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Podziękowania

wydatkach majątkowych Gminy Nowe Miasto nad
Wartą zaplanowana jest w budżecie łączna kwota blisko

dla

godnej pochwały
postawy mieszkań
ców Chociczy
Za

pośrednictwem

prasy

chciałbym podziękować mieszkańcom

Chociczy za

godną

pochwały postawę włączenia

w

8,5 mln zł.
czytaj więcej na stronie 4

Budżetowe wydatki
w przyjętym budżecie w Gminie Nowe Miasto nad Wartą wydatki

w 2010 r. wynoszą 31.824.664,79 zł.

się

w walkę z żywiołem, jakim
były ostatnie opady śniegu.
c7J'taj więcej na stronie 6

Ostatki ZS w Nowym

Mieście

4 lutego około godziny 16:00

w Gminnym Ośrodku Kultury rozbrzmiały pierwsze takty
poloneza. Tym staropolskim
tańcem uczniowie klas III Gimnazjum im. gen. lH. Dąbrow
skiego w Nowym Mieście nad
Wartą rozpoczęli Ostatki.

czytaj więcej na stronie 4

Wśród strażaków

o II wojnie

światowej
Strażacy

z OSP Klęka po raz kolejny pokazali, że nawet w
niezwykle ciekawe
wydarzenie kulturalne, cieszące się ogromnym zainteresowaniem jej mieszkańców. Wystarczy tylko chcieć i wykazać się
inicjatywą. A takich ludzi wśród druhen i druhów jest w Klęce
wielu.
małej miejscowości można zorganizować

czytaj więcej na stronie 7

czytaj więcej na stronie 8

Bal

Stowarzyszenia
Miłośników
Ziemi
Nowomiejskiej
Dnia 6. lutego w nowomiejskim domu kultury odbył się 11
już Bal Karnawałowy SMZN.
Do tańca przygrywał zespół
Karat, a obsługę zapewniała restauracja Rosana.
czytaj
Luty 2010

więcej

...

na stronie 11
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Strona 1

WŚRÓD
go

KSIĄŻEK
Nowości Biblioteki
Publicznej Gminy
Nowe Miasto oraz
filii w Boguszynie
"K8iążka

nie rozdzielny
towarzysz, przyjaciel bez
interesu, domownik bez
narzekania. "
!Ignacy Krasicki!

LITERATURA MŁODZIE·
ŻOWA
WS1JIstko będzie dobrze - Rosie Rushton. Lyall już wie, że
jego przybran i rodzice nie chcą
go dlużej wychowywać . .. Ale
z drugiej strony, czy można się
im dziwić, skoro jest takim
nerwowym nastolatkiem? Jay
chcialby być taki taki,jak inni
chłopcy z jego klasy, a nie być
przez wszystkich nazywany
karzełkiem. Fiona sądzi , że
spotka wreszcie kogoś, kto
naprawdę ją kocha. Każde z
tej trójki nastolatków sądzi ,
że już gorzej w ich życiu być
nie może. Ajednak ..
Wydawnictwo C&T

Kochaj tego,

Z

kim jestd -

Cecily von Ziegesar. To kolejna książka z serii Plo Ikara.
Trojaczk i A, B i O wraz z
rodziną i przyjaciółmi wyjeż
dżają na Bahamy. W pięknych
tropikach podnosi się nie tylko
temperatura powietrza, ale też
uczuć: R i A coraz częściej
spacerują po plaży w blasku
zachodzącego slolica. J natomiast jest nieco znudzona
i chętn i e jeszcze bardziej
podgrzałaby atmosferę nowym romansem. A B poznaje
chłopaka, który od razu wpada
jej w oko. Niestety poznaje też
jego dziewczynę ..
Wydawnictwo Amber

Gone Zlliknęli: Faza pierwsza
niepokój - Michaela Granta.
W mgnieniu oka znikają dorośli. Nauczycie le, policjanci ,
lekarze, rodzice·... Zostająna
stolatki, dzieci, niemowlęta ...
M il kną telefony. N ie dziala
Internet. Nie ma te lewizji.
Strona 2

Powiśla

ma od stuleci

złą

sławę? Czy tortury wpływają
na możliwości intelektual-

N ikt nie wie co się stało ..
Pomoc nie nadchodzi.
Wydawnictwo Jaguar S.c.

POWIEŚĆ OBYCZAJOWA
Ostatnie lato - Catrin Co llie.
Prusy Wschodnie, s ierpi e ń
1939 rok. Rodzice Charlotte
von Datski wydają wspaniały
bal, żeby uczcić jej osiemnaste urodziny. Tego samego
wieczoru hrabia Claus von
Letteberg prosi dziewczynę o
rękę. Niestety zaraz po ślubi e
okazuje s i ę, że wymarzone
małżeJ\stwo z up e łnie nie
przypomina naiwnych w izji,
jakie snuła w swoim pamięt
niku zakochana nastolatka.
PrószyJ\ski i S-ka

Sukcesol'ka - Stephena
Freya. Gra wielkimi pieniędzmi to wielkie namiętno
ści - zwykle negatywne. Nic
dziwnego, że życie bohatera
powieści jest jak pływanie w
basenie z rekinami i piraniami. On zresztą też ma ostre
zęby, w i ęc krew s i ę leje,
fortuny rosną, a czytelnik
otrzymuje wie lk ą dawkę
pierwszorzędnych emocj i.
Świat Książki
Przeklinałl1 rzekę

czasu

- Pera Petersona. Matka
Armida dowiaduje się, że
ma raka. Tego samego dnia,
zamieniwszy z mężem kilka
zdawkowych słów, wyjeżdża
do Dan ii, do nadmorskiego
miasta, z którego pochodzi.
Nie wie, że jest to ostatni
tydziell jej życ i a. Arvid wyrusza za matką. Nazajutrz
rano, z butelką calvadosu w
kieszeni, siada obok niej na
wydmie ..
Wydawn ictwo WAB
Pałac

Ostl'ogskich - Tomasza P i ątka. Dlaczego labirynt
piwnic ciągnący się pod
kamienicami warszawskie-

ne torturowanych? Czy ktoś,
kto zarządza wszechświatem,
choćby i częśc iowo , może
sobie pozwolić na miłość? Na
te i inne pytania zainteresowani znajdą odpowiedź w tej
książce.

Wydawnictwo WA

POWIEŚCI SENSACYJNOKRYMINALNE
Totenkopf- Leo Kesslera. Rok
1941. Front wschodni, operacja
Barbarossa. Po niesamowitym
zwycięstw i e nad Francją w
1940 roku, N iemcy pozostają w
stanie euforii, która udziela się
także Batal ionowi Sztunnowemu SS WOTAN. Hitler chcąc
wykorzystać zapał narodu
rzuca Wehrmacht do ataku na
Rosję Sowiecką. Ta kampania
będzie inna niż poprzednie okrucieństwo i bezwzględność
przekroczą wszelką miarę.

Instytut Wydawniczy ERICA
Cza,,~v alert - Julian Hudson .
Opowieść ta zabierze czytelni-

ka do pełnego dramatycznych
napięć regionu Zatoki Perskiej.
Pokaże dowódców, pracow-

ników wywiadu, marynarzy,
pilotów i członków jednostki
specja ln ej "Zlote Foki " w
ich działaniach. Pokaże także
zd rajców.
Sprzedaż Dobrej Książki
Tczew

Festiwal Rado.'ci - Mary i
Caro I Higgins Clark. W miasteczku Branscombe wszyscy
przygotowują s i ę do p ierwszego Bożonarodzeniowego
Festiwalu Radości. W wieczór

mediów ... Co decyduje o wyroku? Zawód, wiek, pleć?
Wydawnictwo m

LITERATURA POPULARNO-NAUKOWA

Odziedziczone marzenia Baracka Obamy. To szczera
i osobista książka, w której
niepospolicie inteli gentny
przywódca pol ityczny podejmuje próbę samookreś l enia
się w poszukiwaniu własnej
tożsamośc i. Książka powstała, zanim autor stal się osobą
powszechnie zna ną i dzięki
temu w niezamierzony sposób
ukazuje, dlaczego wybór Obamy na stanowisko prezydenta
przyniósłby zarówno symboliczną, jak i rzeczywistą przemianę w stosunkach pom iędzy
Ameryką a resztą świata .
Wydawnictwo Media Rodzina

Najbardziej lubił wtorki - ks .
abp M ieczysława Mokrzyckiego i Brygidy Grysiak. Jest to
opowieść o życi u codziennym
Jana Pawła II. O tym, co go
wzruszało, co rozśmieszało,
o czym rozmawiał z ważnymi
politykami, komu się zwierzał,
co czytał, co naprawdę lubił
śpiewać ..
\\'ydawnicrn.'Q

ITI

huśtawce emocji - Terri
Cheney. Zadziwiająco szczere wspomnienia amerykań
skiej prawniczki zw iązanej z
przemysłem rozrywkowym,
która przez lata zmagała s ię
z depresją dwubiegunową.
Przedstawia w niej objawy i
skutk i niszczycielskiej choroby, która omal jej nie zab iła.
Wydawnictwo VideografIl

Nil

poprzedzający rozpoczęcie

festynu kilku przyjaciół dowiaduje s i ę, że wygrało na loterii
osiemdz i esiąt milionów dolarów. Jeden z nich w ostatniej
chwili rezygnujez gry, a potem
znika.
Prószyllski I S-ka

Wirus - Robe rta Liparulo.
Zmodyfikowana genetycznie
forma śmiercionośnego w iru sa
Ebola atakuj e tysiące osób,
których nazwiska znalazły się
na tajemniczej liście. Wśród
nich są politycy, aktorzy, ludzie
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Pokona/ali/ raka - Elanie
Nussbaum. To autentyczna
historia pewnej Amerykank i,
której po la tach uciążliwej i
dramatycznej wa lki z rakiem
udaje się wreszcie pokonać
chorobę. Kiedy zawodzą konwencjonalne i wyniszczające
organ izm metody leczenia,
niespodziewany sukces przynosi zwrot ku makrobiotyce.
Wydawnictwo Videograf II
oprac, Muria Tomczak
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ODREDAKCJI
Drodzy Czytelnicy!
Zima nie odpuszcza! Ogromne ilości śniegu zachęciły niektórych do
lepienia bałwanów, które prezentujemy poniżej: - )
Za nami sporo imprez, które odbyły się w nowo wyremontowanej sali
GOK-u. Możemy o nich poczytać na łamach WL.
Zachecamy do przekazania 1% podatku dla OSP w Klęce (szczegóły na
str. 5).
Zapraszamy do lektury: -)
Julia Rzepka
redaktor naczelna
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Planowane inwestycje

w wydatkach majątkowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą zaplanowana jest w budżecie łączna kwota blisko 8,5 mln zł.

W dziale rolnictwo
i łowiectwo na poprawienie infrastruktury
wodociągowej i sanitarnej wsi jest kwota
5.885.106,05 zł, w tym
na kanalizację sanitarną miej scowości Komorze 2.851.862,21 zł
oraz na modernizację
urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w
Nowym Mieście nad
Wartą
3.013.243,84
zł.

W dziale transport
i łączność przewidziana jest kwota
1.912.519,89 zł, w

tym na przebudowę drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn - Panienka
1.595.000,00 zł, na
drogi gminne dojazdowe do gruntów
rolnych (Szypłów)
300 tys. zł i kwota
11.223,00 zł na budowę drogi w Boguszynku. Ponadto planuje się przeznaczyć
kwotę 6.296,21 zł
na zakup zgniatacza
do
uniwersalnego
równania dróg gruntowych i odśnieżama.

Budżetowe

W

dziale bezpiepubliczne i
ochrona przeciwpożarowa przewidziana
jest kwota 24 tys. zł
na dofinansowanie do
zakupu samochodu
dla Policji.
W dziale gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska kwota 8
tys. zł ma zostać przeznaczona na zakup
ciągnika do koszenia
trawy.
W dziale kultura i
ochrona dziedzictwa
narodowego są przewidziane środki w
czeństwo

W poszczególnych
wydatki nowomiejskiego budże
tu to: rolnictwo i ło
wiectw07.l67.422,38
zł, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę 594.839,00 zł,
transport i łączność
2.389.879,69 zł, gospodarka
mieszkaniowa 533.655,20 zł,
nauka 8.000,00 zł, administracja publiczna
1.566.892;00 zł. Ponadto urzędy naczelnych organów władzy

środki .
Czesław

Jarecki

wydatki

W przyjętym budżecie w Gminie Nowe Miasto nad
w 2010 r. wynoszą 31.824.664,79 zł.
działach

kwocie 676.144,79
zł na remont świetli 
cy w Boguszynku.
Wszystkie
wyżej
wymienione środki
to kwoty kosztorysowe, które po przetargach na pewno
ulegną zmianie na
korzyść gminy, co
pokazał przetarg odbyty na remont świe
tlicy w Boguszynku,
gdzie zadanie to zostanie wykonane za
znacznie mniejsze

Wartą

wydatki

kontro- 393.606,00 zł, różne Planowane wydatki
li i ochrony prawa rozliczenia 80 tys. zł, budżetu w 2010 r. w
oraz sądownictwa oświata i wychowa- stosunku do 2009 r.
1.800,00 zł, bezpie- nie 10.771.606,52 zł, są większe o ponad
cZeństwo publiczne ochrona zdrowia 155 4 mln zł, tj . ponad
i ochrona środowi tys. zł, pomoc spo- 15%, a spowodowaska 187.730,00 zł, łeczna 5.011.908,00 ne to jest z zaplanodochody od osób zł, edukacyjna opie- waniem i realizacją
wychowawcza w 2010 r. takich inprawnych, od osób ka
fizycznych i od in- 414.178,00 zł, go- westycji, jak między
nych jednostek nie spodarka komunalna innymi kanalizacja
w Komorzu, moderposiadających oso- i ochrona środowiska
bowości
prawnej 942.582,21 zł, kul- nizacja wodociągu
oraz wydatki zwią tura i ochrona dzie- w Nowym Mieście
zane z ich poborem . dzictwa narodowego nad Wartą oraz prze1.430.808,89 zł oraz budową drogi po29.400,00 zł.
wiatowej Boguszyn
fizyczna
Obsługa długu pu- kultura
- Panienka.
blicznego to koszt sport 145 .356,90 zł.
państwowej,

Czesław

r A
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Jarecki
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PRZEKAŻ 1% PODATKU
KAŻDA OSOBA ROZLICZAJĄCA SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MOŻE PRZE-

KAZAĆ l % SWOJEGO PODATKU NA RZECZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻAR
NEJW KLĘCE.

WYSTARCZY, ŻE W SWOIM ZEZNANIU PODATKOWYM WPISZESZ W
OKREŚLONE POLA FORMULARZA: PIT-36, PIT-37
- NAZWĘ: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KLĘCE, 63-040 NOWE MIASTO
NADWARTĄ

- NUMER KRS 0000060265
- KWOTĘ l % PODATKU
DLACZEGO WARTO PODAROWAĆ 1% DLA OSP W KLĘCE?

JAKO ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO REALIZUJE SWOJE ZADANIA STATUTOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ
ORAZ REALIZUJE WIELE ZADAŃ STATUTOWYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ ŚRODOWISKA KLĘKI, SOŁECTWA
I GMINY. WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁEM SZKÓŁ W KLĘCE , PRZEDSZKOLEM
ORAZ PRACA NA RZECZ MŁODZIEŻY JEST NA STAŁE WPISANA W DZIAŁALNOŚĆ OSP W KLĘCE.

1% NIE ZOSTAWIAJ FISKUSOWI I WSPOMÓŻ DZIAŁALNOŚĆ
OCHOTNICZEJ STRAŻ POŻARNEJ W KLĘCE.

Zmiana godzin otwarcia w filiach bibliotecznych
W poprzednim numerze pomyłkowo zostały podane dni i godziny otwarcia filii w Boguszynie. Bardzo przepraszamy.
Niżej podajemy jeszcze raz dni i godziny otwarcia filii bibliotecznych.

Filia w Boguszynie jest czynna:
Poniedziałek
od godz. 9:00 do godz. 15:00
Wtorek, środa i czwartek
od godz. 12:00 do godz. 18:00
Piątek
od godz. 8:00 do godz. 14:00
Filia w Chociczy jest czynna:
Poniedziałek, środa i piątek od godz. 12:00 do godz. 18:00
Wtorek i czwartek
od godz. 9:00 do godz. 15:00

Podziękowania

dla godnej

pochwały

postawy

mieszkańców

Chociczy
Za pośrednictwem
prasy chciałbym po-

już

dziękować

gi łączące Chociczę
z Komorzem, Teresą,
Roguskiem,
Boguszynkiem przez Świę
tomierz do Chromca.
Odśnieżanie
powtórzył w dniu 11 i 13
stycznia.
Krzysztof Klimczak
mieszkający
przy
ulicy Śremskiej kilkakrotnie odśnieżał
chodnik wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 436,
na odcinku od ulicy
Akacjowej do torów
kolejowych,
czyli
około J900 m.
Pan Zenon Poch z Gospodarstwa Rolnego
Pana Kuźniackiego

miesz kań

com Chociczy za godną pochwały postawę
włączenia się

w walkę z żywiołem, jakim
były ostatnie opady
slllegu. Pan Marek
Stiller, właściciel firmy "BROMAST", zakupił w dniu 4 stycznia
dla swojej firmy pług
odśnieżający,
a już
następnego dnia wyjechał na ulice Chociczy,
by wziąć udział w akcji odśnieżania.
Punktem krytycznym
była sobota 9 stycznia, kiedy po nocnych
opadach potworzyły
się zaspy. Pan Stiller

od godziny 6.00
ulice i dro-

odśnieżał

pomagał w odśnieża
niu ulic Chociczy Os.
40 - lecia i wykonał
tzw. mijanki na drodze
do Teresy.
Do akcj i odśnieżania
ulicy Śremskiej dołą
czył

także Bronisław

Pawlak.
Pragnę podkreślić, że

wszyscy wymlenieni
nie wzięli za swą prace
wynagrodzenia. Taką
postawę sołtys uważa

za godną pochwały i tą
droga składa serdeczne
podziękowania.
Niestety sołtys odebrał
wiele telefonów z żą
daniem natychmiastowego usunięcia śniegu
nie tylko z dróg, ale z
wjazdów do własnych

że ci
mieszkańcy "żądają
cy" nie włączyli się

posesji. Szkoda,
w

akcję odśnieżania.

Przecież

wiadomo,
nie można zrobić
wszystkiego od razu,
a zima to żywioł, z
którym przegrywają
służby nie tylko w dużych miastach w Polsce, a nawet w bogatych krajach.
Jeszcze raz wszystkim serdecznie dzię
kuję i mam nadzieję
na większe zrozumienie ze strony tych,
którzy nic nie robią a
że

żądają·
sołtys Chociczy
Wincenty Pawelczyk

Ferie w bibliotece
Biblioteka jak co roku przygotowała cykl spotkań dla dzieci "Ferie w bibliotece". Dużym powodzeniem cieszyły się komputery oraz teatrzyk "Królowa Śniegu". Na zajęcia organizowane w czytelni biblioteki
nie było zbyt wielu chętnych, mimo to zaj ęcia się odbywały.
Przypominam dzieciom, że co piątek w czytelni biblioteki odbywają się zajęcia (gry i zabawy, zajęcia z elementami biblioterapii itp.).
Krystyna Muzolf
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Wśród strażaków

o II wojnie

światowej

Strażacy

z OSP Klęka po raz kolejny pokazali, że nawet w małej miejscowości można
niezwykle ciekawe wydarzenie kulturalne, cieszące się ogromnym zainteresowaniem jej mieszkańców. Wystarczy tylko chcieć i wykazać się inicjatywą. A takich
ludzi wśród druhen i druhów jest w Klęce wielu.

zorganizować

31 stycznia br. o godzinie 15:00 do świetli
cy strażackiej w pałacu
w Klęce przyszło ponad 80 mieszkańców,
osoby dorosłe i dzieci,
aby wysłuchać gawędy
pana Eugeniusza Czarnego "Historia Klęki
oraz działania podejmowane przez mieszkań
ców podczas II wojny
światowej " . Spotkanie
to było częścią projektu
pt.:" Wieś niekoniecznie nudna" współfinan
sowanego przez Unię
Euro pejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przy kawie, ciastkach
i kanapkach w przyjenmej atmosferze miło
było wysłuchać wnikliwej, popartej licznymi
fotografiami informacj i
pana Czamego o tym,
co działo się w Klę
ce i okolicy tuż przed
wybuchem II wojny
światowej i w trakcie
jej trwania. W swojej
wypowiedzi pan Czarny często odwoływał
się do wspomnień najstarszych uczestników

spotkania, świadków
owych wydarzeń.
Po nagrodzonym gromkimi brawami występie
E. Czamego rozpoczęła się prezentacja
multimedialna starych
zdjęć
przygotowana
przez druha Krzysztofa Cichonia. Zebrani z
wielkim zainteresowaniem przyglądali się
zdjęciom,

rozpoznać

starając

się

na nich pokazywane osoby czy
miejsca. Było słychać
radość, śmiech , a niekiedy niedowierzanie,

gdy udało się rozpoznać
kogoś z rodziny lub są
siedztwa. I w tak miłej
atmosferze niepostrzeżenie minęły mieszkańcom Klęki ponad 2
godziny niedzielnego
popołudnia.

Cała
gawęda
pana
Czarnego została zawarta w broszurze wydanej przez druhów z
OSP Klęka. Otrzymał
ją każdy uczestnik spotkania.

MRzepka

Balik z klaunami
Jak co roku w GOK-u odbył się balik dla naj młodszych. Impreza miała miejsce 26 stycznia i trwała 2 godziny.
na nią około 200 dzieci z opiekunami. Prowadzenie objął klaun Rupert. Maluchy miały sporo atrakcji - wystTZeliwane konfetti , bańki mydlane, słodycze i malowanie włosów.
Przybyło

Ostatki ZS w N owym

Mieście

4 lutego około godziny 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury rozbrzmiały pierwsze takty poloneza. Tym staropolskim tańcem uczniowie klas III Gimnazjum im. gen. J.H. Dąbrowskiego w
Nowym Mieście nad Wartą rozpoczęli Ostatki.
Impreza ta swoim celem przypomina bale maturalne, tzw. studniówki. Tak jak one odbywa się około
sto dni przed ważnymi sprawdzianami. W wypadku gimnazjalistów chodzi o egzamin gimnazjalny - jeden z
ważniejszych w edukacyjnej drodze.
Część oficjalna rozpoczęta dostojnym tańcem dostarczyła wielu wzruszeń. Skłaniała do refleksji nad
upływem czasu, który mimo że wiele razy niesamowicie zwalnia, jednak szybko ucieka ... Młodsi koledzy
życzyli

powodzenia na testach,jak i w dalszym życiu. Były także podziękowania dla rodziców, którzy tłumnie zebrali
się na tej ważnej dla gimnazjalistów uroczystości, dla wychowawców, którzy wytrwale pomagają w kształto 
waniu naszych charakterów oraz nauczycieli, zwłaszcza wychowania fizycznego, którzy sprawili, że bal był
bogatszy o element poloneza. Panowie dyrektorzy wręczyli uczniom i wychowawcom czterolistne koniczynki, które mają przynieść szczęście i pozytywne wyniki.
Następną częścią tego spotkania była zabawa taneczna. W myśl słów, że "Nic dwa razy się nie zdarza, i nie
zdarzy... " gimnazjaliści postanowili wykorzystać tych parę chwil i zmienić je we wspaniałą zabawę. Już podczas pierwszego tańca na parkiecie tańczyli wszyscy. Fakt, iż uczniowie od początku bawili się tak tłumnie
dziwił grono pedagogiczne, oraz obecnych rodziców, którzy z radością przyglądali się zabawie swoich podopiecznych. Każde zejście z parkietu wywoływało ogólną niechęć ze strony uczniów. Największym powodzeniem cieszyły się żywiołowe kawałki, podczas których wszyscy wykonywali niezliczone ilości obrotów.
Jedynym pragnieniem gimnazjalistów była chęć, żeby ta szampańska zabawa nigdy nie dobiegła końca.
Jednak czas, który uwielbia płatać figle, znów biegł zbyt szybko, pędził na oślep, nie spełniając marzeń w ten
wyjątkowy dla zebranych wieczór... Impreza powoli kończyła się. Na parkiet znów ruszyli wszyscy, by odtań
czyć ostatni taniec. Na szczęście grający zespół przedłużył ten moment o jeszcze kilka "ostatnich" kawałków,
po których wszyscy powrócili na swoje miejsca. Nastąpiły długie pożegnania, które ponownie skłaniały do
przemyśleń nad chwilą, której wszyscy razem byliśmy świadkami. Wieczór dobiegł końca, wszyscy szczęśli 
wi z głowami pełnymi wspomnień udali się do swoich domów. Następnego dnia ocena tej imprezy brzmiała
jednomyślnie i krótko: "Było super!"
Dagmara Św i erkowska

Konkurs fotograficzny

rozstrzygnięty

Krótkie przypomnienie zasad konkursu:
• Z wystawionych fotografii trzeba było wybrać tą najlepszą.
• Wypełniony kupon wrzucić do przygotowanej skrzynki w wypożyczalni.
18 stycznia nastąpiło podliczenie głosów oddanych na poszczególne fotografie.
zdjęcie fU' 3 "Jesienna Warta" autorstwa Dariusza Paszkiewicza.
Spośród osób głosujących na tę fotografię wy losowali śmy Martę Stanisławiak

osobie wylosowanej serdecznie gratulujemy.
Nagroda książkowa do odebrania w Bibliotece Publicznej Gminy w Nowym

Największą ilość głosów otrzymało

ze SP w Chociczy. Autorowi zdjęcia oraz

Mieście

nad

Wartą.

Krystyna M4zolf

UWAGA MIŁOŚNICY KSIĄŻEK!!
Dyskusyjne Kluby Książki tworzą czytelnicy w różnym wieku, których łączy pasja czytania i poznawania nowych książek. DKK stanowią grupy czytelnicze, działające przy bibliotekach. Klubowicze spotykają
się raz w miesiącu, dyskutują o wybranej książce, którą przeczytali wcześniej, wspólnie tworzą recenzje
omawianej pozycji.
Dnia 28 stycznia 2010 roku w czytelni biblioteki odbyło się pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki. Być może pogoda spowodowała, iż na pierwsze spotkanie przyszło niewielu. Jeżeli ktoś chciałby
jeszcze dołączyć do nas, to proszę o kontakt telefoniczny (061) 287 4618 .
Serdecznie zapraszamy!!!
Krystyna Muzolf

Teatrzyk z Krakowa
22 stycznia Gminna Biblioteka Publiczna z okazji ferii zaprosiła do GOK-u studio małych form teatralnych z Krakkowa, które zaprezentowało "Królową Śniegu". Teatrzyk był skierowany dla najmłodszych (od lat 3). Dzieci przybyły z
opiekunami. Sala wypełniła się po brzegi. Na godzinę zakró lował świat bajki. Maluchy brały czynny udział w przedstawieniu - aktorzy w wyznaczonych momentach zapraszali je na scenę . Radość była ogromna!
J.Rz.
Teatrzyk spaw ił dzieciom (i opiekunom także:-) mnóstwo fi'ajdy!
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NOWE MIASTO 2010
20 - 21 marca, godz. 15:00
Warsztaty wokalne w sali GOK-u od 8 lutego 2010 r.:
w poniedziałki 17.00 - 19.00 i w czwartki 17.00 -19.00
Karty zgłoszeń i regulamin w GOK-u
ZAPRASZAMY! !!

w Środzie mieszkań ca
gminy Nowe Miasto.
* 25 stycznia o godzin ie
10: 15 w Boguszynku nieznani sprawcy dokonali
włamania do budynku gospodarczego, skąd skrad li
piłę spalinową.

Z

ksiąg

Urzędu

Stanu Cywilnego

* 27 stycznia o godzinie

* 27

grudnia o godzinie
22:30 na drodze K II kierujący samochodem Peugeot
206 uderzył w zw ierzę leśne - dzika , który nagle
wtargnął na jezdnię. Uszkodzeniu uległ pojazd.
* 8 styczn ia o godzin ie
19: 15 mieszkanka Nowego M iasta zgłos iła uszkodzen ie m ienia. Nieznan i
sprawcy wybi li szybę w
budynku mieszkalnym o
wartości 200 zł . Czynności wyjaśniające prowadzi
Rewir Dzieln icowych w
Nowym Mieście.
* 19 stycznia o godzinie
7:25 zgodnie z naka zem
zatrzymano i doprowadzono do Sądu Rejonowego

19:20 w Nowym M i eśc i e
kierowca samochodu Seat
Ibiza w wyniku niedostosowania prędkośc i do
warunków panujących na
drodze, strac ił panowanie
nad pojazdem i zj echał na
przeciwległy pas ruchu.
Następnie zjechał zjezdni
i uderzył w p rzy dro ż ne
drzewo wywracając s ię
na dach . Sprawcę kolizji
ukarano mandatem karnym w wysokości 300
zł.

* 28

stycznia o godz inie 7:50 w E l żb i elow i e
kierujący samochodem
Daewoo Nubira w wyn iku nadm iernej prędkości
uderzył w samochód Renault. Sprawcę ukarano
mandatem karnym w
wysokości 200 zł.

Zgony:
Eleonora Kuderczak, Chocicza, 1937 r.
Paweł Szulc, Chocicza, 1965 r.
Helena Zawisła, Komorze, 1922 r.
Stanisława Jarzembowska, Komorze,
1923 r.

Śluby:
16 stycznia 2010 r. - Radosław Gebel Kwidzyn i Dorota Andrzejczak - Chocicza
23 stycznia 2010 r. - Krzysztof Stachowiak - Krzykosy i Sylwia Krawczyńska
- Nowe Miasto nad Wartą
29 stycznia 2010 r. - Sebastian Małecki
- Środa Wielkopolska i Ewa Guszczak Nowe Miasto nad Wartą

Wynikj zimowych turniejów wakacyjnych 2010 w GOK-u
Warcaby
Przedszkola
I. Gryni. Jakub, Olszewo k/Środy, 2. Gryni. Mikolaj -"S z kuły

Podstawowe
1. Patryk Ranecki, Kolniczki, 2. Dawid Ranecki, Kolniczki

Gimnazjum
l. Miłoszyk Daria, Chocicza ex, I. Al ber~ Ostrowski, N.M. ex,
2. Woj ciech Książk i ewicz, N.M., 3. KrzysztofŚw i erkowski , N.M ..
4. Pawel Milosz)'k, Chocicza
Ponad 161at
I. KrzysztofWytrzyszczak, Chromi ec, 2. Adam Kowa lewski, N.M. ,

3. Rafal Wieijowski, N.M. , 4. Michalak Rafal, N.M.
Tenis sto lowy

Szkoly Podstawowe
l. Mateusz Ritter, Utrata, 2. Dam ian Pilarczyk, N.M.
Gim nazjum

I. Albert Ostrowski N.M., 2. Krzy sztof Świe rkowski , N.M.
16 lat
I. Pawel Michalak, N.M., 2. Mic hal Wicijowski, N. M., 3. Rafal Michalak, N.M., 4. Bartosz Kró l, N.M.
I'owyżej

Bal Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Nowomiejskiej
Dnia 6. lutego w nowomiejskim domu kultury odbył się jedenasty j uż Bal Karnawałowy SMZN.
tańca przygrywał zespół Karat, a obshlgę zapewniła restauracja Rosana. Tym razem zabawa
odbywała s ię pod hasłęm "znane pary z życia, filmu i literatury". Było wiele bardzo interesuj ą
cych i dowcipnych przebrań. Imprezie towarzyszyła wystawa i sprzedaż prac plastycznych. Dochód
jak zwykle będzie przeznaczony na działa l ność naszego stowarzyszenia. Impreza była wyśmi en ita
i niech żałują ci , którzy nie byli .
Iwona Jańczak
Do

XIV GMINNY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
NOWE MIASTO 2010 odbędzie się 26.03.2010 r. o godz. 10:00
Regulamin, informacje i zapisy IV przedszkolach i GOK-u.
Od 8 lutego 2010 r. w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 17:00- 19:00
do tego festiwalu (dobór piosenek, próby śpiewu) . ZAPRASZAMY!!!

IV

sali GOK-u specjalne

zajęcia przygotowujące

dzieci

Sukces nowomiejskiego technikum
Już od ponad dwudziestu lat pierwszego grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS.
Aby przypomnieć mlodym ludziom o tym ważnym dniu i rozszerzać w i edzę o AIDS, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Środzie Wlkp. oraz Wydział Polityki Społecznej zorgani zowali kolejną edycj ę, czwartąjuż, Powiatowej Olimpiady
Wiedzy o AIDS . Konkurs przeznaczony był dla uczniów ze szkól ponadgimnazjalnych w naszym powiecie.
Najpierw przeprowadzono etap szkolny, w którym z każdej placówki wybrano po trzy osoby, które uzy skały najwyższą liczbę
punktów.
17. grudnia rozegrał się final Olimpiady. Uczestn icy mieli do rozwiązan ia zarówno test wyboru oraz musieli uzupełnić część otwartą konkursu. Test dotyczył zakażeń w irusem HIV, zachorowal] na AIDS, budowy wirusa, j ego rozwoju, dróg zakażenia, instytucji i
miejsc, gdzie zarówno chorzy, jak i zdrowi mogą uzyskać pomoc i informacje na ten temat.
Organizatorzy wylonili i nagrodzili zwycięzców. Wśród nich, na drugim i trzecim miejscu, znalazły s i ę uczennice naszej szko ły:
Magdalena Graczyk z drugiej klasy technikum i Dorota Madej z trzeciej klasy. Wszyscy uczestnicy otrzyma li pamiątkowe upominki i dyplomy.
Także tego dnia wręczono nagrody uczniom gimnazjum, których wyróżniono w konkursie plastycznym "N ie daj szansy AIDS".
Nagrodzono naszą koleżankę Martynę Tadeuszak, uczennicę trzeciej klasy gimnazjum, która zaj ęła trzecie miejsce. Prace napłynę
ly z gimnazjów całego powiatu średzkiego .
Magdalena Graczyk

Odwiedziny w

Pałacu

Arcybiskupa

Poznańskiego

Byliśmy zaszczyceni zaproszeniem Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Gościliśmy
w poznańskiej rezydencji 13 stycznia 2010 r.Podczas spotkania zaprezentowaliśmy bożonarodzeniowe przedstawienie. Ks. Arcybiskup był zachwycony występem i zapros ił nas także w przyszłym roku. Słowa uznania
usłyszeliśmy również od obecnych tam księży i sióstr zakonnych. Po występie Jego Ekscelencja rozmawiał z
nami. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania widowiska. Interesował się też sprawami
naszej szkoły oraz parafii.
Na koniec spotkania udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Wróciliśmy do domów pełni niezapomnianych wrażeń.
Członkowie koła

teatralnego
przy Szkole Podstawowej w Boguszynie

Pierwsza zabawa karnawałowa w nowej sali
9. stycznia odbyła się pierwsza po remoncie głównej sali GOK zabawa kamawałowa, zorganizowana przez stowarzyszenie "Obieżyświat" przy ZS w Nowym Mieście. I jak na pierwszą zabawę
przystało - trwała do rana i była udana. Ajak bardzo - zobaczmy na zdjęciach.
p.e.

Tydzień

na nartach i snowboardzie

Drugi tydzień ferii był dla grupy dzieci i młodzieży z naszej gminy okazją do nauki i doskonalenia
jazdy na nartach i snowboardzie na obozie zorganizowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego z ZS w Nowym Mieście. A że pogoda i warunki na stokach w Łężycach i Zieleńcu dopisały - wszyp.e.
scy wrócili zadowoleni i bogatsi o wrażenia i umiejętności. Pozostały także zdjęcia.

KOSZYKARSKI TURNIEJ im. Janusza Piątka
Dnia 10 stycznia w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym
nad Wartą odbył się KOSZYKARSKI TURNIEJ im. Janusza Piątka.

Mieście

Niestety z powodu brzydkiej pogody nie wszyscy zawodnicy dotarli do Nowego Miasta.
W ramach turniej u rozegrano jeden mecz pomiędzy Riwalem Nowe.Miasto wspomaganym przez zawodników z
Jarocina a drużyną złożoną z zawodników Kórnika, Kostrzyna oraz Srody Wlkp.
Na boisku mogliśmy podziwiać piękne akcje zawodników, którzy od wielu lat z powodzeniem występują na parkietach Średzki ej Amatorskiej Ligi Koszykówki.
KOIlcowy wynik:
RIWAL NOWE MIASTO - Kórnik/Kostrzyn/Środa Wlkp. 103 : 55
W drużynie Riwal najwięcej punktów zdobył Mateusz MarzyIlski 40 pkt oraz Robert Gurgul 24 pkt.
W zespole Kórnika Łukasz Bankiewicz 34 pkt.
Nad sprawnym przeprowadzeniem turnieju czuwał Zb igniew Cichowlas, sędzią zawodów był Krzysztof Ciesielski.
Obydwie drużyny otrzymały pamiątkowe medale, które wręczył burmistrz Środy Wlkp. Wojciech Ziętkowski.
Jacek
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Gołębiak

Uczniowski Klub Sportowy "Ziółka" przy
ZS w Klęce zaprasza na Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt z okazji 90-lecia PZPN

~~~::;'~~;,::,~,~"~ męu, dnlaDlllelO 2011r.
Drużyny biorące udział

Program minutowy turnieju.

w turnieju:

10:00- przyjazd zespołów.
10:30- odprawa opiekunów drużyn
11:00- uroczyste otwarcie turnieju
LI :30 - 14:30 - gry turniejowe
l5:00 - mecz pokazowy z udziałem żeńskiej drużyny " Medyk" Ko nin
16:00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie turnieju

- UKS "Ziółka" przy ZS w Klęce
- UKS "Tęcza" Bydgoszcz
- UKS " Sprinter" Gościno
- Stilon Gorzów
- ZSP wKluczewie
REGULAMIN
DZIECI

HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻN EJ

I.CELZAWODÓW
- Uczczenie 90. rocznicy PZPN
- }Jopularyzacja piłki nożnej wśród dzieci.
2. MIEJSCE I TERMIN
- Hala sportowa przy ZS w Nowym Mieście
- Początek 27 lutego 2010 r. godz. ILOO.

n /Wartą·

3. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
- W sklad zespołu wchodzi 12 zawodników ur. w 1999r. i mlodszych.
- Mecze odbywają się w hali sportowej ZS w Nowym Mieści e n/W.
- IJodczas meczu występuje 5 za\\'odników + bramkarz.
- Obon'iązuje jednakowy strój z numerami na koszulkach.
- " 'm"uDkiem uczestnictwa jest zgłoszenie z imiennym wykazem
zawodników w dniu turnieju.
- Za badania lekarskie odpowiedzialni kierownicy druży n
4.SYSTEM ELIMINACJI I WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY
- W turnieju występują 4 zespoly.
- Mecze rozgry\,'anc s)'stemcm" kaidy z każdym " lxlS minut,
ką halową nr 4.

pił-

- O kolejności miejsc decyduje:
• ilość zdobytych punktów
• korzystny stosunek brHmck
• bezpośredni pojedynek
• seria rzutów karnych
- W przerwach pomiędzy meczani dziewcząt mecz pokazowy dru żyny chlopców klas trzecich i młodszych.
- Przed wręczeniem nagród i zakollczeniem turnieju odbędzie się
mecz pokuzowy drużyny kobiecej "Medyk" Konin.
Pozostnle spnnvy omówione zostaną na odprawie przed rozpoczę
ciem turnieju
o godz. J 030.
S.NAGRODY
- Wszystkie zespoly otrzymają puchary, nagrody rzeczowe.
- Najlepszy zawodnik z każdej drużyny otrzyma nagrodę rzeczową·

- Wybrany zostanie " król strzeJców" oraz najlepszy bramkarz
turnieju- nagroda rzeczow a.
6. SPRAWY RÓŻNE
- Organizator zapewnia gorący posilek i napoje
-Podczas turnieju możliwość zakupu losu loterii fanto .....'ej - cena
losu 2zl.
- Za kOlIczenie turnieju okola godziny 1600.
Oprac,o wal organizator turnieju:
trener Ireneusz Janicki

LIGA HALOWA

VII kolej ka 30.01.2010 r.

VI kolejka 16.01.2010 r.
Pogromcy N .M.- LZS Szyplów 0:3 (O: I)
Wiclillski

Ł. -2

MKS Michałów - PogromcyN.M. l:3(O:3)
Farnej M.
Kielbowski M .
Hudcrck A .
Sokołowski Ł.

Grodzki M.
Pi en.... sza polowa nudna, można po\',:ie d zieć, że odbyła s i ę. W drug iej
LZS wz i ął się do pracy, ich akcje były szybsze i skuteczniejsze, co
przyniosło kOlicowy sukces .

Nak pol W.P. - ZUR Idziaszok 3:2 (1:0)
Nawrocki D.-3 Idziaszck J.
Każmierczak

W.

Pojedynek niespodzianka. Pierwsza porażka lidera. Jedna k trzeba
pr.t:yznać, że Nakpo l zag rał bardzo dobY)' mecz. Prowadzi I \V pojedynku
3:0. W koiJcowych minutach ZUR naciska j, ale s t rzelił o j e dn ą b ramkę LU
mało, aby u ratować punkt.

Sokól Bogusz)'n - Wlkp. Korp. N.M. 3:1 (2 :0)
P!:izczola R.
Smolarek M.-2

samobójczu

Sokół wyszedł

na boisko mocno zmobil izowany, bo znając poprzednie
wyniki mógł zostać niespodziewanym lid erem. Korporacja natomiast
p rzegrywając nic miatajuż szans na medalową p ozycję. Sokó ł zagra ł
ł;ł(łny mecz, s t osow ał krótkie kryc ie, z czym Korporacja nie poradzi ła
sobie. \V sumie ladny, zac i ęty mecz tak jak każdy, \v którym gra
Korporacja.

KS

Klęka

- LZS Boguszynek 1:3 (J :2)

J ę d rza k

S. N<lwrot P.-2
Tomczak M .
KS poniósł drugą porażkę, co oddała ich od pod ium, a przed nim i
j eszcze trudne mecze (LZS Szyp łów, ZUR). Boguszynek gra ł z zę bem i
widać było wielką c hę ć wygran ia.

MKS Koln iczki - MKS Michalów 1:2 (0:1)
Jędrzak A.

PawlHczyk L.-2

Mecz dwóch MKS-ów z dołu tabeli . Mecz nie by ł poryw<lj ącym
w ido\',:iski em, a ł e woli walki i ambicj i nie brakowa ł o. By ło kil ka ł adnych
akcji z czego padał y bramki. Najlepszym zawodnikiem meczu by ł Paw laczyk
L. i dzię ki niemu Michałów wygra ł. W d rużyn i e M ichnlowa widać
zwyżkę formy, czego dowodem jest V kolej ka, gdzie prowadząc z KS Kl ę k a
\\' kOllcówce przegrał.
Nast ę pna ko ł ejku:

MKS M i c hał ó\\'- Pogromcy N.M. 16:00
LZS Boguszynek-MKS Koln iczk i 16:10
Wlkp. Korp. · KS Klęka 17 :00
ZUR Idz iasze k- So k ó ł Boguszyn 17:30

LZS Sz)'plów- Nakpol 18:00
I

Sokół

2
3

Boguszyn

6

16

23 :5

ZUR Idziaszek

6

15

33:12

LZS Szyplów

6

15

36:17

Klęka

4

KS

6

12

13:11

5

NakpoIW.P.

6

9

18:16

6

LZS Boguszynek

6

7

14:20

7

Wlkp. Korp. N.M.

6

7

16:24

8

Pogromcy N.M.

6

3

9:17

9

MKS Michalów

6

3

6:32

10

MKS Kolniczki

6

l

6:18

Slaby mecz. Pogromcy uzyskali prJ.:ewagę w pierwszej p o ł owie i zdobyli
trzy brma ki. Pod kon iec pierwszej polowy Hud erek A (Pogromcy) dostal
czerwoną kartkę i w tym momencie mecz s ię wy równał. Jed nak Michałów
gmj ąc w prze\vEldze s t rzelił ty ł ka j ed n ą bramkę.

LZS Bogll szynek - MKS Koln iczki 2:2 (I :0)
Mis iak E.-2

Marciniak T.
Stefuniak R.

Słaby mecz \V wykonaniu LZS-u. Dużo ni ewyko rzystanyc h sytuacj i i ma ł a
Po kn żdym prowadzeniu LZS-u MKS wyrównywał. W ko ńcó \vce
M KS wyczul slabądyspozycj<;; LZS-u i odważn i e atakowi1 l,jed nak wyn ik
ni e ul egl zmianie.
sku teczność.

Wlkp. Korp. N.M. - KS

Klęka

1:0 (0:0)

WolskiA.
Każdemu zes po łowi kraj ące mu z KS gra s i ę bardzo ci~żko i wyn iki są
ni skie, tak by ł o tym razem . W drugiej po łow i e atomowy strza ł z 7 metrów
Wol skiego A ustal i ł wynik meczu.

ZUR Idziaszek Kolaczkowski M.
Kaźmierczak

Sokół

Boguszy n 2:0 (0 :0)

W.

Pierwsza i druga drużyna \V tabeli gra ły bez swo ich czolmvych
zawodników. W pi erwszej poło\vie drużyny ba ł y się straci ć bramk ę i
gra ł y dość asckuraeyjnie. Na poc zątku drugiej połowy 100% sY Luacji ni e
wykorzysta ł Sokół (Smol arek M.), co s i ę zemściło i l O s. póżniej było
I :0, ale dla ZUR-u. Pr.ly drugiej bramce Sokół zaspał. Po strac ie p i~ki
nie z dążył s i ę wrócić i był o 2:0. Do korku meczu obyd w ie dru ży ny
próbował y zmien i ć \vynik na swoją korzyść , jednak nikomu się to nie
udało. Zwyc i ęstwo ZUR-u p rzyb l iży ł o ich do mistrzostwa, o ile nie
stracą plmktll w dwóc h ostatn ich meczac h.

LZS Szypl6w - N"kpol W.P. 11:5 (6:1)
W i c\ i ń sk i L-3
Mikolajczak 0.-3
Now akowski T -4 Nawrocki H .
Jędrzak 8.-2
Rogosiński M.
Konarski L
Matuszak L.
Naj ladn iej szy mecz VII ko lej ki i pier....... szy wynik dwucyfrowy. Szyplów
grał szybko, z polotem i dość łatwo zdobywuł bramki. Trzeba
zaznaczyć, że Nak poł grał także ofensywni e i stąd dużo bramek.

I

ZUR Idziaszek

7

18

35:12

2

LZS Szyplów

7

18

47:22

3

Sokól Boguszyn

7

16

23:7

4

KS

7

12

13:12

5

Wlkp. Korp. N.M.

7

10

17:24

6

Nakpol W.P.

7

9

23:27

7

LZS Boguszynek

7

8

16:22

8

Pogromcy N.M.

7

6

12:18

K l ęka

9

MKS

Michałów

7

3

7:35

lO

MKS Koln iezki

7

2

8:20
Zbign iew Zdunek
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