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W TROSCE O NASZE BEZPIECZEŃSTWO

NOWY WÓZ STRAŻACKI DLA OSP BUKOWIEC
W dn. 3 lutego br. W Bukowcu miało miejsce oficjalne przekazanie nowego, ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego marki Scania, zakupionego przez Gminę Nowy Tomyśl, za kwotę ponad 1,3 mln zł. To kolejny
samochód pożarniczy pozyskany przez gminę Nowy Tomyśl, zakupiony dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która w 40% będzie umarzalna. Dzięki nowemu nabytkowi
dla Bukowca skorzystała także jednostka z OSP z Jastrzębska Starego, która otrzymała w ramach wymiany Stara
244 (dotychczasowy wóz z Bukowca). Kluczyki do obu pojazdów, z rąk burmistrza Włodzimierza Hibnera otrzymali: druh Marek Woś - Prezes OSP z Jastrzębska Starego oraz druh Dawid Przybylski - Naczelnik OSP z Bukowca,
który pełni jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP.
AN

KRÓTKO Z GMINY
NOWY PARKING
NA UL. OLCHOWEJ

KOLEJNE PRZETARGI
INWESTYCYJNE

W dniu 30 grudnia ubr. zakończono prace budowlane
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu w ciągu ulicy Olchowej w Nowym Tomyślu”.
W ramach tego zadania, którego wykonawcą była firma
Elektrorecykling Krzysztof Kubicki z Glinna, powstał
parking utwardzony na 67 miejsc (w tym cztery miejsca
dla osób niepełnosprawnych), zlokalizowany prostopadle
do utwardzonej nawierzchni ulicy Olchowej w Nowym
Tomyślu. Koszt inwestycji wyniósł 246.000,00 zł brutto.
RR

W dniu 5 marca dokonano otwarcia ofert przetargowych
na dwie kolejne inwestycje w naszej gminie. Pierwszą
jest budowa świetlicy wiejskiej w Chojnikach - kwota
przeznaczona w budżecie na sfinansowanie zamówienia
to 445 tys. zł brutto. Złożono 3 oferty. Ceny brutto od
1 030 549,01 do 1 457 550 zł. Drugą natomiast przebudowa
jezdni i chodników na Placu Kościelnym w Jastrzębsku
Starym - kwota przeznaczona w budżecie na sfinansowanie zamówienia to 720 tys. zł brutto. Złożono 3 oferty.
Ceny brutto od 695 tys. zł do 763 896,36 zł
AN

PODPISANO UMOWY
O UDZIELENIE DOTACJI
W trosce o poprawę czystości powietrza w naszym mieście, w dniach 5 lutego i 7 marca br. podpisano kolejne
umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów wymiany źródeł ciepła. W siedzibie Urzędu
Miejskiego Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz
Hibner spotkał się z mieszkańcami ubiegającymi się
o dofinansowanie zadania polegającego na wymianie
pieca c. o. zasilanego paliwem stałym (węglem) na piece
c. o. zasilane gazem. Podczas spotkania podpisano
umowy o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów tej wymiany.
AN

WYJĄTKOWE URODZINY
3 stycznia br. burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz
Hibner oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata
Jakubowska odwiedzili pana Jana Banacha z okazji 100.
rocznicy Jego urodzin. W towarzystwie najbliższych
Jubilata włodarz miasta wręczył kwiaty, upominek oraz
list gratulacyjny. Nie zabrakło życzeń zdrowia i wszelkiej
pomyślności oraz kolejnych, tak wspaniałych jubileuszy.
RR

SPOTKANIE
W SIEDZIBIE PEC

W siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej odbyło
się walne zgromadzenie wspólników, na którym podjęto
decyzje dotyczące tegorocznych inwestycji. Głównym
24 stycznia w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbył zadaniem realizowanym przez naszą spółkę będzie
się Koncert Noworoczny. Na scenie wystąpiły dziecięce rozbudowa sieci ciepłowniczej o ok. 1 km (obecnie jest to
grupy artystyczne oraz Country Zenit. Witając wszyst- 11 km) od węzła przy ul. Wypoczynkowej wzdłuż Parku
kich przybyłych gości burmistrz Włodzimierz Hibner Feliksa w kierunku do nowo projektowanego osiedla
złożył im życzenia pomyślności w Nowym 2018 Roku. na trenie dawnego przedsiębiorstwa PRID.
RR
AN

KONCERT NOWOROCZNY
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STRAŻACY PODSUMOWALI 2017 ROK

REKORDOWA ILOŚĆ
INTERWENCJI

W piątek 2 marca w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu
odbyła się doroczna odprawa, podczas której
Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Marek
Kołdyk dokonał podsumowania działalności
jednostki w roku 2017.
Ubiegły rok był rekordowy pod względem interwencji. Na terenie całego powiatu zanotowano
ich łącznie ponad 1400. Ponadto przeszkolono
143 strażaków ochotników i skontrolowano
ponad 250 budynków pod kątem bezpieczeństwa ppoż. Warto przypomnieć, że jednym z obiektów ćwiczeń
był w roku ubiegłym także budynek Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. W odprawie rocznej wziął udział
Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak oraz przedsatwicele samorządów powiatu
nowotomyskiego, w tym burmistrz Włodzimierz Hibner.
RR
ROZMAWIALI O HISTORYCZNYCH OBCHODACH

W ROCZNICĘ PATRIOTYCZNEGO WYDARZENIA
Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner spotkał się 6 marca
br. z ppłk Mariuszem Filem, dowódcą batalionu logistycznego
17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.
Podczas rozmowy ppłk. M.Fil zadeklarował wsparcie dowodzonej
przez siebie jednostki w organizacji zaplanowanych na czerwiec br.
obchodów 80. rocznicy uroczystego przekazania broni zakupionej
ze środków przeprowadzonej wówczas w Nowym Tomyślu zbiórki
na rzecz Funduszu Obrony Narodowej. Dokonano także wstępnych
uzgodnień dotyczacych sprzętu, jaki będzie eksponowany przez 17.
Brygadę Zmechanizowaną podczas uroczystości, a także przeanalizowano trasę przejazdu ciężkiego sprzętu wojskowego i przemarszu

wojska przez nasze miasto.
Na realizację zadania pn. „Armii w darze. 80. rocznica przekazania broni ze zbiorów Funduszu Obrony Narodowej
w Nowym Tomyślu” Towarzystwo Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w barwach 57 Pułku Piechoty Karola
II Króla Rumunii uzyskało dotację z budżetu Gminy Nowy Tomyśl w wysokości 10 100,00 zł.
MK
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI WSI

W TROSCE O ŚRODOWISKO
W dniu 31 stycznia w sali narad Urzędu Miejskiego
doszło do spotkania burmistrza Włodzimierza Hibnera
z mieszkańcami m. in. Borui Kościelnej, Nowego Tomyśla,
Grubska i Szarek w sprawie szeroko rozumianej ochrony
środowiska na terenie naszej małej ojczyzny.
Ten ważny, społeczny głos to efekt rosnących zagrożeń
ekologicznych, m. in. zanieczyszczeń wód i powietrza, wielkoprzemysłowego chowu zwierząt. Spotkanie miało na celu
zdiagnozowanie najważniejszych zagrożeń i wypracowanie narzędzi do zwalczania lub minimalizowania ich
skutków. Istnieje duża szansa, że jeszcze w tym roku na terenie części naszej gminy powstanie park krajobrazowy. Warto zatem podjąć wysiłek, aby odgórnie narzucić pewne ograniczenia w dewastowaniu środowiska
naturalnego. W końcu jego stan przekłada się na jakość i komfort życia mieszkańców.
AN
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NOWOTOMYSCY MIŁOŚNICY PODRÓŻY

SETNE SPOTKANIE

Klub Miłośników Podróży Przez kontynenty obchodził swój
jubileusz. 19 marca odbyło się już setne klubowe spotkanie.
Wraz z Robertem Gondkiem, podróżnikiem, fotografem
i miłośnikiem Afryki klubowicze odkrywali Ekwador i Wyspy
Galapagos.
Pokazał to niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju miejsce na świecie
z ośnieżonymi wulkanami, sięgającymi 6000 m n.p.m., dziką i nieprzebytą dżunglą, lasami deszczowymi i pięknymi zabytkowymi
miastami. Jako, że podróżnik uwielbia nade wszystko fotografować zwierzęta, opowiedział też o Wyspach
Galapagos, które zamieszkują gigantyczne żółwie słoniowe, iguany, fregaty i głuptaki. Po spotkaniu, jak na
urodziny przystało, był tort i wspólny toast. Nie zabrakło życzeń dalszych sukcesów i odśpiewania „Sto lat”.
W kuluarach można było również nabyć album fotograficzny poświęcony Afryce, prace fotograficzne, oryginalne
koszulki oraz widokówki ze zdjęciami autora pokazu.
Robert Gondek za konsekwentną realizację projektu „W drodze na najwyższe szczyty Afryki”, mającego na
celu zdobycie najwyższych szczytów w każdym afrykańskim kraju otrzymał wyróżnienia w kategorii WYCZYN
ROKU 2016 podczas Kolosów w Gdyni, czyli największego i najbardziej prestiżowego festiwalu podróżniczego
w Polsce. Jest autorem licznych pokazów podróżniczych nagradzanych przez publiczność i jury podczas festiwali
w Łodzi, Środzie Wielkopolskiej i Poznaniu. Swoje teksty publikował w magazynach: „Podróże”, „Poznaj Świat”,
„NPM”, czy „All Inclusive”.
MiPBP
REJONOWY KONKURS JĘZYKÓW OBCYCH

SUKCES GIMNAZJALISTEK
W dniu 21 marca w Zespole
Szkół w Opalenicy odbył się finał
Rejonowego Konkursu Języków
Obcych dla Gimnazjalistów pod
patronatem Wydziału Anglistyki
i Germanistyki Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
W konkursie wzięły udział szkoły
z powiatu poznańskiego, nowotomyskiego, grodziskiego, wolsztyńskiego
oraz szamotulskiego.
Do etapu finałowego zakwalifikowało się ośmioro uczniów
Szkoły Podstawowej nr 3, spośród

których 2 uczennice klasy 2a: Daria
Wojciechowska i Emilia Phillips
przeszły do ostatniego – ustnego
etapu konkursu. Gimnazjalistki bardzo
dobrze poradziły sobie na teście
pisemnym (obejmującym elementy
wiedzy z zakresu historii, kultury, Neubauer – Darska.
życia politycznego i gospodarczego Z dumą pragniemy ogłosić, że obykrajów anglojęzycznych oraz zadania dwie dziewczyny zostały laureatami
gramatyczno - leksykalne), a następnie konkursu zdobywając:
zdobyły najwięcej punktów z wypo- I miejsce – Daria Wojciechowska
wiedzi ustnej na wylosowany temat. II miejsce – Emilia Phillips
Opiekunem i nauczycielem językoAnna Adamczak
wym obu gimnazjalistek jest Maria

WIOSNA, ACH TO TY...

WARSZTATY FLORYSTYCZNE
21 marca w Nowotomyskim Ośrodku Kultury
odbyły się warsztaty florystyczne. Wszystko to
z okazji Pierwszego Dnia Wiosny oraz zbliżających
się wielkimi krokami Świąt Wielkanocnych.
Jako pierwsze swoje prace wykonały dzieci. Stworzyły
fantastyczne zielone kompozycje z elementami
świątecznymi i wiosennymi takimi jak motylki, bazie,
wstążki, pisanki itp. Natomiast dorośli wyplatali

wiosenno-wielkanocne wianki. Jak na początek wiosny
przystało było pachnąco i kolorowo. Warsztaty przygotowały i poprowadziły niezawodne instruktorki z NOK-u NOK
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II MARSZOBIEG POWSTAŃCZY

MŁODZI PAMIĘTAJĄ
W dn. 3 stycznia, pod patronatem Burmistrza Nowego
Tomyśla odbył się II Marszobieg Powstańczy. Wzięło
w nim udział ponad 340 uczniów nowotomyskich
szkół i przedszkoli.
Wśród zaproszonych gości, oprócz burmistrza
Włodzimierza Hibnera, znleźli się m.in. starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, dyrektorzy szkół Krzysztof
Magdans, Marek Polcyn, Andrzej Wałęsa, Dominik
Handzewniak oraz nauczyciele.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego historię sprzed
99 lat przybliżył uczestnikom regionalista i historyk
Zdzisław Kościański. Burmistrz Włodzimierz Hibner
podziękował za przybycie i oddanie hołdu powstańcom
w marszobiegu. Następnie ulicami Nowego Tomyśla
z flagami powstańczymi, dzieci i młodzież oraz goście
przeszli pod pomnik Powstańców Wielkopolskich .
Tam delegacje szkół złożyły wiązanki „Dzieci i młodzież
Nowego Tomyśla- Powstańcom”. Delegacja przedszkolaków i klas I-III postawiła symboliczny znicz.
OSiR

ROZMAWIALI O PROBLEMACH GMINY

KOLEJNE SPOTKANIE
Z MIESZKAŃCAMI

Burmistrz Włodzimierz Hibner konsekwentnie
realizuje swoją zapowiedź organizacji cyklicznych
otwartych spotkań z mieszkańcami. Kolejne,
a zarazem pierwsze w tym roku odbyło się 15 lutego
w Nowotomyskim Ośrodku Kultury.
Podczas tego spotkania Burmistrz podsumował najważniejsze wydarzenia i inwestycje w roku 2017, a także
przedstawił wybrane plany inwestycyjne na rok 2018.
Koncepcję przebudowy ul. Piłsudskiego przedstawił
jej autor- Piotr Bartosik, który odpowiadał także na
pytania mieszkańców. Burmistrz Włodzimierz Hibner
omówił natomiast problem zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy i przedstawił działania podjęte
w celu poprawy jakości powietrza. W ostatniej części
burmistrz i jego zastępca Paweł Mordal odpowiadali na
pytania mieszkańców. Spotkanie tradycyjnie już udanie
poprowadzili dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej Lucyna Kończal-Gnap oraz dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 Andrzej Wałęsa.
WO

DEMOKRACJA LIBERALNA A POPULIZM

INTERESUJĄCY WYKŁAD
Nawiązane przez burmistrza kontakty z Uniwersytetem
Wrocławskim zaowocowały kolejnym już wykładem
otwartym, jaki 1 lutego odbył się w nowotomyskiej
bibliotece. Tym razem mury naszej książnicy gościły
prof. dr hab. Adama Sulikowskiego, pracownika
naukowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii .
Pomimo, że wykład pt. "Demokracja liberalna a populizm"
odbył się w środku tygodnia i poruszał trudną - aczkolwiek
budzącą w ostatnim czasie duże zainteresowanie opinii
publicznej - tematykę, wymagającą znajomości podstaw
prawa i filozofii, a także specyficznego instrumentarium
językowego, spotkał się z dużym zainteresowaniem
i pozytywnym odbiorem. Uczestniczyło w nim około
40 osób. To zainteresowanie sprawia, że w niedalekiej
przyszłości planowane są kolejne spotkania z przedstawicielami świata nauki. MK
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ZAMIAST DO CIECHOCINKA PÓJDZIEMY DO PARKU

BĘDZIE TĘŻNIA W NOWYM TOMYŚLU
Już niebawem, aby pooddychać
nieco powietrzem z jodem, nie
będziemy musieli jechać aż do
Ciechocinka, czy Inowrocławia,
a tym bardziej nad morze. Wszystko
to za sprawą tężni, której budowa
zaplanowana została w roku bieżącym w rewitalizowanym Parku
przy ul. Musiała.

Tężnia solankowa to drewniana specyficzny mikroklimat. Powstaje
konstrukcja wypełniona gałązkami, proces tzw. hydro-jonizacji analogiczpo których spływa solanka. Solanka nej jak podczas rozbryzgujących się
rozpryskuje się na gałązkach, paruje na fal morskich. Powietrze wokół tężni
słońcu, a bryza porusza się z wiatrem. charakteryzuje się wyjątkową czystoDzięki temu powstaje coś na podobień- ścią bakteriologiczną. Przebywając
stwo aerozolu wyjątkowo bogatego w pobliżu tężni wdychamy je jak
w minerały. Poprzez rozbijanie kropel i również wchłaniamy przez skórę.
ociekającej solanki, tężnia wytwarza
AZ

BĘDZIE NOWA NAWIERZCHNIA, CHODNIKI I KANALIZACJA

TRWA BUDOWA ULICY KANAŁOWEJ
Dokładnie 8 marca rozpoczęły się prace budowlane w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Kanałowej
w Nowym Tomyślu". W wyniku przetargu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy INFRAKOM
Kościan Sp. z o.o., która zadeklarowała realizację inwestycji za kwotę 1.758.811,13 zł. Termin wykonania
zadania wyznaczono na 30 lipca br.
Inwestycja obejmująca budowę ulicy Kanałowej w Nowym Tomyślu zakłada m.in.: rozbiórkę istniejących krawężników betonowych, a w ich miejsce ułożenie nowych, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
nawierzchni zjazdów oraz nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej, natomiast
nawierzchni chodników i parkingów z kostki brukowej. W ramach zadania wykonane zostanie także oznakowanie poziome i pionowe jezdni. Inwestycja obejmie również budowę kanalizacji deszczowej oraz studzienek
wpustowych wraz z przykanalikami.
Dodatkowo w ramach zadania istniejące obecnie oświetlenie, zostanie zastąpione nowym. Oprawy z modułami
LED o mocy maksymalnej do 55W będą umieszczone na aluminiowych słupach o wysokości 7 metrów. Na ul.
Kanałowej planowane jest także wybudowanie 61 miejsc parkingowych.
ML
PODPISANO UMOWY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ

GMINA
WSPIERA
ORGANIZACJE
19 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Nowym Tomyślu burmistrz
Włodzimierz Hibner spotkał
się z przedstawicielami niektórych organizacji pozarządowych w celu podpisania
pierwszych w tym roku umów
na realizację różnego rodzaju
zadań publicznych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Rady Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP w Nowym Tomyślu, UKS
„Korona” Bukowiec, UKS „Orzeł” Boruja Kościelna, Nowotomyskiej Akademii Szachowej oraz Ligi Obrony Kraju
Rejon Organizacji LOK w Nowym Tomyślu.
W tym roku w ramach otwartego konkursu ofert wybrano do realizacji 56 zadań z zakresu sześciu obszarów:
ochrony i promocji zdrowia, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym oraz turystyki i krajoznawstwa. Na powyższe cele w budżecie Gminy Nowy Tomyśl
zabezpieczone zostały odpowiednie środki finansowe. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zawarte
zostaną umowy na łączną kwotę 173 900,00 zł.
MK
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W ROCZNICĘ TRAGICZNYCH WYDARZEŃ

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA NA CMENTARZU
Jak co roku, w dn. 26 stycznia na nowotomyskim cmentarzu parafialnym odbyła się uroczystość patriotyczna przy
mogile mieszkańców naszego miasta, pomordowanych
w ostatnich dniach okupacji hitlerowskiej.
W uroczystości udział wzięły delegacje gminnych i powiatowych władz samorządowych, partii politycznych, organizacji
społecznych oraz szkół i przedszkoli. W okolicznościowym
przemówieniu burmistrz Włodzimierz Hibner nawiązał do
tragicznych wydarzeń z przeszłości. Modlitwę za pomordowanych odmówił ksiądz Marek Krysmann. Wartę honorową
przy mogile tradycyjnie już zaciągnęli harcerze z 19 Drużyny
Harcerskiej „BUKI” im. Aleksandra Kamińskiego.
ML
KONKURS MODELARSKI W RYPINIE

SUKCESY NASZYCH MODELARZY
Kolejny znaczący sukces zanotowali na swoim koncie Modelarze Nowotomyskiego
Ośrodka Kultury, podczas rozegranego w dn. 24 lutego w Rypinie (woj.
Kujawsko-pomorskie) VIII Konkursu Modeli Kartonowych.
Nasi modelarze zgłosili 8 prac, z których aż 5 zostało nagrodzonych. Mariola
Jarecka zdobyła złoto za Kościół Mariacki w Krakowie oraz srebro za model robota
Lenshead Prototype, natomiast Krzysztof Szeffner otrzymał dwa złote medale za
okręt podwodny Alfa i niemiecką broń odwetową V-2 oraz brąz za drezynę Tatra.
Dużym zainteresowaniem wśród publiczności cieszyła się także nowotomyska
Wieża Ciśnień w wykonaniu naszego reprezentanta Piotra Szepelawega.
K.Sz.
90. URODZINY PANA KAZIMIERZA

ŻYCZENIA DLA JUBILATA

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI STOWARZYSZENIA

„OLIMPIADA PRZECIW SMOGOWI”

W sylwestra ubiegłego roku swoje 90. urodziny
obchodził urodzony w Paproci pan Kazimierz
Czapracki. Z tej okazji 11 stycznia br. burmistrz
Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner złożył mu
urodzinową wizytę.
W spotkaniu towarzyszył mu m.in. prezes nowotomyskiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Pan Stanisław Rybarczyk. Z okazji urodzin wraz z najlepszymi życzeniami burmistrz wręczył Jubilatowi kwiaty,
upominek oraz list gratulacyjny. Panu Kazimierzowi
życzymy przede wszystkim zdrowia, aby każdy następny
rok przyniósł wiele szczęśliwych dni. AN

W dn. 1 lutego, burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz
Hibner spotkał się z młodzieżą reprezentującą
Stowarzyszenie „Olimpiada Przeciw Smogowi”.
Podczas spotkania rozmawiano o organizacji Olimpiady
Przeciw Smogowi, której podjęło się stowarzyszenie
o takiej samej nazwie, przy udziale m.in. dotacji przyznanej na ten cel przez Gminę Nowy Tomyśl.
AN
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CZEKALI, CZEKALI
I NARESZCIE MAJĄ

OTWARCIE
ŚWIETLICY
W CICHEJ GÓRZE
W piątkowy wieczór 29 grudnia
2017 r. miało miejsce uroczyste
OTWARCIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W CICHEJ GÓRZE. Rolę gospodarza
pełnili burmistrz Nowego Tomyśla
Włodzimierz Hibner oraz sołtys
wsi Cicha Góra Marek Bińkowski.
Na uroczystość przybyło grono
zaproszonych gości, sponsorów,
radnych, sołtysów ale przede wszystkim mieszkańców Cichej Góry. Na
wstępie nastąpiło przecięcie wstęgi
oraz poświęcenie nowo oddanego do
użytku budynku. Po czym wszyscy
przybyli, mogli już oficjalnie przekroczyć progi nowej sali wiejskiej.
Całość uroczystości uświetniły

występy artystyczne mieszkańców. w nowym, ciepłym i komfortowym
Radośnie śpiewano, dzieci tańczyły budynku, który, jak mamy nadzieję,
zumbę, a widzów bawiły skecze będzie służyć im przez długie lata,
odgrywane m.in. przez członków umożliwiając integrację całej lokalnej
rady sołeckiej na czele z sołtysem. społeczności.
Udowodniono, jak duże poczucie Warto wspomnieć, iż budowa obiektu
humoru oraz talent aktorski mają sfinansowana została w całości ze
Cichogórzanie. Mieszkańcy wsi będą środków własnych Gminy Nowy
teraz mogli szlifować swoje talenty Tomyśl.

WYKONANO NOWY ODCINEK ULICY

DROGA, CHODNIK I PARKINGI
W dniu 30 grudnia minionego roku zakończono prace
związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie
drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami
postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej
w Nowym Tomyślu w formule zaprojektuj i wybuduj”.
Wykonawcą inwestycji, która kosztowała 585.000,00 zł
była firma Elektrorecykling Krzysztof Kubicki z Glinna.
W ramach zadania powstała dwukierunkowa droga o długości 190 m i szerokości 6 m wykonana z betonowej kostki.
Wykonano również ciąg pieszo-rowerowy o szerokości
2,5 m biegnący na całej długości drogi. Zastosowano
tutaj nawierzchnię z kostki brukowej w kolorze szarym
(pas dla ruchu pieszych) oraz czerwonym (pas dla ruchu
rowerów). Inwestycja objęła też wybudowanie chodników
oraz parkingów dla 40 pojazdów osobowych. Po obu
stronach nowej drogi zaprojektowana została również
zieleń oraz powstała nowa sieć kanalizacji deszczowej.
Całość wzbogaciło nowe oświetlenie drogowe, czyli 6
nowych lamp.

INWESTYCJE
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DZIEŃ KOBIET W NOWOTOMYSKIM OŚRODKU KULTURY

E VIVA ESPANIA!

Takiego Dnia Kobiet dawno nie połączony z pokazem
było!!! I nie jest to z naszej strony tańca w wykonaniu
żadna kokieteria. Było kolorowo, grupy Danza del Fuego,
radośnie, tanecznie, smacznie co w tłumaczeniu
i gorąco jak w prawdziwej Hiszpanii. oznacza - taniec ognia.
W tą niezwykłą podróż zabrał panie Nazwa zespołu doskonasz wyjątkowy gość Conrado nale oddaje charakter
Moreno.
tego pokazu. Ogniste
Urodził się w Madrycie i tam się rytmy, barwne stroje
wychowywał, ale jego mama jest i przepiękny taniec,
Polką. Jak sam o sobie mówi: "zawsze który stanowi połączenie elementów
czułem się zarówno Polakiem jak tańca hinduskiego /ruch ramion, dłoni
i Hiszpanem, jednym i drugim jed- i palców/ z używaniem stóp jako
nocześnie". Gość wieczoru w bardzo instrumentu perkusyjnego - to kwinciepły i humorystyczny sposób tesencja tego gatunku muzycznego.
opowiedział o zwyczajach i życiu Wszystko to złożyło się na genialne
codziennym w Hiszpanii. Nawiązał widowisko. Na zakończenie występu
też do swoich początków w Polsce, zespół zaproponował prawdziwą
zabawnych pomyłek językowych hiszpańską „fiestę”, czyli wspólną
i poznawaniu polskiej kultury. Wszyscy zabawę i świętowanie. Wszystkie
chętni mogli zadawać pytania, z czego panie zatańczyły wraz z tancerką
skorzystało kilka odważniejszych prawdziwe flamenco, a co odważpań. Następnie na scenie odbył się niejsze zaprezentowały się nawet
niesamowity koncert muzyki flamenco, na scenie. Cały koncert publiczność
przedstawienia, dając tym samym
w końcowym efekcie ogromną radość
najmłodszym widzom. Dzieci były
zachwycone, a na ich twarzach pojawiał
się nie tylko uśmiech, ale zachwyt
W piątek 2 lutego br. w Przedszkolu i przejęcie. Przedstawienie wywołało
nr 5 „Słoneczko” w Nowym Tomyślu dużo radości i uśmiechu na wszystkich
miało miejsce niezwykłe przed- twarzach, zarówno dzieci i rodziców,
stawienie. Dlaczego niezwykłe? jak również personelu przedszkola.
Ponieważ tym razem, to nie dzieci Spektakl okazał się być zarówno
rodzicom przedstawiały swoje zabawny w wykonaniu, jak i perfekteatralne umiejętności, ale… w akto- cyjny w przygotowaniu. Dzieci były
rów wcielili się sami rodzice!
Pomysł narodził się w grupie „Jarzębinki”.
To właśnie ta grupa słynie w przedszkolu
z niezwykle aktywnych i twórczych
rodziców. Po tym jak - nie tak dawno
temu - zakupili dla swoich dzieci nowe
mebelki do kącików zabaw, teraz
postanowili pokazać się w roli... aktorów.
Rodzice przygotowali dla wszystkich przedszkolaków wspaniałą niespodziankę – inscenizację teatralną,
która przypominała dzieciom historię
o „Śpiącej Królewnie”. Rodzice, jako
aktorzy wypadli świetnie i wykazali
się również ogromnym zaangażowaniem podczas dekoracji sali oraz
wykonywania teatralnych strojów.
Włożyli całe swoje serca w ciężką
pracę, przygotowania i próby do

„ŚPIĄCA KRÓLEWNA”
OCZAMI RODZICÓW

TEATR NIEZWYKŁY

nagrodziła owacjami na stojąco. Na
zakończenie zaprosiliśmy panie do
holu na przepyszną, hiszpańską paelę
oraz lampkę wina. W tej wyjątkowej
chwili towarzyszył im oczywiście
Conrado Moreno, który bardzo
chętnie pozował do wspólnych zdjęć.
Wydarzenie odbyło się w ramach
szerszego cyklu zatytułowanego
"Podróże przez melodie i smaki". Tym
razem była to Hiszpania. Wkrótce
zaprosimy Was w kolejną niezwykłą
podróż.
NOK
zafascynowane tańcami, rekwizytami
i kolorowymi strojami swoich rodziców, ale i dumne ze swoich rodziców
- aktorów. Oglądały przedstawienie
z wielkim zainteresowaniem i mocno
oklaskiwały artystów.
Gratulujemy Rodzicom SUKCESU
oraz owacji na stojąco – a taka miała
miejsce. Dziecko jest najlepszym
widzem i krytykiem, dlatego jeszcze raz
gratulujemy i serdecznie dziękujemy
oraz liczymy na dalszą współpracę.

KULTURA
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NOWY TOMYŚL STOLICĄ MODELARSTWA KARTONOWEGO
W dniach 17 – 18 marca w Nowotomyskim Ośrodku
Kultury odbyła się IV edycja Konkursu Modeli
Kartonowych o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla.
Impreza ta z roku na rok cieszy się coraz większym
powodzeniem – zarówno ze strony wystawców jak
i odwiedzających.

Pierwszy konkurs modelarski w Nowym Tomyślu
został zorganizowany 21 marca 2015 roku z inicjatywy
modelarzy Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, planowany był jako mała, jednodniowa impreza z udziałem
kilkudziesięciu osób. Podczas I edycji zgłoszono aż
230 prac modelarzy z Polski i Czech. Modelarnia
Nowotomyskiego Ośrodka Kultury zajęła drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej spośród 14 ośrodków.
Podsumowując pierwszy Konkurs podjęto decyzję, by
przedsięwzięcie odbywało się corocznie w marcu oraz
pod nazwą Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar
Burmistrza Nowego Tomyśla.
Druga edycja Konkursu, tym razem już dwudniowa,
zgromadziła jeszcze większą liczbę prac: 327 modeli
i ponownie udział wzięli modelarze z Polski i Czech.
Aby uniknąć ponownego nagrodzenia prac zgłoszonych do poprzedniej edycji Konkursu, zorganizowano
Galerię Mistrzów, która jest obecnie punktem stałym
wystawy modeli. Również podczas drugiego Konkursu
Nowotomyski Ośrodek Kultury został laureatem
w klasyfikacji drużynowej i uzyskał III miejsce na 15
ośrodków.

wszystkich holi Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Na
sali widowiskowej odbyła się wtedy także prelekcja
Waldemara Góralskiego: Okręty 3D, czyli moje poznawanie historii. Konkursowi towarzyszyła wystawa
kilkudziesięciu komputerowo generowanych obrazów
okrętów z okresu II wojny światowej. Również trzecia
edycja była szczęśliwa dla modelarzy Nowotomyskiego
Ośrodka Kultury. W klasyfikacji drużynowej zdobyli
drugie miejsce na 26 ośrodków.

Edycja konkursu w 2018 roku odbyła się z jeszcze
większym rozmachem. Konkurs uzyskał patronat
honorowy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni,
a spośród licznych fundatorów nagród specjalnych
należy wymienić znaną na całym świecie lotniczą
Grupę Akrobacji Żelazny. W ramach imprezy odbyły
się dwa oficjalne kursy sędziowskie modelarstwa
redukcyjnego, w których uczestniczyły 32 osoby. Nie
zapomniano o najmłodszych osobach zwiedzających
wystawę. Organizator zapewnił warsztaty modelarskie,
podczas których każdy mógł zapoznać się z technikami budowy replik samolotów czy czołgów. Do IV
Konkursu Modeli Kartonowych o Puchar Burmistrza
Nowego Tomyśla zgłoszono rekordową liczbę replik.
Do oceny przedstawiono 515 prac modelarzy z całej
Polski oraz Nowosybirska. Mimo tak ogromnej liczby
modeli, Nowotomyski Ośrodek Kultury zdobył pierwsze
miejsce w klasyfikacji drużynowej. Ciekawostką imprezy
była pozakonkursowa wystawa modeli w butelkach,
które otrzymały medale podczas Mistrzostw Europy
Naviga oraz Mistrzostw Świata Naviga.
W czasie tegorocznego konkursu wśród prezentowanych modeli można było zobaczy trzy obiekty
wydane w ramach serii "Modelarstwo Nowotomyskie"
– wydawnictwa przygotowanego przez Urząd Miejski
w Nowym Tomyślu. Były to: chata olęderska, ratusz
w Biesenthal oraz nowotomyska wieża ciśnień.
Podczas imprezy miała również miejsce premiera kartonowego modelu wiklinowego trabanta. Biorąc pod
uwagę coraz większe zainteresowaniem Modelarstwem
Rok 2017 stanowił jakościowy przełom w dotychcza- Nowotomyskim można być pewnym, że w 2018 roku
sowej historii konkursów. Zaprezentowano 464 prace zostaną wydane kolejne zeszyty tego wydawnitwa.
wykonane przez modelarzy z Czech, Litwy, Łotwy
Krzysztof Szeffner
i Polski. Aby pomieścić repliki, należało skorzystać ze
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GMINA WSPARŁA DZIAŁALNOŚĆ
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

DOFINANSOWANO 56 ZADAŃ
Gmina Nowy Tomyśl rokrocznie wspiera działające
na swoim terenie organizacje pozarządowe. Także
i w tym roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs
ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe. Do realizacji w 2018
r. wybrano 56 zadań, na które z budżetu Gminy
przeznaczono 173 900,00 zł. Kolejne 272 500,00 zł
przeznaczono na wsparcie naszych klubów sportowych.
W zakresie ochrony i promocji zdrowia zlecono realizację
5 zadań na kwotę 13 300,00 zł. Wybrano 2 zadania na
kwotę 4600,00 zł na zadanie w zakresie nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. W ramach
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego wybrano 4 zadania na kwotę 30 000,00 zł.
W tym roku wyjątkowo dużo ofert wpłynęło na zadanie
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wybrane do realizacji zostały 34 zadania na kwotę 110
000,00 zł. Gmina Nowy Tomyśl w 2018 roku wspierać
będzie kwotą 9000,00 zł także 7 projektów, których
adresatami będą osoby w wieku emerytalnym. Na
turystykę i krajoznawstwo przeznaczono w konkursie
7000 zł. Zadania w tym zakresie realizować będą 4
organizacje pozarządowe.
Pod koniec lutego nastąpiło także rozstrzygnięcie naboru
wniosków na finansowanie działań sportowych przez
kluby sportowe. W wyniku tego postępowania burmistrz
Nowego Tomyśla przyznał dotacje 15 klubom sportowym
na łączną kwotę 272 500,00 zł.
Ludowy Klub Sportowy „Budowlani - Całus” Nowy Tomyśl
uzyskał dotację w wysokości 61 000,00 zł, Nowotomyska
Akademia Piłkarska – Polonia Nowy Tomyśl - 42 500,00
zł, Gminna Szkółka Piłkarska - 40 000,00 zł, Towarzystwo
Sportowe TS 05 - 7000,00 zł, Klub Sportowy „Zenit”
Wytomyśl - 5000,00 zł, Miejski Klub Sportowy „Kangur”
Nowy Tomyśl - 30 000,00 zł, Nowotomyski Klub Biegacza
„Chyży” - 3000,00 zł, Nowotomyski Klub Tenisowy - 4500,00
zł, Międzyszkolny Klub Sportowy „Gromy” - 21 000,00 zł,
Uczniowski Klub Sportowy „Dream Team” - 20 000,00
zł, Nowotomyska Akademia Szachowa - 10 000,00 zł,
Stowarzyszenie „Akademia Zapasów” - 8500,00 zł, Ludowy
Klub Sportowy „Borusja” Boruja Kościelna - 15 000,00 zł,
Ludowy Klub Sportowy „Korona” Bukowiec - 3500,00 zł,
Klub Sportowy Vikings - 1500,00 zł.
W tym roku wsparte zostały takie dziedziny sportu jak:
piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, podnoszenie ciężarów, tenis ziemny i stołowy, zapasy, unihokej,
szachy, bieganie oraz łucznictwo. Zadania te kierowane
są zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych.
Zapraszamy mieszkańców do udziału w wydarzeniach
realizowanych przez organizacje pozarządowe. Można
zarówno aktywnie uczestniczyć w ich propozycjach
kierowanych do społeczeństwa, jak również kibicować
nowotomyskim drużynom trenowanym przez kluby
sportowe.
MK
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NIEZWYKŁE WYDARZENIA W NOWOTOMYSKIEJ KSIĄŻNICY

VI ŚWIĘTO KOBIECOŚCI

Trzy wyjątkowe dni spędzone w nowotomyskiej
bibliotece dostarczyły nie tylko miłym czytelniczkom i bywalczyniom, ale również męskiemu
gronu, sporo pozytywnych wrażeń. Wszystko to
za sprawą VI Święta Kobiecości.
Pierwszym wydarzeniem na jakie Biblioteka zaprosilła
swoich gości było wyjątkowe spotkanie Nowotomyskiego
Piętra Wyrazów Literackich, zatytułowane: „Popatrz…”
Wyjątkowe dlatego, że po raz pierwszy łączyło ze sobą
obraz i słowo. Bohaterkami wieczoru były: Katarzyna
Mrozik-Stefańska i Wiesława Ptaszyk, które odkryły
przed publicznością swe poetyckie strofy i fotograficzną pasję. Wieczór umiliła muzyka na pianino
nauczycielki Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
im. W.Lutosławskiego w Nowym Tomyślu, akompaniatorki – Kingi Książczyk. Podczas tego klimatycznego
spotkania, poza prezentacją bardzo osobistych
wierszy i wymownych fotografii, był moment miłej
niespodzianki-konkursu. W ręce sześciu szczęśliwców,
którzy nadali wybranym zdjęciom poetek najbardziej
trafne tytuły, trafiły prace poetek.
Kolejną atrakcją pomyślaną z myślą o paniach było
spotkanie z Agnieszką Nortey, Kreatorem Zmiany
Wizerunku, autorką książki pt. „Stylowa Królowa”.
Opowiedziała ona o tym, jak dużo można osiągnąć
poprzez wizerunek i jak duży wpływ ma on na każdy
aspekt naszego życia.
Agnieszka Nortey, to Mistrzyni Polski w Makijażu
i Stylizacji Haute Couture i Wicemistrzyni Polski
w Makijażu Fotograficznym. Poprzez wizerunek pomaga
wykreować życie na nowo. Dobiera nie tylko idealnie
dopasowane stylizacje, lecz zmienia wizerunek już na
poziomie mentalnym. Przeprowadza przez ten proces
krok po kroku. – od początku do końca.
Podczas spotkania w bibliotece opowiedziała o stylach
ubierania się, typach sylwetek, trikach modowych
i niezbędnym detoksie szafy. Panie aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, prezentując swoje sylwetki
i codzienne kreacje.
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Ostatnią niespodzianką pomyślaną z okazji Święta
Kobiecości było spotkanie autorskie w ramach cyklu:
„Twórca i jego dzieło” z Anną Dziewit- Meller, dziennikarką,
podróżniczką i pisarką. Rozmowa, którą prowadziła
dyrektor naszej biblioteki Lucyna Kończal-Gnap
toczyła się przede wszystkim wokół jej ostatniej książki:
„Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy”. To
książka o kobietach, które wbrew społecznym ograniczeniom realizowały swoje pasje i miały wpływ na
rzeczywistość. Było też o jej poprzednich, bardzo
trudnych tematycznie książkach jak: „Disko” i „Góra
Tajget” , a także bestsellerowej reporterskiej książki
o Gruzji „Gaumardżos, opowieści z Gruzji”, napisanej
wspólnie z mężem Marcinem Mellerem. Rozmowa
zeszła też na temat jej zdobywającego coraz większą
popularność bloga buk buk, zainteresowań oraz
spędzania wolnego czasu. Tym przesympatycznym,
pełnym pasji, ciepła i pozytywnej energii spotkaniem
zakończyliśmy tegoroczne Święto Kobiecości.
MiPBP
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TWARZE MATEUSZA KOŚCIUKIEWICZA

WYSZLI STĄD...

Mateusz Kościukiewicz to jeden
z najbardziej obiecujących aktorów
młodego pokolenia, który osiągnął
w swoim zawodzie niemal wszystko,
co może spotkać młodego aktora
w Polsce. Mający za sobą debiut
sceniczny, współpracę z czołowymi
osobowościami polskiego teatru
i główne role filmowe, które przyniosły mu popularność, uznanie
krytyków i jury międzynarodowych
festiwali filmowych był gościem
nowotomyskiej biblioteki.
W czwartkowy wieczór, 15 marca,
w rozmowie z dyrektor biblioteki
Lucyną Kończal-Gnap, gość nowotomyskiej książnicy zainaugurował
cykl: Wyszli stąd…
Pochodzący z Nowego Tomyśla
Mateusz Kościukiewicz na dużym
ekranie zadebiutował w międzynarodowej produkcji „Nightwatching”
w reżyserii Petera Greenawaya
i u Andrzeja Wajdy w dramacie
„Tatarak” według książki Jarosława
Iwaszkiewicza. Pierwszą dużą rolą była

kreacja zbuntowanego muzyka Janka
w filmie „Wszystko,
co
ko c h a m ”.
Film prz yniósł
Kościukiewiczowi
nagrodę
dla
„Odkrycia roku” na
ogólnopolskim festiwalu sztuki filmowej
„Prowincjonalna”.
Otrzymał również
nagrodę za najlepszą rolę męską
na Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Karlowych Warach 2010,
Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego
w 2010 r. („Matka Teresa od kotów”
Pawła Sali) oraz Nagrodę Shooting
Star 2013 dla młodej gwiazdy europejskiego kina („W imię” Małgorzaty
Szumowskiej).
Aktorstwo to nie jedyna pasja
Mateusza Kościukiewicza. Napisał
libretto do III symfonii Twojego
przyjaciela Pawła Mykietyna oraz
scenariusz z Maciejem Bochniakiem

do filmu „Disco Polo”. W wolnych
chwilach zajmuje się stolarką, naprawia zegary, odwozi dzieci do szkoły
i gotuje obiady, co bardzo go odpręża.
Spotkanie w bibliotece na bardzo
długo pozostanie w pamięci jego
uczestników. Było bardzo ciepło,
przyjaźnie, wręcz rodzinnie. Takim
wpisem do naszej bibliotecznej kroniki pożegnał się ze swoim miastem
Mateusz Kościukiewicz: „Serdecznie
dziękuję za zaproszenie. Jak zawsze
cudownie, w końcu w domu!”
MiPBP

KONCERT MUZYKI BAROKOWEJ

FILHARMONIA
BEZ FILHARMONII
W sobotę 17 marca w Nowotomyskim
Ośrodku Kultury miał miejsce wyjątkowy koncert muzyki barokowej.
Wszystko to za sprawą projektu,
który będzie realizowany w NOK-u we
współpracy z Fundacją Muzyki Dawnej
„Canor”.
Celem fundacji jest popularyzowanie muzyki klasycznej w mniejszych
miejscowościach, które nie posiadają
filharmonii. Twórcom programu zależy
na dotarciu do jak najszerszej grupy
melomanów. Sobotnie spotkanie było
pierwszym z cyklu, który nosi nazwę „Filharmonia bez filharmonii”. W ciągu roku odbędą się łącznie 4 wydarzenia, a dominować będzie muzyka barokowa i dzieła, które należą do kanonu XVII i XVIII wieku. Pierwsze
spotkanie, które miało miejsce w minioną sobotę, odbyło się pod hasłem „Jerzy Fryderyk Haendel - geniusz
barokowej kameralistyki”. Na scenie wystąpił zespół barokowy Kore w składzie: Karolina Habało (skrzypce),
Alicja Sierpińska (skrzypce), Paulina van de Pavert (wiolonczela), Joanna Boślak-Górniok (klawesyn). Dla
miłośników tego gatunku muzyki był to niewątpliwie niezwykły koncert. Cieszymy się, że propozycja spotkała
się z zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie
z cyklu „Filharmonia bez filharmonii”.
NOK
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MILIONY POZYSKANE
NA ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI

NASZE PARKI
BĘDĄ PIĘKNIEJSZE
W dniu 12 marca Zastępca Burmistrza
Nowego Tomyśla Paweł Mordal podpisała z firmą G.Tech-Styl z Przyłęku
koło Barda, umowę na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Rozwój terenów
zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez
tworzenie i odnowienie terenów zieleni
w celu poprawy jakości środowiska”.
Na to zadanie Gmina pozyskała dofinansowane w kwocie 3.819.142,10 zł.
Głównym celem projektu o łącznej wartości
4,5 mln zł jest poprawa jakości środowiska
naturalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców Nowego Tomyśla poprzez odnowienie i tworzenie nowych
terenów zieleni miejskiej. Projektem objęty został 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
kulturalnych, strefa wypoczynkowa, strefa rekreacji, strefa zieleni izolacyjnej oraz strefa ZOO.
Realizacja zadania 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.
Środki na realizację projektu pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
AZ
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WZROSNĄ OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

KOSZTOWNA ZWŁOKA

W grudniu 2017 r. radni Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, nie zdecydowali się na zmianę stawek opłaty
za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w Gminie
Nowy Tomyśl. Wbrew sugestiom burmistrza postanowili zaczekać, licząc, że w nowym przetargu zgłoszą
się takie firmy, które zaoferują za usługę niższe stawki. Tak się jednak nie stało.
Z wnioskiem o zmianę stawek wystąpił burmistrz, ze względu na fakt, iż w wyniku ogłoszonego postępowania
przetargowego okazało się, że koszty usługi związanej z odbiorem odpadów w latach 2018-2020 przewyższają
znacznie wpływy do budżetu pochodzące z tzw. opłaty śmieciowej. Obecnie mieszkańcy Gminy Nowy Tomyśl
płacą od osoby 8 zł za śmieci segregowane oraz 12 zł za śmieci niesegregowane. Wpływy do budżetu w okresie
na jaki ma zostać zawarta umowa (3 lata) to około 7 160 000 zł, podczas gdy wstępne szacunki wydatków w tym
okresie (lata 2018 – 2020) wynoszą około 11 milionów zł (wynagrodzenie dla firmy i koszty obsługi systemu).
Burmistrz Włodzimierz Hibner wskazywał, że zwłoka w podjęciu decyzji może spowodować, iż po kolejnym
przetargu ceny zamiast spaść, będą jeszcze wyższe, bowiem od 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie zmiana legislacyjna wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 marca 2017 r. Podnosi ona opłatę za składowanie
odpadów niemal sześciokrotnie. Do końca 2017 roku stawka ta wynosiła 24,15 zł za tonę. Tymczasem od nowego
roku koszt ten wynosi już 140,00 zł.
Opłata za składowanie odpadów zgodnie z powyższym rozporządzeniem rosnąć będzie także w kolejnych
latach. W 2019 r. będzie to 170,00 zł za tonę, a w 2020 r. wyniesie już 270,00 zł za tonę.
Niezależny od firm zajmujących się odbiorem odpadów wprowadzony, decyzją Ministra Środowiska, wzrost
opłaty za składowanie, zmusi te podmioty do podniesienia opłat, których skutki odczują wszyscy mieszkańcy.
Argumentacja burmistrza na niewiele się zdała. Decyzja radnych była taka, by przetarg ogłosić na nowo.
W związku z powyższym, aby Gmina Nowy Tomyśl miała zapewnioną ciągłość obsługi, konieczne było zawarcie
aneksu do umowy z firmą dotychczas ją obsługującą. Za kwotę około 1,6 mln złotych za pół roku, przedłużono
do końca czerwca br. funkcjonowanie systemu na starych zasadach.
Tymczasem w lutym br. gmina otworzyła oferty na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie. Nowa umowa ma obowiązywać od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2020
roku, czyli przez najbliższe 30 miesięcy. Do drugiego przetargu stanęły trzy przedsiębiorstwa, które złożyły
swoje oferty.
Tak, jak przewidywał burmistrz, drugi przetarg przyniósł zwiększenie kosztów. Koszty dla firmy, które gmina
miała ponieść w przypadku rozstrzygnięcia I postępowania przetargowego wynosiłyby w skali 3 lat 10.149.525,72
zł natomiast obecnie będą wynosić 10.182.421,80 zł, ale za 2,5 roku. Oznacza to, iż decyzja radnych zamiast
przynieść oszczędności zwiększyła, w tym okresie, koszty obsługi systemu.
Wstępnie w grudniu 2017 r. wyliczono, że aby całość po podpisaniu umów się bilansowała, nowe stawki
musiałyby wzrosnąć o około 4,5 zł w stosunku do obecnych, czyli wynosić 12,50 zł za odpady segregowane
i 16,50 zł za odpady niesegregowane.
Przy obecnych stawkach (8,0 zł i 12,0 zł) i ponoszonych w I półroczu kosztach, kwota z wpływających do budżetu
opłat wystarczy na pokrycie kosztów wywozu odpadów od mieszkańców jedynie do sierpnia 2018 r. Przyjąć
należy, że jeżeli opłaty nie zostaną zwiększone, to od dnia 1 sierpnia 2018 r. gmina nie będzie miała już środków
finansowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców. Spowoduje to, że odpady będą zalegały
na posesjach i w altanach śmieciowych.
Dodać należy, że w związku z nową, zwiększoną opłatą za składowanie, która przekazywana jest Urzędowi
Marszałkowskiemu, w gminach Grodzisk Wlkp., Opalenica, Kamieniec, Kościan, Zbąszyń, Rakoniewice, Wielichowo,
Stęszew, Czempiń, Dolsk, Brodnica, Dopiewo, Granowo, Kamionki, Puszczykowo wprowadza się od 1 lipca
2018 r. zwiększone stawki za odbiór odpadów, które będą wynosiły odpowiednio: 13 zł od osoby na za odpady
segregowane i 26 zł za odpady niesegregowane.
AN
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CZY POWSTANIE
OLĘDERSKI PARK KRAJOBRAZOWY?
Koncepcja utworzenia parku krajobrazowego na sandrze nowotomyskim
sięga drugiej połowy lat 90. ubiegłego
stulecia, kiedy to zostały podjęte działania w tym kierunku przez ówczesny
Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Zapis
o potrzebie utworzenia parku pomiędzy Nowym Tomyślem, a Wolsztynem
został także sprecyzowany w Strategii
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego
przyjętej przez Sejmik Województwa
Wielkopolskiego w 2000 r.
W obecnie obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego (Wielkopolskie Biuro
Planowania Przestrzennego 2010), na
mapie kierunków zagospodarowania przestrzennego – środowisko przyrodnicze, obszar sandru Nowotomyskiego wskazany jest jako obszar ważny dla
zachowania różnorodności florystycznej, faunistycznej oraz siedliskowej – postulowana forma ochrony przyrody.
Zgodnie z Art. 16. 1. Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne
i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego
rozwoju.
Pomimo dużego zróżnicowania walorów istniejących parków krajobrazowych, do chwili obecnej brak jest w kraju
i regionie parku krajobrazowego chroniącego dobrze wykształcony i zachowany krajobraz sandru.
Dla jego pierwotnego ukształtowania szczególne znaczenie miało osadzenie materiału piaszczystego przez
wody spływające od czoła lądolodu w kierunku południowym ku pradolinie. Na uwagę szczególną zasługuje
jednak unikalna w regionie struktura historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego, która powstała
dzięki osadnictwu olęderskiemu. Te cechy w pełni predestynują obszar do objęcia ochroną w postaci parku
krajobrazowego, spełniając jednocześnie przesłanki ustawowe ustanowienia tej formy ochrony przyrody.
Aktualnie na terenie naszego województwa jest 13 parków krajobrazowych.
Przygotowany na zlecenie burmistrza Nowego Tomyśla wniosek o powołanie kolejnego złożony zostanie
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Decyzja w sprawie ewentualnego powstania
Olęderskiego Parku Krajobrazowego należeć bowiem będzie do Samorządu Wojewódzkiego.
Cele ochrony
Cele ogólne, wyznaczające główne kierunki ochrony parku
- ochrona i zachowanie wyraźnie wykształconego krajobrazu polodowcowego sandru Nowotomyskiego,
- utrzymanie struktury przestrzennej terenów z uwzględnieniem swoistych cech miejscowego krajobrazu,
- zachowanie walorów kulturowych i historycznych związanych z osadnictwem olęderskim,
- zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk.
Cele ochrony wartości przyrodniczych
- zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk,
- zachowanie lub rozszerzenie aktualnego areału oraz poprawa stanu naturalnych i pół -naturalnych zbiorowisk
roślinnych,
- zachowanie i poprawa stanu sieci zadrzewień śródpolnych,
- utrzymanie lub odtwarzanie korytarzy ekologicznych umożliwiających migrację zwierząt.
Cele ochrony wartości historycznych i kulturowych
- utrzymanie struktury przestrzennej terenów z uwzględnieniem swoistych cech miejscowego krajobrazu
związanego z osadnictwem olęderskim,
- zachowanie obiektów zabytkowych związanych z osadnictwem olęderskim oraz innych obiektów zabytkowych,
- rewitalizacja cennych obiektów historycznych,
- popularyzacja i promocja walorów kulturowych i historycznych parku.
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Cele ochrony walorów krajobrazowych
- utrzymanie struktury przestrzennej terenów
z uwzględnieniem swoistych cech miejscowego
krajobrazu związanego z osadnictwem olęderskim,
- utrzymanie charakterystycznych cech krajobrazu
sandru nowotomyskiego,
- utrzymanie bogatej sieci zadrzewień śródpolnych,
- zachowanie atrakcyjnych panoram widokowych
i przed pól ich ekspozycji.
Granice i położenie parku
Zaproponowane granice parku krajobrazowego
ograniczają jego obszar do najbardziej typowego
krajobrazu związanego z osadnictwem olęderskim,
nie uwzględniając jednak terenów najbardziej
położonych na południe, w gminie Wolsztyn.
Wsie wchodzące w skład projektowanego parku
krajobrazowego w gminie Nowy Tomyśl to Paproć,
Cicha Góra, Boruja Kościelna, Szarki, Grubsko,
Boruja Nowa, Jastrzębsko Stare, Sękowo i
Chojniki. Ogółem położona na terenie naszej gminy
część projektowanego parku zajmie 6004,98 ha, co stanowi 56,72 % jego planowanej powierzchni całkowitej.
W gminie Grodzisk Wielkopolski w skład parku weszłaby wieś Albertowsko, w gminie Siedlec wieś Boruja, natomiast w gminie Zbąszyń wieś Nowe Jastrzębsko. Z terenu gminy Rakoniewice byłyby to natomiast wsie Kuźnica
Zbąska, Wola Jabłońska i Jabłonna. Ogółem obszar Olęderskiego Parku Krajobrazowego objąłby 10 586,31 ha.
Proponowane do wprowadzenia zakazy na terenie przyszłego parku
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 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. z 2013 r., poz 1235)
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc
rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową,
utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 działania
wymagające pozwolenia wodnoprawnego ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
– z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
9) organizowania rajdów motorowych i samochodowych.
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MŁODZI PAMIĘTAJĄ O POWSTANIU WLKP.

KONKURS
„ŚLADAMI BOHATERÓW”

W dn. 6 stycznia br. w Szkole Podstawowej im.
Leonarda Śliwińskiego w Sątopach odbyła się X
edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Powstaniu
Wielkopolskim „Śladami bohaterów Powstania
Wielkopolskiego”.
W konkursie udział wzięło 21. uczniów okolicznych
szkół podstawowych.
Najlepszym uczestnikiem zmagań okazał się Mikołaj
Machucki z SP nr 2 w Nowym Tomyślu. Na II miejscu
uplasowała się Martyna Zawarta z SP w Wytomyślu,
a na III miejscu Jan Witczak z SP nr 2 w Nowym Tomyślu.
J.Król

OŚWIATA

GMINNY KONKURS WIEDZY

OMNIBUSEK 2018
W czwartek 15 marca Szkoła Podstawowa nr 2
w Nowym Tomyślu po raz szósty była gospodarzem
gminnego konkursu wiedzowego „Omnibusek” skierowanego do uczniów klas trzecich. Organizatorkami
wydarzenia były panie: Marzena Czernicka, Anna
Lubryka i Grażyna Stachecka.

W konkursie wzięli udział przedstawiciele szkół podstawowych z gminy Nowy Tomyśl. Tegoroczny konkurs
przeprowadzony był z wykorzystaniem technologii
mobilnych. Kartkę i długopis zastąpiono tabletem.
Uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań,
które obejmowały wiedzę z dziedziny literatury, matematyki, geografii, ogólnej wiedzy o świecie współczesnym,
a także przysłowia i powiedzenia polskie. Wszyscy
uczestnicy dzielnie walczyli o tytuł Omnibusa i całkiem
dobrze poradzili sobie z trudnymi zadaniami. Końcowe
wyniki przedstawiały się następująco:
I miejsce – Miłosz Tomiak (SP 2 Nowy Tomyśl)
II miejsce – Bogumił Sommerfeld (SP Wytomyśl)
III miejsce – Nadia Sołtysiak (SP Wytomyśl).
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
i drobne upominki.
Grażyna Stachecka
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O PUCHAR BURMISTRZA

„POGRAĆ PRZYSZEDŁEM” I „GOLTOM” NAJLEPSZE
W niedzielę 18 marca na hali sportowej Szkoły
Podstawowej nr 2 odbyły się finały Mistrzostw Nowego
Tomyśla w Piłce Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza
Nowego Tomyśla. Turniej został rozegrany w dwóch
kategoriach, a ze względu na dużą liczbę drużyn,
rozgrywki zostały podzielone na 2 terminy. 18 marca
rozegrano rundę finałową.
Pierwsi na parkiet wyszli zawodnicy grupy niezaawansowanej. Do fazy finałowej awansowało 6 ekip, które rozegrały
mecze systemem „każdy z każdym”. Najlepszą drużyną
okazała się ekipa pod nazwą Pograć Przyszedłem, która
wyprzedziła Przyjaciół z Boiska oraz Extaler Logistics. Tuż
za podium uplasowali się: Oldboy, La Sonia F. C. i Krótka
Nazwa. Do grupy zaawansowanej zgłosiło się 7 drużyn.
Walka o najwyższe miejsca na podium trwała dosłownie
do ostatniego meczu. Zwycięzcą całej edycji został Goltom,
który o punkt wyprzedził Skup Pojazdów Ciężarowych
ALG-POL i o 3 punkty Niewidomych Skorzęcin. Na dalszych
miejscach uplasowali się FC Kłody, Sedan, ZIB Maćkowiak
oraz FC Piłkarzyki. Po zakończeniu rozgrywek dokonano
dekoracji zespołów oraz wręczenia medali i pucharów.
TR
OBÓZ Z TURNIEJEM W KOŚCIELCU

UDANY WYJAZD SZACHISTÓW
Podczas ferii zimowych w dniach
14-18 lutego aż 17 zawodników
nowotomyskiej Akademii Szachowej
wzięło udział w obozie w Kościelcu.
W czasie tego wyjazdu wszyscy
uczestnicy spróbowali swoich
sił w treningowym turnieju
szachowym.
W czasie wolnym od szachów odbywały się zajęcia rekreacyjno-sportowe
na sali gimnastycznej (koszykówka,
siatkówka, piłka nożna, dwa ognie).
Codziennie były też spacery na
świeżym powietrzu. Zorganizowane
zostało także zwiedzanie eklektycznego pałacu wzniesionego przez
hrabiego Kreutza. Najważniejszym obecnych możliwości i zdobyli po 3,5 miejsce w całym turnieju i jednopunktem obozu był oczywiście punktu. Najliczniejsza grupa akade- cześnie I miejsce wśród dziewcząt.
turniej, który był podzielony na trzy mików grała w grupie zawodników Rewelacyjnie zakończyły się zmagania
grupy według posiadanych obecnie o rankingu od 1400 do 1600. Najlepiej w grupie C , w której grali początkukategorii szachowych. Najsilniejsza z naszych zaprezentował się Oskar jący zawodnicy. Bezkonkurencyjny
była grupa A gdzie grali zawodnicy, Kapustka, który zdobył 7 punków okazał się w niej Jędrzej Bąk, który
którzy posiadają co najmniej II kate- i zajął ostatecznie II miejsce. Bardzo zdobył 8,5 punku na 9 możliwych
gorię szachową. Z naszej akademii dobre zawody rozegrał też Szymon wygrywając całe zawody i dobywając
mogli w tej grupie zagrać Jakub Adamiak, który zajął bardzo wysokie od razu IV kategorię szachową.
Szczepaniak i Filip Możdżanowski. V miejsce. Udane zawody rozegrała
Obydwaj zagrali na miarę swoich też Zuzanna Biniak, która zajęła VI
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POLISH CUP 2018
W dniach 2-4 lutego w Nowym Tomyślu, Zbąszyniu i Rakoniewicach rozegrany został 13 Polish Cup 2018
– międzynarodowy turniej kobiet do lat 19 w unihokeju.
W hali Powiatowego Centrum Sportu rozegrano pięć spotkań. Najwięcej emocji wzbudził mecz Polska – Czechy.
Niestety, nasze dziewczęta po bardzo dobrym spotkaniu, z późniejszymi wicemistrzyniami imprezy, przegrały
0:2. W całym turnieju zwyciężyły Szwajcarki, a nasze zawodniczki uplasowały się na piątym miejscu.
Turniej był sportową ucztą na najwyższym europejskim poziomie. Kibice mieli możliwość poznać tę ciekawą
i widowiskową dyscyplinę sportu, która w krajach skandynawskich, Czechach, Słowacji czy Szwajcarii, jest
jedną z najważniejszych gier zespołowych w kategorii kobiet. Warto nadmienić, że organizacja części imprezy
w Nowym Tomyślu została bardzo wysoko oceniona przez członków Zarządu Polskiego Związku Unihokeja oraz
obserwatorów. Słowa uznania kierowali również sędziowie, zawodniczki oraz sztab szkoleniowy.
T.R.

MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE KOSZYKOWEJ

RAZ „JEDYNKA”, A RAZ „DWÓJKA”
Po siatkówce i piłce ręcznej przyszła pora na rozegranie Mistrzostw Gminy w piłce koszykowej dziewcząt
i chłopców szkół podstawowych urodzonych w 2005 roku i młodszych. Zawody te odbyły się 7 lutego
w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, a zorganizowane zostały przez szkołę, która gościła uczestników oraz nowotomyski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Do rywalizacji przystąpiły po dwa zespoły dziewcząt i chłopców, ze Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Nowym
Tomyślu. Pierwsi do rywalizacji przystąpili chłopcy. Mecz niemal do samego końca był bardzo wyrównany, kiedy
to zawodnicy gospodarzy, czyli SP 2 Nowy Tomyśl uciekli na kilka punktów przewagi i już nie dali się dogonić.
Mecz zakończył się wynikiem 19 : 12 dla Szkoły Podstawowej nr 2.
W drugim meczu dziewczęta z nowotomyskiej „Jedynki” udanie zrewanżowały się za porażkę kolegów, zwyciężając
swoje koleżanki z "Dwójki" 27 : 16. Na zakończenie wszyscy zawodnicy zostali udekorowani bardzo ładnymi
medalami. Zawody sędziował Konrad Sroka - były zawodnik, a dzisiaj trener koszykówki.
OSiR
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