Wizyta Minister Andżeliki
Możdżanowskiej
w powiecie nowotomyskim
W piątek, 17 kwietnia w powiecie nowotomyskim gościła Andżelika Możdżanowska
- Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Senator Rzeczypospolitej Polskiej.
Pani minister przyjechała na zaproszenie starosty nowotomyskiego, Ireneusza Kozeckiego.
Angelika Możdżanowska wizytę w powiecie nowotomyskim rozpoczęła od spotkania
z przedstawicielami władz samorządowych powiatu w Starostwie Powiatowym. Następnie
udała się na Międzynarodową Konferencję Arbitrażową, gdzie wraz ze starostą i członkami
Zarządu Powiatu wzięła udział w oficjalnym jej otwarciu.
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Piotr Kudłaszyk
brązowym medalistą
Mistrzostw Świata
Czytaj str. 7
Wizyta w mieście, które jest stolicą
chmielu i wikliny, nie mogła obyć się bez
pamiątkowej fotografii przy największym
wiklinowym koszu świata. Korzystając
z okazji pani A. Możdżanowska zwiedziła
budynek Sądu Rejonowego w Nowym
Tomyślu. Kolejnym punktem wizyty było
wspólne śniadanie z władzami miasta
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zbąszyniu. Uczestniczyli
w nim również radni Rady Powiatu Nowotomyskiego z terenu gminy Zbąszyń:
Andrzej Wilkoński, Leszek Leśny, Tomasz
Szczechowicz. Po poczęstunku pani senator miała okazję poznać podopiecznych placówki. A. Możdżanowska poparła
inicjatywę budowy nowego ośrodka,
a gospodarze spotkania pokazali teren,
gdzie mógłby powstać nowoczesny
obiekt w pełni przystosowany do po-

trzeb osób niepełnosprawnych. Niespodziewaną, lecz niezwykle sympatyczną
wizytę, pani minister złożyła w zbąszyńskim żłobku.
Bez wątpienia jednak najważniejszym
punktem pobytu w powiecie nowotomyskim było złożenie gratulacji firmom
i osobom zaangażowanym od lat w tworzenie pozytywnego wizerunku poprzez
działalność gospodarczą, nie tylko w skali
powiatu, ale i całego kraju. W Aesculap
Akademii w Nowym Tomyślu pani minister wraz ze starostą nowotomyskim Ireneuszem Kozeckim oraz Przewodniczącą
Rady Powiatu Nowotomyskiego Marią
Galas uhonorowała wiele firm. Nagrodę
„Pro Publico Bono” za działalność na
rzecz rodziny otrzymała firma Aesculap
Chifa.
Dokończenie na stronie 3

II Bieg z Motylem
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Dr Zdzisław Kościański:

Kilka refleksji u progu 70-lecia zakończenia
II wojny światowej ...
Zbrodnie wojenne wobec obywateli polskich muszą
być rozliczone. Zobowiązuje do tego pamięć
narodowa oraz ostatni świadkowie tamtych dni.
Corocznie w kwietniu - miesiącu pamięci narodowej –
przypominamy ofiary II wojny światowej a 1 marca
Żołnierzy Wyklętych, tych którzy podjęli w 1945 roku
walkę z sowieckim zniewoleniem.

TAM JEST POLSKA, GDZIE
SĄ NASZE GROBY
Aby pamięć o grobach poza granicami
nie zgasła stworzono, m.in. program
KATYŃ...OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. Dał on
wspaniałą okazję do zaszczepienia młodszym pokoleniom pamięci o tragicznych
losach II wojny światowej oraz poznanie
tego okresu z perspektywy indywidualnego człowieka. Dla wszystkich, którzy zetknęli się z tym programem stał się on
prawdziwą lekcją historii oraz patriotyzmu. Ważnym walorem tej akcji była
także możliwość poznania losów lokalnych
bohaterów, którzy do tej pory byli zapomniani i anonimowi. Podjęto się akcji
przywrócenia sylwetek pamięci zbiorowej
poprzez posadzenie 21.857 dębów pamięci na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej
(w 2010 roku). Każdy dąb upamiętnia
konkretną osobę, która zginęła w Katyniu,
Twerze lub Charkowie, według zasady
jeden dąb - jedno nazwisko. Inicjatorem
tej akcji był m.in. Ojciec Józef Joniec,
który zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem (prezes stowarzyszenia Parafiada), a honorowym
protektorem zmarły tragicznie Prezydent
RP Lech Kaczyński.
26 września 2007 roku w Poznaniu
został odsłonięty Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego. Państwo to w latach

1939 – 1945 dało siłę i motywację następnym pokoleniom walczącym o wolność Polski. Wielkopolska
pamięta
o zamordowanych i zamęczonych jej Synach i Córkach - o heroicznej walce
żołnierzy. Przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu zainstalowano symboliczne tabliczki imienne
poległych i pomordowanych Wielkopolan.
Gdy odchodzą ostatni świadkowie zbrodni
niemieckich i rosyjskich zastanówmy się
nad skalą tego problemu, kto miałby być
spadkobiercą ich pamięci.
Po 1945 roku podejmowano liczne
próby bilansowania strat osobowych i materialnych w Polsce. W odróżnieniu od innych narodów, dotkniętych skutkami
II wojny światowej, do dziś nie możemy
zakończyć podsumowywania strat tego
tragicznego czasu. Jak napisali ś.p. Janusz
Kurtyka i Zbigniew Gluza: „Złożyło się na
to wiele przyczyn, będących w zasadzie
konsekwencją faktu, iż Polacy przegrali II
wojnę światową i po 1945 r. pozostawali
pod obcą i narzuconą władzą, legitymizowaną przez jałtański układ mocarstw.
„Ustalić liczbę zabitych na 6 milionów
ludzi” - brzmiała w końcu grudnia 1946 r.
dyrektywa Jakuba Bermana, członka trójki
kierowniczej realnie rządzącej komunistyczną Polską po 1945 r. W sprawozdaniu
w przedmiocie strat i szkód wojennych
Polski w latach 1939-1945, opublikowanym w 1947 r. przez Biuro Odszkodowań
Wojennych przy Prezydium Rady Mini-

strów, określono zatem ogólną liczbę zgonów na 6 028 000 osób (w tym ok. 3 min
Żydów i Polaków pochodzenia żydowskiego, obywateli II RP).” Ze względu na
doraźny polityczny cel sprawozdania i nacisk kierownictwa partii komunistycznej
oraz na faktyczne nieuwzględnienie (bądź
ukrycie w stratach zadanych przez Niemców) masowych mordów, których dopuścili się okupanci sowieccy, a w dalszej
kolejności także nacjonaliści ukraińscy, czy
też ofiar spośród obywateli II RP, w czasie
wojny i po niej wliczonych przez Sowietów
w skład narodów ZSRR: Ukraińców,
Białorusinów i Litwinów - dane te budziły
sprzeciw znawców problematyki.
Do roku 1989 liczba 6 028 000 ofiar
funkcjonowała w podręcznikach szkolnych i utrwaliła się w pamięci zbiorowej
Polaków. Od 1989 roku historycy Ośrodka
KARTA, przy ścisłej współpracy z rosyjskim „Memoriałem”, a od 2002 roku przy
wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej,
opracowują imienne wykazy represjonowanych na Wschodzie. Dotąd nie posiadamy ścisłych danych dotyczących strat
osobowych zarówno pod okupacją niemiecką jak i sowiecką w latach 19391945. Pod okupacją sowiecką zginęło
w latach 1939-1941, a następnie 19441945 co najmniej 150 tys. obywateli II RP
(taką liczbę da się ustalić na drodze potwierdzeń pozytywnych przez historyków,
przy czym nadal w obiegu naukowym pozostaje liczba 500 tys. Polaków, ustalona
przez ś.p. prof. Czesława Łuczaka na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku.
Jak stwierdzili historycy - zasadnicza
różnica między okupacją niemiecką i sowiecką polegała na tym, że Niemcy w sposób masowy i systematyczny mordowali
całe narodowości, Sowieci zaś nie podejmowali się planowej eksterminacji całych
narodowości (wyjątek zrobiono dla polskich elit), a skala ofiar była spowodowana
bardziej warunkami życia będącymi konsekwencją represji.
Przywołam jeszcze raz ś.p. Janusza Kurtykę i Zbigniewa Gluzę, którzy w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej pochylili
się nad faktycznym oszacowaniem strat:
„Łączne straty śmiertelne ludności polskiej
pod okupacją niemiecką oblicza się obecnie na ok. 2 770 000. Liczbę tę należy
traktować orientacyjnie, gdyż dla samej
Warszawy historycy mają problem z ustaleniem liczby ofiar bezpowrotnych. Do
tych strat należy doliczyć ponad 100 tys.

Polaków pomordowanych w latach 19421945 przez nacjonalistów ukraińskich
(w tym na samym Wołyniu ok. 60 tys.
osób). Z kolei po weryfikacji m.in. badań
dotyczących ofiar obozu koncentracyjnego w Auschwitz -Birkenau uważa się, że
liczba Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia, obywateli II Rzeczypospolitej,
zamordowanych przez Niemców sięga
2,7- 2,9 mln osób (w tym w obozach
śmierci l 860 000 osób; w samych Ponarach zginęły 72 142 osoby). Sądzić zatem
można, że z rąk Niemców zginęło ok.
5 470 000-5 670 000 Polaków i Żydów obywateli polskich”. Brak możliwości oszacowania precyzyjnych danych dotyczących ofiar śmiertelnych pod
okupacją niemiecką tłumaczyć należy polityką Trzeciej Rzeszy, a konkretnie dominującą anonimowością ofiar zbrodni
popełnianych przez Niemców.
Druga wojna światowa została okupiona ciężkimi i krwawymi ofiarami obywateli Polski. Trzeba nauczyć się mówić
o trudnych sprawach. Czy pamiętamy
o mordach dokonanych na terenie dawnego powiatu nowotomyskiego? Czy pamiętamy o obywatelach powiatu
nowotomyskiego wyrzuconych ze swych
domostw w czasie akcji wysiedleńczej?
Czy pamiętamy o hitlerowskich obozach
pracy niewolniczej dla ludności żydowskiej? Czy pamiętamy o zamordowanych
i zamęczonych obywatelach ziemi nowotomyskiej z rąk okupanta niemieckiego
i sowieckiego poza terenem ówczesnego
powiatu nowotomyskiego? Czy pamiętamy o tych, którzy doznali krzywd
i uszczerbku na zdrowiu i majątku w czasie drugiej wojny światowej?

Jak stwierdził Krzysztof Obremski:
„Młodzi Polacy coraz mniej interesują się
przeszłością własnego kraju. Trochę z lenistwa, a trochę z wmawianego im przekonania, że historia jest niemodna albo
dobra dla nacjonalistów. Zdobycie wiedzy
historycznej oraz wyrobienie sobie światopoglądu wymaga pracy, a wielu z nas nie
ma na nią ani czasu, ani ochoty”.
A przecież ofiary II wojny światowej są
historią każdego z nas, historią naszych
przodków, ale i przyszłych pokoleń. Za podanymi danymi stoją konkretni ludzie,
także młodzi, którzy chcieli żyć i kochać
innych. Dlatego apeluję o nadawanie ulicom, skwerom i szkołom imion bohaterów indywidualnych i zbiorowych. Nie
można pozwolić, by historia II wojny światowej i jej bohaterowie odeszli w niepamięć. Z patriotyzmem było, jest i będzie
związane pojęcie honoru, godności, wartości o których mówi dekalog. Wojna jest
sprawdzianem szczególnym, bo mobilizuje ludzi, rzuca w wir wydarzeń. Jest ona
także probierzem gotowości poświęcenia
życia. Każdy wzorzec osobowy jest trudny
do pełnego osiągnięcia. Dzisiejszy patriotyzm wymaga od nas pracy dla przyszłych
pokoleń by zbrodnie II wojny światowej
nigdy się nie powtórzyły.
(Od redakcji: W numerze 4 "Przeglądu
Powiatu Nowotomyskiego" z kwietnia
2013 roku dr Zdzisław Kościański w artykule "Trudna przeszłość ... w 68 rocznicę
zakończenia II wojny światowej" obszernie
omówił straty poniesione przez mieszkańców powiatu nowotomyskiego, wykorzystując m.in. ustalenia ś.p. dra Zenona
C. Wartela.)
FOT. Arch.

Nowotomyskie liceum
ma już 70 lat

W sobotę, 28 marca odbył się zjazd
absolwentów z okazji 70-lecia
Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika
w Nowym Tomyślu.
Patronat honorowy nad wydarzeniem
sprawował starosta nowotomyski, Ireneusz Kozecki. W trakcie uroczystości
włodarzowi powiatu towarzyszyła Maria
Galas, przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego. Wśród licznie zgromadzonych gości nie zabrakło również
radnych Rady Powiatu Nowotomyskiego.
W programie zjazdu była m.in. uroczysta msza św. celebrowana przez Arcybiskupa
Stanisława
Gądeckiego,
przemarsz ulicami miasta prowadzony
przez Grodziską Orkiestrę Dętą,
odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej przy szkole, uroczysta akademia w Nowotomyskim Ośrodku Kultury

oraz długo oczekiwane spotkania szkolne
i klasowe.
W trakcie części oficjalnej w NOK nie
zabrakło także nagród i wyróżnień przyznanych przez dyrektora szkoły, Ryszarda Tratwala. Również powiatowe
władze samorządowe, oprócz jubileuszowych życzeń postanowiły przyznać
szkole bon upominkowy. Miłym akcentem miało być także wręczenie przyznanego
przez
Radę
Powiatu
Nowotomyskiego tytułu „Zasłużony dla
Powiatu Nowotomyskiego” dla pani Zofii
Nitsche. Niestety ze względu na stan
zdrowia pani Zofia – wieloletnia, ceniona
i uznana nauczycielka nowotomyskiego
liceum nie wzięła udziału w uroczystości.
Jednak jeszcze tego samego dnia, w godzinach popołudniowych starosta nowotomyski wraz z przewodniczącą Rady
Powiatu Nowotomyskiego odwiedzili
jednak panią Zofię w jej domu i wręczyli
wspomniane wyróżnienie.
MAR
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Na wniosek starosty nowotomyskiego,
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister
Gospodarki Janusz Piechociński przyznał
Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnienia otrzymali: Firma

BARTEX pan Grzegorz Bartol z Paproci,
Pan Jan Adamczewski – Przedsiębiorstwo Handlowe ADLI z Opalenicy, Pan Janusz
Dobrzycki
Właściciel
Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego i Zaopatrzenia Hurtowego ZatexPol z Trzcianki w gminie Kuślin, Tartak
Zębowo spółka jawna Jerzy Nowak, Wioletta Nowak, Pan Grzegorz Wójcik – właściciel
firmy
WIKOMA
Maszyny
i Urządzenia Przemysłowe w Zbąszyniu,
Pan Tadeusz Szymański – Nadleśniczy
Nadleśnictwa Bolewice.
Z okazji 25–lecia polskiej transformacji
Minister Janusz Piechociński przyznał
również Dyplomy Gratulacyjne pracownikom firm i przedsiębiorcom z terenu
powiatu nowotomyskiego. Po konsultacjach z włodarzami gmin powiatu nowotomyskiego, zarządem Nowotomyskiej

Izby Gospodarczej, Cechu Rzemiosł
Różnych i Stowarzyszenia Kupców
w Nowym Tomyślu, starosta nowotomyski złożył wnioski o przyznanie wspomnianych wyróżnień. Dyplomy otrzymali:
Pan Jerzy Patora, Pan Zdzisław Przybylak, Pan Włodzimierz Szymański, Pan Jarosław Dziuba – Prezes Zarządu Phoenix
Contact Wielkopolska w Nowym Tomyślu, Pan Slawomir Lukaszyk – Prezes
Zarządu firmy Aesculap Chifa, Pan Grzegorz Bartol - Firma BARTEX Paproć,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska TOP –
Tomyśl,
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe WEGA Pan Jarosław Zimny,
Sklep Nasienno – Ogrodniczy SPONAR

Pan Marek Rościszewski, Punkt Handlowo – Usługowy CYPISEK Pani Maria Nawrot, Pan Zenon Błaszak Drewnostyl
Rudniki, Usługowy Zakład Ogólnobudowlany „Nor-Bud” Pan Norbert Chudy Bolewice,
Pan
Bartosz
Kubicki
Elektrorecykling Sękowo, Panowie Józef
Przybyła i Sebastian Przybyła – Agroturystyka pod Bocianem Strzyżewo.
Pani
minister
Andżelika
Możdżanowska w trakcie uroczystości
wręczyła także statuetki „Serce Matkom
Ojczyzny”. Otrzymały je panie: Karolina
Ginter - Lwówek, Jolanta Foks – Nowy
Tomyśl, Maria Czajkowska-Ksiąg – Boruja
Nowa, Mariola Diakowicz - Prądówka, Danuta Pszeniczna – Paproć.
Warto w tym miejscu dodać, że starosta nowotomyski doceniając prężenie
działające już firmy i przedsiębiorstwa,
chciałby również pobudzić do działania
tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o
założeniu własnej działalności gospodarczej. Jedną z form pracy na rzecz rozwoju gospodarczego w powiecie
nowotomyskim jest utworzenie Powiatowych Inkubatorów Przedsiębiorczości.
O planach i możliwościach utworzenia inkubatorów w gminach na terenie powiatu opowiedział na zakończenie
spotkania pan Wojciech Kościański.
Marzena Matusiak
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chcą polubownie rozstrzygać spory

Każdego roku konferencja cieszy się zainteresowaniem zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR.
Fot. Marzena Matusiak

Pamiątkowa fotografia lokalnych samorządowców z Minister Andżeliką Możdżanowską oraz prezesem Sądu Arbitrażowego w Nowym Tomyślu
Włodzimierzem Brychem.
Fot. Marzena Matusiak

W piątek, 17 kwietnia, w hotelu
Hi-Fi w Paproci koło Nowego
Tomyśla odbyła się międzynarodowa konferencja z cyklu: Arbitraż
i mediacja w teorii i praktyce
pt.: „Państwo a ADR.”
Organizatorem konferencji był Sąd Arbitrażowy działający przy Nowotomyskiej
Izbie Gospodarczej, a patronat honorowy
nad wydarzeniem sprawowali: Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Gospodarki, Minister Sprawiedliwości, Starosta
Nowotomyski, Burmistrz Nowego Tomyśla. W uroczystym otwarciu konferencji
uczestniczyła
Andżelika
Możdżanowska - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Senator
Rzeczypospolitej Polskiej.
Corocznie impreza ta stanowi jedno
z ważniejszych wydarzeń związanych
z ADR w Polsce. Cieszy się ona dużym

Sala konferencyjna wypełniona była niemal po brzegi.
Prezes Sądu Arbitrażowego w Nowym Tomyślu,
Włodzimierz Brych.
Fot. Marzena Matusiak

zainteresowaniem zarówno teoretyków,
jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR, a uczestniczy w niej około

Zebranych podczas konferencji gości powitał
gospodarz powiatu, starosta Ireneusz Kozecki.
Fot. Marzena Matusiak

200 osób. Również tym razem w konferencji udział wzięli wybitni teoretycy
i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju
i z zagranicy. Wśród zaproszonych na
konferencję znamienitych gości znaleźli
się m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu województwa wielko-

Fot. Marzena Matusiak

polskiego oraz samorządów powiatowych i gminnych, prawnicy, przedsiębiorcy
jak
również
wszyscy
zainteresowani tematem polubownego
rozstrzygania sporów. Współorganizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu.
MAR

Dlaczego nie MOS… i co dalej ze sportem i rekreacją
w Powiecie Nowotomyskim?
W ostatnim okresie odbyło się dużo dyskusji za pośrednictwem mediów publicznych w związku z zamiarem likwidacji Międz yszkolnego
Ośrodka Sportowego przez Radę Powiatu Nowotomyskiego.
Najpierw był protest nauczycieli-instruktorów w formie publicznego
listu opublikowanego w mediach, padło wiele krytycznych uwag pod
kątem inicjatorów tego pomysłu, a następnie odbyły się rozmowy na
komisjach Rady Powiatu – aż do 26 marca br., kiedy to radni, w zasadzie
bez dyskusji, podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji MOS-u. Dlaczego bez
dyskusji? Sądzę, że trudno było bronić placówki wobec argumentów,
które przemawiają za jej likwidacją. Poniżej chciałbym część z nich przedstawić:
1) Zbyt mało środków jest przekazywanych na systematyczne zajęcia
dla dzieci i młodzieży, zbyt dużo na poz ostałe wydatki i tzw. koszty administracyjne.
Koszt całkowity działalności MOS-u – to ok. 657 tys. zł, z tego na stałe
zajęcia systematyczne prowadzone z młodzieżą przez instruktorów
(jako zajęcia najbardziej efektywne) – jest wykorzystanych ok. 188 tys.
zł (28% całego budżetu) a zatem ok. 470 tys. (72% budżetu MOS) stanowią pozostałe koszty.
2) Zbyt dużo środków pochłaniają wynagrodzenia instruktorów zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela
Aktualnie instruktorzy i trenerzy zatrudnieni są w oparciu o Kartę
Nauczyciela na część etatu, jako dodatkowe zajęcie – co powoduje dodatkowe koszty (chociażby pochodne od wynagrodzeń, urlopy, fundusz
socjalny, itd.). Są to często nauczyciele szkół, w których odbywają się zajęcia, a więc posiadający stałe zatrudnienie.
3) Cele i zadania funkcjonowania MO S-u powielają i przeplatają się z
celami i zadaniami szkół, SKS-ów, UKS-ów, klubów sportowych, itp.
Te organizacje, jako stowarzyszenia, mogą się starać (i to robią)
o środki od gmin i innych instytucji na prowadzenie zajęć i innych form
prowadzenia swojej działalności. Dotychczasowa sytuacja zmniejsza
przejrzystość i możliwości kontroli odbywających się zajęć i wydatków na
zadania statutowe.
4) Działalność MOS-u jest ukierunkowana na znacznie węższą grupę
uczniów, a nie masowość, która była deklarowana na etapie wizji funkcjonowania MOS-u. W zasadzie ogranicza się ona do 3 dyscyplin sportowych i preferowana w największym stopniu jest siatkówka.
Procentowy podz iał godzin zajęć systematy cznych na poszczególne

dyscypliny wygląda następująco: siatkówka – 52%, koszykówka - 39%,
podnoszenie ciężarów – 9%
5) Zajęcia realiz owane przez instruktorów zatrudnionych w MOS-ie, są
realizowane w szkołach, ośrodkach sportu w sposób niesformalizowany, tzn. bez umów, porozumień, zasad wykorzystywania, itd.
Za wypadki wynikające ze strony administratora obiektu odpowiada
organ prowadzący, w skrajnym przypadku istnieje problem potencjalnych odszkodowań za wypadki ze strony organu prowadzącego.
6) Na podstawie oficjalnych informacji nauczycieli WF-u w sz kołach
oraz m.in. ze strony www.mosnt.pl, należy stwierdzić, że bezpośrednimi organizatorami zdecydowanej większości imprez na szczeblu powiatowym są przede wszystkim szkoły, następnie ośrodki sportowe
i kluby, a nie MOS. Najczęściej szkoły robią to własnymi środkami,
ewentualnie przy niewielkim wsparciu organów prowadzących. Brak
MOS-u nie będzie miał zatem znaczącego wpływu na organizację rywalizacji dzieci i młodzieży na szczeblu powiatowym i nie jest prawdą,
że rywalizacja sportowa w powiecie załamie się, ponieważ nie będzie
istniał MOS.
7) W liście podkreślano, że MOS jest finansowany z subwencji, którą
otrzymuje powiat. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że ta subwencja nie
jest przypisana do MOS-u, lecz opiera się na ilości uczniów w całym
powiecie i może być przeznaczana na ponad 20 różnych działań –
w tym na rozwój zainteresowań uczniów w różnorodnej formie.
Propozycje podziału subwencji, tak jak podziału subwencji na inne
placówki oświatowe, należą do odpowiednich organów – zgodnie z ich
kompetencjami (skarbnik, Zarząd Powiatu, Rada Powiatu).
8) Przeprowadzony audyt na zlecenie poprzedniego Zarządu w Zespole
Placówek Oświatowych (w jej skład wchodzi MOS) pokazuje także wiele
nieprawidłowości również w zarządzaniu tą jednostką oraz m.in. w zatrudnianiu kadry instruktorskiej.
Co dalej…?
Likwidacja MOS-u nastąpi po 6 miesiącach od momentu podjęcia
uchwały intencyjnej, do tego czasu Zarząd Powiatu zaproponuje odpowiednie rozwiązania, zabezpieczające ciągłość działania. Proponujemy
jednakże, aby w przyszłości nie rezygnować z wsparcia pozalekcyjnych
zajęć sportowych, zamierzamy jednakże popierać bardziej różnorodne
formy ich realizacji oraz efektywniejsze wykorzystanie środków na to
przeznaczonych. Chcielibyśmy nawet zwiększyć ilość zajęć systema-

tycznych i objąć nimi znacznie większą liczbę dzieci i młodzieży z naszego powiatu, aniżeli było to dotychczas. Możliwe są m.in. następujące
rozwiązania:
a) włączenie do szkół na kolejny rok szkolny dodatkowych zajęć sportowo- rekreacyjnych, mogą się one odbywać w różnej formie w pomieszczeniach szkolnych (lub poza nimi)- pod nadzorem dyrektorów
szkół i zgodnie z ich zapotrzebowaniem.
b) mogą to być zajęcia organizowane przez domy kultury, organizacje, organizacje młodzieżowe, itp.
c) nie muszą to być tylko zajęcia sportowe – mogą to być zajęcia typu:
aerobic, koła taneczne, koła turystyczne, chór i inne zajęcia umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych
form wypoczynku i organizacji czasu wolnego – nie są zatem zawsze potrzebne sale lub hale sportowe, ale wystarczą również mniejsze pomieszczenia w szkołach, klubach czy domach kultury.
d) konkursy i granty dla stowarzyszeń i klubów w zakresie organizacji
systematycznych lub cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych czy innych zajęć pozaszkolnych - w znacznie szerszym zakresie, niż dotychczas, dbając o to, aby jak najwięcej osób skorzystało z tych środków, ale
bez dodatkowych kosztów. Nie od dzisiaj wiadomo, że wartość każdej
złotówki wydatkowanej w ramach klubu czy stowarzyszenia jest zwielokrotniona i zdecydowanie bardziej efektywnie wydawana, aniżeli w takich
placówkach jak MOS.
Sądzę, że wokół MOS-u został „napompowany balon wielkich działań”
– przez pryzmat kilku spektakularnych i medialnie nagłośnionych imprez,
które odbywały się przecież z wykorzystaniem środków z budżetu powiatu. W rzeczywistości, oprócz niewątpliwych osiągnięć, w tle funkcjonowało wiele organizacyjnych nieprawidłowości i problemów, które nie
powinny występować i należało je przerwać.
Nowa formuła wsparcia nikogo nie wyklucza (również dotychczasowych instruktorów MOS-u), jednakże daje i innym szanse na korzystanie
ze środków powiatu – szkołom, klubom, stowarzyszeniom czy organizacjom pozarządowym. Wokół nas jest wielu pasjonatów i zaangażowanych działaczy organizujących społecznie bardzo dużo zajęć dla dzieci
i młodzieży, które jednak były często ograniczone ze względu na brak
środków. W tym momencie dajemy im także dodatkowe możliwości
z ich korzystania, poszerzając tym samym ofertę zajęć w formie pozaszkolnej dla znacznie większej grupy uczniów szkół w naszym powiecie,
aniżeli było to dotychczas.
Lech Sadowski
– Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
oraz Członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
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trzeba zintensyfikować
profilaktykę antynarkotykową

Podczas posiedzenia Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku, które
odbyło się pod koniec marca
w Starostwie Powiatowym
w Nowym Tomyślu pani Ilona Burlaga-Karafa, prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu
zwróciła uwagę na narastający problem zażywania narkotyków i środków odurzających przez młodzież.
Starosta nowotomyski, zaniepokojony
tym sygnałem podjął decyzję o podjęciu

szerokiej akcji informacyjno – prewencyjnej, przede wszystkim w placówkach
podległych samorządowi powiatowemu.
Zakupione zostaną także narkotesty dla
Komendy Powiatowej Policji w Nowym
Tomyślu.
Niestety, jak wynika ze statystyk, po
używki sięgają osoby coraz młodsze. Taki
stan rzeczy niepokoi członków Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku. Uznano, że
należy informować o problemie, by wiadomości na ten temat docierały zarówno
do nauczycieli, jak i rodziców. Dlatego
też, we wtorek 31 marca, podczas na-

rady z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat, starosta wyraźnie
zasygnalizował problem i prosił, by nie
lekceważyć niepokojących sygnałów.
Magdalena Kędzia – Kluj, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Nowym Tomyślu zaproponowała przeprowadzenie zintensyfikowanych działań
profilaktycznych w szkołach na terenie
powiatu. Wobec problemu obojętna nie
jest także Komenda Powiatowa Policji
w Nowym Tomyślu.
W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Nowym Tomyślu
najprawdopodobniej w najbliższym czasie policja wzbogaci się o taką ilość narkotestów, by nie oszczędzać i badać
każdego, kto stróżom prawa wyda się
podejrzany. – Jestem zatrwożony informacjami przekazanymi przez panią prokurator. Nie chciałbym, żeby problem ten
wymknął nam się spod kontroli, stąd mój
apel do dyrektorów szkół. Sprawy tej nie
można bagatelizować, nie bać się o opinię placówki i zgłaszać każdy niepojący
sygnał. Dobro naszych dzieci i rodzin powinno być najważniejsze – mówił na naradzie z dyrektorami starosta, Ireneusz
Kozecki.
MAR

Czas stagnacji już się skończył
We wtorek, 14 kwietnia starosta nowotomyski
Ireneusz Kozecki spotkał się z przedstawicielami niektórych związków zawodowych Szpitala Powiatowego
w Nowym Tomyślu (Związek Zawodowy Pracowników
Ratownictwa Medycznego, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników DMiF oraz NSZZ Solidarność).
Przedstawiciele związków poruszyli m.in. temat wynagrodzeń, które w poszczególnych grupach zawodowych szpitala
są zróżnicowane. Do tej pory, dla dobra lecznicy i rozumiejąc
problemy, z jakimi borykał się szpital, pracownicy nie domagali
się podwyżek. Czas stagnacji w kwestii wynagrodzeń trwa jednak ponad osiem lat, dlatego też związki zdecydowały o przerwaniu milczenia.
Włodarz powiatu zadeklarował chęć pomocy związkom zawodowym w ich negocjacjach z dyrekcją szpitala. – Służba
zdrowia i prawidłowe funkcjonowanie nowotomyskiego szpitala to bez wątpienia priorytet działań obecnych władz samorządowych. Chylę czoła i jestem pod wrażeniem państwa
solidarności z pracodawcą. Takie postępowanie, gdy dobro szpitala jest dla pracowników ważniejsze od osobistych zawodowych oczekiwań i aspiracji, a także odbywa się kosztem
podwyżek wynagrodzeń, to w dzisiejszych czasach zjawisko niespotykane. Rozumiem te problemy i sądzę, że trzeba szybko

„KAPELA ZZA WINKLA”
1980 - 2015
W tym roku nowotomyska
„Kapela Zza Winkla” świętuje jubileusz 35-lecia istnienia. Z tej okazji
w każdym numerze „Przeglądu”
zamieszczać będziemy teksty piosenek Kapeli, które związane są z
naszym terenem. Tym razem
utwór pt. „Swojski Zbąszyń
– wielkopolski”
Gdybym tak spotkał tego, co Zbąszyń
Od Wielkopolski kiedyś odłączył,
Z głupia frant spytałbym, czy miał
katza?
Czy też się z głupim przez ścianę
macał?
I czy gość sobie sprawy nie zdawał,
Ze to Pyrlandia, z dziada pradziada?
Przecież w Zbąszyniu – zasadą starą
Pisać po polsku, a gadać gwarą.
Więc tu nie trzeba wiarze tłumaczyć,
Co bana, tytka, czy ryczka znaczy.
Bo tu dzieciary, już te szaranki
Wiedzą, co glubki, czy świętojanki.
A każdy stary wie, że fest boli
Bebech, bo w żarciu ktoś coś przesolił.
Tu wej, na szkieła wołali – gliniarz.
Tutaj też, jeden chłop z Perzyn – świniarz,
Co swym zapachem bab nie zachwycał

Do jednej z dziewuch chciał się zalecać.
Ćpnęła go, bo on gadał dziewczynie,
Że tak ją kocha – jak swoje świnie.
Tu, jak chłop swoje obrabiał pole,
To pyry rosły mu, jak korbole.
Tu wej jak dziadek doczekał wnusia,
Zamiast Andrzeja chował Jędrusia.
A jak zapłakał dzieciak, to w laczkach
Kto pierwszy dyrda do niego – babcia!
Babcia się kelczy, mizdrzy, szplinuje
Wygiglo wnusia i wycałuje.
Nieraz zamiauczy, nieraz zaszczeka,
A, to dla gzubka, jest fest uciecha..
Zaś, jak śwniniorza śpiewa to ryfy,
Dzieciar sam stroi, bo zna, te knyfy.
Bo, tu jak dziecko, gdzieś się urodzi,
To choć nie chodzi, wie, o co chodzi.
I tutaj głupio, temu, kto nie wie,
Strzeże się, czy też -strzyże
w Strzyżewie.
I wiele placka, czy wódki wiele
Trzeba na „Przyprostyńskie Wesele”.
I kto nakazał w tej okolicy,
Sprzątać podwórko i pół ulicy.
Nikt nie nakazał. Tutaj nad Obrą
We krwi już mają ten swojski ordnung.
Przez to mieszkaniec zbąszyńskiej
ziemi
Mianem „poznańskiej pyry” się mieni.
I każdy w stanie jest udowodnić,
Że cnót poznańskich ludzie tu godni.
Szczyci się Zbąszyń –herbem z łabędziem,
I, że w Pyrlandii był, jest i będzie.
Słowa: Andrzej Bobkiewicz

stop przemocy domowej
– warsztaty dla mężczyzn

zareagować. Dyrektor musi zrozumieć, że czas stagnacji już się
skończył – mówił starosta I. Kozecki.
Rozmowa w Starostwie Powiatowym bez wątpienia była potrzebna obu stronom. Dała bowiem obraz na to, w jakiej atmosferze i na jakich warunkach pracownicy SP ZOZ wykonują
swoje obowiązki w lecznicy. Starosta wyrażając zrozumienie
trudnej sytuacji zapewnił z kolei o swojej przychylności wobec
związków zawodowych.
MAR

33. Festiwal Piosenki Francuskiej w Poznaniu
W sobotę, 18 kwietnia w II LO
w Poznaniu odbył się 33. Festiwal
Piosenki Francuskiej. Udział w nim
wzięli m.in. licealiści z Gniezna,
Konina, Jarocina, Kalisza, Koła oraz
Poznania. Od wielu lat uczestniczą
w nim też uczniowie Liceum
Garczyńskiego, których
przygotowuje pani Anna Kotecka.
Tegoroczny występ licealistów z Garczyńskiego był wyjątkowo udany. Wiktoria Młodystach otrzymała I nagrodę za
wykonanie piosenki „Je veux” z repertuaru współczesnej piosenkarki francuskiej Zaz. Do tego sukcesu przyczynił się
też zespół utalentowanych muzyków
akompaniujących jej podczas występu –
Mateusz Michalczak, Marcin Nowiński
i Michał Śmierzchała. Warto dodać, że
w ubiegłym roku Wiktoria również zdobyła I nagrodę występując z tymi samymi
muzykami.
W tym roku wyróżnienie przyznano
także duetowi Paulina Kwiatkowska
i Kamil Jabłoński za piękne wykonanie na-

P owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu informuje, że
w roku 2015 po raz kolejny organizuje warsztaty w ramach Programu
E dukacyjno-Korek cyjnego „Partner” dla Sprawców Przemocy Domowej.
Warsztaty te skierowane są do mężczyzn. Mają one na celu
przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej oraz służą pomocą
osobom, które nie mogąc poradzić sobie z własnymi emocjami, stosują
przemoc wobec najbliższych.

Wiktoria Młodystach (z prawej) - I miejsce oraz P.
Kwiatkowska i K. Jabłoński

strojowej piosenki Florent Pagny „Là oú
je t’emmenerai”.
Trzecia wykonawczyni – Zuzanna
Weber również zaprezentowała się
wspaniale. Wykonała piosenkę „La pluie”
z repertuaru Zaz. Występ tej licealistki
był pod pewnym względem wyjątkowy,
gdyż akompaniował jej rodzinny zespół

Zuzanna Weber z rodzinnym zespołem

w składzie: Piotr Weber (tata) oraz Antonina Weber (siostra). Także sama wykonawczyni piosenki popisała się piękną grą
na skrzypcach.
Materiał: Anna Kotecka
ZS nr 1 w Zbąszyniu, opr. MAG

Sprawcami przemocy w rodzinie są osoby, które z różnych powodów stosują przemoc wobec najbliższych członków rodziny. Najczęściej ofiarami tej przemocy są
współmałżonkowie i dzieci sprawców. Przemoc to nie tylko bicie czy popychanie, ale
o przemocy w rodzinie mówimy również wtedy, gdy sprawca nie stosując siły fizycznej, swoim oddziaływaniem, czy słowami wywołuje lęk i napięcie u drugiej osoby. Wyróżnia się różne rodzaje przemocy: fizyczną, psychiczną, seksualną, materialną oraz
zaniedbanie, ale każdy rodzaj przemocy wywołuje ogromne krzywdy osobom jej doświadczającym. Warto też przypomnieć, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem
ściganym z urzędu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich panów, którzy chcą zmienić swoje zachowanie,
lepiej radzić sobie z emocjami i w ten sposób zaniechać stosowania przemocy wobec
innych oraz przeciwdziałać konsekwencjom takich czynów.
Wszystkich chcących wziąć udział w warsztatach prosimy o kontakt pod nr tel. 61
44 26 776 lub 61 44 26 773 lub w siedzibie placówki PCPR: ul. Poznańska 30, Budynek E, pokój nr 9.
Materiał PCPR, opr. MAG
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elektroniczny nabór do
szkół ponadgimnazjalnych

Drodzy Gimnazjaliści!
Harmonogram rekrutacji
L.p.
1
2
3
4
5

6

7

8

9
10
11

Czynno 
Rejestracja kandydatów w systemie,
wprowadzanie ich danych.
Wybór preferencji przez
kandydatów.
Składanie poda przez kandydatów
w szkołach pierwszego wyboru.
Ewentualna zmiana preferencji
kandydatów.
Wprowadzanie przez kandydatów
danych o ocenach
ko coworocznych, wynikach
egzaminu gimnazjalnego i innych
osigniciach uwzgldnianych w
procesie naboru.
Dostarczanie dokumentów
potwierdzajcych osignicia (kopie
wiadectw i zawiadcze o
wynikach egzaminu gimnazjalnego)
do szkół pierwszego wyboru.
Publikacja list zakwalifikowanych
do przyjcia (zapoznanie si z
wynikami naboru).
Potwierdzenie woli podjcia nauki
poprzez dostarczenie oryginałów
wiadectwa i zawiadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Publikacja list przyjtych oraz list
wolnych miejsc.
Przeprowadzenie rekrutacji
uzupełniajcej.
Publikacja wyników rekrutacji
uzupełniajcej.

Data rozpoczcia

Data zakoczenia

11.05.2015

02.06.2015
15:00

11.06.2015

24.06.2015
15:00

30.06.2015
15:00

26.06.2015

03.07.2015 13:00
07.07.2015
13:00

03.07.2015
13:00

08.07.2015 13:00

09.07.2015 08:00

28.08.2015 14:00

28.08.2015
15:00

Dążąc do uporządkowania i przejrzystości procesu rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat
nowotomyski wprowadzony zostaje elektroniczny nabór do szkół
na rok szkolny 2015/2016.
Jasne reguły, sprawny przepływ informacji, automatyzacja procedur, zmniejszenie
ilości pracy i eliminacja licznych problemów rekrutacji tradycyjnej (zwłaszcza blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata) to powody popularności tego typu rozwiązań.
Wdrożenie elektronicznego naboru daje Wam szereg korzyści, wśród których należy wymienić przede wszystkim:
- możliwość stałego i niezwykle łatwego dostępu do wszystkich potrzebnych informacji, w szczególności o ofercie i wolnych miejscach,
- ogranicza do niezbędnego minimum wizyty w szkole w trakcie rekrutacji,
- umożliwia zapoznanie się z wynikami rekrutacji za pomocą Internetu,
- eliminuje zjawisko blokowania miejsc, przez co już w trakcie pierwszego ogłoszenia
wyników większość kandydatów znajduje miejsce w nowej szkole.
Elektroniczny nabór dotyczy następujących szkół ponadgimnazjalnych na terenie
powiatu nowotomyskiego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu, Zespół Szkół Nr 2 im Stanisława Staszica
w Nowym Tomyślu, Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi
w Nowym Tomyślu, Zespół Szkół Nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu, Zespół
Szkół Nr 2 w Zbąszyniu, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance.
Drodzy Gimnazjaliści. Za pomocą strony www.powiatnowotomyski.edu.com.pl będziecie mogli poznać szczegółową ofertę wyżej wymienionych szkół ponadgimnazjalnych, wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji.
Udostępnienie systemu nastąpi od dnia 06.05.2015 r. (rejestracja od 11.05.2015).
Szczegółowe informacje wraz z instrukcją na temat jego działania uzyskacie na stronach internetowych szkół lub bezpośrednio w szkołach. Szczegółowa informacja dostępna jest również na stronie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
www.powiatnowotomyski.pl
Tekst: M. Perz

Będziemy korzystać
z doświadczeń najlepszych
W środę, 25 marca delegacja z powiatu nowotomyskiego w składzie:
Ireneusz Kozecki - starosta nowotomyski, Robert Winiarz - dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu oraz
Monika Perz i Agnieszka Tomczak z
Wydziału Edukacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, udała się z wizytą do Milicza.
Organizatorem spotkania z Alicją
Szatkowską, prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych był Jan Filip
Libicki, senator RP. Z kolei rewizyta
odbyła się w środę, 22 kwietnia.
W trakcie spotkania była okazja do
zwiedzenia zmodernizowanego Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego,
Warsztatów
Terapii
Zajęciowej oraz Powiatowego Ośrodka
Wsparcia. Są to obiekty, które w ostatnim czasie przeszły modernizację, a ich
wyposażenie jest niezwykle nowoczesne.
Miłym akcentem był również występ
dzieci, które zaprezentowały się
w przedstawieniu „Przedwiośnie”. Korzystając z okazji, dyrektor SOSW
w Zbąszyniu, Robert Winiarz zaprosił wychowanków Ośrodka na XVII Wojewódzki
Festiwal Piosenki i Tańca, który odbędzie
się 21 maja w Zbąszyniu.
Oprócz zwiedzania był również czas
na rozmowy, w trakcie których prezes
Alicja Szatkowska opowiedziała o swoich
doświadczeniach, zarówno w prowadzeniu tego typu placówek, jak również
w pozyskiwaniu środków finansowych na
ich modernizację i wyposażenie. Uzyskane informacje są bardzo cenne
w związku z koniecznością rozbudowy
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu. Starosta nowo-

KONCert Dla FIlIPa I JaNKa
a cały dochód z zebranych pieniędzy
przeznaczony zostanie na rehabilitację
Filipa i Janka.
Koncert zorganizowany został przez
WDK w Bukowcu, Zespół PrzedszkolnoSzkolno-Gimnazjalny w Bukowcu, Radę
Sołecką i mieszkańców.
MAR

W niedzielne popołudnie, 12
kwietnia w Wiejskim Domu Kultury
w Bukowcu odbył się koncert charytatywny dla Filipa Nowaka i Janka
Szymkowiaka. Wypełniona po
brzegi sala WDK była dowodem
na to, że wielu mieszkańców
otworzyło swe serca i postanowiło
pomóc chorym dzieciom.

Wśród gości koncertu byli również
m.in. przedstawiciele władz samorządowych powiatu nowotomyskiego. Starosta Ireneusz Kozecki wraz ze swoim
zastępcą Tomaszem Kuczyńskim wręczyli
mamom chłopców karty upominkowe,
by mogły kupić swoim synom takie prezenty, które najbardziej ich ucieszą.
W trakcie koncertu odbyła się też loteria
fantowa, sprzedawano słodkie łakocie,

tomyski, Ireneusz Kozecki w trakcie rozmów wyszedł z inicjatywą podpisania porozumienia
pomiędzy
Milickim
Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych, a SOSW w Zbąszyniu. Właśnie w celu dokładnej wymiany

doświadczeń i wypracowania wspólnych
płaszczyzn działania w środę, 22 kwietnia z rewizytą przyjechali do Zbąszynia
przedstawiciele z Milickiego Stowarzyszenia. Starosta nowotomyski Ireneusz
Kozecki wraz z dyrektorem Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Robertem Winiarzem zapoznali gości
z funkcjonowaniem SOSW oraz rozmawiali o planach współpracy między placówkami.
Materiał: Monika Perz
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Światowy Dzień inwalidy w naszym powiecie

„Bądźmy życzliwi i otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych”pod takim hasłem w czwartek,
16 kwietnia w Nowotomyskim
Ośrodku Kultury odbyły się
powiatowe obchody Światowego
Dnia Inwalidy.
Organizatorem współfinansowanego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydarzenia był Zarząd Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu.
Serdeczne słowa i wyrazy uznania do
licznie zgromadzonej publiczności skierowali m.in. przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin, organizacji

pozarządowych, instytucji, firm oraz zaprzyjaźnieni seniorzy i osoby niepełnosprawne zrzeszeni w kołach PZERiI.
Spory aplauz publiczności wywołał występ wokalny uczniów z Gimnazjum
w Borui Kościelnej. Młodzież wykonała
m.in. utwory z repertuaru Maryli Rodowicz i Piotra Rubika.
– Osoby niepełnosprawne chcą żyć
w środowisku bez barier. Uczestniczyć
w życiu społecznym, mając prawo wyboru i decydowania o sobie - tymi
słowami istotę święta podsumował przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI
w Nowym Tomyślu Zenon Matuszczak.
Doniosłej uroczystości towarzyszyła
XV Powiatowa Wystawa Prac Plastycznych Osób z Niepełnosprawnością zorganizowana przez Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.
W dniach od 15 do 17 kwietnia w Nowotomyskim Ośrodku Kultury można było
podziwiać prace uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr
2
i
Gimnazjum
w Nowym Tomyśl, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zbąszyniu i Koninie,
Środowiskowych
Domów
Samopomocy z Opalenicy i Nowego Tomyśla oraz Nowotomyskiego Domu
Dziennego Pobytu. Wystawa wzbudziła
duże zainteresowanie. Zwiedzający mogli
zobaczyć m.in. wykonane różnymi technikami ozdoby świąteczne, breloczki, zapinki i obrazy.
Warto w tym miejscu dodać, że
w piątek 10 kwietnia uroczystość z okazji
Światowego Dnia Inwalidy zorganizował
także opalenicki Oddział PZERiI. Do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury „Taklamakan” z życzeniami przybyli m.in.
przedstawiciele władz samorządowych:
starosta nowotomyski, Ireneusz Kozecki
oraz zastępca burmistrza Opalenicy
Paweł Jakubowski.
Materiał: Kamil Kałek,
Marzena Matusiak

Piotr Kudłaszyk brązowym

GIMNAZJUM W NOWYM TOMYŚLU RELACJONUJE:
KASSK PO RAZ JEDENASTY

medalistą Mistrzostw Świata w limie

W piątek, 10 kwietnia o godz. 2.00
w nocy naszego czasu,
w peruwiańskiej Limie, rozpoczęła
się rywalizacja w Mistrzostwach
Świata Juniorów do lat 17
w podnoszeniu ciężarów
w kategorii wagowej do 62 kg.
Startował w niej zawodnik LKS „Budowlani” Nowy Tomyśl, szesnastoletni

Piotr Kudłaszyk. Po wspaniałej i emocjonującej walce, do ostatniego podejścia,
Piotr Kudłaszyk został brązowym medalistą Mistrzostw Świata do lat 17 i wicemistrzem świata w tej kategorii wiekowej
w podrzucie.
Piotrek pobił też rekordy Polski do lat
17 w rwaniu i w dwuboju.
Podejścia Piotra w zawodach:
rwanie: I - 107 kg, II - 111 kg (rekord
Polski),III - 114 kg - spalone podejście
podrzut: I - 135 kg - spalone podejś-

cie, II - 135 kg. - spalone podejście, III 140 kg - (rekord Polski w dwuboju!!!
Wielkie gratulacje dla trenera Piotra,
Marcina Lampe za cały cykl przygotowań, do najważniejszych zawodów
w roku oraz dla trenera kadry Wojciecha
Geska, który prowadził start Piotra
w Limie.
Materiał: LKS „Budowlani”
Nowy Tomyśl
Opr: MAG

W dniach 10 - 12 kwietnia odbyła
się zorganizowana przez Gimnazjum w Nowym Tomyślu, jedenasta
ogólnopolska Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2015
zatytułowana „Co dalej z cyfrową
szkołą?”.
Konferencja przebiegała pod patronatem Minister Edukacji Narodowej Joanny
Kluzik-Rostkowskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Elżbiety Walkowiak, Starosty Nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego oraz
Burmistrza Nowego Tomyśla dra
Włodzimierza Hibnera.
Patronat medialny objęły: Edustyle.pl,
IT w Edukacji, EduFakty Uczę Nowocześnie, Głos Nauczycielski, Głos Wielkopolski,
Tygodnik Lokalny „Nasz Dzień po Dniu”
oraz Radio Merkury Poznań i Telewizja
Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowym Tomyślu. Naszymi partnerami
strategicznymi byli: Microsoft Polska,
Cortland Sp. z o.o., Librus, Konsorcjum
FEN oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.
Jak co roku organizatorzy przygotowali propozycje wykładów i warsztatów
dla nauczycieli wszystkich przedmiotów.
Wiele uwagi poświęcono też wnioskom z
pilotażowego programu „Cyfrowa Szkoła”
i jego dalszej perspektywie w latach

2015-2020. Zastanawiano się, jaka powinna być współczesna, cyfrowa szkoła,
w jaki sposób ją budować, jak wyposażyć
i jakie elementy są w niej najistotniejsze.
- Z przyjemnością prezentowaliśmy
pierwsze e-podręczniki, pokazywaliśmy
też nasze doświadczenia jako szkoły cyfrowej, mentorskiej i tej, która z sukcesem
korzysta z technologii mobilnych w codziennej pracy. Istotne miejsce na KASSK
miała również koncepcja nauki programowania wszystkich uczniów, na każdym
etapie kształcenia, także w kontekście
olbrzymiej popularności takich programów jak „Godzina Kodowania” oraz „Mistrzowie Kodowania”. Mówiliśmy o roli
informatyki w szkole w kontekście opracowywanej nowej podstawy programowej z informatyki przez Radę ds.
Informatyzacji Edukacji. Dzięki uprzejmości Poznańskiego Centrum Superkomputerowo
Sieciowego
nasza
konferencja była transmitowana przez
Internetową Telewizję HD PLATON. Dzięki
temu przebieg KASSK śledzili internauci
nie tylko z całej Polski, ale i ze świata. Ich
komentarze znaleźć było można na Facebooku oraz innych forach o portalach
społecznościowych – podsumował Dariusz Stachecki z nowotomyskiego Gimnazjum.
Szczegółowa relacja z wydarzenia zamieszczona jest na stronie internetowej
szkoły (www.gim-nt.com).
Materiał: Gimnazjum
Nowym Tomyśl, opr. MAR
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kolejny sukces Dawida ciembki
Dawid Ciembka - uczeń Zespołu
Szkół Zawodowych i Licealnych
im. dra Kazimierza Hołogi
w Nowym Tomyślu wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu
"Żołnierze Wyklęci-Bohaterowie
Niezłomni".
Uroczyste podsumowanie etapu
ogólnopolskiego IV edycji Konkursu
„Żołnierze
Wyklęci-Bohaterowie
Niezłomni" odbyło się w poniedziałek,
30 marca w Trybunale Koronnym
w Lublinie. Praca Dawida Ciembki ucznia Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w
Nowym Tomyślu - została zakwalifikowana do II etapu konkursu w Lublinie.
Dawid został wyróżniony w dziedzinie
prac literackich i jako jedyny wśród
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z regionu województw: wielkopolskiego,
kujawsko-pomorskiego i łódzkiego został zaproszony do Lublina i uzyskał tytuł
laureata II etapu ogólnopolskiego IV edycji Konkursu "Żołnierze Wyklęci- Bohate-

rowie Niezłomni".
Organizatorzy konkursu przygotowali
dla laureatów konferencję naukową,
spotkania ze świadkami historii oraz wyjazdy edukacyjne po miejscach pamięci

na Lubelszczyźnie. Uczniowie mieli możliwość rozmowy z kombatantami, świadkami historii, m.in por. Henrykiem
Atemborskim ps. „Pancerny” - żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych i żołnierzem Brygady Świętokrzyskiej NSZ, por.
Januszem Niemcem - synem mjr Antoniego Żubryda ps. „Zuch" - oficera i dowódcy oddziału Narodowych Sił
Zbrojnych. Przeszli również ścieżkę edukacyjną „Śladami Żołnierzy Wyklętych”.
Szacuje się, że w lubelskich katowniach
UB, NKWD zamordowano około 500
żołnierzy. Uczestnicy konkursu z opiekunami oraz świadkami historii udali się na
wycieczkę edukacyjną do miejsca pochówku ostatniego partyzanta Józefa
Franczaka ps. „Lalek” w Piaskach. Brali
udział w konferencji historycznej
z udziałem świadków historii i pracowników naukowych. W konkluzji tego wydarzenia wskazano na potrzebę edukacji
w aspekcie zasług II Konspiracji w walce o
wolną Polskę. Prelegenci byli jednomyślni, że podręczniki do historii zbyt lakonicznie podają treści o żołnierzach
represjonowanych przez bezpiekę
i NKWD.
30 marca, w budynku Trybunału Koronnego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia nagród z udziałem m.in.
przedstawicieli: Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Dawid Ciembka z rąk por.
Henryka Atemborskiego ps. „Pancerny”
oraz
przedstawiciela
Ministerstwa
Obrony Narodowej Radosława Sikory
otrzymał tytuł laureata konkursu. Praca
Dawida stała się własnością organizatorów i zostanie przez nich wydana. Historia Żołnierzy Wyklętych nie jest tylko
historią Polski, jest także historią regionalną. Zaznajomienie uczniów z tymi faktami wytwarza poczucie więzi z tradycją
oraz pozwala na kształtowanie uczuć
patriotycznych.
Materiał: dr Zdzisław Kościański
Opr. MAG

PoRtRet PRawDZiwy
we wŁocŁawku

W piątek, 17 kwietnia o godzinie
18-tej w ramach VI Festiwalu
Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości
w Galerii „dk” Czarny Spichrz przy
ulicy Piwnej 4 we Włocławku odbył
się wernisaż pokonkursowej wystawy II edycji międzynarodowego
konkursu „Portret prawdziwy”.
Organizatorzy: Dobrzyńsko-Kujawskie
Towarzystwo Kulturalne, a w jego imieniu panie Joanna Schab i Małgorzata Jaworowicz postanowiły pokazać we
Włocławku, jak można działać i organizować niesamowite przedsięwzięcia
w niewielkim miasteczku, jakim jest
Nowy Tomyśl.
A wszystko zależy od ludzi.
Dowodem na to jest pani Dorota Rogiewicz, która w 2014 roku odwiedziła
Nowotomyski Ośrodek Kultury i miała
przyjemność podziwiać nagrodzone
i wyróżnione prace. Wspólna pasja, jaką
jest fotografia portretowa, pani Doroty
i Adama Polańskiego, pomysłodawcy i organizatora konkursu, stała się przyczyną
zaprezentowania
konkursu
we
Włocławku. Długie rozmowy na temat
twórczych prac uczestników konkursu,
organizacji i promocji tego wydarzenia

zaowocowały ich prezentacją we
włocławskiej galerii.
Na wystawę dotarł również autor
zwycięskich prac fotograficznych Kilimanlaro Błażejewski; postanowiła ją również zobaczyć reżyser filmowy Agnieszka
Holland.
Wzmacnianie potrzeby ustawicznego
poszerzania horyzontów intelektualnych
i poznawczych bez względu na wiek, płeć
i sytuację życiową poparł starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, który na tę
okoliczność wystosował specjalny adres
okolicznościowy i ufundował upominki
dla Organizatorów włocławskiego wernisażu.
Prace konkursowe z II edycji międzynarodowego konkursu „Portret Prawdziwy” będzie można oglądać we
Włocławku jeszcze przez niecały miesiąc
– do 17 maja 2015 roku.
Materiał nadesłany, opr. MAR

Spotkanie z dyrekcją PSSe w Starostwie

We wtorek, 7 kwietnia do
Starostwa Powiatowego w Nowym
Tomyślu na zaproszenie starosty
nowotomyskiego, Ireneusza
Kozeck iego przybyli: Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
Walerian Silski i je go zastępczyni
Mirosława Łuczak-Bąbelek.
W spotkaniu uczestniczyli również
wicestarosta Tomasz Kuczyński, sekretarz
powiatu Ireneusz Józefowski, kierownik
Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego
Danuta Gielec oraz główna księgowa Halina Kamińska. Było ono okazją do złożenia
Walerianowi Silskiemu serdecznych gratulacji i życzeń z okazji 35-lecia pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Starosta
i wicestarosta podziękowali W. Silskiemu
za jego zaangażowane w pracę i sprawne

funkcjonowanie powiatowych służb. Jak
zaznaczył starosta I. Kozecki: – Dobrze
funkcjonujące służby są wizytówką powiatu bezpiecznego zarówno dla jego
mieszkańców jak i gości.
Spotkanie w Starostwie pozwoliło
m.in. na zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa sanitarnego i epidemiologicznego powiatu. Jak ocenił W. Silski
poziom przestrzegania przepisów sanitarnych przez różne jednostki w naszym
powiecie jest dobry. Wszelkie zachwiania
norm
bezpieczeństwa
np.
w zakładach pracy oraz niepokojące
sygnały odbierane bezpośrednio od
mieszkańców są bezzwłocznie sprawdzane, a zaistniałe problemy na bieżąco
rozwiązywane. Rozmowy dotyczyły
również bieżącego funkcjonowania
służb. Starosta I. Kozecki szczególnie zainteresowany był jakością wody

w Nowym Tomyślu. W odpowiedzi
usłyszał, że woda w Nowym Tomyślu
spełnia wszelkie normy i jest zdatna do
spożycia.
W nowotomyskim oddziale PSSE pracuje średnio 25 pracowników z czego
około 20 osób to pracownicy działów
merytorycznych,
przeprowadzający
kontrole i dbający o bezpieczeństwo
mieszkańców powiatu.
Jak powiedział starosta I. Kozecki
odebrał on liczne sygnały, iż PSSE
w Nowym Tomyślu jako jednostka powiatowa jest wysoko oceniana przez
struktury wojewódzkie na tle innych
Stacji działających w Wielkopolsce,
o czym świadczą protokoły pokontrolne
Stacji. Poziom obsługi klientów, szybkość załatwiania spraw oraz wykwalifikowana kadra sprawiają, że wyniki pracy
PSSE w Nowym Tomyślu są bardzo
dobre. Rzetelność, profesjonalizm oraz
skrupulatność to przymioty szczególnie
doceniane przez PPIS p. W. Silskiego. Ważny jest również drugi człowiek i jego
problemy.
Pomimo skomplikowanych i czasem
długotrwałych procedur zawsze staramy się pomóc. W swojej pracy kieruję
się dewizą, która brzmi „Jesteśmy po to,
aby ludziom pomagać” – powiedział
W. Silski. Korzystając z okazji W. Silski
podziękował przedstawicielom powiatowych władz samorządowych za zaproszenie i życzenia z okazji swojego
jubileuszu. Zaprosił również starostów
do odwiedzenia siedziby Stacji oraz zapoznania się ze specyfiką pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Materiał:

JUBILEUSZE PRACY W KWIETNIU OBCHODZILI RÓWNIEŻ:

Ireneusz Józefowski – sekretarz powiatu nowotomyskiego – jubileusz
40 – lecia pracy.
Fot. Marzena Matusiak

Tomasz Winnicki – pracownik Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu – jubileusz 20 – lecia pracy.
Fot. Marzena Matusiak
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inauguracja Nowotomyskiej
i Zbąszyńskiej akademii s.o.s

W środę, pierwszego kwietnia
w hali sportowej Gimnazjum im.
Feliksa Szołdrskiego w Nowym
Tomyślu podpisano akt inauguracyjny Nowotomyskiej i Zbąszyńskiej
Akademii Siatkarskich Ośrodków
Szkolnych i jak podkreślił dyrektor
gimnazjum Andrzej Wałęsa, nie był
to żart primaaprilisowy.

w Jastrzębsku Starym, Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej oraz Szkoła
Podstawowa w Wytomyślu. Zbąszyńska
Akademia S.O.S tworzona jest w oparciu

o
patronackie
Gimnazjum
S.O.S
w Zbąszyniu oraz: Szkołę Podstawową
w Zbąszyniu, Szkołę Podstawową
w Nądni i Szkołę Podstawową w Przyprostyni.
Podczas uroczystości nie zabrakło
wspomnień dotyczących minionych
trzech lat funkcjonowania Siatkarskiego
Ośrodka Szkolnego w Nowym Tomyślu
a dodać należy, że był to znakomity
okres w historii nowotomyskiej młodzieżowej siatkówki. Wspominano pamiętną drogę rocznika 1998/1999
zakończoną udziałem w Finale Mistrzostw Polski Młodzików 2013, organizację Finału Mistrzostw Polski Kadetów
w roku 2014, wizytę Joanny Muchy Minister Sportu i Turystyki RP, czy wizytę
trzykrotnego złotego medalisty olimpijskiego Gilberto de Godoy Filho „GIBA”.
Materiał: Jarosław Mleczak,
opr. Wydział ER

Nasi rzemieślnicy wśród
najlepszych z najlepszych

Zenon Błaszak, właściciel firmy
Drewnostyl z Rudnik znalazł się
w gronie laureatów konkursu
„Najlepsi z najlepszych
w rzemiośle 2014”.
Uroczysta gala nagradzająca wyróżnionych rzemieślników odbyła się 29
marca w siedzibie Wielkopolskiej Izby
Rzemieślniczej w Poznaniu. W tak uroczystej chwili laureatowi towarzyszył
również starosta nowotomyski, Ireneusz
Kozecki. Włodarz powiatu skorzystał
także z zaproszenia i w czwartek, drugiego kwietnia odwiedził pana Zenona
w Rudnikach.
Staroście nowotomyskiemu podczas
wizyty w Rudnikach towarzyszyła także
Maria Galas – Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz Ryszard Napierała – radny Sejmiku Województwa

Wielkopolskiego. Oprócz przekazania
życzeń i gratulacji, goście pana Zenona
wysłuchali historii budowy i powstawania
jego firmy oraz mieli okazję zwiedzić
wszystkie hale produkcyjne i biura. Nie
zabrakło też rozmów na temat pasji
pana Zenona, którą jest miłość do starych pojazdów i dawnych przedmiotów
zdobiących teraz jego biura (np. stare
zegary).
Dodajmy, że laureatem konkursu z terenu naszego powiatu został również
pan Leszek Szott – z Cechu Rzemiosł
Różnych w Zbąszyniu, który niestety nie
uczestniczył w uroczystej gali. Starosta
nowotomyski odwiedzi jednak pana
L. Szotta w najbliższym czasie, by również przekazać życzenia i gratulacje
w imieniu władz samorządowych powiatu nowotomyskiego.
MAR

Doskonały spektakl
lwóweckiej Grupy teatralnej

Uroczystość powołania akademii uświetnili znakomici goście w osobach: starosty
nowotomyskiego
Ireneusza
Kozeckiego, koordynatora regionalnego
projektu S.O.S Adama Nowika, koordynatora wojewódzkiego projektu S.O.S Andrzeja Malczewskiego, dyrektorów szkół
i ośrodków sportowych oraz liczne grono
przedstawicieli Rady Miejskiej w Nowym
Tomyślu.
Nowotomyską Akademię S.O.S tworzoną: Szkoła Podstawowa Nr 2
w Nowym Tomyślu, Szkoła Podstawowa

o doktorze Hołodze w Radiu emaus

We wtorek, 21 kwietnia na falach
poznańskiego Radia Emaus transmitowana była audycja poświęcona
pracy z Patronem w Zespole Szkół
Zawodowych i Licealnych im. dra
Kazimierza Hołogi oraz sukcesie jej
ucznia w konkursie

o "Żołnierzach Wyklętych".
Z dyrektor szkoły Elżbietą Helwing,
nauczycielem dr. Zdzisławem
Kościańskim i Dawidem
Ciembką – uczniem klasy 4 TL,
rozmawiała redaktor
Maria Łączkowska.

Pani Dyrektor Elżbieta Helwing przedstawiła pracę placówki z Patronem Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im.
dra Kazimierza Hołogi. Doktor Kazimierz
Hołoga (1913-1958) jest
wzorem
w pracy wychowawczej szkoły. Jego sylwetka szczególnie pomaga w uwrażliwianiu wychowanków na potrzeby drugiego
człowieka. Na ziemi nowotomyskiej dr K.
Hołoga dał się poznać jako znakomity lekarz, doskonały chirurg, a przede wszystkim wspaniały człowiek. O jego wielkości
decydowały wartości duchowe, nieskazitelny charakter oraz wysoka etyka lekarska. Stąd na Jego płycie nagrobnej
napisano: PRZESZEDŁ PRZEZ ŻYCIE
DOBRZE CZYNIĄC. Dr Zdzisław Kościański
i uczeń ZSZiL w Nowym Tomyślu Dawid
Ciembka podzielili się swoimi wrażeniami
z uroczystego podsumowania etapu
ogólnopolskiego IV edycji Konkursu
„Żołnierze
WyklęciBohaterowie
Niezłomni”, które odbyło się 30 marca
w Trybunale Koronnym w Lublinie.
Materiał: dr Zdzisław Kościański
FOT. Arch., opr. MAG

W poniedziałek, 13 kwietnia w Nowotomyskim Ośrodku Kultury wystąpiła Lwówecka Grupa Teatralna.
Licznie zgromadzona publiczność
mogła obejrzeć spektakl pt.
„Śmierć Rotmistrza Pileckiego” na
podstawie Teatru TV - scena faktu
w reżyserii Ryszarda Bugajskiego.
Była to prawdziwa lekcja historii, opowiedziana z wielką dokładnością. Doskonała gra aktorska, scenografia, stroje
i rekwizyty stanowiły razem doskonałe
odzwierciedlenie historii tamtych czasów. Całość rozpoczęła
się od wyświetlenia krótkiego filmu o żołnierzach
wyklętych, jednym z nich
był właśnie Witold Pilecki. Ich wspomnienie
obchodzimy 1 marca.
Premiera spektaklu
odbyła się również
1 marca w Miejsko Gminnym Ośrodku
Kultury we Lwówku.
Po kilkunastu dniach
miała miejsce kolejna
odsłona tej sztuki.
Zarówno jeden jak

i drugi spektakl odbył się przy komplecie
publiczności. Aktorzy gościli także
w Chrzypsku Wielkim, następnym miejscem pokazania tej wzruszającej i pełnej
dramaturgii historii był właśnie Nowotomyski Ośrodek Kultury.
W rolach głównych w spektaklu wystąpili: Adam Paschke, Krzysztof Waśko,
Norbert Bryłka, Paweł Kasprowicz, Jarosław Nawrot, Klaudia Kaczmarek, Szymon Paschke oraz Szymon Konieczny.
Całość wyreżyserowała, jak i wcieliła się
w jedną z ról Bogna Witosławska.
Materiał: NOK
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II BIeG Z MOtyleM Już Za NaMI
W niedzielę, 12 kwietnia w Borui Kościelnej
odbył się II Bieg z Motylem. Po raz kolejny
nie zawiodła pogoda, uczestnicy i organizatorzy. Tym razem w biegu na dystansie
10 km udział wzięło 66 zawodników.
Zwycięzcami zostali Magdalena Stępień
i Paweł Jankowiak.
Prócz biegu głównego organizatorzy przygotowali również rajd Nordic Walking oraz biegi dla
dzieci i młodzieży. Puchary i dyplomy najlepszym
zawodnikom w imieniu władz samorządowych
powiatu nowotomyskiego wręczyli: Ireneusz Kozecki- starosta nowotomyski, Tomasz Kuczyński
– wicestarosta nowotomyski.
Szczegółowe wyniki zamieszczone są m.in. na
stronie internetowej Nowotomyskiego Klubu Biegacza „Chyży” (www.nkbchyzy.com).
MAR

REGULAMIN III GRAND PRIX POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W OTWARTYCH BIEGACH ULICZNYCH
• 02.08.2015 godz. 13.00 – XXIV Bieg Opalińskich Opalenica
• 29.08.2015 godz. 10.00 – V Chyża Dziesiątka Nowy Tomyśl
• 20.09.2015 godz. 12.00 – XXVIII Bieg Zbąskich – IX Półmaraton Zbąszyń
• 03.10.2015 godz. 12.00 – V Lwówecka Dziesiątka – XXXVI
Bieg Powstańczy Lwówek
• 17.10.2015 godz. 12.00 – Bieg podsumowujący Bolewice (piknik rodzinny na zakończenie III Grand Prix Powiatu)

25 lat, 26 – 35 lat, 36 – 50 lat oraz powyżej 50 lat. Warunkiem
sklasyfikowania jest ukończenie wszystkich biegów. Organizatorzy na podstawie uzyskanych czasów w poszczególnych biegach
sporządzać będą ranking Grand Prix. W przypadku uzyskania jednakowego czasu o kolejności decyduje uzyskanie miejsca
w Biegu Finałowym.

ORGANIZATORZY:

UCZESTNICTWO:

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu wraz z Organizatorami
biegów wchodzących w skład cyklu Grand Prix.
Patronat Honorowy: Ireneusz Kozecki, Starosta Nowotomyski.

Do klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix zaliczone zostaną
osoby powyżej 18 roku życia, które ukończą wszystkie biegi zaliczane do cyklu oraz wezmą udział i ukończą Bieg Finałowy
o Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego.

Organizatorzy przewidują puchary dla zwycięzców, medale i koszulki biegowe dla wszystkich, którzy ukończą cykl imprez biegowych oraz nagrody rzeczowe lub bony towarowe.

CEL:
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego wśród lokalnej społeczności.
Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych gmin Powiatu
Nowotomyskiego.

Patronat Medialny: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego, Dzień
Nowotomysko – Grodziski, Głos Wielkopolski, naszemiasto.pl,
Goniec News.
Miejsce i Terminy Biegów zaliczanych do Grand Prix Powiatu:

• 23.05.2015 godz. 13.00 – V Dziesiątka Fiedlerowska Bolewice

ZASADY KLASYFIKACJI:
Klasyfikacja zawodników i zawodniczek prowadzona będzie
w kategorii kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych.
Kobiety: do 25 lat, 26 - 35 lat oraz powyżej 35 lat. Mężczyźni: do

NAGRODY:

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów poszczególnych biegów wchodzących w skład III Grand Prix Powiatu w Otwartych Biegach Ulicznych. Zawodnicy ubezpieczają
się we własnym zakresie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
interpretacji niniejszego regulaminu.

11

kwiecień, 2015

tomasZ sZoFeR FiNalistĄ oGÓlNoPolskieGo tuRNieju
wieDZy i umiejĘtNoŚci HaNDlowo – meNeDżeRskicH
Tomasz Szofer, uczeń klasy II TE1
w ZS nr 2 w Nowym Tomyślu, wraz
z wychowawczynią Beatą Kogą,
przebywał w dniach 15 – 17 kwietnia w Koszalinie, gdzie odbywały się
zawody finałowe XX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich.
Celem tego konkursu jest rozwijanie
wśród uczniów kreatywnego myślenia
i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności
pożądanych u menadżerów nowej ery. Tematem przewodnim tegorocznej edycji

było: „Podejmowanie działalności gospodarczej w aktualnych uwarunkowaniach
prawno – gospodarczych”.
Konkurs odbywa się w trzech etapach:
szkolny (przygotowany przez Alinę Polcyn, odbył się w grudniu ubiegłego roku),
regionalny (do Zespołu Szkół nr 2 im St.
Staszica przyjeżdżają uczniowie z Gorzowa, Gubina, Wronek i Zielonej Góry,
odbył się 11 marca). W tych etapach
Tomek pokonał tysiące uczestników z prawie stu szkół ponadgimnazjalnych z całej
Polski, aby wziąć udział w finale i otrzymać
zaszczytny tytuł finalisty.
Tytuł finalisty daje Tomkowi, po raz

pierwszy w historii, zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ze wszystkich
kwalifikacji, które do końca pobytu w Staszicu będzie zdawał. Jest to szczególny
sukces, bo czeka go egzamin z kalifikacji
A.35 w klasie II i z kwalifikacji A.36 w klasie
IV, o wyniki których Tomek może być już
spokojny. Jury konkursu wyróżniło dodatkowo jeszcze sześciu uczniów Staszica, za
bardzo wysokie wyniki w etapie regionalnym: Oskara Nowaka, Karola Ratajczaka,
Patrycję Piechocką, Martynę Łuczak, Sylwię Skotarczyk i Aleksandrę Wróż.
Materiał: ZS nr 2 w Nowym Tomyślu

Zapraszamy do cyklu pt. „Poznaj Swój Powiat”
Litery A do N utworzą hasło, które należy przesłać listownie, bądź e-mailem
na adres redakcja@powiatnowotomyski.pl do dnia 16 maja 2015 r.
Ufundowano nagrody rzeczowe dla trzech osób. Listę zwycięzców opublikujemy
w kolejnym numerze Przeglądu Powiatu Nowotomyskiego. Powodzenia!

TERENOWY PUNKT
PASZPORTOWY
W NOWYM TOMYŚLU
Starostwo Powiatowe
POZIOMO
5. Patron kościoła w Brodach Poznańskich.
6. Surowiec do wyrobu koszyków.
9. Rzeka, po której organizowane są spływy kajakowe m.in. szlakiem
Karola Wojtyły.
11. Nowotomyskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom..
14. Wieloletnia roślina.
15. Wybrany w wyborach, gminny lub powiatowy.
16. Stowarzyszenie motocyklistów z Opalenicy.
17. Szereg imprez artystycznych przeważnie jednego typu.
18. Znajduje się tam zamek rodziny Hardtów.
19. Nazwisko brązowego medalisty w podnoszeniu ciężarów.

PIONOWO
1. Wystąpi podczas targów w Trzciance.
2. Imię generała Chłapowskiego - patrona ZS RCKU w Trzciance.
3. Miejscowość w powiecie nowotomyskim, znajduje się tam drewniany
kościół.
4. Nazwisko patrona opalenickiego gimnazjum.
7. Odbył się w Borui Kościelnej - "Bieg z …".
8. Przysługujące czemuś pierwszeństwo.
10. Przeplata trochę zimy trochę lata.
11. W herbie Nowego Tomyśla.
12. Konferencja … odbyła się w kwietniu w Gm. Nowy Tomyśl.
13. Odbędą się po raz dwunasty w Trzciance.

ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl, pok. 69
– przyjmowanie wniosków
pok. 70 – wydawanie
paszportów
Godziny urzędowania:
poniedziałek 9.00 - 16.00
wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Przegląd Powiatu Nowotomysk iego – bezpłatny miesięcznik samorządowy.
Wydawca: Starostwo Powiatowe, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl. Redaguje zespół pod kierunkiem Marzeny Matusiak (red. nacz.)
Adres do korespondencji: Wydział Edukacji i Rozwoju, Starostwo Powiatowe, ul. Poznańska 30, 64 – 300 Nowy Tomyśl. Kontakt: (61) 44 26 723/724, redakcja@powiatnowotomyski.pl. Skład DTP – Djpress - Dariusz
Dalaszyński - www.djpress.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skracania nadesłanych tekstów. Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia, Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158, 60 – 175 Poznań/Skórzewo, tel. (61) 814 85 10.
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