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Mamy kolejną szatnię na medal
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Zakończyła się inwestycja polegająca
na stworzeniu komfortowego
zaplecza szatniowo-sanitarnego
przy pomieszczeniach treningowych,
zlokalizowanych w budynku należącym
do Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu.

Wysokie dofinansowanie
na rozwój kształcenia
zawodowego

Z

efektem robót zapoznał się Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Nowotomyski dzięki
wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal”. Wcześniej z programu skorzystał
ZS nr 1 w Nowym Tomyślu.
Projekt zakładał zaadoptowanie niezagospodarowanej przestrzeni magazynowej na potrzeby utworzenia szatni damskiej oraz męskiej
z pełnym zapleczem sanitarnym. W pozostałej
części wydzielono pomieszczenie grupowe oraz
niewielką przestrzeń magazynową, pozwalającą na odpowiednie przechowywanie sprzętu

czytaj na stronie 3

sportowego. Wykonano także podjazd dla wózków inwalidzkich. Zmiana sposobu użytkowania tej części budynku wymagała szerokiego zakresu robót budowlanych i instalatorskich
oraz dużych nakładów finansowych. Prace trwały
od początku sierpnia i zakończyły się 15 grudnia
2020 roku, a z początkiem nowego roku z obiektu

mogą już korzystać zarówno uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu, jak i lokalne kluby
sportowe. Całkowita wartość zadania wyniosła
379.257,43 zł, z czego 100.000,00 zł stanowiło
dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
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Najlepsze eko torby
wybrane
czytaj na stronie 4

Oferty szkół
ponadpodstawowych
czytaj na stronach 5-9

Sukces naszych koszykarek
czytaj na stronie 11
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Historia Śląska to jedno
pasmo walk o duszę polską
i o każdą piędź ziemi śląskiej.
Walka ta przechodziła różne
etapy, a zaczęła się na dobre
od chwili uświadomienia
narodowego w XIX wieku.
Ważną rolę w ruchu
narodowym na Górnym Śląsku
odegrali Wielkopolanie –
przedstawiciele inteligencji, ale
także kupców i rzemieślników.
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Dr Zdzisław Kościański: W stulecie
III powstania śląskiego… o jego
naczelnych dowódcach wojskowych...
cz. 1 Maciej Mielżyński ps. „Nowina – Doliwa”

W

XX wieku przeszła ziemia
śląska w fazę walk trzech
powstań narodowo wyzwoleńczych (1919, 1920, 1921), w których ważną rolę odegrali wielkopolscy
ochotnicy. Warto zaakcentować, m.in.
rolę dwóch wielkopolskich naczelnych
dowódców wojskowych: Macieja Mielżyńskiego i Kazimierza Zenktelera. Byli
oni kolejnymi naczelni dowódcami III
powstania śląskiego, a blisko związanymi z powiatem nowotomyskim.
Maciej Ignacy Przecław Mielżyński
pochodzący z powiatu babimojskiego
(ur. w Chobienicach) ożenił się z Felicją
Potocką dziedziczką majoratu Dakowy
Mokre (gmina Opalenica), był także prezesem kółka rolniczego w Przyprostyni
(gmina Zbąszyń), a Zenkteler urodził się
w Wojnowicach (gmina Opalenica) i był
dowódcą walk powstańczych na froncie zachodnim Powstania Wielkopolskiego do połowy stycznia 1919 roku.
Wróćmy jednak do III powstania śląskiego, na przełomie roku 1920/1921
gen. Kazimierz Raszewski (dowódca
wojsk poznańskiego Okręgu Generalnego) skierował na Śląsk w charakterze doradców do pracy w sztabach, najpierw Centrali Wychowania Fizycznego,
a następnie Dowództwa Obrony Plebiscytu, kilkudziesięciu oficerów z Dowództwa Okręgu Generalnego Poznań. Dzięki
wysiłkowi zarówno tej kadry ekspertów,
specjalistów wojskowych, jak i kadr terenowych udało się przygotować obszar plebiscytowy pod względem wojskowym.
Stworzono operatywną, mobilną instytucję centralną w rodzaju naczelnego
dowództwa, które podjęło się prac organizacyjnych i czynności mobilizacyjnych,
a w momencie wybuchu powstania dało
kadry dowództw.
Państwo polskie, dopiero co powstałe, uznane przez traktat wersalski, nie
mogło jawnie naruszać jego postanowień. Za nieoficjalnym przyzwoleniem
zwierzchnich władz wojskowych zgłaszały się ochotniczo całe pododdziały, najwięcej było pododdziałów ze stacjonującej w Wielkopolsce 17 dywizji
piechoty i dyslokowanej w Zagłębiu
Dąbrowskim 23 dywizji piechoty (jej
dowódcą był ppłk Kazimierz Zenkteler,
a oddziały wchodzące brały swój początek z frontu zachodniego powstania).
W ten sposób dotarło na Górny Śląsk
w okresie III powstania kilkanaście
batalionów piechoty, w tym 3 bataliony ochrony granicy obszaru plebiscytowego i 2 bataliony wojsk techniczno-kolejowych oraz dalszych kilkanaście
małych pododdziałów artylerii, łączności, kawalerii i służb sanitarnych. Z kolei
Niemcy weimarskie jawnie wspierały materialnie i kadrowo Selbstschutz
górnośląski, by rozprawić się z polskimi powstańcami.

W dniu 4 kwietnia 1921 roku jako
nowy dowódca Obrony Plebiscytu zaczął występować podpułkownik Maciej Mielżyński, który od stycznia 1921 roku przebywał na Górnym
Śląsku. Był on znany na tym terenie
na początku XX wieku, m.in. wykupił
zagrożone bankructwem wydawnictwa
Karola Miarki w Mikołowie oraz udzielił materialnego wsparcia Korfantowskiemu „Polakowi”. Ponadto pośredniczył w zawarciu ugody między Adamem
Napieralskim, a Wojciechem Korfantym (7.11 1910). Z nimi to w 1911 r.,
po wystąpieniu z Rady Głównej Towarzystwa Demokratyczno-Narodowego, założył Stronnictwo Polskie z siedzibą w Królewskiej Hucie. Z kolei Polski
Komitet Wyborczy Prowincjonalny dla
Śląska umieścił w 1911 r. Mielżyńskiego na liście kandydatów do parlamentu Rzeszy z okręgu pszczyńsko-rybnickiego. Dzięki agitacji działaczy polskich
na Górnym Śląsku – Mielżyński zdobył
w 1912 r. mandat posła do Reichstagu. Równolegle kandydował on wówczas do parlamentu w wielkopolskim
okręgu Oborniki-Szamotuły, gdzie również zwyciężył. Ze względu na mniejszą
przewagę głosów oddanych na posła
polskiego w okręgu obornicko-szamotulskim Mielżyński przyjął stamtąd
mandat poselski. Zaangażowanie się
Mielżyńskiego w sprawy śląskie było
możliwe m.in. dzięki sprzedaniu majątku rodzinnego w Chobienicach bratu
Ignacemu Maciejowi.
Od 15 stycznia 1921 r. Maciej Mielżyński był zastępcą dowódcy Dowództwa Obrony Plebiscytu. Od l kwietnia dowódcą reaktywowanej Polskiej
Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. 22.04.1921 r. podpisał rozkaz

operacyjny do walki zbrojnej, którego rezultatem był wybuch powstania,
mimo zakazu otrzymanego z Warszawy w nocy z 2/3.05.1921 r. objął naczelne dowództwo wojskowe powstania,
pod pseudonimem „Nowina-Doliwa”. 9
maja wydał rozkaz o zaprzestaniu działań wojskowych na wyznaczonej linii
demarkacyjnej. 31.05. 1921 r. zastąpiony przez K. Zenktelera na stanowisku
wodza naczelnego wojsk powstańczych.
Brał udział w spotkaniach weteranów
powstań śląskich, m.in. był prezesem
Zjednoczonych Związków Powstańczych i Wojackich. Autor pracy: Wspomnienia i przyczynki do historii III-go
powstania górnośląskiego. Mikołów
1931.
Mielżyński obejmował stanowisko dowódcy w sytuacji uwarunkowanej wynikami plebiscytu, który był
narzucony przez mocarstwa Koalicji i został przeprowadzony na całym
obszarze Górnego Śląska, chociaż Polska nie rościła pretensji do zgermanizowanych obszarów zaodrzańskich
i zabiegała tylko o zwrot terenów położonych na wschód od Odry. W plebiscycie uczestniczyły l 186 234 osoby.
Za pozostawieniem Górnego Śląska
w granicach Niemiec wypowiedziało
się 706 820 osób (w tym 182 288 emigrantów przywiezionych z głębi Rzeszy),
a za powrotem Górnego Śląska do Polski 479 414 osób. Wynik plebiscytu nie

odzwierciedlał rzeczywistego stanowiska ludności polskiej. Zadecydowały
o tym różne czynniki, zwłaszcza zaś
ówczesne trudności gospodarcze państwa polskiego, zależność ekonomiczna
Polaków od niemieckich pracodawców
i dopuszczenie do urny mieszkańców
także tych obszarów, o których zwrot
Polska nie zabiegała. Musiało więc
nastąpić rozstrzygniecie orężne, gdyż
przyjęto niekorzystny dla Polski podział
Górnego Śląska powiatami, a nie gminami i tak Polska mogła otrzymać tylko
dwa powiaty.
Plan działań zaczepnych z dnia 22
kwietnia 1921 roku został następnie
zaaprobowany przez szefa Sztabu Generalnego Sztabu Generalnego w Warszawie generała Władysława Sikorskiego. Dowódca Obrony Plebiscytu miał
w swej dyspozycji 40 470 zaprzysiężonych i znaczne zapasy uzbrojenia
(w tym 27 597 karabinów ręcznych,
540 karabinów maszynowych, 250
miotaczy granatów i amunicję na 2-3
dni walki).
W dniu 2 maja 1921 roku siły Obrony Plebiscytu zaczęły występować jako
Wojska Powstańcze, a dowództwo Obrony Plebiscytu rozpoczęło działalność
jako Naczelna Komenda tych wojsk.
W wyniku działań III powstania śląskiego, które wybuchło 3 maja 1921
roku o godzinie 3 rano wykonane zostały uderzenia:
– Grupy Wschodniej w rejonie Chorzowa, Hajduk Wielkich, Wirka, Zabrza
w kierunku Odry,
– Grupy Północnej w rejonie Dobrodzienia, wzdłuż linii kolejowej na Kluczbork i Opole,
– Grupy Południowej w rejonach
Wodzisławia, Czerwionki, Rybnika
w kierunku Odry na Koźle i Kędzierzyn.
Wszystkie ważniejsze punkty
w tych rejonach zostały opanowane
a w następnych dniach po krwawych
walkach pod Kędzierzynem, Górą św.
Anny i Gogolinem powstańcy obsadzili brzeg Odry. 10 maja 1921 roku
byli gotowi do wykonania drugiej fazy
ofensywy lecz Korfanty wydał rozkaz
wstrzymania dalszej ofensywy. Niemcy jednak nie respektowali rozejmu
i 21 maja rozpoczęli ofensywę, atakowali głównymi siłami Kędzierzyn i Górę
św. Anny. Ponadto nacierali na odcinek
południowy i północny utworzonego
frontu. W związku z niepowodzeniami doznawanymi w walkach pod Górą
św. Anny zarysowały się rozbieżności
poglądów w naczelnym kierownictwie powstania. Jak napisał Kazimierz
Pluta – Czachowski: „Już od połowy maja

występowały ostre tarcia z dyktatorem
Korfantym, które wywołały stan napięcia z naczelnym komendantem wojsk
powstańczych ppłk. Mielżyńskim”.
Pomyślną walkę o zawładnięcie okręgiem przemysłowym stoczyły oddziały
Grupy „Wschód”. Duże miasta w posiadaniu Wojsk Powstańczych znajdowały się tylko przejściowo, gdyż zostały
opuszczone po kategorycznym żądaniu władz koalicyjnych. W południowo-wschodniej części obszaru plebiscytowego ruch powstańczy rozwijał
się również pomyślnie, napotykał przeciwdziałanie okupacyjnych wojsk włoskich. Największą, północno-wschodnią
cześć obszaru plebiscytowego wyzwoliła Grupa „Północ”.
W czasie wydarzeń doszło do spotkań
Wojciecha Korfantego z przedstawicielami koalicyjnymi, które doprowadziły do korzystnych, ale tylko wstępnych
ustaleń rozejmowych, co sprowadziło się do wydania rozkazów wstrzymujących polskie działania zaczepne, destabilizujących psychikę Wojsk
Powstańczych. Powstańcy po wznowieniu działań zbrojnych nie okazywali już poprzedniego zapału.
W nocy z 20 na 21 maja 1921 r. w rejonie Góry Św. Anny rozpoczęła się bitwa
zakończona w dniu 23 maja przegraną
wojsk powstańczych. Pomimo, że nie
były one słabsze liczebnie, a jednak nie
zdołały odzyskać wzniesienia. Niepomyślnym kontrnatarciem dowodził osobiście podpułkownik Maciej Mielżyński. Major Roman Abraham, który był
oficerem łącznikowym polskiego Sztabu Generalnego przy Naczelnej Komendzie Wojsk Powstańczych raportował
w dniu 23 maja do Warszawy o przebiegu tych walk i za doznane niepowodzenia obwiniał Mielżyńskiego. Stało
się to powodem uznania przez czynniki rządowe w Warszawie ppłk. Macieja Mielżyńskiego „Nowiny – Doliwy”
za nie posiadającego już niezbędnego
autorytetu i niezdolnego do utrzymania w ryzach armii powstańczej.
Tak więc już od połowy maja 1921
roku polskie naczelne władze wojskowe wysuwały na stanowisko głównodowodzącego siłami zbrojnymi powstania
kandydatury: gen. bryg. Mariana Januszajtisa, płk. Gustawa Orlicz – Dreszera, płk. Michała Żymierskiego i ppłk.
Kazimierza Zenktelera. Z podjęciem
decyzji ociągano się z uwagi na ciężkie położenie powstania, później natomiast nikt z kandydatów nie kwapił się,
by przejąć rolę likwidatora powstania.
Ostatecznie, na wniosek gen. Raszewskiego, wyznaczono na to stanowisko
ppłk. Zenktelera. Formalnie stał się
głównodowodzącym siłami zbrojnymi powstania 3 czerwca a faktycznie
7 czerwca 1921 roku. Kazimierz Zenkteler został naczelnym komendantem
wojsk powstańczych w okresie już finału III powstania śląskiego. Miało to mieć
szczególną wagę w chwili gdy zapadną
decyzje o likwidacji powstania i podziale Górnego Śląska.
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Porozumienie gmin
i powiatów

O inwestycjach i szpitalu

W

poniedziałek, 15 marca
w Starostwie Powiatowym
w Nowym Tomyślu odbyło
się spotkanie z Wiceministrem Rozwoju, Pracy i Technologii – Grzegorzem

P
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50 tysięcy na naukę

o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 dotyczącej funduszy europejskich na lata
2021-2027 – rozwój Województwa
Wielkopolskiego autorstwa Marszałka Marka Woźniaka, w szczególności
w zakresie Obszarów Strategicznej
Interwencji, gdzie poza dotychczasowymi obszarami ZIT – Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej tworzy
się dodatkowe Obszary Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych: Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego, Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego,
Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego
i Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dodatkowo wskazuje
miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze i obszary leżące w województwie wielkopolskim
zagrożone trwałą marginalizacją lub
powiększającego się dystansu społeczno-gospodarczego odbyło się spotkanie
włodarzy gmin powiatów grodziskiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego
oraz starostów tych powiatów.
Ustalono, że zachodnia granica województwa wielkopolskiego, stanowiąca otwarcie na województwo lubuskie

i zachód Europy powinna być również ujęta w strategii województwa
jako obszar wymagający interwencji.
Powstająca dysproporcja np. w układzie komunikacyjnym w porównaniu
do województwa lubuskiego, w szczególności w zakresie dróg wojewódzkich, ścieżek rowerowych oraz inwestycji w zakresie ochrony środowiska
i usług może spowodować, że obszary
te mogą wkrótce dołączyć do stref objętych marginalizacją. Ma na to wpływ
również dynamiczny rozwój gmin
należących do miejskiego obszaru
funkcjonalnego Poznania, a kończących się na Buku i Stęszewie z drugiej
strony. Dlatego podpisano porozumienie 14 gmin i trzech powiatów w sprawie konieczności utworzenia Zintegrowanych Obszarów Inwestycyjnych
Zachodniej części Województwa Wielkopolskiego jako obszaru wymagającego interwencji.

Zarząd Województwa
Wielkopolskiego podjął
decyzję o przyznaniu
Powiatowi Nowotomyskiemu
dofinansowania w kwocie aż
6 220 650,55 zł na realizację
projektu pn. „Modernizacja
i doposażenie infrastruktury
edukacyjnej na terenie
powiatu nowotomyskiego
w celu rozwoju nowoczesnego
kształcenia zawodowego”.
Jego całkowita wartość wynosi
niemal 7 320 000,00 zł, a 85%
dofinansowania pochodzić
będzie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
Partnerem projektu jest gmina
Nowy Tomyśl.

Wysokie dofinansowanie na rozwój kształcenia zawodowego

Co nas łączy?

Autostrada Wolności i konieczność bezpośredniego, bezkolizyjnego skomunikowania tych powiatów, linia kolejowa
Warszawa – Berlin i Zbąszyń – Wolsztyn
– Grodzisk – Poznań, obszary Natury

2000, gdzie konieczne jest ograniczenie presji, inwestycje proekologiczne
i bezpieczne dla środowiska nakłady
w turystykę. Łączy nas wreszcie Wielkopolska Dolina Kopalna stanowiąca
główny rezerwuar wody pitnej.
Łączy nas również wspólna tożsamość i historia na tle podziału administracyjnego kraju, który
usankcjonował Sejm Wielki Ustawą z 2 października 1791 r. określając kształt krótko funkcjonującego
do czasu II rozbioru Polski w 1793 r.
Województwa Poznańskiego. Dlatego już wkrótce zwrócimy się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, by utworzyć Zintegrowany Obszar
Inwestycyjny Zachodniej części Województwa Wielkopolskiego i przewidzieć alokację środków RPO na ten
cel. Takie działania podejmują nasi
sąsiedzi np. samorządy województwa lubuskiego. Mamy nadzieję,
że Marszałek dostrzeże nasze dotychczasowe starania i gospodarność
i uwzględni również nasze potrzeby
na programowanie do 2027 r., szczególnie w momencie drastycznego
obniżenia poziomu środków unijnych
przeznaczonych dla Wielkopolski.

Piechowiakiem. Podczas wizyty rozmawiano o planowanych i realizowanych inwestycjach, a także o sytuacji
nowotomyskiego szpitala.

W

c z wa r te k , 1 1 m a rca
w Starostwie Powiatowym
w Nowym Tomyślu Magdalena Górska – założycielka Wyższej
Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
przekazała na ręce starosty nowotomyskiego Andrzeja Wilkońskiego dwa bony na naukę o wartości 25
000 zł każdy. Jest to forma stypendiów, z których skorzystać mogą tegoroczni absolwenci szkół, dla których

C

ll Warsztaty w ZS nr 1 w Nowym Tomyślu zostaną gruntownie zmodernizowane

elem projektu jest poprawa
warunków nauczania oraz
podniesienie jakości kształcenia zawodowego w trzech szkołach naszego powiatu. W ramach
projektu zaplanowano kompleksową modernizację i wyposażenie części warsztatowej budynku należącego do Zespołu Szkół nr 1 w Nowym
Tomyślu, który lata świetności
ma już dawno za sobą. W przebudowanym budynku powstanie także
nowoczesna pracownia informatyczna oraz ekonomiczna. W ramach
projektu wsparcie trafi także
do Zespołu Szkół nr 2 w Nowym
Tomyślu, który zyska sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni nauki
zawodu mechatronik oraz technik

organem prowadzącym jest powiat
nowotomyski. Dzięki takiemu wsparciu młody człowiek będzie miał sfinansowane trzy lata studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Więcej
informacji na ten temat dla osób zainteresowanych udzielają szkoły ponadpodstawowe, dla których organem
prowadzącym jest powiat nowotomyski.
ll KD

reklamy, a także do Zespołu Szkół
RCKU w Trzciance, w którym doposażone zostaną pracownie i warsztaty szkolne, w których naukę pobierają przyszli rolnicy, weterynarze czy
architekci krajobrazu.
Realizacja projektu da przede
wszystkim szansę na stworzenie
oferty kształcenia zawodowego
dostosowanej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy oraz pozwoli na zaproponowanie absolwentom
szkół podstawowych nowoczesnego modelu kształcenia, opartego
zarówno na współpracy samorządów lokalnych, jak i przedsiębiorców, mających decydujący wpływ
na kształt lokalnego rynku pracy.
ll AB
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Najlepsza eko torba wybrana!
W środę, 10 marca
w Powiatowym Centrum
Sportu w Nowym Tomyślu
odbyło się wręczenie nagród
laureatom konkursu na EKO
Torbę. Spośród 73 nadesłanych
prac, jury nagrodziło 20
uczestników w trzech
kategoriach.

Zwycięzcy
konkursu
w poszczególnych
kategoriach:
torby kartonowe:
I miejsce – Michalina Chubert,
Kornelia Napierała.
II miejsce – Monika Mroczek,
Zuzanna Kaźmierczak.
III miejsce – Sylwia Rybicka.

W

uroczystości wręczenia
nagród udział wzięli: wicestarosta nowotomyski –
Marcin Brambor, Radna Rady Powiatu
Nowotomyskiego – Dorota Kaczmarek,
Kierownik Wydziału Rozwoju i Strategii – Marzena Matusiak.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy do śledzenia naszej strony w celu realizacji
kolejnych eko pomysłów.

torby materiałowe:
I miejsce – Magdalena
Drozdowska, Małgorzata
Burdzińska.
II miejsce – Laura Hirt,
Roksana Śmiałek.
III miejsce – Stanisława
Nawrot, Monika Szlawska.

torby lniane:
I miejsce – Olaf Woźniak,
Marta Jagoda.
II miejsce – Zofia Stelmaszyk,
Adam Kózka.
III miejsce – Weronika Wójcik,
Adam Drozdowski.

ll MAR

Dodatkowo jury postanowiło
przyznać trzy wyróżnienia
za zaangażowanie i pracę
włożoną w przygotowaniu
torby. Wyróżnienia otrzymali:
Wojciech Walkowiak, Lena
Śliwa, Filip Wachowski.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2021/2022
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
• Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godziny 15:00
• Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty można składać
od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godziny 15:00
• Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
• Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
• W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godziny 15:00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
lŹRÓŁO:
l
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Drodzy Uczniowie!

Wkrótce każdy z Was podejmie decyzję o dalszej edukacji. Staniecie przed wyborem:
liceum, technikum, a może szkoła branżowa. W celu ułatwienia tej decyzji na kolejnych stronach Przeglądu
Powiatu Nowotomyskiego przedstawiamy oferty edukacyjne szkół z terenu Powiatu Nowotomyskiego.

wydanie 7 (113)
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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:

• 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, a także stwarzamy 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, inżynieria
genetyczna, biologia
molekularna, inżynieria
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

• proponujemy profesjonalne wsparcie
pedagoga i psychologa szkolnego,
• mamy do dyspozycji bardzo dobre
zaplecze sportowe: trzy sale sportowe
z nowoczesnymi szatniami, dwie do
gier zespołowych i nową, bardzo dobrze
wyposażoną siłownię 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 nad 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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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

informatyka,
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

geografia,
język obcy

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

• fryzjer
• kucharz
• magazynier
– logistyk
• 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 7 (113)
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Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu

Zalety szkoły:

• rzetelne przygotowanie do egzaminów
maturalnych,
• kameralność, szkoła, w której wszyscy się
znają, wspierają i darzą szacunkiem,

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA
GARCZYŃSKIEGO
Profil
/ specjalność
/ rozszerzenie

• współpraca z uczelniami wyższymi,
• bardzo dobre wyposażenie sal
dydaktycznych,
• szkoła wyróżniona licznymi tytułami
wypracowanymi przez społeczność
szkolną,
• aktywnie działający Wolontariat,
Samorząd Uczniowski oraz UKS Olimpus,

klasy
akademickie

• możliwość udziału w licznych projektach.

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, geografia

język angielski
język niemiecki

historia
wiedza
o społeczeństwie

blok politechnicznoinformatyczny:
przedmiot wiodący nauczany
na poziomie rozszerzonym:
matematyka
przedmiot do wyboru
nauczany na poziomie
rozszerzonym: chemia,
j. angielski, informatyka,
geografia

język angielski
język niemiecki

informatyka
fizyka

blok przyrodniczomedyczny:
przedmiot wiodący nauczany
na poziomie rozszerzonym:
biologia
przedmiot do wyboru
nauczany na poziomie
rozszerzonym: chemia, j.
angielski, informatyka,
geografia

język angielski
język niemiecki

biologia
chemia
lub geografia

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

język angielski
język niemiecki

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

język angielski
język niemiecki

geografia
język angielski
lub
język niemiecki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Zamiast drzwi otwartych w tym roku prowadzimy
• SPOTKANIA ONLINE PROMUJĄCE OFERTĘ SZKOŁY NA ROK 2021/2022
(od marca do połowy maja 2021 r.)
• WIRTUALNY POKÓJ REKRUTACYJNY
(czynny od 20 kwietnia 2021 r. do 13 maja 2021 r.  w każdy wtorek i czwartek w godz. 12.00-14.00)

Profil
/ specjalność
/ rozszerzenie

Informacja o profilu
/ kierunku kształcenia

Języki obce

Punktowany
przedmiot
wskazany
przez szkolną
komisję
rekrutacyjną

wielozawodowa

3-letnia nauka zawodu
do takich zawodów jak:
monter stolarki budowlanej,
mechanik pojazdów
samochodowych, blacharz
samochodowy, sprzedawca,
fryzjer, kucharz, stolarz,
piekarz, krawiec, monter
sieci i instalacji sanitarnych,
murarz-tynkarz i wiele
innych. Przedmioty ogólne
realizowane w szkole,
praktyka u wybranego
przedsiębiorcy.

do wyboru:
j. angielski lub
j. niemiecki

informatyka,
geografia
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Trzcianka 15A, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 73 032
e-mail: szkola@zsrcku.com
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Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Trzciance

Zalety szkoły:

• innowacyjny proces kształcenia oparty na
łączeniu teorii i praktyki ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb rynku pracy,
• kompleksowe przygotowanie do egzaminu
maturalnego i kwalifikacji zawodowych,
dzięki wyspecjalizowanej kadrze,
różnorodnym pracowniom 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, osiągnięcia w konkursach
branżowych, 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.

Wirtualne drzwi otwarte – 24 kwietnia 2021 r. (w godz. od 10.00 do 11.30)
W programie między innymi:
• prezentacja kierunków kształcenia
• możliwość wirtualnego zwiedzenia szkoły i poszczególnych pracowni
• wywiady i pokazy uczniowskie
• konkursy dla uczniów (atrakcyjne nagrody - więcej na stronie www.zsrcku.com)
• wiele innych atrakcji…
Link na stronie: www.zsrcku.com
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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:
• szkoła z tradycją, otwarta,
bezpieczna i bez barier,
• bogata oferta edukacyjna (liceum
ogólnokształcące, technikum,
szkoła branżowa I stopnia),
• wykwalifikowana kadra,

• solidność i skuteczność
w przygotowaniu do matury
i egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe,
• przyjazna, unikalna i wspierająca
atmosfera,
• rozwój zdolności i zainteresowań
uczniów.

Profil / specjalność /
rozszerzenie

profil psychologicznopedagogiczny
(język polski, biologia,
historia)

profil dziennikarskoprawniczy
(język polski, historia,
wiedza
o społeczeństwie)

profil ekonomicznomatematyczny
(matematyka, geografia,
język obcy nowożytny
pierwszy)

profil mundurowy
(wiedza
o społeczeństwie,
geografia, język obcy
nowożytny pierwszy)

profil prozdrowotnosportowy
(biologia, geografia,
język obcy nowożytny
pierwszy)

Informacja o profilu
/ kierunku kształcenia

Języki obce

Punktowany przedmiot
wskazany przez szkolną
komisję rekrutacyjną

Ten profil jest stworzony dla osób, które chcą zrozumieć
mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka i rozwinąć
empatię, wrażliwość na potrzeby innych oraz postawy
prospołeczne. To oferta dla przyszłych pedagogów,
psychologów, doradców zawodowych, opiekunów,
pracowników socjalnych, terapeutów, pracowników
HR, nauczycieli wychowania przedszkolnego
i wczesnoszkolnego oraz pozostałych humanistów.
Ucząc się w tej klasie będziesz mógł: • uczestniczyć
w dodatkowych warsztatach z zakresu pedagogik
i psychologii, • odbywać praktyki pedagogiczne
z dziećmi z różnych grup wiekowych (przedszkole, szkoła
podstawowa), • aktywnie działać w wolontariacie.

język angielski
i język niemiecki

biologia, historia

Profil dziennikarsko-prawniczy przewidziany jest dla osób
o zainteresowaniach humanistycznych, które chcą zdobyć
praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym.
Uczniowie poznają tajniki warsztatu dziennikarza
pracującego w gazecie czy portalu internetowym oraz
radiu i telewizji. Dzięki zajęciom z retoryki i komunikacji
interpersonalnej nauczą się prowadzić i wygrywać
spory oraz debaty, co przyda się nie tylko przyszłym
prawnikom.

język angielski
i język niemiecki

historia, wiedza
o społeczeństwie

Jeśli jesteś przedsiębiorczy i interesujesz się matematyką,
a w przyszłości chciałbyś założyć własną firmę czy
pracować dla międzynarodowej korporacji, to klasa
ekonomiczno – matematyczna jest dla Ciebie idealnym
rozwiązaniem. Tu pogłębisz swoje umiejętności
matematyczne i nauczysz się logicznego myślenia.
Swoje zainteresowania i pasje będziesz mógł rozwijać
na wykładach i warsztatach organizowanych przez
pracowników naukowych UE i UAM.

język angielski
i język niemiecki

geografia, język obcy
nowożytny pierwszy

Profil 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) uczelniami wyższymi (Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa). Podnoszą swoje kwalifikacje podczas
zajęć z pierwszej pomocy, a zainteresowani również
podczas nauki pływania.

język angielski
i język niemiecki

geografia, wiedza
o społeczeństwie

Jeżeli zdrowie, przyroda i ruch są dla ciebie wartościami
nadrzędnymi, to wybór profilu prozdrowotno–
sportowego jest strzałem w dziesiątkę. Będziesz
miał tutaj możliwość poszerzyć wiedzę z zakresu
funkcjonowania ludzkiego organizmu. W ramach zajęć
rozwijających zainteresowania poznasz anatomię
i fizjologię człowieka, dokonując sekcji prawdziwych
organów zwierzęcych, a także zgłębisz tajniki dietetyki
sportowej i suplementacji. Dla lubiących ruch, naturę
i wycieczki proponujemy poznawanie najbliższej okolicy.

język angielski
i język niemiecki

biologia, geografia

Informacja o profilu
/ kierunku kształcenia

Języki obce

Punktowany przedmiot
wskazany przez szkolną
komisję rekrutacyjną

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

język angielski
i język niemiecki

geografia, język obcy
nowożytny pierwszy

Technik Logistyk to zawód z przyszłością,
dający duże możliwości na rynku pracy
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
i język niemiecki

geografia, język obcy
nowożytny pierwszy

TECHNIKUM
Profil / specjalność /
rozszerzenie

technik informatyk
(geografia, język obcy
nowożytny pierwszy)

technik logistyk
(geografia, język obcy
nowożytny pierwszy)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

DRZWI OTWARTE

promocja - film na stronie szkoły, skrzynka mailowa dotycząca rekrutacji:
rekrutacja@zs-opalenica.pl i informator kandydata

Profil / specjalność

Informacja o profilu
/ kierunku kształcenia

Języki obce

Punktowany przedmiot
wskazany przez szkolną
komisję rekrutacyjną

klasa
wielozawodowa

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.

język angielski
i język niemiecki

geografia,
wiedza o społeczeństwie
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Internat jest integralną
częścią Zespołu Szkół nr 1
w Nowym Tomyślu. Oferując 33
miejsca w pokojach dwu i trzy
osobowych, stanowi kameralną
placówkę opiekuńczowychowawczą dla uczniów
zarówno Zespołu Szkół nr 1, jak
i innych uczniów szkół powiatu
nowotomyskiego.

styczeń - marzec 2021

Internat dla uczniów

N

iedawno przeprowadzony generalny remont pomieszczeń oraz
ich wyposażenie gwarantują podopiecznym bezpieczną ostoję
i przytulną namiastkę domu, stanowiąc
dla nich doskonałe warunki zarówno
do nauki, jak i wypoczynku.
Mieszkańc y internatu mają
do dyspozycji: dużą salę TV, przestronną i dobrze wyposażoną kuchnię
(lodówka, płyta indukcyjna, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny,
toster-opiekacz do kanapek), mini pralnię z suszarką oraz żelazkiem, a także
ogólnodostępny internet wi-fi.
Ramowy rozkład dnia w internacie
tworzy realne poczucie przynależności oraz harmonijne połączenie nauki
i relaksu. Całodobową opiekę i bezpieczeństwo zapewnia wychowankom
wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Wychowawcy to pedagodzy, trenerzy
sportowi oraz nauczyciele przedmiotów kierunkowych, mający nierzadko
ukończone dodatkowe certyfikowane

kursy m.in. z udzielania pierwszej
pomocy medycznej czy rozwiązywania konfliktów.
W ramach kompetencji przedmiotowych wychowawców, podopieczni
mają realną możliwość codziennych
konsultacji w nauce. Wychowankowie
w sytuacji osobistych problemów, mają
także prawo do indywidualnej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej wychowawców. Zachęcamy więc, aby korzystać z ich porad, wiedzy i wieloletniego doświadczenia.

Młodzież może rozwijać swoją
kreatywność, posiadając warunki
do podejmowania oddolnych inicjatyw poprzez aktywność w ramach Młodzieżowej Rady Internatu oraz udział
w okolicznościowych uroczystościach,
jak spotkania wigilijne, integracyjne,
mikołajki, walentynki, itp.
Internat czynny jest od 18:00 w niedzielę do 18:00 w piątek i zapewnia
wychowankom całodzienne wyżywienie, tj.: śniadanie, obiad i kolację. Opłata
stała za pobyt wynosi 60 zł miesięcznie.
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Mistrzostwa Wielkopolski Sukces naszych koszykarek
LZS do lat 15 i 17

W sobotę, 27 lutego w Młodzieżowym
Centrum Podnoszenia Ciężarów odbyły
się Mistrzostwa Wielkopolski LZS do lat
15 i 17.

Z

awody były współorganizowane przez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu, LKS Budowlani Całus
Nowy Tomyśl oraz Powiatowe Centrum Sportu.
W zawodach wzięło udział siedem klubów z całej
Wielkopolski: GKS Zamek Gołańcz, LKS Budowlani Całus Nowy Tomyśl, GTA Chrobry Gniezno, KS
Kobra Kościan, UKS Sztanga Bojanowo, UKS Copal
Trzcianka oraz KS Promień Opalenica. Sztangiści

rywalizowali ze sobą w klasyfikacji sinclair’a oraz
w klasyfikacji drużynowej.

Ostateczna klasyfikacja drużynowa:

1. LKS Budowlani Całus Nowy Tomyśl
2. GKS Zamek Gołańcz
3. KS Promień Opalenica
4. UKS Sztanga Bojanowo
5. UKS Copal Trzcianka
6. GTA Chrobry Głogów
7. KS Kobra Kościan
Warto dodać, że już w maju (7-9) w nowotomyskim Powiatowym Centrum Sportu planowane
są Mistrzostwa Polski LZS do lat 15.
ll PCS

Konkurs Biologiczny
W piątek, 12 marca w Powiatowym
Centrum Sportu w Nowym Tomyślu
odbył się etap wojewódzki Konkursu
Biologicznego dla uczniów szkół
podstawowych z Wielkopolski, którego
organizatorem było Kuratorium
Oświaty w Poznaniu.

W

konkursie udział wzięło 95 uczestników. Tematem przewodnim konkursu
był: człowiek i wspaniały świat roślin.
Laureaci otrzymają dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Przed rozpoczęciem rozwiązywania testu wszystkich uczestników w stolicy powiatu nowotomyskiego powitał
wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor.
ll KD

Kanał na platformie YouTube

M

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
kibiców drużyn, które swoje mecze,
turnieje, ligowe spotkania odbywają
w Powiatowym Centrum Sportu –
uruchomiliśmy kanał na platformie
YouTube.

amy nadzieję, że chociaż w ten sposób
kibice będą mogli poczuć emocje sportowe i dopingować. Na naszym kanale można było śledzić między innymi poczynania koszykarek i koszykarzy z Dream Team,
Gromów czy obejrzeć siatkarski mecz nowotomyskiego Kangura. Już niedługo kolejne relacje m.in.: Mistrzostwa LZS do lat 15 w podnoszeniu ciężarów.
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, by śledzić na żywo to co dzieje się w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
ll PCS

Reprezentacja Wielkopolski w piłce
koszykowej wzięła udział w finałowym
turnieju w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w Człuchowie, w dniach
24‒28 lutego. W drużynie barwy
powiatu reprezentowały: Zuzanna
Nowak z klubu Dream Team Nowy
Tomyśl, Wiktoria Haegenbarth, Iga
Woźna oraz Zuzanna Bręk z klubu MKS
Opalenica.

P

o czterech dniach zmagań reprezentacja Wielkopolski stanęła na najwyższym
stopniu podium i sięgnęła po historyczne

złoto. Fantastycznie zaprezentowały się zawodniczki z powiatu nowotomyskiego, które zostały
powołane do Kadry Wielkopolski. W zawodach
w Człuchowie udział wzięły: Zuzanna Nowak
z klubu Dream Team Nowy Tomyśl, Wiktoria
Haegenbarth, Iga Woźna oraz Zuzanna Bręk
z klubu MKS Opalenica. W finałowym meczu
nasze zawodniczki mierzyły się z województwem
śląskim pokonując swoje rywalki 78:52. MVP
spotkania finałowego została Zuzanna Nowak.
Gratulacje należą się także trenerom, szkolącym zawodniczki na co dzień: Mariusza Jarońskiego (Dream Team Nowy Tomyśl) oraz Krzysztofa Mądrego (MKS Opalenica).
ll PCS
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