SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM
PRAW OBYWATELSKICH

POLECAMY:

W czwartek, 14 marca w Nowym Tomyślu gościł Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który podczas spotkania z mieszkańcami omówił kompetencje, charakter i misję swojej pracy. Wizyta w Nowym Tomyślu była praktycznym potwierdzeniem tego, że Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się każdymi problemami dotykającymi społeczeństwo. Zarówno w takcie spotkania, jak i po nim Adam
Bodnar odpowiadał na pytania mieszkańców. Z chęcią dzielił się swoją widzą, wiele spraw wzbudziło jego zainteresowanie.
Wizyta w Nowym Tomyślu to jedno z wielu spotkań regionalnych
z udziałem Rzecznika Adama Bodnara i jego współpracowników. Od
września 2015 roku, biuro RPO zorganizowało podobne wydarzenia
w ponad 150 miejscowościach. Podczas rozmów z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi udaje się
wyłonić sprawy, w których rzecznik
jest w stanie pomóc. Następnie trafiają
one biura Rzecznika, gdzie analizuje je
zespół prawników. Zgłaszane tematy

i problemy są dokładnie notowane,
a zgłaszający mogą liczyć na informację zwrotną, co się stało z ich sprawą.
Warto w tym miejscu dodać, że
w tym samym dniu Rzecznik spotkał
się także z przedstawicielami samorządu powiatowego: starostą Andrzejem Wilkońskim, wicestarostą Marcinem Bramborem oraz dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Tomyślu Łukaszem Nyczkowskim i kierownikiem Wydziału
Rozwoju i Strategii Marzeną Matusiak.
Podczas spotkania podziękowano
Rzecznikowi za wpis do Złotej Księgi
Dobrych Praktyk, w której znalazły się
organizowane m.in. przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie Igrzyska dla
osób z niepełnosprawnością. - Dużą
przyjemnością było dla nas spotkanie
w Nowym Tomyślu urzędników myślących o tym jak poprawić życie swo-

Sprzęt dla Szpitala
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ich mieszkańców w różnych obszarach
życia, jak i samych mieszkańców zainteresowanych lokalnymi i krajowymi sprawami społecznymi. Wszystkie
zgłoszone na spotkaniu sprawy trafiły
do naszych prawników z odpowied-

nich zespołów skargowych. Jeszcze raz
bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie, kreatywność i serdeczne
przyjęcie w Nowym Tomyślu – powiedziała Barbara Imiołczyk z Centrum
Projektów Społecznych BRPO. KD

Ryszard Piotrowski
Super Sołtysem
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Relacja ze spotkania wraz z omawianymi tematami zamieszczona jest na stronie internetowej:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/spotkanie-regionalne-rpo-w-nowym-tomyslu

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy mieszkańcom
Powiatu Nowotomyskiego oraz naszym sąsiadom i przyjaciołom
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, wszelkich łask
i pogody ducha. Niech te wyjątkowe dni będą pełne wiary, nadziei
i miłości. Oby radosny i serdeczny nastrój towarzyszył świątecznym
spotkaniom w gronie rodzinnym i przyjaciół.
/-/ Andrzej Wilkoński
Starosta Nowotomyski

/-/ Marcin Brambor
Wicestarosta Nowotomyski

Oferty Szkół
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/-/ Renata Gruszka
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Nowotomyskiego

Turniej o Puchar
Przewodniczącej
Rady Powiatu
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Dr Zdzisław Kościański: Spojrzenie na działania militarne
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919…
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, patrząc z perspektywy czasu , to czyn zbrojny o doniosłym znaczeniu historycznym.
Z oddali 100 - lecia warto spojrzeć na jego działania militarne. W rewolucyjnej atmosferze listopada 1918 r. w Wielkopolsce powstały pierwsze rady robotniczo-żołnierskie. Siłę polityczną prezentowały również Rady Ludowe i Naczelna
Rada Ludowa, jako oficjalne przedstawicielstwo interesów polskich wobec Niemiec. Dążyły ona do odzyskania niepodległości ziem zaboru pruskiego za pośrednictwem państw koalicyjnych. Z ich inicjatywy, za zgodą niemieckich władz
miejscowych powstały mieszane narodowościowo formacje o charakterze porządkowo-wartowniczym: Straży Obywatelskiej (późniejszej Straży Ludowej) oraz kompanie Służby Straży i Bezpieczeństwa, które to bardzo szybko zostały
zdominowane przez Polaków. Miały one służyć tylko utrzymaniu porządku publicznego, a tymczasem odegrały ważną
rolę w walkach powstańczych.
Atmosferę do walki o niepodległość
przygotowały również obrady Sejmu
Dzielnicowego w Poznaniu - w zasadzie pierwszego parlamentu odzyskującej niepodległość Rzeczpospolitej
(3-5 grudnia 1918 r.). Podjął on szereg
uchwał wyrażających wolę ludności
polskiej, mieszkającej pod zaborem
pruskim, połączenia się z innymi ziemiami polskimi w zjednoczonym państwie polskim.
Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania - wybitnego polskiego pianisty i kompozytora ale
również znakomitego polityka, który
jeszcze przed wybuchem I wojny światowej podejmował działania na rzecz
odzyskania przez Polskę niepodległości - był tylko swoistą iskrą zapalną do wybuchu powstania. W atmosferze demonstracji polskich i
kontrdemonstracji oraz prowokacji
niemieckich, popołudniu w dniu 27
grudnia 1919 r. doszło do wybuchu
Powstania Wielkopolskiego 19181919 r.. Wkrótce zaczęło się ono
szybko rozszerzać na najbliższe okolice, obejmując coraz dalsze rejony
Wielkopolski a następnie Kujawy,
Pałuki i część Krajny. Należy zwrócić
uwagę na to, ze w chwili wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
Poznańskie było częścią składową
Rzeszy Niemieckiej, pokonanej ale
wciąż jeszcze silnej militarnie. Na jego
terytorium znajdowały się liczne oddziały liniowe a ludność niemiecka stanowiła niemal 40% ogółu mieszkańców. Trudności były ogromne a szanse powodzenia irydenty powstańczej
były znikome w przeciwieństwie do
ziem polskich oswobodzonych wcześniej niemal bez walki w październiku
- listopadzie 1918 r.. Powstanie wybuchło spontanicznie, czego nie spodziewali się Niemcy, jak też polscy
konspiratorzy.
Gdy 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu
wybuchło powstanie, w Kościanie,
Wielichowie, Buku, Grodzisku, Opalenicy, Pniewach i Szamotułach
ogłoszono alarm. Sformowane oddziały powstańcze objęły kontrolę
nad liniami kolejowymi, aby nie dopuścić żadnych posiłków niemieckich
do walczącego Poznania. W powyższych miejscowościach obok ich
obywateli znaleźli się w oddziałach
mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Front zachodni odgrywał ważną
rolę w przebiegu powstania. W sumie
jednak do końca grudnia 1918 roku
powstańcom w zachodniej Wielkopolsce udało się zająć prawie bez
walk tereny do linii prowadzącej od Lubasza po Wronki, Pniewy, Kwilcz,

Lwówek, Opalenica, Wielichowo do
Przemętu. Walki na froncie zachodnim
nasiliły się od 5 stycznia 1919 roku.
Uwarunkowane to było tym, że na zapleczu Brandenburgii leżały silne uzupełnienia w postaci pełnowartościowych jednostek niemieckich, które
zaciekle broniły się przed zepchnięciem w głąb swych pozycji.
W pierwszym rzędzie organizator
powstania Kazimierz Zenkteler i dowódcy powstańców w zachodniej
Wielkopolsce myśleli o zajęciu Wolsztyna i Zbąszynia - dwóch baz niemieckich, otoczonych polskimi wioskami. Większe oddziały niemieckie
stacjonowały w Pile, Krzyżu, Międzychodzie, Skwierzynie, Trzcielu i Kargowej. Za linią tą Niemcy mogli swobodnie przegrupowywać swe siły do
uderzeń na wybranych kierunkach.
Natomiast na terenie powiatów grodziskiego, nowotomyskiego i babimojskiego działały słabe oddziały
Grenzschutzu.
W ciągu pierwszych dni powstania,
działania strony polskiej noszą znamiona działań nieskoordynowanych.
Niemniej opanowanie Wolsztyna i
Nowego Tomyśla jest tego zaprzeczeniem. Natomiast walki o Zbąszyń
w tym czasie wskazują nie tylko na
partyzancki charakter walk ale też o
zrębach armii powstańczej, która się
dopiero tworzyła. Jednoczesne uderzenie na Wolsztyn i Zbąszyń miało za
zadanie zaskoczyć Niemców i udaremnić pomoc. Ponadto te dwa miasta stanowiły ważne węzły kolejowe na
zachodzie Wielkopolski. Ich zajęcie pozwalało stworzyć naturalną linię
obronną wzdłuż rzeki Obry i jezior
zbąszyńskich. Na terenie Babimojszczyzny zostały skupione silne wojska
niemieckie dlatego też akcja zbrojna
Polaków na tym terenie mogła się tu
rozwijać jedynie przy współudziale z
siłami powstańczymi z innych terenów.
Do wielkich osiągnięć Powstania
Wielkopolskiego zaliczyć należy opanowanie Nowego Tomyśla. Miasta,
położone dalej na zachód, można było
zdobyć już tylko w walce orężnej z
uwagi na znaczne ich zniemczenie.
Uderzenia zbrojne na zachodzie Wielkopolski prowadzono w kilku kierunkach. Od strony Wronek akcja zbrojna szła w kierunku na Krzyż. Niestety zatrzymała się po zajęciu miejscowości Miały, położonej 20 km od
Wronek, a 15 km przed Krzyżem.
Oddziały powstańcze z trudem zdobyły Sieraków. Dalsze operacje skierowane na Międzychód i Trzciel nie
przyniosły powodzenia. Zachodni kierunek zmagań powstańczych był

wyjątkowo trudny z uwagi na zamieszkałych tutaj osadników niemieckich. W każdej chwili mogła nastąpić kontrakcja ze strony Niemców.
Wybuch walk powstańczych był
zaskoczeniem dla obydwu stron. Dowodem tego może być pierwszy
żywiołowy okres walk oraz istnienie
kilku ośrodków kierowania działaniami spontanicznie tworzących się oddziałów. Sytuacja uległa diametralnie zmianie po powołaniu przez Naczelną Radę Ludową naczelnego wodza powstania, którym został mjr Stanisław Taczak. Podporządkowywanie oddziałów powstańczych Dowództwu Głównemu następowało
bardzo szybko i sprawnie. Tworzono
okręgi wojskowe, wyznaczano dowódców i przydzielono odpowiednie
oddziały. Były to podstawy dla formowania ochotniczych oddziałów powstańczych – drużyn które przekształcały się w plutony, kompanie, bataliony, ale przede wszystkim regularnych jednostek wojskowych.
Pierwszy okres walk od 27 grudnia
1918 r. do 15 stycznia 1919 - charakteryzował się głównie zaczepną
inicjatywą polską i pozwolił na
ukształtowanie się frontu na linii Noteci (północ), na rozlewiskach i jeziorach zbąszyńskich (zachód), na linii Rawicz - Zduny -Ostrzeszów (południe).
Początkowo, 7 stycznia 1919r., Dowództwo Główne podzieliło obszar
Księstwa Poznańskiego na siedem
okręgów wojskowych. W skład V
Okręgu weszły następujące powiaty:
międzyrzecki, nowotomyski, grodziski,
babimojski, śmigielski, kościański,
wschowski i leszczyński, a ich dowódcą został ppor. Kazimierz Zenkteler. Już 13 stycznia 1919 roku z
powiatów: kościańskiego, śmigielskiego, leszczyńskiego i wschowskiego - utworzono IX Okręg z siedzibą dowództwa w Kościanie. O utworzeniu
tego dodatkowego okręgu poza względami operacyjnymi, zadecydowało
znaczne oddalenie komunikacyjne
Grodziska od powyższych powiatów.
Do 8 stycznia 1919 r. przebieg powstania cechował się dużą
żywiołowością. Społeczeństwo Wielkopolski chwytało samorzutnie za
broń i stawało w szeregach doraźnie
formowanych oddziałów, które niemal
natychmiast podejmowały walkę.
Miały one na celu wypędzanie Niemców i przejmowanie władzy w poszczególnych miastach i wsiach wielkopolskich. Miejscowości te opanowywały najczęściej miejscowe oddziały powstańców, które powstały
niemal równocześnie z podjęciem decyzji o wyrzuceniu Niemców. Działo

Powstańcy w Nowym Tomyślu wiosna 1919 roku

się to głównie na drodze negocjacji i
składania broni przez załogi niemieckie. W tym czasie miały miejsce także
większe bitwy, szczególnie tam, gdzie
Niemcy podejmowali działania zaczepne przeciwko powstańcom, m. in.
pod Zdziechową, czy podczas wyzwalania Chodzieży, Inowrocławia,
Szubina i Wolsztyna. W następnych
dniach doszło do walk zaczepnych ze
strony polskiej, m.in. na froncie
północnym (boje o Żnin, Łabiszyn,
Złotniki i Szubin).
Od 8 do 15 stycznia 1919 r. oddziały, dowodzone przez mjr. Taczaka, prowadziły dalsze walki, głównie o
charakterze zaczepnym ze strony polskiej. Do najintensywniejszych bojów
tego okresu należą walki o Żnin, Łabiszyn, Złotniki i Szubin, obrazujące
zdecydowaną ofensywę powstańców
w północnej części Wielkopolski. Przyniosła ona w efekcie wyparcie Niemców poza rzekę Noteć i stworzyła
możliwość rozwinięcia powstania na
Pomorze. Przeciwne temu było
wszakże Dowództwo Główne, lojalne
wobec Komisariatu Naczelnej Rady
Ludowej, który dążył do ograniczenia
walk i nie wierzył w ogóle w powodzenie czynu zbrojnego powstania.
Dowództwo Główne zdawało też sobie sprawę, że do przeniesienia walk
na Pomorze będzie brakowało dostatecznych sił zbrojnych, przy pomocy
których można byłoby je zrealizować. Na zaniechanie rozwoju walk
poza Noteć miała też wpływ sytuacja
w zachodniej i południowej części rejonu walk, gdzie natrafiono na duży
opór Niemców lub też ich działania za-

czepne. Uniemożliwiło to osiągnięcie
w tej części Wielkopolski wyznaczonych przez Dowództwo Główne rubieży.
Dowództwo frontu zachodniego
na czele z ppor. K. Zenktelerem, w
dniu 10 stycznia na naradzie w Grodzisku postanowiło podjąć działania
zmierzające do zajęcia Międzychodu,
Zbąszynia i Kopanicy. Międzychód
zaatakować miały oddziały z Sierakowa, gdzie tamtejsi Polacy zorganizowali się i czekali tylko na sygnał z zewnątrz, by przepędzić Niemców.
Działania miały więc charakter dywersji, odciążającej powstańców na innych odcinkach.
Na froncie zachodnim powstania
opanowana została w dniu 11 stycznia 1919 r. Kopanica, nie zdobyto
jednak Zbąszynia. Walki o Zbąszyń w
dniu 11 stycznia zakończyły się niepowodzeniem, gdyż był on obsadzony przez żołnierzy z 8 i 12 pułku grenadierów oraz 7. batalionu ochotniczego niemieckiej Straży Obywatelskiej, dobrze uzbrojonych w 10 dział
i trzydzieści karabinów maszynowych
oraz wsparty dwoma pociągami pancernymi. Ponadto obrona była dobrze
przygotowana, z wykorzystaniem
wszelkich przeszkód naturalnych i zabudowy. W ogniu niemieckich dział,
minomiotów oraz karabinów maszynowych załamały się ataki powstańcze. Z kolei na froncie południowym
korzystnie zakończyły się walki w
obronie Osiecznej. Na Babimojszczyźnie najcięższe boje toczyły się o
Nowe Kramsko, Babimost i Kargowę.
Ciąg dalszy w kolejnym numerze.
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W czwartek, 14 lutego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Nowotomyskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, odbyło się oficjalne przekazanie
sprzętu medycznego dla szpitala.

Nowoczesna aparatura do ratowania zdrowia i życia zakupiona została
ze środków Ministerstwa Zdrowia w
ramach projektu Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi
3.135.940,00 zł., z czego 470.391,00
zł. przekazane zostało przez Starostwo
Powiatowe w Nowym Tomyślu.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. Dzięki jego realizacji możliwe jest zwiększenie dostępności do
wysokospecjalistycznych usług z wykorzystaniem nowych technologii medycznych.

Dzięki pozyskanym funduszom
udało się doposażyć w nowoczesny
sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalny Oddział Ratunkowy, co bez wątpienia wpłynie na jeszcze wyższą jakość
świadczeń medycznych i odpowie na
zapotrzebowanie beneficjentów.
W ramach projektu zakupiony został m.in. respirator mobilny i stacjonarny, defibrylatory, kardiomonitory, aparaty USG, cyfrowy mobilny
aparat RTG przyłóżkowy oraz aparat
RTG z ramieniem C, aparat do znieczulania, urządzenia do diagnostyki endoskopowej, detektory krwawień oraz

żył, aparaty do ogrzewania pacjenta i
płynów infuzyjnych, ssaki elektryczne
i aparaty EKG, pompy infuzyjne, aparat do resuscytacji/kompresji klatki
piersiowej.
Wartość zakupionych urządzeń to
2 831 894,52 zł. W kolejnym etapie
planowany jest zakup łóżek szpitalnych, lampy operacyjnej, wózków
transportowych i inwalidzkich, stołów
i stolików zabiegowych, dźwigu do
podnoszenia pacjentów, oraz systemu
bezprzewodowego przywoływania
osób.

Rada Powiatu powołała Skarbnika

Podczas V Sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego, która odbyła się w
środę, 30 stycznia, Radni Powiatowi jednogłośnie przyjęli uchwałę
powołującą nowego Skarbnika Powiatu. Po rozstrzygnięciu konkursu oraz przegłosowaniu uchwały o
powołaniu skarbnika funkcję tę
objęła pani Barbara Golon.

Pani Barbara Golon posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Aka-

demię Ekonomiczną w Poznaniu
na kierunku zarządzanie w zakresie

KD

finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wykazała się dużym
zasobem wiedzy oraz znajomością przepisów prawa wymaganych
na tym stanowisku. Posiada kwalifikacje zawodowe niezbędne do
wykonywania pracy na tym stanowisku.
KD

Nowa siedziba ARIMR
w Nowym Tomyślu

W piątek, 8 lutego wicestarosta nowotomyski
Marcin Brambor uczestniczył w oficjalnym
otwarciu nowej siedziby Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Z tej okazji wspólnie
z Członkiem Zarządu Edwinem Piglą złożyli na
ręce Pani Katarzyny Włodarczyk - Kierownik
Biura Powiatowego ARiMR okolicznościowy bukiet kwiatów. Po oficjalnym przecięciu wstęgi zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia nowej siedziby.

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Wielkopolski
Oddział Regionalny.
Biuro powiatowe.
ul. Emilii Sczanieckiej 2

KLASY MEDYCZNO-PRZYRODNICZE
Z PATRONATEM SZPITALA W NOWYM TOMYŚLU

W środę, 20 marca w Nowym Tomyślu podpisane zostało porozumienie pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym w Opalenicy a Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.

Umowa umożliwia uczniom klas

patronackich między innymi:
1. Uczestnictwo w zajęciach na terenie oddziałów szpitalnych i poradni, zapoznawanie się z profilami
działalności medycznej szpitala i
jego komórek organizacyjnych.
2. Rozwijanie zainteresowań medyczno – przyrodniczych wśród
młodzieży licealnej i podnoszenie

wiedzy w tej dziedzinie.
3. Kontakt z personelem szpitala, a
także pracownikami Poradni Specjalistycznych.
4. Udział przedstawicieli SP ZOZ w
zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Liceum dla uczniów
klas o profilach: medyczno – przyrodniczym i nowo tworzonej klasy o
profilu prozdrowotnym.
Porozumienie podpisane zostało
przez Dyrektora Zespołu Szkół w
Opalenicy Irenę Nawrocką oraz Dyrektora Szpitala Tomasza Przybylskiego w obecności burmistrza Opalenicy Tomasza Szulca, wicestarosty
nowotomyskiego Marcina Brambora oraz koordynatorów współpracy
z ramienia szpitala Krystyny Pronobis i z ramienia liceum Sebastiana
Liebelta.
Sebastian Liebelt
Źródło: Gmina Opalenica

KD

64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61-44-51-272

INFORMACJA
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie zarządzenia
nr AO.120.18.2019 r. z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od obsługi interesantów przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z dniem 1 kwietnia
2019 r. ulegają zmianie zasady obsługi interesantów:
• każdy wtorek od dnia 2 kwietnia 2019 r. jest dniem, w którym interesanci nie są obsługiwani bezpośrednio na stanowiskach pracy przez pracowników Wydziału Budownictwa i Architektury.
Dokumenty będzie można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa – pokój nr 17.
• pozostałe wydziały Starostwa Powiatowego zajmują się obsługą interesantów bez zmian.
Starosta Nowotomyski
/-/ Andrzej Wilkoński
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Drodzy Gimnazjaliści, Uczniowie
Szkół Podstawowych!

Liceum, technika a może szkoła branżowa? Jak dobrze wybrać szkołę,
zawód? Wkrótce każdy z Was stanie przed takim wyborem. Podejmowanie decyzji o dalszej edukacji i wyborze zawodu jest zadaniem
bardzo trudnym. W celu ułatwienia podjęcia tak odpowiedzialnej decyzji, na kolejnych stronach „Przeglądu Powiatu Nowotomyskiego”
przedstawiamy oferty edukacyjne szkół z terenu Powiatu Nowotomyskiego. Mamy nadzieję, że ułatwią Wam znalezienie odpowiedzi na
te pytania.
Redakcja

RYSZARD PIOTROWSKI SUPER SOŁTYSEM
POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 2018
W piątek, 1 marca w Sali Wiejskiej w Uścięcicach członkowie Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Nowotomyskiego podsumowali miniony
rok. Ważnym momentem podczas spotkania było uroczyste nadanie
sztandaru Stowarzyszeniu Sołtysów Powiatu Nowotomyskiego. Gospodarzem tegorocznego spotkania była Gmina Opalenica.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego poświęcenia sztandaru przez
księdza Jana Chrzanowskiego - proboszcza Parafii św. Brata Alberta
w Wojnowicach. Następnie, po odczytaniu przez wicestarostę Marcina
Brambora Aktu Nadania Sztandaru,
został on przekazany na ręce Prezesa
Stowarzyszenia Arkadiusza Kaźmierczaka.
W spotkaniu, które miało też cha-

rakter zebrania sprawozdawczego
uczestniczyli sołtysi wsi powiatu nowotomyskiego oraz zaproszeni goście,
wśród których nie zabrakło Parlamentarzystów: Senatora Jana Libickiego, Posła Jakuba Rutnickiego, władz
samorządowych powiatu, przedstawicieli władz gmin, oraz reprezentantów jednostek i instytucji związanych
z rolnictwem i rozwojem wsi.
Coroczne integracyjne spotkania

sołtysów służą przede wszystkim podsumowaniu mijającego roku, ale i wymianie doświadczeń oraz poglądów na
tematy związane z rozwojem wsi.
W części artystycznej wystąpiła grupa wokalna „Sounds good”.
Doroczne spotkanie było okazją do
wyróżnienia i nagrodzenia za prowadzoną działalność sołtysów z poszczególnych gmin. Wyróżnienia otrzymali:
Gmina Kuślin: Janusz Czekała –
sołtys Michorzewka, Stefan Piasecki –
sołtys Kuślina, Arkadiusz Wolgetan –
sołtys Chraplewa, Tadeusz Fliger –
sołtys Dąbrowy.
Gmina Lwówek: Marian Mizgajzki –
sołtys Wymyślanki, Florian Grocho-

lewski – sołtys Bródek, Franciszek Kościelny – sołtys
Krzywego Lasu, Barbara Starosta – sołtys Komorowa.
Gmina Miedzichowo: Józefa Sołtysik – sołtys Jabłonki Starej, Małgorzata Kaczor
– sołtys Lewiczynka, Ryszard
Jędrzejczak – sołtys Błaków,
Lidia Drescher – sołtys Grudnej.
Gmina Nowy Tomyśl: Anna Szymkowiak – sołtys Borui Kościelnej, Leszek Drążkowiak – sołtys Bukowca,
Marek Bińskowski- sołtys Cichej Góry
Gmina Opalenica: Zenon Dziamski
– sołtys Jastrzębnik, Jan Dziurla –
sołtys Urbanowa, Zenon Rabiega –
sołtys Uścięcic.
Gmina Zbąszyń: Izabella Witke –
sołtys Nądni, Marek Sołtysik – sołtys
Stefanowa, Hilary Szutta – sołtys Nowego Dworu.
Kapituła konkursu na Super Sołty-

sa Powiatu Nowotomyskiego 2018
roku do tego tytułu nominowała: Arkadiusza Wolgatena – sołtysa Chraplewa, Elżbietę Kaczmarek – sołtys
Grońska, Franciszka Kowala – sołtysa
Szklarki Trzcielskiej, Bogusława Nawrota – sołtysa Przyłęku, Ryszarda
Piotrowskiego – sołtysa Wojnowic, Ireneusza Wilka sołtysa Zakrzewka.
Statuetkę Super Sołtysa roku 2018
z rąk starosty nowotomyskiego Andrzeja Wilkońskiego odebrał Ryszard
Piotrowski - sołtys Wojnowic.
KD
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Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 43, 64-360 Zbąszyń
tel. (68) 38 46 168
e-mail: lozbaszyn@o2.pl, www: zs1zbaszyn.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Garczyńskiego

ul. Powstańców Wielkopolskich 43
tel./fax (68) 38 46 168
e-mail: lozbaszyn@o2.pl, www.zs1zbaszyn.pl

Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. 17 Stycznia 27, tel./fax (68) 38 46 095
e-mail: zs2.sekretariat@gmail.com, www.zs1zbaszyn.pl

OPIS SZKOŁY:
Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu tworzą
trzy szkoły: Liceum Ogólnokształcące im.
Stefana Garczyńskiego, Technikum (Ekonomiczne i Hotelarstwa) i Branżowa Szkoła
I Stopnia. Zapewniamy naszym uczniom
dobre wykształcenie, które pozwoli im
ubiegać się o przyjęcie na wybrane kierunki
wyższych uczelni oraz szkół policealnych.
Uczniowie nabywają również umiejętności, które pozwolą im z powodzeniem
wejść na rynek pracy. Wysoką jakość
kształcenia zawodowego zapewnią również
środki unijne pozyskane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Możemy poszczycić się wysoką efektywnością nauczania, czego dowodzą
wskaźniki EWD, według których jesteśmy
SZKOŁĄ SUKCESU I SZKOŁĄ WSPIERAJĄCĄ UCZNIA. Ponadto zabiegamy
o rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów, proponując szereg
projektów np. "CYFROWA SZKOŁA WIEL-

KOPOLSKA 2020" i zajęć pozalekcyjnych.
Nasze sukcesy i osiągnięcia zostały docenione. Zdobyliśmy tytuł laureata konkursu "WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU
2018", a także "ODZNAKĘ HONOROWĄ
ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO".
Atrakcyjne wnętrza budynków szkoły
sprzyjają rozwojowi uczniów oraz zapewniają komfortowe warunki kształcenia.
Sale wyposażone są w WI-FI, tablice interaktywne, projektory.
O efektywności wspólnej pracyuczniów i nauczycieli- świadczą wysokie
wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz duża liczba młodzieży kontynuującej naukę na wyższych uczelniach.

ZALETY SZKOŁY:
- efektywność nauczania,
- rzetelne przygotowanie do egzaminów,
- bezpieczeństwo,
- życzliwa atmosfera,
- możliwość rozwoju indywidualnych uzdolnień,

- prężnie funkcjonujący szkolny wolontariat,
- aktywnie działający samorząd uczniowski,
- wymiana międzynarodowa,
- dobrze wykształcona i doświadczona
kadra pedagogiczna,
- praktyki zawodowe,
- współpraca z UAM w Poznaniu i innymi
uczelniami wyższymi,
- współpraca z Komendą Powiatową Policji w Nowym Tomyślu, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, Ochotniczą Strażą Pożarną
w Zbąszyniu,
- współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych,
firmami: Porta Drzwi oraz Kwaśnik SKPD,
hotelem Navigator w Zbąszyniu, z rzemieślnikami i firmami działającymi na rynku lokalnym.

Zajęcia pozalekcyjne:
- rozwijające zainteresowania artystyczne,
- rozwijające kompetencje językowe wymiany międzynarodowe z Niemcami
i Ukrainą,
- sportowe: UKS "Olimpus",
- wykłady i warsztaty na UAM oraz WSB
w Poznaniu,
- udział w Debatach Oksfordzkich,

- wycieczki edukacyjne,
- obozy szkoleniowe,
- warsztaty kryminalistyczne,
- naukę strzelania z broni pneumatycznej
oraz małokalibrowej,
- zajęcia w jednostkach straży pożarnej,
- Szkolne Biuro Karier.

ABSOLWENCI O SZKOLE:
„Szkoła przygotowała mnie do przyszłego życia zawodowego. Zawdzięczam to
między innymi nauczycielom, którzy
z dużą determinacją i chęcią przygotowali mnie do egzaminów.
Dzięki tej szkole zyskałam także przyjaźnie i znajomości, które będą mi towarzyszyć do końca życia.”
Daria Dudek studentka UE,
specjalista ds. sprzedaży
„Serdecznie polecam nasze liceum jako
start w przyszłość. Bardzo dobrze dobrana
kadra nauczycielska i super atmosfera
szkoły pozwoliły mi się wzbić ponad chmury. Zapraszam na pokład Liceum Garczyńskiego!”
Jolanta Raczkowska - stewardessa

„To dzięki tej szkole jestem tu, gdzie jestem.”
Tomasz Kałuski, European
Food Safety Authority, UE

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY:
- I miejsce w XXXVI Festiwalu Piosenki Francuskiej,
- I miejsce w półfinale i wyróżnienie
w finale Międzywojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego o Laur Haliny Poświatowskiej,
- II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Literackim „Polskie
więźniarki w Ravensbrück”,
- II miejsce w VII Wielkopolskim Konkursie Historycznym „Marszałek Józef
Piłsudski”,
- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym IPN „Policjanci
w służbie historii”,
- mistrzostwo Polski w Unihokeju
Dziewcząt.

DZIEŃ OTWARTY:
05 kwietnia 2019 r.

6

styczeń-marzec 2019

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
im. Mikołaja Kopernika
ul. Tysiąclecia 6, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. (61) 44 22 450 fax (61) 44 23 135
e-mail: sekretariat@koperniknt.pl
www: koperniknt.pl, fb ZSONT

OPIS SZKOŁY:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika to szkoła
z wieloletnią tradycją. Od 1945r. nieprzerwanie kształci tych, którzy dzięki wiedzy
i osiągnięciom służą społeczeństwu oraz budują pozytywny wizerunek szkoły. Mimo
tego że jest najstarszą szkołą w powiecie,
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i z sukcesem tworzy przyjazny wręcz
rodzinny klimat. To potrzeby młodzieży są
najważniejsze, dlatego uczniowie mają
znaczący wpływ na kształtowanie przestrzeni, w które spędzają większą część
dnia. Wysoko wykwalifikowana kadra nie
tylko przekazuje wiedzę na najwyższym poziomie, ale dba o sale lekcyjne, bo one są dla
młodzieży, nie odwrotnie. Nasi uczniowie
stale zmieniają wygląd sal i korytarzy. Lekcje odbywają się również poza salami lekcyjnymi – nasze „mundurówki” w pełnym
uzbrojeniu mają zajęcia wojskowe najczęściej w terenie.
To uczniowie są kreatorami KopernikTV
i prężnie działają w studio przygotowanym
wg własnego pomysłu.
Wysoki poziom zdawalności egzaminów
maturalnych sprawia, że nasi absolwenci
uzyskują indeksy wyższych uczelni i studiują
na prestiżowych kierunkach: humanistycznych, politechnicznych, medycznych, artystycznych. Doświadczona kadra dba też

o rozwój osobowości uczniów, odkrywa talenty, pomaga młodzieży odnaleźć swoją
drogę. W Koperniku uczniowie mają szansę rozwijania swoich pasji w kołach zainteresowań np.: dziennikarskim, telewizyjnym, językowym, sportowym.

ZALETY SZKOŁY:
- przyjazna atmosfera oparta na życzliwości w relacji nauczyciel–uczeń
- nowoczesna pracownia chemiczna
- opieka 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora Muśnickiego nad klasą wojskową
- projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020
(udział w ligach przedmiotowych, bogata
baza multimedialna powiązana z projektem)
- wolontariat np. Wigilia dla ubogich na MTP

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY:
- nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej dla koła dziennikarskiego
- finalista Olimpiady Historycznej (okręg)
- finalista Olimpiady o Polsce i Świecie
Współczesnym (okręg)
- 31 miejsce wśród wszystkich liceów ogólnokształcących w woj. wielkopolskim w rankingu liceów 2015r. Perspektyw
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Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica
w Nowym Tomyślu
ul. E. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 (44) 23 398, fax 61 (44) 22 250
e-mail: zs2nt@zs2nt.pl
www: www.zs2nt.pl

OPIS SZKOŁY:
W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy
absolwentom gimnazjum oraz szkoły podstawowej bogatą ofertę edukacyjną. Wysokie kwalifikacje naszych nauczycieli oraz
bogata baza dydaktyczna umożliwiają
przekazywanie wiedzy na najwyższym poziomie. Skuteczności działania dowodzą wyniki osiągane przez naszych uczniów na egzaminie maturalnym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Nieprzerwanie od 2013 roku jesteśmy wyróżniani w rankingu Perspektyw tytułem
Złotej, Srebrnej lub Brązowej Szkoły,
świadczącym o wysokiej jakości i skuteczności nauczania. W roku 2019 nasze technikum znalazło się na 5. miejscu w Wielkopolsce, co skutkowało przyznaniem tytułu
Złotej Szkoły, natomiast liceum ogólnokształcące otrzymało tytuł Brązowej
Szkoły.
Zależy nam również na tym, żeby ucząca się
w naszej szkole młodzież przebywała w
przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. Zaangażowanie uczniów i nauczycieli w życie
szkoły i społeczności lokalnej jest znaczące.
Z rozmachem organizujemy m.in. Dzień Patrona, Dzień Sportu, Rajd Niepodległości,
zbiórki żywności dla potrzebujących. Bardzo prężnie rozwinięty jest w naszej szkole wolontariat.
Działamy także poza granicami Polski:
umożliwiamy uczniom odbywanie praktyk
zawodowych w Niemczech oraz organizujemy polsko-niemiecką wymianę młodzieży.

ZALETY SZKOŁY:
• osiągamy najlepsze w Powiecie Nowotomyskim wyniki na zewnętrznych egzaminach maturalnych i egzaminach z przygotowania zawodowego,
• gwarantujemy wysokie kwalifikacje nauczycieli i skuteczność nauczania,
• zapewniamy w szkole miłą, przyjazną atmosferę,
• stwarzamy uczniom poczucie bezpieczeństwa,
• proponujemy profesjonalne wsparcie pedagoga szkolnego,
• dysponujemy bardzo dobrą bazą dydaktyczną oraz doskonale wyposażoną biblioteką szkolną,
• umożliwiamy uczniom odbywanie prak-

tyk zagranicznych,
• oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne,
zgodne z oczekiwaniami uczniów,
• mamy do dyspozycji bardzo dobre zaplecze sportowe: dwie sale sportowe, gimnastyczną do gier zespołowych i nową,
bardzo dobrze wyposażoną siłownię a
także kort do tenisa ziemnego, boiska do
piłki plażowej i koszykówki,
• zapewniamy nieograniczony dostęp do Internetu,
• organizujemy ciekawe wyjazdy edukacyjne, wycieczki szkolne, wymiany uczniowskie.
Oferujemy następujące zajęcia pozalekcyjne:
warsztaty medyczne, warsztaty prawnicze,
terapia pedagogiczna, koło działań twórczych - kawiarenka literacka, koła zainteresowań: językowe, teatralne języka angielskiego, ekonomiczne, zajęcia rekreacyjno – sportowe.

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY:
Szkoła może się pochwalić wieloma sukcesami uczniów, wśród których są laureaci i finaliści różnych konkursów, m.in
• Tytuł„Złotej Szkoły 2019”w Rankingu Perspektyw dla Technikum,
•Tytuł„Brązowej Szkoły 2019”w Rankingu Perspektyw dla Liceum Ogólnokształcącego,
•„Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”,
• Tytuł„Szkoła Humanitarna”,
• Realizacja projektu Czas Zawodowców BIS
– Zawodowa Wielkopolska,
• Laureat Ogólnopolskiego Konkursu„Szkoła
wolna od używek”,
• Finał Ogólnopolski Konkursu Matematycznego„Euklides”,
• Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Handlowo-Menedżerskich na szczeblu
ogólnopolskim,
• Międzypowiatowa Olimpiada Wiedzy o Zakażeniach Wirusem HIV i Chorobie AIDS –
laureaci od 2012,
• Ogólnopolski projekt z poradnictwa zawodowego„Niepowtarzalna szansa”CEMS
CHANCE laureat 2016/2017.

DRZWI OTWARTE:
3 kwietnia 2019 r.

ZMIANA W SIECI SZKÓŁ – jedno liceum
i wspólna oferta w Nowym Tomyślu

Z dniem 1 września br. rozpocząć ma funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu, w skład którego wejdą dwie zasłużone dla powiatu szkoły – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika oraz Technikum nr 1 im. S. Staszica, jak również Branżowa Szkoła stopnia I. W roku zwiększonego naboru Powiat planuje w drodze rekrutacji utworzyć w połączonym zespole szkół przynajmniej 16 oddziałów klasowych na 30
miejsc w każdym z nich. Dzięki zmianom, dyrekcja gotowa będzie na przyjęcie ok. 500 kandydatów do klas
pierwszych.

Powiat Nowotomyski jest organem prowadzącym dla
szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – obecnie prowadzi pięć zespołów szkół, w tym trzy w Nowym
Tomyślu, jeden w Zbąszyniu oraz w Trzciance. Od roku
szkolnego 2019/2020 swój potencjał połączą jednak popularne „Kopernik” oraz Staszic”. Bezpośrednią przyczyną
tej zmiany jest optymalizacja wykorzystania bazy lokalowej
obu budynków dydaktycznych wobec obowiązku przyjęcia młodzieży z dwóch roczników jako skutku reformy oświaty z roku 2017.
Według prognoz, do szkół powiatowych trafi w tym roku
łącznie około 1200 uczniów – tegorocznych absolwentów
gimnazjów oraz szkół podstawowych. Największy problem
ze zwiększonym naborem zgłaszały dwie największe
szkoły w Nowym Tomyślu – popularny „Hołoga” z ponad
700 uczniami i słuchaczami oraz „Staszic” z 625 uczniami.
W przypadku pierwszej ze szkół, władzom powiatowym
udało się wdrożyć koncepcję rozbudowy szkoły na os.
Północ o tzw. łącznik, natomiast w przypadku „Staszica” najbardziej optymalnym okazało się połączenie sił z sąsiednim
„Kopernikiem”, którego budynek od lat nie był w pełni wykorzystany.
Celem realizacji zamierzenia, władze powiatu uzyskały
pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
w Poznaniu, który zgodził się na likwidację jednego z liceów,
poprzedzającą procedurę dalszej konsolidacji szkół. Z kolei, na posiedzeniu w dniu 22 marca br. Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwaliła podjęte projekty uchwał mających
na celu realizację zmiany w sieci szkół. Aktualnie, Powiat
planuje w drodze rekrutacji utworzyć w połączonym zespole
szkół przynajmniej 16 oddziałów klasowych dla 30 uczniów
w każdym z nich, w tym do liceum szkoła gotowa będzie

przyjąć ok. 300 kandydatów. Po naborze, w budynku dzisiejszego „Kopernika” uczyć się będą licealiści, których
w klasach pierwszych będzie przynajmniej 8 oddziałów
(po cztery dla absolwentów gimnazjów i szkoły podstawowej), natomiast w budynku „Staszica” naukę w kolejnych
8 nowych oddziałach pobierać będzie młodzież w technikum oraz w branżowej szkole I stopnia (trzy kierunki techniczne oraz jeden w szkole branżowej osobno dla obu grup
absolwentów). Realizacja zmian nie oznacza natomiast skutków dla obecnych licealistów w obu dzisiejszych zespołach szkół, którzy dokończą edukację w dotychczasowych oddziałach i budynkach.
Docelowo, planowana zmiana w sieci szkół powiatowych,
doprowadzić ma do ustalenia nazewnictwa szkół zgodnego z obowiązującymi przepisami. Dotąd bowiem, patroni
szkół przypisani są do nazwy zespołu szkół, nie zaś do typu
szkoły, jak przepisy regulują. Finalnie, od 1 września br. funkcjonować ma Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu, w skład
którego wejdą: Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu oraz Technikum nr 1 im. S. Staszica w Nowym Tomyślu oraz pozostałe typy w zespole bez
patrona.
Bezpośrednim skutkiem zmiany w sieci szkół jest możliwość optymalnego naboru tegorocznych absolwentów
do obu budynków szkolnych. Ponadto, uwagę zwraca fakt
powrotu do koncepcji jednego liceum ogólnokształcącego
w mieście, co winno mieć swój wyraz w jeszcze wyższej jakości kształcenia. Zmiana pozwoli także w pełni wykorzystać
potencjał kadry pedagogicznej, dla której w wyniku
połączenia, pracy na najbliższe lata nie zabraknie.
Marek Nyćkowiak

OFERTA INTERNATU SZKOLNEGO

Internat szkolny przy ulicy Tysiąclecia 6 przeznaczony
jest dla młodzieży szkolnej, która pobiera naukę
na terenie Nowego Tomyśla. Wychowankami internatu mogą być uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Nowotomyski jest
organem prowadzącym.

Internat dysponuje pokojami z 32 miejscami noclegowymi, świetlicą z komputerem i stałym dostępem do sieci internetowej oraz telewizorem. Jest też aneks kuchenny
z kuchenką mikrofalową i lodówką oraz węzeł sanitarny
– łazienki z kabinami prysznicowymi oraz umywalkami.
Nad mieszkańcami opiekę sprawują wykwalifikowani wychowawcy, którzy dzięki swojemu doświadczeniu zapewniają bezpieczeństwo i służą pomocą wychowankom.
Czas wolny
W sąsiedztwie internatu znajdują się Nowotomyski Ośrodek Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. W instytucjach tych odbywa się wiele imprez,
w których biorą udział również nasi wychowankowie. Grupy teatralne, grupy taneczne, koła filmowe, spotkania
z ciekawymi ludźmi to tylko niektóre z zajęć organizowanych właśnie w tych miejscach, w których zobaczyć
można naszych wychowanków. W szkole natomiast
znajduje się sala gimnastyczna, w której rozgrywane są
mecze siatkarskie pomiędzy reprezentacjami mieszkańców internatu i nauczycieli.

Warunki przyjęcia
By znaleźć się w społeczności Internatu należy wypełnić
kwestionariusz (dostępny w internacie). Wypełniony
kwestionariusz należy dostarczyć osobiście lub listowanie do sekretariatu szkoły do końca sierpnia br.

Informacja dodatkowa
Koszty pobytu w Internacie Szkolnym to miesięczna
opłata stała oraz opłata za żywienie (śniadanie, obiad, kolacja). Kontakt w sprawach związanych z administracją internatu oraz rekrutacją: +48 61 44 51 570. Zapraszamy
do obejrzenia Internatu w dniach od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
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Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych
im. dra Kazimierza Hołogi
os. Północ 37, 64 – 300 Nowy Tomyśl
tel. (61) 44 22288, fax (61) 44 22288
e-mail: sekretariat@zszil.eu
www.zszil.eu

- praktyki krajowe i zagraniczne,
- specjalistyczne pracownie,
- nowoczesna i rozbudowująca się baza
dydaktyczna,
- bezpieczna szkoła,
- monitoring,
- współpraca z lokalnymi zakładami pracy i Cechem Rzemiosł Różnych,
- współpraca z uczelniami wyższymi (Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Politechniką Poznańską, Wyższą Szkołą
Logistyki, Collegium Da Vinci),
- nowoczesny kompleks hal sportowych.

ABSOLWENCI O SZKOLE

OPIS SZKOŁY
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych
im. dra Kazimierza Hołogi to nowoczesna placówka o bogatych tradycjach
kształcenia zawodowego zarówno na
poziomie zasadniczym, jak i technikum.
Doświadczona kadra regularnie podnosi swoje kwalifikacje, aby na bieżąco
dostosować ofertę szkoły do zmieniającego się zapotrzebowania środowiska lokalnego. Współpraca z wieloma
prężnie działającymi przedsiębiorstwami
naszego powiatu sprawia, że absolwenci szkoły szybko znajdują zatrudnienie i
są cenionymi pracownikami. Okres nauki to bowiem nie tylko przygotowanie
merytoryczne, ale też udział w różnych
projektach, wizytach studyjnych, praktykach krajowych i zagranicznych
wszechstronnie rozwijających naszych
uczniów. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w wielu działaniach o charakterze kulturalnym, wychowawczym i pomocowym. Nie bez znaczenia jest też
przyjazna atmosfera szkoły, pragnienie
wydobycia potencjału każdego ucznia

oraz ukierunkowanie jego predyspozycji.
Coraz lepsze wyniki osiągane na egzaminach maturalnych umożliwiają absolwentom naszego technikum studia na
uczelniach wyższych. Na ich wybór
wpływają również podpisane między
szkołą, a uczelniami wyższymi porozumienia, dzięki którym uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników uczelni.
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych
im. dra K. Hołogi w roku szkolnym
2019/2020 prowadzi nabór do następujących typów szkół:
- Branżowa Szkoła I Stopnia
- Technikum dla Młodzieży
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

ZALETY SZKOŁY
- szkoła z bogatą historią,
- przyjazna atmosfera,
- osiągnięcia uczniów podczas licznych
konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
- doświadczona i kreatywna kadra pedagogiczna,

Karol:
ZSZiL im dra Kazimierza Hołogi okazał się dla mnie strzałem w dziesiątkę. Atrakcyjna szkoła z przyszłością, super atmosfera, świetni nauczyciele. Przeżyłem
tam najlepsze 4 lata i jeśli miałbym
cofnąć się w przeszłość do momentu, w
którym znowu miałbym wybrać szkołę
ponadgimnazjalną, wybrałbym właśnie
bez cienia wątpliwości "Hołogę". Dużo
nauki i zabawy. Poznałem tam wspaniałą
wychowawczynię oraz wielu przyjaciół z
którymi po dziś dzień utrzymuje kontakt.

Anita:
W szkole panuje bardzo miła i przyjazna atmosfera, którą czuje się już od samego wejścia do budynku. To, co wyróżnia tę placówkę to także wspierający
i kreatywni nauczyciele, którzy potrafią
zarazić swoimi pomysłami uczniów. Nauczyciele uczą także dojrzałego i odpowiedzialnego spojrzenia na świat. W razie problemów starają się każdemu pomóc. "Hołoga" to dobry start w dorosłe
życie.

Tomek:
Jako absolwent technikum logistycznego Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych dra K. Hołogi, uważam że jest
to szkoła stale się rozwijająca, dająca
dobre warunki kształcenia i zdobywania
wiedzy praktycznej. Nauczyciele potrafią przekazać wiedzę, zainteresować
przedmiotem, a przede wszystkim mają
świetne relacje z uczniami. Potrafią zrozumieć uczniów, poświęcić im swój czas,
a także zawsze służą pomocą.
Jest to szkoła godna polecenia także
ze względu na partnerów, którzy szkolą
praktykantów, a także ze względu na
możliwość poznania swojego przyszłego
zawodu od strony praktycznej. "Hołoga"
wg. mnie jest dobrym wyborem i szczerze polecam tę szkołę wszystkim gimnazjalistom. Ja osobiście, poza wiedzą i
praktyką, wyniosłem stamtąd przede
wszystkim wspaniałe wspomnienia.

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
Udział uczniów w wielu projektach np.

PO WER – praktyki i staże zagraniczne.
Otrzymanie nagrody „ZNAK DOBRA”
im. Romy Brzezińskiej.
Uzyskanie certyfikatów: BEZPIECZNA
SZKOŁA, WIARYGODNA SZKOŁA,
SZKOŁA WSPÓŁPRACY, SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW.
Sukcesy uczniów w konkursach na
szczeblach powiatowych, wojewódzkich
i ogólnopolskich.
Wysoki wskaźnik EWD.
Najwyższa w powiecie nowotomyskim zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w
szkole zawodowej.

DRZWI OTWARTE:
27.04.2019 r.
Godz. 9.00-12.00
GIEŁDA ZAWODÓW:
25.04.2019 r.
Godz. 10.00-14.00
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Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Trzciance
Trzcianka 15a, 64-316 Kuślin
tel. (61) 44 73032, fax. (61) 44 73173
e-mail: szkola@zsrcku.com
www: www.zsrcku.com

OPIS SZKOŁY
Zespół Szkół RCKU w Trzciance to
szkoła otwarta na potrzeby uczniów, znakomicie przygotowana do teoretycznej
oraz praktycznej nauki zawodu. Kształcimy w kierunkach, które są poszukiwane na
rynku pracy, a doskonale przygotowana
kadra łączy wiedzę, umiejętności i zaangażowanie. Wszystkie zajęcia praktyczne
odbywają się na terenie szkoły, w profesjonalnie wyposażonych pracowniach i w
szkolnym gospodarstwie. Rozwojowi
uczniów służą także liczne wycieczki zawodowe, spotkania z przedstawicielami
różnych profesji, praktyki w zakładach
pracy, projekty edukacyjne, współpraca z
uczelniami wyższymi, ze szczególnym
uwzględnieniem Uniwersytetu Przyrodniczego. Szkoła zdobywa liczne nagrody i tytuły, udowadniając gotowość do podej-

mowania różnorodnych wyzwań – m.in.
czołowe miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
czy konkursach związanych z praktyką
zawodową. Dzięki udziałowi w olimpiadach
nasi uczniowie zdobywają indeksy szkół
wyższych, a przyznany tytuł LIDERA EDUKACJI ZAWODOWOWEJ potwierdzany
jest każdego roku wynikami egzaminów
kwalifikacyjnych pozwalających zdobyć
uprawnienia zawodowe. Trzcianeckie technikum to szkoła z niezwykłą atmosferą, w
której indywidualna praca z uczniem, liczne inicjatywy i nowatorskie pomyły nauczycieli łączą się z rozwijaniem uczniowskich pasji i talentów. Tutaj można zatańczyć i zaśpiewać z zespołem POLANIE, namalować, ugotować, pojeździć konno, zdobyć prawo jazdy, zaplanować ogród, rozwinąć się sportowo i artystycznie, przygotować do prowadzenia własnej firmy.Tutaj także można poznać ludzi

tworzących społeczność, w której każdy
uczeń jest ważny.

ZALETY SZKOŁY
- Bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
stypendia naukowe i możliwość zdobycia
indeksu na wyższe uczelnie.
- Nowoczesna baza dydaktyczna,
mieszcząca się na terenie szkoły, zapewniająca realizację praktyk w dobrze wyposażonych pracowniach, gospodarstwo rolne, stajnie, kryta ujeżdżalnia, obora i chlewnia, pracownie gastronomiczne, ogród dydaktyczny i park.
- Doskonale przygotowana i kreatywna
kadra pedagogiczna, motywująca do pracy i wspierająca w procesie indywidualnej
pracy z wychowankami.
- Współpraca z uczelniami wyższymi i
różnorodnymi firmami branżowymi, organizowanie licznych spotkań, pokazów i
warsztatów zawodowych.
- Możliwość zamieszkania w szkolnym internacie, oferującym korzystne warunki finansowe.
- Możliwość, w ramach zajęć lekcyjnych,
podjęcia nauki jazdy samochodem i ciągni-

kiem, nauki jazdy konnej oraz szansa zdobycia kwalifikacji na wózek widłowy, opryskiwacz, kombajn czy obsługę piły spalinowej.
- Niepowtarzalna atmosfera sprzyjająca podejmowaniu różnorodnych inicjatyw,
prężnie działający Samorząd Uczniowski,
obfitujące w różnorodne wydarzenia życie
szkolne.
- Położenie Szkoły i dobra organizacja
dojazdu, zwłaszcza z kierunku Grodzisk
Wlkp., Opalenica, Lwówek i Buk sprawiają,
że dotarcie do placówki nie stanowi problemu.

ABSOLWENCI O SZKOLE
Jestem przekonana, że wybór tej szkoły to
nie tylko szansa na doskonałe przygotowanie zawodowe, ale możliwość przeżycia niezwykłej przygody. Tutaj poznałam wielu
przyjaciół, tutaj znalazłam miłość i wyznaczyłam sobie cele, które teraz konsekwentnie
realizuję. To były cudowne cztery lata i trudno uwierzyć, że minęły tak szybko.
/Magdalena Perz, absolwentka 2018/

To dzięki tej szkole stałem się studentem,
zanim jeszcze zdałem maturę! To tutaj roz-

wijałem swoje pasje, zdobywałem nowe doświadczenia, poznałem wiele zawodowych
możliwości dzięki wycieczkom, spotkaniom z
fachowcami. Przede wszystkim jednak doskonale się tutaj czułem, bo atmosfery takiej
jak tutaj, nie ma w żadnej innej szkole. Dziś
mogę powiedzieć, że z żalem pożegnałem
grono przyjaciół, wśród których byli i uczniowie i nauczyciele.
/Michał Krawczyk, olimpijczyk,
absolwent 2018/

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
Wysokie wyniki osiągane podczas egzaminów zawodowych.
Współpraca z licznymi firmami i ośrodkami dająca możliwość poznania praktycznego wykorzystania umiejętności zawodowych.
Uzyskanie przez uczniów tytułów Laureata i Finalisty Centralnej Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i tym samym otrzymanie indeksów na uczelnie
wyższe.
Liczne sukcesy sportowe: I miejsce w
Międzyszkolnych Rozgrywkach Szkół w
powiecie nowotomyskim w piłkę ręczną
dziewcząt, II miejsce w rozgrywkach rejonowych w piłce koszykowej dziewcząt, III
miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce
ręcznej chłopców, II miejsce w LZS piłce
ręcznej dziewcząt i w piłce siatkowej
chłopców, I miejsce w Rozgrywkach Powiatu Nowotomyskiego w piłce koszykowej dziewcząt.

DRZWI OTWARTE:
30 marca 10.00 - 13.00
25 kwietnia 16.00 - 19.00
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W OPALENICY
ul. GIMNAZJALNA 1, 64-330 OPALENICA
tel. 61 (44) 74 330 fax 61 (44) 75 729
e-mail sekretariat@zs-opalenica.pl
www.zs-opalenica.pl

OPIS SZKOŁY
Zespół Szkół w Opalenicy to szkoła,
która łączy 25 lat tradycji i nowoczesne
spojrzenie na kształcenie młodzieży. Jest
otwarta na świat i nowe możliwości.
Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych mogą podjąć naukę w klasach liceum ogólnokształcącego, technikum i
szkoły branżowej I stopnia, wybierając z
szerokiej oferty edukacyjnej. Zapewniamy naszym uczniom dobre wykształcenie, które pozwoli im w przyszłości wybrać atrakcyjny kierunek studiów, a także
kładziemy nacisk na kształcenie kompetencji kluczowych tak istotnych we
współczesnym świecie, by osiągnąć sukces zawodowy i prywatny. Oprócz zdobywania wiedzy, nasza szkoła umożliwia
uczniom rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań poprzez uczestnictwo w projektach i eksperymentach,
co odbywa się w przyjaznej atmosferze,
z życzliwymi i kompetentnymi nauczycielami, którzy potrafią zmotywować
uczniów do działania. O wysokim poziomie kształcenia świadczą nie tylko wyniki osiągane na egzaminach maturalnych
oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w kolejnych sesjach,
ale także sukcesy naszych uczniów w
konkursach. Efektywnej nauce sprzyja
także odnowione wnętrze głównych

części szkolnego budynku oraz nowocześnie wyposażone sale lekcyjne. Ponadto motywujemy młodzież do uczestniczenia w kulturze wysokiej i angażowania się w życie lokalnej społeczności, co jest ważną rolą szkoły. Zespół
Szkół w Opalenicy to placówka na miarę XXI w., z którą warto związać swoją
przyszłość.

ZALETY SZKOŁY
Wśród szczególnych atutów szkoły wymienić należy:
• wymiany i projekty międzynarodowe,
które czynią opalenicką szkołę placówką
na miarę XXI wieku;
• sesje popularnonaukowe, przygotowywane przez uczniów klas akademickich, które wprowadzają lokalną społeczność w przestrzeń uczelni wyższych;
• ścisłą współpracę z uczelniami wyższy-

mi, przede wszystkim z Uniwersytetem
Adama Mickiewicza; Uniwersytetem
Przyrodniczym, Politechniką Poznańską
oraz Instytutem Kultury Europejskiej w
Gnieźnie;
• utworzenie Centrum Mediacji Szkolnych i Rówieśniczych, które tworzą przeszkoleni mediatorzy pomagający rozwiązywać konflikty i nieporozumienia;
• kształcenie i wychowywanie w oparciu
o zasady tolerancji i współpracy;
• przyjazną atmosferę w szkole;
• profesjonalne wsparcie pedagoga, psychologa oraz doradcy zawodowego;
• ideę „szkoły bez barier” – dostosowaną
do uczniów niepełnosprawnych;

szerzenia mojej wiedzy i zdobycia doświadczenia w różnych dziedzinach. Pozwoliła mi także na zagraniczne wyjazdy
do Włoch, Niemiec, Belgii i Hiszpanii,
dzięki którym przeżyłam niesamowite
chwile.”
Emilia

ABSOLWENCI O SZKOLE

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

„Szkoła w Opalenicy codziennie zapewniała koleżeńską atmosferę i łączyła
wszystkich podczas różnych okazji, np. w
Dniu Spódnicy czy Dniu Życzliwości.
Razem z moimi przyjaciółmi włączałam
się w te akcje. Dzięki temu czas tu spędzony był urozmaicony, szkoła tętniła
życiem, a ja nigdy nie mogłam narzekać
na brak atrakcji.”
Julia

• wysokie wyniki osiągane na egzaminach
maturalnych oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
• sukcesy w konkursach – finał Olim-

„Szkoła dała mi możliwość uczestniczenia w wykładach i warsztatach na uniwersytetach, które przyczyniły się do po-

„Szkoła pozwoliła mi uczyć się języka
obcego na naprawdę dobrym poziomie
w poszerzonym wymiarze godzin. O maturę zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym nie muszę się
martwić. W dodatku nie znam osoby, która nie lubi zajęć z języka polskiego.”
Agnieszka

piady Literatury i Języka Polskiego, laureaci konkursu „Matematyka u Kopernika”, laureat konkursu literackiego o Nagrodę FanFila;
• laureaci klas akademickich zdobywają
indeksy Instytutu Kultury Europejskiej w
Gnieźnie;
• wysokie noty w rywalizacji klas służb
mundurowych np. w Wojewódzkim Konkursie Policyjnym w Jarocinie oraz Ogólnopolskim Konkursie Policyjnym w Pile;
• sukcesy sportowe w rejonowych rozgrywkach w piłce nożnej, koszykowej i
ręcznej;

DRZWI OTWARTE:
25.03.2019 r. godz. 10.30
hala OSIR Opalenica
4.04.2019 r. godz. 16.30
hol szkoły
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TURNIEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEJ
RADY POWIATU W PIŁCE SIATKOWEJ
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Półfinał Mistrzostw Wielkopolski
w Piłce Siatkowej Chłopców - licealiada

W środę, 27 marca w hali Powiatowego Centrum Sportu w Nowym
Tomyślu odbył się Półfinał Mistrzostw Wielkopolski w Piłkę Siatkową Chłopców.

W sobotę, 9 marca w Powiatowym Centrum Sportu w
Nowym Tomyślu odbył się Turniej o Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego.

stawiała się następująco:
I – Kangur, II – Oślice, III – Ociepanie, IV – Team Sokoły,
V – Exteam.

Do turnieju przystąpiło pięć drużyn: Kangur, Team Sokoły, Exteam, Ociepanie oraz Oślice. Po kilkugodzinnej emocjonującej walce na boiskach klasyfikacja końcowa przed-

Nagrody oraz puchary wręczyli: Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu Jakub Skrzypczak.

DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

Do Nowego Tomyśla przyjechały
cztery zespoły: LOMS Piła, ZSS Kalisz,
9 LO Poznań oraz gospodarze ZS 2
Nowy Tomyśl. Po wyrównanych spot-

kaniach poznaliśmy klasyfikację końcową:
I miejsce – LOMS Piła
II miejsce – ZS 2 Nowy Tomyśl
III miejsce – ZSS Kalisz
IV miejsce – 9 LO Poznań
Do finału Wielkopolski awansowały dwie drużyny: LOMS Piła oraz
ZS 2 Nowy Tomyśl. Powodzenia w dalszych etapach rozgrywek.

Otwarte Mistrzostwa Powiatu
Nowotomyskiego w Tenisie Stołowym

W sobotę 16 marca w
Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu odbyły
się otwarte Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego w Tenisie Stołowym.

Turniej został rozegrany w trzech kategoriach. W kategorii dziecięcej, juniorskiej oraz seniorskiej. Tego dnia każdy uczestnik biorący udział w
turnieju był jego zwycięzcą i wyszedł z Powiatowego Centrum Sportu z upominkiem. W organizację oraz sprawne przeprowadzenie zawodów włączył się
Błażej Lipiecki z klubu Zenit Wytomyśl.

We wtorek, 26 marca w nowotomyskim Parku Feliksa odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego
w drużynowych biegach przełajowych.
Do rywalizacji przystąpiły wszystkie
typy szkół – podstawowe, gimnazjalne
i ponadgimnazjalne, które biegały na
trzech, przygotowanych trasach. Tradycją
stało się, że podczas wiosennych zawodów aura nie rozpieszcza biegaczy, którzy musieli zmagać się nie tylko z dystansem, ale także zimnem i wiatrem.
W wyniku podliczonej klasyfikacji
drużynowej – punktowało sześcioro
najlepszych zawodników z danej szkoły
– zwycięzcami okazali się:

Rocznik 2006 – 2007 kobiet:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu
2. Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu

Rocznik 2003 – 2005 kobiet:
1. Gimnazjum w Opalenicy
2. Gimnazjum w Borui Kościelnej
3. Gimnazjum w Nowym Tomyślu

Rocznik 2008 i młodsi kobiet:
1. Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu
3. Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej

Rocznik 2003 – 2005 mężczyzn:
1. Gimnazjum w Opalenicy
2. Gimnazjum w Nowym Tomyślu
3. Gimnazjum w Zbąszyniu

Rocznik 2008 młodsi mężczyzn:
1. Szkoła Podstawowa w Opalenicy
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu
3. Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu

Rocznik 1999 i młodsi kobiet:
1. ZSZiL im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu
2. ZS w Zbąszyniu
3. ZS nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyślu

Rocznik 2006 – 2007 mężczyzn:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu
2. Szkoła Podstawowa w Opalenicy
3. Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu

Rocznik 1999 i młodsi mężczyzn:
1. ZS w Zbąszyniu
2. ZS w Opalenicy
3. ZSZiL im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu
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