekt, 
którego I etap realizacji zakończono 
w październiku.
Postępowanie, które z założenia miało 
być zgłoszeniem konkretnych roz-
wiązań, przyjęło formę konsultacji 
społecznych, w które zaangażowały się: 
Wojewódzki Wielkopolski Konserwator 
Zabytków w Poznaniu, Towarzystwo 
Polsko Niemieckie, Parafia Augsburska, 
Zakład Historii Polski Uniwersytetu im 
A. Mickiewicza oraz wspólnota ewan-
gelików zrzeszająca Niemców byłych 
mieszkańców miasta. W ramach kon-
sultacji wpłynęło także 25 zgłoszeń od 
obecnych mieszkańców miasta, co łącznie 
stanowiło 40 zgłoszonych propozycji 
dotyczących zagospodarowania tego 
terenu. Prawie wszystkie wskazywały 
na konieczność uszanowania pamięci 
dawnego miejsca pochówku poprzez 
utworzenie parku z ławkami, zielenią 

okrywową, wyeksponowaniem kamienia 
pamiątkowego, wprowadzeniem rzeźb, 
czyli stworzeniem miejsca relaksu 
i odpoczynku dla osób starszych.
Obecnie zakończono I etap prac związa-
nych z dokonaniem wycinki drzew o złej 
kondycji dendrologicznej. W zamian 
wykonano nasadzenia zastępcze 21 
drzew takich, jak klony, robinie aka-
cjowe, czy lipy drobnolistne. Wykonane 
zostały rabaty, na których posadzono 
różne odmiany paproci, hortensje oraz 
funkie. Ponadto w celu wyekspono-
wania znajdującego się tam kamienia 
pamiątkowego uporządkowano teren 

wokół niego, wysypując grys. Ustawiono 
również łukowe donice z dwoma ław-
kami, w których rosną cisy kolumnowe. 
Pojawiły się też dwie postacie ludzkie 

-„rzeźby” symbolizujące byłych i obec-
nych mieszkańców miasta. Docelowo 
figury stworzą stelaż dla roślinności. 
Prace zrealizowała firma UP Krystyna 
Buda z Opalenicy. Ich efekt, z uwagi 
na obecną porę roku, będzie jednak 
widoczny dopiero na wiosnę. W roku 
2018 planowane jest wykonanie ścieżki 
mineralnej i ustawienie ławek oraz 
koszy na śmieci.

A. Zielińska
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MATKA BOŻA Z CHIMBARONGO

DAR CHILIJSKICH 
PLECIONKARZY

Podczas uroczystej 
mszy, jaka odpra-
wiona została  
11 listopada br. 
z okazji Święta 
Niepodległości, 
do kościoła 
Najś więtszej 
Maryi Panny 
Nieu s t ają cej 
Pomocy trafiłą 
wiklinowa figura Matki Bożej.
Wiklinowa postać jest dziełem 
Chilijczyków z Chimbarongo, miasta 
podobnie jak Nowy Tomyśl słynącego 
z wikliny, którzy gościli w naszym mie-
ście podczas tegorocznego Jarmarku 
Chmielo-Wikliniarskiego. Chilijscy 
plecionkarze przekazali tę burmistrzowi 
Włodzimierzowi Hibnerowi, jako dar 
dla mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl. 
Podczas uroczystej mszy św. z okazji 
tegorocznego Święta Niepodległości 
figura trafiła do nowotomyskiego 
kościoła parafialnego.

M.L.

BORUJA KOŚCIELNA I SP 2 BĘDĄ GOTOWE NA NOWY ROK SZKOLNY

ROZBUDOWA SZKÓŁ
Zmiany w oświacie, jakie wprowadzone zostały w naszym kraju, 
spowodowały konieczność rozbudowy bazy oświatowej w naszej 
gminie. Tegoroczna jesień przyniosła ze sobą m.in. podpisanie 
umowy na budowę dodatkowego budynku szkolno-przedszkolnego 
w Borui Kościelnej, w którym znajdzie się osiem izb oraz wyczekiwaną 
rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu.
Szkoła w Borui Kościelnej od wielu lat boryka się z problemem dwu-
zmianowości. Wprawdzie postępowanie przetargowe na jej rozbudowę 
o oddziały szkolno – przedszkolne zostało wszczęte już 31 lipca, to wybór 
wykonawcy mógł nastąpić dopiero 25 września, a podpisanie umowy 
27 października. Powodem wydłużenia okresu rozpatrywania ofert były 
pisma i odwołanie złożone przez jedną ze startujących w przetargu 
firm, która zakwestionowała wynik postępowania. Gmina musiała więc 
czekać na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej, która jednak w całości 
oddaliła wszystkie zarzuty, zawarte w liczącym ponad 50 stron odwoła-
niu i potwierdziła prawidłowość działania Urzędu Miejskiego w Nowym 
Tomyślu. Dopiero wówczas możliwe było podpisanie umowy na reali-
zację zadania. Jego wykonawcą będzie Zakład Remontowo-Budowlany 

„REMBUD” Krzysztof Przysiecki za kwotę 5 285 064,00 zł. Oferta drugiej 
firmy była o ponad 700 tys. droższa.
W dniu 30 października dokonano także otwarcia ofert zgłoszonych na 
wykonanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu. 
Tym razem do przetargu przystąpiło czterech oferentów. Po dwóch 
nierozstrzygniętych wcześniej, z uwagi na brak złożonych ofert, prze-
targach jest więc nadzieja, że już wkrótce także i tutaj wybrana zostanie 
najkorzystniejsza oferta i podpisania umowa z wykonawcą. Dzięki nim 
nowotomyska „Dwójka” wzbogaci się o sześć izb lekcyjnych, a także 
oczekiwaną od dawna windę.

P.M.
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KONFERENCJA OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ PCK

OMÓWILI PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
12 października w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Nowym Tomyślu odbyło się cykliczne spotkanie opie-
kunów szkolnych kół PCK z powiatu nowotomyskiego 
i grodziskiego. Gościem honorowym konferencji był 
Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner.
Podczas konferencji przedstawione zostały propozycje zadań 
dla szkolnych kół Polskiego Czerwonego Krzyża na rok szkolny 
2017/2018, podsumowano ich działalność oraz przedstawiono 
dalsze kierunki działania i rozwoju organizacji. Prezes Oddziału 
Rejonowego PCK w Nowym Tomyślu Jerzy Kimstacz przypomniał, że Polski Czerwony Krzyż jest organizacją 
o bardzo bogatej przeszłości. W czasie niespełna 100 letniej historii urzeczywistniał w społeczeństwie polskim 
idee humanitaryzmu i wzajemnej pomocy. Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Nowym Tomyślu 
Emilia Jarczyńska podziękowała wszystkim opiekunom szkolnych kół PCK za krzewienie idei wolontariatu 
i bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka wśród młodzieży szkolnej. Konferencja była także 
stosowną okazją do złożenia opiekunom szkolnych kół PCK życzeń z okazji święta edukacji narodowej.

J.K.

W JASTRZĘBSKU I WYTOMYŚLU

LEKCJE O BUDŻECIE 
OBYWATELSKIM

12 i 13 października w szkołach podstawowych 
w Wytomyślu i Jastrzębsku Starym odbyły się lekcje 
dotyczące budżetu obywatelskiego, w związku z jego 
realizacją w gminie Nowy Tomyśl. 
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas V, VI i VII. Celem 
prowadzonych zajęć było zapoznanie uczniów szkół pod-
stawowych z ideą realizacji budżetu partycypacyjnego oraz 
zachęcenie do aktywnych działań w życiu społecznym. 
Dzięki nabytej wiedzy o tej formie konsultacji społecz-
nych dzieci będą mogły być ambasadorami Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl wśród swoich 
rodziców, dziadków i starszego rodzeństwa. Zajęcia 
prowadzone były w formie warsztatów, podczas których 
dzieci poznawały takie pojęcia jak budżet, partycypacja czy 
konsultacje. Określały też mocne i słabe strony budżetu 
obywatelskiego. W ramach podsumowania nabytej wiedzy 
zespoły opracowały własne pomysły projektów, na które 
następnie głosowano. Za aktywny udział w lekcji, kreatyw-
ność i zaangażowanie uczniowie otrzymali pamiątkowe 
gadżety budżetu obywatelskiego. Zajęcia poprowadziła 
Marzena Kortus – inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury 
i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.

Marzena Kortus

WIZYTA GOŚCI Z LAG FLAEMING-HAVEL

PODZIWIALI 
NOWY TOMYŚL
W dniu 28 września Nowy Tomyśl odwiedziła 15 
osobowa grupa restauratorów, gastronomików 
z LAG Flaeming-Havel (Niemcy). Ich przyjazd do 
naszego miasta został zorganizowany przez Lokalną 
Grupę Działania KOLD.

W czasie pobytu w Polsce delegacja LAG Flaeming-Havel 
miała okazję uczestniczyć w warsztatach gotowania 
dań regionalnych, konkursie kulinarnym, a także 
w wycieczce objazdowej po terenie działania LGD Kold. 
Na trasie ich zwiedzania znalazł się również Nowy 
Tomyśl. Pobyt w naszym mieście rozpoczął się od wizyty 
w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa. Następnie 
grupa udała się do centrum miasta na krótki spacer. 
Na zakończenie wizyty w naszym mieście przedstawi-
cielom delegacji niemieckiej wręczono nowotomyskie 
materiały promocyjne.

R.R.



str. 11

AKTUALNOŚCI

CHCĄ POMÓC NIEPEŁNOSPRAWNYM

GMINA PRZYSTĄPIŁA 
DO PROJEKTU
10 października w Urzędzie Miejskim w Nowym 
Tomyślu odbyło się spotkanie w ramach projektu pn. 

„Monitoring działań jednostek administracji rządowej 
i samorządowej w województwie wielkopolskim, 
w kontekście realizacji praw osób z niepełnospraw-
nościami i dostosowania do postanowień Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspólnota 
Bona Fide wraz z Fundacją Eudajmonia. Celem projektu 
jest zwiększenie zdolności 50 instytucji monitorowanych 
w województwie wielkopolskim do wdrażania postano-
wień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie reko-
mendacji dotyczących działań instytucji oraz weryfikację 
ich wykorzystania.
Gmina Nowy Tomyśl postanowiła przystąpić do tego 
projektu, dzięki czemu jest jedną z monitorowanych 
instytucji. Spotkanie służyło usystematyzowaniu 
i pogłębieniu wiedzy o Urzędzie Miejskim i jednostkach 
organizacyjnych Gminy Nowy Tomyśl oraz wspólnemu 

zastanowieniu się nad kierunkiem rekomendacji, słu-
żących polepszeniu dostosowania instytucji i świad-
czonych usług do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W dyskusji nad tą problematyką uczestniczyli Burmistrz 
Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, przedstawi-
ciele Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Środowiskowego Domu Samopomocy, Stowarzyszenia 
Rodzinka, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu oraz 
Szkoły Podstawowej nr 3. Kolejnym etapem projektu 
będzie monitoring instytucji.

Marzena Kortus

SENIORZY NA WYCIECZCE

SZLAKIEM DREWNIANYCH 
KOŚCIOŁÓW

W dn. 21 września grupa 50 seniorów z koła przy 
Zarządzie Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu wzięła udział 
w wycieczce po terenie powiatów: kościańskiego 
i leszczyńskiego.
Pierwszym etapem było miasto Śmigiel, w którym 
uczestnicy obejrzeli drewniany kościół pw. Świętego 
Wita. Następnie grupa udała się do Rydzyny zwanej 

„perłą polskiego baroku”, w której zwiedzili piękny zamek 
z XV/XVII wieku wraz z klasycystycznym zespołem oficyn 
i zabytkowym parkiem, efektowną zabudowę w rynku 
i kościół późnobarokowy św. Stanisława Biskupa. Kolejnymi 
etapami wycieczki były: kościół drewniany pw. św. Michała 
Archanioła w Jezierzycach Kościelnych oraz Włoszakowice, 
w których zwiedzono:  pałac myśliwski i kościół Świętej 
Trójcy. Ostatnim obiektem na trasie wycieczki było 
Bronikowo, w którym seniorzy podziwiali prawdziwą 
perełkę wśród kościołów drewnianych - świątynię pw. 
św. Franciszka z Asyżu. Organizatorem wycieczki był 
Zarząd Rejonowy PZERiI w Nowym Tomyślu przy wsparciu 
finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Nowym Tomyślu.

PZERiI

W dniu 2 października mieszkanka 
Nowego Tomyśla zgłosiła Straży 
Miejskiej, że na pl. Niepodległości nie-
znany jej mężczyzna maluje sprayem 
po donicach. Szybka interwencja 
patrolu Straży Miejskiej pozwoliła 

na ujęcie sprawcy wandalizmu.
Na miejscu okazało się, że zostały 
pomalowane dwie donice. Sprawcę 
patrol przekazał Policji, która poprowadzi 
dalsze czynności procesowe. Wandal 
zniszczył mienie Parku Miejskiego o 
wartości ok. 2 tys. złotych. Za swój 
czyn odpowie przed sądem.

A.Wieczorek

SZYBKA I SKUTECZNA INTERWENCJA

ZŁAPALI WANDALA
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II EDYCJA WRAK DAY

W niedzielę 17 września w Borui Kościelnej odbyła 
się druga edycja wyścigów wraków – Wrak Day.
Impreza, pod patronatem Burmistrza Nowego Tomyśla, 
została zorganizowana przez Graciarską Grupę LOK 
Nowy Tomyśl we współpracy z Urzędem Miejskim 
w Nowym Tomyślu. Uczestnicy startowali w katego-
riach do 1,6 ccm, powyżej 1,6 ccm oraz w kategorii aut 
nieprzerobionych- kategorii cywilnej.

R.R.

DZIEŃ SENIORA 
W KLUBIE OSIEDLOWYM
24 października w Klubie Osiedlowym nowotomyskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej odbyły się uroczyste 
obchody Dnia Seniora.
Wśród gości zaproszonych przez Klub Seniora „Srebrny 
Włos” obecny był także Burmistrz Włodzimierz Hibner, 
który przekazał zgromadzonym seniorom najlepsze 
życzenia. Po zakończonej części oficjalnej odbył się 
poczęstunek i zabawa taneczna.

M. Lamcha

PROJEKTY DO REALIZACJI W 2018 ROKU

MIESZKAŃCY WYBRALI 10 ZADAŃ 
Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 
2018 rok. W głosowaniu, które trwało od 2 do 20 
października br. mieszkańcy zdecydowali, jakie 
projekty inwestycyjne i prospołeczne mają być 
realizowane w przyszłym roku, w ramach zaplano-
wanej na ten cel puli środków finansowych. 
W głosowaniu, które przeprowadzone było w mieście 
i kilku wsiach, łącznie wzięło udział 1250 mieszkańców 
naszej gminy, którzy ukończyli 16 lat. Tylko dwie złożone 
karty były nieważne. Glosy oddane na pozostałych 
kartach zdecydowały o projektach, które zrealizowane 
zostaną w  2018 roku. 
Spośród 11 projektów inwestycyjnych do zrealizowania 
zakwalifikowały się 4, które uzyskały największą ilość 
głosów. I tak po 250 głosów zdobyły dwa projekty: 
Siłownia zewnętrzna – miejsce spotkań w Borui Kościelnej 
o wartości 50.000,00 zł oraz Wiata integracyjna i rowerowa 
przy boisku im. T. Skałeckiego w Borui Kościelnej również 
za 50.000,00 zł. Na Utworzenie siłowni zewnętrznej przy 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Sątopy wycenionej 
na 35.000,00 zł zagłosowało 239 osób, dzięki czemu 
także ten projekt zostanie zrealizowany. Projekt, który 
zamyka stawkę zwycięzców zatytułowany jest Stworzenie 
zaplecza sportowego – siłowni zewnętrznej w Przyłęku 
i opiewa na kwotę 35.000,00 zł. Uzyskał on poparcie 
203 osób. Na projekty te, zgodnie z ich kosztorysami, 
zabezpieczona zostanie w przyszłorocznym budżecie 
kwota 170.000,00 zł. 

W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy 
Tomyśl na 2018 rok przeprowadzonych zostanie też 6 
projektów prospołecznych, czyli wszystkie zgłoszone 
przez mieszkańców, a zatem:
•	 W	zdrowym	ciele	zdrowy	duch	–	nowotomyska	nić	

aktywności	fizycznej	osób	starszych	–	240	głosów,	
•	 Gminny	integracyjny	piknik	rodzinno	–	sportowy	

w	Przyłęku	–	224	głosy,
•	 Spotkanie	pokoleniowe	przy	dużym	ekranie	w	Przyłęku	

–	211	głosów,
•	 Nowotomyski	Festiwal	Improwizacji	i	Kabaretu	–	180	

głosów,
•	 Bieg	przez	Las	pod	hasłem	„Wygonić	Wilka	z	lasu”	

w	Jastrzębsku	Starym	–	149	głosów,
•	 „COMMANDO	SZARAK	2018”	w	Szarkach	(impreza	

sportowo-militarna)	–	113	głosów.	

Na projekty te wydatkowana zostanie kwota 47.694,00 zł. 

Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się w proto-
kole opublikowanym na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Nowym Tomyślu. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w gło-
sowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Nowy Tomyśl na 2018 rok. 

M.K.
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W czwartek 26 paździer-
nika odbyło się zorganizo-
wane przez Straż Miejską 
w Nowym Tomyślu szkole-
nie w zakresie pobierania 
próbek z palenisk domo-
wych. Wzięło w nim udział 
38 strażników miejskich 

z województw wielkopolskiego i lubuskiego.
Dotychczas kontrole Straży Miejskiej ograniczone były 
do organoleptycznego sprawdzenia, czy w danym piecu 
spalano zwykłe odpady. Teraz w razie podejrzenia o ich 
spalanie pobrany zostanie materiał, który następnie 
zabezpieczony w zaplombowanych pojemnikach, 
przesłany będzie do specjalistycznego laboratorium, 
w którym zostanie przebadany. Ekspertyza potwierdzi, 
bądź zaprzeczy, czy w danym palenisku były spalane 
odpady. W przypadku potwierdzenia spalania odpadów 
kara może wynieść nawet 5.000 zł. Również koszty 
postępowania karnego, jak i badań próbek mogą tę karę 
zwiększyć o dodatkowe min. 1.000 zł.  Każdy z uczest-
ników szkolenia otrzymał certyfikat uprawniający do 
wykonywania czynności pobierania i zabezpieczania 
próbek popiołów z kontrolowanych palenisk.

Arkadiusz Wieczorek

SZKOLENIE STRAŻNIKÓW MIEJSKICH

PIEC TO NIE ŚMIETNIK

ZAADOPTUJ PSA
Poniżej przedstawiamy psy z terenu naszej gminy, 
które przeznaczone są do adopcji. 
Adopcja psa to duża odpowiedzialność, dlatego ważne 
jest, by decyzja o przygarnięciu do siebie nowego zwie-
rzęcia nie była podejmowana pod wpływem chwili, lecz 
była wyborem poważnym i przemyślanym - pamiętaj, 
że Twój czworonożny przyjaciel spędzi razem z Tobą 
wiele lat wspólnego życia.
Osobą do kontaktu w sprawie adopcji jest pani Magdalena 
Przybyła, tel. 61 44 26 643 

M. Przybyła

Pies w wieku 
około 11 lat. 
Mieszaniec, 
umaszczenie: 
ciemny podpalany. 
Piesek jest zdrowy.

Suczka, 
umaszczenie: 
biszkoptowa, 
sierść długa. 
Wiek ok. 3 lata

Mieszaniec, 
umaszczenie: 
czarny z białym 
krawatem. 
Pies wymagający 
cierpliwego 
opiekuna oraz 
współpracy 
z behawiorystą.
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ZMARŁ DRUH 
ANDRZEJ KĘDZIERSKI

NOWY SAMOCHÓD DLA OSP BUKOWIEC
Po jednostce OSP w Borui 
Kościelnej, także OSP w Bukowcu 
wzbogaci się o nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy.
28 września burmistrz Włodzimierz 
Hibner oraz skarbnik gminy Ludomira 
Śpiączka podpisali umowę z firmą 

„WAWRZASZEK Inżynieria Samochodów 
Specjalnych sp. z o.o. spółka koman-
dytowa” na dostawę ciężkiego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego wraz 

z wyposażeniem dla OSP Bukowiec 
w kwocie 1.328.400,00 zł. Na wspar-
cie realizacji powyższego zadania 
Gmina Nowy Tomyśl otrzyma pomoc 
finansową w postaci pożyczki ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu w wysokości 
1.262.502,00 zł z możliwością umo-
rzenia do 40%.

A.T.

W niedzielę 29 października 
w wieku 44 lat zmarł Druh 
Andrzej Kędzierski, długoletni 
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sątopach i Skarbnik Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego OSP RP w Nowym 
Tomyślu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu  
2 listopada w Sątopach.

IX WIELKOPOLSKIE FORUM SAMORZĄDOWYCH INICJATYW PAPIESKICH

„JAN PAWEŁ II- PAPIEŻ ŻYCIA I RODZINY”
17 października w Nowotomyskim Ośrodku Kultury 
odbyło się IX Wielkopolskie Forum Samorządowych 
Inicjatyw Papieskich pod hasłem „Jan Paweł II- 
Papież życia i rodziny”. Forum towarzyszyło hasło 
XVII Dnia Papieskiego „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Wszystkich zgromadzonych i zaproszonych gości przywitał 
burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner oraz 
przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Civitas 
Christiana w Poznaniu Karol Irmler. Pierwszy referat 
zatytułowany „Jan Paweł II- Papież życia i rodziny” 
wygłosił prof. dr hab. Andrzej Urbaniak z Politechniki 
Poznańskiej i Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji 
Poznańskiej. Jako drugi referat „Świętość ludzi świeckich 
w nauczaniu Jana Pawła II na przykładzie życia i pracy 
dra Kazimierza Hołogi” przedstawił ks. Krzysztof 
Różański, postulator procesu beatyfikacyjnego. Jako 
ostatnia wystąpiła Małgorzata Dzieżyc z Zespołu Szkół 
Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi, 
która w przedstawiła patrona szkoły jako autorytet dla 
młodzieży i wzór do naśladowania. Po wystąpieniach 
prelegentów otwarto forum dyskusyjne pod hasłem 

„Żyjąc dla innych podążamy drogą do świętości”. 
Wielkopolskiemu Forum Samorządowych Inicjatyw 
Papieskich towarzyszyły kolekcjonerskie wystawy kart 
pocztowych z wizerunkiem Ojca Świętego ze zbiorów 

Zdzisława Okonka, wystawa numizmatów oraz wystawa 
filatelistyczna ze zbiorów Grzegorza Kaniewskiego, 
a także stoisko promocyjne Gminy Nowy Tomyśl oraz 
wystawa filatelistyczna Poczty Polskiej ze specjalną 
kartą pocztową. Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęli Metropolita Poznański Arcybiskup Stanisław 
Gądecki oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak.

Maria Lamcha
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Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

KONCERT DLA NAUCZYCIELI

16 października w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Zaproszonych gości przywitał Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner 
oraz dyrektor NOK Beata Baran.
Na scenie zaprezentowało się Trio Taklamakan w skła-
dzie Jan Romanowski (skrzypce), Andrzej Trzeciak 
(wiolonczela), Michał Karasiewicz (fortepian) oraz 
zespół Ojej z Bukowca. 
W przerwie koncertu burmistrz Włodzimierz Hibner, 
zastępca burmistrza Paweł Mordal oraz naczel-
nik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Katarzyna 
Łukaszewicz wręczyli narody za wysokie osiągnięcia 
dydaktyczne, które w tym roku otrzymali:

• Krzysztof Magdans - dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu

• Andrzej Wałęsa - dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu,

• Mirosława Rostkowska - dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Jastrzębsku Starym,

• Iwona Jarzyna - dyrektor Przedszkola Nr 1 „ Misia 
Uszatka ” w Nowym Tomyślu,

• Joanna Krysztofek-Koprak - dyrektor Przedszkola 
Nr 4 „ Bolka i Lolka” w Nowym Tomyślu

• Mariola Wieczorek – nauczycielka Szkoły Podstawowej 
Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu,

• Tomasz Siwiński – nauczyciel Szkoły Podstawowej 
Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu,

• Hanna Józefa Kowalska - nauczycielka Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie 
w Nowym Tomyślu,

• Małgorzata Szczepańska - nauczycielka Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie 
w Nowym Tomyślu,

• Krzysztof Hałas – nauczyciel Szkoły Podstawowej 
Nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu,

• Marzena Dach-Kolanko – nauczycielka Szkoły 
Podstawowej Nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym 
Tomyślu,

• Magdalena Kwiatkowska – nauczycielka Szkoły 
Podstawowej im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach,

• Bogna Niemiec – nauczycielka Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej,

• Katarzyna Koza – nauczycielka Zespołu Przedszkolno-
Szkolnego w Bukowcu.

K.Ł.

WIZYTA STOWARZYSZENIA PILOTÓW WYCIECZEK

NOWY TOMYŚL NA SZLAKU OLĘDRÓW
W sobotnie przedpołudnie 23 września 
Nowy Tomyśl odwiedzili przedstawiciele 
poznańskiego Stowarzyszenia Pilotów 
Wycieczek. Przyjazd do naszego miasta 
został zorganizowany w ramach wyjazdu 
pn. “Szlakiem Olędrów”.
Pobyt w Nowym Tomyślu rozpoczął się od 
spaceru ulicami miasta. Nasi goście, w towarzy-
stwie pracowników Wydziału Organizacyjnego 
i Komunikacji Społecznej, mieli okazję zobaczyć 
najważniejsze zabytki, formy wiklinowe, a także 
poznać historię osadnictwa olędrskiego na 
tych terenach. Następnie grupa udała się do 
Parku im. Feliksa Szołdrskiego oraz do Muzeum 
Wikliniarstwa i Chmielarstwa.

R.R.
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NOWY TOMYŚL NA TARGACH WORLD TRAVEL SHOW

STOISKO BUDZIŁO ZAINTERESOWANIE
W dniach 20-22 października pra-
cownicy Wydziału Organizacyjnego 
i Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Nowym Tomyślu 
prezentowali walory turystyczne 
gminy Nowy Tomyśl oraz pro-
dukty regionalne podczas Targów 
Turystycznych World Travel Show 
w Nadarzynie.

Zaprezentowane zostały między 
innymi wpisany do Księgi Rekordów 
Guinnessa kosz gigant czy jedyne 
w Polsce Muzeum Wikliniarstwa 
i Chmielarstwa. Dużą popularnością 
wśród zwiedzających cieszyły się 
wyeksponowane na stoisku wydawnic-
twa: nowotomyskie państwa – miasta, 
kolorowanka, mapka turystyczna 
oraz Modelarstwo nowotomyskie 

- z papierową chatą olęderską do 

samodzielnego sklejania. Dużą atrak-
cją wśród odwiedzających targi 
było stoisko degustacyjne z serami 
smażonymi przekazanymi przez 
Okręgową Spółdzielnię Mleczarską 
Top-Tomyśl. Dla pełnoletnich uczest-
ników targów zorganizowano również 
strefę degustacji produktów firmy 
Bartex Wine&Spirits. W pierwszy oraz 
drugi dzień targów dla odwiedzają-
cych nasze stoisko przeprowadzono 
konkurs. Uczestnicy poproszeni byli 
o odpowiedź na dwa pytania. W odpo-
wiedzi na pierwsze, dotyczące stoiska 
promocyjnego Gminy Nowy Tomyśl 
pytanie, odwiedzający wskazywali 
jako najciekawsze między innymi 
kartonowy model chaty olęderskiej, 
wiklinowe kosze i przeprowadzane 
degustacje. Wśród odpowiedzi na 
drugie pytanie, dotyczące najcie-
kawszych nowotomyskich atrakcji, 
uczestnicy wskazali Kosz Gigant, 
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, 
osadnictwo olęderskie, a także Jarmark 
Chmielo-Wikliniarski. W sumie w ciągu 
dwóch dni udział w konkursie wzięło 
71 osób. Nagrodami w konkursie były 
nowotomyskie gadżety, wiklinowe 
kosze, serki ufundowane przez 
Okręgową Spółdzielnię Mleczarską 

Top-Tomyśl oraz zestawy upominkowe 
z firmy Bartex Wine&Spirits. Nagrodą 
główną w piątkowym konkursie był 
pobyt w Nowym Tomyślu ufundowany 
przez Hotel Kopernik, natomiast 
fundatorem sobotniej nagrody 
głównej – również pobytu w naszym 
mieście - był Hotel HiFi – Restauracja, 
SPA, Bowling. Konkurs spotkał się 
z dużym zainteresowaniem, a nasze 
nagrody trafiły do zwycięzców m.in. 
z Warszawy, Krakowa, Częstochowy, 
Konstancina, Pniew, Poznania i Łodzi.

Maria Lamcha

W dniach od 15 do 17 września w Przeciszowie 
położonym niedaleko Oświęcimia rozegrano XVII 
Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych oraz 
Ogólnopolski Konkurs Statków i Okrętów Naviga.
Do konkursu zgłoszono 504 modele. W tak mocno obsa-

dzonej imprezie uczest-
niczyli również reprezen-
tanci Nowotomyskiego 
Ośrodka Kultury, którzy 
wrócili z dorobkiem 6 
medali. W kategorii 
Pojazdy kołowe woj-
skowe – Juniorzy brąz 
zdobyła Malwina 
Rudnicka modelem 
Honker Policja. Wśród 
Seniorów złoto w kate-
gorii Figurki otrzymała 
Mariola Jarecka za 

KONKURS MODELARSKI W PRZECISZOWIE

WRÓCILI Z SZEŚCIOMA
 MEDALAMI

model robota Lenshead Prototype. Natomiast Krzysztof 
Szeffner zdobył dwa złote medale: w kategorii Rakiety 
za Titan II Gemini oraz w kategorii Budowle za kościół 
w Szczecinie Dąbiu. W konkursie Naviga również Krzysztof 
Szeffner otrzymał dwa brązowe medale w klasie C7 (tj. 
modele kartonowe) za okręt podwodny November oraz 
monitor rzeczny Warszawa.

K.Sz.
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GALERIA NA PIĘTRZE

W SIEĆ WIKLINY ZAPLĄTANY
Wernisaż, który miał miejsce w czwartkowy wie-
czór, 19 października w Galerii na Piętrze Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym 
Tomyślu, był prawdziwą ucztą dla admiratorów 
sztuki plecionkarskiej. Bohaterem wieczoru był 
Rafał Górczyński, który udowodnił, że wikliniarstwo 
to nie tylko rzemiosło.
Ekspozycję bowiem zdobią misternie wykonane, z ogrom-
nym smakiem, precyzją i wyobraźnią koszyki, meble 
oraz instalacje artystyczne autorstwa samego artysty, 
jak również absolwentek Zespołu Szkół w Jaworze: 
Małgorzaty Lisowskiej i Iwony Rusnak. Wśród gości 
wernisażu obecni byli: burmistrz Nowego Tomyśla - 
Włodzimierz Hibner, kierownik Muzeum Wikliniarstwa 

i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu – Andrzej Chwaliński, 
dyrektor Zespołu Szkół w Jaworze – Dorota Subocz 
oraz mistrz plecionkarski, nauczyciel zawodu z Leszna 
k. Warszawy – Wojciech Świątkowski.

Izabela Putz

BĘDZIE NOWA NAWIERZCHNIA Z PŁYT

UTWARDZENIE ULICY DZIAŁKOWEJ
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg na wykonanie 
zadania pn. "Budowa nawierzchni ulicy Działkowej w Nowym 
Tomyślu". Inwestycja polegać będzie na budowie ciągu komunikacyj-
nego z wykorzystaniem płyt drogowych na odcinku ok. 660 metrów.
Nowa nawierzchnia wpłynie na polepszenie bezpieczeństwa ruchu 
pojazdów oraz poruszania się pieszych. Docelowo szerokość ulicy 
Działkowej wynosić będzie 4,5 m, z kolei na odcinku przebiegającym 
wzdłuż budynków wielorodzinnych szerokość drogi zostanie zwiększona do 7,5 m. Tym samym nastąpi połą-
czenie ulicy Działkowej z istniejącymi tam miejscami parkingowymi.
W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót: zdjęcie warstwy humusu, wykonanie 
korytowania pod projektowaną nawierzchnię, profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, wzmocnienie 
istniejącej nawierzchni prefabrykowanymi płytami betonowymi, zabudowanie istniejących studni sanitarnych 
i telekomunikacyjnych kostką kamienną na podbudowie, ułożenie opornika betonowego 12x25 cm na pod-
sypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu, humusowanie i obsianie 
trawą skarp, regulacja wysokościowa istniejących zaworów i studzienek. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi  
14 listopada 2017 roku. Wymagany termin wykonania inwestycji to 20 grudnia 2017 roku.

RR

Stan obecny ul. Działkowej

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA ROWERZYSTÓW

ŚCIEŻKA DO SĘKOWA 
JUŻ GOTOWA
30 października dokonano odbioru ścieżki rowerowej 
z Nowego Tomyśla do Sękowa. Inwestycja została zreali-
zowana przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sękowo - Nowy Tomyśl - budowa ścieżki rowerowej".
Wykonawcą zadania była firma CAŁUS Sp. z o.o. Sp.k. z Borui Nowej. Koszt budowy tego odcinka ścieżki wyniósł 
929.880,00 zł brutto. W ramach przeprowadzonej inwestycji wykonano nie tylko nawierzchnię ścieżki pieszo-

-rowerowej o długości 1 524 m i szerokości 2 metrów z kostki brukowej betonowej, lecz także m.in: profilowa-
nie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, montaż oświetlenia przejścia dla pieszych, nawierzchnię zjazdów 
publicznych z betonu asfaltowego, nawierzchnię zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej, montaż 
balustrady, humusowanie i obsianie trawą obszaru między ścieżką pieszo-rowerową a drogą wojewódzką nr 302.  

RR
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W dniu 31 października ogłoszono wykonawcę, 
który zrealizuje zadanie inwestycyjne pn. „Remont 
kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Poznańskiej 
w Nowym Tomyślu”. W toku postępowania prze-
targowego wybrano firmę CONS CONTROL-SYSTEM 
Marcin Kupiec  z Czerwieńska.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezwykopowej 
renowacji kanalizacji deszczowej na ulicy Poznańskiej 
w Nowym Tomyślu o łącznej długości 449 m oraz 
renowacji 12 sztuk studni. Dotyczy ono najbardziej 
zagrożonego fragmentu, który bez tych prac mógłby 
spowodować poważną awarię sieci.
Zadanie obejmuje także wykonanie inspekcji przed 
renowacją i powykonawczej skanerem do kanalizacji, 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wyko-
nanie badań wykonanego „rękawa” i badań pull-off 
w studniach objętych renowacją, uzyskanie zgody 
na zajęcia terenu na czas prowadzenia robót oraz 
opłatę za to zajęcie. Łączny koszt realizacji zadania to  
491 962,61 zł brutto.

RR

NOWA KANALIZACJA NA UL. POZNAŃSKIEJ

RATUNEK 
PRZYSZEDŁ W PORĘ

ŚCIEŻKA ROWEROWA Z NOWEGO TOMYŚLA DO BORUI KOŚCIELNEJ

KOLEJNY KROK DO CELU
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie doku-
mentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy 
ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui 
Kościelnej. Przetarg na realizację tego zadania 
wygrała firma Pracownia Projektowa EKODROGA 
Robert Salomon z Kostrzyna za kwotę 95.940,00 
zł brutto.
Pod koniec września br. Urząd Miejski w Nowym 
Tomyślu ogłosił przetarg na zadanie pn. "Opracowanie 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy 
ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 
Bolewice - Nowy Tomyśl - Wolsztyn - Wroniniec na 
odcinku Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna". W dniu 
24 października komisja przetargowa dokonała 
wyboru najkorzystniejszej oferty. Przetarg na 

realizację zadania wygrała firma Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna. Zgodnie 
z przedstawionym kosztorysem cena opracowania dokumentacji wyniesie 95.940,00 zł brutto. Maksymalny 
termin opracowania dokumentacji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami to 31 sierpnia 2018 roku.
Zakres opracowywanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmuje m.in. wykonanie dokumen-
tacji budowy lub przebudowy:

• ciągu rowerowego o długości całkowitej 2,48 km,
• oświetlenia wzdłuż ciągu rowerowego w technologii LED,
• zjazdów na posesje,
• przepustów pod drogą wojewódzką nr 305 (przebudowa) i przepustów pod zjazdami, 
• rozbiórek i usunięcia ewentualnych kolizji,
• inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem wycinki zadrzewień,
• organizacji ruchu.

RR
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BUDOWA UL. KANAŁOWEJ W NOWYM TOMYŚLU

OGŁOSZONO PRZETARG
Kolejna ważna inwestycja rozpocznie się niebawem 
w naszym mieście. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 
ogłosił właśnie przetarg nieograniczony na budowę 
ul. Kanałowej w Nowym Tomyślu.
Zakres zamówienia obejmuje: rozbiórkę istniejących 
krawężników betonowych, demontaż i ponowne ułożenie 
kostki brukowej betonowej na chodniku i zjazdach, indy-
widualnych, profilowanie z zagęszczeniem istniejącego 
podłoża, ułożenie krawężnika betonowego, ułożenie 
obrzeża betonowego, budowa studzienek wpustowych 
wraz z przykanalikami, wykonanie oznakowania pozio-
mego i pionowego, rozbiórkę istniejącej nawierzchni 
zjazdów i chodników, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie 
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie 
nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, wykona-
nie nawierzchni chodników i parkingów z kostki brukowej, 
wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z kostki 

brukowej betonowej, humusowanie i obsianie trawą 
skarp, oznakowanie pionowe i poziome, budowa kana-
lizacji deszczowej, przebudowa istniejącego oświetlenia 
ulicznego. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
od dnia podpisania umowy do 22.12.2017 r.

R.R.

POWSTAJE KOLEJNY ODCINEK  
KANALIZACJI SANITARNEJ

ROZBUDOWA SIECI W GLINNIE
Obecnie trwają prace związane z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej do miejscowości Glinno. 
W ramach inwestycji powstanie około 1400 m sieci 
kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłocznego wraz 
z przepompownią ścieków.
Roboty obejmą również wzmocnienie nawierzchni 
drogi kruszywem kamiennym na odcinku około 900 m. 
Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 listopada br.
Realizacja tego zadania zapewni odbiór ścieków z kolej-
nego obszaru naszej gminy, co wpłynie pozytywnie na 
jakość środowiska.

M.Kortus

REMONT DRÓG GRUNTOWYCH
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na reali-
zację zadania pn. "Remont doraźny dróg gminnych 
gruntowych". Najkorzystniejszą ofertę złożyło 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe 
Krzysztof Nadobnik z Kościana.
Koszty realizacji przedsięwzięcia to: 649.982,28 zł brutto. 
Przedmiot zamówienia obejmuje remont doraźny dróg 
gminnych gruntowych polegający na profilowaniu 
i zagęszczeniu dróg gruntowych, a także utwardzeniu 
dróg tłuczniem betonowo-ceglanym. Wykonawca jest 
również zobowiązany pokryciem kosztów związanych 
z oznakowaniem ruchu w czasie wykonywania prac oraz 
zapewnienie bezpiecznego ruchu na drodze. Zakres 
prowadzonych prac będzie na bieżąco określany wg 
potrzeb zgłaszanych przez Urząd Miejski w Nowym 
Tomyślu. Realizacja zadania przewidziana jest do dnia 
30 listopada br.

RR

NOWY DWORZEC 
DLA NOWEGO TOMYŚLA

Zamiast remontu starego budynku dworca kolejowego 
w naszym mieście zbudowany zostanie nowy obiekt. 
Takimi ustaleniami zakończyły się rozmowy pomiędzy 
burmistrzem Nowego Tomyśla, a przedstawicielami 
Spółki PKP.
Największą bolączką nowotomyskiego dworca kolejowego 
jest jego dość znaczne oddalenie od peronów, przy których 
zatrzymują się pociągi osobowe oraz usytuowanych tam 
przejść podziemnych, co dla wielu podróżnych, szcze-
gólnie niepełnosprawnych jest istotnym problemem. 
Prowadzone od pewnego czasu rozmowy pomiędzy Gminą 
Nowy Tomyśl, a przedstawicielami PKP doprowadziły do 
korzystnych ustaleń i zaakceptowania pomysłu budowy 
nowego budynku dworcowego. Burmistrz Nowego Tomyśla 
zaproponował przekazanie na ten cel należącego do 
gminy gruntu, przylegającego do istniejących peronów, 
na którym PKP pobudują nowy budynek. Znajdą się 
w nim kasy, poczekalnia dla podróżnych i sanitariaty. 
Stary budynek dworca kolejowego zostanie natomiast 
przekazany na potrzeby Gminy Nowy Tomyśl.
Dzięki takiemu rozwiązaniu droga pomiędzy budynkiem, 
a peronami ulegnie znaczącemu skróceniu, co jest istotne, 
szczególnie w okresie zimowym.

P.M.



str. 20

INWESTYCJE

SUKCES GMINY NOWY TOMYŚL

POZYSKANO PRAWIE 4 MLN ZŁ DOTACJI
Złożony przez Gminę Nowy Tomyśl, 
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 
2020, wniosek pn.: „Rozwój terenów 
zieleni w Gminie Nowy Tomyśl 
poprzez tworzenie i odnowienie 
terenów zieleni w celu poprawy 
jakości środowiska” został wybrany 
do dofinansowania. Wartość otrzy-
manego dofinansowania wynosi 
3.819.142,10 zł, przy całkowitej 
wartości projektu 4.493.108,36 zł.
Głównym celem projektu jest poprawa 
jakości środowiska naturalnego oraz 
poprawa jakości życia mieszkańców 
Nowego Tomyśla poprzez odnowienie 

i tworzenie nowych terenów zieleni 
miejskiej. Projektem objęty zostanie 
Park im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym 
Tomyślu oraz park przy ulicy Stanisława 
Musiała. Łączna powierzchnia terenów 
zieleni objętych projektem to ponad 
24 ha.
W parku im. Feliksa Szołdrskiego 
wydzielone zostaną strefy tematyczne: 
strefa ekspozycji i wydarzeń kultural-
nych, strefa wypoczynkowa, strefa 
rekreacji, strefa zieleni izolacyjnej 
oraz strefa ZOO.
Realizacja projektu przyczyni się do 
uporządkowania i zagospodarowania 
nowotomyskiej oazy zieleni. Teren 

stanie się nie tylko piękny, ale przez 
jego zagospodarowanie i doposażenie, 
także funkcjonalny, przez co dobrze 
służyć będzie mieszkańcom naszej 
gminy w rekreacji i wypoczynku. 
Wprowadzone rozwiązania przyczynią 
się też do ochrony przyrody, powstaną 
bowiem budki dla ptaków oraz ogrody 
tematyczne z roślinami aromatycznymi 
i pożytecznymi dla owadów.

Iwona Nawrocka

PRZETARG ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY

NOWE OŚWIETLENIE W PARKU FELIKSA
30 października w Urzędzie Miejskim dokonano otwarcia ofert przetargowych 
na to zadanie pn. "Budowa linii kablowej oświetlenia w Parku im. Feliksa 
Szołdrskiego w Nowym Tomyślu". Na realizację inwestycji przeznaczono kwotę 
520.000,00 zł brutto. Złożono pięć ofert na wykonanie tego przedsięwzięcia.
Zakres zamówienia obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia parkowego wraz 
ze słupami. Dla oświetlenia alejek parkowych i ścieżki pieszo-rowerowej zasto-
sowane zostanie oświetlenie systemem diodowym LED o mocy całkowitej 40W. 
Zamontowanych zostanie 79 sztuk 4-metrowych słupów parkowych. Powstanie 
nowego oświetlenia z pewnością wpłynie na bezpieczeństwo na alejkach oraz na 
ścieżce pieszo-rowerowej. Maksymalny termin realizacji zadania to 27 grudnia br. 

RR

W drugiej połowie miesiąca paździer-
nika br. rozpoczęto prace związane 
z wymianą opraw oświetleniowych 
oraz modernizacją sieci kablowej 
w ramach zadania pn. "Modernizacja 
sieci elektroenergetycznej kablowej 
wraz z oświetleniem na terenie 
Miasta i Gminy Nowy Tomyśl na 
oświetlenie energooszczędne 
w technologii LED".  Złożony przez 
Gminę Nowy Tomyśl w ramach 
Programu Priorytetowego „LED 

– Oświetlenie energooszczędne”, 
wniosek został bowiem rozpatrzony 
pozytywnie i uzyskał dofinanso-
wanie zewnętrzne.
Prowadzone obecnie prace obej-
mują: osiedle Stefana Batorego, 
osiedle Północ, osiedle na ulicy 
Wypoczynkowej oraz ulice: Promienistą, 

Krętą i Wypoczynkową w Paproci. Do 
oświetlenia zastosowane zostaną słupy 
aluminiowe o wysokości 5 metrów, 
7 metrów oraz 8 metrów. Oprawy 
drogowe będą posiadać moc 35W 
i 77W ze źródłem światła LED.  Z kolei 
oprawy parkowe będą o mocy 28W 
i 53W. Łącznie w ramach tej inwe-
stycji zamontowanych zostanie 317 
nowych opraw energooszczędnych 
oraz wymieniony zostanie przewód 
kablowy o długości łącznej 11840 
metrów. Zadanie to jest realizo-
wane przez firmę SIGMA ELECTRO-
NETWORKS Sp. z o.o. z Nowego Tomyśla. 
Koszt całego przedsięwzięcia to  
1.492.125,83 zł brutto. Termin realizacji 
zlecenia upływa w dniu 15 grudnia 
br. Co istotne na przeprowadzenie 
w/w inwestycji gmina Nowy Tomyśl 

otrzymała dofinansowanie w ramach 
Programu Priorytetowego "LED 

– Oświetlenie energooszczędne" ogło-
szonego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. Na ten cel udało 
się uzyskać pożyczkę w wysokości 
889.190,00 zł z możliwością umorzenia 
do 40%.                             I.Nawrocka

Takie 
zużyte 
lampy 
już wkrótce 
zaczną znikać 
z nowotomyskiego 
krajobrazu

POWSTANIE NOWE OŚWIETLENIE LED

TRWA WYMIANA PONAD 300 OPRAW
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W dniu 4 października w Urzędzie Miejskim w Nowym 
Tomyślu odbyło się podsumowanie etapu gminnego 
Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

W ramach Kampanii z uczniami szkół prowadzono 
zajęcia profilaktyczne, na podstawie otrzymanych 
materiałów, a chętni uczniowie uczestniczyli w konkursie 
literacko – plastycznym „Na skrzydłach przyjaźni”. Prace 
konkursowe przesłano do Stowarzyszenia Producentów 
i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu.

Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się uczniowie 
z naszej gminy:

• Adrianna Birka Szkoła Podstawowa Nr 1
• Joanna Gola Szkoła Podstawowa Nr 2
• Olgierd Szeliga Szkoła Podstawowa Nr 2
• Karol Pierzyński Szkoła Podstawowa Boruja Kościelna
• Jakub Heinrich Szkoła Podstawowa Boruja Kościelna
• Marta Pieniężna Szkoła Podstawowa Boruja Kościelna
• Martyna Dulat Szkoła Podstawowa Jastrzębsko Stare

Na podsumowanie zaproszono dyrektorów szkół wraz 
z koordynatorami Kampanii i nagrodzonymi uczniami 
oraz Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu 

Katarzynę Łukaszewicz. Wręczenia nagród dokonali 
wspólnie burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner 
wraz z pełnomocnikiem ds. uzależnień Jolantą Szade.

J. Sz.

PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII

„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

DZIEŃ GŁOŚNEGO 
CZYTANIA W SĄTOPACH
W dniu 29 września w bibliotece w Sątopach odbył 
się Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Celem 
akcji jest m.in. rozbudowanie słownictwa, rozwój 
wyobraźni oraz kreatywnego myślenia.
W rolę lektorów wcielili się nauczyciele i uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Sątopach. Uczestnicy z wielkim 
zainteresowaniem słuchali czytanych książek. Jak 
stwierdzili zaproszeni uczniowie i nauczyciele: dzień 
ten przejdzie do tradycji biblioteki.

MiPBP

16 października w Europejski Dzień Przywracania 
Czynności Serca uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Sątopach włączyli się do próby pobicia rekordu 
w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji 
krążeniowo- oddechowej.
94 uczniów na 4 fantomach prowadziło uciśnięcia 
klatki piersiowej i wdechy ratownicze. Akcja powstała 
z inicjatywy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy 
i Uczymy Ratować”, który dotarł już do większości szkół 
podstawowych w Polsce. Dzięki Fundacji WOŚP wszystkie 
dzieci mają szansę uczyć się pierwszej pomocy. Polska jest 
pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono 
na tak ogromną skalę naukę podstawowych czynności 
ratujących życie do szkół podstawowych.

Jolanta Król

BILI REKORD
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TABLICE 
INTERAKTYWNE 
DLA SZKÓŁ
Wrzesień okazał się miesiącem bardzo dobrych 
wiadomości w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych. Kolejna napłynęła z Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu. Siedem naszych szkół wzbogaci 
się niebawem o nowe interaktywne tablice. Na ten 
cel pozyskaliśmy prawie 100.000 zł dotacji.

Gmina Nowy Tomyśl, w porozumieniu z dyrektorami 
ośmiu naszych szkół, przygotowała wniosek o dofinan-
sowanie 75% kosztów w ramach programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. 
Na wniosek Burmistrza, na ten cel, podczas ostatniej 
sesji zabezpieczono w budżecie środki na zapewnienie 
tzw. wkładu własnego. Zbiegło się to z ogłoszeniem 
informacji o zakwalifikowaniu wszystkich zgłoszonych 
przez nas placówek do dofinansowania. Na każdą z nich 
otrzymamy po 14.000 zł wsparcia. 

P.M.

ŚWIĘTO DYNI W SĄTOPACH
Biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej im. 
Leonarda Śliwińskiego w Sątopach, chcąc uczcić 
Miesiąc Bibliotek Szkolnych, zaprosiła najmłodszych 
uczniów do wspólnej zabawy integracyjnej pod 
nazwą „Święto Dyni”.

W kolorowej scenerii, uczniowie mieli możliwość 
posmakować przysmaków przygotowanych właśnie 
z dyni. Był chleb dyniowy, pestki z dyni, tort dyniowy 
oraz pyszny kompot przygotowany przez rodziców. 
Dzieci miały wyjątkową okazję poznać różnorodne 
zastosowanie tego wyjątkowego warzywa. Podczas 
spotkania dzieci brały udział w zabawach integracyjnych 
oraz tanecznych. Nad całością czuwały Magdalena 
Piechota oraz Magdalena Kwiatkowska.

Jolanta Król

13 października w Szkole Podstawowej im. Leonarda 
Śliwińskiego w Sątopach  z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej odbył się apel, w czasie którego przed-
stawiciele Samorządu Uczniowskiego, złożyli 
wszystkim nauczycielom i pracownikom  szkoły  
najserdeczniejsze życzenia.

Popłynęło wiele ciepłych i miłych słów. Uczniowie 
docenili i podkreślili swą wdzięczność za codzienny 
trud, wysiłek, troskę o dobro wychowanków i uznanie 
dla pięknej, ale trudnej pracy.
Na zakończenie głos zajęła pani dyrektor Jolanta Król, 
która złożyła nauczycielom i pracownikom szkoły 
gratulacje i przekazała słowa uznania za dotychcza-
sowe zaangażowanie, wytrwałość, cierpliwość, życząc 
wszystkim radości oraz satysfakcji z wykonywanej 
pracy w tym wyjątkowym zawodzie.                          J.K.

WIEŚCI Z SĄTOP

NASZYM NAUCZYCIELOM…

W BAJKOWYM ZACISZU

PASOWANIE 
NA PRZEDSZKOLAKA
25 października br. w Przedszkolu nr 3 „Bajkowe 
Zacisze” odbyło się  Pasowanie na Przedszkolaka 
Śmiałka Umiałka.
Na zaproszenie dzieci udział w uroczystości wzięli także 
Burmistrz Włodzimierz Hibner oraz Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu Katarzyna Łukaszewicz. Po 
części artystycznej przygotowanej przez maluchy, dyrektor 
przedszkola Anna Wojcieszak uroczyście pasowała każde 
z dzieci na Przedszkolaka Śmiałka Umiałka. Burmistrz 
Włodzimierz Hibner pogratulował dzieciom i wręczył 
im drobne upominki.                                                           WO
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EDUKACJA POSTAW OBYWATELSKICH

WYBORY W BORUI KOŚCIELNEJ
Kształtowanie świadomości obywa-
telskiej jest bardzo istotne. Ważne, 
aby edukacja w tym zakresie odby-
wała się już od najmłodszych lat.
W dniu 29 września w Szkole 
Podstawowej w Borui Kościelnej 
odbyły się wybory do Zarządu 
Samorządu Uczniowskiego i na 
Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
Wybory zostały zorganizowane we 
współpracy z Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w ramach realiza-
cji programu Młodzi Głosują pt. 

„Samorządy Mają Głos!”. Do programu 
przystąpiło ponad 420 szkół z całej 
Polski. Uczniowie do dnia wyborów 
przygotowywali się przez trzy tygodnie, 
podczas których, na lekcjach wycho-
wawczych, zapoznali się z zasadami 
wyborów demokratycznych i podzielili 
się na komitety wyborcze wspierające 
kandydatów swojej klasy. Zasady 
wyborów demokratycznych, z którymi 
uczniowie zostali zapoznani, zostały 
przedstawione w wybranej technice 
plastycznej i rozwieszone w różnych 
miejscach szkoły, podobnie jak plakaty 
kandydatów przygotowane przez 
ich komitety wyborcze. Uczniowie 
mogli tym samym zapoznać się 
z sylwetkami wszystkich kandyda-
tów i z pełną świadomością oddać 

swój głos. Nad przygotowaniem 
szkolnych wyborów, przebiegiem 
oraz podliczaniem głosów czuwała 
grupa projektowa powołana przez 
koordynatora Jolantę Łukaszewską 
w składzie: Roksana Matuszewska, 
Wiktoria Rosada, Eliza Rybarczyk, 
Kornelia Skuza i Patrycja Świtała. 
Spośród 19 kandydatów wyło-
niono czterech, którzy utworzyli 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 
tj. Kinga Cicha, Weronika Szała, 
Marta Pieniężna i Błażej Rupa. 
Równocześnie z wyborami do Zarządu 
przeprowadzone zostały wybory 
opiekuna, w wyniku, których wybrano 
Romualda Jezierskiego oraz Artura 
Markiewicza.

Mirosława Szymczak - Ratajczak

PRZEDSZKOLE NR 5 „SŁONECZKO”

ZAWSZE W ZGODZIE 
Z PRAWEM!
O tym jak bardzo ważne jest bezpieczeń-
stwo w drodze do przedszkola oraz w domu 
rozmawiano w Przedszkolu nr 5 „Słoneczko” 
w Nowym Tomyślu.
W dniu 15 września odbyło się tam spotkanie 
z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej. 
Celem spotkania było utrwalenie z dziećmi 
zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie 
zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci 
w przedszkolu i w domu. Pani policjantka 
przypomniała dzieciom podstawowe zasady 
zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię, uczuliła na konieczność siadania dzieci w foteliku oraz 
wspólnie z przedstawicielem Straży Miejskiej, nakreśliła dzieciom za co rodzice otrzymują najczęściej mandaty. 
Tym samym uwrażliwiono dzieci na zwracanie uwagi na nieprawidłowe zachowania. Następnie wytłumaczono, 
jak powinna wyglądać bezpieczna droga dzieci do przedszkola, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz 
do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Na zakończenie wizyty wręczono gościom przedszkolne 
odznaki – logo Przedszkola „Słoneczko”.

Karolina Kormańska
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WIECZÓR LITERACKO-MUZYCZNY

OPOWIEŚCI SPOD ZAMKNIĘTYCH POWIEK
Wrześniowy koncert z cyklu Czwartkowych wieczorów literacko-

-muzycznych, który odbył się w nowotomyskiej bibliotece był 
zaproszeniem w świat klasyki, baśni i podróży po przeróżnych, 
tajemniczych opowieściach.
W wyjątkowym recitalu wystąpił nowotomyślanin – Jacek Szofer. 
W programie wybrzmiały m.in. takie utwory jak: Podróż do krainy 
marzeń, Anielskie Ogrody, The end is the beginning - czas nowej podróży, 
Tajemnicza kraina, Opowieść-prolog oraz tytułowy - Opowieści spod 
zamkniętych powiek. Pan Jacek jest samoukiem, o jego zainteresowa-
niu muzyką i kompozycją zadecydował podziw dla dziadka, który jako 
jedyny spośród domowników potrafił grać na pianinie. Inspiracją do tworzenia są dla niego ważne wydarzenia, 
które dzieją się na świecie, a także doświadczenia z życia osobistego i własnych przeżyć. Jednym słowem cała 
gama emocji. Jego mistrzami są Przemysław Gintrowski, Jacek Kaczmarski i Zbigniew Łapiński, którym 
poświęcił jeden z najnowszych, mocno nacechowany emocjonalnie utwór – Nieme epitafium dla zapomnianego 
Tria. Utwór ten zakończył czwartkowy, bardzo ciepło przyjęty przez publiczność, muzyczny wieczór.

Izabela Putz

AKWARELOWE INSPIRACJE
W dniu 18 września Nowotomyski Ośrodek Kultury 
gościł uczestniczki zajęć z Domu Dziennego Pobytu 
dla Seniorów w Opalenicy.
Wszystko to za sprawą wystawy zatytułowanej 

„Akwarelowe inspiracje”. Wernisaż z udziałem arty-
stek miał miejsce w holu domu kultury. Jak sam tytuł 
wskazuje zaprezentowane prace zostały wykonane 
niełatwą techniką akwarelową. Dla autorek prac to 
prawdziwy powód do dumy i motywacja do dalszej 
pracy artystycznej.

NOK

CZAS NA MIŁOŚĆ
W piątek 15 września w ramach akcji "Wrzesień za 
10 zł", odbył się pełen humoru, ale także życiowej 
prawdy spektakl pt: "Czas na miłość".
Na deskach Nowotomyskiego Ośrodka Kultury wystąpili 
znakomici aktorzy - Marzanna Graff oraz Aleksander 
Mikołajczak. Zgromadzona publiczność bawiła się 
doskonale, czego najlepszym dowodem były gromkie 
brawa, jakimi nagrodzono artystów.

NOK

Według kalendarza imprez nietypowych we wrześniu 
przypada Światowy Dzień Turystyki. Z tej okazji w sobotę 
23 września grupa nieformalna "Coolturalna Integracja" 
oraz Nowotomyski Ośrodek Kultury zabrali małych 
i dużych mieszkańców naszej gminy w niezwykłą 
podróż do Iranu.
W czasie warsztatów tematycznych najmłodsi poznali 
zwyczaje i tradycje wyróżniające to państwo. Mieli okazję 
zapoznać się z historią, geografią i kulturą tego regionu, 
a także nauczyły się liczyć po irańsku. Na koniec każdy 
uczestnik warsztatów wykonał własnoręcznie swój 
mały dywanik. Następnie przyszedł czas na starszych 
podróżników. Dla nich organizatorzy przygotowali pokaz 
slajdów z podróży rowerem po Iranie. Miłośnicy kultury 
bliskowschodniej, Lucyna i Tomek, z niezwykłą pasją 
opowiedzieli o swojej niezapomnianej wizycie w tym kraju. 
Warsztaty zostały zrealizowane w ramach większego pro-
jektu zatytułowanego: „Z kalendarza imprez nietypowych 
i oryginalnych. Kulturalna wyprawa po kartkach kalendarza”, 
sfinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” 
X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego 
przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Grupy 
Działania KOLD.

Agnieszka Sokalla

NIEZWYKŁE PODRÓŻOWANIE W NOK-U

„NA DYWANIE PO IRANIE”

KULTURA
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WYSTAWA W BIBLIOTECE

MALARSTWO KATARZYNY KUDEŁKI

W środę 18 września w Galerii 
na piętrze nowotomyskiej 
biblioteki, w ramach cyklu:  
wyszukiwarkatalentow.pl, odbył 
się wernisaż prac nowotomyślanki 

- Katarzyny Kudełki.
Jej zróżnicowane tematycznie obrazy 
przyciągnęły do biblioteki spore 
grono miejscowych admiratorów 
sztuki, znajomych, przyjaciół i rodzinę. 
Prezentowane obrazy zrobiły ogromne 
wrażenie na zwiedzających, chociaż 

sama twórczyni przyznaje, że maluje 
jedynie w wolnych chwilach, ama-
torsko, ciągle poszukując środków 
wyrazu i doskonaląc swój artystyczny 
warsztat. Podejmuje próby malowania 
farbami olejnymi, akrylowymi oraz 
pastelami. Maluje pejzaże, akty 
i wielkoformatowe kompozycje 
abstrakcyjne, które cechuje eks-
presja i mocny kolor. W większości 
jej prace powstają spontanicznie, 
zainspirowane literaturą, filmami, 

otaczającą przyrodą, architekturą. 
Dedykację muzyczną tego wieczoru 
sprawiła Patrycja Spychała, uczen-
nica klasy śpiewu Katarzyny Halasz 
Prywatnego Ogniska Muzycznego 
w Nowym Tomyślu.

Izabela Putz

DZIEŃ POCZTY I ZNACZKA POCZTOWEGO

PROJEKTOWALI ZNACZKI
Według kalendarza imprez nietypowych w paź-
dzierniku obchodzony jest Światowy Dzień Poczty 
i Znaczka Pocztowego. Z tej okazji grupa nieformalna 

"Coolturalna Integracja" oraz Nowotomyski Ośrodek 
Kultury zorganizowali Wielki Plener Malarski.
Pogoda tego dnia spłatała niestety wszystkim figla 
i z powodu deszczu konieczne było przeniesienie imprezy 
do holu NOK-u. Jednak nikomu nie popsuło to humoru 
i w doskonałym nastroju uczestnicy przystąpili do działania. 
Każdy zaprojektował znaczek pocztowy według własnego 
pomysłu i wykonał go techniką malarską. Po zakończeniu 

pracy artystycznej można było wysłać kartkę pocztową do rodziny i znajomych z pozdrowieniami z Nowego Tomyśla. 
Całość bardzo podobała się uczestnikom. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy Środowiskowy Dom Samopomocy 
oraz Świetlicę Socjoterapeutyczną. Do akcji włączyli się również uczestnicy innych wydarzeń odbywających się w tym 
samym czasie w NOK-u. Spośród prac zostały wybrane najciekawsze i już wkrótce powstaną z nich prawdziwe 
znaczki pocztowe, które Nowotomyski Ośrodek Kultury będzie wykorzystywał do wysyłania swojej korespondencji. 
Oczywiście na pamiątkę otrzymają je również autorzy prac. Wydarzenie było ostatnim zorganizowanym w ramach 
projektu  "Z kalendarza imprez nietypowych - kulturalna wyprawa po kartkach kalendarza".

NOK

W piątek, 15 września, w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu odbyło 
się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie 
Językowego Pogotowia.
Byli wierni uczestnicy bibliotecznych zajęć: Irina i Andriej, 
jak również zupełnie nowe twarze, osoby, które od 
niedawna mieszkają w naszym mieście i chcą poznawać 
język polski. Były wesołe wspomnienia wakacyjnych 
wojaży, które wiodły głównie do Ojczyzny kursantów, 
czyli na Ukrainę. Było też sporo słownictwa dotyczącego 
spędzania wolnego czasu, zainteresowań i pasji. Tego 
dnia zajęcia urozmaicili: stażystka Martyna Kasperek 
oraz wolontariusze, studenci filologii ukraińskiej na UAM 
w Poznaniu: Jakub i Adam.

Izabela Putz

BIBLIOTECZNE POGOTOWIE JĘZYKOWE

WSPOMNIENIA Z WAKACJI

KULTURA
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W przeddzień Międzynarodowego Dnia 
Muzyki w Wiejskim Domu Kultury w Bukowcu 
odbyła się prawdziwa muzyczna uczta. 
Królował repertuar bajkowy, a w roli głównej 
wystąpił zespół Ojej.
Zgromadzona bardzo licznie publiczność 
mogła usłyszeć takie utwory jak: "Mam tę 
moc" i "Miłość stanęła w drzwiach" z bajki pt. 

"Kraina lodu", "Kolorowy wiatr" z "Pocahontas", 
"Miłość rośnie wokół nas" i "Hakuna matata" 
z "Króla lwa" czy "Wciąż pamiętam" z "Małej 
Syrenki" i wiele innych. Wszystkie utwory 
budziły miłe skojarzenia z naszymi ulubionymi 
bajkami. Nie zabrakło również polskiej klasyki 
takiej jak "Miś Uszatek" czy "Pszczółka Maja" do wspólnego wykonania przez publiczność. Koncert zamykało 
finałowe, spektakularne wykonanie utworu "Alleluja". Całości dopełniały fantastyczne stroje nawiązujące 
do poszczególnych bajek, światło i dekoracje. Goście bawili się doskonale, o czym świadczą gromkie oklaski 
i aktywny udział w koncercie. Na wydarzenie, obok zespołu Ojej, zaprosili organizatorzy - grupa nieformalna 

"Coolturalna Integracja" oraz Nowotomyski Ośrodek Kultury. Całość odbyła się w ramach większego projektu 
zatytułowanego: „Z kalendarza imprez nietypowych i oryginalnych. Kulturalna wyprawa po kartkach kalen-
darza”, sfinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Grupy Działania KOLD.

NOK

MUZYCZNA UCZTA W BUKOWCU

WIECZÓR Z PIOSENKĄ 
BAJKOWĄ
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SPORT

PÓŁFINAŁ MISTRZOSTW POLSKI

RYWALIZOWALI SZACHIŚCI
W dniach od 24 września do 1 października w nad-
morskiej miejscowości Łazy, odbył się półfinał 
Mistrzostw Polski w Szachach Standardowych, 
w którym uczestniczyli także członkowie Akademii 
Szachowej z Nowego Tomyśla.
W grupie dziewcząt do lat 11 zagrała Zuzanna Biniak, 
która zakończyła rywalizację na dobrym, piątym miej-
scu. W grupie chłopców do lat 9 wystartowali: Michał 
Rugała i Jaś Myszkowski, którzy zajęli odpowiednio 
7 i 8 miejsce. Najstarszym członkiem Akademii uczestniczącym w tym turnieju był Filip Możdżanowski. Grał on 
w grupie do 13 lat, która była niesamowicie mocno obsadzona. Znalazł się w niej m.in. tegoroczny wicemistrz 
Unii Europejskiej Tymon Ochędzan. Ostatecznie nasz zawodnik zajął dziewiąte miejsce.

Wojciech Nadstoga

„JEDYNKA” NAJLEPSZA W POWIECIE!

WYRÓŻNIENIE DLA UKS

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zostali po raz kolejny nagro-
dzeni za osiągnięcia sportowe. Tym razem zdobyli wyjątkowe 
trofeum – I miejsce w klasyfikacji szkół powiatu nowotomyskiego 
w ramach rywalizacji SZS „Wielkopolska” 2016/17.
Ta bardzo prestiżowa i wyjątkowa nagroda nadawana jest przez 
Szkolny Związek Sportowy w Poznaniu oraz Powiatowe Centrum 
Sportu w Nowym Tomyślu tym szkołom, których uczniowie wykazali 
się szczególnymi osiągnięciami w różnych dyscyplinach sportowych 
w ciągu całego roku szkolnego. Na sukces złożyło się wicemistrzostwo 
województwa szkół podstawowych w unihokeju, udział w finałach 
wojewódzkich w czwórboju lekkoatletycznym, badmintonie chłopców, 
wysokie miejsca w rozgrywkach rejonowych w badmintonie dziewcząt 
oraz w piłce ręcznej. Sukcesy reprezentantów „Jedynki” są źródłem 
dumy i radości nie tylko koleżanek i kolegów ze szkolnych ław, ale 
i nauczycieli wychowania fizycznego, którzy z zaangażowaniem trenują 
swoich wychowanków.

Anna Pietruszyńska



MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W SZACHACH SZYBKICH 2017

DOBRY WYSTĘP
W pierwszy weekend października 
w Kostrzynie Wielkopolskim odbyły 
się Mistrzostwa Wielkopolski 
w Szachach Szybkich. Turniej został 
rozegrany systemem szwajcarskim 
na dystansie 9 rund po 15 minut 
na partię dla zawodnika.
Nie mogło oczywiście na takiej 
mistrzowskiej imprezie zabraknąć 
młodych szachistów z Nowotomyskiej 
Akademii Szachowej. W zawo-
dach wystartowali: Antonina 
Koźmiński, Filip Możdżanowski, 
Oskar Kapustka, Leon Szwedt, 
Nikodem Szwedt, Michał Rugała, 
Jan Myszkowski, Oliwier Osękowski. 
Turniej rozgrywany był w katego-
riach wiekowych do 10, do 14 i do 
18 lat z podziałem na dziewczęta 
i chłopców. W grupie dziewcząt do 
14 lat Antonina Koźmiński jako 
jedenastolatka toczyła wyrównaną 
walkę ze starszymi rywalkami. Jako 
jedyna zremisowała ze zwyciężczy-
nią turnieju, a w rywalizacji zajęła 

świetne 5 miejsce na 17 startujących 
zawodniczek. W najmłodszej grupie 
chłopców, w której wystartowało 
42 uczestników, mieliśmy najlicz-
niejszą reprezentację. Najlepiej 
zaprezentowali się Jasiu i Michał. 
Obaj zagrali solidnie, co pozwo-
liło im zająć wysokie 7 i 8 miejsce. 
W grupie do lat 14, świetne zawody 

rozegrał Oskar Kapustka, który 
zdobył 6 punktów i zajął wysokie 5 
miejsce. Trzeba dodać, że podobnie 
jak Antonina, Oskar ma dopiero 11 
lat i w następnych latach zapewne 
powalczy o medale. Dobre zawody 
rozegrał też Filip Możdżanowski, 
który zajął 8 miejsce.

Wojciech Nadstoga

PRZYJACIELE OSIR KONTRA STRAŻACY

STRAŻACY GÓRĄ
30 września na Stadionie Miejskim w Nowym 
Tomyślu odbył się mecz towarzyski pod nazwą 
„Przyjaciele OSiR kontra Strażacy”. Inicjatorami 
meczu byli panowie: Andrzej Siry oraz Mariusz 
Brzozowski, a współorganizatorem nowotomyski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
W drużynie „Przyjaciół OSiR” wystąpili byli piłkarze 
reprezentujący ziemię nowotomyską, którzy grali 
wcześniej m.in. w: Nowym Tomyślu, Bukowcu, Borui 

Kościelnej i Jastrzębsku Starym. Strażaków natomiast 
reprezentowali obecni pracownicy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej. Mecz zakończył się wyni-
kiem 6:3 dla Strażaków, a wiele bramek, które padły 
mogłoby być ozdobą niejednego meczu o ligowe punkty. 
Należy wspomnieć, że mecze ze Strażakami dawniej 
odbywały się cyklicznie.

T. Radwan


