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Z okazji rocznicy Niepodległości

Będzie kolejny mural
Nowy Tomyśl jako jedno z 10 miast w Polsce uzyskał
wsparcie ze środków Narodowego Centrum Kultury
w konkursie: "Murale Polskiej Niepodległości".
Kwota przyznanego dofinansowania to aż 20 tys. zł.

Narodowe Centrum Kultury z okazji stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji działań edukacyjno-kulturalnych,
które zakończy właśnie powstanie muralu. Kolejnym
etapem akcji jest zaprojektowanie i realizacja łącznie
dziesięciu murali, nawiązujących do odradzającej się
polskiej suwerenności. Ostateczny termin działań edukacyjno - kulturalnych i wykonanie muralu wyznaczono
na 30 października br.
ML

Spotkanie z Jędrzejem Majką

O podróżowaniu
i opisywaniu świata
We wtorek, 24 kwietnia zaprosiliśmy naszych
bywalców na spotkanie z cyklu: Twórca i jego dzieło.
Naszym gościem, po raz kolejny był Jędrzej Majka,
który jak zwykle interesująco i bardzo obficie
opowiadał o podróżowaniu i opisywaniu świata.

Rozmowa, którą prowadziła dyrektor biblioteki Lucyna
Kończal-Gnap toczyła się wokół jego książek: „W poszukiwaniu Arki Przymierza. Etiopia”, „Kresy. Śladami bohaterów Trylogii” i „Przypadki podróżne”. Jędrzej Majka
z zamiłowania jest podróżnikiem, a z wykształcenia
teologiem i dziennikarzem. Przemieszcza się różnymi
środkami lokomocji, korzystając z atrakcyjnych okazji.
Tak naprawdę jednak liczą się dla niego tylko spotkani
w drodze ludzie, ich życie i opowiedziane przez nich
historie. Podróżuje po całym globie. Zasmakował życia
w różnych temperaturach, od minus 40 stopni Celsjusza
pod kołem polarnym w Republice Komi, po plus 50
w Buszer nad Zatoką Perską. Spędził nielegalnie dzień
w kopalni węgla kamiennego w Rosji i wypił nieprzyzwoicie
dużo wina na cmentarzu w Gruzji. Uwielbia godzinami
włóczyć się po bazarach i próbować wszystkiego, czym
go tam częstują.
Nowotomyślanie byli zachwyceni bogactwem szczegółów i niebywałych przeżyć, które przewijały się w jego
opowieści. Osoby, które czuły niedosyt po spotkaniu,
z przyjemnością nabywały atrakcyjnie wydane, opatrzone
autografem książki podróżnika, a jego fani, przyjaciele
i bliscy pozowali do wspólnych zdjęć.
MiPBP
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227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Witaj MAJOWA JUTRZENKO

W Nowym Tomyślu tegoroczne uroczyste obchody rozpoczęto mszą święta w intencji Ojczyzny, która
odbyła się w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po mszy przy obelisku upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 Mają odbyła się uroczystość patriotyczna z udziałem pocztów
sztandarowych, gminnych i powiatowych władz samorządowych, instytucji i organizacji społecznych
oraz delegacji młodzieży szkolnej i dzieci z nowotomyskich przedszkoli.
W okolicznościowym przemówieniu burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner zaznaczył, że
„We współczesnych realiach wszyscy powinniśmy czerpać z dzieła naszych przodków, które powstało dzięki zrozumieniu
wzajemnych racji, przezwyciężeniu uprzedzeń oraz przede wszystkim podjęciu wspólnej pracy na rzecz budowy silnego
państwa”. Następnie złożono wiązanki kwiatów i oddano hołd autorom pierwszej ustawy zasadniczej. Wartę
honorową przy obelisku oraz przy fladze państwowej zaciągnęli harcerze z nowotomyskiego hufca.
Uroczystość zakończyła się utworem Witaj majowa jutrzenko w wykonaniu orkiestry pod batutą Karola Rogacza.
R. Ratajczak
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Fakty zamiast mitów

Prawdzie trzeba pomagać

Prawda i dobro to jedne z najważniejszcyh cnót w życiu każdego
człowieka. Wiedzieli o tym już
starożytni Grecy. Prawda i dobro
stanowią podwaliny chrześcijaństwa,
a co za tym idzie także i współczesnej kultury europejskiej. Prawda
i dobro zawsze się obronią. Takie
przekonanie towarzyszy nam w życiu
praktycznie od zawsze. Czy jednak,
aby na pewno?

Zaczynając pracę w Urzędzie Miejskim tym według nich było lepiej. Życie po
w Nowym Tomyślu byłem o tym nie raz kolejny potwierdziło słowa niemiectylko przekonany. Byłem tego pewien. kiego zbrodniarza wojennego – szefa
Właśnie dlatego nie widziałem potrzeby hitlerowskiej propogandy Josepha
natychmiastowego reagowania na Goebbelsa, że "kłamstwo powtónieprawdziwe informacje, jakie niemal rzone tysiąc razy staje się prawdą".
od początku mojej działalności zaczęły I te "fałszywe prawdy" zaczynały żyć
być kolportowane przez tych, którzy własnym życie. Na to jednak nie ma
nie mogli pogodzić się z takim, a nie mojej zgody.
innym wyborem nowotomyskiej spo- Właśnie dlatego zdecydowałem się
łeczności. Nie chciałem tracić czasu na zacząć publikację cyklu "Fakty zamiast
bezsensowne polemiki i tłumaczenia, mitów". Chciałbym w nim, na konkretże białe jest białe, a czarne czarne. Nie nych przykładach, opierając się o suche
włączałem się więc w polemiki na forach fakty, prostować te informacje, które
internetowych, ani prostowanie różnych bardziej dezinformują, niż uzupełniają
sensacyjnych doniesień. Z czasem wiedzę na różne samorządowe tematy
dostrzegłem jednak, że wiele z tych w naszej gminie.
nieprecyzyjnych informacji na różne Wnioski będziecie mogli Państwo
tematy pojawiało się w przestrzeni wyciągać sami. Prawdzie czasami
publicznej nieprzypadkowo.
trzeba pomagać wybić się ponad
Obserwując niektóre wypowiedzi poziom zwykłej ludzkiej niechęci,
i doniesienia medialne zauważyłem a może nawet nienawiści. Dopiero
smutną prawidłowość, że dla części wtedy ma szansę obronić się sama.
uczestników tego procederu, im gorzej
W. Hibner
można było przedstawić Nowy Tomyśl,
Burmistrz o ... drogach

Nakłady stale wzrastają
Gmina Nowy Tomyśl posiada w swoim administrowaniu ok. 440 km dróg i ulic. Z tej ilości tylko nieco ponad
40 km posiada nawierzchnię utwardzoną, pozostałe to drogi gruntowe. Taki charakter mają nie tylko drogi
na terenach wiejskich, lecz także wiele ulic w naszym mieście. Zaniedbania w tym zakresie sięgają wielu
lat wstecz - niektórzy mieszkańcy odczuwają skutki takiego stanu rzeczy nawet od kilkudziesięciu lat.
Końcówka tegorocznej zimy dała się
mocno we znaki zarówno mieszkańcom gminy, jak i miasta. Nagły wzrost
temperatury sprawił, że przejazd przez
wiele dróg w jednej chwili stał się na
pewien czas niemożliwy. Problem
ten wychwyciły niektóre nasze media,
a także lokalni politycy, próbujący zbić
na tym swój własny kapitał. Zdjęcia
błotnistych, rozjechanych dróg gruntowych i dramatyczne informacje o ich
nieprzejezdności miały przysłonić
jakąkolwiek rzeczową dyskusję nad
problemem, który dotyka nas od wielu
przecież lat. Problem był poważny,
chociaż szereg niedogodności udawało
się wspólnymi siłami rozwiązać. Tak
barwnie i dramatycznie przedstawiany
w jednej z gazet problem w dostarczeniu zbiornika z gazem do jednej
z posesji na obrzeżach naszego miasta,
który grozić miał brakiem ogrzewania,
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w rzeczywistości
udało się skutecznie
rozwiązać po interwencji burmistrza.
Rozumiejąc zdenerwowanie niektórych mieszkańców,
chciałbym jednak
prosić o obiektywizm w ocenie
moich i naszych
działań związanych
z poprawą stanu
dróg gminnych.
To, że gmina Nowy
Tomyśl ma z nimi
problem wynika m.in. z niekontrolowanej, a przede wszystkim chaotycznej
zabudowy, jaka od wielu lat ma tutaj
miejsce. Ludzie z jednej strony chcą
mieszkać z dala od cywilizacji, z drugiej liczą na dostępność wszystkich

jej zdobyczy. Brak opracowanych
i uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego sprawia, iż
każdy buduje się tam, gdzie wydaje
mu się najładniej, często z dala od
innych sąsiadów. To rodzi jednak
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później przykre, a dla budżetu gminy
kosztowne, konsekwencje. Brak planu
sprawia też, że Urząd nie może przeciwstawić się takim trendom i np. nie
wydać wnioskodawcom warunków
zabudowy.
Między innymi w konsekwencji tego
Gmina Nowy Tomyśl ma jedną z najsłabiej wykorzystanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Skutkiem
rozrzuconej zabudowy na 1 km sieci
przypada bowiem mniejsza niż gdzie
indziej liczba odbiorców wody lub
dostawców ścieków. Z tego powodu
koszt jej utrzymania jest u nas wyższy,
niż w gminach o bardziej zwartej
zabudowie. Ten sam problem dotyczy
dróg. Gdybyśmy mieli ich w swoim
zarządzie o połowę mniej, to przy
takich samych corocznych nakładach
na ich utrzymanie i modernizację,
znacznie łatwiej byłoby nam uzyskać
pożądane efekty.
Od początku swojej kadencji starałem
się podejmować kroki zmierzajace do
poprawy takiego stanu rzeczy. Problem
w tym, że przejmując urząd burmistrza
nie miałem do dyspozycji żadnej dokumentacji dotyczącej modernizacji dróg
gminnych o gruntowej nawierzchni.
Dlaczego? O to lepiej zapytać np. tych
radnych, którzy pełnili swoje funkcje
w poprzedniej kadencji i stanowili
w niej większość. Może pamiętają
przyczynę, a zapewne mają na ten
temat większą wiedzę niż ja.
Od początku kadencji rozpoczęliśmy
systematyczne prace w tym zakresie,
a co za tym idzie systematycznie
zwiększamy środki na drogi.
Tylko w latach 2016-2017 na utrzymanie
i modernizację dróg przeznaczono
łącznie prawie 3,5 mln zł. Pomimo, iż
w stosunku do ostatnich dwóch lat
ubiegłej kadencji oznaczało to ponad
3.5- krotny wzrost, to nadal potrzeby
w tym zakresie są i bedą ogromne
- aby uzyskać znaczącą poprawę,
proces ten wymaga nakładów przez
wiele kolejnych lat, a tych wcześniej
po prostu nie było w wystarczajacej
ilości. Nie jest to krytyka poprzedników,
bo potrzeby naszej gminy są duże
także i w innych dziedzinach. Takie
są jednak fakty.
Aby nie być gołosłownym zamieszczam
publikowane już wcześniej wykresy,
przedstawiające wielkości nakładów
na drogi gminne w poszczególnych
latach.

Nieprawdą jest, że na drogi przeznaczamy w budżecie niewielkie środki.
W 2018 roku na remonty doraźne gruntowych dróg gminnych przeznaczyliśmy
już 2.358.116,00 zł. W dn. 16 lutego br.
(a więc przed wiosennymi roztopami)
zawarta została umowa, z wyłonioną
w przetargu firmą – Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowo-Transportowe
Krzysztof Nadobnik z Kiełczewa koło
Kościana na remonty dróg gruntowych
w sołectwach Szarki, Boruja Kościelna,
Grubsko i Chojniki. W ramach tej
umowy dokonano naprawy części dróg
poprzez ich wzmocnienie tłuczniem
betonowo-ceglanym o zawartości
gruzu ceglanego do 25% wraz z rozłożeniem warstwy o grubości 15
cm w miejscach wskazanych przez
poszczególnych sołtysów (panie Bożenę
Pierzyńską, Annę Szymkowiak i Marię
Starostę oraz pana Stefana Schulza).
Chciałem, aby nasze działania były
skuteczne, dlatego poza równaniem,
systematycznie wzmacniamy drogi
gruntowe gruzem.
Razem w ramach tego zadania wykonano tzw. gruzowanie ponad 2200 m
dróg o szer. 4-5 m, a także równanie
i wałowanie kolejnych 190 000 m²
dróg. Pomimo tak dużych nakładów
potrzeby nadal są i będą ogromne.
Wymaga to po prostu systemtyczności,
którą nam udało się zapoczątkować.
Aby jednak móc działać skutecznie,
musieliśmy także rozpocząć "od zera"

przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację kolejnych ulic
i dróg gruntowych. Wiem, żę z uwagi
na ograniczone możliwości budżetu
naszej gminy nie wszystko uda się
załątwić od ręki. Chciałbym jednak,
aby na koniec kadencji pozostawić
do dalszego wykorzystania gotowe
dokumentacje techniczne, najlepiej
ze stosownymi pozwoleniami, które
pozwolą na realizację tych zadań
w kolejnej kadencji bez względu na
to , kto będzie burmistrzem i kto
będzie zasaiadał w Radzie Miejskiej.
Chodzi o takie dokumentacje, których
zabrakło na początku mojej kadencji.
I znów, aby nie być gołosłownym,
zamieszczam poniżej zestawienie
zadań z zakresu drogownictwa, jakie
toczą się od ubiegłego roku i jakie
są zaplanowane do realizacji w roku
bieżącym.
Ponieważ przygotowanie projektu
budżetu na rok 2019 pozostaje w mojej
gestii, zamierzam zaproponować
Radzie rekordową kwotę na inwestycje
z zakresu dróg po to, aby maksymalnie wykorzystać przygotowane
dokumentacje techniczne.
Czy propozycja ta zostanie przyjęta
do realizacji zależeć bedzie już tylko
od nowej Rady Miejskiej, którą wybierzemy jesienią br.
W. Hibner
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Zestawienie zadań realizowanych
w zakresie drogownictwa
A) zadania niewygasające z roku 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości
Sątopy - w trakcie realizacji
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę ul. Goździkowej w Glinnie wraz ze
skanalizowaniem rowu - w trakcie realizacji
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej obwodnicy miasta (za cmentarzem) oraz
budowa ul. Spacerowej i przebudowa ul. Sczanieckiej - w trakcie realizacji
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Sworzyckiej w Bukowcu - w trakcie realizacji
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy PKP w Nowym Tomyślu - umowa jest
realizowana (na razie brak uzgodnień ze strony PKP)
Budowa ul. Kanałowej – budowa w trakcie realizacji
Opracowanie projektu na budowę parkingu przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Bukowcu - w trakcie
realizacji
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pozostałej części ul. Komunalnej oraz dróg w rejonie
ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej i Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w trakcie realizacji
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej nr 376510P w m. Przyłęk z odcinkiem
drogi gminnej w kierunku ul.Komunalnej w Nowym Tomyślu - w trakcie realizacji
Opracowanie projektu na budowę drogi w Sękowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w trakcie realizacji
Opracowanie projektu budowy oraz realizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kościuszki, Półwiejskiej,
Szpitalnej i Sienkiewicza - w trakcie realizacji
Opracowanie projektu na budowę ul. Konwaliowej i ul. Irysowej w Glinnie - w trakcie realizacji
Budowa drogi o chodnik na ul. Lawendowej w N.T. - w trakcie realizacji (razem z pkt. 12 i pkt. 3)
Przebudowa ul. Poprzecznej - w trakcie realizacji
Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w trakcie realizacji
Budowa ul. Sątopskiej w Glinnie (od ul. Kościuszki) - w trakcie realizacji
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdu z drogi powitowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do swietlicy wiejskiej w Wytomyślu - zrealizowano
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Piłsudskiego i ul. Chopina - w trakcie realizacji
Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gm. Nowy Tomyśl, w tym w miejscowości Paproć i Stary Tomyślw – w trakcie realizacji

B) zadania nowe realizowane z budżetu na 2018 rok
20. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu obwodnicy w części drogi wojewódzkiej nr
305 wraz z wiaduktem nad linią kolejową (napiszemy o tym szerzej w następnym numerze TNT)
21. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania ul. Ślósarskiego, ul.
3 Stycznia i ul. Janusa - w trakcie realizacji (umowa podpisana 27.04.2018)
22. Budowa ul. Leśnej w Paproci - ponowne postępowanie, będziemy podpisywać umowę
23. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą dz. 148/1
w Glinnie - w trakcie realizacji
24. Budowa ul. Lutowej i Majowej w Glinnie - w trakcie realizacji
25. Budowa ul. Różanej i Ogrodowej w N.T. - w trakcie postępowania przetargowego (nie mamy jeszcze umowy
z wykonawcą)
26. Opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych w gminie Nowy Tomyśl – oczekuje na realizację
27. Budowa ul. Piłsudskiego - czekamy na dokumentację i na jej podstawie będziemy ogłaszać postępowanie
przetargowe
28. Budowa parkingu przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Bukowcu - przetarg ogłoszony (otwarcie 11.05.2018r.)
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Wyjątkowy prezent dla Biesenthal

Budżet obywatelski 2018

Ratusz do Samodzielnego W Jastrzębsku gonili wilka
wykonania
Gmina Nowy Tomyśl dołożyła kolejną „cegiełkę”
do wieloletniej współpracy z gminą Biesenthal
pod Berlinem. Tym razem był to model kartonowy
miejscowego ratusza, wykonany w skali 1:50
przez nowotomyskich modelarzy- Mariolę Jarecką
i Krzysztofa Szeffnera.
Przekazany 18 kwietnia, podczas wizyty delegacji
z Nowego Tomyśla prezent bardzo zaskoczył Andre
Nedlina - dyrektora Urzędu w Biesenthal. Na jego
ręce burmistrz Włodzimierz Hibner przekazał też
prawie 250 egzemplarzy wydawnictwa „Modelarstwo
Nowotomyskie” z repliką ratusza do samodzielnego
sklejenia. Być może dzięki tej wizycie pasje modelarskie
uda się zaszczepić wśród naszych młodych przyjaciół
z Niemiec.

W niedzielne popołudnie 29 kwietnia na boisku
sportowym w Jastrzębsku Starym odbył się III
Jastrzębski Bieg Przez Las - „Razem z nami wywołaj wilka z lasu”. Impreza została zorganizowana
w ramach budżetu obywatelskiego gminy Nowy
Tomyśl na 2018 rok.
Zawody zostały przeprowadzone w kilku dyscyplinach.
W biegu na dystansie 10 km wzięło udział 33 zawodników,
w nordic walking na dystansie 5 km – 38 zawodników.
Miłośnicy czworonogów mogli wytarować ze swoimi
pupilami w dogtrekkingu czyli wędrówce z psem przypiętym do opiekuna za pomocą linki amortyzacyjnej
oraz pasa biodrowego. W tej formie biegu wzięło udział
11 zawodników. Z kolei dla wielbicieli jednośladów
zorganizowano rajd rowerowy na dystansie 20 km.
W tym samym czasie zorganizowano biegi dla dzieci
w równej kategorii wiekowej. Ze Szkoły Podstawowej
w Jastrzębsku Starym wytarowało 60 zawodników, a ze
Podczas wizyty, nowotomyska delegacja zwiedziła także Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej 25 zawodników.
siedzibę Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, W zawodach wzięła też udział grupa 15 dzieci z Nowego
które stworzyły w 2002 roku w naszym zaprzyjaźnionym Tomyśla.
R.Ratajczak
mieście jeden z większych zakładów w regionie.
M.Lamcha
Pani Marianna skończyła 95 lat

Wyjątkowe
urodziny

Swoje 95. urodziny obchodziła niedawno
Pani Marianna Plewińska z Borui
Kościelnej.
Z okazji tego pięknego jubileuszu 12 kwietnia
dostojną Jubilatkę odwiedził Burmistrz
Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner,
który złożył najlepsze życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności oraz kolejnych
tak wspaniałych jubileuszy.
AN
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Spotkanie emerytowanych pracowników

COROCZNE SPOTKANIE

W dn. 29 marca br. W nowotomyskim Urzędzie Miejskim odbyło się
coroczne spotkanie emerytowanych
pracowników Urzędu oraz byłego
Ośrodka Oświaty i Sportu.
Spotkania takie są organizowane
cyklicznie już od kilkunastu lat, jednak
w tym roku odbyło się ono w wyjątkowej
świątecznej atmosferze. Zaproszeni
przez burmistrza Włodzimierza
Hibnera goście przybyli licznie i spędzili
czas w miłej atmosferze.
ML

Nowy Tomyśl na Targach GLOBalnie

Udana promocja
W dniach 23 - 25 marca Gmina
Nowy Tomyśl, już po raz drugi,
zaprezentowała swoją ofertę na
24. Międzynarodowych Targach
Turystyki GLOBalnie w Katowicach.
Na wspólnym stoisku z Wielkopolską
Izbą Turystyczną promowaliśmy
głównie ofertę turystyczną naszej
gminy oraz powiatu nowotomyskiego.
Dla zwiedzających przygotowaliśmy
również degustację lokalnch produktów
udostępnionych przez nowotomyskie firmy: Spółdzielnię Mleczarską
Podsumowali miniony rok

Top-Tomyśl i Bartex. Tradycyjnie,
bardzo dużym powodzeniem wśród
odwiedzających cieszyły się konkursy
wiedzy o Nowym Tomyślu, w którym
nagrodami były upominkowe pakiety
reklamowe. Nasze stoisko zostało
zauważone i docenione przez organizatorów tegorocznych Targów,
którzy na ręce burmistrza skierowali
specjalny list z podziękowaniem za
udział i wyrazami uznania.
M.Lamcha

Walne zebranie działkowców
7 maja br. w Nowotomyskim Ośrodku Kultury
odbyło się walne zebranie sprawozdawcze
Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zielony
Zakątek w Nowym Tomyślu.
W zebraniu na zaproszenie Zarządu ROD
uczestniczyli burmistrz Nowego Tomyśla
Włodzimierz Hibner oraz starosta nowotomyski
Ireneusz Kozecki. Obradom przewodniczył
Józef Tobys. Miniony rok podsumował prezes
Józef Kasprzak, który także nakreślił zadania
planowane na przyszły rok.
ML
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Rozmawiali o drogach i zabezpieczeniu gospodarstw

Zebranie wiejskie w Paproci

W dniu 5 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie w Paproci. W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz
Hibner, Powiatowy Lekarz Weterynarii Janusz Kalemba, sołtys
Ewa Szkudlarska, a także członkowie Rady Sołeckiej. Na zebranie
przybyło około 40 mieszkańców.
Informacje dotyczące obowiązujących od 28 lutego 2018 r. zasad
bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie, tj. pilnego zabezpieczenia gospodarstw przed zakażeniem
wirusem afrykańskiego pomoru świń, przekazał zebranym Janusz Kalemba. Burmistrz Włodzimierz Hibner
odpowiadał natomiast na ważne pytania mieszkańców dotyczące stanu dróg we wsi Paproć, a także wyjaśniał,
jakie prace z tym związane będą przeprowadzane w najbliższym czasie.
A.Noculak
Wyścigi samochodowe w Borui

III edycja Wrak Day

Międzynarodowy Dzień Inwalidy

Niepełnosprawni
ale pełnoprawni

W niedzielę 15 kwietnia w Borui Kościelnej odbyła
się III edycja Wrak Day - wyścigów gratów - o Puchar
Burmistrza Nowego Tomyśla. Impreza została zor- Międzynarodowy Dzień Inwalidy to święto ustanoganizowana przez Graciarską Grupę LOK.
wione przez Międzynarodową Organizację Pracy.
Kierowcy biorący udział w wyścigach, rywalizowali W Polsce obchodzone jest corocznie od 1959 roku,
w kategoriach pojemności silnika: graty do 1600 cm3, a organizacją zajmującą się inwalidami jest Polski
powyżej 1600cm3, a także auta cywilne kompletnie Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
nieprzerobione. Pamiątkowe puchary oraz nagrody
wręczyli zwycięzcom burmistrz Włodzimierz Hibner
oraz dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Artur Łoziński.
RR

W Nowym Tomyślu uroczyste obchody Międzynarodowego
Dnia Inwalidy odbyły się 17 kwietnia w Nowotomyskim
Ośrodku Kultury, pod hasłem „Niepełnosprawni ale
pełnoprawni”.
Na uroczystość przybyli m. in. burmistrz Nowego
Tomyśla Włodzimierz Hibner, starosta nowotomyski
Ireneusz Kozecki, dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie Marcin Brambor oraz wójtowie
i burmistrzowie gmin powiatu nowotomyskiego.
Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy
wraz z instruktorem terapii zajęciowej Tomaszem
Wlekłym, przedstawili humorystyczny spektakl pt.
„Kopciuszek”. Zorganizowano także Powiatową Wystawę
Prac Plastycznych Osób Niepełnosprawnych.
A.Noculak

WYDARZENIA
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Walny Zjazd Emerytów Rencistów i Inwalidów

Wybrali nowe władze

W dniu 12 kwietnia w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbył się Walny Zjazd Delegatów Zarządu
Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu.
Podczas Zjazdu, w którym udział wziął między innymi burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner,
przedstawiono podsumowanie ubiegłorocznych działań oraz rozliczenie finansowe, któremu delegaci udzielili
absolutorium. Przeprowadzone zostały
także wybory Zarządu, który w obecnej
kadencji tworzyć będą: przewodniczący
Zenon Matuszczak, skarbnik Krystyna
Hancyk, sekretarz Anna Andrzejewska
oraz członkowie Franciszek Kowal (koło
Miedzichowo), Stefan Słociński (koło
Bukowiec), Elżbieta Utrata (koło Lwówek),
Marian Raczkowiak (koło Kuślin), Danuta
Kluj (koło Nowy Tomyśl), Czesława Kuster
(koło Nowy Tomyśl). W skład Rejonowej
Komisji Rewizyjnej weszli: przewodnicząca
Teresa Pustelnik oraz członkinie Irena
Słonko i Maria Szeffner. Delegatami
na Zjazd Zarządu Okręgowego PZERiI
w Poznaniu zostali Zenon Matuszczak
oraz Marian Raczkowiak.
A.Noculak
Rozmawiano o wystawie

Ojcowie Niepodległej
21 maja Nowy Tomyśl będzie jednym z 11 miast
w Polsce, w których rozpocznie się wystawa plenerowa „Ojcowie Niepodległej”.
Takie są wstępne ustalenia po spotkaniu burmistrza
Włodzimierza Hibnera z dr hab. Rafałem Reczkiem
- dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
w Poznaniu, dr. Zdzisławem Kościańskim oraz
Dominikiem Handzewniakiem - prodziekanem
Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogiki
i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Wystawa
potrwa do 18 czerwca.
A.Noculak
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Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Nowy sprzęt dla OSP
Troska o bezpieczeństwo mieszkańców, to jeden
z priorytetów działania naszego gminnego samorządu. Po nowych samochodach bojowych, o jakie
wzbogaciły się w ostatnich dwóch latach jednostki
OSP w Borui Kościelnej i Bukowcu, przyszła kolej
na dalsze zakupy, mające na celu poprawę stanu
wyposażenia naszych ochotniczych jednostek
pożarniczych.
Podczas marcowej sesji nowotomyskiej Rady Miejskiej,
radni zaakceptowali propozycję burmistrza Włodzimierza
Hibnera i zgodzili się przyznać dodatkowe środki na
podniesienie gotowości bojowej naszych Ochotniczych
Straży Pożarnych o kwotę 124 tys. zł. Zmiana ta pozwoli
na dodatkowe doposażenie jednostek w Jastrzębsku
Starym i Borui Kościelnej.
Druhowie z Jastrzębska, którzy otrzymali niedawno
drugi wóz bojowy (na zdjęciu), dzięki przyznanym
dodatkowym środkom wzbogacą się o nową szafę do
suszenia i ozonowania ubrań ochronnych oraz węży,
gdzie suszenie odbywa się jednocześnie od wewnątrz
i na zewnątrz. To uniwersalne urządzenie będzie kosztować ok. 31 tys. zł. Kolejny powód do zadowolenia
będzie także miała należąca do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego jednostka OSP w Borui Kościelnej,
dla której za kwotę ok. 83 tys. zł, przewidziano zakup
przewoźnego agregatu pompowego do wody zanieczyszczonej. Agregat ten wykorzystywany będzie m.in.
podczas akcji będących następstwem nawiedzających
nas coraz częściej ulewnych deszczy.

Umowa została podpisana

Będzie lodowisko!

Nowy Tomyśl jednak będzie miał własne lodowisko.
5 kwietnia Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz
Hibner podpisał umowę na budowę zintegrowanego
boiska multisportowego z funkcją lodowiska.
Fakt ten miał miejsce podczas spotkania z przedstawicielami firmy GAMAK Sp. z o. o. z Jastrzębia Zdroju,
specjalizującej się w budowie lodowisk. Firma realizuje
inwestycje zarówno dla sportu wyczynowego (tory
lodowe do jazdy szybkiej, lodowiska hokejowe), jak
i małych lodowisk rekreacyjnych, które mogą spełniać
funkcje boiska z lodowiskiem oraz boiska z lodowiskiem
z funkcją solaru. Podpisana umowa zakłada budowę
zintegrowanego boiska multisportowego z funkcją
lodowiska wraz z kontenerem do wypożyczenia łyżew
oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.
A.N.

ZAWÓD ŻOŁNIERZ - BRZMI DUMNIE

PODEJMIJ WYZWANIE
PRZYJDŹ
ZŁÓŻ WNIOSEK
OSTATNIE MIEJSCA !!!
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Warto przypomnieć, że w ostatnich dwóch latach jednostki OSP w Borui Kościelnej i Bukowcu wzbogaciły
się o dwa nowe wozy bojowe, zakupione przez Gminę,
z udziałem środków w ramach pożyczek pozyskanych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, za kwoty odpowiednio 913.890
zł i 1.328.400 zł.
Na utrzymanie jednostek OSP w tegorocznym budżecie
Gminy Nowy Tomyśl przeznaczono ponad 520 tysięcy
złotych.
M.Lamcha

Służba przygotowawcza na potrzeby korpusu szeregowych przeznaczona jest dla ochotników,
także kobiet, którzy nigdy nie pełnili zawodowej służby wojskowej.

Wymagania:
Wiek co najmniej 18 lat, obywatelstwo polskie, niekaralność, zdolność do czynnej służby wojskowej,
wykształcenie minimum gimnazjalne.

Termin szkolenia:

07.05-31.08.2018 r. ( 4 miesiące)

Wnioski o powołanie do służby przygotowawczej wraz z dokumentami potwierdzającymi
posiadane wykształcenie i kwalifikacje należy składać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Nowym Tomyślu (druk dostępny na stronie internetowej WKU w Nowym Tomyślu w zakładce
“Materiały do pobrania”.)

Więcej informacji:
WKU w Nowym Tomyślu
ul. 3 Stycznia 3
tel. 261 57 38 72
lub 261 57 38 75
www.nowytomysl.wku.wp.mil.pl
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Podpisano kolejne umowy

W trosce o czystsze powietrze
W dniu 11 kwietnia burmistrz
Nowego Tomyśla Włodzimierz
Hibner podpisał nowe umowy na
dofinansowanie wymiany pieców
węglowych na gazowe. Dzięki nim
z mapy naszego miasta znikną
kolejne źródła zanieczyszczania
powietrza.
Podpisanie umów dla kolejnej grupy
mieszkańców zakończyło procedurę
ubiegania się o dofinansowanie
zadania polegającego na wymianie
pieca c. o. zasilanego paliwem stałym,
na piec c. o. zasilany gazem i budowę
przyłącza gazowego.
Do nowotomyskiego Urzędu
Miejskiego przybyli zainteresowani
mieszkańcy, których wnioski po
dokładnej analizie zostały zakwalifikowane do realizacji. Podczas
spotkania Burmistrz w imieniu Gminy
Nowy Tomyśl podpisał z nimi umowy

o udzielenie dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła. Łącznie
zawarto 10 umów (w tym 1
umowa dot. wniosku złożonego
pod koniec miesiąca grudnia
2017 r.). Na realizację przedmiotowych zadań w 2018 r. w budżecie
gminy zabezpieczono kwotę 90 tys. zł.
„Jeżeli środki te w trakcie roku ulegną
wyczerpaniu, z pewnością wystąpię
do Rady Miejskiej z wnioskiem o ich
zwiększenie” – deklaruje burmistrz
Włodzimierz Hibner - Stare piece, jak
wiadomo są jednym ze źródeł zanieczyszczenia powietrza, które w naszym
mieście nie należy do najczystszych,
dlatego warto zrobić wszystko, aby
zastąpić je nowymi- ekologicznymi.
Wymiana źródeł ogrzewania to jedno
z rozwiązań służących poprawie lokalnego środowiska. Kupiliśmy też dwa

czujniki do badania zanieczyszczenia
powietrza, które zostały zamontowane
na os. Północ (koło SP nr 3 – przyp.
red.) oraz w Borui Kościelnej. Kolejną
dużą inwestycją skierowaną w stronę
"poprawy jakości powietrza" jest planowany jeszcze w tym roku montaż
tężni solankowej w parku Musiała".
Warto nadmienić, że po wprowadzeniu
w ubiegłym roku w naszej gminie
uchwały umożliwiającej uzyskanie
takiego dofinansowania z możliwości
tej skorzystało 16 gospodarstw
domowych.
M.Lamcha

Do wakacji będzie gotowa

Ulica Sątopska w budowie

Roboty budowlane na ulicy Sątopskiej trwają w pełni.
Zgodnie z założeniami do końca czerwca wybudowany
zostanie prawie 1 km drogi wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.
Prace budowlane obejmą m.in. budowę nowego odcinka
drogi gminnej wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, przebudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, budowę
i przebudowę istniejącego odwodnienia drogi oraz budowę
kanalizacji deszczowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
Wykonana zostanie także przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego. Całkowity koszt inwestycji to ponad
2,8 mln zł. Wykonawcą robót jest firma CAŁUS Sp. z o. o. Sp. k. z Borui Nowej.
ML
Lepsza nawierzchnia ulicy Wiatrakowej

Kolejna droga
utwardzona

Nawierzchnia odcinka ulicy Wiatrakowej w Nowym
Tomyślu zyskała niedawno utwardzenie płytami
drogowymi.
Remontowany odcinek dotyczył ulicy łączącej się
z obwodnicą Szkoły Podstawowej nr 3. Zadanie
obejmowało drogę o łącznej powierzchni 564,00 m².
Wykonawcą robót była firma RENOMEX Sp. z o.o. Sp.
k., ul. Stęszewska 13A, 62-060 Tomiczki. Całkowita
wartość zrealizowanego zadania to ponad 20 tysięcy zł.
AN
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W Jastrzębsku Starym

Nowa inwestycja

4 kwietnia podpisana została umowa na przebudowę jezdni i chodników na Placu Kościelnym
w Jastrzębsku Starym.
Wyłonionym w przetargu wykonawcą robót będzie
firma QBRUK Krzysztof Kubicki z siedzibą w Nowym
Tomyślu. Zgodnie z zawartą umową wszystkie prace
mają zostać wykonane do końca sierpnia br. Całkowity
koszt tej inwestycji to ponad 690 tysięcy zł.
ML

W nowotomyskiej Galerii na Piętrze

Wystawa tkaniny artystycznej
W czwartkowy wieczór, 5 kwietnia, w Galerii na Piętrze nowotomyskiej biblioteki miało miejsce otwarcie wystawy tkaniny artystycznej członkiń Pracowni Gobelinu w Granowie, która w 2017r. obchodziła
25-lecie swojej działalności.
Autorkami prezentowanych prac były: Barbara Włodarczyk, Małgorzata Jurga, Zofia Kłopocka, Maria Koci,
Anna Majorczyk, Urszula Malak, Sabina Rutkowska i Hana Wiencis. W 2017 roku minęło 25 lat istnienia
pracowni, której inicjatorką była Barbara Włodarczyk – instruktorka tkactwa tkaniny unikatowej. Pierwszą
wystawę prac zorganizowano już
w 1993 r. Prace powstałe w pracowni
eksponowane były na wystawach
zbiorowych i indywidualnych, m.in.:
na Ogólnopolskim Przeglądzie Tkaniny
Unikatowej w Bydgoszczy, w Pracowni
Gobelinu Artystycznego CK Zamek
w Poznaniu, podczas targów POLAGRA
FARM w Poznaniu, na wystawie „Wieś
wielkopolska – tradycja i nowoczesność”
w Sielinku, a także na imprezach wystawienniczych w Szamotułach, Grodzisku
Wielkopolskim, Granowie i Turku.
Gobeliny trafiły również do Fundacji
Kirche in Not w Niemczech, Gminy Sint
Anthonis w Holandii i kościoła p.w. Św.
Marcina w Granowie.
MiPBP
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Ponad 300 aktorów na scenie

Teatr w walizce 2018

W dniach 11 i 13 kwietnia w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbył się Przegląd Małych Form Teatralnych
– „Teatr w walizce 2018”. W przeglądzie udział wzięły dzieci w czterech kategoriach wiekowych: dzieci
przedszkolne, dzieci młodsze, dzieci starsze oraz młodzież.
Jury w składzie: przewodnicząca Renata Knop oraz
członkowie: Barbara Kędzia, Helena Tyc, Urszula
Bondarowicz, Elżbieta Szczepańska, Ignacy Kańduła
oceniało grupy według doboru repertuaru, kultury
i dykcji słowa, roli rekwizytów i ruchu scenicznego.

• Przedszkole Tęczowy Ogród w Nowym Tomyślu,
wystawiło spektakl pt. „W zdrowym ciele zdrowy
duch”.

Kategoria dzieci młodsze:
I miejsce - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola
W pierwszym dniu występowały dzieci z przedszkoli w Pakosławiu, spektakl pt. „Baśniowy Ambaras”,
- było w sumie 130 aktorów w pięciu grupach:
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Sątopach, klasa III,
• Przedszkole nr 2 Plastusiowe Osiedle w Nowym spektakl pt. „W krainie cudowności”,
Tomyślu, grupa Muchomorki, która wystawiła III miejsce – Kościański Ośrodek Kultury, spektakl pt.
spektakl pt. „W Krainie Baśni”,
„Świnopas”.
• Przedszkole nr 1 Misia Uszatka w Nowym Tomyślu,
ze spektaklem pt. „Brzydkie kaczątko”,
Kategoria dzieci starsze; oba spektakle nagrodzono
• Przedszkole nr 3 Bajkowe Zacisze - grupa Podróżnicy I miejscem:
przedstawiła spektakl pt. „O żabce co miała
• 5 Drużyna Harcerska „Zawisza” im Janka Bytnara
marzenie”,
i Drużyna Harcerska z Bolewic, wystawili spektakl
• Przedszkole nr 5 Słoneczko - grupa Biedronki
pt. „Alicja w krainie czarów”,
z przedstawieniem „Królewna Gburka”,
• 19 Drużyna Harcerska „Buki”, spektakl pt. „Nieść
• Przedszkole nr 4 Bolka i Lolka - grupa Słoneczka
chętną pomoc”.
ze spektaklem pt. „Alicja w krainie czarów”.
Kategoria młodzież:
Wszystkie dzieci osiągnęły najwyższą ilość punktów Kościański Ośrodek Kultury, ze spektaklem „Żegnaj”
i otrzymały I miejsce.
(I miejsce).
Drugiego dnia występowały dzieci z wszystkich kategorii wiekowych- w sumie 9 grup w tworzonych przez Impreza została zrealizowana przy wsparciu finansowym
189 aktorów.
Gminy Nowy Tomyśl, Miasta i Gminy Lwówek, Powiatu
Nowotomyskiego oraz przy zaangażowaniu członków
Kategoria dzieci przedszkolne, w której wszystkie nowotomyskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego
grupy uzyskały I miejsce:
i Nowotomyskiego Ośrodka Kultury.
• Przedszkole we Lwówku, grupa Pomarańczowa,
Anna Noculak
spektakl pt. „ W poszukiwaniu wiosny”,
• Przedszkole we Lwówku, grupa Niebieska, spektakl
pt. Wiosna radosna”,

KULTURA
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Wiosna w Nowotomyskim Ośrodku Kultury

69. Śpiewnik Domowy

Wszystko wskazuje na to, że wiosna zawitała do nas już na
dobre. Upragnione słońce i budząca się do życia przyroda
są tego najlepszym dowodem. W Nowotomyskim Ośrodku
Kultury też zrobiło się wiosennie, a wszystko za sprawą
69. Śpiewnika Domowego.
Wydarzenie tradycyjnie zgromadziło wielu miłośników wspólnego śpiewania. Tym razem było głośno, radośnie, pachnąco
i kolorowo. Wśród wykonywanych utworów można było
usłyszeć m. in. „Najtrudniejszy pierwszy krok”, „Wszystko mi
mówi, że mnie ktoś pokochał”, „Chodź, pomaluj mój świat”, „Dmuchawce, latawce, wiatr” oraz „Tyle słońca
w całym mieście”. Oprawę muzyczną zapewnił duet Cecylia Ślusarz i Piotr Mańka, a całość poprowadziła
niezawodna Renata Śmiertelna.
NOK
Galeria w Strefie Koloru

Pasje Laury Turowskiej
Barwną przestrzeń Galerii w Strefie
Koloru po raz kolejny wypełniły
obrazy i rysunki będące efektem
twórczej pracy młodej, zdolnej
osoby. Ich autorką jest Laura
Turowska – uczennica drugiej klasy
gimnazjalnej Szkoły Podstawowej
w Michorzewie.
10 kwietnia, na wystawie zatytułowanej
Moje pasje Laura Turowska zaprezentowała swoją twórczość szerszej
publiczności. W uroczystym wernisażu
udział wzięli przyjaciele i rodzina, a także
dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie
szkoły, w której się uczy. Goście nie
szczędzili gratulacji, życzliwych słów
i życzeń wielu sukcesów w dziedzinie,
którą szczególnie upodobała sobie

bohaterka wydarzenia, tym bardziej
iż nie ukrywa, że
swoje plany na przyszłość wiąże z dalszym rozwijaniem
talentu w liceum
plastycznym. Wśród
gości obecny był
również dotychczasowy nauczyciel rysunku – Paweł pasji malowania. Wszędzie poszukuje
Gołuszko prowadzący sekcję pla- inspiracji, w jej obrazach i rysunkach
styczną przy Zespole Szkół RCKU im. pojawia się tematyka historyczna,
gen. D. Chłapowskiego w Trzciance, do przyrodnicza, baśniowa, ale także
którego Laura trafiła już w pierwszej martwa natura i portret. Wystawę
klasie szkoły podstawowej i jak sama prac można obejrzeć w Strefie Koloru
przyznaje – spotkanie to zaowocowało do 10 maja.
rozbudzeniem, a następnie rozwijaniem
MiPBP

Kulki mocy i nietypowa nutella

Dzień czekolady

Ten, kto wymyślił to fantastyczne święto i wpisał
je do kalendarza imprez nietypowych, naprawdę
wiedział co robi.
Nowotomyski Ośrodek Kultury nie pozostał obojętny na
to wydarzenie. 12 kwietnia do NOK-u zaproszono dzieci,
dorosłych i całe rodziny na wspólne czekoladowe ucztowanie. Na początek uczestnicy wzięli udział w warsztatach
kulinarnych, podczas których wykonywali nietypową
nutellę oraz czekoladowe kulki mocy. A wszystko to
w myśl zasady, że nawet słodycze mogą być zarówno
smaczne jak i zdrowe. W nagrodę za „ciężką” pracę dla
naszych małych i dużych kucharzy przygotowaliśmy
niespodziankę – najprawdziwszą w świecie fontannę
czekoladową oraz stół pełen owoców, rurek i ciasteczek,
które można było zanurzyć w płynącej czekoladzie.
Prawdziwa uczta dla łasuchów. W warsztatach wzięło
udział około 100 osób.
NOK
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"Żyj zdrowo i bezpiecznie"

Nowotomyska Majówka
W piątek 4 maja w Parku im. Feliksa
Szołdrskiego w Nowym Tomyślu odbyła
się niezwykła majówka pod hasłem "Żyj
zdrowo i bezpiecznie". Organizatorami
tego wydarzenia byli: Gmina Nowy
Tomyśl, Świetlica Socjoterapeutyczna
oraz Nowotomyski Ośrodek Kultury.
Na mieszkańców, zarówno tych dużych
jak i tych najmłodszych, czekało całe
mnóstwo atrakcji: kolorowe dmuchane
zamki, namioty tematyczne takie jak kraina
smakosza, kącik malucha, kącik artystyczny,
malowanie buziek, "gigantyczne" szachy
i wiele, wiele innych.
Nowotomyski Ośrodek Kultury zadbał
o program artystyczny, w którym znalazły się animacje dla dzieci zatytułowane
"Wesoło jest co dzień na dzikim zachodzie" oraz koncert dla nieco starszej publiczności "Piosenka jest dobra
na wszystko" w wykonaniu Teatru Muzycznego Halls. Mogliśmy usłyszeć znane piosenki z lat 60-tych, 70-tych
i 80-tych, czyli z okresu PRL-u, takie jak: "Serduszko puka w rytmie cza-cza", "Parasolki" czy "Czarny Alibaba".
Występy wokalne były okraszone krótkimi scenkami satyrycznymi. Wszystko to sprawiło, że tego dnia park
odwiedziło wielu mieszkańców Nowego Tomyśla. Dopisała frekwencja, pogoda i dobry humor. A to wszystko
złożyło się na naprawdę fantastyczną imprezę.
NOK

AKTUALNOŚCI
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Konkurs „Znam Lektury”

Młodzi znawcy literatury
W dn. 27 kwietnia w Szkole Podstawowej w Borui
Kościelnej odbył się po raz pierwszy Międzyszkolny
Konkurs ,,Znam Lektury’’, sprawdzający znajomość
lektur wyszczególnionych w podstawie programowej
z języka polskiego szkoły podstawowej.
Konkurs skierowany był dla uczniów klasy siódmej
i sprawdzał znajomość następujących dzieł: „Krzyżacy’’,
„Latarnik”, „W pustyni i w puszczy” autorstwa Henryka
Sienkiewicza i „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Młodzież,
oprócz znajomości treści i problematyki ww. lektur,
musiała również wykazać się wiedzą o życiu twórców.
Uczniowie dwóch szkół zmierzyli się z pięcioma zestawami pytań. Pierwszy zawierał pytania ogólne z zakresu
wszystkich lektur i biografii pisarzy, natomiast kolejne obejmowały pytania i zadania szczegółowe odnoszące
się do wskazanych książek. I miejsce zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui
Kościelnej, II miejsce reprezentanci Szkoły Podstawowej im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach.
J. Janowska
W Szkole Podstawowej w Sątopach

Trzy Majowe Święta

Maj jest miesiącem szczególnie ważnym w historii Polski. W pierwszych trzech jego dniach obchodzone są w naszym kraju aż trzy ważne
święta. Pamiętali o nich uczniowie Szkoły Podstawowej w Sątopach.
Dzień 1 Maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone
nie tylko w Polsce, ale i na świecie. 2 Maja został ustanowiony Dniem
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a 3 maja, upamiętnia przyjęcie niezwykle
istotnego dokumentu, jakim była Konstytucja 3 maja z 1791 roku.
W piątek 27 kwietnia w Szkole Podstawowej w Sątopach odbyła się uroczysta akademia z okazji majowych świąt, w czasie której uczniowie klasy
szóstej przypomnieli swoim kolegom, jak ważna dla naszego narodu była
Konstytucja 3 maja uchwalona w czasie obrad Sejmu Czteroletniego w 1791
roku. Uroczystość tradycyjne rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu,
następnie na scenę wkroczyli młodzi aktorzy, którzy w formie wspomnień
odtworzyli proces powstawania Konstytucji 3 maja.
SP Sątopy
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W 78. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Uczniowie nie zapomnieli
W tym roku przypada 78. Rocznica Następnie uczniowie przypomnieli W Szkole Podstawowej nr 1 im.
Zbrodni Katyńskiej. O tym ważnym najważniejsze fakty historyczne Tadeusza Kościuszki w Nowym
święcie nie zapomnieli uczniowie związane z wydarzeniami II wojny Tomyślu uczniowie klasy VII b z burminowotomyskich szkół.
światowej i okolicznością śmierci strzem Włodzimierzem Hibnerem
W piątek 13 kwietnia w Szkole w katyńskim lesie oficerów Wojska i wicedyrektorem Tomaszem
Podstawowej im. Leonarda Polskiego, Policji i Korpusu Ochrony Siwińskim oraz panią Agnieszką
Śliwińskiego w Sątopach, przy tablicy Pogranicza. Uczczono również pamięć Kroma, zapalili znicz przy „dębie
pamiątkowej, odbył się uroczysty ofiar katastrofy lotniczej polskiego katyńskim”, upamiętniającym mord
apel. Uroczystość rozpoczęto od samolotu rządowego, który rozbił się na poruczniku Józefie Skałeckim.
wprowadzenia pocztu flagowego 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem,
R.Ratajczak
i odśpiewania hymnu państwowego. w drodze na uroczystości do Katynia.

Gady też potrafią być sympatyczne

Żywa lekcja przyrody
W dn. 4 kwietnia uczniowie wybranych klas Szkoły
Podstawowej nr 3 uczestniczyli w niezwykłej lekcji
przyrody poświęconej gadom.
Wyjątkowe spotkanie miało na celu przybliżenie informacji dotyczących życia, hodowli i nawyków tej ciekawej
gromady zwierząt. Uczniowie mieli okazję zobaczyć boa
tęczowego, pytona tygrysiego i nie tylko. Dużym atutem
spotkania była możliwość bezpośredniego kontaktu ze
zwierzętami, dzięki którym okazało się między innymi,
że węże wcale nie są obślizgłe.
J.Witczak
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XIV Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych

Cyfrowa szkoła, czyli jaka?

W dniach 6 - 8 kwietnia 2018r. odbyła
się zorganizowana po raz pierwszy
pod szyldem Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego
w Nowym Tomyślu, czternasta już
z kolei ogólnopolska Konferencja
Administratorów Szkolnych Sieci
Komputerowych KASSK 2018 zatytułowana „Cyfrowa szkoła, czyli
jaka?”.
Patronat nad konferencją objęli:
Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta
Leszczyńska, Starosta Nowotomyski
Ireneusz Kozecki oraz Burmistrz
Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner,
natomiast patronat medialny objęły:
TIK w Edukacji, Tygodnik Lokalny
„Nasz Dzień po Dniu” oraz Radio
Poznań i Telewizja Kablowa Spółdzielni
Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu.
Naszymi partnerami strategicznymi byli:

Cortland Sp. z o.o., Librus, Microsoft
Polska, Impakt, oraz Poznańskie
Centrum Superkomputerowo Sieciowe.
Symbolicznego otwarcia konferencji
dokonał, wspólnie z dyrekcją szkoły,
Włodzimierz Hibner - burmistrz
Nowego Tomyśla. Ministerstwo
Edukacji Narodowej reprezentowali
Tomasz Kulasa i Krzysztof Klefas
z Departamentu Podręczników,
Programów i Innowacji MEN. Poznański
ODN reprezentowała dyrektor Ewa
Superczyńska, a Ośrodek Edukacji
Informatycznej i Zastosowań
Komputerów w Warszawie- dyrektor
Maciej Borowiecki.
Jak co roku przygotowano propozycje wykładów i warsztatów dla
nauczycieli wszystkich przedmiotów.
Wiele uwagi poświęcono koncepcji
nauki programowania dla wszystkich

uczniów, na każdym etapie kształcenia,
także w kontekście nowych podstaw
programowych. Istotą była także
refleksja na temat internetu jako
medium edukacyjnego i sposobami
wykorzystania jego potencjału w pracy
z młodzieżą, szczególnie ze względu
na to, że głównie na nauczycielach
spoczywa obowiązek przygotowania
uczniów do świadomego korzystania
z zasobów internetowych. Rozwój
myślenia krytycznego, algorytmicznego
i komputacyjnego był hasłem przewodnim tegorocznej konferencji. W XIV
KASSK udział wzięło wielu wybitnych
przedstawicieli świata nauki, oświaty
i biznesu. Podczas tegorocznej edycji
odbyło się 118 warsztatów i ponad 11
godzin wykładowych.
źródło: www.sp3nt.pl

Ja i moja rodzina jemy owoce i warzywa

Jak wzbogacić swój jadłospis?
10 kwietnia uczniowie klas
pierwszych Szkoły Podstawowej
nr 2 gościli przedstawicieli
z Wielkopolskiej Gildii RolnoOgrodniczej z Poznania. Podczas
spotkania, które poprowadził
Bartosz Skorupski, uczniowie
poznali drogę, jaką muszą pokonać warzywa i owoce, aby gościć
w naszych domach.
Interesującym punktem spotkania była
prezentacja egzotycznych owoców,
podczas której uczniowie dowiedzieli
się z jakiej części świata pochodzi
m.in. mango, karambola, miechunka,
melon czy awokado. Uczniowie poznali
piramidę zdrowego żywienia oraz
produkty, które zawierają duże ilości

cukru np. ketchup czy
coca-cola. Dzieci bardzo
aktywnie uczestniczyły
w prezentacji przepisów
kulinarnych wzbogacając
je o swoje propozycje.
Miłym zaskoczeniem
dla wszystkich był kosz
przepysznych owoców,
którym została obdarowana każda klasa. Na
zakończenie ucznioUczniowie w zajęciach uczestniwie otrzymali specjalne arkusze czyli bardzo chętnie i postanowili
konkursowe do wzięcia udziału aktywnie wdrażać hasło spotkania:
w Konkursie „Śniadanie Mistrza”. „Mistrzowskie śniadania co rano zjaSpotkanie w każdej klasie trwało damy, dużo energii zawsze wszyscy
45 minut, jednak przekazana w tym mamy”.
krótkim czasie wiedza jest bezcenna. M.Wala, H.Winkler, M.Szczepańska
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Konkurs w SP nr 2

Najlepsi recytatorzy
W przypadającym 21 marca Światowym Dniu Poezji, w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się konkurs
recytatorski dla klas IV-VII. Jego celem było uwrażliwienie najmłodszych na piękno literatury, popularyzacja poezji i prozy wśród uczniów, rozwijanie uzdolnień twórczych oraz kształtowanie wrażliwości
na piękno języka ojczystego.
Uczniowie klas czwartych, którzy wzięli udział w recytatorskiej rywalizacji, chętnie sięgali po utwory Juliana
Tuwima lub Jana Brzechwy, prezentując zebranym ciekawe interpretacje wierszy tych poetów. Z kolei starsi
uczestnicy pokazali swoje umiejętności, czerpiąc między innymi z twórczości Adama Mickiewicza, Wisławy
Szymborskiej, czy Ignacego Krasickiego.
Wybór zwycięzców okazał się niełatwy ze względu
na wyrównany poziom prezentowany przez uczestników. 24 kwietnia dyrektor Marek Polcyn wręczył
dyplomy i nagrody książkowe laureatom, których
lista przedstawia się następująco:
I miejsce – Maria Wojtkiewicz (kl. VI d)
II miejsce – Emilia Rybicka (kl. IV e)
III miejsce – Martyna Kaczmarek-Rogacz (kl. VI e)
Wśród uczestników na dodatkowe wyróżnienie
zasłużyła Jagoda Handzewniak z klasy VI d. Pozostali
uczniowie otrzymali drobne upominki i dyplomy
za udział w konkursie. Wszystkie nagrody zostały
ufundowane przez Radę Rodziców.
Martyna Kurzawska
Konkurs z języka angielskiego i niemieckiego

II Powiatowe Potyczki Językowe
W dniu 25 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi
w Nowym Tomyślu odbył się konkurs z języka angielskiego i niemieckiego „II Powiatowe Potyczki
Językowe”.
W konkursie udział wzięła młodzież z klas gimnazjalnych z ośmiu
szkół naszego powiatu. I miejsce zdobyli gimnazjaliści z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, na
II miejscu uplasowała się młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3
im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu gr. 2, natomiast III
miejsce zajęło Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy.
Wręczenia nagród najlepszym młodym lingwistom dokonali
wspólnie burmistrz Włodzimierz Hibner, wicestarosta Tomasz
Kuczyński oraz dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych
im. dra K. Hołogi Elżbieta Helwing.
A. Noculak
Uczniowie poznawali muzeum

W świecie arcydziełek
17 kwietnia uczniowie klasy II i IIIa Szkoły Podstawowej
w Borui Kościelnej pojechali na wycieczkę do Muzeum
Narodowego w Poznaniu. Dzieci zapoznały się
z przestrzenią muzeum, materiałami, narzędziami
artysty i poznały ekspozycję.
Podczas spaceru po muzeum w rozmowie z edukatorem dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i odczuciami
na temat oglądanych dzieł sztuki. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty pt.: „W świecie arcydziełek”,
podczas których uczniowie mogli zaprezentować swoją inwencję twórczą.
L.Kowalczyk
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Będzie kolej metropolitalna

Umowa podpisana
7 maja w Urzędzie Marszałkowskim
w Poznaniu burmistrz Włodzimierz
Hibner podpisał umowę o wsparciu finansowym Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej. Dzięki niemu w godzinach szczytu zwiększy się ilość połączeń
kolejowych naszego miasta ze stolicą
Wielkopolski.
Tego dnia umowę zawarli również przedstawiciele samorządów Kórnika, Jarocina,
Murowanej Gośliny, Wągrowca, Dopiewa,
Opalenicy, Lubonia, Stęszewa, powiatu
grodziskiego, powiatu nowotomyskiego,
powiatu jarocińskiego i powiatu średzkiego.
Poznańska Kolej Metropolitalna ma funkcjonować na obszarze około 50 kilometrów od Poznania. Dzięki temu,
mieszkańcy terenów objętych programem mają zyskać wygodne i szybkie połączenia między poszczególnymi
miejscowościami. W godzinach szczytu, pociągi mają kursować z częstotliwością co 30 minut. Pierwsze cztery
linie zostaną uruchomione 10 czerwca br.
RR
III Nowotomyski Rowerowy Rajd Katyński

Uczcili pamięć pomordowanych
W dniu 9 maja odbył się III Nowotomyski
Rowerowy Rajd Katyński. Patronat nad
wydarzeniem objęli: dyrektor Oddziału IPN
w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, burmistrz
Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner oraz
Stowarzyszenie Parafiada.
Impreza została zorganizowana przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu oraz
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Bukowcu. Start
Rajdu miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 2
w Nowym Tomyślu, gdzie odbyła się uroczystość
patriotyczna oraz złożenie kwiatów pod „Dębem
Pamięci”. Następnie uczestnicy rajdu ruszyli
w drogę w kierunku Zespołu PrzedszkolnoSzkolnego w Bukowcu, gdzie odbyło się uroczyste
zakończenie.
RR
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Z rewiztą u przyjaciół

GŁOŚNO O NOWYM TOMYŚLU W CHILE
Trwały i dobry ślad zostawiła po sobie delegacja
nowotomyska w Chile, w skład której weszli:
Katarzyna Wachowiak – plecionkarka, Zdzisław
Połącarz – artysta – malarz, Andrzej Chwaliński – kierownik jedynego na świecie Muzeum Wikliniarstwa
i Chmielarstwa oraz Włodzimierz Hibner – Burmistrz
Nowego Tomyśla.

Równie sporym zainteresowaniem cieszyły się prace
wykonane na miejscu z wikliny przez naszą plecionkarkę
Katarzynę Wachowiak, której asystował Andrzej
Chilijczycy z zaprzyjaźnionej miejscowości CHIMBARONGO Chwaliński. Przybliżał on również działalność nowotodwukrotnie już odwiedzili Nowy Tomyśl – w 2015 i 2017 myskiego muzeum, w szczególności za pośrednictwem
roku. Oba miasta połączyła wiklina. Głównym, ale nie prezentacji multimedialnych i folderów.
jedynym celem wizyty był udział w tamtejszej impre- Podczas pobytu w Chile delegacja była zapraszana
zie wikliniarskiej EXPOMIMBRE. Gmina Nowy Tomyśl do wielu ciekawych miejsc i instytucji, między innymi
otrzymała własne stoisko promocyjne. Tytaniczną zwiedziła Politechnikę Santa Maria w Viña del Mar,
pracę wykonał p. Zdzich Połącarz, który przez cały szkołę podstawową w Chimbarongo, czy Technikum
pobyt wykonał ponad 300 (!) portrecików. Rysował je Przemysłu i Górnictwa im. Ignacego Domeyko w Santiago.
wszystkim chętnym – oczywiście za darmo…
Dwukrotnie zostaliśmy podjęci w Ambasadzie RP w Chile.
Efektem wizyty była wielokrotna możliwość przybliżenia
Gminy Nowy Tomyśl i jej mieszkańców oraz zaprezentowania oferty inwestycyjnej – miało to miejsce
również w regionalnych mediach i podczas konferencji
prasowej z p. Marco Contreras Jorquerą - Burmistrzem
Chimbarongo.
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Ponadto na kontynent południowoamerykański
przywieziono jeden z bardziej oryginalnych produktów promocyjnych gminy– modele kartonowe chaty
olęderskiej wydanej specjalnie na tę okazję w języku
hiszpańskim.
Miłym akcentem było przekazanie listów i kartek napisanych po hiszpańsku przez uczniów Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu we
wspomnianej już szkole podstawowej w Chimbarongo
i technikum im. I. Domeyko w Santiago. Z kolei dzieci
i młodzież z tych szkół przekazała korespondencję
dla uczniów z SP nr 3 w Nowym Tomyślu. Istnieje
zatem spora szansa, że wzajemna przyjaźń pomiędzy
samorządami przejdzie na dodatkowy poziom – oświatowy. Być może w niedalekiej przyszłości dojdzie do
wymiany młodzieży z obu miast. Jest to najlepsza
metoda nauki języków obcych oraz poznawania świata
i interesujących ludzi.
RR

Pokłosie wizyty w Chimbarongo

Młodzież
listy pisze…

W nawiązaniu do tegorocznej wizyty
w Chimbarongo (Chile) burmistrz Włodzimierz
Hibner odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym
Tomyślu, którzy uczą się języka hiszpańskiego pod okiem pani Darii Peters.

Podczas wizyty było burmistrz przekazał
młodzieży listy i kartki, które otrzymał od
uczniów chilijskich szkół. Korespondencja
ta jest kontynuacją wzajemnych kontaktów
najmłodszych mieszkańców obu krajów.
Podczas pobytu w Chile burmistrz przekazał
kartki wypisane przez uczniów SP nr 3 uczniom
szkoły podstawowej w Chimbarongo oraz
uczniom Technikum Przemysłu i Górnictwa
im. Ignacio Domeyko w Santiago.
ML
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Majowy weekend z NOK-iem

Dopisała pogoda i dobry humor
Do wspólnej, długiej w tym roku,
majówki Nowotomyski Ośrodek
Kultury zaprosił mieszkańców naszej
gminy już pod koniec kwietnia.
Rozpoczęliśmy w piątkowy wieczór
27 kwietnia, spektaklem teatralnym
"Wiecznie Młodzi". Na scenie pojawił sie
fantastyczny duet aktorski: Marzanna
Graff i Aleksander Mikołajczak. I tak
w komediowym nastroju, tanecznym
krokiem, przeszliśmy do "Roztańczonej
soboty" (28.04.), zorganizowanej
w przeddzień Międzynarodowego
Dnia Tańca. Oczywiście, na scenie
w muszli koncertowej, dominował
tego dnia taniec i jego różne oblicza: taniec towarzyski, hip-hop oraz
zumba w wykonaniu przeuroczej sekcji
dziecięcej. Nie zabrakło oczywiście
animacji dla najmłodszych. Wieczór

upłynął w klimacie kinowym. Koło
muszli koncertowej stanął ogromny,
plenerowy ekran, na którym wspólnie
obejrzeliśmy film "Szybcy i wściekli 8".
Na zakończenie tego wyjątkowego dnia
odbył się "Taneczny pokaz laserowy"
w wykonaniu DJ'a Salisa - Mistrza Polski
DJ'ów. Serdecznie dziękujemy Kasi
Przybyszewskiej, Martynie Woźniak
oraz Lidce Pigli, instruktorkom tańca
w NOK-u, za przygotowanie dzieci
i młodzieży do pokazów tanecznych.
W środku długiego weekendu (2 maja)
do NOK-u zaprosiliśmy wielbicieli
muzyki poważnej na kolejne spotkanie
z cyklu "Filharmonia bez filharmonii".
Tym razem w roli głównej - Vivaldi
i jego mniej znane oblicze. Na scenie
wystąpił zespół barokowy Green Kore
w składzie: Mateusz Maleszka - flet

prosty, Łukasz Pendrak - flet prosty,
Karolina Pływaczewska - wiolonczela
oraz Joanna Boślak-Górniok - klawesyn.
W piątek, 4 maja, w parku im.
Feliksa Szołdrskiego miała miejsce
Nowotomyska Majówka "Żyj zdrowo
i bezpiecznie", której Nowotomyski
Ośrodek Kultury był współorganizatorem. Na mieszkańców naszego miasta
czekało całe mnóstwo atrakcji zarówno
dla dzieci jak i dorosłych. Dopisała
pogoda, frekwencja i dobry humor.
(piszemy o tym na str. 16 – przyp. red.)
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
wydarzeń przygotowanych przez NOK
na ten długi weekend majowy. Mamy
nadzieję, że spędziliście z nami czas
miło i aktywnie.
NOK

W rocznicę zakończenia II wojny światowej

Dzień Zwycięstwa

We wtorkowe popołudnie 8 maja mieszkańcy Nowego Tomyśla
upamiętnili 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej.
Z udziałem przedstawicieli gminnych i powiatowych władz samorządowych,
związków kombatanckich, pocztów sztandarowych, harcerzy, oraz delegacji
partii politycznych, szkół, przedszkoli i instytucji społecznych na placu
Niepodległości odbyła się uroczystość patriotyczna. W okolicznościowym
przemówieniu burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner podkreślił,
że „Polacy byli pierwszym narodem, który z bronią w ręku przeciwstawił się
agresorowi. Dowódcy wojskowi nie mieli złudzeń co do finału wojny rozpoczętej
w 1939 roku. Kraj prowadził walkę samotnie, opuszczony przez sojuszników, zdradzony i zaatakowany przez sąsiadów.
W czasie II wojny światowej to nasz naród najbardziej doświadczył terroru i barbarzyństwa ze strony okupantów”.
RR
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3 km z przeszkodami

Bieg Commando Szarak

Wychowanka DREAM TEAM
w szerokiej kadrze Polski!!!

Sukces Nicoli

W niedzielne przedpołudnie 15 kwietnia w Szarkach
odbyła się impreza sportowa pn. Bieg Commando
Szarak. Wydarzenie to zostało sfinansowane w ramach Niesamowita wiaBudżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl.
domośc dotarła do
Dla uczestników przygotowano około 3 kilometrową nas od nowotomytrasę leśnymi szlakami, na której czekało 12 przeszkód. skiego koszykarNa starcie biegu stawiło się 80 zawodników. Jako pierw- skiego klubu Dream
szy na mecie zameldował się Arkadiusz Wójcik z Ośna Team- wychowanka
Lubuskiego, drugim był Szymon Pańczak z Nowego klubu, który powstał
Tomyśla, a jako trzeci metę przekroczył Bartosz Guzik zaledwie 5 lat temu
– również z Nowego Tomyśla. Zwycięzcom biegu oko- - Nicola Batura otrzylicznościowe medale wręczyli burmistrz Włodzimierz mała powołanie
Hibner oraz sołtys wsi Szarki Bożena Pierzyńska.
do szerokiej kadry
RR Polski U14 .
Warto dodać, że
Nicola po 5 latach
spędzonych w Dream
Team i po wielu sukcesach, m.in. wywalczeniu z zespołem
wicemistrzostwa
Wielkopolski w sezonie 2015/2016, zdobyciu króla strzelców, MVP- Koszalin
2016 i wielu innych wyróżnień, została zawodniczką
utytułowanego MUKS Poznań, w barwach którego walczy
obecnie o klubowe mistrzostwo kraju. Gratulujemy,
dziękujemy za to co zrobiłaś dla klubu i miasta i życzymy
dalszych sukcesów !
Dream Team
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Burmistrz docenił młodych sportowców

Nagrody dla najlepszych
W dniu 23 kwietnia 2018 r. burmistrz Włodzimierz Hibner,
w towarzystwie swojego zastępcy Pawła Mordala, spotkał się z grupą wyrózniających się młodych sportowców
z Gminy Nowy Tomyśl, którym wręczył przyznane przez
siebie nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe.
Nagrody Burmistrza otrzymali: Kalina Pylińska – piłka siatkowa,
Martin Stasik – podnoszenie ciężarów, Paulina Kudłaszyk –
podnoszenie ciężarów, Kacper Przybył – podnoszenie ciężarów,
Klaudia Cicha – podnoszenie ciężarów, Radosław Jarnut –
podnoszenie ciężarów, Szymon Lisiak – podnoszenie ciężarów
oraz Olivier Skrzypczak – zapasy.
Młodzi zawodnicy docenieni zostali za znaczące sukcesy odniesione na najważniejszych imprezach sportowych
w kraju i za granicą w 2017 roku. Burmistrz podziękował sportowcom za godne reprezentowanie Gminy Nowy
Tomyśl i życzył wielu kolejnych sukcesów.
ML
Wystartowały trzy zespoły

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Gminy
Pod koniec kwietnia na nowotomyskim Stadionie Miejskim odbyły się Mistrzostwa Gminy uczniów szkół
podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym. Zawody te były etapem kwalifikacyjnym do zawodów
powiatowych.
Do rywalizacji zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt przystąpiły reprezentacje trzech szkół: SP nr 1 i SP
nr 2 z Nowego Tomyśla oraz SP w Borui Kościelnej. Wszyscy zawodnicy musieli wziąć udział w następujących
dyscyplinach: bieg na 60 metrów, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz bieg długi (600 metrów dla dziewcząt
i 1000 metrów dla chłopców). Uzyskane wyniki były przeliczane na punkty według specjalnych tabel. Pięciu
najlepiej punktujących zawodników stanowiło o wyniku drużyny. Mistrzami Gminy zostali uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1, drugie miejsce zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 2, a na trzecim stopniu podium
uplasowali się uczniowie z Borui Kościelnej. Nagrodą, poza zdobyciem kwalifikacji do zawodów powiatowych,
były medale ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu, wręczone przez dyrektora
Artura Łozińskiego.
T. Radwan
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Siatkarskie Mistrzostwa Miasta i Gminy

Płonące Żyrafy ponownie najlepsze

8 kwietnia Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym organizowanych przez OSiR. Zgłosiły się również nowe
Tomyślu zorganizował Mistrzostwa Gminy i Miasta drużyny, które (jak wynikało z ich planów) chcą na
Nowy Tomyśl w Siatkówce Kobiet o Puchar Burmistrza stałe zagościć w nowotomyskiej siatkówce. Zwycięzcą
Nowego Tomyśla na rok 2018. Turniej odbył się w hali rozgrywek została poznańska drużyna "Płonące Żyrafy"
sportowej Szkoły Podstawowej w Nowym Tomyślu. (ta sama ekipa wygrała także ubiegłoroczny turniej).
W zawodach wzięło udział 5 ekip, a organizatorzy zdecy- Drugie miejsce zdobyła ekipa Sufit Nie Gra, czyli nowodowali się przeprowadzić rywalizację w systemie „każdy tomyskie panie, które od zawsze uczestniczą w naszych
z każdym”. Pojedynki były rozgrywane jednocześnie turniejach. Trzecie miejsce wywalczyła ekipa Kwiatuszki.
na dwóch boiskach, a całe zawody sędziowali dobrze Po rozegraniu wszystkich meczów nastąpiła dekoracja,
znani z nowotomyskiej siatkówki panowie: Tomasz której dokonał Tomasz Radwan. Drużyny otrzymały
Grześkowiak oraz Cezary Pawelec. Na parkiecie nie pamiątkowe medale oraz puchary.
zabrakło pań, które corocznie biorą udział w turniejach
OSiR, TR
Sukces nowotomyskich szachistów

Awansowali do III ligi
Nowotomyska Akademia Szachowa po raz pierwszy
wystartowała w lidze szachowej. Udział w rywalizacji,
która rozpoczęła się w styczniu, a zakończyła pod
koniec marca, zakończył się dla naszych reprezentantów rewelacyjnie.
Podczas zawodów rozegrano 9 rund systemem szwajcarskim z czasem 1 godzina dla zawodnika na partię.
Drużyna składała się z sześciu zawodników składu
podstawowego i sześciu zawodników rezerwowych. Na
pierwszych dwóch szachownicach mogli
grać zawodnicy nieprzekraczający 18
lat, na kolejnych dwóch zawodnicy do
lat 14. Na piątej szachownicy musiała
grać juniorka do lat 18, a na szóstej
juniorka do lat 14. Wychowankowie
Nowotomyskiej Akademii okazali
się bezkonurencyjni. Bez większych
problemów wygrali osiem meczów
i zremisowali tylko jeden pojedynek.
Pozwoliło im to zdobyć 17 punków
na 18 możliwych, co przełożyło się na
zajęcie pierwszego miejsca i oznacza
awans do przyszłorocznej III ligi. Poza
rywalizacją drużynową indywidualnie
w poszczególnych kategoriach wyróżnieni

zostali: Antonina Koźmiński (III miejsce) oraz Szymon
Adamiak (II miejsce). Pozwoliło to Szymonowi zdobyć
upragnioną II kategorię szachową. Drużynę reprezentowali również: Filip Możdżanowski, Mikołaj Stachecki,
Jakub Szczepaniak, Leon Szwedt, Zuzanna Biniak,
Oskar Kapustka, a także Julia Werner, Michał Rugała
i Bartosz Góral.
Wojciech Nadstoga
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Na starciestanęło 146 zawodników

V Bieg z Motylem

W niedzielne przedpołudnie 8 kwietnia, spod Tomasz Kuczyński. Na mecie najszybciej zameldował
budynku Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej się Łukasz Kaczmarek, a wśród pań Emilia Perz.
wystartowali uczesticy piątej edycji Biegu z Motylem. Zawody zostały zorganizowane przez: sołectwo Boruja
W tegorocznych zawodach udział wzięło 146 zawodni- Kościelna, Szkołę Podstawową w Borui Kościelnej oraz
ków. Oficjalnego otwarcia biegów dokonali: burmistrz Nadleśnictwo Grodzisk Wielkopolski przy wsparciu
Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, starosta m.in. Miasta i Gminy Nowy Tomyśl.
nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz wicestarosta
RR

Spotkanie z medalistką

Nagroda dla Patrycji
W dniu 6 kwietnia miało miejsce uroczyste spotkanie z Patrycją
Piechowiak - brązową medalistką Mistrzostw Europy w podnoszeniu
ciężarów, jakie odbyły się 30 marca br. w Bukareszcie.
Patrycja jest zawodniczką LKS „Budowlani – Całus” Nowy Tomyśl, a swój
medal zdobyła w kat. 69 kg, uzyskując wynik 215 kg w dwuboju. Wsród wielu
zaproszonych gości, udział w spotkaniu z mistrzynią wziął także burmistrz
Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, który przyznał medalistce nagrodę
specjalną za wybitne osiągnięcia sportowe w wysokości 1.000 złotych.
Od 2016 r. w naszej gminie obowiązuje bowiem uchwała, na podstawie
której burmistrz może przyznawać nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki
sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.
A.N.
Dream Team Nowy Tomyśl

Mecz do jednego kosza
W dniu 16 kwietnia w Powiatowym Centrum Sportu
w Nowym Tomyślu odbył się mecz koszykarski
pomiędzy zespołami UKS Dream Team Nowy
Tomyśl, a UKS Lider Swarzędz.
Nowotomyski zespół przeważał na boisku od
początku spotkania, co finalnie miało odzwierciedlenie w fenomenalnym wyniku. Nasze koszykarki
zwyciężyły wynikiem 150:20.
Drużynie UKS Dream Team Nowy Tomyśl serdecznie
gratulujemy!
RR
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