
Gospodarka lokalna
Na terenie gminy Nowy Tomyśl działa kilka kluczowych firm. Do
największych, zlokalizowanych w mieście należy Fabryka Narzędzi
Chirurgicznych „CHIFA” (zatrudniająca ponad 2 tys. pracowników), dziś
znana pod nazwą „Aesculap Chifa” sp. z o.o., należąca do koncernu B.Braun
Melsungen AG. Inne duże firmy to: PHOENIX CONTACT sp. z o.o. (również
zatrudniająca ponad 2 tys. pracowników), zajmująca się m.in. produkcją
aparatury łączeniowej i rozwiązań interfejsowych do automatyki
przemysłowej, KIEL POLSKA sp. z o. o., produkująca siedzenia autobusowe
i kolejowe  czy  Okręgowa  Spółdzielnia  Mleczarska  „Top-Tomyśl”. Z  kolei  
w   Paproci    położona    jest    firma    BARTEX    Bartol    sp. z o.o. - jeden   
z największych polskich importerów win oraz sprzedawca wyrobów
spirytusowych i płynów do dezynfekcji, a także JOSERA - firma
produkująca suchą karmę dla zwierząt domowych. W Borui Nowej swoją
siedzibę ma FILTROWENT sp. z o.o. sp. k., produkująca m. in. odpylacze,
zasuwy pneumatyczne, silosy do trocin i na biomasę. Na terenie tej samej
miejscowości  znajduje   się    jeden   z   większych   zakładów   budowlanych  
w regionie wraz z betoniarnią - CAŁUS sp. z o. o. sp. k. - firma z 30-letnim
doświadczeniem w branży. W Glinnie z kolei funkcjonują takie firmy jak:
BEROTU sp. z o.o., zajmująca się produkcją mebli dla szwedzkiego
koncernu IKEA, a także  firma  ARGO YACHT, specjalizująca się w  budowie  
i sprzedaży jachtów motorowych wypornościowych, o niskim zanurzeniu.

Festiwale i imprezy
W Nowym Tomyślu odbywają się cenione w regionie, jak i w kraju liczne
imprezy sportowo – kulturalne:
Konkurs Modeli Kartonowych – międzynarodowy konkurs, na którym
prezentowane są modele kartonowe m. in. budowli, pojazdów, samolotów,
okrętów itp. 
KASSK - Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych –
konferencja poświęcona nowym technologiom w edukacji.
Wyścigi WrakDay – wyścigi samochodowe gratów w pobliżu Borui Kościelnej.
Big  Band  Festiwal –  przegląd   zespołów   jazzowych   z   całego  kraju,   jedno  
z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Nowym Tomyślu.
Nowotomyski Festiwal Smaków Świata – zlot foodtrucków na placu
Niepodległości, podczas którego można spróbować dań ze wszystkich zakątków
świata.
Jarmark Chmielo-Wikliniarski (Nowotomyski Jarmarek) - najstarsza,
najważniejsza i największa nowotomyska impreza, na której króluje chmiel,
wiklina i dobra muzyka.

Wydawca
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

Wydział Turystyki i Rozwoju
Gospodarczego

ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
www.nowytomysl.pl

Nowy Tomyśl 2021

Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o.

możliwość uzyskania ulg od podatku od nieruchomości dla firm
tworzących nowe miejsca pracy
współpraca z inwestorami na etapie lokalizowania inwestycji i jej
przygotowania
tworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej
stała pomoc i doradztwo ze strony Urzędu Miejskiego w procesie
inwestycyjnym

Ułatwienia i ulgi dla inwestorów:

Nowotomyski Jarmarek.

ZAPRASZAMY DO
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Położenie i rys historyczny
Nowy Tomyśl to miasto położone w zachodniej części Wielkopolski, na
pograniczu z Ziemią Lubuską. Niewątpliwym atutem jest jego lokalizacja
(65  km  od  Poznania, 200  km  od  Berlina  oraz  360  km  od  Warszawy),  
a także przebiegająca przez teren gminy autostrada A2, międzynarodowa
linia kolejowa Warszawa - Frankfurt (Oder) oraz rozbudowana sieć dróg
lokalnych. 

Nowy Tomyśl to jedno z najmłodszych miast powiatowych w Wielkopolsce.
Zagospodarowanie tych terenów rozpoczęło się dopiero w XVI wieku.
Wiązało się z tzw. osadnictwem olęderskim, czyli kolonizacją tych ziem przez
ludność głównie niemieckojęzyczną wyznania protestanckiego. Miejscowość
założył Feliks Szołdrski herbu Łodzia, na mocy przywileju lokacyjnego króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego z 8 kwietnia 1786 roku. Miała ona
stanowić lokalne centrum handlowe, co znajduje potwierdzenie w układzie
urbanistycznym miasteczka. 

Turystyka i rekreacja
Mimo, że Nowy Tomyśl jest młodym miastem, nie brakuje w nim
interesujących zabytków. Na uwagę zasługuje ciekawy układ urbanistyczny
najstarszej części miasta, który tworzą dwa rynki: większy plac  Niepodległości 
 i nieco mniejszy plac Chopina, połączone ze sobą ulicą Mickiewicza.
Nowotomyskie zabytki to przeważnie pochodzące z XVIII  i  XIX  wieku  obiekty  
sakralne,  ceglany  młyn  w centrum miasta, budynki użyteczności publicznej
oraz   reprezentacyjne   wille.  Zwiedzając   Nowy   Tomyśl  warto   skorzystać 
 z Nowotomyskiego Szlaku Turystyczno - Historycznego. Trasa ta prezentuje
najważniejsze obiekty z uwagi na ich wartość historyczną, a także atrakcyjność
turystyczną.

To, co wyróżnia Nowy Tomyśl w kraju, a także za granicą, to jego wiklinowy
charakter. Tradycje wikliniarskie i plecionkarskie w regionie nowotomyskim
mają ponad 200-letnią historię. Współcześnie miasto może pochwalić się
monumentalnymi i unikatowymi aranżacjami  wiklinowymi, które  wplatają  się  
w miejską przestrzeń. Najbardziej okazałym jest największy na świecie
wiklinowy kosz-gigant, który z racji swoich wymiarów (ok. 20 m długości, ok.
10 m szerokości i ok. 9 m wysokości) został wpisany do Księgi Rekordów
Guinnessa. Niemniej spektakularnymi wiklinowymi formami są również:
muszla koncertowa, unikatowe Wigloo oraz kwietniki i inne formy artystyczne
zdobiące wiklinowy deptak oraz plac Niepodległości.

Podkreśleniem wiklinowej supremacji jest lokalizacja wyjątkowego muzeum -
Muzeum  Wikliniarstwa i  Chmielarstwa.  Jest  to jedyna tego rodzaju  placówka  
w Polsce. W muzeum, którego siedzibą jest dawna chata olęderska oraz stodoła
zbudowana w stylu olęderskim, obejrzeć można wystawy przybliżające historię
uprawy wikliny i chmielu, przetwórstwa tych surowców oraz rzemiosła
plecionkarskiego.  Placówka  posiada   również   bogatą  kolekcję  wyplecionych  
z wikliny i innych materiałów koszy, form artystycznych, a także przedmiotów
codziennego użytku.

Miejscem rekreacji dla nowotomyślan oraz przybywających turystów jest
około 30-hektarowy Park im. Feliksa Szołdrskiego. To największy kompleks
parkowy znajdujący się w mieście, spełniający rolę „zielonych płuc” Nowego
Tomyśla. Przygotowany teren rekreacyjny daje wiele możliwości
wypoczynku na łonie natury. Różnorodność roślin, wiklinowe aranżacje,
mała architektura użytkowa, wiklinowy plac zabaw, ścieżka edukacyjno-
przyrodnicza, makieta samolotu typu BIES – wszystko to pozwala na
ciekawe spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Na terenie Parku Feliksa znajduje się 5-hektarowy ogród zoologiczny
założony w 1974 roku. Ekspozycja liczy około 200 zwierząt prezentujących
48 gatunków. Hodowane są tutaj zwierzęta, dla których łatwo spełnić
warunki bytowe i żywieniowe. ZOO podzielone jest na trzy działy: zwierzęta
drapieżne, zwierzęta kopytne oraz ptaki. Placówka pełni kilka funkcji; jest
miejscem ochrony i pielęgnacji zwierząt, a także miejscem rekreacji oraz
edukacji – w roku szkolnym odbywają się tu zajęcia lekcyjne.

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa znajdujący się na Placu Chopina.

Zabytkowa kamienica zlokalizowana na Placu Chopina. 

Największy wiklinowy kosz na świecie znajdujący się na Placu Niepodległości.
Projekt: prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak 

Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa.

Nowotomyski ogród zoologiczny.


