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Nagroda Ministra  
dla dyrektora Dariusza Stacheckiego

Dariusz Stachecki, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 
otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki.  

To niewątpliwie największa inwestycja  
oświatowa w gminie Nowy Tomyśl w ostatnich 
kilku latach. Rozpoczynamy budowę  
przedszkola w Glinnie. Obiekt ma pomieścić  
325 dzieci podzielonych na 13 oddziałów. Jego 
kubatura to według projektu ponad 9 tys. m3.

Przyznając to szczególne wyróżnienie, Minister 
docenił wzorcową i ponadprzeciętną działalność  

Budujemy  
przedszkole przyszłości

Biuro Projektowo-Wykonawcze „Archenika” z Pozna-
nia projektowało już obiekty służące nowotomyskiej 
oświacie – budynek mieszczący m.in. przedszkole na 
os. Kwiatowym, a także przebudowę i rozbudowę 
Przedszkola nr 1 „Misia Uszatka”. Wizualizacja nowego 
przedszkola w Glinnie pokazuje, że architekci tej firmy, 
kierując się oczekiwaniami stawianymi przez gminę, 
zaprojektowali funkcjonalną placówkę o nowoczesnej 
bryle.

– Nowy Tomyśl jest jednym z najzamożniejszych 
miast powiatowych w Wielkopolsce, co wynika między 
innymi z osiedlania się tutaj młodych rodzin. Dlatego 
już jakiś czas temu akcentowałem, że bardzo waż-
nym zadaniem samorządu jest zbudowanie nowego 
i nowoczesnego przedszkola – przypomina burmistrz, 
Włodzimierz Hibner. – Myślę, że lokalizacja jest opty-
malna i nie będziemy mieli problemu z rodzicami chcą-
cymi skorzystać z oferty. Glinno to największa wieś  

w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, dzię-
ki którym nauczyciele i uczniowie pracują w oparciu  
o najnowsze metody wspomagane technologią. Przy-
znana nagroda to także dowód uznania dla podej-
mowanych działań organizacyjnych oraz wdrażanych 
rozwiązań edukacyjnych i wychowawczych na rzecz 
uczniów kierowanej szkoły.

Na wysoką ocenę wpłynęło również zaangażowanie 
dyrektora Dariusza Stacheckiego w projekty oświa-
towe o zasięgu ponadlokalnym oraz współpraca szko-
ły ze środowiskiem regionalnym.

Nagrodę wręczył 21 października podczas specjal-
nie zorganizowanej uroczystości w Nowotomyskim 
Ośrodku Kultury burmistrz Włodzimierz Hibner. 
Gratulując nagrody i bogatego dorobku w pracy pe-
dagogicznej, życzono laureatowi sił i nieustającego 
entuzjazmu, które pozwolą na realizację kolejnych 
projektów edukacyjnych służących wszechstronnemu 
rozwojowi dzieci i młodzieży oraz podnoszeniu pozio-
mu nauczania.  OKiS

w naszej gminie, która nie ma jeszcze takiej placówki, 
a jednocześnie znajduje się na obrzeżach miasta.

10 września burmistrz oraz Mateusz Całus – re-
prezentujący wyłonionego w przetargu wykonawcę, 
firmę Całus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – złoży-
li podpisy pod umową. Obiekt ma być gotowy już  
na następny rok szkolny. Całkowity, ryczałtowy koszt 
inwestycji wyniesie prawie 9,8 mln zł. Zakres zamó-
wienia obejmuje realizację projektu od podstaw, 
poczynając od stanu surowego po prace wykończe-
niowe wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz jego wy-
posażenie. Po stronie wykonawcy leży również wyko-
nanie ogrodzenia, placu zabaw oraz zieleni na całym 
terenie.  IDCicha Góra w dziesiątce najlepszych KGW

Panie z Cichej Góry zgłosiły się do konkursu „Koła 
Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce”, przedstawiając 
swoją dotychczasową, bardzo szeroką działalność,  
w tym także współpracę z innymi instytucjami, sto-

Koło Gospodyń z Cichej Góry zostało laureatem 
konkursu zorganizowanego przez Urząd  
Marszałkowski w Poznaniu. W finale, który  
odbył się 27 listopada, rywalizowało 30 kół  
gospodyń z całego województwa.  

Termomodernizacja biblioteki w Wytomyślu

W zakresie remontu mieściła się kompleksowa  
termomodernizacja (docieplenie ścian i dachu bu-
dynku, wymiana okien i grzejników, wykonanie nowej 
elewacji), a także remont pomieszczeń (prace budow-
lane, elektryczne i malarskie zrealizowane w oparciu  
o opracowany uprzednio projekt aranżacyjny). Za-
danie zrealizował za cenę 122.300 złotych wyłoniony 
w drodze przetargu wykonawca – Zakład Ogólnobu-
dowlany Tomasza Ewiaka z Nowego Tomyśla. 

 MiPB w Nowym Tomyślu

Dobiegł końca remont filii bibliotecznej  
w Wytomyślu, która jest placówką Miejskiej  
i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Od sierpnia 
do listopada prowadzono tam prace, których 
celem było zmniejszenie zapotrzebowania  
na energię potrzebną do ogrzania budynku,  
poprawienie jego estetyki i funkcjonalności.

warzyszeniami, samorządem, udział w warsztatach  
i szkoleniach. KGW z naszej gminy zostało na tej pod-
stawie zakwalifikowane do finału konkursu, który od-
bywał się w Kołaczkowie (gm. Września). Koła, które 
się tam spotkały, musiały zaprezentować na swoich 
stoiskach regionalne wyroby kulinarne, a także dowol-
ny wypiek lub wyrób cukierniczy, na którym musiało 
być jak najlepiej odwzorowane logo sieci „Dziedzictwa 
Kulinarnego Wielkopolska”. 

– Zaprezentowałyśmy tort z bardzo precyzyjnie wy-
konaną dekoracją. Warto było się trudzić, bo ostatecz-
nie znalazłyśmy się wśród 10 najlepszych kół zdoby-
wając laur konkursowy – relacjonuje przewodnicząca 
KGW w Cichej Górze, Krystyna Bruździńska.

Uczestnicząc w takich konkursach, gospodynie  
z Cichej Góry są zazwyczaj wysoko oceniane przez 
organizatorów. Pozyskują w ten sposób dodatkowe 
środki na działalność swojego koła, zdobywają nowe 
doświadczenia i nawiązują przyjaźnie z koleżankami  
z innych podobnych organizacji. Sukcesy, jak pod-
kreśla przewodnicząca, są wspólną zasługą wszyst-
kich pań zrzeszonych w cichogórskim KGW. Nagroda  
z Kołaczkowa, otrzymana z rąk wicemarszałka woje-
wództwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, 
cieszy je szczególnie: – To bardzo duże wyróżnienie być 
wśród najlepszych kół w Wielkopolsce Jesteśmy małą, 
rozproszoną wioską, ale nasze koło działa bardzo pręż-
nie – stwierdza przewodnicząca.  NOK
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Pięknieje centrum 
miasta

Patriotycznie i radośnie uczciliśmy 
Święto Niepodległości

W roku 2021 roku Zarząd Gospodarki  
Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu podpisał  
z nowotomyskimi wspólnotami umowy  
na przeprowadzenie dziesięciu dużych  
remontów. Estetykę centrum miasta poprawiły 
nowe elewacje dwóch budynków przy ulicy  
Poznańskiej i jednego przy 3 Stycznia.

Było złożenie kwiatów, była i niecodzienna  
parada samochodów i motocykli. W dniach 10-11 
listopada gmina Nowy Tomyśl na kilka sposobów 
uczciła 103 rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

Umowy zawarte od początku roku do końca paź-
dziernika opiewały łącznie na prawie milion złotych. 
Kamienica przy ulicy Poznańskiej 6 zyskała nową ele-
wację, a inny budynek wielorodzinny przy Poznańskiej 
5, przed jej wykonaniem także ztermomodernizowa-
no. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3 Stycznia 1 w pakie-
cie z elewacją umówiła się z ZGM na remont dachu. 
Dachy wyremontowano także na budynku przy ul. 
Piłsudskiego oraz trzech przy placu Niepodległości.  
W jednym z nich pracami remontowymi objęto też ko-
miny. Również przy placu Niepodległości, na posesji 
pod numerem 10, wykonano rozbiórkę budynku go-
spodarczo-garażowego. Największym zadaniem były 
roboty dekarskie i termomodernizacja dachu przy  

Obchody rozpoczęto 10 listopada apelem harcer-
skim, podczas którego rozpalono „Ogień Niepodle-
głości”. Wydarzenie zorganizował Związek Harcerstwa 
Polskiego Nowy Tomyśl pod Patronatem Honorowym 
Burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera. 
Nie zabrakło wspólnych śpiewów patriotycznych w wy-
konaniu dzieci z Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze”, 
Przedszkola i Szkoły Podstawowej „Arka”, uczniów 
Prywatnego Ogniska Muzycznego, a także Wokalnego 
Zespołu „Jarzębina” z Klubu Osiedlowego Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. Pieśni w wykona-
niu „Jarzębiny” rozbrzmiały też tego dnia wieczorem 
pod wigwamem w Przyłęku, podczas biesiady patrio-
tycznej. Uroczystości były także okazją do kwestowa- 
nia na leczenie Mai Tomczak ze Zbąszynia.

W dniu Narodowego Święta Niepodległości bur-
mistrz Włodzimierz Hibner oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Ratajczak wraz z delegacjami złożyli 

Kanalizacja  
sanitarna  
za ponad 2,5 mln zł

Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 
Sątopy rozpoczęto w sierpniu 2020 r. Inwestycję 
zrealizowano w trzech etapach. Do nowo  
wybudowanej sieci może już podłączyć się  
79 istniejących posesji od ul. Sątopskiej  
w Glinnie do skrzyżowania ulic Szkolnej  
i Wrzosowej w Sątopach. Pierwszym odbiorcą 
podłączonym do kanalizacji jest Szkoła  
Podstawowa w Sątopach. 

W ramach zadania powstał rurociąg tłoczny o dłu-
gości ponad 3,5 km, ponad kilometr instalacji z rury 
kamionkowej DN 200 mm, pół kilometra z rury PCV  
o tej samej średnicy, wraz z odnogami PCV do 
wszystkich posesji, a także służąca całej miejscowo-
ści przepompownia ścieków – nowoczesny obiekt  
o wydajności  6,22 dm3 na sekundę i głębokości ponad  
5 metrów, wyposażony również w agregat prą-
dotwórczy. Nowo powstałą instalację uzupełniają 
cztery komory z odwodnieniem, sześć komór odpo-
wietrzających oraz 48 studni betonowych. Na całej 
szerokości pasa drogowego w ulicy Dworcowej i uli-

Na swoją kolej czekają jeszcze tylko Wyto-
myśl (jest już sporządzony projekt budowlany) 
oraz Róża. 

Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. jest 
jednoosobową spółką Gminy Nowy Tomyśl. Za-
rządzanie i administrowanie nieruchomościami 
i lokalami stanowiącymi własność Gminy Nowy 
Tomyśl oraz wspólnotami mieszkaniowymi jest 
jej działalnością podstawową. Ponadto spółka 
obsługuje strefę płatnego parkowania oraz pro-
wadzi działalność usługową związaną z zagospo-
darowaniem terenów zielonych, wykonuje robo-
ty budowlane oraz transport drogowy.

wiązanki pod pomnikiem upamiętniającym odzyska-
nie niepodległości. Po części oficjalnej zorganizowano 
„Biało-czerwoną paradę samochodów i motocykli”. 
Korowód pojazdów przystrojonych w narodowe bar-
wy przejechał ulicami miasta, a przewodziła mu elek-
tryczna bryczka. 

Tego samego dnia w Jastrzębsku Starym odbył się  
III turniej szachowy, zorganizowany przez Sołtysa i Radę 
Sołecką w Jastrzębsku Starym, przy wydatnym wspar-
ciu Gminy Nowy Tomyśl, Nowotomyskiego Ośrodka 
Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym  
Tomyślu.  OT

ul. 3 Stycznia 5, a ostatnim, na które w tym okresie za-
kład podpisał umowę – termomodernizacja i remont 
dachu oraz kominów przy ulicy Poznańskiej 2.

 ZGM Nowy Tomyśl

cy Szkolnej w Sątopach w miejscu prowadzenia ro-
bót została odtworzona nawierzchnia.

Inwestycja została wykonana ze środków gminnych 
przekazanych na realizację zadania Przedsiębior-
stwu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu. 
Łączny koszt inwestycji na dzień 31.10.2021r. (wyko-
nane roboty i zawarte umowy) wyniósł 2.589.377,00 
zł netto.  

Do skanalizowania całej miejscowości konieczne 
jest wybudowanie jeszcze około 3546,85 m sieci oraz 
93 odnogi (o łącznej długości 357,55 m).

Na terenie gminy Nowy Tomyśl wszystkie wsie zwar-
te jak Bukowiec, Boruja Kościelna, Jastrzębsko Stare  
i Sękowo – są już skanalizowane.

 PWiK Nowy Tomyśl
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Ranking opracował prof. dr. hab. Przemysław Śle-
szyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zago-
spodarowania Polskiej Akademii Nauk. Ostateczny 
wskaźnik jakości życia został opracowany na podsta-
wie 48 wskaźników cząstkowych. Pod uwagę brano ta-
kie czynniki jak środowisko naturalne, rozwój demo-
graficzny, rozwój społeczno-ekonomiczny i dobrobyt, 
rynek pracy, warunki mieszkaniowe, infrastruktura 
osadnicza i ład przestrzenny, zdrowie i bezpieczeń-
stwo, dostępność i jakość usług, dziedzictwo, kultu-
ra i rekreacja, spójność społeczna. Gmina Nowy To-
myśl zajęła w rankingu drugie miejsce – za Lubinem,  
a przed Bełchatowem

Ranking bada jakość życia, biorąc pod uwagę typo-
we polskie gospodarstwo domowe – rodzinę składa-
jącą się z rodziców i dzieci w trakcie nauki szkolnej, ale 
mającą też dziadków posiadających własne i odrębne 
gospodarstwo domowe.

– Tak wysoka pozycja w prestiżowym rankingu nie-
wątpliwie wyróżnia naszą gminę wśród kilkuset po-
równywalnych, a nierzadko większych gmin w Polsce. 
Nie jest to subiektywna opinia, tylko wynik wieloaspek-

Nasza gmina – dobra do życia!
4 listopada br. Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej ogłosił wyniki 
Rankingu „Gmina dobra do życia”, który bada stopień zaspokojenia potrzeb 
mieszkańca w polskich gminach. Drugie miejsce w tym zestawieniu, w kategorii 
„Gminy z siedzibą powiatu ziemskiego”, zajęła Gmina Nowy Tomyśl. 

towego badania, więc zawdzięczamy to temu, jaką 
rzeczywistość stwarzamy sobie na co dzień w Nowym  
Tomyślu. Samorządowcy poprzez podejmowane decy-
zje, ale również mieszkańcy gminy, którzy tu pracują  
i nas wspierają. Cieszę się z osiągniętego wspólnie 
wyniku i dziękuję wszystkim, którzy tworzą naszą, tak 
silną, małą ojczyznę – mówi burmistrz Włodzimierz 
Hibner.  EP

Dębno w województwie zachodniopomorskim 
jest stolicą polskiego maratonu i miastem  
partnerskim Nowego Tomyśla. To wystarczające 
powody, żeby podczas 48 edycji słynnego biegu  
w tej miejscowości pojawił się… wiklinowy  
maratończyk!

Zamówienie na wiklinową postać maratończyka 
zostało złożone w następstwie sierpniowej wizyty na-
szych plecionkarzy w Dębnie – i nie było jedynym. Już 
we wrześniu br. w ramach współpracy między naszy-
mi gminami instalacje wikliniarskich artystów pojawi-
ły się na ulicach zaprzyjaźnionego miasta w powiecie 
myśliborskim. 

Mają ocieplić tamtejszy krajobraz oraz zaakcen-
tować w nim partnerstwo z Nowym Tomyślem. Trzy 
piękne kosze ustawiono wzdłuż ulicy Mickiewicza,  
a wiklinowe drzewka – na skwerze przy ulicy Armii 
Krajowej. 

 WPiR w UM Dębno

Umowę o partnerstwie gminy Nowy Tomyśl  
i Dębno podpisały w 2010 roku, deklarując współ-
pracę zwłaszcza w zakresie oświaty, kultury, 
sportu, gospodarki i promocji.

Wiklinowe instalacje  
nowotomyskich  
plecionkarzy  
w Dębnie
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– Jakim miastem jest dzisiaj 
według Pana Nowy Tomyśl, w ja-
kim kierunku zmierza gmina? 

– Nowy Tomyśl to miasto otwarte 
dla wszystkich i nowoczesne. Małe, 
ale przyjazne dla młodych ludzi, 
którzy osiedlają się w całej gminie. 
Wspólnie z radnymi i moimi współ-
pracownikami staramy się, by była 
ona przyjazna rodzinom. Rozbudo-
waliśmy żłobek, a teraz budujemy 

nowe duże przedszkole za prawie 
10 milionów złotych (szerzej na str. 
3 – przyp. red.). Chcemy, by oferta 
samorządu i jego jednostek zapew-
niała mieszkańcom ciekawe, aktyw-
ne życie. Właśnie uruchomiliśmy 
lodowisko, co opóźniła nam pan-

demia. Także w ostatnich dniach 
otworzyliśmy kolejne w gminie 
boisko – w Jastrzębsku Starym, 
zbudowane przy udziale środków 
z funduszu sołeckiego za ponad 
280 tysięcy złotych. Nowoczesne,  
o przyjemnej nawierzchni z modu-
larnego polipropylenu. Za podob-
ną kwotę stworzyliśmy w tym roku  
w Nowym Tomyślu pumptrack, któ-
ry ucieszył zwłaszcza naszą mło-

dzież. Miejsc, w których można 
ciekawie spędzić czas, stworzonych 
przez gminę, mamy naprawdę bar-
dzo wiele. Regularne wydarzenia 
kulturalne i seanse kinowe orga-
nizowane są w sali naszego ośrod-
ka kultury, mieszczącej 300 osób.  

A przecież wiele jeszcze miejsc 
mógłbym wspomnieć. 

– Zaczął Pan już wymieniać te-
goroczne inwestycje – ale nie są 
to te największe…

– Największą tegoroczną inwe-
stycją była budowa drogi gminnej, 
którą nazywamy obwodnicą Przy-
łęku. Pozostał nam jeszcze odbiór 
formalny. 3,5 kilometra nowej szo-
sy z równoległą ścieżką asfaltową. 

– Nie ma przy tej drodze wie-
lu prywatnych posesji, co dość 
rzadkie jeśli chodzi o takie inwe-
stycje w gminach. 

– To prawda – w dużej części był 
to przecież dukt leśny. Jest to jednak 
droga łącząca duże zakłady pracy  

z drogą wojewódzką – obwodnicą No-
wego Tomyśla, więc wyprowadzamy 
kolejny ruch kołowy z centrum miasta. 
Patrzę perspektywicznie – w ciągu kilku 
lat na pewno przy tej drodze powsta-
ną nowe firmy i rozwinie się „mieszka-
niówka”. Za inwestycją przemawiało 
dofinansowanie z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg, – połowa z całego 
kosztu, czyli z 8,3 mln. zł. A niezależ-
nie od tego w Przyłęku modernizuje-
my drogę gminną na odcinku około 
900 metrów, od drogi wojewódzkiej  
w kierunku świetlicy. Nowy dywanik 
i poszerzenie, mieszkańcy czekali na 
to od wielu lat. Prace mają zakończyć 
się do końca roku, o ile nie zatrzyma 
nas pogoda.

– Inwestycje drogowe były re-
alizowane w tym roku także  
w kilku innych wioskach gminy.

– W Bukowcu położyliśmy kostkę 
brukową na ulicy Sportowej – do-
tychczas gruntowej, a w środku wsi. 
Poza tym w tej miejscowości, a także 
w Kozich Laskach, Sątopach i Sęko-
wie, trwają prace nad budową dróg 
z płyt betonowych. Skoro mówimy 
o inwestycjach poza miastem, war-
to wspomnieć o adaptacji budynku 
w Borui Kościelnej. Wybudowali-
śmy nowe przedszkole, a po starym 
pozostała stara, zaniedbana ka-
mienica. Stworzyliśmy w niej sześć 
nowych mieszkań komunalnych. 
Docieplono jedną ścianę, wykonano 
nową elewację, powstał estetyczny 
budynek, poprawiający wygląd cen-
trum miejscowości. Zmieniliśmy też 
ogrzewanie na gazowe.

– A co ucieszyło Pana szczegól-
nie w tym mijającym roku poza 
inwestycjami?

– Wiele bardzo różnych rzeczy, 
które świadczą o tym, że nasza gmi-
na rozwija się i tętni życiem. Dużą  
i udaną imprezą okazały się Mistrzo-
stwa Polski w karate kyokushin. 
Posadziliśmy palmę na rondzie 
Biesenthal. Cieszy mnie, że dobrze 
funkcjonują i rozwijają ofertę na-
sze jednostki gminne – na przykład 
kiedy widzę, że mieszkańcy mogą 
oddać książkę do biblioteki poza go-
dzinami otwarcia, poprzez wrzutnię. 
Z przyjemnością odwiedzam nasz 
rozwijający się ogród zoologiczny. 
W tym roku pojawiło się w nim wiele 
nowych zwierząt.

– Są rzeczy, które cieszą 
na co dzień, ale są też ta-
kie, których mieszkańcy 
wyczekują niecierpliwie. 
Wracają na przykład pyta-
nia o wiadukt – czyli ogól-
nie o nowy przebieg drogi 
wojewódzkiej 305, kolejnej 
obwodnicy.

– W tym przypadku gmina 
nie jest inwestorem, ale par-
tycypujemy w pracach pro-
jektowych i cały czas zabie-
gam o to, żeby jak najszybciej 
się zakończyły. Musiały nie-
stety zostać wstrzymane na 
etapie ich 80-procentowego 
zaawansowania. Mieszkanka 
Nowego Tomyśla złożyła od-
wołanie dotyczące budowy 
ścieżki rowerowej do Borui 
Kościelnej, co wpłynęło także 
na to, że projektanci obwod-
nicy musieli poczekać na wła-
ściwe mapy w zasobie geo-
dezyjnym, na nowe numery 
działek. Wojewoda uchylił już 
jednak to odwołanie i pro-
jekt ma być gotowy najpóźniej  
30 czerwca przyszłego roku. 
Wierzę, że budowa drogi i wiaduk-
tu rozpocznie się w roku 2023. 

– To w tej sprawie był Pan  
w sierpniu u marszałka woje-
wództwa, Marka Woźniaka?

– Też. Rozmawialiśmy o kilku 
sprawach. Nasza gmina partycy-
puje w zadaniach realizowanych 
przez województwo, więc wspólnie 
z zastępcą burmistrza Adrianną 
Zielińską poinformowaliśmy, że 
wywiązaliśmy się z deklaracji i jest 
już gotowa dokumentacja na budo-
wę nowej drogi dla rowerów i ronda 
w Przyłęku. Musiałem też poruszyć 
temat budowy wspomnianej już 
ścieżki rowerowej z Nowego Tomy-
śla do Borui Kościelnej, do której 
jako gmina dołożyliśmy prawie po-
łowę. Brakowało jednak jej począt-
ku i końca. Urywała się ona przy 
mostku i nie ukrywałem, że według 
mnie było to zrobione nie po wiel-
kopolsku. Myślę, że wizyta przynio-
sła efekt, bo błąd jest naprawiany, 
zaczęły się prace przy kolejnym od-
cinku ścieżki, za co podziękowałem 
już panu marszałkowi na piśmie.  

– Jakie inwestycje gminne 

czekają nas w roku przyszłym 
oprócz wspomnianej, rozpoczę-
tej już budowy przedszkola?

– Dzięki rządowym 5 milionom 
złotych z „Polskiego Ładu” zbudu-
jemy halę sportową przy Szkole 
Podstawowej w Borui Kościelnej. 
Ciekawostką jest, że w obiekcie  
na terenach wiejskich, co rzadkie, 
znajdzie się także pomost dla cię-
żarowców. To nasz ukłon w kierun-
ku klubu „Budowlani Całus”, który 
główną bazę ma w Powiatowym 
Centrum Sportu. Prężnie się roz-
wija, i kibicuję, by w najbliższych 
latach doczekał się olimpijczyków.  
Chcemy też utwardzić dwa obsza-
ry na terenie miasta pod bezpłat-
ne parkingi – przy cmentarzu i przy 
dworcu PKP. Czeka nas budowa na-
stępnej „małej obwodnicy” – mam 
na myśli ulicę Leśną, przy której 
będzie mogła powstać kolejna stre-
fa przemysłowa. Skróci to też dro-
gę jadącym z kierunku Wolsztyna  
w stronę Poznania. Planujemy  
ponadto przebudowę ulic Komu-
nalnej, Powstańców Wielkopolskich 

Poziom,  
który trzeba  
utrzymać
Rozmowa z Włodzimierzem Hibnerem,  
Burmistrzem Nowego Tomyśla

Grudzień – otwarcie nowego boiska w Jastrzębsku Starym

Sierpień – wizyta u Marszałka  
Województwa Wielkopolskiego

dokończenie na str. 10



10 11

INFORMACJE

Internetowy  
konkurs modeli 
kartonowych

Lemury i kangury 
w naszym zoo

209 prac zgłoszonych przez 18 modelarni  
zostało ocenionych w ramach II Konkursu  
Modeli Kartonowych Wydawnictwa  
„Modelarstwo Nowotomyskie”. Podobnie  
jak za pierwszym razem, konkurs był  
przeprowadzany przez Internet,  
a organizatorami były Urząd Miejski w Nowym 
Tomyślu i Nowotomyski Ośrodek Kultury. 

Wśród zwierząt, jakie mieszkają w Ogrodzie 
Zoologicznym w Nowym Tomyślu, są już zebra, 
wielbłąd, małpy, ostronosy, a z krajowych  
gatunków, które rzadko spotyka się  
na wolności – ryś i żbik. Kolejnymi zwierzętami 
przyciągającymi zwiedzających nasze ZOO  
są między innymi kangurki i lemury.

Zadaniem modelarzy było wykonanie prac w jednej 
z trzech klas modeli – NT-1, NT-2 lub NT-3, uwiecz-
nienie ich i przedstawienie w postaci trzech zdjęć. 
Formułę wypracowano w pierwszym roku pandemii 
i konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem.  
W tym roku okazało się ono jeszcze większe. Najwię-
cej prac, bo aż 139, zgłoszono w klasie NT-1 Młodzik.

Pierwszymi miejscami w poszczególnych klasyfi-

Kangurki (walabia Benetta), samica i samiec, ukoń-
czyły rok. Park Miejski, na swoim fanpage’u ogłosił 
konkurs na imiona dla maluszków. Wielbłąd o imie-
niu Azim urodził się 20 maja tego roku, a przyjechał 
do nas z poznańskiego ZOO. Nowymi mieszkańcami 
ogrodu są też strusie. A jako ostatnie przybyły do No-
wego Tomyśla, z Ogrodu Zoologicznego we Wrocła-
wiu, lemury katta. Gromadka tych zwierząt – jest ich 
sześć – z pewnością spodoba się dzieciom, znającym 
ten gatunek z „roli” Króla Juliana XIII w popularnych 
amerykańskich serialach. 

ZOO w Nowym Tomyślu czynne jest codziennie od godziny 10 do 16 (we wrześniu, październiku  
i kwietniu do 18, a od maja do sierpnia – do 19). Od nowego roku bilety normalne kosztować 
będą 8 złotych, ulgowe – 4 złote. Preferencyjnie ceny przewidziano dla wycieczek przedszkolnych 
i szkolnych (min. 10 dzieci) z terenu naszej gminy. W sprzedaży są też bilety roczne, w cenie 60 lub  
30 złotych – ich posiadacze mogą odwiedzać zoo każdego dnia.

kacjach konkursu mogło się cieszyć aż czworo repre-
zentantów Nowotomyskiego Ośrodka Kultury: Julia 
Werner, Ksawery Piter, Mariola Szeffner i Piotr Sze-
pelawy, a ponadto: dwukrotnie Paulina Szumska re-
prezentująca Sekcję Modelarską Iskra Kleszczów, Mag-
dalena Kołpa i Arkadiusz Fiszer z Combatu Chełmża, 
Klaudia Hocun z Klubu Modelarskiego „Skorpion”  
w Wołowie, Mateusz Bekierz z Domu Kultury „InnY”  
w Rudzie Śląskiej, Adam Łabecki z Modelarni Bolewice 
i Adrian Szarawaga z Przedszkola w Opalenicy.

Ponadto wśród modelarzy, którym przyznano dru-
gie i trzecie miejsca znaleźli się – obok wymienionych 
już Julii i Ksawerego – kolejni reprezentanci NOK-u: 
Wojciech Olszański, Jarosław Szewczuk, Jakub 
Werner i Krzysztof Szeffner, a także niezrzeszona  
Julia Ocaluk z Nowego Tomyśla i Jakub Kaczmarek 
ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu.

Nagrodami w konkursie były książki o tematyce 
militarnej, modele kartonowe i gadżety związane  
z Nowym Tomyślem. Każdy z uczestników spoza po-
dium został nagrodzony czasopismami wydawnictw: 
Agencja Lotnicza Altair, Magnum-X, Wojskowy Instytut 
Wydawniczy oraz Zespół Badań i Analiz Militarnych. 
Utworzono ponadto klasyfikację drużynową, w której 
zwyciężył Nowotomyski Ośrodek Kultury przed Com-
batem Chełmża i Modelarnią Miedzichowo. 

 Instruktor modelarstwa kartonowego 
Krzysztof Szeffner

Praca Stanisława Śliwińskiego

Praca Beaty Teper Nowy Tomyśl to najmniejsze miasto w Polsce, które 
posiada ogród zoologiczny. Jest on jedną z najwięk-
szych atrakcji turystycznych miasta, a także popular-
nym miejscem spacerów mieszkańców. Założony zo-
stał w 1974 roku i obejmuje obszar ok. 5 ha. Obecnie 
podziwiać tu można 48 różnych gatunków zwierząt 
– kopytne (m.in. alpaki, antylopy, jelenie, osły, zebra), 
drapieżne (pawiany, makaki, skunksy), ptaki (m.in. ba-
żanty, strusie, pawie, papugi), a także drobne, znane 
powszechnie zwierzęta – jak koszatniczki, świnki mor-
skie czy żółwie. 

We wrześniu br., z inicjatywy dyrektor Parku Miej-
skiego Ilony Jakubowskiej, powstał nowy mural zdo-
biący Ogród Zoologiczny. Autorka projektu, Karolina 
Nowak, zrealizowała go z pomocą swoich podopiecz-
nych z Środowiskowego Domu Samopomocy w No-
wym Tomyślu. 

 Park Miejski w Nowym Tomyślu

i Śniadeckich w Nowym Tomyślu, któ-
re otrzymają nowe nakładki  asfalto-
we. Dwukrotnie więcej niż w tym roku 
planujemy w budżecie na przebudo-
wę dróg gruntowych. Wierzę, że uda 
się w ramach tych środków wykonać 
nawierzchnię z płyt także na ulicy 
Świerkowej w Nowym Tomyślu. 

– Kiedy Gmina Nowy Tomyśl 
znajduje się kolejny raz w czo-
łówce ogólnopolskiego rankin-
gu, to myśli Pan, że…

…że ten wysoko punktowany po-
ziom życia w naszej gminie trzeba 
teraz utrzymać, i że to jest nasze 
kolejne wyzwanie. Na pewno też 
cieszy mnie, że zajmujemy wysokie 
miejsca w rankingach, których au-
torami są eksperci, w których po-
równuje się twarde dane. 

– Zatem – czy uda się utrzymać 
ten poziom?

– Jestem pewien, że sobie poradzi-
my. Jesteśmy dostatecznie bogatą 
gminą, by utrzymać rozwijaną infra-

strukturę i ofertę dla mieszkańców. 
Na pewno jednak musimy podejść 
ostrożnie do budowy jakichś no-
wych obiektów, żeby nie przeszar-
żować, nie pójść w gigantomanię…

…ani w zbytnie zadłużenie…
– Nasze wynosi obecnie około 

17 milionów i jest prawie o połowę 
mniejsze od tego, jakie mieliśmy, 
kiedy zaczynałem pracę. Dbamy  
o gminę i rośniemy w rankingach, 
nie przeciążając budżetu. 

 Rozmawiał Maciej Fliger

dokończenie ze str. 9
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Szlak  
Wikliny

„Szlak Wikliny” to projekt Gminy Miedzichowo, re-
alizowany przy współpracy Powiatu Nowotomyskiego 
oraz Gminy Nowy Tomyśl, mający na celu przybliżenie 
rzemiosła wikliniarskiego. Na ponadstukilometrowej, 
edukacyjno-turystycznej trasie rowerowej oznaczono  
17 punktów wartych szczególnej uwagi, a dodatko-
wo w ramach projektu wskazano 20 miejsc wartych 
zwiedzenia w gminach Miedzichowo i Nowy Tomyśl. 
Wyznaczono też trzy trasy pieszo-rowerowe MTB,  
z częściowo utwardzonymi drogami, a docelowo bę-
dzie takich aż 15. 

Dzięki Szlakowi Wikliny poznamy dziedzictwo  
i żywe tradycje wikliniarstwa jako uprawy, 
przetwórstwa i wytwórstwa wyrobów  
z wikliny. Wspólnie odkryjemy na nowo  
atrakcje turystyczne i kulturowe jakie skrywa 
w sobie ten region, a także zakochamy się  
w niekończących się lasach Miedzichowskiego 
Parku Krajobrazowego i obszarów Natura 2000. 

Pomysłodawcą Szlaku Wikliny jest wójt Miedzi-
chowa, Stanisław Piechota, a honorowy patronat 
nad projektem sprawuje starosta nowotomyski 
Andrzej Wilkoński. Patronat medialny objęły 
Głos Wielkopolski, TVP 3 Poznań, Dzień Grodzi-
sko-Nowotomyski oraz portal NaszeMiasto.pl

Szlakowi Wikliny poświęcono także stronę interne-
tową z opisem historii wikliniarstwa oraz plecionkar-
stwa w regionie. Wskazuje ona, co warto zobaczyć  
i zwiedzić, prezentuje informacje o prowadzonych 
warsztatach czy pokazach na szlaku. Ponadto tworzo-
na na tej stronie będzie  kompleksowa baza informacji 
praktycznych – o restauracjach, hotelach, miejscach 
noclegowych czy punktach naprawy rowerów. Projekt 
ma charakter otwarty, każdy rzemieślnik, restaura-
tor, właściciel gospodarstwa agroturystycznego czy 
przedsiębiorca może dołączyć i stać się częścią Szlaku 
Wikliny.

 Opracowano na podst. informacji  
 dr. Jarosława Kisiela

Wszyscy z medalami  
Mistrzostw Polski!

Nowotomyślanki najlepsze w Szubinie

21 listopada  Stargardzie Szczcińskim  
aż 28 zawodników z Klubu Sportów Walki  
„De La Riva” z siedzibą w Głuponiach zmagało 
się na Mistrzostwach Polski dla dzieci  
i młodzieży Gi oraz No Gi. Wszyscy byli głodni 
zmagań, ponieważ w związku z pandemią star-
tów w zawodach było ostatnio mniej. Determi-
nacja sprawiła, że przywieźli worek medali!

Koszykarki Dream Team Nowy Tomyśl do lat 10 
to aktualne mistrzynie Wielkopolski w swojej 
kategorii wiekowej. Świetną formę  
potwierdziły na ogólnopolskim turnieju  
Pantery Basket Cup U11 w Szubinie, wręcz  
deklasując rówieśniczki z Bydgoszczy, Gniezna,  
Lęborka i wygrywając również z dobrą  
drużyną gospodarzy. 

Klub reprezentowały dzieci i młodzież z filii w Nowym 
Tomyślu (trenowani przez Krzysztofa Adamczaka) oraz 
z filii w Głuponiach (podopieczni Joanny Maizenhilder). 
Dla wielu dzieci był to pierwszy start w turnieju brazylij-
skiego jiuj itsu. Wróciły zbudowane wynikami i z aż trze-
ma pasami mistrzowskimi wywalczonymi przez Kingę 
Dyszczyk (jeden pas w Gi, drugi w No Gi) oraz Kacpra 

Młode nowotomyślanki pokonały Byczą Akademię 
Gniezno 71:33, Szkołę Podstawową nr 1 w Lęborsku 
78:21, Basket25 Bydgoszcz 80:14 i Pantery Szubin 
40:27. Zostały bezapelacyjnymi zwyciężczyniami tur-
nieju, dodatkowo uzyskując wyróżnienia indywidual-
ne: najlepszym obrońcą została Ania Piosik, do piąt-
ki All Stars turnieju wybrano Igę Konieczną, a MVP 
została Hania Bielawa. Zawody odbyły się w dniach  
2-3 października br.

Mariusz Jaroński
trener Dream Team

Uczniowski Klub Sportowy „Dream Team” po-
wstał w 2014 roku. Od tego czasu zdobył czte-
ry mistrzostwa Wielkopolski, a trzy jego wy-
chowanki znalazły się w reprezentacji kraju. 
Obecnie trwa otwarty nabór chłopców rocznika 
2015. Gmina Nowy Tomyśl w roku 2021 wspie-
ra klub dotacją w wysokości 17 tys. zł na udział 
trzech zespołów w rozgrywkach Wielkopolskie-
go Związku Koszykówki.

Gmina Nowy Tomyśl wspiera w roku 2021 KSW 
„De La Riva” kwotą 14 tysięcy złotych, z prze-
znaczeniem na treningi dzieci, młodzieży i doro-
słych, a także na popularyzację sportów walki  
na naszym terenie.

Borowiaka, który pierwszy raz startował w zawodach. 
Pozytywnym i dużym zaskoczeniem może być też to, 

że każdy ze startujących stanął na podium! A byli to: 
Jerzy Szulc, Bartek Beyga, Wojtek Puchalski, Orest Ro-
bert, Kilian Przybyła, Oliwier Łuczak, Bartek Pucek, Olek 
Błachowiak, Mikołaj Adamczak, Zosia Szulc, Szymon Ka-
czamarek,  Kacper Borowiak, Kornel Skrzypczak, Filip 
Nawrocki, Wojtek Kaczmarek, Jakub Kroma, Mikołaj 
Lehmann, Kinga Dyszczyk, Agata Kobielska, Nikodem 
Loliga, Olivier Loliga, Mateusz Kowalczyk, Szymon 
Świtała, Antoni Florkowski, Franciszek Piękniewski, 
Kacper Gałach, Florian Gałach, Emil Łęszczak.

 KSW „De La Riva”



14 15

SPORT SPORT

Budowlani-Całus od lat prowadzą profesjonalnie wyczynowców, a jednocześnie z powodzeniem szkolą 
młodzież. Klub ma przy tym tak dobrą opinię w świecie podnoszenia ciężarów, że czasem sami zgłaszają 
się do trenerów zawodnicy, dla których Nowy Tomyśl to drugi koniec Polski. I wszystko to miało wpływ 
na tegoroczne sukcesy. Piotr Kudłaszyk to wychowanek, 22-latek – nowotomyślanin, który nie wyobraża 
sobie kontynuować kariery gdzie indziej. Małgorzata Myjak, o pięć lat młodsza, dołączyła  
do Budowlanych niedawno, a pochodzi spod Zakopanego. Dwoje mistrzów Europy i to w jednym roku  
– takiego urodzaju życzyłoby sobie wiele klubów.

Chociaż startują, z racji płci i wieku, w zupełnie róż-
nych kategoriach, a poznali się dopiero w ubiegłym 
roku, na zgrupowaniu kadry w Spale, to jednak widują 
się w ostatnich miesiącach na co dzień. Wzajemnie cie-
szą się ze swoich sukcesów. Pod koniec sierpnia złote 
krążki zdobywała w Ciechanowie Małgorzata Myjak, 
za dwubój i rwanie,a miesiąc 
później w dwuboju i podrzucie 
tryumfował jej starszy kolega. 
Dodatkowo Małgosia była trze-
cia w podrzucie, a Piotr Kudła-
szyk – szósty w rwaniu. 

Skromni wojownicy
– Kiedy stoisz na najwyższym 

podium i grają Mazurka Dą-
browskiego, czujesz, jak bije 
serce. Myślisz o wykonanej 
pracy, o tych podniesionych 
na treningach tysiącach kilo-
gramów – wspomina Małgo-
sia, która zaznała tego uczucia 
już na drugich mistrzostwach 
Starego Kontynentu. Wcze-
śniej tryumfowała w 2019 roku  
w Mediolanie. Trener Marcin 
Lampe zauważa jednak, że  
z wiekiem medale zdobywa się 
coraz trudniej, bo do talentu 
trzeba dokładać więcej pracy. 

Potwierdza to jego pod-
opieczny, Piotr Kudłaszyk, i do-
daje: – Dla mnie jest to na pew-
no największy sukces, pierwsze 
złoto na międzynarodowych mistrzostwach. Trzy razy 
zajmowałem drugie miejsce w Europie, chociaż za 
pierwszym razem było to srebro do lat 17, bo taka była 
wtedy najmłodsza kategoria wiekowa – a ja miałem 15. 
Słuchaniu hymnu towarzyszą jednak szczególne emo-
cje.

Nie ma przypadku w tym, że spośród gromadek 
rówieśników, którzy niegdyś zaczynali treningi w No-
wym Tomyślu czy też w podtatrzańskim Powroźniku, 
to właśnie Małgosia i Piotr doczekali takich wyników.

– To obecnie najlepsi zawodnicy naszego klubu. 

Indywidualiści, wojownicy  
– Mistrzowie! 

Wojownicy. Są przy tym indywidualistami – a to służy  
w sportach indywidualnych. Mają bardzo dobre czucie 
ciała, co się przekłada na czucie sztangi, odpowiednią 
budowę ciała – są predysponowani do tego sportu.  
Na ich sukcesy składa się ponadto oczywiście ciężka 
praca, zdrowie i jeszcze wiele czynników – mówi Mar-

cin Lampe.
Chociaż mistrzowie z Nowego 

Tomyśla robią wrażenie ludzi 
bardzo skromnych, to jednak 
potwierdzają, że nie każdy, kto 
podejmie treningi i wylewać bę-
dzie latami litry potu, skazany 
jest na sukces:

W ciężarach ważne są tak zwa-
ne układy – trzeba mieć prosty 
kręgosłup i dobrze zginające się 
kolana, a z tym trzeba się z tym 
urodzić. Wtedy, przy odpowied-
nim prowadzeniu, szkoleniu, 
technice, jest szansa sportowe-
go rozwoju – stwierdza Piotr.

Skazani na podnoszenie
Wychowanek Budowlanych 

mówi o sobie, że na ciężary 
był skazany. Podnosił ojciec, 
dwaj stryjowie. Nawet dziadek 
miał coś wspólnego z atletyką.  
A do dziś w rodzinie tę dyscy-
plinę sportu trenuje też jedna 
z dwóch starszych sióstr Piotra, 
Paulina Kudłaszyk. Ostatnio 
była trzecia na mistrzostwach 

Polski seniorek, a na koncie ma też srebro Mistrzostw 
Europy.  

– Sztangę miałem w rękach już w wieku sześciu, 
może siedmiu lat. Regularne treningi zacząłem jako 
jedenastolatek, a na tę siłownię (rozmawiamy w Po-
wiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu) przy-
szedłem pierwszy raz chyba sześć lat temu.

W rodzinie Małgosi nikt nie trenował niczego wyczy-
nowo. O niej za to najbliżsi mówili: „sportowa dziew-
czynka”. W Powroźniku działał klub Nowosądeczanin, 
znany zwłaszcza z sekcji dwuboju olimpijskiego, więc 

musiała spróbować podnoszenia ciężarów. Ale, jak 
mówi, potem skakała trochę po różnych dyscypli-
nach, grała między innymi w piłkę nożną. Odrzucenie 
innych pomysłów trochę wymusiły przeciwwskazania 
zdrowotne, ale dzisiaj nasza atletka nie ma wątpliwo-
ści, że karierę sportową chce kontynuować, a kiedyś 
ukończyć, jako ciężarowczyni. 

W piłce nożnej odpowiedzialność za „zero z tyłu”,  
za strzelanie bramek, za wynik – wszystko rozkłada się 
na zespół. W biegach, które też trenowałaś, rywalizu-
jesz z rywalem bezpośrednio. A ze sztangą zostajesz 
w pewnym momencie sama – zauważam. – W piłce 
nożnej jak ktoś coś popsuje, to ty też na tym cierpisz.  
A ciężary są indywidualnym sportem i wszystko robię dla 
siebie – ripostuje z przekonaniem Małgorzata Myjak. 

Jak brat z siostrą
Małgosia niewątpliwie ma temperament góralki.  

W dzisiejszych czasach, kiedy życiowa samodzielność 
nastolatków nie jest normą, zaskakiwać może to, w jaki 
sposób trafiła do Nowego To-
myśla. Dowiedziała się, że jest tu 
najlepszy klub, prezes, o którym 
zawodnicy mówią, że ogarnia 
wszystko, świetni szkoleniow-
cy. Po prostu zdobyła numer  
do trenera Lampego, zareko-
mendowała się. Nie było pro-
blemu ze zmianą szkoły – i w ro-
dzinnych stronach i tu uczy się 
zawodu mechanika samocho-
dowego. – Trzeba być zaradną 
w życiu, nie można chodzić tylko 
za rękę z mamusią – kwituje.  

Trudno być jednak zupełnie 
samowystarczalnym, mając 17 
lat, w obcym do niedawna mie-
ście, bez samochodu. Zawsze 
jednak liczyć może na wspar-
cie prezesa Jerzego Nowaka, 
trenerów, a zwłaszcza też na 
Piotra Kudłaszyka. Nazywają 
się żartobliwie Tatusiem i Cór-
cią, chociaż jest to raczej relacja 
jak starszego brata z młodszą 
siostrą. Piotr pomaga Małgosi 
zwłaszcza wtedy kiedy „Córcia” 
potrzebuje podwózki. Aż dziw-
ne, że koleżance parającej się mechaniką samochodo-
wą nie pokazał  jeszcze swojego garażu, w którym też 
czasem coś „dłubie” – robiąc z kolegami łódź (bo jest 
też wędkarzem), a innym razem orurowanie do jeepa. 
Pasja motoryzacyjna to kolejna rzecz, która łączy na-
szych mistrzów Europy, chociaż wiedzą, że w oddawa-
niu się jej muszą się nieco ograniczać. 

– Ciągnie mnie do motoryzacji. Kiedyś motorami jeź-
dziłam. Teraz – albo sport, albo motoryzacja, bo jednak 
to drugie jest niebezpieczne. A w podnoszeniu cięża-
rów czasem jeden wypadek i jedno złamanie wystar-

czy, żeby człowiek musiał przestać dźwigać – stwierdza 
roztropnie. 

Piotr wolnego czasu nie ma prawie wcale. Studiu-
je na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.  
Trenuje dziewięć razy w tygodniu – czasem więc tre-
ningiem są zajęcia na uczelni. Cieszy się, że indywi-
dualnym sponsoringiem otoczyła go Kucera Logistics  
– to wystarcza, by spokojnie oddawać się podnosze-
niu ciężarów. Z kolei karierę Małgosi wspiera nowoto-
myska firma Redos, w której odbywa praktyki.

Miła rozpoznawalność  
i przykre stereotypy

Mistrzowie Europy w niewielkim mieście powia-
towym bywają rozpoznawalni. Czasem ktoś połączy 
twarz z nazwiskiem i informacją o sukcesie w lokal-
nej gazecie. – Na przykład policjant, który ostatnio za-
trzymał mnie do rutynowej kontroli – śmieje się Piotr.  
W ogólnopolskich mediach podnoszenie ciężarów nie 
jest jednak na topie. Bywa, że zabraknie w nich informacji  

o sukcesie atlety, a jest miej-
sce dla ciekawostki z drugiej 
ligi piłki nożnej. Szkoda, bo to 
ciekawy i rozwijający sport. 

Piotr zapewnia, że treno-
wanie rozwiewa wątpliwości, 
jakie zasiać mogą w kandy-
dacie na ciężarowca różne 
stereotypy. – Słyszałem na 
przykład, że od tych trenin-
gów przestaje się rosnąć,  
a znam zawodników mie-
rzących powyżej 190 cen-
tymetrów wzrostu. Sam też 
przerosłem swoich rodziców 
– zauważa. Chwali przy tym 
atmosferę w klubie i w ogóle 
w środowisku ciężarowców. 
Jeżeli więc młody, czytający te-
raz artykuł, mieszkaniec gminy 
widzi potencjał w swoich pre-
dyspozycjach, muskulaturze  
i ambicjach, to pewnie warto, 
żeby pomyślał o trenowaniu 
w klubie. Budowlani Całus 
to doskonale zorganizowany 
duży klub, z odpowiednim 
zapleczem i uznaną w śro-

dowisku myślą szkoleniową. Warto dodać, że działa  
w 11 lokalizacjach w Wielkopolsce.

Wspólne marzenie
Marcin Lampe został ostatnio także trenerem kadry 

narodowej do lat 15. W klubie pracuje z zawodnika-
mi w różnym wieku. Zapowiada, że Piotra Kudłaszyka  
i Małgorzatę Myjak chciałby jak najlepiej przygotować 
na olimpiadę w Paryżu. To także marzenie Małgorzaty, 
Piotra i ich kibiców – trzymamy więc za słowo!  

 Maciej Fliger
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Dzieci z kilku powiatów  
na turnieju Reiss Cup

W przedostatni weekend listopada w Hali Widowiskowo-Sportowej w Nowym Tomyślu rozegrano 
kolejny turnieju z cyklu Reiss Cup. W zawodach zorganizowanych przez Akademię Piłkarską Reissa 
wzięło udział ponad 500 dzieci w wieku od 3 do 10 lat, z Nowego Tomyśla, a także z Wolsztyna, Obry, 
Zbąszynia, Rakoniewic, Grodziska Wlkp., Opalenicy, Kamieńca, Stęszewa, Włoszakowic, Pszczewa, 
Pniew, Nojewa i Trzciela. 

Rozgrywki podzielono na trzy kategorie wiekowe: 
dzieci urodzone w roku 2015 i młodsze, roczniki 2013-
2014 oraz 2011-2012. W zmaganiach najmłodszych 
wszystkich uznano zwycięzcami – każde dziecko do-
stało pamiątkowy medal i nagrody. W kategorii do lat 

Gmina Nowy Tomyśl wspiera w tym roku Fundację Piotra Reissa kwotą 4 tys. zł na organizację 
treningów i udział w regularnych rozgrywkach.

8 najlepsi okazali się zawodnicy z Nowego Tomyśla, 
Obry i Trzciela. W turnieju 9- i 10-latków puchar za zwy-
cięstwo podnosiły ekipy z Nowego Tomyśla i Pniew. 

W dekoracji zwycięzców uczestniczyła Grażyna Pogo-
nowska, zastępca burmistrza Nowego Tomyśla.  IJ


