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INFORMACJE AKTUALNOŚCI

– Dobra komunikacja to podstawa rozwoju miast. Patrząc perspektywicznie, dostrzegamy jako sa-
morząd konieczność usprawniania ruchu na obrzeżach Nowego Tomyśla. Najłatwiej jest realizować 
takie zadania od podstaw, a jednocześnie bez konieczności przejmowania gruntów od wielu właści-
cieli. Tak właśnie jest w przypadku tej drogi – mówi burmistrz Włodzimierz Hibner.

Dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest są przyznawane w ramach projektu 
„Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl”, który jest współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Budowa obwodnicy jest zadaniem Samo-
rządu Województwa Wielkopolskiego, jednak 
Gmina Nowy Tomyśl, jako szczególnie zain-
teresowana zrealizowaniem tej inwestycji, 
uczestniczy w niej finansowo. Na projekt prze-
znaczono z jej budżetu 298.270 złotych. Po 250 
tysięcy złotych dołożyły samorządy wojewódz-
ki i powiatowy. 

ZOO jako alternatywa 
dla codzienności

Wsparcie dla mieszkańców usuwających azbest
Mieszkańcy gminy Nowy Tomyśl mogą uzyskać 
dotacje do usuwania wyrobów zawierających 
azbest. Trwa nabór wniosków. 

Od lat nie było w naszej gminie tak wielkiej 
inwestycji drogowej jak budowa obwodnicy 
Przyłęku. Powstanie 3,5 kilometra nowej szosy, 
z równoległą ścieżką rowerową. Koszt wyniesie 
prawie 8,3 miliona złotych, ale niemal połowę  
tej kwoty Gmina Nowy Tomyśl otrzymała  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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. 

Ogród Zoologiczny jest jedną z największych atrakcji 
naszego miasta. Założony został w 1974 roku i obejmu-
je obszar ok. 5 ha. Warto wspomnieć, iż Nowy Tomyśl 
jest najmniejszym miastem w Polsce, które takowy 
ogród posiada. Obecnie podziwiać tu można 48 róż-
nych gatunków zwierząt – kopytne (m.in. alpaki, anty-
lopy, jelenie, osły, zebra), drapieżne (pawiany, makaki, 
skunksy), ptaki (m.in. bażanty, strusie, pawie, papugi), 
a także drobne, znane powszechnie zwierzęta – jak ko-
szatniczki, świnki morskie czy żółwie. 

Ogród zoologiczny cieszy się dużą popularnością, 
służąc m.in. jako odskocznia od otaczającej rzeczywi-
stości. OT

Właściciele nieruchomości zainteresowani de-
montażem, odbiorem, transportem i unieszkodli- 
wianiem wyrobów zawierających azbest powinni zło-
żyć komplet dokumentów w Biurze Obsługi Miesz-
kańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy  

Projekt obwodnicy i wiaduktu  
– na ostatniej prostej

Ponad 4 miliony dofinansowania

Jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji  
jest w naszej gminie budowa wiaduktu nad linią 
kolejową w Nowym Tomyśli, w ciągu drogi  
nr 305, czyli wylotowej w kierunku Wolsztyna. 
Aby mógł powstać wiadukt, droga musi zmienić 
przebieg – zbudować trzeba obwodnicę  
o długości około 2,2 km. Uzyskano już tzw.  
decyzję środowiskową.

O perspektywach realizacji tego zadania władze 
gminy rozmawiały w połowie czerwca z projektantami 
oraz dwoma radnymi wojewódzkimi. W ramach inwe-
stycji zaplanowano budowę dwóch rond – na początku  
i na końcu odcinka – oraz skrzyżowanie z sygnalizacją 
świetlną w środkowej części obwodnicy. Wzdłuż no-
wej drogi planowany jest ciąg pieszo-rowerowy oraz 
ekrany akustyczne w miejscach, gdzie możliwe jest 
przekroczenie norm hałasu. Obecnie kończona jest 
dokumentacja projektowa, obejmująca sam projekt 
drogi, a także wszystkie inne wymagane aspekty (sie-

Każdego dnia przez Nowy Tomyśl przejeżdża wiele 
pojazdów ciężarowych zmierzających do firm Bero  
i Berotu w Glinnie. Obwodnica zaczynająca się w Przy-
łęku pozwoli im tam dojechać i wrócić do drogi wo-
jewódzkiej 305 z pominięciem miasta. Będzie służyła 
tylko samochodom, bo dla rowerzystów wybudowana 
zostanie od razu ścieżka asfaltowa o szerokości 2 – 2,5 
metra.

Zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Wielkopol-
skim, gminie przyznano na budowę obwodnicy Przyłę-
ku  ponad 5,2 mln zł. Ponieważ kwota dofinansowania 
nie może być wyższa niż 50% wydatków kwalifikowal-
nych brutto, a najniższa cena zaoferowana w prze-
targu okazała się niższa od szacowanej, ostatecznie  

ul. Poznańskiej 33, 64-300 Nowy Tomyśl lub przesłać 
pocztą.

Wnioski wraz załącznikami można składać do 30 
września br. Formularze można otrzymać w Urzędzie 
Miejskim w Nowym Tomyślu, pokój 15 lub pobrać ze 
strony internetowej – pod adresem https://nowyto-
mysl.pl/mieszkaniec/azbest-2/, gdzie znajdują się także 
informacje o zasadach dofinansowania. Urząd udziela 
ich także pod numerem telefonu 61 44 26 642. BFZ

ci, infrastruktura sanitarna,  elektryczna, teletechnicz-
na).

Zakończenie procedury projektowej i wydanie osta-
tecznego pozwolenia na budowę planowane jest  
na koniec roku. Co ważne, uzyskano już decyzję śro-
dowiskową. Projektanci muszą jeszcze uzyskać po-
zwolenie wodnoprawne i decyzję o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej, które wydaje Wojewoda 
Wielkopolski.  BKS

Konsekwentnie wspieramy szpital powiatowy
Gmina Nowy Tomyśl udzieliła Powiatowi Nowotomy-

skiemu pomocy finansowej. Dofinansowanie w wyso-
kości 200 tys. zł. pozwoli wykonać projekt modernizacji 
Szpitala Powiatowego im. dr. Kazimierza Hołogi. 

Projekt obejmuje przede wszystkim modernizację 
oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz chirurgicz-
nego, a także przygotowanie szpitala do specyficznych 
procedur realizowanych w okresach epidemii.  BKS

Podpisanie umowy z wykonawcą

Ogród Zoologiczny w Nowym Tomyślu czyn-
ny jest codziennie od godziny 10:00 do 19:00 
(we wrześniu, październiku i kwietniu do 18.00,  
a od listopada do marca – do 16.00). Bilety nor-
malne kosztują 6 złotych, ulgowe – 3 zł. Pre-
ferencyjnie ceny przewidziano dla wycieczek 
przedszkolnych i szkolnych (min. 10 dzieci)  
z terenu naszej gminy. W sprzedaży są też bile-
ty roczne, w cenie 50 lub 25 złotych – ich posia-
dacze mogą odwiedzać zoo każdego dnia. 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymamy  
4 040 421,96 zł. Obwodnicę zbuduje Całus Sp. z o.o. 
Spółka Komandytowa. Całkowity koszt zadania to pra-
wie 8,3 mln zł.  BKS
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KULTURA REKREACJA

Tradycyjny plener  
w nowotomyskim  
muzeum

Od 4 do 13 czerwca na terenie Muzeum  
Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu 
trwał XLII Ogólnopolski Plener Wikliniarski  
Wiklina 2021. 

Artyści uczestniczący w plenerze projektowali przestrzenne formy wikli-
nowe, zrealizowane przez dziesięcioro plecionkarzy. Na terenie muzeum 
prowadzone były również otwarte pokazy wyplatania form wiklinowych. 
Efekty działań artystów można podziwiać na terenie muzeum.

Plener na stałe wpisał się w kalendarium gminnych wydarzeń kultural-
nych. W tym roku odbył się już po raz 42. OT

Czy w Parku Feliksa 
powstanie wieża widokowa?

Półkolonie w Zbąszyniu

Liczymy na to, że od maja przyszłego roku mieszkańcy i goście będą  
mogli podziwiać Nowy Tomyśl z dogodnego miejsca na wysokości  
ponad 30 metrów nad ziemią. Będzie to możliwe dzięki wieży widokowej,  
jaka zostanie zbudowana przez Gminę w Parku Feliksa w ramach  
projektu „Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej 
na terenie Gminy Nowy Tomyśl”.

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, 
ponownie odbyły się półkolonie dla dzieci  
w Zbąszyniu, na które dowożone są od kilku  
lat także dzieci z naszej gminy. Mogły one 
uczestniczyć w dwóch tygodniowych  
turnusach. Rodzice płacili tylko za wyżywienie, 
koszulki i czapeczki.

– Wieża będzie niewątpliwie kolejną atrakcją na te-
renie miasta i kojarzoną z miastem, ale ważnym celem 
realizowanego przedsięwzięcia jest też podnoszenie 
świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych  
– mówi burmistrz Włodzimierz Hibner.

Konstrukcja ma być wykonana z drewna i sięgać 
ponad trzydziestu metrów. Wokół zaprojektowano 
siedzisko w kształcie mapy miasta oraz oświetlony 

Organizator, czyli gmina Zbąszyń, zapewnił uczest-
nikom opiekę pedagogiczną, ubezpieczenie, ciekawy 
program zajęć i dwudaniowy obiad. Gmina Nowy 

Nagroda ministra  
dla naszego artysty

Zdzich – bo znamy naszego plastyka i pod takim 
pseudonimem – specjalizuje się w malowaniu pejzaży 
oraz zabytkowej architektury. Opracował cykle grafik: 
„Oświęcim” (to miasto, z którego pochodzi),  „Grodzisk 
Wielkopolski”, „Stary Zator”, „Sominy”, „Krotoszyn”, 
„Śmigiel”, „Kościan”, „Międzychód”, „Gusko”. Od 1999 
roku mieszka i tworzy w Nowym Tomyślu.

Zdzisław Połącarz, artysta-malarz i działacz  
społeczny, otrzymał nagrodę od Ministra  
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,  
prof. dr hab. Piotra Glińskiego, za wybitne  
osiągnięcia artystyczne. 

Gmina Nowy Tomyśl stworzy nowe atrakcje na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej, w tym wieżę 
widokowo-obserwacyjną, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina 
chce przeznaczyć ponad 1,4 mln zł na to zadanie, z czego wsparcie z WRPO wyniesie 672 837,89 zł. 

Tomyśl pokryła koszt dojazdu – autokaru i opieku-
nów. Pierwszy turnus odbył się od 22 do 28 lipca, 
drugi – od 29 lipca do 4 sierpnia. W każdym z nich 
wzięło udział po około 40 dzieci z naszego terenu, 
w wieku 6-12 lat. Zajęcia odbywały się codziennie 
oprócz weekendów, od godziny 10.00 do 16.00. Były 
świetną formą aktywnego wypoczynku dla dzieci –  
w programie było plażowanie, seanse filmowe, za-
bawa na dmuchanych zamkach, rejsy łodzią rekre-
acyjną „Błędna” oraz wiele innych atrakcji. IJ

trójwymiarowy napis 
„Nowy Tomyśl”. Całość 
prezentujemy na wizu-
alizacjach. Wieża będzie 
ważnym elementem two-
rzonej ścieżki przyrod-
niczo-edukacyjnej, która 
poprowadzi ścieżkami 
Parku Feliksa, stwarzając 
zwiedzającym możliwość 
zapoznania się z wystę-
pującą na jego terenie 
florą i fauną. W projek-
cie są również miejsca  
z grami edukacyjnymi 
dla najmłodszych. BKS

Prace Zdzisława Franciszka Połącarza są prezento-
wane na liczących się wystawach sztuki współczesnej  
w Polsce i za granicą. Od wielu lat jest on też inicjato-
rem i organizatorem wielu plenerów malarsko-rzeź-
biarskich. IJ
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NASZE SPRAWY NASZE SPRAWY

– Jak się żyje w Przyłęku?
– Tak jak wszędzie, czyli szybko. 

Wiele się u nas dzieje za sprawą licz-
nej grupy aktywnych mieszkańców, 
działających w ramach Rady Sołec-
kiej, Stowarzyszenia „Nasz Przyłęk”, 
któremu prezesuje Krzysztof Łopa-
ta i Koła Gospodyń Wiejskich, które-
mu przewodniczy Anna Szymańska. 
Ostatnio, po wielu latach przerwy, 
reaktywowano też, za sprawą Gmin-

nej Szkółki Piłkarskiej, klub Zawilec 
Przyłęk. Mamy też bardzo zaanga-
żowanych sympatyków Przyłęku – 
przedsiębiorców i rzemieślników. 
Tych aktywnych osób jest w sumie 
ponad sto – tyle liczy nasza grupa na 
WhatsAppie. Powiedziałem, że żyje 
się szybko, bo przeważnie chętne 
do udziału w różnych przedsięwzię-

ciach są osoby bardzo zajęte także 
w życiu zawodowym i prywatnym. 
Ludzie, którzy mają dużo czasu, 
lubią posiedzieć na rybach czy od-
poczywać w innej formie. Myślę, że 
wszystkim nam żyje się tu dobrze. 
Liczba mieszkańców rośnie ostatnio 
każdego roku o około 50. Nie bra-
kuje nam pomysłów. Jako pierwsi 
w okolicy obchodziliśmy jubileusz 
wsi – to było 300-lecie Przyłęku,  

w 2004 roku. Mamy herb miejsco-
wości, który widnieje na tabliczkach 
przy wszystkich posesjach. Jeste-
śmy największą obszarowo wsią 
w gminie Nowy Tomyśl, ale zwartą 
w działaniach. Kiedy funkcjonował 
budżet obywatelski, prawie zawsze 
wygrywaliśmy głosowanie. Tak po-
wstało między innymi boisko z całą 

infrastrukturą, siłownia zewnętrzna, 
wiata biesiadna przy wigwamie…

– Wigwam istnieje już od kilku-
nastu lat i cały czas tętni życiem 
– także teraz, podczas naszej roz-
mowy.

– Powstał w 2009 roku. Złożyliśmy 
do Urzędu Marszałkowskiego pro-
jekt do konkursu na prokulturowe  
i proekologiczne zagospodarowanie 
terenów przy świetlicach wiejskich. 

Otrzymaliśmy 10 tysięcy złotych. 
Projekt przewidywał m.in. miej-
sce na ognisko, ale Rada Sołecka, 
zwracając uwagę na bliskość lasu, 
przekonała mnie, żeby zbudować 
wigwam, który pozwoli bezpiecznie 
rozpalać ogień i oczywiście bawić 
się. Miałem obawy, że nie będzie  
za co zbudować tak dużego obiektu,  

Przyłęk  
stawia  
na rodzinę
Rozmowa z radnym gminnym i sołtysem,  
Bogusławem Nawrotem



– Z jednej strony może to być na-
wiązanie do przeszłości naszych 
terenów. Około 330 milionów lat 
temu Polska była w strefie rów-
nikowej. Z drugiej strony można 
znaleźć wspólny mianownik w na-
zwie ronda – Biesenthal, które leży 
niedaleko „wyspy tropikalnej” pod 
Berlinem. Dla mnie osobiście jest 
to po prostu ciekawa atrakcja na 
skalę lokalną i turystyczną – powie-
dział burmistrz Włodzimierz Hib-
ner, kiedy o komentarz, poprosił  
go jeden z dzienników lokalnych.

Tymczasem egzotycznym drze-
wem zainteresowały się także me-
dia ogólnopolskie – między innymi 
radio RMF FM, portal Interia i te-
lewizja Polsat. Sprawiło to, że po-
pularność palmy analizowaliśmy 
po kilku miesiącach przez pryzmat 
promocji miasta. Zwłaszcza, że  
w samym Nowym Tomyślu, obok 
opinii życzliwych pomysłowi, po-
jawiły się także krytyczne, kwe-
stionujące zwłaszcza poniesione 
koszty.

Palma kosztowała 2,5 tys. zło-
tych. Artykuły i reportaże o palmie 
przyniosły Nowemu Tomyślowi 

ekwiwalent reklamowy (tzw. AVE) 
w wysokości prawie 233 tysięcy 
złotych (dane z raportu Instytutu 
Monitorowania Mediów za okres 
do 20 lipca) – oznacza to, że tyle 
orientacyjnie kosztowałyby te pu-
blikacje i emisje, gdyby były re-
klamą. Wskaźnik, chociaż liczony 
według uznanych metod badaw-
czych, jest do pewnego stopnia 
orientacyjny, gdyż z jednej strony 
autentyczne artykuły i reportaże są 
cenniejsze i bardziej wiarygodne,  
a z drugiej – na ich treść nie mamy 

wpływu. Raport IMM wskazuje, że 
wydźwięk informacji w mediach 
był najczęściej neutralny. Jeżeli 
chodzi o publikacje opiniujące, to 
stosunek pozytywnych do nega-
tywnych był zdecydowanie dodat-
ni – w proporcji 6:2. 

Medialny efekt oryginalnego 
przedsięwzięcia trzeba więc uznać 
za udany. Podobnie uważa Macieja 
Krzysztoszek, praktyk w dziedzinie 
komunikacji społecznej i medial-
nej, członek Polskiego Stowarzy-
szenia Public Relations:

– Palma to unikatowy obiekt  
w skali regionu. Wiele się o nim 
mówi, co na pewno świadczy  
o osiągnięciu jednego z celów – czy-
li zwrócenia uwagi na miasto, bo 
projekt dostrzegły nie tylko media 
lokalne, ale też ogólnopolskie. Przy 
inwestycjach publicznych ryzyk zwy-
kle jest wiele, ale w tym przypadku 
widzę  tylko jedno, związane z tym, 
jak ta roślina zachowa się przy du-
żych mrozach, czyli poniżej pozio-
mu –17 stopni, który teoretycznie 
jest progiem wytrzymałości. Wtedy 
krytyka byłaby bardziej uzasadnio-
na, niż pojawiające się teraz głosy 

dotyczące kosztów. Argumenty, że za 
pieniądze wydane na palmę można 
było wyremontować chodnik, mijają 
się z prawdą, bo wiemy, jakie są ceny 
takich inwestycji. Uważam, że koszty 
były stosunkowo niewielkie, zwłasz-
cza że towarzyszyły większym pracom 
infrastrukturalnym w tym miejscu.

– Jeśli zastosujemy się do zaleceń 
dendrologów zimowanie palmy nie 
będzie ryzykowne tak bardzo, jak 
mogłoby się wydawać. W mroźnym 
czasie przewidujemy chronienie 
drzewa za pomocą agrowłókniny  
i kabla grzewczego – zapewnia bur-
mistrz Włodzimierz Hibner. – Takie 
obiekty jak rekordowy kosz wiklino-
wy, ogród zoologiczny, tężnia solan-

kowa czy teraz palma na rondzie 
Biesenthal wyróżniają nas na tle in-
nych miast, decydują o tym, że Nowy 
Tomyśl jest kojarzony jako miejsce 
warte odwiedzenia. Pełne atrak-
cji, o jakich inne miasta tej wielko-
ści mogą tylko pomarzyć. Nie chcę  
z tego rezygnować – niebawem w 
zoo pojawią się kangury, zbudujemy 
też wyjątkową jeśli chodzi o miasta 
wieżę obserwacyjną. Tego lata widy-
wano na rondzie Biesenthall tury-
stów, którzy przyszli tam specjalnie 
po to, by zrobić sobie zdjęcie. To jest 
dla mnie najlepszy dowód na to,  
że ryzyka warto podejmować. 

Maciej Krzysztoszek zwraca 
uwagę, że każda forma promocji 

miasta powinna być dobrze zako-
munikowana. W przypadku palmy 
doradza, by trzymać się jednej  
argumentacji – że jest to nawiąza-
nie do partnerstwa z niemieckim 
Biesenthal:

– W tym kontekście jest to bardzo 
ciekawy projekt. Proponowałbym 
wzmocnić taką właśnie komunika-
cję i nie pozostawiać pola do indy-
widualnej interpretacji. Warto też 
zachęcić miasto partnerskie, by  
u siebie zrobiło coś podobnego – na 
przykład sadząc w miejscu nawiązu-
jącym do Nowego Tomyśla roślinę 
związaną z polskim regionem – pod-
powiada ekspert. 

 Ewa Pilarczyk

Palma na rondzie Biesenthal  
kolejną atrakcją Nowego Tomyśla

– O instalacji artystycznej, jaka stanęła blisko 20 lat temu na warszawskim rondzie de Gaulla,  
też mówiono początkowo, że kiepski pomysł, łysy kikut, że odpadają liście. Z biegiem lat natomiast 
palma dosłownie wrosła w przestrzeń miejską i dziś nikt nie wyobraża sobie w tym miejscu czegoś 
innego. Ludzie umawiając się tutaj nie mówią, że spotykają się na rondzie, tylko że pod palmą  
– komentuje Maciej Krzysztoszek, ekspert public relations i mieszkaniec stolicy. Pomysł posadzenia 
palmy na rondzie Biesenthal w Nowym Tomyślu uważa, mimo pewnego ryzyka, za ciekawy.

Maciej Krzysztoszek
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Mistrzostwa Polski 
Karate Kyokushin

W zwykłą czerwcową sobotę uczestnicy  
sportowego widowiska  w hali Szkoły  
Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego  
przenieśli nas w magiczną atmosferę  
panującą na japońskiej Okinawie. W pamięci 
widzów pozostanie zwłaszcza widok trzynastu 
desek, łamanych przez jednego ze zwycięzców 
tych mistrzostw, Patryka Sypienia. 

12 czerwca ponad 100 zawodników z 51 polskich 
klubów przybyło do Nowego Tomyśla, aby zaprezen-
tować swoje umiejętności i zmierzyć się podczas 48 
Mistrzostw Polski Seniorów Karate Kyokushin. Zawo-
dy, zorganizowane przez miejscowy Klub Karate Ky-
okushin Kanku, odbywały się pod honorowym patro-
natem Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu.

Zaczęło się od bicia w japoński bęben (Taiko) przez 
sensei Pawła Sujkę, który na co dzień jest jednym  
z zastępców prezydenta Świnoujścia. Potem już za-
wodnicy zachwycili kibiców  umiejętnościami i wytrzy-
małością. Kyokushin to nie tylko sztuka walki, ale tak-
że swego rodzaju filozofia. Jej celem jest przeniesienie 
zaangażowania i dążenia do perfekcji z treningów do 
życia codziennego. Karate Kyokushin to jedna z naj-
bardziej kontaktowych form sztuk walki. Twórcą tego 
stylu był legendarny Masutatsu Oyama – człowiek, 
który gołymi rękoma potrafił zabić byka, czy stoczyć 
300 pojedynków w 3 dni.

Najlepszymi w zawodach okazali się: Anna Bielska 
(Uczniowski Klub Karate Kyokushin IPPON, Warszawa) 
i Igor Lamot (Klub Kyokushin Karate im. M. Oyama, 
Wrocław), a w kategorii Tameshiwari Agnieszka Winek 
(Klub Sportów Walki Bushi, Warszawa) oraz Patryk 
Sypień (Wrocławski Klub Karate Kyokushin-Sypień). 
Wielokrotny mistrz Polski i Europy, łamał na oczach 
widzów trzynaście desek. Każda miała grubość 2,5 cm, 
a pokonywał je trzema technikami – uderzeniem dło-
nią, łokciem i piętą. 

Współorganizatorami zawodów były Gmi-
na Nowy Tomyśl, Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Nowym Tomyślu, Wyższa Szkoła Pedago-
giki i Administracji im. Mieszka I w Pozna-
niu oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa 
Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Niezależnie  
od tych zawodów, Klub Karate Kyokushin 
Kanku w Nowym Tomyślu, którego prezesem 
jest Krzysztof Szeffner, otrzymał w tym roku 
od gminy dotację na upowszechnianie kultu-
ry fizycznej i sportu w wysokości 22 tys. zł. 

Sędzia głównym mistrzostw był shihan Andrzej Drew-
niak, a technicznym – shihan Jacek Czerniec. EP

 ale drewno dostarczył jeden z na-
szych mieszkańców, właściciel tar-
taku, inni przedsiębiorcy pomogli 
finansowo, ludzie pracowali spo-
łecznie przez rok we wszystkie sobo-
ty albo wpłacali pieniądze na konto 
– i jest! Przy tej budowie wielu ludzi 
dopiero się poznało i zaprzyjaźniło. 
Od tego czasu integrowaliśmy się  
– nie tylko przy pracy, ale też na wie-
lu przeróżnych wycieczkach. Ostat-
nio, z powodu pandemii są one 
nieco krótsze. Byliśmy w tym roku 
na nartach, warsztatach pszcze-
larskich, w ogrodzie botanicznym  
w Wojsławicach, na spływach kaja-
kowych. Wracając jeszcze do wigwa-
mu – w tym roku chcemy dokończyć 
dzieło zagospodarowania terenu 
wokół niego, złożyliśmy więc kolej-
ny projekt do konkursu ogłoszone-
go przez Urząd Marszałkowski, tytu-
łując go „Zielone serce Przyłęku”.

– Wspomniał Pan o pikniku – 
słyszałem, że ten ostatni, lipco-
wy, należał do udanych?

– Był wyjątkowy, bo po raz pierw-
szy świętowaliśmy przez trzy dni. 
Niestety jednak sam piknik koń-
czył się dyngusem. Ulewa popsuła 
nam finał, który miał być mocnym 
uderzeniem. Poszkodowane były 
zwłaszcza dzieci, bo przygotowa-
liśmy dla nich wiele atrakcji i nie  
z wszystkich mogły one skorzy-
stać. Wcześniej jednak, w czwar-
tek i piątek, odbywała się część 
warsztatowa – udzielanie pierw-
szej pomocy, malowanie, robienie 
pieczątek, przyrządzanie surówek. 
Dzieci miały niesamowicie dobrze 
zorganizowany ten czas, w specjal-
nie urządzonym miasteczku namio-
towym, gdzie można było nawet 
przenocować. W dniu pikniku po-

goda poprawiła się od godziny 18, 
dla dorosłych. Odbyła się biesiada 
przyłękowa – czy też przyłęcka, bo 
to też mówimy na dwa sposoby –  
a także zabawa. 

– Który to już raz odbywała się 
wasza impreza?

– Odbywa się co roku od 2004 
roku, oprócz ubiegłego roku, z tym 
że początkowo organizowaliśmy 
piknik w gospodarstwie agrotu-
rystycznym „U Huberta”, tam też 
świętowaliśmy wspomniany jubile-
usz wsi. 

– Piknik zawsze w trzecią so-
botę lipca, spotkania aktywnego 
grona mieszkańców regularnie  
w pierwsze wtorki miesiąca, rok 
w rok wycieczki i spotkania, po-
nad stu aktywnych mieszkańców, 
którym chce się wspólnie działać. 
Co tak integruje mieszkańców?

– Działamy w ten sposób, by każ-
dy znalazł tu cząstkę siebie. Wiado-
mo, że do Wojsławic jadą mieszkań-
cy zainteresowani ogrodami, a na 
basen ten, kto lubi pływać. Jeste-
śmy wzajemnie otwarci na swoje 
propozycje – na przykład doroczne 
zawody MTB zaczęły się od tego, że 
mieszkaniec Przyłęku, zapropono-
wał, by zorganizować u nas jeden  
z wyścigów zaliczanych do Solid 
MTB Maraton, w którym to cyklu 
już sam uczestniczył. Wytyczamy 
więc trasę, organizujemy parkingi – 
wielu ludzi, w tym i młodzież szkol-
na, chce przy tym pracować. Każdy 
może znaleźć wsparcie dla swoich 
pomysłów, więc angażuje się też  
w inne. Możemy też przy okazji ta-
kich imprez promować nasz pro-
dukt – „talarki przyłękowe” z ziem-
niaków, które cieszą się wielkim 
powodzeniem na każdej imprezie.

– Często przywołujecie w swo-
ich działaniach motyw rodziny. 
Czytałem na profilu stowarzysze-
nia, że  na jesień szykujecie cykl 
warsztatów. Coś więcej o tym 
kierunku działań?

– Nasza tegoroczna lipcowa im-
preza odbywała się w ramach pro-
jektu „Rodzina to silna drużyna”. 
Hasło pikniku brzmiało „Rodzina 
uśmiechem malowana”. W naszych 
działaniach myślimy o rodzinach  
i o ludziach w każdym wieku. Opra-
cowaliśmy i przeprowadziliśmy 
ankietę, która była kierowana do 
młodzieży od 10 do 20 lat, by do-
wiedzieć się, co im proponować, 
by wyciągnąć ich z domu, oderwać 
od komputerów. Dbamy również  
o to, by zmianom pokoleniowym  
w wiosce, w naszych organizacjach, 
towarzyszyła pamięć o poprzed-
nikach. 15 sierpnia organizujemy 
dla seniorów „klekoty przyłękowe”  
– czyli spotkanie, rozmowy i śpiewa-
nie przy akordeonie w wigwamie. 
Wychodzimy też naprzeciw miesz-
kańcom, którzy potrzebują pomocy, 
organizujemy akcje charytatywne. 
Wiele naszych działań, zwłaszcza 
te propozycje kierowane do rodzin, 
warsztaty, wynikają z tego, że na 
spotkaniach Stowarzyszenia „Nasz 
Przyłęk” zgodnie zauważyliśmy,  
że rodziny coraz mniej dziś rozma-
wiają… Warsztaty organizujemy od 
pewnego czasu dzięki współpracy  
z Magdaleną Sokołowską-Leger 
która jest doradcą personalnym, 
mediatorką, coachem. Podczas tych 
jesiennych, zatytułowanych „Jak ga-
dać, żeby się dogadać”, chcemy za-
stanowić się wspólnie nad tym, jak 
zadbać o dobrą atmosferę, spokój  
i harmonię w domu. 

– W działania w wiosce też  
angażują się całe rodziny?

– Jest wiele takich rodzin, ale to 
zależy właśnie od tego, jaki przy-
kład dadzą dorośli. Jeśli chce się 
rodzicom, to i dzieci się angażują. 
Ogólnie – nasze działania dla rodzin 
cieszą się zainteresowaniem. W zor-
ganizowanych dla nich w czwartek 
przed piknikiem podchodach wzię-
ło udział aż 80 osób! Największym 
dobrem naszej wsi są ludzie, bo to 
oni kreują jej wizerunek

 Rozmawiał Maciej Fliger
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Wakacyjnie,  
na sportowo  
– w każdym wieku

Umiem pływać!

Rowerowy  
tor przeszkód

We wtorki i czwartki od 10.00 do 12.00  
na różnych obiektach Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Nowym Tomyślu organizowane  
są zajęcia w ramach programu „Wakacje  
z OSiR”. Dzieci i młodzież korzystają zwłaszcza  
z obiektów w Parku Feliksa – z boiska  
ze sztuczną nawierzchnią (tzw. PZU),  
Strefy Sportu (boiska do koszykówki  
i siatkówki) oraz ze Strzelnicy Miejskiej,  
a także ze Stadionu Miejskiego. 

W lipcu zakończono tegoroczną edycję  
Programu Powszechnej Nauki Pływania 
„Umiem Pływać”. Program realizowany  
w Nowym Tomyślu od 2016 r. przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji cieszy się cały czas dużym 
zainteresowaniem. 

Przy boiskach „Orlik” na os. Północ dostępny 
jest od dwóch miesięcy nowoczesny tor  
rowerowy, złożony z dwóch pętli. Jego budowa 
była ukłonem gminy w kierunku miłośników 
pumptracku – jest to jak na razie jedyny taki 
obiekt w naszym regionie.

Na „Zajęcia z animatorem”, przeznaczone dla dzie-
ci i młodzieży w każdym wieku, zapraszamy na orlika 
przy Szkole Podstawowej nr 3 na osiedlu Północ. Dla 
tej samej grupy wiekowej organizowane są „Słodkie 
konkursy” – czyli rywalizacja w różnych konkuren-
cjach sportowych na „orliku”. Ponadto od początku 
sierpnia w poniedziałku i środy, w godzinach od 11.00 
do 13.00, odbywają się „Zajęcia piłkarskie dla dzieci”. 

Pomyślano także o dzieciach z niepełnosprawno-
ściami. Z myślą o nich OSiR realizuje projekt „Zajęcia 
piłkarskie dla osób niepełnosprawnych”. Prowadzone 
są one oczywiście pod okiem specjalisty. 

Mamy także propozycje dla dorosłych. „Oldboy 35+” 
to piłka nożna dla panów, którzy ukończyli 35 rok ży-
cia, a nadal chcą regularnie trenować. Spotkania odby-
wają się w każdy piątek o godzinie 20.00 na Stadionie 
Miejskim. „Aktywny senior” to projekt OSiR skierowa-
ny do osób, które ukończyły 65 rok życia. Na zajęcia 
zapraszamy w co drugą środę od godziny 9.00. 

Dokładny harmonogram wszystkich zajęć zamiesz-
czone są na stronie www.osirnt.pl w zakładce „Lato  
w OSiR”. OSiR

W tegorocznej, wakacyjnej edycji wzięło udział 180 
dzieci z Nowego Tomyśla. Byli to uczniowie, którzy  
w tym roku szkolnym ukończyli drugą klasę szkoły 
podstawowej. Przez dwa tygodnie jeździli na zajęcia 
pod opieką szkolnych nauczycieli i zdobywali umie-
jętności pływackie pod okiem instruktorów. 

Pumptrack to dyscyplina rowerowa; tak samo nazy-
wa się specjalnie przygotowany tor, zbudowany z za-
krętów i muld, przeznaczony do jazdy jednośladem. 
Pierwsze tego typu obiekty zaczęły powstawać w Pol-
sce ok. 8 lat temu. Otwarcie nowotomyskiego toru 
uświetnił 11 czerwca krótkim pokazem Bartosz Giem-
za – aktualny Mistrz Polski Pumptrack i wielokrotny 
Mistrz Polski BMX Racing.  EP

Program realizowany jest razem z Fundacją 
Akademii Wychowania Fizycznego w Pozna-
niu, która jest koordynatorem całego pro-
jektu i beneficjentem środków finansowych. 
Gmina Nowy Tomyśl dofinansowała projekt 
w kwocie 30 tysięcy złotych.

Budowa pumptracku została sfinansowana 
ze środków własnych gminy. Całkowity koszt 
wyniósł 300 tys. złotych. 

Dzieci zrealizowały cele przewidziane w programie, 
a niektóre nabyły umiejętności wykraczające poza  
założenia. Egzaminy na kartę pływacką zdało 20 
uczniów – czyli prawie wszyscy przystępujący. Cer-
tyfikaty wręczyli zastępca burmistrza Grażyna Pogo-
nowska i dyrektor OSiR Artur Łoziński.  OSiR

Wszystkie wymienione zajęcia sportowe 
są organizowane lub współorganizowane  

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Nowym Tomyślu,  

a udział w nich jest bezpłatny.
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Feliks Cup  
2021

5 września (niedziela), w godzi-
nach 11.00–14.30, podczas Jar-
marku Chmielo-Wikliniarskiego, 
odbędzie się pierwsza edycja tur-
nieju piłki nożnej – „Feliks Cup” 
dla dzieci urodzonych w 2010 roku  
i młodszych. Po zawodach rozegra-
ny zostanie mecz pomiędzy oldbo-
jami z Nowego Tomyśla oraz byłymi 
piłkarzami poznańskiego Lecha.

Zarówno turniej, jak i potyczka 
oldbojów, odbędą się na stadionie 
miejskim. Zachęcamy do kibico-
wania adeptom piłki nożnej oraz 
gwiazdom „Kolejorza”. Mecz daw-
nych przyjaciół z boiska może być 
okazją do zrobienia pamiątkowych 
fotografii  oraz zdobycia cennych 
autografów!   EP

Podczas Jarmarku odbędzie się  
II edycja Ogólnopolskiego  

konkursu  
na „Najdłuższą Deskę (plank)”.  

Zapraszamy wszystkich  
zainteresowanych  

do uczestnictwa w rywalizacji!  
Rekord ostatniej edycji  

to 13 min.


