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TERAZ NOWY TOMYŚL

INWESTYCJE

W piątek 8 grudnia w Poznaniu podpisano umowę 
o przyznaniu przez Województwo Wielkopolskie 
wsparcia na budowę świetlicy wiejskiej w Chojnikach. 
Jest ona efektem pozytywnego rozpatrzenia wniosku 
złożonego przez gminę Nowy Tomyśl.

W spotkaniu udział wzięli Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Burmistrz 
Włodzimierz Hibner oraz główna księgowa Gminy 
Elżbieta Bobrowska-Pilarczyk. Budowa świetlicy wiej-
skiej we wsi Chojniki ma na celu wzrost jakości życia 
oraz poziomu aktywizacji społecznej mieszkańców 
wsi Chojniki.
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POWSTANIE ŚWIETLICA W CHOJNIKACH

UMOWA PODPISANA
W poniedziałek 11 grudnia, w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu, zawarte zostało porozumienie dotycząc 
współpracy samorządów w ramach Poznańskieju 
Kolei Metropolitalnej. Jego skutkiem będzie moż-
liwość uruchomienia w II kwartale 2018 r. sześciu 
dodatkowych par pociągów pomiędzy Nowym 
Tomyślem, a Poznaniem.
W podpisaniu porozumienia, oprócz wicemarszałka 
Wojciecha Jankowiaka, wzięli udział m.in: wiceprezy-
dent Poznania Maciej Wudarski, starosta poznański 
Jan Grabkowski oraz wójtowie i burmistrzowie gmin 
położonych przy linii kolejowej z Poznania do Nowego 
Tomyśla. Nasz samorząd reprezentował zastępca bur-
mistrza Paweł Mordal.
Dzięki deklaracji wsparcia tego zadania przez samorządy 
lokalne, poprawi się częstotliwość kursowania pociagów 
w godzinach tzw. szczytu komunikacyjnego. W godzinach 
porannych oraz popołudniowych, pociągi z Poznania oraz 
do stolicy województwa będą kursowały co 30 min. Na ten 
cel Gmina Nowy Tomyśl, zgodnie z przyjętym podziałem 
kosztów, zamierza przeznaczyć kwotę ok. 290.000,00 
zł. Dokładną wysokość określi umowa, która podpisana 
zostanie dopiero po uchwaleniu budżetu na rok 2018. 
Ponieważ jego projekt został złożony Radzie Miejskiej 
już 15 listopada, burmistrz zamierza zaproponować 
wprowadzenie tego zadania w formie autoporawki.  

/m/

BĘDĄ DODATKOWE POCIĄGI DO POZNANIA

POROZUMIENIE ZAWARTE

NOWY SAMOCHÓD DLA OSP BUKOWIEC

STRAŻACY MOGĄ BYĆ ZADOWOLENI
Ochotnicza Straż Pożarna z Bukowca otrzymała 
9 grudnia nowy wóz strażacki. To już drugi, po 
samochodzie dla OSP w Borui Kościelnej, nowy 
wóz bojowy zakupiony przez Gminę Nowy Tomyśl.
Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki SCANIA 
P410 wraz ze specjalistycznym wyposażeniem został 
zakupiony dzięki otrzymaniu preferencyjnej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1.262.502,00 
zł, umarzalnej w 40%.
Pojazd wraz z wyposażeniem wykonała firma „WAWRZASZEK 
Inżynieria Samochodów Specjalnych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialność” spółka komandytowa z Bielska-Białej. 
Całkowita kwota zakupu samochodu wraz z kompletnym 
wyposażeniem wyniosła aż 1.328.400,00 zł.

A.Tomczak
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UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ CZĘŚCI SZPITALA

PACJENCI MOGĄ BYĆ ZADOWOLENI

11 grudnia w nowotomyskim Szpitalu Powiatowym dokonano uroczystego otwarcia trzeciej kondygnacji, 
gdzie mieści się Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz 
Hibner, starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, dyrektor SP ZOZ Janusz Nowak, jego zastępca Marek 
Ratajczak, prezes Zarządu BBraun Aesculap Chifa Slawomir Lukaszyk oraz zaproszeni senatorowie i posłowie 
RP, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ oraz przedstawiciele ościennych gmin i powiatów. Gmina Nowy 
Tomyśl wsparła finansowo rozbudowę nowotomyskiego szpitala kwotą 500 tysięcy złotych. Wykonawcą prac 
była firma ORLIKON, a część wyposażenia  i sprzętu przekazała firma BBraun Aesculap Chifa.

ML
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OTRZYMALI MEDALE OD PREZYDENTA

ZŁOTE GODY
Obchody rocznicy Złotych Godów należą do uroczy-
stości wyjątkowych. W tym roku w naszej gminie 32 
szczęśliwe pary obchodziły ten wyjątkowy Jubileusz.
W dniu 23 listopada w Sali Ślubów mieszczącej się 
w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyła się uro-
czystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeń-
skiego. Spotkanie prowadziła kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Beata Jakubowska, a uroczystego wręczenia 
przyznanych przez prezydenta RP Medali za wieloletnie 
pożycie małżeńskie dokonał burmistrz Włodzimierz 
Hibner. W gronie tegorocznych jubilatów znaleźli się: 
Helena i Stanisław Bylińscy, Danuta i Mieczysław 
Chylakowie, Danuta i Hilary Ciesielscy, Aniela i Jan 
Dominiakowie, Barbara i Stefan Kędziowie, Łucja i Lech 

Koperscy, Urszula i Zbigniew Korbankowie, Bożena 
i Marian Kostyrowie, Irena i Walenty Kulzowie, Daniela 
i Czesław Maciejewscy, Lucyna i Bronisław Miałkasowie, 
Barbara i Kazimierz Olejniczakowie, Halina i Stefan 
Piątkowie, Marian i Teresa Ruciakowie, Kazimiera 
i Bogdan Suszkowie, Czesława i Kazimierz Tobysowie, 
Barbara i Stanisław Trębaczowie, Stefania i Zygmunt 
Tyrchowie, Barbara i Kazimierz Walorowie, Danuta 
i Zbigniew Woźniakowie, Janina i Zbigniew Zarasiowie 
(Nowy Tomyśl), Daniela i Ireneusz Kaczmarkowie, 
Zofia i Stanisław  Kaczmarkowie, Genowefa i Józef 
Pazgratowie, Zofia i Kazimierz Sucharzewscy  (Bukowiec), 
Irena i Wincenty Kornoszowie (Boruja Nowa), Ewa 
i Wiesław Putkowscy (Przyłęk), Wanda i Karol Rogoziowie 
(Paproć), Stanisława i Florian Spodynkowie (Grubsko), 
Eleonora i Antoni Ścieszka (Stary Tomyśl), Kazimierz 
i Leokadia Węglarzowie (Glinno)

Ryszard Ratajczak
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ŚWIĘTO OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

DZIEŃ BIAŁEJ LASKI
W dniu 24 listopada w restauracji Dora odbyła 
się uroczystość związana z Międzynarodowym 
Dniem Białej Laski – świętem osób niewidomych 
i niedowidzących.

Na zaproszenie Polskiego Związku Niewidomych koło 
Nowy Tomyśl w spotkaniu wziął udział Burmistrz 
Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner. Zebranych 
powitała prezes oddziału Elżbieta Brambor. Podczas 
spotkania podziękowano za wieloletnią działalność 
na rzecz związku prezesowi Andrzejowi Łukaszykowi.
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W sobotę 25 listopada odbyło się spotkanie inte-
gracyjno – organizacyjne Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz obchody 
17- lecia działającego w jego ramach Klubu Seniora 
„Rezerwa”.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się burmistrz 
Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, Sekretarz 
Powiatu Ryszard Napierała i dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowym Tomyślu Danuta Michałowicz. 
Zespół „Wiklinki”, który powstał spośród członkiń owego 
klubu, uświetnił wieczór swoim repertuarem. W imieniu 
seniorów kwiaty oraz listy gratulacyjne przyjął prezes 
Zarządu Związku Stanisław Rybarczyk.

A.Noculak

SPOTKANIE KOMBATANTÓW

ŚWIĘTO KLUBU SENIORA

ŚWIATOWY DZIEŃ CUKRZYCY

ŚWIĘTO NOWOTOMYSKICH 
DIABETYKÓW
Na dzień 14 listopada przypada Światowy Dzień 
Cukrzycy – międzynarodowe święto obchodzone 
corocznie w rocznicę urodzin odkrywcy insuliny 
Frederica Bantinga. W Nowym Tomyślu uroczyste 
obchody Dnia Cukrzyka odbyły się 17 listopada 
w restauracji Zacisze.

Organizatorem 
spotkania był 
Zarząd Polskiego 
Stowarzyszenia 
Diabetyków Koła 
P o w i a t o w e g o 
w Nowym Tomyślu. 
Wśród zaproszo-
nych gości był także 
burmistrz Nowego 
Tomyśla Włodzimierz 
Hibner, który złożył 

serdecznie życzenia oraz podziękowania za prowadzoną 
działalność Zarządowi oraz wszystkim członkom Koła. 
Uroczystość współfinansowana była ze środków budżetu 
Gminy Nowy Tomyśl.

RR
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W dn. 6 grudnia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 
w Nowym Tomyślu odbyła się konferencja dotycząca szkol-
nictwa zawodowego. Konferencja odbyła się pod honorowym 
patronatem Starosty Nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego 
oraz Burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera.
Spotkanie otworzył Cechmistrz Cechu Rzemiosł Różnych Włodzimierz 
Szymański. Po nim swoje prelekcje wygłosili dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym 
Tomyślu Elżbieta Helwing, prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Antoni Odzimek oraz 
Naczelnik Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Gospodarczej w Poznaniu Iwona Derda. Prelegenci w swych 
wypowiedziach wskazywali rolę organizacji rzemiosła w kształceniu zawodowym, a także jego przełożenie na 
rozwój kariery zawodowej.
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KONFERENCJA POD PATRONATEM BURMISTRZA I STAROSTY

O SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM

UROCZYSTOŚĆ W AESCULAP AKADEMII

NAGRODZONO NAJLEPSZYCH
W dn. 4 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie 
certyfikatów IHK w Aesculap Akademii. Certyfikaty 
nadane zostały przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-
Handlową absolwentom Zespołu Szkół nr 2 im. 
Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu.
Certyfikaty pięciu najlepszym uczniom wręczyli prezes 
firmy Slawomir Lukaszyk oraz kierownik szkolenia 
zawodowego Arno Brugger z Aesculap AG z Tuttlingen. 
Certyfikaty otrzymali: Adam Chossa, Karol Karbowski, 
Mateusz Knop, Rafał Mucha, Dawid Pigla. W spotkaniu 
udział wzięli także burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz 
Hibner, starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki i dyrektor 
Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu Łukasz Frański.

Maria Lamcha

III ZIMOWA OLIMPIADA

SPORTOWA 
RYWALIZACJA SENIORÓW

O dobrą kondycję fizyczną warto dbać w każdym 
wieku. Nawet powyżej 60 roku życia można z suk-
cesem zachować sprawność fizyczną oraz dobre 
samopoczucie. Udowodnili to nowotomyscy senio-
rzy podczas III Zimowej Olimpiady Osób Starszych 
z Niepełnosprawnością.

Zawody odbyły się pod patronatem Starosty 
Nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego oraz Burmistrza 
Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera 7 grudnia 
w Powiatowym Centrum Sportu. W sportowych zma-
ganiach udział wzięli członkowie kół Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów z Nowego Tomyśla, 
Bukowca, Kuślina, Lwówka, Oddział Rejonowy w Nowym 
Tomyślu, Oddział Rejonowy w Zbąszyniu oraz Opalenicy 
uczestnicy Domu Dziennego Pobytu z Nowego Tomyśla.

RR
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DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Z ŻYCZENIAMI 
DLA PRACOWNIKÓW
Pomoc socjalna osobom oraz rodzinom, które 
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej to jedno 
z ważniejszych zadań realizowanych przez gminy. 
Dzień Pracownika Socjalnego był okazją do podzię-
kowania za codzienną pracę pełną trudów i wyzwań.
Pracownicy socjalni każdego dnia zmagają się z trud-
nymi decyzjami, od których zależy los potrzebujących.  
W dniu 20 listopada w Domu Dziennego Pobytu odbyła 
się uroczystość związana z obchodami Dnia Pracownika 
Socjalnego. Spotkanie, na które zaproszono także bur-
mistrza Włodzimierza Hibnera, zorganizował Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Burmistrz złożył 
kierownictwu oraz pracownikom Ośrodka życzenia 

satysfakcji z niesienia 
pomocy innym oraz 
dalszej kreatywnej 
pracy na rzecz potrze-
bujących mieszkańców 
gminy. Wyraził także 
uznanie dla niezwykle 
wymagającej pracy 
w obszarze pomocy 
społecznej.

RR

ROZMAWIALI O WSPÓŁPRACY

Z WIZYTĄ W DĘBNIE
W dniach 17 – 19 listopada na zaproszenie Burmistrza 
Dębna Piotra Downara oraz Przewodniczącego tam-
tejszej Rady Miejskiej Pawła Chrobaka, z wizytą do 
zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego udała się 
delegacja Gminy Nowy Tomyśl.

W wyjeździe wzięli udział: zastępca burmistrza Paweł 
Mordal, przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Brambor, 
naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Komunikacji 
Społecznej Ryszard Ratajczak, podinspektor ds. komu-
nikacji społecznej i turystyki Maria Lamcha, Prezes 
PWiK Marek Wichtowski, dyrektor Nowotomyskiego 
Ośrodka Kultury Beata Baran, przedstawiciel Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej Róża Mleczak, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym Mirosława 
Rostkowska oraz dyrektor Przedszkola nr 1 w Nowym 
Tomyślu Iwona Jarzyna. W trakcie wizyty nowotomyska 
delegacja miała okazję poznać: Urząd Miejski w Dębnie, 
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Dębno, Przedszkole 
nr 2 i Żłobek Gminny. Elementem krajoznawczym 
była natomiast wizyta w Muzeum Twierdzy Kostrzyn 
w Kostrzynie nad Odrą. Spotkanie było okazją do prze-
prowadzenia rozmów na temat planów współpracy 
partnerskiej Nowego Tomyśla oraz Dębna w 2018 roku.

RR

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

ROZBUDOWA MONITORINGU
Jeszcze w tym roku zostanie podłączonych 8 kamer 
stałych, obejmujących swym zasięgiem newralgiczne 
punkty na osiedlach Batorego i Północ. W roku 2018 
planowane jest natomiast objęcie monitoringiem ronda 
Kościuszki, ronda przy stacji Orlen i skrzyżowania ul. 
Janusa z 3 Stycznia i Ślósarskiego.
Obecnie w systemie monitoringu miejskiego funkcjonuje 
18 kamer, w tym 4 stałe 
i 14 szybkoobrotowych. Obszar objęty monitoringiem 
to ulice: Poznańska, Bohaterów, plac Chopina z częścią 
ulicy Piłsudskiego, ulica Mickiewicza, plac Niepodległości 
z odcinkiem ulicy Zbąszyńskiej, ulica Janusa przy skrzyżo-
waniu z drogą dojazdową do SP nr 3, parking przy WSPiA 
oraz Park im. Feliksa Szołdrskiego, a także parking oraz 
wiata rowerowa przy dworcu PKP.
Teren, który obejmowany jest monitoringiem określa się 
za pomocą analizy zdarzeń 
i zgłoszeń mieszkańców, jednak równie często podykto-
wane jest to funkcją prewencyjną. Dzięki funkcjonowaniu 
monitoringu miejskiego, ujawniano kradzieże rowerów 
(rowery udało się odzyskać), zarejestrowano wiele 
zdarzeń w ruchu drogowym (kolizje, wypadki), a także 
ujawniano zanieczyszczanie miasta. Wielokrotnie też 
nagranie z monitoringu pozwalało na ujęcie sprawców 
dewastacji mienia.

Arkadiusz Wieczorek
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POROZUMIENIE 
Z AESCULAP CHIFA

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

DZIEŃ PATRONA
Największym zwycięstwem jest 
to, które odnosimy nad nami 
samymi. - mawiał Tadeusz 
Kościuszko, Naczelnik insurekcji 
z 1794 r., bohater narodowy Polski 
i Stanów Zjednoczonych – patron 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym 
Tomyślu.
Dla upamiętnienia zasług Naczelnika 
szkoła zorganizowała szereg działań m. 
in. Biegi Kościuszkowskie, filmy o życiu 
i działalności bohatera, konkursy 
wiedzy i plastyczne, zawody strzeleckie, 
gazetki tematyczne. Ich finał nastąpił 
29 listopada, kiedy to świętowano Dzień 
Patrona Szkoły. W ramach obchodów 

spo ł ec znoś ć 
szkolna pełniła 
c a ł o d n i o w ą 
wartę honorową 
przy popier-
siu Tadeusza 
Kościuszki, a także 
Uczestniczyła 
w przygotowanej przez uczniów 
klasy 6c inscenizacji, przedstawiającej 
życie i działalność Naczelnika. Tego 
dnia podsumowano także konkursy 
i zawody sportowe organizowane 
w ramach obchodów Roku Tadeusza 
Kościuszki i nagrodzono laureatów. 
W tak ważnym dla społeczności szkolnej 

dniu goszczono w murach placówki bur-
mistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza 
Hibnera oraz przedstawicieli Zespołu 
SzkolnoPrzedszkolnego im. Kompani 
Powidzkiej 1918 r. z Powidza z dyrektor 
Grażyną Niedzielską, która wręczyła 
Dyrekcji oraz uczniom certyfikaty 
informujące o uczestnictwie w Roku.

Joanna Minge

4 grudnia br. Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz 
Hibner oraz Prezes Zarządu Aesculap Chifa Slawomir 
Lukaszyk i członek Zarządu Mariusz Bożek podpisali 
porozumienie w sprawie ronda. 

Przedmiotem porozumienia jest pielęgnacja i utrzymanie 
w należytym stanie wyspy centralnej Ronda Aesculap 
Chifa, zlokalizowanego przy zbiegu ulic Tysiąclecia, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego i Kolejowej w Nowym 
Tomyślu oraz wysepki między pasami ruchu w ciągu 
ulicy Kolejowej, posadowionej bezpośrednio przed 
Rondem Aesculap Chifa. 
Przewidziane prace obejmują między innymi utrzymanie 
i pielęgnację szaty roślinnej oraz montaż elementów 
dekoracyjnych i nadzór nad ich stanem.

Maria Lamcha
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SUKCESY NOWOTOMYSKICH BIBLIOTEKAREK

NASZE LAUREATKI

Z pewnością 23 listopada był wyjąt-
kowym dniem dla pracowników 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Nowym Tomyślu. 
Tego dnia dwie nowotomyskie 
bibliotekarki zostały laureat-
kami – liczących się w środowisku 
bibliotekarskim - wyróżnień. 

Podczas Kongresu Bibliotek 
Publicznych, odbywającego się 
w Fabryce Sztuki w Łodzi, Izabela 
Putz została wyróżniona w ogól-
nopolskim Konkursie im. Olgi Rok, 
natomiast w Pałacu Działyńskich 
w Poznaniu Martyna Nowosadzka 
odebrała Nagrodę Młodych im. 
Andrzeja Wojtkowskiego – najwyższe 
wyróżnienie przyznawane młodym 
bibliotekarzom z Wielkopolski. Izabela 
Putz - specjalista ds. animacji kultural-
nej zdobyła to prestiżowe wyróżnienie 
za projekt „Językowe pogotowie, 
czyli spotkania z językiem polskim 
dla obcokrajowców”, którego celem 
jest nie tylko nauka języka i poznanie 
polskiej kultury przez obcokrajowców, 
ale również ich wzajemne poznanie 
się i integracja  lokalnego środowiska 
oraz zachęcenie przybyszy do korzy-
stania z oferty biblioteki. Martyna 
Nowosadzka – kustosz w Oddziale 
dla Dzieci i Młodzieży uhonorowana 
została za wybitne osiągnięcia w pracy 
zawodowej. Jest ona organizatorką 

wielu przedsięwzięć popularyzujących 
książki wśród młodych czytelników, 
łączących  tradycyjne formy pro-
mocji czytelnictwa  z nieustannym 
poszukiwaniem nowych sposobów 
na rozbudzanie wśród młodych 
czytelniczej aktywności i chęci przeby-
wania w bibliotece.  Obu laureatkom 
serdecznie gratulujemy.

MiPBP

UWAGA ORGANIZACJE

KONKURS OFERT NA ROK 2018
Burmistrz Nowego Tomyśla ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych w 2018 roku. W związku z tym zapraszamy orga-
nizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert. 

Konkurs ogłoszony został, w formie wspierania, w sześciu obszarach:

• Ochrona i promocja zdrowia – na to zadanie przeznaczono 15 000,00 zł
• Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 6000,00 zł,
• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 30 000,00 zł,
• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 110 000,00 zł,
• Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 9000,00 zł,
• Turystyka i krajoznawstwo – 7000,00 zł. 

Zadania mogą być realizowane od 1 lutego do 31 grudnia 2018 roku. 

Oferty należy składać do 5 stycznia 2018 roku. 

Szczegółowe warunki udziału w konkursie, a także wzory dokumentów zamieszczone zostały na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu www.nowytomysl.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Dokumenty w wersji papierowej można też pobrać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pokój nr 39 a. 

MK
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W godzinach popołudniowych w dniu 7 grudnia 
burmistrz Włodzimierz Hibner odwiedził trening 
najmłodszych zawodniczek Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Dream Team Nowy Tomyśl.
Okazją do spotkania były przypadające następnego dnia 
Mikołajki. W związku z tym burmistrz przekazał na ręce 
trenera klubu Mariusza Jarońskiego słodkie upominki 
oraz gadżety przygotowane przez Urząd Miejski. Wizyta 
była również okazją do wspólnego treningu młodych 
koszykarek z włodarzem miasta oraz do konkursu 
rzutów za trzy punkty, który wygrała Pola Burdzińska.

RR

WYJĄTKOWY TRENING UKS DREAM TEAM

TRENING Z BURMISTRZEM

ŚWIĘTOWALI PRZEDSZKOLACY

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Pluszowy miś to jedna z najpopularniejszych zabawek na 
całym świecie, z którą nieodłącznie kojarzone jest beztroski 
czas dzieciństwa. To właśnie pluszowemu misiowi poświę-
cony był w przedszkolu „Słoneczko” dzień 27 listopada. 
Obchodzono wówczas Dzień Pluszowego Misia.
Trzy grupy wiekowe: „Pszczółki”, „Leśne Duszki” i „Motylki” już 
od samego rana spotykały się na holu przedszkola wraz ze 
swoimi ukochanymi pluszakami. Zabawę w każdej grupie rozpo-
częto krótkim przywitaniem, następnie dzieci zaprezentowały 
przyniesione przez siebie maskotki. Przedszkolaki brały udział 

w różnorodnych zabawach muzyczno-ruchowych i konkursach: „Zrób to z misiem”, „Zatańcz z misiem”, „Jadą, 
jadą misie”. W ciągu całego dnia dzieci rozwiązywały zagadki ściśle związane z bajkami o misiach. Każda grupa 
stworzyła portret misia, któremu nadała imię oraz ramki misiowe, z którymi dzieci pozowały do zdjęć. Na zakoń-
czenie dnia dzieci otrzymały podziękowanie za udział w zabawie – dyplomy oraz własnoręcznie wykonane ramki.

Karolina Kormańska
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DOTACJA DLA KOŚCIOŁA W WYTOMYŚLU

GMINA WSPOMOGŁA 
REMONT DACHU
Gmina Nowy Tomyśl przyznała Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu dotację na 
remont dachu zabytkowego kościoła.
Remont polegał będzie na wzmocnieniu oraz wymianie 
konstrukcji i poszycia dachu. Przyznana dotacja w kwocie 
40 000 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów 
budowlanych, koniecznych do zrealizowania zadania.

Maria Lamcha

NOWA INWESTYCJA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ

NOWY KOCIOŁ I OBNIŻKA CENY

W dniu 1 grudnia br. 
w Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej odbyła się uroczystość zwią-
zana z zakończeniem rozbudowy 
kotłowni rejonowej. Inwestycja 
obejmowała m.in. demontaż dwóch 
kotłów węglowych, zamontowano 
kocioł gazowy i sieć światłowodową. 
Zmodernizowano również stację 
uzdatniania wody.
Konieczność wykonania nowego 
mniejszego kotła była konsekwen-
cją decyzji o usamodzielnieniu się 

przedsiębiorstwa i zakończeniu współ-
pracy z Aesculap Chifa. Dotychczas 
bowiem kotłownia PEC w okresie 
letnim nie pracowała, a ciepło było 
dostarczane z kotłowni Chifa. Stare 
jednostki- kotły po 8 MW każdy- były 
zbyt duże, przy małym zapotrze-
bowaniu na ciepło w lecie. Właśnie 
dlatego koniecznym było wyposażenie 
kotłowni w mniejszy kocioł grzewczy, 
mogący pracować w okresie letnim.
W wydarzeniu tym udział wzięli 
m.in. burmistrz Nowego Tomyśla 

Włodzimierz Hibner, zastępca burmi-
strza Paweł Mordal, a także starosta 
nowotomyski Ireneusz Kozecki, 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Zbigniew Markowski oraz zaproszeni 
goście. W tym samym dniu weszła 
też w życie nowa, niższa taryfa dla 
ciepła. Skorzystają na tym odbiorcy 
ciepłą w naszym mieście, bowiem 
jego cena uległa obniżeniu o ok. 6,6%, 
a przesyłu o około 1%.

Maria Lamcha
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NOWE OBLICZE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JASTRZĘBSKU STARYM

ZAGOSPODAROWALI TEREN PRZY SALI
W dniu 31 października zakończyły 
się prace w ramach otrzymanego 
przez Gminę Nowy Tomyśl dofinan-
sowania z programu Wielkopolska 
Odnowa Wsi w VII edycji konkursu 

„Pięknieje Wielkopolska Wieś”.
W wyniku realizacji zadania pn. 

„Zagospodarowanie otoczenia 
budynku oraz poprawa funk-
cjonalności świetlicy wiejskiej 
w Jastrzębsku Starym” zagospo-
darowany został teren przy sali 
wiejskiej. Poprawiła się estetyka 
budynku, a także zwiększyła się jego 
funkcjonalność. Zagospodarowanie 
terenu wokół świetlicy sprawiło, że 
powstała kompleksowa przestrzeń 
rekreacyjna, sprzyjająca organizacji 
wydarzeń integrujących mieszkań-
ców wsi. Zakres projektu obejmo-
wał przede wszystkim szereg prac 
wykonywanych przez mieszkańców 
Jastrzębska Starego, którzy we 
własnym zakresie wykonali prace 

porządkujące teren sadu: poprzy-
cinali gałęzie drzew, usunęli krzaki 
i wysokie trawy, wyrównali teren, 
nawieziona została nowa ziemia 
oraz wykonano nowe nasadzenia. 
Aby teren ten pełnił również funkcje 
rekreacyjną mieszkańcy wykonali 
i zamontowali 2 ławki, stół, kosze 
na śmieci, płot sztachetowy, płot 
ryflowany, furtkę oraz budynek 
gospodarczy blaszany. Utwardzono 
również kostką brukową teren wokół 
wejścia głównego do 
budynku oraz z tyłu 
świetlicy. Ponadto, 
aby poszerzyć moż-
liwości organizowa-
nia różnego rodzaju 
imprez w budynku 
świetlicy oraz ple-
nerowych na zago-
spodarowanym 
terenie, ze środków 
funduszu sołeckiego 

zakupiony został sprzęt nagłaśniający. 
Całkowita wartość projektu wyniosła 
44 415,67 zł, w tym dotacja Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego 18 
247,00 zł, a wkład własny mieszkań-
ców - 11 170,00 zł. Projekt współ-
finansowany był przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego 
w ramach programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2013 - 2020”.

Iwona Nawrocka

POWSTANĄ PROJEKTY NA KOLEJNE DROGI

UZGODNIONO 
OSTATECZNĄ KONCEPCJĘ

14 listopada w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie 
pracowników Wydziału Infrastruktury i Drogowego 
z przedstawicielami Biura Projektów Wodnych, 
Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL 
Sp. z o. o. W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz 
Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner.
Spotkanie dotyczyło planowanej rozbudowy ulic: 
Półwiejskiej, Paprockiej, Zbożowej, Zagrodowej, Rolnej, 
Łanowej, Wiejskiej, Baranowskiego, Dojazd, Gronowej, 
Osiedlowej, Świerkowej, Akacjowej, Szpitalnej i Nowej, 
oraz ulic: Komunalnej, Konopnickiej, Powstańców 
Wielkopolskich, Śniadeckich, Polnej, Chmielnej, Łąkowej 
i Sadowej. Podczas spotkania uzgadniano ostateczną 
koncepcję projektu wykonania zadań oraz kwestie 
dotyczące wydania decyzji środowiskowej.

RR

Rozpoczęły się prace budowlane w ramach zadania pn. „Wykonanie drogi przejazdowej wraz z przyle-
gającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum (obecnie Szkoła Podstawowa nr 3) do 
ul. Wiatrakowej w Nowym Tomyślu w formule zaprojektuj i wybuduj”.
Od poniedziałku 20 listopada trwają prace przy budowie nowej drogi biegnącej od Szkoły Podstawowej nr 3 
do drogi prowadzącej na ROD „Zielony Zakątek”. Usunięty został drzewostan, a w dalszej kolejności zdemonto-
wano płyty żelbetonowe znajdujące się w nawierzchni. Docelowo na tym odcinku zostanie wybudowana nowa, 
dwukierunkowa droga wykonana 
z brukowanej kostki betonowej o długości 190 metrów. Od strony firmy "Polform" powstanie ciąg pieszo-rowe-
rowy. Inwestycja przewiduje też budowę miejsc postojowych dla pojazdów osobowych prostopadle do jezdni.

RR

LEPSZY DOJAZD DO SP NR 3

BUDOWA UL. WIATRAKOWEJ
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UROCZYSTE OTWARCIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

ROWEREM DO SĘKOWA 
JUŻ BEZPIECZNIE
15 listopada dokonano uroczystego 
otwarcia ścieżki rowerowej do 
Sękowa. W spotkaniu, podczas 
którego oficjalnie przecięto wstęgę, 
udział wzięli Burmistrz Nowego 
Tomyśla Włodzimierz Hibner, dyrek-
tor Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu Paweł 
Katarzyński, starosta nowotomyski 
Ireneusz Kozecki, wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego 
Wojciech Jankowiak, a także prze-
wodnicząca Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Zofia Szalczyk 
i radny Sejmiku Ryszard Napierała.
Inwestycja została zrealizowana 
przez Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu w ramach 
zadania pn. Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 302 na odcinku 

Sękowo - Nowy 
Tomyśl – budowa 
ścieżki rowero-
wej. Gmina Nowy 
Tomyśl udzieliła 
dofinansowania 
w wysokości  
50.000 zł.
Wykonawcą zada-
nia była firma 
CAŁUS Sp. z o.o. Sp.k. z Borui Nowej. 
Koszt budowy tego odcinka ścieżki 
wyniósł 929.880,00 zł. W ramach 
przeprowadzonej inwestycji wyko-
nano nie tylko nawierzchnię ścieżki 
pieszo-rowerowej o długości 1.524 
m i szerokości 2 metrów z kostki 
brukowej betonowej oraz m.in: profi-
lowanie z zagęszczeniem istniejącego 
podłoża, montaż oświetlenia przejścia 

dla pieszych, nawierzchnię zjazdów 
publicznych z betonu asfaltowego, 
nawierzchnię zjazdów indywidual-
nych z kostki brukowej betonowej, 
montaż balustrady, humusowanie 
i obsianie trawą obszaru między 
ścieżką pieszo-rowerową a drogą 
wojewódzką nr 30.

Ryszard Ratajczak

UMOWA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PODPISANA

ULICA PIŁSUDSKIEGO DO PRZEBUDOWY
Po długotrwałych i żmudnych zmaganiach z uporząd-
kowaniem spraw własnościowych dotyczących ul. 
Piłsudskiego w Nowym Tomyślu, udało się wreszcie 
zrobić kolejny ważny krok w kierunku poprawy 
stanu jednej z najważniejszych ulic naszego miasta.
Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 
burmistrz Włodzimierz Hibner podpisał umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla przebudowy ul. Piłsudskiego i pl. Chopina w Nowym 
Tomyślu wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, 
uzgodnień i opinii. W przeprowadzonym postępowaniu 
jako najkorzystniejszą do realizacji zadania wybrano 
ofertę AKPB Architekci Piotr Bartosik z Poznania.  Na jej 
podstawie w roku 2018 planowana jest kompleksowa 
przebudowa tej ważnej arterii obejmująca budowę nie 
tylko nowej nawierzchni, lecz także nowej kanalizacji, 
miejsc parkingowych, chodników i oświetlenia.           RR

PRZETARG NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

FIRMA ZOSTAŁA WYBRANA
W dniu 17 listopada wybrano najkorzystniejszą ofertę w ramach przetargu nieograniczonego na świad-
czenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg i ulic w 2018 r. na terenie Gminy 
Nowy Tomyśl - część I (Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu nr 1 – Miasto).
Usługi w tym zakresie świadczyć będzie Konsorcjum firm: KDS Sp. z o.o. ul Północna 1, 61-719 Poznań – Lider 
Konsorcjum oraz ALKOM Firma Handlowo-Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań 

– Partner Konsorcjum. Cena wybranej oferty: 310.345,80 zł. Czas reakcji: w czasie 1 godziny.
RR
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Z KALENDARZA IMPREZ NIETYPOWYCH

DZIEŃ KREDKI
Według kalendarza imprez nietypowych 22 listopada 
przypada Dzień Kredki. Z tej okazji Nowotomyski 
Ośrodek Kultury przygotował całe mnóstwo kolo-
rowych atrakcji.
Zorganizowane zostały oryginalne warsztaty, podczas 
których dzieci mogły wykorzystać kredki w dość niety-
powy sposób. Po przygotowaniu szablonu i naklejeniu 

„świecówek” na płótno uczestnicy roztapiali kredki 
suszarkami. Pod wpływem ciepła zaczęły one przybierać 
piękne, tęczowe kształty, tworząc niezwykłe kompozycje. 
Równocześnie miały miejsce bardziej tradycyjne warsztaty 
również z wykorzystaniem różnego rodzaju kredek. Na 
zakończenie obchodów tego wyjątkowego dnia odbyło się 
przedstawienie pt. „Kolorowy kredek świat” w wykonaniu 
dzieci z grupy „Słoneczka” z Przedszkola nr 4 im. Bolka 
i Lolka w Nowym Tomyślu.                                             NOK

NOWOTOMYSKIE PIĘTRO WYRAZÓW LITERACKICH

W JESIENNYM - POETYCKIM NASTROJU

Spotkanie Nowotomyskiego Piętra 
Wyrazów Literackich, które miało 
miejsce w poniedziałkowy wieczór 
21 listopada to jesienne inspiracje, 
zabawy poetyckim słowem i nie-
zwykle udane debiuty.
W pierwszej części wieczoru swoje 
wiersze czytali poeci skupieni wokół 
Piętra: Wojciech Budzisz, Teresa 
Dziewiałtowska, Marek Geisler, Robert 

Jędrzejczak, Krzysztof Karski, Dorota 
Nowak, Wiesława Ptaszyk i Marian 
Ziomkowski. Po raz pierwszy prowa-
dzący: Lucyna Kończal-Gnap i Rafał 
Putz oddali mikrofon w ręce wszyst-
kich chętnych, którzy do tej pory nie 
mieli okazji podzielić się napisanymi 
przez siebie wierszami. MIKROFON 
DLA WSZYSTKICH był zaproszeniem 
dla tych, którzy napisali choć jeden 

wiersz i zechcieli tego wieczoru go 
zaprezentować. 
Publiczność bardzo ciepło przyjęła 
debiutujących poetów, którzy pokazali 
w swych strofach wiele dojrzałości, 
dzieląc się swoim warsztatem, ale też 
twórczą wrażliwością i sporą dawką 
humoru. Z pewnością tego wieczoru 
objawiły się kolejne nowotomyskie 
talenty. Z zaproszenia skorzystali ucznio-
wie Zespołu Szkół nr 2 im. S. Staszica 
w Nowym Tomyślu: Klaudia Dudek, 
Aleksandra Białas, Kacper Baran, absol-
wentka szkoły: Anna Jakubczyk, a także 
panowie: Ryszard Schreyner, Piotr 
Mania i Adam Rybarczyk. Elementy 
literackiej gry połączyły obie części 
wieczoru, okraszone muzyką na 
pianino w wykonaniu Jacka Szofera. 
Odgadywanie autorów, czytanych przez 
prowadzących spotkanie wierszy oraz 
układanie wierszy z rozsypywanek 
było niemałym wyzwaniem, ale też 
świetną, bardzo kreatywną zabawą.

MiPBP
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DOBRA ZABAWA – ZAWSZE BEZ UZALEŻNIEŃ 

PODSUMOWANIE PROJEKTU
W tym roku od kwietnia do listopada w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym 
Tomyślu realizowany był projekt  pod hasłem „Sport i zabawa bez uzależnień”, dofinansowany ze środ-
ków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas trzecich i czwartych. Realizacja projektu obejmowała zajęcia rekre-
acyjno – sportowe i profilaktyczne. W czasie których poruszano zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień, 
w szczególności przeciwdziałania zjawisku alkoholizmu i narkomanii. Podejmowano również tematy dotyczące 
zdrowego stylu życia. Dzieci brały również udział w rożnego rodzaju wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych. 
Były to m.in.: turniej bowlingu, rajd pieszy do Sękowa i Przyłęku pod hasłem „Ruch zamiast uzależnień”, mecze 
piłkarskie  z wolsztyńską Szkołą Podstawową nr 3. W ramach współpracy międzyszkolnej przeprowadzono dla 
uczniów SP1 i SP 2 z Nowego Tomyśla wspólne zajęcia sportowo – profilaktyczne. Dziewczęta uczestniczyły 
w rozgrywkach dwóch ogni, natomiast chłopcy rozegrali mecze piłki halowej w myśl hasła „ W piłkę gramy, od 
uzależnień uciekamy”. Opiekunami projektu były panie: Małgorzata Magdans i Anna Beyer.

SP nr 1

W PRZEDSZKOLU NR 2

ŚWIĘTO „BIEDRONEK”

W czwartek 23 listopada grupa „Biedroneczki” 
z Przedszkola nr 2 Nowym Tomyślu zapro-
siła swoich rodziców na jesienny koncert 
połączony z pasowaniem najmłodszych 
dzieci na przedszkolaka.

Zgromadzeni na uroczystości rodzice mogli 
podziwiać talenty artystyczne swoich dzieci, 
które zaprezentowały się w tańcu, piosence 
i wierszykach. Punktem kulminacyjnym uro-
czystości był moment pasowania. Każde dziecko, które w tym roku rozpoczęło edukację przedszkolną zostało 
pasowane „czarodziejskim ołówkiem”. W ten sposób czterolatkowie stali się pełnoprawnymi członkami przed-
szkolnej społeczności.

Przedszkole nr 2
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JAK SZKOŁY UCZCIŁY 11 LISTOPADA?

MŁODZIEŻ I ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości 
miały wątkowy i podniosły charakter. Ulicami Nowego 
Tomyśla przeszedł Marsz Niepodległości, uroczystość 
przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich odbyła się 
przy asyście kompanii honorowej wojska polskiego, 
a na scenie Nowotomyskiego Ośrodka Kultury miał 
miejsce doniosły koncert patriotyczny. Wiele działo 
się również w nowotomyskich szkołach.

W Szkole Podstawowej nr 2 szkolne kółko historyczno 
– teatralne przygotowało prezentację patriotyczną 
przeplataną wierszem i muzyką. Zwieńczeniem uro-
czystego apelu było wyświetlenie „Animowanej Historii 
Polski”. W czasie uroczystości zostały ogłoszone wyniki 
konkursu plastycznego, którego organizatorem było 
Towarzystwo Działań Historycznych im. Feliksa Pięty 
w barwach 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii.

W Szkole Podstawowej w Sątopach uroczysta akademia 
rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu flagowego 
i odśpiewania Hymnu państwowego, następnie ucznio-
wie klasy szóstej zaprezentowali program artystyczny, 
w którym wierszem i tekstem przypomniano proces 
odzyskiwania niepodległości przez nasz kraj. W spo-
tkaniu udział wzięli nauczyciele, uczniowie, a także 
przedszkolaki. 

Równie doniosły charakter miały obchody Narodowego 
Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Borui 
Kościelnej. Uczniowie klasy 5b i 7 przygotowali z tej okazji 
dla całej społeczności szkolnej akademię. Uczestnicy 
obejrzeli inscenizację przedstawiającą utratę ziem pol-
skich, a także wysłuchali patriotycznych wierszy i pieśni.

W dniu poprzedzającym 99. rocznicę odzyskania 
niepodległości w Szkole Podstawowej w Wytomyślu 
odbyła się uroczysta akademia z tej okazji. Uczniowie 
przygotowali montaż słowno-muzyczny, który był swoistą 
lekcją historii i patriotyzmu. Prezentacja przybliżyła 
dzieciom i młodzieży tragiczne losy Polski i Polaków 
oraz pomogła zrozumieć czym jest wolność i jak trudna 
niekiedy prowadzi do niej droga.

Ryszard Ratajczak
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W czwartkowe popołudnie 16 listopada w Nowotomyskim 
Ośrodku Kultury odbyła się I Gala Wręczenia Nagród 
uzdolnionym uczniom z terenu Gminy Nowy Tomyśl. 
To efekt uchwały, jaką na wniosek burmistrza podjęła 
Rada Miejska w Nowym Tomyślu, aby uhonorować 
uczniów, którzy na koniec minionego roku szkolnego 
osiągnęli średnią ocen powyżej 5,5.
Na mocy tej uchwały każdy taki uczeń przez kolejne 10 
miesięcy będzie otrzymywał comiesięczne stypendium 
w wysokości 150,00 zł, a jeśli jego średnia przekroczyła 
5,7, to nawet 250,00 zł. W uroczystej Gali wręczenia 
decyzji o przyznaniu stypendiów, oprócz laureatów i ich 
rodziców i opiekunów, udział wzięli także: burmistrz 
Włodzimierz Hibner, zastępca burmistrza Paweł Mordal, 
naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Katarzyna 
Łukaszewicz, a także dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu Krzysztof 
Magdans, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu Marek Polcyn, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego 
w Nowym Tomyślu Andrzej Wałęsa, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej 
Mirosława Chmielewska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Marii Kownackiej w Wytomyślu Małgorzata Ruta. 
Nagrody laureatom wręczył Burmistrz Nowego Tomyśla, 
w towarzystwie odpowiedzialnego za oświatę w naszej 
gminie zastępcy burmistrza oraz dyrektorów szkół, 
składając przy tym zarówno uczniom, jak i ich rodzicom 
i opiekunom serdeczne gratulacje i życzenia dalszych 
sukcesów. W swoim wystąpieniu podkreślił także nie-
ocenioną wartość, jaką jest wiedza.
Stypendia dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 
2017/2018 otrzymali: Patrycja Brzozowska, Julia 
Fabian, Oskar Kapustka, Jakub Katner, Zuzanna 
Kędzia, Alicja Kokot, Maria Kolanko, Michalina Krysiak, 
Mateusz Stasik, Leon Szwedt, Zofia Tomaszyk, Miłosz 
Wesołek, Patrycja Wieczorek ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu, Filip 
Adamczyk, Mikołaj Chudziak, Dominika Aleksandra 

Czyż, Wiktor Dolecki, Aleksandra Gajewska, Laura 
Gałganek, Eliza Garcon, Sebastian Grocholewski, Jagoda 
Kaczmarek, Paulina Kaczmarek, Maja Kubiak, Mikołaj 
Machucki, Kinga Nowak, Wiktoria Nyga, Dawid Pawlik, 
Joachim Schulz, Maja Skotarek, Patrycja Skowrońska, 
Małgorzata Szałek, Julia Świątek, Jan Wilkoszarski, Maria 
Wojtkiewicz, Mateusz Żygalski ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu, Iga 
Maria Bielawska, Daria Magdalena Chwalisz, Natasza 
Jakubowska, Wiktoria Maria Lehmann, Lena Maria 
Liman, Marcelina Majka, Michał Kacper Marek, Fiona 
Papierz, Patrycja Pawlak, Emilia Phillips, Kalina Maria 
Pylińska, Julia Robert, Barbara Sadowska, Aleksandra 
Spychała, Klaudia Zofia Szczecińska, Laura Trębacz, 
Andrzej Wilkoszarski, Mikołaj Wolanin, Wiktoria Wybicka 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego 
w Nowym Tomyślu (czyli dawnego Gimnazjum), Julia 
Jankowiak i Marcelina Śliczner ze Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej oraz Marika 
Wojcieszak ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej 
w Wytomyślu. Podczas tej samej uroczystości specjalną 
Nagrodę Burmistrza za wysokie wyniki sportowe otrzy-
mała Kalina Pylińska.

Maria Lamcha

NAGRODZONO NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE



str. 18

WYDARZENIA

MIKOŁAJKI W NOK-U

ZAPACHNIAŁO ŚWIĘTAMI
Każdy wie, że dzień 6 grudnia to wyjątkowe święto. 
Z tej okazji Nowotomyski Ośrodek Kultury przygo-
tował  więc moc atrakcji.

W godzinach przedpołudniowych NOK odwiedziły 
grupy przedszkolne, które obejrzały spektakl teatralny 
oraz spotkały się ze świętym Mikołajem. Po południu 
zaprosiliśmy wszystkie chętne dzieci do Pracowni 
Świętego Mikołaja. Przedszkolaki dekorowały pachnące 
pierniki oraz wykonywały piękne kartki świąteczne. 
Na starszaków również czekało mnóstwo atrakcji - 
warsztaty malowania najprawdziwszych w świecie 
bombek oraz makaronowe ozdoby choinkowe. Dużo 
śmiechu i dobrej zabawy dostarczyła całym rodzinom 
fotobudka, która była dostępna przez cały czas trwania 
imprezy. Był też z nami prawdziwy Święty Mikołaj, który 
rozdawał dzieciom cukierki i podziwiał prace wykonane 
przez swoich małych pomocników. To było niezwykły 
i magiczny dzień pełen niespodzianek.

Agnieszka Sokalla

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych 
i przydrożnych oraz przepustów prowadzi przy obfitych opadach 
deszczu do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte 
i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wód, przez 
co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych 
gruntów, co zostało odnotowane w ostatnim okresie w wielu 
gminach.
Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, 
ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.
Na kim spoczywa więc obowiązek oraz koszty utrzymania 
w należytym stanie rowów melioracyjnych (tj. rowów wraz 
z budowlami czyli mostkami, przepustami, zastawkami, wylotami 
drenarskimi, rurociągami)?
Bieżące utrzymanie, konserwacja, renowacja i monitoring stanu 
rowów melioracyjnych „należy do zainteresowanych właścicieli 
gruntów” czyli właścicieli gruntów, na które urządzenia meliora-
cyjne wywierają korzystny wpływ, tj. posiadaczy odnoszących 
korzyści z istnienia tych urządzeń jak np. polepszenie zdolności 
produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy czy ochrona przed 
powodziami (art. 77 ust. 1 ustawy prawo wodne).
Reasumując właściciel nieruchomości czerpiący korzyści, o któ-
rych mowa wyżej, z istnienia rowu zlokalizowanego zarówno na 
jego nieruchomości jak i w jej sąsiedztwie powinien sam dbać 
o jego właściwy stan, m. in. poprzez wykaszanie roślinności ze 
skarp i dna rowów, wybieranie namułu z dna rowów, usuwanie 
wszelkich zatamowań, naprawę uszkodzonych skarp i dna 
rowów, odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawianie 
czy odmulanie i naprawianie wylotów drenarskich.
Rowy znajdujące się na działkach gminnych lub w pasie drogo-
wym drogi gminnej są utrzymywane przez gminę, jako właści-
ciela tych gruntów. W odniesieniu do rowów melioracyjnych, 
znajdujących się na gruntach prywatnych, nie ma możliwości 
ich utrzymywania ze środków budżetu gminy, gdyż z tego 
źródła nie można finansować obowiązków spoczywających 
na właścicielach prywatnych nieruchomości (działanie takie 
stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych).
Warto przypomnieć, że do kontroli stanu utrzymywania urzą-
dzeń melioracyjnych przepisy wskazują starostę, czyli organ 
właściwy do wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Starosta, 
w przypadku nie utrzymywania przez właściciela w należytym 
stanie rowów ustala, w drodze decyzji, szczegółowy zakres 
prac i terminy wykonania tego obowiązku. Ponadto niszczenie 
lub uszkadzanie urządzeń melioracyjnych jest wykroczeniem 
i podlega karze grzywny, zgodnie z kodeksem wykroczeń.
Cieki wodne nie mają granic, zatem podtopienia powstają 
w przypadku, gdy właściciele gruntów po kolei nie konserwują 
urządzeń melioracyjnych. Gmina apeluje do mieszkańców 
o podjęcie odpowiednich działań i czynności, które doprowa-
dzą do właściwego stanu technicznego przepustów i rowów 
melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy. Tylko wspólne 
zaangażowanie wszystkich właścicieli działek przyległych do 
rowów przyczyni się do skutecznego rozwiązania problemu 
zalewania i zminimalizowania zagrożenia podtapianiami, a tym 
samym wyeliminuje możliwość powstawania szkód w zabudo-
wanych posesjach i uprawach rolnych.

UTRZYMANIE ROWÓW 
MELIORACYJNYCH – 

OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELA GRUNTU
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DRUŻYNOWE 
MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA

CZWARTE 
MIEJSCE 
SZACHISTÓW
Bardzo dobry udział zliczyli sza-
chiści z Nowotomyskiej Akademii 
Szachowej którzy wzięli udział 
w Finale Drużynowych Mistrzostw 
Województwa Wielkopolskiego 
Szkół Podstawowych. Zawody 
rozegrane zostały 1 grudnia 
w Zbąszyniu.
Nowotomyską Szkołę Podstawową nr 1 reprezentowali: Leon Szwedt - 5,5 pkt., Oskar Kapustka - 5, Michał 
Rugała - 6 i Antonina Koźmiński - 5 pkt. Turniej został rozegrany na dystansie 9 rund po 15 minut dla zawodnika. 
Drużyna z Nowego Tomyśla była rozstawiona z numerem 4 na 40 drużyn, co oznaczało iż reprezentuje ona 
wysoki poziom i jest w groni efaworytów do medalu. W klasyfikacji końcowej wychowankowie Nowotomyskiej 
Akademi Szachowej wygrali sześć meczy, jeden zremisowali, a dwa przegrali. Dało to bardzo dobre 4 miejsce. 
Całe zawody wygrała drużyna ze Zbąszynia, która nie przegrała żadnego meczu. W całym turnieju pierwsze 4 
rozstawione drużyny zajęły pierwsze 4 miejsca co oznacza , że turniej przebiegał bez większych niespodzianek. 
Ale tak naprawdę walka była bardzo wyrównana i zacięta. Jednak faworyci tym razem byli górą.

Wojciech Nadstoga



OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ POD PATRONATEM BURMISTRZA

KARATECY WALCZYLI W NOWYM TOMYŚLU
W sobotę 18 listopada został rozegrany II Otwarty 
Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza 
Nowego Tomyśla.
W imprezie brało udział 213 zawodników reprezen-
tujących 15 ośrodków: Brzeg Dolny, Dzierżoniów, 
Grodzisk Wielkopolski, Leszno, Lipno, Nową Sól, Nowy 
Tomyśl, Moryń, Ochlę, Poznań, Racibórz, Tarnów 
Opolski, Wołów, Zgierz i Zieloną Górę. Otwarcia 
turnieju dokonał dyrektor nowotomyskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Artur Łoziński. Na wysoki poziom 
imprezy złożyły się dwa elementy: bardzo duża 
liczba startujących zawodników w poszczególnych 
konkurencjach, dochodząca nawet do 30 osób, 
oraz uznanie turnieju przez wiele ośrodków jako 
sprawdzian przed zbliżającym się Pucharem Polski. 

Zwycięzców dekorował Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner przy udziale Sędziego Głównego Pawła 
Olszewskiego (4 dan) z Lipna. Reprezentacja Nowego Tomyśla zdobyła dwa miejsca medalowe: Michał Rzepa 

– III miejsce w kategorii Kumite (tj. walka) Dzieci do 7 lat oraz Roman Szewczuk – III miejsce w kategorii Kumite 
Seniorów pow. 80 kg. Zawody zostały zorganizowane ze środków budżetu Gminy Nowy Tomyśl.

Krzysztof Szeffner

MISTRZOSTWA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

REJON ZDOBYTY!
Grodziska Hala Sportowa okazała się szczęśliwa dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, biorących udział 
w Mistrzostwach Rejonu w Halowej Piłce Nożnej Poznań Teren Zachód.
Do rozgrywek zgłosiły się zespoły z: Nowego Tomyśla, Lubonia, Szamotuł, Grodziska Wlkp., Rożnowa oraz 
Międzychodu. Turniej rozgrywany był w systemie każdy z każdym. Podczas rozgrywek nowotomyski zespół nie 
przegrał żadnego meczu: NT - Szamotuły 1-0, NT - Rożnowo 4-1, NT - Międzychód 2-0, NT - Grodzisk Wielkopolski 
4-0. W ostatnim meczu z Luboniem nowotomyska drużyna zremisowała 1-1. Dzięki zwycięstwu uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3 wywalczyli awans do dalszych rozgrywek. W skład zespołu weszli: Bartosz Bartol, 
Miłosz Gendera, Adrian Grześkowiak, Jakub Klekociński, Kasper Magdans, Michał Masztalerz, Adrian Nolka, 
Mateusz Ratajczak, Adrian Uryzaj, Andrzej Wilkoszarski.

Dariusz Stachecki


