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Od stycznia cały świat zmaga
się z pandemią coronawirusa.
Dostosowanie szpitala
do funkcjonowania w warunkach
epidemii wiąże się koniecznością
zużywania znacznie większej ilości
środków dezynfekcyjnych, środków
ochrony osobistej, jak również
z wprowadzaniem nowych zasad
udzielania świadczeń zdrowotnych,
nowych rozwiązań technicznych
i organizacyjnych.

W

iele szpitali otrzymuje wsparcie
od lokalnych przedsiębiorstw, samorządów oraz społeczności, która
organizuje zbiórki najpotrzebniejszych artykułów w walce z COVID-19. Dowody solidarności
ze szpitalem i jego personelem są widoczne też
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym
Tomyślu, który otrzymał wsparcie finansowe
zarówno od lokalnych samorządów, jak też firm
i osób prywatnych.
Ze środków przekazanych przez Firmę Bartex Bartol i samorządy gminne z terenu powiatu nowotomyskiego udało się zorganizować
w szpitalu dwa stanowiska intensywnej terapii.
Ze środków pozyskanych od gminy Nowy Tomyśl
(150 000 zł), Nowotomyskiej Izby Gospodarczej
(150 000 zł) oraz środków Powiatu Nowotomyskiego (150 000 zł), został zakupiony specjalistyczny ambulans. Będzie on pełnił rolę karetki
systemowej – z najwyższym poziomem uprzywilejowania, która z założenia służy wyłącznie udzielaniu pomocy osobom potrzebującym
natychmiastowej pomocy.
Ze środków otrzymanych od pozostałych gmin
powiatu zostały zakupione respiratory i aparat
do znieczulenia.
Aktywnie działa też Fundacja im. dra Kazimierza Hołogi, która zgromadziła już ponad 100 tys. zł,
również mogących wesprzeć zakupy i funkcjonowanie jednostki.
Dzięki zaangażowaniu firmy BEST-PLAN z Buku
do nowotomyskiego szpitala przekazano kabinę
do dezynfekcji personelu, ubranego w kombinezony ochronne z możliwością wykorzystania w każdym miejscu szpitala.
Na potrzeby szpitala z ogromnym entuzjazmem
i zaangażowaniem odpowiedziało także lokalne
społeczeństwo. Na początku było to szycie masek
ochronnych, fartuchów czy zbiórki artykułów spożywczych. Ruszyła też produkcja przyłbic na drukarkach 3D.
Ponad 4,5 tys. przyłbic rozdał dotychczas zakład
Phoenix Contact Wielkopolska, który w kwietniu rozpoczął ich produkcję. Trafiły one do ponad
70 instytucji, w tym do Samodzielnego Zakładu
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Opieki Zdrowotnej im. dra Kazimierza Hołogi
w Nowym Tomyślu.
Jak wynika z publikacji Szpitala, darczyńców
jest wielu i nie sposób jest ich wymienić w tak
krótkim artykule. Jednak co najważniejsze dzięki
tak ogromnej pomocy w postaci przekazywanych

darowizn materialnych i finansowych, szpital może nadal codziennie funkcjonować w tej
trudnej rzeczywistości i nieprzerwanie udzielać
świadczeń zdrowotnych pacjentom i mieszkańcom, nie tylko powiatu nowotomyskiego.
ll OPR. KD

Akademia Koszykówki
Młodzieżowej
strona 10
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Od dawna intrygują nas
epidemie chorób zakaźnych,
które były jednym z ważnych
czynników kształtujących
dzieje ludzkości. Zbierały
one dziesiątki tysięcy
ofiar, pustoszyły wsie,
miasta i całe regiony,
hamowały rozwój państw.
Tak było od zarania
dziejów aż po wiek XVIII,
kiedy to znaczący postęp
medycyny oraz poprawa
stanu sanitarnego i higieny
osobistej znacznie ograniczyły
straty demograficzne
powodowane przez zarazy.
Nazywano je różnie, m.in.
mór, dżuma, czarna śmierć,
morowe powietrze. Dziś
nie zawsze można ustalić,
jaka konkretna choroba
kryje się pod jedną z tych
nazw. Niewątpliwie jednak
największe spustoszenia
czyniła dżuma. W 1918 roku
pojawiła się nowa największa
epidemia od czasu „czarnej
śmierci” – „Hiszpanka”, która
zabiła więcej Europejczyków
niż I wojna światowa. Wtedy
to Europa stała się miejscem
szeroko zakrojonej pomocy
z zewnątrz, której udzielił
Międzynarodowy Czerwony
Krzyż i Amerykańska
Administracja Pomocy.

O

becnie możemy mówić o postępie w epidemiologii, który polega przede wszystkim na zwiększeniu możliwości wcześniejszego
rozpoznania objawów choroby zakaźnej, co zwiększa szanse na jej opanowanie, m.in. dzięki reżimowi sanitarnemu, szczepieniom oraz większej
świadomości społeczeństwa w tym
zakresie. Podobnie jak w przeszłości także i teraz – ciągły lęk przed epidemiami zmuszają społeczeństwa
do poszukiwania coraz to nowszych
metod obrony.
Pojawienie się na świecie w 2020
roku pandemii COVID-19 wywołanej
przez koronowirusa SARS- CoV-2 spowodowało, że obchody ważnych dla
nas Polaków wydarzeń historycznych
są skromniejsze niż w ubiegłych latach.
W tym roku przypadają ważne dla nas
daty historyczne, m.in.: 80 rocznica
zbrodni katyńskiej, 75 rocznica zakończenia II wojny światowej, 100 rocznica Bitwy Warszawskiej, 40 rocznica

ll Bosmanmat Jan Kasprzak

dr Zdzisław Kościański:
W cieniu pandemii koronawirusa

80. rocznica zaginięcia okrętu
podwodnego ORP „Orzeł”

ll ORP ORZEŁ w Gdyni 10 lutego 1939 roku

powstania „Solidarności”, 30 rocznica
odtworzenia samorządu terytorialnego, 10 rocznica katastrofy smoleńskiej
czy 100 rocznica urodzin i 15 rocznica śmierci Jana Pawła II, 85 rocznica
śmierci Józefa Piłsudskiego, 50 roczni-

W Polsce odrodzonej odrabiano zaległości, m.in. zaniedbanie obrony granicy morskiej. Stąd dążenie do stworzenia odpowiednio silnej marynarki
wojennej. Idea budowy okrętu podwodnego ku czci pierwszego Marszał-

ll Wodowanie ORP Orzeł Matka Chrzestna okrętu
Jadwiga-Sosnkowska z kwiatami

ca śmierci Władysława Andersa.
Tegoroczne 80. obchody zaginięcia okrętu podwodnego ORP „Orzeł” –
także odbywać się będą w cieni pandemii. Z jego historią związane są osoby
pochodzące z naszego powiatu: jego
matką chrzestną była – Jadwiga Sosnkowska, głównym przedstawicielem
państwa polskiego witającym okręt
w kraju po wodowaniu – był generał
broni Kazimierz Sosnkowski (Generałowa i Generał byli mieszkańcami Porażyna), marynarzem pochodzącym z Bolewic był bosmanmat Jan Kasprzak (ur.
22.12. 1911 r.) oraz donatorami, którymi też byli mieszkańcy powiatu nowotomyskiego – dofinansujący dozbrojenie armii w tym polskiej marynarki
wojennej.

ka Polski Józefa Piłsudskiego narodziła
się już w 1926 roku. Jednakże realizacja
ruszyła szybciej – od stycznia 1933 roku
– w ramach działalności Ligi Morskiej
i Kolonialnej, kiedy to utworzono Fundusz Obrony Morskiej pod przewodnictwem gen. K. Sosnkowskiego. Jego głównym celem było prowadzenie zbiórki
pieniędzy wśród społeczeństwa w kraju
i Polaków za granicą, na rozbudowę

oraz dozbrojenie Marynarki Wojennej. W latach 1934-1937 zebrano blisko 8 milionów złotych, które przeznaczono m.in. na budowę nowoczesnego
okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. Jednostkę zbudowano w Holandii. 15 stycznia 1938 roku w holenderskiej stoczni we Vlissingen odbyło się uroczyste
wodowanie, gdzie matka chrzestna
„Orła” Generałowa J. Sosnkowska przecięła linę oraz rozbiła butelkę szampana o dziób okrętu.
Z kolei w kraju uroczyste przybycie
ORP „Orzeł” nastąpiło podczas rocznicy
objęcia przez Polskę wybrzeża morskiego i Święta Marynarki w dniu 10 lutego
1939 oku. Prezydenta Rzeczypospolitej
reprezentował – Inspektor Armii generał broni Kazimierz Sosnkowski.
Z chwilą napaści niemieckiej
na Polskę – 1 września 1939 roku –
ORP „Orzeł” rozpoczął realizację planu
wojennego i do 3 września patrolował
wyznaczony sektor zatoki gdańskiej.
4 września komandor podporucznik
Henryk Kłoczkowski, podjął decyzję
opuszczenia kontrolowanego rejonu
i popłynięcia na północ w rejon Gotlandii. Jednakże jego choroba spowodowała, że skierował okręt do Tallinna
(jako neutralnego portu), gdzie dotarł
14 września. Po opuszczeniu okrętu przez chorego H. Kłoczkowskiego,
nowym dowódcą został jego dotychczasowy zastępca, kapitan Jan Grudziński.
Wobec grożącego internowania i częściowego rozbrojenia jednostki przez

Estończyków, wraz z załogą zaplanował ucieczkę. W nocy z 17 na 18 września 1939 roku ORP „Orzeł” opuścił port.
Początkowo zdecydowano się pozostać
na Bałtyku i tropić niemieckie jednostki,
dopóki zapasy wody, prowiantu i paliwa na to pozwolą. Następnie, pomimo
braku odpowiednich map, postanowiono przedostać się do Wielkiej Brytanii. Przejście przez Cieśniny Duńskie
nastąpiło w dniach 7 – 11 października.
12 października dowódca okrętu podjął decyzję o skierowaniu jednostki
do Wielkiej Brytanii, gdzie ORP „Orzeł”
dotarł już 14 października 1939 roku.
W dniu 1 grudnia 1939 roku, zakończył się remont okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. Jednostka powróciła
do czynnej służby i okręt odbył 7 operacji morskich (w tym 6 patroli) oraz 2
konwoje. Warto zaznaczyć, iż w czasie
piątego patrolu, rozpoczętego 3 kwietnia 1940 roku, załoga zatopiła niemiecki frachtowiec MS „Rio de Janeiro”, który
przewoził niemieckie oddziały mające brać udział w inwazji na Norwegię.
80 lat temu – wieczorem 23 maja
1940 roku ORP „Orzeł” wyruszył
w swój ostatni patrol na Morze Północne. Wszelkie próby nawiązania
z nim kontaktu zakończyły się niepowodzeniem. 8 czerwca 1940 roku jednostkę uznano za zaginioną, a w dniu
11 czerwca 1940 roku Kierownictwo
Polskiej Marynarki Wojennej ogłosiło
komunikat: „Z powodu braku jakichkolwiek wiadomości i niewrócenia z patrolu
w określonym terminie – okręt podwodny Rzeczypospolitej Polskiej „Orzeł” uważać należy za stracony”. Szczegóły patrolu
oraz miejsce jego zatonięcia, podobnie
jak położenie wraku do dziś pozostaje
nieznane. W ostatnim patrolu „Orła”
brał udział mieszkaniec naszego powiatu mat Jan Kasprzak – odznaczony Krzyżem Walecznych. Dowódca okrętu, kpt.
mar. Grudziński, został pośmiertnie
awansowany do stopnia komandora
podporucznika, a wraz z nim otrzymało awanse 27 innych członków zaginionej załogi, m.in. mat Jan Kasprzak został
awansowany do stopnia bosmanmata.
Jego nazwisko znajduje się na tablicy
pamiątkowej obelisku na skwerze przed
kościołem pod wezwaniem Chrystusa
Króla w Bolewicach.
Uroczystości patriotyczne
są skromne w niecodziennych
warunkach epidemii, ale
pamiętajmy o tych wydarzeniach
i ludziach. Niech więc ten
wycinkowy artykuł będzie hołdem
oddanym Ich pamięci. O udziale
okrętu podwodnego ORP „Orzeł”
w II wojnie światowej można
uzupełnić swoją wiedzę, m.in.
w oparciu o książkę Stanisława
Mańkowskiego, Okręt podwodny
„Orzeł” (Warszawa 1972) czy
z filmu „Orzeł” (z 1958 r.):
opowiadającego zasadniczo epizod
talliński, gdzie twórcy filmu
pozmieniali nazwiska jego
oficerów. Natomiast jego ostatni
patrol jest nadal dla nas nieznaną
kartą…
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Obiekt „pięknieje w oczach”

Stypendia dla najlepszych

Do końca lipca
ma zakończyć się inwestycja
w Powiatowym Centrum
Sportu, polegająca
na rozbudowie zaplecza
szatniowo-sanitarnego.
Trwająca modernizacja
PCS sprawi, że obiekt
zyska między innymi sześć
szatni, magazyn na sprzęt
sportowy, ale także
pomieszczenia biurowe
z salą konferencyjną.

– Prace przebiegają w zaplanowanym
terminie, obiekt dosłownie „pięknieje
w oczach”. Myślę, że z dniem 1 września, kiedy młodzież i uczniowie
wrócą już do szkół, zastaną naprawdę
fantastyczne warunki do lekcji wychowania fizycznego. Oczywiście na tej
inwestycji skorzystają przede wszystkim kluby sportowe, które trenują
w PCS czy rozgrywają tu swoje ligowe spotkania – dla nich obiekt ten stanie się właściwie kompletny” – powiedział dyrektor PCS Jakub Skrzypczak.
W rozbudowanej, nowej części PCS
zamontowana została winda, która
dostosowuje obiekt dla osób z niepełnosprawnościami. Sala konferencyjna
sprawia z kolei, że w Centrum odbywać się będą mogły także spotkania,
szkolenia czy konferencje.
– Z mojego punktu widzenia
po zakończeniu rozbudowy, my jako
centrum sportu staniemy przed
nowymi możliwościami. Staniemy
przed szansą, w oparciu o fantastyczne kluby sportowe z nami współpracujące, zrobić tutaj naprawdę duże
imprezy. Baza, którą będziemy dysponować da nam te możliwości. Jestem
bardzo wdzięczny Zarządowi Powiatu, który w trudnych czasach znalazł
środki finansowe na tę inwestycję –
kontynuował Jakub Skrzypczak.
Firmą wykonującą rozbudowę
Powiatowego Centrum Sportu jest
Firma Całus z Borui Nowej. Warto
nadmienić, że powiat nowotomyski złożył wniosek o dofinasowanie
tej inwestycji w ramach ministerialnego konkursu – „Sportowa Polska”, a wyniki mają zostać podane
do informacji publicznej w niedługim czasie.

W poniedziałek, 4 maja
w siedzibie Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Tomyślu
odbyły się uroczystości
związane z obchodami
„Międzynarodowego Dnia
Strażaka”. Tegoroczny apel był
wyjątkowy z uwagi na brak
zaproszonych gości w dobie
panującej pandemii.

Z

e względu na zagrożenie w uroczystości udział wzięła tylko
część strażaków i pracowników
cywilnych. Apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej

Dwa bony o wartości
15 000 zł każdy, przekazała
na ręce starosty
nowotomyskiego Andrzeja
Wilkońskiego, Magdalena
Górska – założycielka
Wyższej Szkoły Handlu
i Usług w Poznaniu. Jest
to forma stypendiów,
z których skorzystać
będą mogli tegoroczni
absolwenci szkół, dla
których organem
prowadzącym jest powiat
nowotomyski.

J

ak poinformowała Magdalena Górska, uczelnia w tym roku przeznaczy ponad milion złotych na studia
dla zdolnej młodzieży poprzez ufundowanie 70 stypendiów, każdy po
15 tysięcy złotych. Starostowie poszczególnych powiatów otrzymają po dwa
takie stypendia. Założycielka uczeni
dodała, że dzięki takiemu wsparciu
młody człowiek będzie miał sfinansowane trzy lata studiów stacjonarnych.
Więcej informacji na ten temat dla
osób zainteresowanych udzielają szkoły
ponadpodstawowe, dla których organem
prowadzącym jest powiat nowotomyski.
ll MM

Fundusze zewnętrzne
zasilą budżet Powiatu

P

Dzień strażaka

w Nowym Tomyślu, który w dalszej
kolejności w imieniu swoim oraz
osób, które nadesłały życzenia na ręce
całej załogi złożył serdeczne podziękowania za trudy niebezpiecznej

i odpowiedzialnej służby. Święto było
również wyjątkową okazją, by nadać
awanse na wyższe stopnie oraz przyznać nagrody i wyróżnienia.
ll KPPSP w Nowym Tomyślu

owiat nowotomyski na bieżąco
śledzi możliwości pozyskiwania
środków zewnętrznych i stara
się wykorzystywać wszystkie dostępne
formy wsparcia dla swoich inwestycji.
W 2020 roku budżet powiatu zasili m.in. kolejna dotacja z Funduszu Dróg
Samorządowych. W wyniku przeprowadzonego w tym roku naboru, na liście
zadań zatwierdzonych do dofinansowania dla województwa wielkopolskiego
znalazła się przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek. Inwestycja ta ma zostać wsparta kwotą niemal
1,5 mln zł, co stanowi 60% wartości całkowitej projektu. W ramach przebudowy
ok 1 km drogi powstanie także droga pieszo-rowerowa na projektowanym odcinku. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim zostanie zawarta
w najbliższym czasie, a inwestycja ma się
zakończyć do końca 2020 roku.
Warto przypomnieć, że równolegle
powiat nowotomyski prowadzi także
inne inwestycje drogowe, realizowane
przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 roku zawarto umowy
o dofinansowanie przebudowy i remontu
drogi powiatowej nr 2727 P Przyprostynia
– Chobienice oraz przebudowę pasa drogi
powiatowej nr 1881 P Brody – Turowo.
W przypadku obu odcinków prace dobiegają już końca, a łączna kwota wsparcia
obu zadań wyniosła ok 7,7 mln zł.
Z kolei w 2021 roku ruszy przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica
– Nowy Dwór. Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w październiku 2019 roku
z samorządem województwa wielkopolskiego, w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Obecnie trwają procedury wyłonienia
wykonawcy, który zajmie się zarówno
sporządzeniem dokumentacji projektowej jak i samą przebudową. Kwota przyznanej dla powiatu nowotomyskiego
pomocy wynosi niemal 900 tys. zł, a całkowity koszt operacji to ponad 1,4 mln zł.
To nie koniec dobrych wiadomości.
W połowie marca, uchwałą Zarządu
Województwa Wielkopolskiego zatwierdzona została lista rankingowa dotycząca wniosków złożonych w ramach trzeciej edycji Programu „Szatnia na Medal”.
Na liście znalazło się zadanie pn. „Adaptacja części budynku przy Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu na potrzeby
szatniowo-sanitarne”, z proponowaną kwotą dofinansowania w wysokości 100 000,00 zł. Środki te pozwolą na wsparcie inwestycji polegającej
na stworzeniu komfortowego zaplecza
szatniowo-sanitarnego przy pomieszczeniach treningowych zlokalizowanych przy budynku B na ul. 17 Stycznia
w Zbąszyniu, do którego uczęszczają uczniowie technikum oraz szkoły
branżowej. Powstanie szatni to szansa na stworzenie długo oczekiwanego
obiektu pozwalającego na realizację
zajęć wychowania fizycznego w odpowiednich warunkach, a także wykorzystywanie pomieszczeń treningowych
przez lokalne kluby sportowe. Koszt
całej adaptacji, która ma się zakończyć
jesienią br., to niemal 400 tys. zł.
Mamy nadzieję, że drugie półrocze
2020 roku przyniesie kolejne pozytywne informacje, ponieważ część wniosków złożonych w ostatnich miesiącach oczekuje jeszcze na ocenę, a nowe
są w fazie przygotowania.
ll AB
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Pozyskaliśmy niemal
100 000 złotych

Informatory
dla kandydatów do szkół
ponadpodstawowych
Powiat nowotomyski jako
organ prowadzący dla
czterech zespołów szkół
przygotował dla wszystkich
tegorocznych absolwentów
szkół podstawowych
informator z ofertą
edukacyjną na rok szkolny
2020/2021.

J

ak powiedział Andrzej Wilkoński – starosta nowotomyski –
mimo obiektywnie trudnej sytuacji, postaramy się dotrzeć z naszymi
informatorami do wszystkich szkół
podstawowych w naszym powiecie. Zdajemy sobie sprawę, że stan
epidemiczny uniemożliwił zaplanowane przez szkoły działania promocyjne, ale dobrą wiadomością
jest to, że jesteśmy gotowi na przyjęcie młodzieży na nadchodzący
rok szkolny, który miejmy nadzieję toczyć się będzie już normalnie.

Powiat Nowotomyski
pozyskał niemal
100 000 zł w ramach projektu
grantowego „Zdalna szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego”,
finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014–2020.

D

ofinansowanie pozwoliło
na zakup 30 laptopów, które
zostały przekazane szkołom ponadpodstawowym, dla których organem prowadzącym jest
powiat nowotomyski, a następnie
trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów. Konkurs ogłoszony z początkiem kwietnia przez
Centrum Projektów Polska Cyfrowa była odpowiedzią na sytuację
szkolnictwa wywołaną epidemią
koronawirusa. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni

wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach
zasiadają przed monitorami komputerów, ale niestety część z nich
nie posiada odpowiedniego sprzętu, na którym może realizować
podstawy programowe. Pozyskane środki zapewniły sfinansowanie
100 proc. kosztów zakupu sprzętu komputerowego, dzięki któremu nauka zdalna stała się dla nich
możliwa.

Aktualną ofertę edukacyjną znaleźć
można na stronach internetowych
naszych szkół w zakładce „Rekrutacja”. Ponadto na kolejnych stronach
tego numeru gazety prezentujemy
ofertę szkół ponadpodstawowych
z terenu powiatu nowotomyskiego.
Zapraszamy wszystkich chętnych
do zapoznania się z ich bogatą ofertą.
ll PCUW Nowy Tomyśl, opr. KK

Złoci Absolwenci

ll AB

W

piątek, 24 kwietnia rok
szkolny 2019/2020 zakończyli uczniowie ostatnich
klas szkół ponadpodstawowych. Tradycyjnie najlepszych absolwentów nagrodzono medalem Złotego Absolwenta,
który przyznaje starosta nowotomyski. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

Klaudia Jarosz i Marcin Stachowiak
z Zespół Szkół nr 1 w Nowy Tomyśl,
Natalia Jenek i Natalia Kudłaszyk
z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, Bogumiła Nowak z Zespołu Szkół
RCKU w Trzciance i Wiktoria Marciniak
z Zespołu Szkół w Opalenicy.
ll KK

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ABSOLWENTOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2020/2021
KRYTERIA

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
PUNKTY ZA ŚWIADECTWO

• ocena z języka polskiego
(za ocenę celującą)
• ocena z matematyki
• ocena z I przedmiotu
• ocena z II przedmiotu
• szczególne osiągnięcia
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem
• aktywność społeczna

18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
7 pkt
3 pkt

RAZEM PUNKTY ZA ŚWIADECTWO 100 pkt
PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
• wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
• wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
• wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,35 = 35 pkt
RAZEM PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 100 pkt
SUMA PUNKTÓW ZA ŚWIADECTWO I PUNKTÓW
200 pkt
ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym przyznaje się po 18 punktów
2) bardzo dobrym przyznaje się po 17 punktów
3) dobrym przyznaje się po 14 punktów
4) dostatecznym przyznaje się po 8 punktów
5) dopuszczającym przyznaje się po 2 punkty

wydanie 2 (108)
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ul. E. Sczanieckiej 1,
64 – 300 Nowy Tomyśl
tel.: 61 44 23 398
e-mail: zs1-nt@zs1-nt.pl, www.zs1-nt.pl

Zespół Szkół nr 1
w Nowym Tomyślu
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

Zalety szkoły:

• najlepsze w Powiecie
Nowotomyskim wyniki na
zewnętrznych egzaminach
maturalnych i egzaminach
z przygotowania zawodowego,
• wysokie kwalifikacje nauczycieli
i skuteczność nauczania,
• miła, przyjazna atmosfera,
stwarzanie uczniom poczucie
bezpieczeństwa,

Profil
/ specjalność
/ rozszerzenie

Informacja o profilu
/ kierunku kształcenia

Języki obce

Punktowany
przedmiot
wskazany
przez szkolną
komisję
rekrutacyjną

klasa medyczna
biologia, chemia,
język angielski

Klasa przygotowuje
do studiów na kierunkach:
medycyna, biologia,
neurobiologia, farmacja,
chemia, biotechnologia,
ochrona środowiska,
ratownictwo medyczne,
fizjoterapia, technologia
żywności, inżyniera
genetyczna, biologia
molekularna, inżyniera
żywienia, wszystkie
kierunki przyrodnicze.

język angielski
język niemiecki

biologia,
chemia

klasa prawnicza
j. polski, historia,
język angielski

Klasa przygotuje
do studiów na kierunkach:
dziennikarstwo, filologia
polska (różne specjalizacje
np. edytorstwo,
komunikacja w praktyce
społecznej, inne),
socjologia, europeistyka,
prawo, stosunki
międzynarodowe,
politologia, historia,
historia sztuki, filologie
nowożytne.

język angielski
język niemiecki

historia, WOS

klasa Einsteina
matematyka,
fizyka,
język angielski

Klasa przygotowuje
do studiów na kierunkach:
technicznych: informatyka,
telekomunikacja,
elektronika; ścisłych:
architektura, budownictwo,
matematyka;
wszystkich kierunkach
politechnicznych
i ekonomicznych.

język angielski
język niemiecki

fizyka,
informatyka

klasa językowa
język angielski,
język niemiecki,
geografia

Klasa przygotuje
do studiów filologicznych
oraz do studiów
na kierunkach geografia,
turystyka, marketing
w turystyce.

język angielski
język niemiecki

język angielski,
geografia

• profesjonalne wsparcie pedagoga
i psychologa szkolnego,
• bardzo dobre zaplecze sportowe:
trzy sale sportowe z nowoczesnymi
szatniami, dwie do gier
zespołowych i nowa, bardzo dobrze
wyposażona siłownia, a także kort
do tenisa ziemnego, boiska do piłki
plażowej i koszykówki.

TECHNIKUM NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1
Profil
/ specjalność
/ rozszerzenie

Informacja o profilu
/ kierunku kształcenia

I BS1 – ślusarz
Aesculap Chifa

Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w firmie
Aesculap-Chifa. Zajęcia odbywają się w zakładzie
w warsztatach szkolnych i w wydziałach produkcyjnych
zakładu. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe.

język niemiecki

geografia,
informatyka

I BS2 – ślusarz
Phoenix Contact
Wielkopolska

Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w firmie
Phoenix Contact Wielkopolska. Zajęcia odbywają się
w zakładzie w warsztatach szkolnych i w wydziałach
produkcyjnych zakładu. Nauka kończy się egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

język niemiecki

geografia,
informatyka

Języki obce

Punktowany przedmiot wskazany
przez szkolną komisję rekrutacyjną

Profil
/ specjalność
/ rozszerzenie

Informacja o profilu
/ kierunku kształcenia

Języki obce

Punktowany
przedmiot
wskazany
przez szkolną
komisję
rekrutacyjną

I TI – technik
informatyk
matematyka,
informatyka

Nauka kończy się egzaminem
maturalnym i egzaminem
potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe.
Absolwent otrzymuje
dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe
oraz EUROPASS. Absolwent
otrzymuje tytuł technika
informatyka. Po ukończeniu
szkoły można podjąć pracę
jako: grafik komputerowy,
programista, twórca stron
WWW, administrator baz
danych, administrator sieci
komputerowych, pracownik
serwisu komputerowego.

język angielski
język niemiecki

geografia,
informatyka

I TE – technik
ekonomista
matematyka,
geografia

Patronat na klasą obejmuje
Nowotomyska Izba
Gospodarcza. Nauka kończy
się egzaminem maturalnym
i egzaminem potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe.
Absolwent otrzymuje dyplom
potwierdzający kwalifikacje
zawodowe oraz EUROPASS.
Absolwent otrzymuje tytuł
technika ekonomisty.

język angielski
język niemiecki

geografia,
informatyka

I TM - technik
mechanik
Programowanie
i obsługa
obrabiarek
konwencjonalnych
i sterowanych
numerycznie CNC
matematyka,
geografia

Patronat nad klasą obejmuje
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
w Nowym Tomyślu. Uczeń
nabywa praktycznych
umiejętności w nowocześnie
wyposażonych warsztatach
szkolnych i działach
produkcyjnych Zakładu m. in
w zakresie programowania,
przygotowania i użytkowania
obrabiarek skrawających
sterowanych numerycznie
CNC do planowanej
obróbki. Nauka kończy się
egzaminem maturalnym
i egzaminem potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe.
Absolwent otrzymuje dyplom
potwierdzający kwalifikacje
zawodowe oraz EUROPASS.
Absolwent otrzymuje tytuł
technika mechanika.

język angielski
język niemiecki

geografia,
informatyka
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os. Północ 37,
64-300 Nowy Tomyśl
tel: 61 44 21 102; tel:61 44 22 288
e-mail: sekretariat@zszil.eu, www.zszil.eu
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Zespół Szkół nr 2
w Nowym Tomyślu

Zalety szkoły:

• oferuje nowoczesne
pracownie przedmiotowe oraz
kompleks hal sportowych
z siłownią,
• organizuje praktyki krajowe,
zagraniczne i laboratoria
na Politechnice Poznańskiej,
• współpracuje z lokalnymi
zakładami pracy i uczelniami
wyższymi,
• uczestniczy w krajowych
i europejskich projektach
(Erasmus+),
• w przyjaznej atmosferze
dba o sukces swoich
uczniów.

TECHNIKUM NR 2
IM. DRA KAZIMIERZA HOŁOGI
Profil
/ specjalność
/ rozszerzenie

Informacja o profilu
/ kierunku kształcenia

Języki obce

Punktowany
przedmiot
wskazany
przez szkolną
komisję
rekrutacyjną

technik
mechatronik
fizyka
/ matematyka

Projektuje i wytwarza
części oraz zespoły maszyn
i urządzeń mechanicznych
z wykorzystaniem
technik komputerowych.
Serwisuje urządzenia
przemysłowe i linie
produkcyjne. Ma możliwość
podwyższenia kwalifikacji
na wyższych uczelniach
na kierunkach:
mechatronika, automatyka
i robotyka, mechanika
i budowa maszyn.

język angielski
język niemiecki

informatyka,
język obcy

technik reklamy
język obcy

Absolwent tego kierunku
pozyskuje klientów
do współpracy z agencjami
reklamowymi i mediami,
dobiera metody
prowadzenia badań
rynkowych
i reklamowych oraz
środków i nośników
reklamy, dostosowuje
różnorodne techniki
reklamowe, organizuje
działania promocyjne
i wystawiennicze
przedsiębiorstwa

język angielski
język niemiecki

geografa,
język obcy

technik logistyk
geografia

Zadaniem logistyka jest
planowanie, realizowanie
i kontrolowanie działań
w obrębie transportu
i spedycji krajowej oraz
międzynarodowej.

język angielski
język niemiecki

informatyka,
język obcy

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2
IM. DRA KAZIMIERZA HOŁOGI
Profil
/ specjalność
/ rozszerzenie

• fryzjer
• kucharz
• mechanik
pojazdów
samochodowych
• mechatronik
• ślusarz
• sprzedawca
• oddział
wielozawodowy

Informacja o profilu
/ kierunku kształcenia

Języki obce

Punktowany
przedmiot
wskazany
przez szkolną
komisję
rekrutacyjną

Kształcenie w Branżowej
Szkole I Stopnia trwa 3
lata i umożliwia uzyskanie
dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe.
Egzamin zawodowy
potwierdza czy absolwent
posiadł umiejętności
określone w podstawie
programowej danego
zawodu. W szkole tworzone
są klasy branżowe
i wielozawodowe. Tworzenie
klas branżowych uzależnione
jest od naboru uczniów
w danym zawodzie. Praktyka
zawodowa odbywa się
w wybranym przez ucznia
zakładzie pracy, z którym
podpisuje umowę o naukę
zawodu. Szkoła oferuje
pomoc w znalezieniu praktyk
zawodowych.

język
angielski
język
niemiecki

język polski,
matematyka

wydanie 2 (108)

ul. Powstańców Wielkopolskich 43, 64-360 Zbąszyń
tel./fax: 68 3846168
e-mail: lozbaszyn@o2.pl, www.zs1zbaszyn.pl

Zalety szkoły:

• rzetelne przygotowanie
do egzaminów maturalnych,
• kameralność, szkoła, w której
wszyscy się znają, wspierają i darzą
szacunkiem,
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Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA
GARCZYŃSKIEGO
Profil
/ specjalność
/ rozszerzenie

• współpraca z uczelniami wyższymi,
• doskonale wyposażone sale
dydaktyczne (tablice interaktywne,
komputery, projektory),
• szkoła wyróżniona licznymi
tytułami wypracowanymi przez
społeczność szkolną,

klasy
akademickie

• aktywnie działający Wolontariat
i Samorząd Uczniowski.

bezpieczeństwo
publiczne
i ratownictwo

Informacja o profilu
/ kierunku kształcenia

Języki obce

Punktowany
przedmiot
wskazany
przez szkolną
komisję
rekrutacyjną

blok społeczno – prawny:
przedmiot wiodący nauczany
na poziomie rozszerzonym:
j. polski
przedmiot do wyboru
nauczany na poziomie
rozszerzonym: historia,
wiedza o społeczeństwie,
j. angielski, j. niemiecki
lub geografia

do wyboru:
j. angielski lub
j. niemiecki
(poziom
podstawowy)

historia
wiedza
o społeczeństwie

blok politechniczno –
informatyczny:
przedmiot wiodący nauczany
na poziomie rozszerzonym:
matematyka
przedmiot do wyboru
nauczany na poziomie
rozszerzonym: chemia,
j. angielski, j. niemiecki,
informatyka lub geografia

do wyboru:
j. angielski
j. niemiecki
(poziom
podstawowy)

informatyka
fizyka

blok przyrodniczo –
medyczny:
przedmiot wiodący nauczany
na poziomie rozszerzonym:
biologia
przedmiot do wyboru
nauczany na poziomie
rozszerzonym: chemia,
j. angielski, j. niemiecki,
informatyka lub geografia

do wyboru:
j. angielski lub
j. niemiecki
(poziom
podstawowy)

biologia
chemia
lub geografia

przedmiot wiodący nauczany
na poziomie rozszerzonym:
wiedza o społeczeństwie
przedmiot do wyboru
nauczany na poziomie
rozszerzonym: chemia,
geografia, j. angielski
lub j. niemiecki

do wyboru:
j. angielski lub
j. niemiecki
(poziom
podstawowy)

wiedza
o społeczeństwie
geografia

TECHNIKUM
Profil
/ specjalność
/ rozszerzenie

Informacja o profilu
/ kierunku kształcenia

Języki obce

Punktowany
przedmiot
wskazany
przez szkolną
komisję
rekrutacyjną

technik
rachunkowości

przedmiot wiodący nauczany
na poziomie rozszerzonym:
geografia
przedmiot do wyboru:
j. niemiecki, j. angielski

do wyboru:
j. angielski lub
j. niemiecki
(poziom
podstawowy)

geografia
język angielski
lub niemiecki

do wyboru:
j. angielski
j. niemiecki
(poziom
podstawowy)

geografia
język angielski
lub niemiecki

technik
hotelarstwa

przedmiot wiodący nauczany
na poziomie rozszerzonym:
geografia
przedmiot do wyboru:
j. niemiecki, j. angielski

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Profil
/ specjalność
/ rozszerzenie

Informacja o profilu
/ kierunku kształcenia

Języki obce

Punktowany
przedmiot
wskazany
przez szkolną
komisję
rekrutacyjną

wielozawodowa

przedmioty ogólne
realizowane w szkole,
praktyka u wybranego
rzemieślnika, kursy
merytoryczne w ośrodkach
doskonalenia zawodowego,
warsztaty w Akademii
Dobrego Montażu

do wyboru:
j. angielski lub
j. niemiecki
(poziom
podstawowy)

informatyka,
geografia
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Trzcianka 15A, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 73 032
e-mail: szkola@zsrcku.com
www.zsrcku.com

czerwiec 2020

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Trzciance

Zalety szkoły:

• kompleksowe przygotowanie
do egzaminu maturalnego
i kwalifikacji zawodowych,
dzięki wyspecjalizowanej kadrze,
różnorodnym pracownikom
dydaktycznym i przestrzeni
do kształcenia zawodowego,

TECHNIKUM IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO
Profil / specjalność / rozszerzenie

Informacja o profilu / kierunku kształcenia

Języki obce

Punktowany przedmiot
wskazany przez szkolną komisję
rekrutacyjną

technik weterynarii

Zdobywając zawód technika weterynarii, będziesz
pracować w lecznicach i przychodniach dla zwierząt.
Możesz być także zatrudniony w laboratoriach, rzeźniach,
zakładach inspekcji weterynaryjnej, w przedsiębiorstwach
zajmujących się obrotem zwierzętami hodowlanymi oraz
ośrodkami gminnej służby rolnej.

Języki kontynuowane
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki
Języki nauczane
od podstaw
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki

język polski, matematyka,
geografia, chemia

technik rolnik

Zdobędziesz kwalifikacje i umiejętności do samodzielnego
prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego. Nauczysz
się korzystać z dotacji unijnych, zyskasz doświadczenie
w obsłudze maszyn i urządzeń rolniczych. Zdobędziesz
prawo jazdy na ciągnik oraz kwalifikacje na kombajn
i opryskiwacz.

Języki kontynuowane
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki
Języki nauczane
od podstaw
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki

język polski, matematyka,
geografia, biologia

technik żywienia i usług
gastronomicznych

Posiadając ten zawód, założysz własną restaurację
czy firmę cateringową. Zdobędziesz wiedzę o procesie
przygotowywania potraw i planowaniu diety. Zyskasz
doświadczenie w obsłudze urządzeń przetwórstwa
żywieniowego oraz nauczysz się np.: aranżacji nakryć
stołu. Dysponujemy pracownią gastronomiczną oraz
zapewniamy profesjonalne praktyki.

Języki kontynuowane
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki
Języki nauczane
od podstaw
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki

język polski, matematyka,
geografia, biologia

technik architektury krajobrazu

Dzięki nam zaprojektujesz ogród i otoczenie wokół domu.
Nauczysz się zakładać i pielęgnować obiekty architektury
krajobrazu. Poprowadzisz firmę pielęgnującą i aranżującą
zieleń.

Języki kontynuowane
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki
Języki nauczane
od podstaw
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki

język polski, matematyka,
geografia, biologia

technik hodowca koni

Zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Tobie prowadzić
działalność rekreacyjną oraz hodowlę koni. Szkoła
oferuje małe grupy treningowe, halę do jazdy, hipodrom,
możliwość pracy z własnym koniem.

Języki kontynuowane
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki
Języki nauczane
od podstaw
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki

język polski, matematyka,
geografia, biologia

• wspaniała atmosfera sprzyjająca
rozwojowi ucznia, odkrywaniu jego
talentów i pasji,
• możliwość zamieszkania w szkolnym
internacie, a także dogodne formy
dojazdu do szkoły z kierunków
Grodzisk Wlkp., Opalenica, Nowy
Tomyśl, Lwówek i Buk,
• wysokie lokaty szkoły w rankingach
edukacyjnych, szczególnie
w Rankingu Perspektyw, a także
ministerialny tytuł LIDERA
W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM,
• współpraca z uczelniami wyższymi
ze szczególnym uwzględnieniem
Uniwersytetu Przyrodniczego
oraz z firmami branżowymi
i przedstawicielami pracodawców,
• miejsce, w którym każdy jest
doceniany, a nie oceniany,
poznawany, a nie klasyfikowany,
inspirowany, a nie pozostawiany
samemu sobie.
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ul. Gimnazjalna 1, 64-330 Opalenica
tel.: 61 44 74 330
e-mail: sekretariat@zs-opalenica.pl, www.zs-opalenica.pl

Zespół Szkół w Opalenicy
LICEUM IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA KS. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W OPALENICY

Zalety szkoły:

• 26 lat tradycji
połączonej z nowoczesnym
spojrzeniem na kształcenie
młodzieży,

• przygotowanie do aktywności
na rynku pracy,

Profil / specjalność / rozszerzenie

Informacja o profilu
/ kierunku kształcenia

Języki obce

Punktowany przedmiot
wskazany przez szkolną
komisję rekrutacyjną

profil akademicki

Klasa akademicka to świetny wybór
dla młodych ludzi uzdolnionych
humanistycznie, a także wrażliwych
i empatycznych. Uczniowie
rozwijają swoje kompetencje, biorąc
udział w wykładach i warsztatach
na wyższych uczelniach (UAM,
SWPS), a także przygotowując
autorskie projekty badawcze.
Swoje osiągnięcia dokumentują
w indeksach.

język angielski
język niemiecki

historia, biologia

profil prozdrowotny

Uczniowie klasy prozdrowotnej
mają możliwość poszerzania swoich
umiejętności i wiadomości z zakresu
nauk medyczno-przyrodniczych.
Dzięki współpracy z Wydziałem
Biologii UAM uczniowie mogą
zapoznać się z praktycznym
zastosowaniem wiedzy chemicznej
i biologicznej. W ramach tej klasy
możliwe jest również poznanie
specyfiki zawodów medycznych.

język angielski
język niemiecki

chemia, biologia

profil matematyczno-inżynieryjny

Klasa o profilu matematycznoinżynieryjnym to oferta dla
sympatyków przedmiotów ścisłych.
Uczniowie tej klasy zdobędą
gruntowną wiedzę w obszarze
„królowej nauk”, a liczby przestaną
być dla nich tajemnicą. Swoje
zainteresowania i pasje będą mogli
rozwijać na wykładach i warsztatach
organizowanych przez pracowników
naukowych UE i UAM.

język angielski
język niemiecki

geografia, j. obcy

profil służb mundurowych

Klasa służb mundurowych
to propozycja dla młodych,
aktywnych ludzi. Uczniowie rozwijają
swoje kompetencje, biorąc udział
w spotkaniach i ćwiczeniach
z przedstawicielami służb
mundurowych (straż, policja, wojsko)
i uczelniami wyższymi (Wyższa
Szkoła Bezpieczeństwa). Podnoszą
swoje kwalifikacje podczas zajęć
z pierwszej pomocy, a zainteresowani
również podczas nauki pływania
na basenie w Wolsztynie.

język angielski
język niemiecki

geografia, wiedza
o społeczeństwie

profil sportowo-turystyczny

Jeśli kochasz ruch, a do tego
jesteś ciekawy świata – klasa
sportowo-turystyczna jest strzałem
w dziesiątkę. Dbałość o kondycję oraz
system treningów prowadzonych
przez wykwalifikowanych trenerów
to propozycja dla wszystkich
aktywnych. Wszechstronnemu
rozwojowi sprzyjać będą bliższe
i dalsze wycieczki. Ten profil
to dobry wybór dla tych, którzy
w przyszłości chcieliby studiować
na Akademii Wychowania Fizycznego
oraz na kierunkach geograficzno –
turystycznych lub ekonomicznych.

język angielski
język niemiecki

geografia, biologia

• rozwój indywidualnych zdolności
i zainteresowań,

• otwarta na świat i nowe
możliwości z bogatą ofertą
edukacyjną (Liceum,
Technikum, Branżowa Szkoła
I Stopnia),

• możliwość uczestniczenia
w projektach i eksperymentach,

• kształcenie kompetencji
kluczowych,

• przestronne, nowocześnie
wyposażone sale.

• przyjazna atmosfera, życzliwi
i kompetentni nauczyciele,

TECHNIKUM
Profil / specjalność / rozszerzenie

Informacja o profilu
/ kierunku kształcenia

Języki obce

Punktowany przedmiot
wskazany przez szkolną
komisję rekrutacyjną

profil logistyczny

Technik logistyk to zawód
z przyszłością, dający duże
możliwości na rynku pracy
ze względu na konieczność
łączenia ze sobą transportu,
sztuki negocjacji
w logistyce z marketingiem
oraz zarządzaniem
działalnością logistyczną,
przewozami krajowymi
i międzynarodowymi. Młodzi
logistycy to ludzie otwarci,
energiczni i pomysłowi.

język angielski
język niemiecki

geografia, j. obcy

profil informatyczny

Technik informatyk
to prestiżowy i bardzo
dobrze opłacany zawód
dla ludzi dynamicznych
oraz kreatywnych. Uczeń
tej klasy w trakcie nauki
nabywa praktyczne
umiejętności m.in. naprawy
sprzętu komputerowego,
obsługi systemów
komputerowych, tworzenia
grafiki komputerowej oraz
witryn internetowych.

język angielski
język niemiecki

informatyka, j. obcy

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Profil / specjalność / rozszerzenie / informacja

Języki obce

Punktowany przedmiot
wskazany przez szkolną
komisję rekrutacyjną

Branżowa Szkoła I Stopnia to idealna propozycja dla absolwentów szkół
podstawowych, którzy chcą zdobyć atrakcyjny zawód. Zajęcia z
teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywają się podczas
miesięcznych kursów w każdym roku nauki. Nasz absolwent to dobry
fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy. Kształcimy w różnych
zawodach.

język angielski
język niemiecki

geografia,
wiedza o społeczeństwie
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Internat jest integralną
częścią Zespołu Szkół
nr 1 w Nowym Tomyślu
i stanowi koedukacyjną
placówkę opiekuńczo –
wychowawczą. Oferujemy
33 miejsca w pokojach dwu
i trzyosobowych, których
wyposażenie gwarantuje
odpowiednie warunki zarówno
do nauki, jak i do wypoczynku.

czerwiec 2020

Internat dla uczniów

M

ieszkańcy internatu mogą
korzystać z sali TV, internetu, kuchni (wyposażonej
w lodówkę, płytę indukcyjną, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny
i toster), pralki, suszarki do prania,
żelazka.
Całodobową opiekę i bezpieczeństwo zapewnia wychowankom wykwalifikowana i profesjonalna kadra pedagogiczna, która prowadzi szeroki
zakres działań opiekuńczo – wychowawczych, dba o przyjazną atmosferę w internacie, pozwala odnaleźć się
w nowym środowisku. Ponadto zapewnia różnorodność form spędzania wolnego czasu oraz stara się jak najlepiej
poznać wychowanków, ich potrzeby
i problemy.
Młodzież ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w różnych formach działalności,
między innymi poprzez aktywność

w samorządzie w ramach Młodzieżowej Rady Internatu, udział w imprezach okolicznościowych (spotkania
integracyjne, zajęcia sportowe, Dzień
Chłopaka, mikołajki, walentynki, pożegnanie absolwentów), konkursach
organizowanych cyklicznie w czasie

Akademia Koszykówki
Młodzieżowej

W piątek, 15 maja
w Starostwie Powiatowym
w Nowym Tomyślu podpisano
porozumienie, dotyczące
współpracy na rzecz
Akademii Koszykówki
Młodzieżowej w Nowym
Tomyślu. Porozumienie
podpisane zostało pomiędzy
Powiatem Nowotomyskim,
Powiatowym Centrum
Sportu w Nowym Tomyślu,
Zespołem Szkół nr 1 i nr
2 w Nowym Tomyślu oraz
Międzyszkolnym Klubem
Sportowym „GROMY”
Nowy Tomyśl. Akademia
Koszykówki Młodzieżowej

w Nowym Tomyślu
prowadzona będzie przez
MKS „GROMY” w Nowym
Tomyślu oraz wspierana
organizacyjnie przez
pozostałe strony zawartego
porozumienia.

A

kademia opierać się ma
na modelu zgodnie z którym
młodzież wybiera kierunek
kształcenia w jednej z dwóch nowotomyskich szkół ponadpodstawowych
oraz zapewniony ma profesjonalny
system treningowy. Powołanie akademii i rozpoczęcie naboru do pierwszego rocznika opierać się będzie

roku szkolnego. Tradycją internatu
stały się też wspólne kolacje wigilijne.
Internat działa od 18.00 w niedzielę do 18.00 w piątek i zapewnia całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad,
kolacja). Opłata stała za pobyt wynosi 60 złotych miesięcznie.

Nowotomyślanin
zawalczy o Tokio

zarówno na dotychczasowych zawodnikach klubu jak i na zawodnikach
z innych ośrodków, którzy zdecydują
się na naukę i grę w Nowym Tomyślu.
Trenerzy nie wykluczają też możliwości dodatkowego naboru wśród młodzieży nowotomyskiej, posiadającej
predyspozycje do tej dyscypliny. Pierwsze lata akademii poświęcone zostaną
na szkolenie młodzieży szkolnej oraz
uczestnictwa w młodzieżowych rozgrywkach ligowych. Natomiast w dalszej perspektywie organizatorzy akademii myślą o regularnych występach
wychowanków w seniorskich rozgrywkach ligowych, jako naturalnej konsekwencji rozwoju klubu.
ll KD

W czwartek, 14 maja
w Młodzieżowym Centrum
Podnoszenia Ciężarów
w Nowym Tomyślu odbyła
się konferencja prasowa LKS
„Budowlani-Całus”, podczas
której oficjalnie potwierdzono,
że Piotr Kudłaszyk wystartuje
w kwalifikacjach do Igrzysk
Olimpijskich w Tokio.

S

ztangista Klubu Budowlani Całus
Nowy Tomyśl został właśnie włączony do kadry szkolenia olimpijskiego Polskiego Związku Podnoszenia
Ciężarów i będzie brał udział w walce

o przepustki do Tokio.Do tej pory LKS
Budowlani na igrzyskach olimpijskich
reprezentowało dwoje zawodników.
Paweł Najdek walczył na pomoście
w Sydney oraz Atenach, a 4 lata temu
w Rio de Janeiro Patrycja Piechowiak.
Piotr Kudłaszyk pracując z trenerem
Marcinem Lampe od samego początku
związany jest z LKS „Budowlani-Całus”
Nowy Tomyśl. Na swoim koncie ma już
sporo sukcesów, m.in.: brązowy medal
mistrzostw świata U-17, czy srebrny
medal mistrzostw Europy U-17. Mocno
wierzymy, że mieszkaniec powiatu
nowotomyskiego w przyszłym roku
wystartuje w Igrzyskach Olimpijskich.
ll KD
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