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Sukces uczniów z Trzcianki
We wtorek, 18 maja w Zespole
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego im gen. D. Chłapowskiego
w Trzciance obyło się spotkanie
z uczniami, którzy zostali laureatami
eliminacji okręgowych XLIV 2020/21
edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych (OWiUR) dla uczniów szkół
średnich, które odbyły się 23 kwietnia
na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu.

POLECAMY:

Kształcenie zawodowe
wkracza w XXI wiek
czytaj na stronie 3

T

ak szczególne osiągnięcia nie mogły zostać
niezauważone. Najlepsze życzenia dyrektor szkoły Izabeli Kałek, gronu nauczycielskiemu i laureatom przekazali przedstawiciele:
samorządu powiatu nowotomyskiego, gminy
Kuślin, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zarządu i Biura Powiatowego Wielkopolskiej
Izby Rolniczej. W imieniu władz samorządowych
powiatu nowotomyskiego listy gratulacyjne i upominki na ręce dyrektor szkoły i uczniów przekazali członkowie Zarządu Powiatu Nowotomyskiego:
Edwin Pigla, Konrad Drąg, Patryk Kąkolewski oraz
dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu Marek Nyćkowiak.

Lista jednostek
nieodpłatnego
poradnictwa
na terenie powiatu
czytaj na stronie 5-9

Weekend majowy
na sportowo
czytaj na stronie 10

Laureaci eliminacji okręgowej
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych:

1. Błachowiak Kacper – blok: produkcja roślinnamiejsce I
2. Pietrucha Łukasz – blok: produkcja roślinna
– miejsce II
3. Netter Julia – blok: produkcja zwierzęca –
miejsce VI
4. Batura Franciszek – blok: produkcja zwierzęca
– miejsce V

5. Olszewski Witold – blok: produkcja zwierzęca
– miejsce I
6. Migdałek Marceli – blok: architektura –
krajobrazu – miejsce II
7. Wencka Sandra – blok: architektura krajobrazu
– miejsce I
8. Piechota Kacper – blok: mechanizacja rolnictwa
– miejsce I
9. Szmyt Jakub blok: mechanizacja rolnictwa –
miejsce VI

10. Nowak Julia blok: technologia żywności –
miejsce I TEMATYKA: PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
11. Swiderek Kinga blok: technologia żywności –
miejsce II TEMATYKA: PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
12. Zerbe Agnieszka blok: gastronomia – miejsce I
13. Szulc Paulina – blok: weterynaria – miejsce III
14. Wrembel Zuzanna – blok: weterynaria –
miejsce II
15. Kornyło Zuzanna blok: weterynaria – miejsce V
czytaj więcej str. 4

Kolejna odsłona projektu
TOekoMYŚL
czytaj na stronie 11
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Choć 100 lat dzieli nas
od opisywanych wydarzeń
i zmieniły się całkowicie
warunki, w których wypada
żołnierzom pełnić służbę
i walczyć – to takie wartości,
które niósł przez życie płk.
Kazimierz Zenkteler, jak:
umiłowanie ojczyzny, ofiarność
i poczucie obowiązku, odwaga
i inicjatywa, wytrwałość oraz
przedsiębiorczość – mają
uniwersalne i nieprzemijające
znaczenie.

kwiecień/maj 2021

Dr Zdzisław Kościański: W stulecie
III powstania śląskiego… o jego
naczelnych dowódcach wojskowych...
cz. 2 Kazimierz Zenkteler p.s. „Warwas”

U

rodził się 24 stycznia 1884 r.
w Wojnowicach w powiecie
nowotomyskim, w rodzinie kupca Edwarda i Joanny z Szyfterów. W tej niewielkiej wiosce urodził się także inny znaczący bohater
Polski Niepodległej, również zasłużony dla polskości Górnego Śląska: Bernard Chrzanowski. Zenkteler podjął
ważną akcję niepodległościową w 1918
roku w zachodniej Wielkopolsce. Z jego
to osobą od 1 stycznia 1919 r. powiązały swoje działania grupy powstańcze w: Buku, Grodzisku, Opalenicy,
Rostarzewie, Rakoniewicach, Wielichowie, Przemęcie, Witkowie Polskim i Kamieńcu. Był autorem akcji
powstańczej oddziałów z Wielichowa,
Kościana, Wilkowa Polskiego, Stęszewa, Wielkich Łęk, Kamieńca, Obry,
Rakoniewic i Grodziska, które opanowały Wolsztyn. W ręce dowodzonych wtedy przez niego powstańców
wpadła broń z dużą ilością amunicji
oraz całkowite wyposażenie szpitala.
Organizował front zachodni powstania wielkopolskiego, objął Okręg Wojskowy, równocześnie pełnił obowiązki
dowódcy 155 Pułku Piechoty (l Pułku
Rezerwowego), został dowódcą grupy
zachodniej frontu wielkopolskiego.
Z kolei w styczniu 1920 r. dowodzone przez niego oddziały uczestniczyły w rewindykacji ziem zachodniej
Wielkopolski. Podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. dowodził 7
Rezerwową Wielkopolską Brygadą Piechoty, a następnie 23 Dywizją Piechoty. W czasie powstań śląskich wspierał
materiałami wojennymi POW Górnego Śląska.
Objęcie dowództwa przez Kazimierza Zenktelera „Warwasa” w dniu 6
czerwca 1921 roku, poprzedziła próba
objęcia tego stanowiska przez kpt Karola Grzesika „Hauke”. Warto przy tej
okazji przedstawić stanowisko „Warwasa” w tej sprawie, w związku z toczącym się od 14 czerwca w Szopienicach
procesowi przeciwko oficerom zamieszanym w tzw. bunt Grupy Wschodniej. Otóż Zenkteler nie potwierdził
w swym orzeczeniu jako głównodowodzący wojsk powstańczych i zwierzchnik sądowy wobec zatrzymanych osób
aktu zdrady stanu. Jego decyzją uniewinniono oskarżonych od wszystkich podejrzeń. Podano w motywacji,
że kpt. „Hauke” i kpt. „Borelowski”,
wysyłając telegram do NKWP donoszący o objęciu dowództwa, działali
w błędnym przypuszczeniu, że przedstawiciel Naczelnej Władzy pozostawił
czas do namysłu i objęcie dowództwa
następuje za zgodą Naczelnej Władzy.
„Wobec tego zaś czyn obu obwinionych,
kpt. Grzesika i kpt. Grażyńskiego, nie

ll Kazimierz Zenkteler

posiada znamion jakiegokolwiek
przestępstwa”.
Okoliczności objęcia opisał Włodzimierz Dąbrowski: „Dnia 8 czerwca zjawił się w Szopienicach nowy dowódca

że poddaje się zupełnie rozkazom Korfantego, przez co chciał uwydatnić swój
pogląd na nową rolę armii powstańczej, jej cele i stosunek do „dyktatury”. Takie jasne postawienie kwestii
może w dalszym rozwoju wypadków
ułatwić oddziaływanie Rzeczpospolitej
na postępowanie Korfantego i problem
górnośląski w ogóle, bo nie będzie
tej zygzakowatej linii, jaka wynikała
ze względu na to, że nie było jednolitości między tym co chciała Warszawa, Korfanty i wojsko”.
Po objęciu dowództwa przez ppłk.
K. Zenktelera „Warwasa” rozwinięto przygotowania do obrony zagłębia
przemysłowego i wykonania zwrotu zaczepnego. Jak napisał w swojej monografii, nieżyjący już badacz
dziejów powstania Wacław Ryżewski: „Wokół północno – zachodnich
i południowych peryferii tego najważniejszego tułowia strategicznego przystąpiono przy pomocy miejscowej ludności do umacniania
węzłów oporu. Linia obrony przebie-

W wyniku rozmów w sprawie rozejmu uzgodniono warunki zawieszenia
broni. Wojska alianckie miały obsadzić pas neutralny, wyznaczony wzdłuż
aktualnej linii frontu. Jak zapisał Włodzimierz Dąbrowski: „... dnia 10 czerwca Korfanty i Warwas, zjechawszy się
w Błotnicy z generałem Gratier, oficjalnym reprezentantem komisji
alianckiej w Opolu, podpisali protokół
stwierdzający ich zgodę na pacyfikację
Górnego Śląska strefami, między 14
a 22 czerwca. O ile zdołałem wysondować, P.O.W. nie jest zadowolone z takiego obrotu rzeczy i kuje dalsze zarzuty
przeciwko Korfantemu. Na pewno zaś
stwierdzam fakt, że niejaki porucznik
Stpiczyński (Wojciech Stpiczyński –
łącznik między NKWP a Oddziałem
II sztabu MSWojsk, przeciwnik polityczny Wojciecha Korfantego) formuje nowy własny oddział, jak sam
mi mówił w sile 4000 ludzi, aby mieć
go gotowym w momencie, kiedy samodzielne wystąpienie uzna za potrzebne.
Oddział ten staje zupełnie poza stre-

ll Powitanie polskiego wojska w Herbach przez Kazimierza Niegolewskiego

naczelny wojsk powstańczych Warwas
(Zenkteler). Zrobił na mnie wrażenie
człowieka bardzo energicznego. Obawiam się tylko, czy nie jest za drobiazgowy, a przede wszystkim, czy do Szopienic nie przybył za późno. Zastał
tu bowiem w następstwie poniesionych strat sytuację niezmiernie ciężką, a aliantów, zacząwszy od 7 czerwca, przy obsadzaniu „strefy neutralnej”
tak szeroko pomyślanej, iż dla wojsk
powstańczych w przyszłości miejsca
zostanie chyba niewiele, co tym gorsza, że za owymi wojskami, przeważnie
Anglikami, idą w tropy Niemcy, maltretujący polską ludność. W rozmowie
ze mną Warwas zaznaczył wyraźnie,

gała na wysokości Pionowa i Byciny
na północy, dalej Taciszowa, Kleszczowa, Brzezinki, Kozłowa i Ostropy
na zachodzie, po Żerniki i Knurów
na południu”. Powyższa koncepcja
obrony była powtórzeniem myśli
zawartych w dyrektywach obronnych NKWP z połowy maja 1921 roku.

fą działania dzisiejszego naczelnego
dowództwa wojsk powstańczych i złożony będzie prawie wyłącznie z członków drużyn strzeleckich”.
11 czerwca płk Zenkteler przeprowadził odprawę z dowódcami związków dowódców. Niektórzy kierując się
wyłącznie względami emocjonalnymi

skłonni byli kontynuować powstanie.
Wkrótce doszło do kolejnego spotkania głównodowodzącego z podległymi
dowódcami w dniu 13 czerwca.
W okresie dowodzenia przez Zenktelera wystąpiły ostatnie regularne
działania bojowe. Do dużego starcia
bojowego doszło w Zębowicach, rankiem 11 czerwca. Powstańcy ustąpili
ze wsi nad ranem 12 czerwca na rozkaz dowództwa podgrupy „Linke”.
Równocześnie toczyli oni ciężkie boje
w rejonie Wachowa, gdzie szwadrony kawalerii „Jura” i Kowalewskiego szarżowały na niemiecką placówkę pod Wachowicami, a kompania II
batalionu podgrupy „Butrym” zdobyła Leśną, Wachów, Wysoką oraz cegielnię w Wachowicach.
Ożywiona działalność wywiadowcza
oraz krwawe porachunki z ludnością
polską w pasie demarkacyjnym były
powodem, iż oddziały polskie wielokrotnie śpieszyły na pomoc ludności
polskiej (m.in. walki w rejonie Kadłuba Wolnego, pomordowani powstańcy koło Lublińca).
W związku z przewidywaną likwidacją powstania, w toku końcowych
działań bojowych, płk Zenkteler wydał
polecenie przegrupowania powstańczych oddziałów wojskowych, która
doprowadziła od 28 czerwca do ewakuacji oddziałów polskich i niemieckich.
16 czerwca 1921 roku ppłk. Zenkteler wydał rozkaz dzienny, w którym napisał: „Powstańcy! Nieustraszone zachowanie się Wasze w boju,
męstwo i odwaga posunięte niejednokrotnie do bohaterstwa, wywołują
podziw i uznanie nie tylko u swoich,
ale i obcych. Krwią Waszą i ofiarnością bezgraniczną znaczycie granice
polskiego Śląska, dążącego świadomie
i wytrwale do połączenia się z macierzą. Piersią Waszą, w trudzie, znoju
i niedostatku, wstrzymujecie nawałę
krzyżacką. Waszym, zrodzonym z bezgranicznej miłości Ojczyzny, zrzuciliście jarzmo prusko – niemieckie
i wywalczacie sobie prawo do połączenia się z Polską, prawo, którego żadna
siła i moc ludzka, ani żadna racja stanu
wydrzeć Wam nie zdoła. Jako znak wiadomy dla tych, którzy dokonali wybitnych czynów i zasłużyli na uznanie
i trwałą wdzięczność narodu w okresie
walk wyzwoleńczych, została ustanowiona przez naczelną władzę cywilną
„Śląska Wstęga Waleczności i Zasługi”. Barwy odznaki biało – niebieskie
w obramowaniu czerwonym stanowią
symbol połączenia się Waszego z Polską. Aby jak najwięcej synów Śląskich
tym znakiem cnoty żołnierskiej piersi
swe zdobić mogło”.
O dowódcach III powstania śląskiego – jednego z nielicznych zwycięskich
zrywów społecznych na ziemiach polskich – pamiętajmy w Roku Powstań
Śląskich, a trzecie powstanie było
ostatnim z trzech zbrojnych polskiej
ludności na Śląsku przy znaczącym
udziale Wielkopolan.
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Kształcenie zawodowe
wkracza w XXI wiek

„Modernizacja i doposażenie
infrastruktury edukacyjnej
na terenie powiatu
nowotomyskiego
w celu rozwoju nowoczesnego
kształcenia zawodowego”
to nazwa projektu, który
do sierpnia 2022 roku zrealizuje
powiat nowotomyski z pomocą
dofinansowania unijnego
w wysokości blisko 6,3 mln zł
ze środków Wielkopolskiego
Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 20142020 (WRPO 2014+).

W

e wtorek, 11 maja podczas
telekonferencji, umowę
w tej sprawie podpisali

Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Andrzej Wilkoński – starosta nowotomyski oraz Marcin
Brambor – wicestarosta nowotomyski.
W konferencji wzięli udział także: poseł
na Sejm RP Jakub Rutnicki oraz przedstawiciele mediów.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 7,3 mln złotych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, będący Instytucją Zarządzającą środkami WRPO
2014+, przeznaczy na jego realizację prawie 6,3 mln złotych, czyli 85 proc. sumy
całkowitych wydatków. Zakończenie projektu przewidziano na koniec sierpnia
2022 roku.
Reorganizacja struktury kształcenia
zawodowego w powiecie nowotomyskim
to pilne wyzwanie miejscowego rynku
pracy. Zdiagnozowano w tym rejonie

problemy związane z edukacją zawodową, które polegają w szczególności
na niedopasowaniu jakości i kierunków
kształcenia do potrzeb rynku pracy. Skutkiem tego jest generowanie nadwyżek
podaży pracy w niektórych zawodach.
Realizacja projektu, który obejmuje dwie
szkoły w Nowym Tomyślu – ZS nr 1 i ZS
nr 2 oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego i jakości kształcenia.
Celem nadrzędnym jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru funkcjonalnego powiatu nowotomyskiego poprzez
inwestowanie w szkolnictwo kształcenia
zawodowego. Efektem będzie stworzenie
nowoczesnej bazy dydaktycznej, zachęcającej młodzież do wyboru kształcenia
zawodowego. Planowana liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego to blisko 1250 osób.
Prace obejmą m.in. przebudowę
części budynku użytkowanego przez
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
na cele kształcenia zawodowego oraz
zakup wyposażenia pracowni mechanicznych, informatycznych i ekonomicznych. Zespół Szkół nr 2 w Nowym
Tomyślu zakupi wyposażenie pracowni
zawodów mechatronik i technik reklamy,
a ZSRCKU w Trzciance doposaży pracownie i warsztaty szkolne dla zawodów: technik rolnik, technik architektury
krajobrazu, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych.
ll AB

Dzień Bibliotekarza i Bibliotekarek

J

W piątek, 7 maja z okazji
przypadającego 8 maja Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek
wicestarosta nowotomyski
Marcin Brambor przekazał
na ręce Róży Mleczak
z Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Nowym
Tomyślu bukiet kwiatów oraz
kosz upominków z życzeniami
dla wszystkich bibliotekarzy.

W piątek, 21 maja
w powiecie nowotomyskim
przejazdem gościła
europoseł Elżbieta
Rafalska.

est to symboliczny gest w dowód
uznania za pełną poświęcenia
aktywność zawodową oraz zaangażowanie w promowanie czytelnictwa wśród mieszkańców powiatu nowotomyskiego.
Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8 – 15 maja), podczas którego promowane jest czytelnictwo.
ll KD

O bieżącej działalności
naszego samorządu

B

yła to więc okazja do spontanicznego, aczkolwiek bardzo
owocnego spotkania z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, które z ramienia powiatu
nowotomyskiego reprezentował starosta Andrzej Wilkoński oraz wicestarosta Marcin Brambor.
Samorządowcy zapoznali panią
europoseł z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym powiecie,
mówili o strategicznych dla naszego terenu planowanych inwestycjach drogowych (w tym o potrzebie
budowy wiaduktu nad przejazdem
kolejowym w Nowym Tomyślu),
a także o problemach osób z niepełnosprawnościami. W rozmowach

uczestniczyli również przedstawiciele Firmy Berotu Sp. z o.o, Andrzej
Roszkowski i Mikołaj Roszkowski.
Warto również dodać, że w czwartek, 6 maja powiat nowotomyski
odwiedził poseł na Sejm RP Krzysztof Czarnecki wraz z radnym sejmiku województwa wielkopolskiego

Adamem Bogrycewiczem. O bieżącej działalności naszego samorządu z gośćmi rozmawiał starosta
Andrzej Wilkoński wraz z radnymi
Rady Powiatu Nowotomyskiego Adamem Frąckowiakiem i Sylwestrem
Kamyszkiem.
ll MM

Majowe rocznice

W poniedziałek, 3 maja Polska
i Polacy na całym świecie
obchodzą święto narodowe,
upamiętniające przyjęcie
w 1791 r. pierwszej w Europie
i drugiej na świecie spisanej
konstytucji. Pięć dni później
obchodzimy Narodowy Dzień
Zwycięstwa.

O

becnie, w obliczu globalnego
zagrożenia epidemiologicznego, odpowiedzialna postawa
obywatelska jest potrzebna jeszcze
bardziej. Tegoroczne obchody polskiego narodowego święta nie miały
tradycyjnego charakteru. Delegacje
indywidualnie o różnej porze składały symboliczne wiązanki kwiatów
przy pomnikach w całym powiecie
nowotomyskim. W Nowym Tomyślu,
w delegacji Starostwa Powiatowego
przy pomniku Konstytucji 3 Maja
na placu Chopina wiązankę kwiatów złożyli: wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor, Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego
Renata Gruszka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego Zbigniew Markowski oraz Radny
Rady Powiatu Nowotomyskiego
Adam Frąckowiak.
Z kolei w sobotę, 8 maja z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa,

delegacja władz samorządowych
powiatu nowotomyskiego złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku
na Placu Niepodległości w Nowym
Tomyślu. Święto to ustanowiono 24
kwietnia 2015 roku w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. 8 maja 1945 r. wszedł
w życie podpisany dzień wcześniej akt
bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej. Dokument ten oficjalnie zakończył II wojnę światową
w Europie. Dla Polski jednak rozpoczął się okres walki z nowym, sowieckim okupantem, który już od momentu ponownego wkroczenia na ziemie
polskie w styczniu 1944 r. zwalczał
wszelkie polskie dążenia do pełnej
niepodległości. Rozpoczął się okres
aresztowań, przesłuchań, tortur i mordów na żołnierzach polskiego podziemia antykomunistycznego. Często
w tym celu Sowieci wykorzystywali
więzienia, w których nie tak dawno
to Niemcy mordowali Polaków.
W delegacji Starostwa Powiatowego wiązankę kwiatów złożyli: wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor,
Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego Zbigniew Markowski oraz
Radny Rady Powiatu Nowotomyskiego Adam Frąckowiak.
ll KD

Zmiany w Policji

Komendant Powiatowy
Policji w Nowym Tomyślu
insp. Jarosław Żurek oraz
jego pierwszy zastępca
nadkom. Sławomir Wenderski
po wieloletniej, oddanej
służbie pod koniec kwietnia
pożegnali się z mundurem,
przechodząc na zasłużoną
emeryturę.

N

owym komendantem nowotomyskiej jednostki został
mł. insp. Maciej Krystofek, dotychczasowy komendant

ll Komendant Powiatowy Policji
w Nowym Tomyślu
– mł. insp. Maciej Krystofek,
fot. KPP Nowy Tomyśl

Komisariatu Policji Nowe Miasto
w Poznaniu, a zastępcą podisnp.
Katarzyna Sobczak-Kukawka.
ll opr. KK
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O Olimpiadzie Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych
usłyszałem po raz
pierwszy podczas spotkań
promocyjnych. Starsi koledzy
opowiadali o możliwościach,
jakie daje zdobycie tytułu
laureata. Wtedy jeszcze nie
myślałem o tym poważnie,
przecież tylko liczyłem
na to, że uda mi się dostać
do wymarzonej szkoły.

D

opiero dwa lata później, już
jako uczeń klasy drugiej trzcianeckiego technikum, zdałem
sobie sprawę, że nie tylko chciałbym uczestniczyć w tym projekcie, ale mam duże szanse, aby znaleźć się w gronie tych, którzy przeszli
szkolne eliminacje i przygotowują się
do etapu okręgowego. Wtedy do ekipy
olimpiady przyjęli mnie starsi koledzy
– Michał Piśny i Jasiu Odważny, którzy uplasowali się na czołowych lokatach, a mnie przypadło miejsce tuż
za podium. Niemniej jednak, będąc
w drugiej klasie, zajść tak wysoko,
było ogromnym sukcesem. Już wtedy
miałem wsparcie nie tylko starszych
kolegów, ale i nauczycieli prowadzących. To takie nasze szkolne założenie
– zawsze działamy razem, wspierając
się i dopingując.
Wiedziałem, że moja wiedza daje
mi szansę wystartowania w kolejnym
roku i do eliminacji w roku szkolnym

Zarząd Powiatu
Nowotomyskiego zdecydował
o ważnej inwestycji w zakresie
odnawialnych źródeł energii.
Postawiono na energię
z promieni słonecznych.
W pierwszym etapie montaż
instalacji fotowoltaicznych
zaplanowano i zrealizowano
w czterech powiatowych
jednostkach oświatowych.
Powstało pięć instalacji
o mocy od 14,06 kWp do 30,4
kWp i o łącznej mocy niemal
100 kWp.

kwiecień/maj 2021
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Moja olimpijska droga

2019/2020 przygotowywałem się bardzo solidnie, wierząc że tym razem
produkcja roślinna, bo to w tym bloku
startowałem, będzie miała mniej
tajemnic niż rok wcześniej. Niestety, nasze wysiłki pokrzyżowała pandemia. Zmagania zostały zawieszone, a ja musiałem pogodzić się
z tym, że zdobyta wiedza nie pozwoli mi powalczyć o miejsce na podium
Olimpiady i – co ważniejsze – o szansę zdobycia indeksu na studia wyższe,
co stanowi jedną z nagród.
W mojej szkole zawsze przekonują, że o marzenia trzeba zawalczyć,
więc miałem świadomość, że jest
to ostatni moment, bo przecież w bieżącym roku miałem ukończyć trzcianeckie technikum i zostać jego absolwentem. Zatem już od początku roku

szkolnego, w porozumieniu z moim
nauczycielem prowadzącym, rozpoczęliśmy przygotowania najpierw
do eliminacji szkolnych, wierząc głęboko, że mimo zawirowań, odbędą
się kolejne etapy Olimpiady. Przyznaję, że patrząc na sytuację, trudno nam
było zakładać, że wszystko odbędzie
się planowo. Zdobyta wiedza wymagała jednak ugruntowania, poszerzenia i uporządkowania, a ja dzieliłem
czas między Olimpiadę i przygotowania maturalne. Dodatkowym utrudnieniem była forma nauczania zdalnego, która uniemożliwiała bezpośrednie
spotkania wszystkich przygotowujących się do Olimpiady, co zawsze było
sposobnością do wymiany myśli, stanowiło wzajemną inspirację i motywację. Niemniej jednak łączyliśmy
się zdalnie z panem Markiem Dudą –
naszym opiekunem i mentorem, im
bliżej olimpiady, tym częściej.
Praca z moimi kolegami – Łukaszem, który zajął II miejsce i Hubertem, który jak ja wcześniej, rozpoczyna olimpijską drogę, mimo wszystkich
przeciwności, wyznaczała jasne cele
i pozwalała na działanie. Mieliśmy
także szansę na łączenie z pozostałymi zespołami, szczególnie wówczas,
gdy należało omówić zagadnienia
łączące wszystkie bloki tematyczne.

Fotowoltaika dla powiatowej oświaty

W

ydatki na energię elektryczną to jeden z największych
wydatków pozapłacowych
w powiatowych jednostkach oświatowych. Średnioroczny koszt zużycia
energii elektrycznej wynosi około 0,45
mln złotych, stąd pojawił się pomysł
na choćby częściową redukcję wydatków. Ważnym impulsem okazała się
również chęć zainicjowania produkcji tzw. zielonej energii w budynkach
użyteczności publicznej w powiecie
nowotomyskim.
Lokalizacja instalacji wybrana została na zasadzie optymalnego położenia powierzchni dachowej względem
ekspozycji promieni słonecznych. Największa instalacja o mocy 30,4 kWp
umieszczona została na skośnym
dachu budynku gospodarczego, natomiast pozostałe cztery umieszczone
zostały w tzw. systemie balastowym
na dachach płaskich lub o niewielkim nachyleniu. Panele fotowoltaiczne umieszczone zostały na połaciach
dachowych w kierunku najbardziej

Dzięki panu Idziemu Michalczakowi wspólnie analizowaliśmy pojawiające się w zadaniach zagadnienia
ekonomiczne. Dodatkowo mieliśmy okazję wzajemnie się motywować i wymieniać doświadczeniami.
Praca z kolegami to jeden element,
drugim było samodzielne doskonalenie, czytanie portali rolniczych, czasopism poświęconych tej tematyce,
zdobywanie doświadczenia i wiedzy
podczas rozmów z osobami zajmującymi się tą tematyką na co dzień,
a więc osobami prowadzącymi produkcję roślinną. Mój sukces w dużej
mierze to również zasługa mojego
taty, któremu pomagam w wolnym
czasie w gospodarstwie, wymieniamy się spostrzeżeniami i pomysłami. To wszystko doprowadziło mnie
na podium XLIV Eliminacji Okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, gdzie zdobyłem pierwsze miejsce.
Jako laureat eliminacji okręgowych
będę reprezentował szkołę na etapie
centralnym. Wraz z gronem moich
przyjaciół, którzy zdobyli czołowe
miejsca w swoich kategoriach, przygotowujemy się do skonfrontowania wiedzy i umiejętności z uczniami szkół z całej Polski. Możemy
to robić w szkole, bo wróciła szansa

efektywnej orientacji południowej odchylonej niekiedy w kierunku
zachodnim lub wschodnim.
Podkreślić należy entuzjazm i zaangażowanie, jakim wykazali się dyrektorzy wytypowanych jednostek oświatowych, w których doszło do realizacji
zadania. Łączna kwota, jaką szkoły
i placówki przeznaczyły na dostawę i montaż instalacji to 380.000,00
złotych. Dyrektorzy szkół i placówek
przyjęli decyzję Zarządu Powiatu

z satysfakcją i doprowadzili do realizacji pięciu instalacji w następujących
jednostkach:
• Zespół Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Trzciance – instalacja o mocy 30,4 kWp,
• Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu – instalacja o mocy 19,76 kWp,
• Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu –
instalacje o mocy 20,52 kWp i 14,06
kWp,
• Specjalny Ośrodek Szkolno

– Wychowawczy w Zbąszyniu –
instalacja o mocy 15,2 kWp.
Wybór usytuowania systemów
fotowoltaicznych poprzedzony został
dogłębną analizą, której finalnym
wyrazem były opracowane projekty
techniczne dla każdej z pięciu instalacji. Wielkość zainstalowanych mocy
pozwoli na produkcję energii odnawialnej na poziomie od 20% do 70%
rocznego zapotrzebowania poszczególnych jednostek. Aktualnie, szkoły i placówki oświatowe, w których
zainstalowano systemy fotowoltaiczne wnioskują o status Prosumenta, co oznacza, że nadwyżka energii
wytworzona przez panele słoneczne
i niewykorzystana na bieżąco w jednostce odsyłana jest do sieci i następnie rozliczana na warunkach określonych przez operatora energetycznego.
Jak powiedział Andrzej Wilkoński –
Starosta Nowotomyski: – Bardzo cieszymy się, że nasze plany odnośnie
tzw. zielonej energii mogły się ziścić.
Mam nadzieję, że to dopiero początek
inwestycji powiatu w energię odnawialną. Zarząd Powiatu po dokonaniu
rocznej analizy efektywności instalacji fotowoltaicznych podejmie decyzję w sprawie dalszych przedsięwzięć
w tej dziedzinie.
Z kolei Karol Banach – właściciel
firmy ELEKTRO-FLESZ i wykonawca instalacji fotowoltaicznych powiedział, że ta inwestycja to cenny krok
w stronę zwiększenia produkcji energii
odnawialnej na terenie powiatu nowotomyskiego, ale też przemyślany krok

na realizowanie spotkań z naszym
nauczycielem i zespołem olimpiady
w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło i gdzie mamy dostęp do wszystkich
potrzebnych materiałów.
Co będzie dalej? Mamy nadzieję, że nasza wiedza pozwoli nam
zdobyć wysokie lokaty w ogólnopolskich zmaganiach, ale przede
wszystkim chcemy, by wyznaczała
nam ona plan na dalsze życie. Czekając na wyniki egzaminu maturalnego, wiem, że mogę spokojnie patrzeć w przyszłość, bo dzięki
wygranej mam zapewniony start
na kierunku związanym z rolnictwem, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. To była moja droga
i moje marzenie od początku przygotowań. Wiem także, że dzięki zdobytej wiedzy, będę mógł rozwijać pasję,
robić to, co mnie interesuje. Wszystko to mogłoby się nie zdarzyć, gdybym nie spotkał na swojej drodze
inspirujących ludzi. To moja szkoła
dała mi szansę na działanie, pokazała
możliwości i dopingowała w każdym
momencie przygotowań. Zatem chcę,
wraz z całą trzcianecką ekipą, udowodnić, że historyczny sukces szkoły na etapie okręgowym to może być
przedsmak tego, co pokażemy na etapie ogólnopolskim. Życzcie nam Państwo powodzenia i trzymajcie za nas
kciuki, bo jest w nas moc młodości
i ogromna motywacja do pracy!
ll Kacper Błachowiak – absolwent
Zespołu Szkół RCKU w Trzciance

biznesowy samorządu, który pozwoli
na istotne zmniejszenie kosztów poboru energii konwencjonalnej.

Podstawowe dane
techniczne:

• liczba instalacji: 5,
• łączna moc zainstalowana:
99,4 kWp,
• łączna liczba modułów fotowoltaicznych: 263 sztuki,
• łączna powierzchnia modułów:
479 m²,
• planowana roczna produkcja energii: 102.020,2 kWh (102,02 MWh),
• planowana roczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla CO₂:
47.886 kg (47,88 t).

Przykłady ilustrujące
efektywność:

• roczne uniknięcie emisji CO₂ równa
się możliwości wchłonięcia dwutlenku przez 5671 drzew,
• roczna produkcja energii pozwoliłaby świecić żarówce 100W przez
1.020.202 h = 42.508 dni = 116,5 lat,
• żelazko o mocy 2000 W podejmowałby pracę 51.010 razy przez 1
godzinę prasowania.
Samorząd powiatowy stoi na stanowisku, iż popularność alternatywnych źródeł energii wśród gospodarstw
domowych jak i podmiotów gospodarczych nie może pozostać bez odpowiedzi wśród lokalnych samorządów. Dlatego sądzimy, że w najbliższym czasie
większa liczba budynków użyteczności publicznej zostanie wyposażona
w różnego rodzaju instalacje z zakresu
odnawialnych źródeł energii.
ll Marek Nyćkowiak - dyrektor
PCUW w Nowym Tomyślu

wydanie 8 (114)
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
NAZWA I ADRES
JEDNOSTKI

ZAKRES
PORADNICTWA

DANE KONTAKTOWE
(ADRES, NUMER TELEFONU, ADRES
E-MAIL, STRONA WWW)
ORAZ KRYTERIA DOSTĘPU USŁUGI

DNI I GODZINY
DZIAŁALNOŚCI

INFORMACJE
O SPOSOBIE DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: Nowy Tomyśl
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu
ul. Kolejowa 2
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 51 510
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: Opalenica, Lwówek
Ośrodek Zdrowia w Opalenicy
ul. Powstańców Wlkp. 1A
64-330 Opalenica

Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu

Nieodpłatna pomoc
prawna

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. E. Sczanieckiej 56
64-310 Lwówek

poniedziałek, środa, piątek
7:30 – 11:30
wtorek, czwartek
11:30 – 15:30

Opalenica
poniedziałek: 9:00 – 13:30
środa: 13:00 – 17:00
czwartek: 15:30 – 19:30
Lwówek
wtorek: 8:30 – 12:30
piątek: 7:30 – 12:00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: Miedzichowo, Kuślin,
Zbąszyń
Urząd Gminy
ul. Poznańska 12
64-361 Miedzichowo

Miedzichowo
poniedziałek: 11:00 – 16:00
Kuślin
wtorek, piątek: 13:00 – 17:00
Zbąszyń
środa: 11:00 – 15:00
czwartek: 13:00 – 17:00

Urząd Gminy
ul. E. Sczanieckiej 4
64-316 Kuślin

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W 2021 ROKU
Informujemy, że w związku ze stanem epidemii
Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Powiatu
Nowotomyskiego, do odwołania, odbywa się
za pośrednictwem środków porozumiewania
się na odległość (tj. telefon, e-mail, strona
internetowa).
Rejestracja osób chcących skorzystać
z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
– telefoniczna: 61 44 26 708
– e-mail: pomocprawna@powiatnowotomyski.pl
– strona internetowa: np.ms.gov.pl

Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu
ul. 17 Stycznia 59a
64-360 Zbąszyń

Punkt KonsultacyjnoInformacyjny

Nieodpłatna pomoc
prawna

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wyzwolenia 27
64-330 Opalenica
ops_opalenica@poczta.onet.pl

poniedziałek: 15:00 – 18:00

Wsparcie dla mieszkańców Gminy Opalenica

Poradnictwo prawne

ul. Ratuszowa 9, I piętro, pok. 18
64‒310 Lwówek
(w budynku dawnej podstawówki)
Tel. 515 284 852 (w godzinach dyżurów)
Dostępność dla mieszkańców Miasta i Gminy Lwówek

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Punkt KonsultacyjnoInformacyjny
Wsparcie psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Miedzichowie
Punkt KonsultacyjnoInformacyjny

Dyżury Radcy Prawnego wg
ustalonego harmonogramu w
piątki: w godz. 16:00 ‒ 20:00
29 styczeń,
12, 26 luty
12, 26 marzec
9, 23 kwiecień
14, 28 maj
11, 25 czerwiec
13 sierpień
Dyżury Psychologa wg
ustalonego harmonogramu w
czwartki: w godz. 14:00 ‒ 18:00
7, 14, 28 styczeń,
4, 18, 25 luty
11, 25 marzec
8, 22, 29 kwiecień
6, 20, 27 maj
10, 24 czerwiec
8 lipiec, 26 sierpień

Kurator Zawodowy
Punkt konsultacyjnoinformacyjny

W czasie trwania dyżurów prawnika i psychologa
telefonicznie: 515 284 852

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Miedzichowie
tel. 784463191
Punkt ogólnodostępny dla mieszkańców Gminy
Miedzichowo

W zależności od potrzeb po
telefonicznym zgłoszeniu,
osobiście w Ośrodku Pomocy
lub przekazanej informacji do
Policji

tel. 784463191

Przeciwdziałanie
przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wyzwolenia 27
64-330 Opalenica
ops_opalenica@poczta.onet.pl

poniedziałek – piątek
7:15 – 15:15

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście
w OPS w Opalenicy telefonicznie lub mailowo:
tel. 61 44 77 280 lub 61 44 74 850
ops_opalenica@poczta.onet.pl

Wsparcie psychologiczne.

Wsparcie dla mieszkańców Gminy Opalenica

środa 15:00 – 18:00

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście
w OPS w Opalenicy telefonicznie lub mailowo:
tel. 61 44 77 280 lub 61 44 74 850
ops_opalenica@poczta.onet.pl

Udzielanie porad dla ofiar
przemocy
w rodzinie oraz pomoc
w pisaniu pism
procesowych do Sądu
i różnego rodzaju pism
urzędowych

Punkt konsultacyjno-informacyjny
Dzienny Dom „Senior – WIGOR”
ul. 17 Stycznia 59, 64-360 Zbąszyń
Tel. 68 38 69 406

Każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz.
18:00 – 20:00

tel. 68 38 69 406
(czynny w godzinach dyżurów)

Pomoc osobom
dotkniętym przemocą w
rodzinie, pomoc prawna,
socjalna i pedagogiczna
Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Opalenicy

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście
w OPS w Opalenicy telefonicznie lub mailowo:
tel. 61 44 77 280 lub 61 44 74 850
ops_opalenica@poczta.onet.pl

PORADY KONSUMENCKIE
Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu

Porady konsumenckie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Tomyślu
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, budynek C, pok. 8
64-300 Nowy Tomyśl

poniedziałek, wtorek
7:30 – 15:30
środa
7:30 – 11:30

tel. 61 44 26 742
e-mail:prk@powiatnowotomyski.pl
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POMOC OSOBOM BEZROBOTNYM

Powiatowy Urząd Pracy
w Nowym Tomyślu

Pomoc osobom bezrobotnym,
poszukującym pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu
ul. Kolejowa 2
64‒300 Nowy Tomyśl

poniedziałek-piątek
7:30 ‒ 15:30

tel. 61 44 51 500
e-mail: biuro@pupnt.pl

DLA OSÓB Z UZALEŻNIENIAMI

Udzielanie porad
w zakresie choroby
alkoholowej, motywowanie
do podjęcia psychoterapii
w placówkach lecznictwa
odwykowego, udzielanie
wsparcia i informacji
o możliwościach uzyskania
pomocy i powstrzymania
przemocy

ul. Powstańców Wielkopolskich
64‒300 Nowy Tomyśl
(przy PU ZGM)
tel. 61 44 22 585
Wyłącznie dla mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl

poniedziałek –
piątek
12:00 – 15:00

Zgłoszenie tylko u terapeutów, w godzinach
dyżurów, osobiście lub telefonicznie
pod nr 61 44 22 585

Punkt Konsultacyjno –
Informacyjny

Psychologowie, w sprawie
rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych
uzależnień

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wyzwolenia 27
64‒330 Opalenica
ops_opalenica@poczta.onet.pl
Wsparcie dla mieszkańców Gminy Opalenica

środa
15:00 – 18:00

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w OPS
w Opalenicy telefonicznie lub mailowo:
tel. 61 44 77 280 lub 61 44 74 850
ops_opalenica@poczta.onet.pl

Punkt Konsultacyjno
– Informacyjny dla
Osób z Problemem
Narkotykowym

Udzielanie porad
w zakresie nadużywania
środków psychoaktywnych

ul. Powstańców Wielkopolskich
64‒300 Nowy Tomyśl
(przy PU ZGM)
tel. 61 44 22 585
Wyłącznie dla mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl

środa
15:00 – 16:00

Zgłoszenie tylko u terapeuty uzależnień
w godzinach dyżuru
lub telefonicznie
pod nr 61 44 22 585

Punkt Interwencji
Kryzysowej

Pomoc w problemach
i kryzysach osobistych
– myśli samobójcze, śmierć
osób bliskich, uzależnienia

ul. Powstańców Wielkopolskich
64‒300 Nowy Tomyśl
(przy PU ZGM)
tel. 61 44 22 585
Wyłącznie dla mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl

wtorek
16:00 – 17:00

Zgłoszenie tylko u terapeuty uzależnień
w godzinach dyżuru
lub telefonicznie
pod nr 61 44 22 585

Punkt KonsultacyjnoInformacyjny przy Gminnej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Miedzichowie

Pomoc osobowym
uzależnionym od alkoholu
oraz osobom
współuzależnionym

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
tel. 61 44 10 246
Punkt ogólnodostępny dla mieszkańców Gminy Miedzichowo

wtorki
18:00 ‒ 21:00

tel. 605 144 845
tel. 61 44 10 246
Lub osobiście w punkcie

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Kuślinie

Realizacja zadań zawartych
w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Alkoholizmowi
oraz Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii

ul. E. Sczanieckiej 4,
Kuślin
gkrpa@kuslin.pl
Przewodnicząca GKRPA
Agnieszka Piasek
Sekretarz GKRPA
Iwona Karbowska
tel. 614472726

–

tel. 61 44 72 726
e-mail: gkrpa@kuslin.pl

Punkt Konsultacyjno –
Informacyjny dla Osób
z Problemem Alkoholowym
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
NAZWA I ADRES
JEDNOSTKI

ZAKRES PORADNICTWA

DANE KONTAKTOWE
(ADRES, NUMER TELEFONU, ADRES
E-MAIL, STRONA WWW)
ORAZ KRYTERIA DOSTĘPU USŁUGI

DNI I GODZINY
DZIAŁALNOŚCI

INFORMACJE
O SPOSOBIE DOKONYWANIA
ZGŁOSZEŃ

Psycholog
Punkt konsultacyjnoinformacyjny

Informowanie osób uzależnionych
o chorobie alkoholowej oraz
możliwości leczenia odwykowego,
wstępne motywowanie do terapii,
prowadzenie terapii indywidualnej
w stosunku do osób, które
zdecydowały się
do stałych kontaktów, udzielanie
porad rodzinom z problemem
alkoholowym

Punkt konsultacyjno-informacyjny
Dzienny Dom „Senior – WIGOR”
ul. 17 Stycznia 59, 64‒360 Zbąszyń
Tel. 68 38 69 406

Pierwszy poniedziałek miesiąca
14:00 – 16:00

tel. 68 38 69 406
(czynny w godzinach dyżurów)

Psycholog
Punkt konsultacyjnoinformacyjny

Udzielanie porad rodzinom osób
z problemem alkoholowym
oraz motywowanie
do uczestnictwa w grupie wsparcia
dla osób współuzależnionych

Punkt konsultacyjno-informacyjny
Dzienny Dom „Senior – WIGOR”
ul. 17 Stycznia 59, 64‒360 Zbąszyń
Tel. 68 38 69 406

środa
17:00 – 20:00

tel. 68 3869 406
(czynny w godzinach dyżurów)

Terapeuta
Punkt konsultacyjnoinformacyjny

Motywowanie
do podjęcia leczenia
oraz wsparcie dla osób, które odbyły
terapię odwykową
do utrzymania abstynencji

Punkt konsultacyjno-informacyjny
Dzienny Dom „Senior – WIGOR”
ul. 17 Stycznia 59, 64‒360 Zbąszyń
Tel. 68 38 69 406

Drugi piątek miesiąca
15:00 – 20:00

tel. 68 38 69 406
(czynny w godzinach dyżurów)

Terapeuta
Punkt konsultacyjnoinformacyjny

Konsultacje dla osób uzależnionych
od narkotyków i ich rodzin oraz
wsparcie dla osób, które odbyły
terapię odwykową

Punkt konsultacyjno-informacyjny
Dzienny Dom „Senior – WIGOR”
ul. 17 Stycznia 59, 64‒360 Zbąszyń
Tel. 68 38 69 406

Pierwszy piątek miesiąca
17:00 – 20:00

tel. 68 3869 406
(czynny w godzinach dyżurów)

Urząd Miejski w Zbąszyniu
ul. por. Żwirki 1
Pokój nr 20
tel. 68 3847 420
tel. 68 3866 009 wew. 320

Codziennie od
7:30 – 12:30

tel. 68 38 47 420
tel. 68 38 66 009
wew. 320

Pełnomocnik Burmistrza
ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Informowanie członków rodzin
o istocie choroby alkoholowej
oraz możliwościach
i formach pomocy – przyjmowanie
wniosków o wezwanie osoby
z problemem alkoholowym
na posiedzenie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Punkt konsultacyjno-informacyjny
Dzienny Dom „Senior – WIGOR”
ul. 17 Stycznia 59, 64‒360 Zbąszyń
Tel. 68 38 69 406

Każdy 2,3,4 wtorek miesiąca
18:00 – 20:00

tel. 68 38 69 406
(czynny w godzinach dyżurów)

POMOC PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA, SOCJALNA I SPOŁECZNA,
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
Pomoc społeczna

Gminny Zespół
Interdyscyplinarny

Zgłoszenie osobiste w siedzibie OPS
lub telefoniczne
pod nr 61 44 26 950

Poradnictwo psychologiczne

poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30

Przeciwdziałanie przemocy

ul. Marszałka Piłsudskiego 8 64‒300 Nowy Tomyśl,
tel. 61 44 26 950
mail: ops@opsnt.pl
www.opsnt.pl
Wyłącznie mieszkańcy Gminy Nowy Tomyśl

Zgłoszenie osobiste w siedzibie OPS
lub telefoniczne
pod nr 61 44 26 950

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
Wyłącznie dla mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl

poniedziałek – piątek
14:00 – 17:00

Zgłoszenie telefoniczne
pod nr 728 459 924

Poradnictwo psychologiczne,
pedagogiczne, pomoc społeczna,
rozwiązywanie problemów
alkoholowych i innych uzależnień,
przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie,
w ramach interwencji kryzysowych,
dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem, z zakresu praw
dziecka

ul. Wierzbowa 1
64‒300 Nowy Tomyśl
e-mail: sekretariat@sp1-nt.pl,
www.sp1-nt.pl,
tel. 61 44 22 468
Wyłącznie dla uczniów Szkoły i ich rodziców

Codziennie
w godzinach pracy Szkoły

Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne
pod nr 61 44 22 468

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

ul. Emilii Sczanieckiej 4
64‒316 Kuślin
gops@kuslin.pl
www.gops.kuslin.pl
Przewodniczący Zespołu
Anna Kędziora
tel. 614473055, tel. 735035032

poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30

tel. 61 44 73 055
tel. 735 035 032
e-mail: gops@kuslin.pl

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nowym
Tomyślu

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
W Nowym Tomyślu

poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30

ul. Marszałka Piłsudskiego 8
64‒300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 26 950
mail: ops@opsnt.pl
www.opsnt.pl
Wyłącznie mieszkańcy Gminy Nowy Tomyśl

poniedziałek 14:00 – 17:00

Zgłoszenie osobiste w celu
uzgodnienia terminu z pracownikiem
socjalnym
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
NAZWA I ADRES
JEDNOSTKI

Kurator Zawodowy
Punkt konsultacyjnoinformacyjny

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Nowym Tomyślu

ZAKRES PORADNICTWA

Udzielanie porad
dla ofiar przemocy
w rodzinie oraz pomoc
w pisaniu pism procesowych do Sądu
i różnego rodzaju pism urzędowych.

prawo rodzinne
i opiekuńcze, zabezpieczenia
społeczne i ochrona praw lokatorów

DANE KONTAKTOWE
(ADRES, NUMER TELEFONU, ADRES
E-MAIL, STRONA WWW)
ORAZ KRYTERIA DOSTĘPU USŁUGI

Punkt konsultacyjno-informacyjny
Dzienny Dom „Senior – WIGOR”
ul. 17 Stycznia 59, 64‒360 Zbąszyń
Tel. 68 38 69 406

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Poznańska 30
64‒300 Nowy Tomyśl
tel. 61 4426 773
pcpr@powiatnowotomyski.pl
www.pcprnt.pl

DNI I GODZINY
DZIAŁALNOŚCI

INFORMACJE
O SPOSOBIE DOKONYWANIA
ZGŁOSZEŃ

Każdy pierwszy wtorek miesiąca
18:00 do 20:00

tel. 68 3869 406
(czynny w godzinach dyżurów)

poniedziałek – piątek
7.30 -15.30

tel. 61 44 26 773

poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30

tel. 61 44 73 055
tel. 61 44 72 769
e-mail: gops@kuslin.pl

Mieszkańcy powiatu nowotomyskiego

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

udzielanie świadczeń, praca
socjalna, wsparcie asystenta rodziny,
uprawnienia do Karty Dużej rodziny
oraz Wielkopolskiej Karty Rodziny

Pomoc Społeczna tel. 614473055
świadczenia rodzinne tel. 614472769
asystent rodziny tel. 735048662
KDR/WKR tel. 694843317 –
ul. Emilii Sczanieckiej 4
64‒316 Kuślin
gops@kuslin.pl
www.gops.kuslin.pl

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

ul. E. Sczanieckiej 1
64‒300 Nowy Tomyśl
tel. + 48 (61) 4423436
fax: + 48 (61) 4423436
e-mail: sekretariat@pppnt.com.pl

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
sekretariat czynny
tel. 61 44 23 436
poniedziałek – piątek
e-mail: sekretariat@pppnt.com.pl
7.00 – 15.00

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii SkłodowskiejCurie
w Nowym Tomyślu

Pomoc psychologiczna i pomoc
pedagogiczna

ul. 3 Stycznia 12, Nowy Tomyśl
mail: sekretariat@sp2nt.pl
www.sp2nt.pl
tel. 61 44 22 614
Wyłącznie dla uczniów Szkoły i ich rodziców

poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne
pod nr 61 44 22 614

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Feliksa Szołdrskiego
w Nowym Tomyślu

Poradnictwo psychologiczno –
pedagogiczne

os. Północ 25, 64‒300 Nowy Tomyśl
mail: sekretariat@sp3nt.pl, www.sp3nt.pl
tel. 61 44 21 061
Wyłącznie dla uczniów Szkoły i ich rodziców

poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne pod
nr 61 44 21 061,
pocztą elektroniczną, za pomocą
systemu Librus Synergia

Pomoc psychologiczno –
pedagogiczna

Bukowiec
ul. Kościelna 75,
64‒300 Nowy Tomyśl
mail: spbukowiec_nt@vp.pl www.spbukowiec.edupage.org
tel. 61 44 115 09
Wyłącznie dla uczniów Szkoły i ich rodziców

poniedziałek – piątek
7.30 – 15.30

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna
w Nowym Tomyślu

Zespół Przedszkolno –
Szkolny
w Bukowcu

Poradnictwo psychologiczne
Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Borui Kościelnej
Poradnictwo pedagogiczne

Pomoc psychologiczna
Szkoła Podstawowa
w Jastrzębsku Starym
Pomoc pedagogiczna

Szkoła Podstawowa
im. Leonarda
Śliwińskiego w Sątopach

Pomoc pedagogiczna

Boruja Kościelna
ul. Szkolna 14
64‒300 Nowy Tomyśl
email: sekretariatspbk@op.pl
www.spbk.pl
tel. 61 44 113 77
Wyłącznie dla uczniów Szkoły i ich rodziców

Jastrzębsko Stare, Plac Kościelny 6
64‒300 Nowy Tomyśl
email: spjastrzebsko@wp.pl
www.spjs.edupage.org
tel. 61 44 51 010
Wyłącznie dla uczniów Szkoły i ich rodziców

Sątopy
ul. Szkolna 3
64‒300 Nowy Tomyśl
email: sp-satopy@op.pl
www.spsatopy.edupage.org
tel. 61 44 118 96
Wyłącznie dla uczniów Szkoły i ich rodziców

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne pod
nr 61 44 115 09

środa
10.30 – 15.30

poniedziałek –
piątek
8.00 – 11.00

Co drugi piątek miesiąca
w wymiarze 5 godzin

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne pod
nr 61 44 113 77

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne pod
nr 61 44 51 010

Piątek w wymiarze 2,5 godzin

poniedziałek i środa 13.00 –
14.00
czwartek
13.00 – 13.30

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne
pod nr 61 44 11 896 lub pocztą
elektroniczną
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
NAZWA I ADRES
JEDNOSTKI

ZAKRES PORADNICTWA

DANE KONTAKTOWE
(ADRES, NUMER TELEFONU, ADRES
E-MAIL, STRONA WWW)
ORAZ KRYTERIA DOSTĘPU USŁUGI

Pomoc pedagogiczna

Wytomyśl
ul. Szkolna 18
64‒300 Nowy Tomyśl
email: sp.wytomysl@wp.pl
www.spwytomysl.edupage.pl
tel. 61 44 119 24
Wyłącznie dla uczniów Szkoły i ich rodziców

Zespół Szkolno
– Przedszkolny
w Wojnowicach

Szkoła Podstawowa im.
A. i Wł. Niegolewskich
w Rudnikach

czwartek
8.55 – 10.35
10.55 – 15.15

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne
pod nr 61 44 11 924 lub pocztą
elektroniczną

czwartek
8.00 – 13.00

Pomoc logopedyczna

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. A.
i Wł. Niegolewskich
w Opalenicy

INFORMACJE
O SPOSOBIE DOKONYWANIA
ZGŁOSZEŃ

wtorek
10:30 – 14:30

Pomoc psychologiczna

Szkoła Podstawowa
im. Marii Kownackiej
w Wytomyślu

DNI I GODZINY
DZIAŁALNOŚCI

Pomoc psychologiczno –
pedagogiczna

ul. Poznańska 37
64‒330 Opalenica
tel. 61 44 77 415 we. 21
tel. 61 44 75 415
email: kontakt@spopalenica.pl
Pomoc wyłącznie dla uczniów szkoły i ich rodziców

poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne pod
nr 61 44 77 415 wew. 21,
61 44 75 415, pocztą elektroniczną:
kontakt@spopalenica.pl, za pomocą
systemu Librus.

Pomoc psychologiczno –
pedagogiczna

Wojnowice, ul. Poznańska 5
64‒330 Opalenica
tel. 61 44 77 776
Email: spwojnowice@wp.pl
Pomoc wyłącznie dla uczniów szkoły i ich rodziców

poniedziałek – piątek
8:30 – 15:00

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne
pod nr 61 44 77 776, pocztą
elektroniczną: spwojnowice@wp.pl,
za pomocą systemu Librus.

poniedziałek – piątek
8:00 – 15:00

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne
pod nr 61 44 74 240, pocztą
elektroniczną: sprudniki@opalenica.
com, za pomocą systemu Librus.

poniedziałek – piątek
8:00 – 15:00

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne
pod nr 61 44 76 779, pocztą
elektroniczną: sekreteriat@szkoladakowy-mokre.pl, za pomocą
systemu Librus.

Pomoc psychologiczno –
pedagogiczna

Rudniki 87
64‒330 Opalenica
tel. 61 44 74 240
Email: sprudniki@opalenica.com
Pomoc wyłącznie dla uczniów szkoły i ich rodziców

Szkoła Podstawowa
w Dakowach Mokrych

Pomoc psychologiczno –
pedagogiczna

Dakowy Mokre, ul. Szkolna 8
64‒330 Opalenica
tel. 61 44 76 779
Email: sekreteriat@szkola-dakowy-mokre.pl
Pomoc wyłącznie dla uczniów szkoły i ich rodziców

Szkoła Podstawowa
w Porażynie

Pomoc psychologiczno –
pedagogiczna

Porażyn 7
64‒330 Opalenica
tel. 61 44 77 228
Email: spporazyn@opalenia.com
Pomoc wyłącznie dla uczniów szkoły i ich rodziców

poniedziałek – piątek
8:00 – 15:00

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne
pod nr 61 44 77 228, pocztą
elektroniczną: spporazyn@opalenia.
com, za pomocą systemu Librus.

Zespół Szkół w Opalenicy

Pomoc psychologiczno –
pedagogiczna

ul. Gimnazjalna 1
64‒330 Opalenica
tel. 61 44 74 330
Email: sekretariat@zs-opalenica.pl
Pomoc wyłącznie dla uczniów szkoły i ich rodziców

poniedziałek – piątek
7:30 – 15:00

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne
pod nr 61 44 74 330, pocztą
elektroniczną: sekretariat@
zs-opalenica.pl, za pomocą systemu
Librus.

Zespół Szkół i Placówek
Oświatowych
w Bolewicach

Poradnictwo psychologiczne
Poradnictwo pedagogiczne

ul. Sportowa 24 a
tel. 61 44 11 793
Wyłącznie dla uczniów szkoły i ich rodziców

Codziennie
8.00 – 13.00

tel. 61 44 11 793 lub osobiście
w sekretariacie szkoły

Szkoła Podstawowa
w Miedzichowie

Poradnictwo psychologiczne
Poradnictwo pedagogiczne

ul. Szkolna 6
tel. 61 44 10 026
Wyłącznie dla uczniów szkoły i ich rodziców

wtorek – piątek
9.00 – 13.00

tel. 61 44 10 026 lub osobiście
w sekretariacie szkoły

I N F O R M A C J A:

wszystkie jednostki poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Nowotomyskiego, prosi się o kontakt
z Wydziałem Administracyjno-Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
tel. 61 44 26 708, bądź o przesłanie informacji wg w/w wzoru na adres e-mail: dnawrot@powiatnowotomyski.pl
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Wywalczyli 13 medali

Reprezentacja Polski
w Opalenicy

W poniedziałek, 24 maja
w Opalenicy rozpoczęło
się pierwsze zgrupowanie
reprezentacji Polski w piłce
nożnej przed turniejem
finałowym EURO 2020.

Opalenica bardzo dobrze przygotowała się na przyjazd gości, wśród których jest m.in. nasz wspaniały rodak,
najlepszy zawodnik świata – Robert
Lewandowski.
Kilka dni przed przyjazdem piłkarzy w mieście ustawiono ich podobizny. Mieszkańcy i goście chętnie wykonują tu sobie pamiątkowe
zdjęcia.

W dniach 13-16 maja
w Siedlcach odbyły
się Mistrzostwa
Polski Krajowego
Zrzeszenia LZS. Klub
LKS „Budowlani – Całus”
reprezentowało 47
zawodników. Na podium
stanęło 13 sztangistów
z nowotomyskiego klubu.

D

B

Weekend majowy
na sportowo

udowlani zdobyli trzy złote, trzy
srebrne oraz siedem brązowych
medali.
Medale złote wywalczyli: Maciej
Tomaszewski (kat. do 45 kg do lat
15), Adrian Krupa (kat. 61 kg do lat
15), Dawid Lisiak (kat. 73 kg do lat
15). Srebrne medale zdobyli: Daria
Gruszkiewicz (kat. 71 kg do lat 17),
Kacper Dziamski (kat. 89 kg do lat 17),
Patryk Ruciak (kat. 96 kg do lat 15).
Brąz wywalczyli: Joanna Stryszak (kat.
55 kg do lat 15), Oliwia Nowak (kat.
71 kg do lat 15), Patrycja Górna (kat.
59 kg do lat 17), Paulina Michalska

o 9 czer wca kadrowicze
mieszkać będą i trenować
w Hotelu Remes Sport & Spa.

(kat. 64 kg do lat 17), Martyna Rosolska (kat. 71 kg do lat 17), Nikola Cebernik (kat. 76+ do lat 15) Julian Błaszczyk (kat. do 49 kg do lat 15).
Ponadto „Budowlani” zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej na tym turnieju. Jak napisali
na swoim profilu Facebook: „Chcemy

ll MM

podziękować naszym wspaniałym
Zawodnikom i Trenerom za świetne
mistrzostwa i liczymy na jeszcze więcej podczas październikowych otwartych Mistrzostw Polski, które najprawdopodobniej odbędą się w Nowym
Tomyślu”.
ll LKS Budowlani – Całus

Turniej tenisa ziemnego

W sobotę, 8 maja turniejem
tenisa ziemnego Zbąszyńskie
Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji, rozpoczęło cykl
imprez plenerowych w roku 2021
pod nazwą „Otwarcie Sezonu”.

N

a terenie zbąszyńskich kortów
stawiło się ośmioro uczestników, by rywalizować o puchar
najlepszego w inaugurującym tegoroczny sezon tenisowy turnieju. Poza
pucharem każdy inkasował nowe
punkty do rankingu 2021. Otwarcia

dokonał Tomasz Szczechowicz, dyrektor Zbąszyńskiego Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji, zaś nad dalszym
przebiegiem imprezy czuwali animatorzy sportu – Łukasz Woźny i Łukasz
Krzyżański.
ll ZCSTiR

Powiatowe Centrum Sportu
w Nowym Tomyślu ponownie
zaprosiło mieszkańców
powiatu do aktywnego
spędzenia czasu. W weekend
majowy, w ramach kolejnej
odsłony wirtualnej akcji,
do podjęcia aktywności
fizycznej zachęcono ponad 270
osób.

K

ażdy uczestnik wydarzenia
musiał pokonać w dowolnie
wybrany przez siebie sposób

dystans 10 km. W ten sposób, choć
w różnych miejscach, w jeden weekend
pokonali wspólnie ponad 2700 km.
Takie zaangażowanie pokazuje jak
wszyscy pragniemy powrotu do aktywności czy po prostu rekreacji. – Mamy
nadzieję, że następne wydarzenia,
dzięki znoszonym obostrzeniom,
odbędą się już w tradycyjnych formułach, choć na pewno będziemy jeszcze korzystać z tej formy rywalizacji,
spotkań, rajdów – powiedział Jakub
Skrzypczak, dyrektor Powiatowego
Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
ll PCS

wydanie 8 (114)

Wiele osób zwraca uwagę
na znaki „Uwaga jeże”, które
znajdują przy opalenickich
drogach. Niewielu jednak
wie, że ich ustawienie
stało się faktem głównie
dzięki zaangażowaniu
najmłodszych mieszkańców
gminy. Realizując projekt
TOekoMYŚL pracownicy
Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu postanowili
zainteresować się tematem.
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Opalenica dba o jeże

Serdeczna karteczka

Z

a pomysł i realizację jeżowego projektu wzięli się już
w ubiegłym roku milusińscy
z Przedszkola nr 2 „Kolorowy Zamek”
w Opalenicy. Dzięki zaangażowaniu
nauczycieli, dyrekcji, rodziców oraz

władz samorządowych miasta udało
się w 2020 roku zrealizować bardzo ciekawy „jeżowy happening”. Na ulicach
rozłożono kamienie w miejscach, gdzie
jeże były widywane. Przy przedszkolu powstał także „Rezerwat dla jeży”.
Więcej o tych i innych ekologicznych,
jeżowych działaniach opowiedzieli
bohaterowie przedsięwzięcia, z którymi spotkała się pomysłodawczyni
projektu TOekoMYŚL, Dorota Kaczmarek radna Rady Powiatu Nowotomyskiego wraz z Marzeną Matusiak
i Krystianem Dybkiem ze Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyślu.
W przedszkolu nagano kilkuminutowy film, który zamieszczono na stronie
www.powiatnowotomyski.pl w zakładce TOekoMYŚL. Zachęcamy do zapoznania się z tym ciekawym projektem.

W ramach ogólnopolskiej akcji
przedszkoli pn. „Serdeczna
Karteczka”, do której dołączyło
Przedszkole w Bukowcu,
przedszkolacy co miesiąc
przygotowują drobne
upominki dla pracowników
różnych instytucji.

W

kwietniu, ze względu
na przypadający w tym
miesiącu Dzień Ziemi,

otrzymują je instytucje związane
z ochroną środowiska. W czwartek, 29
kwietnia takie upominki w postaci 19
prac plastycznych dotarły do pracowników Wydziału Leśnictwa i Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu.
Cieszymy się, że zagadnienia
ochrony środowiska są bliskie najmłodszym mieszkańcom naszego
powiatu. Przedszkolakom serdecznie dziękujemy.
ll KD

Z pomocą dla ptaków

ll MM

Możesz się
zmienić!
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Nowym Tomyślu
planuje realizację
programu korekcyjnoedukacyjnego dla osób
stosujących przemoc
w rodzinie.

P

rogram kierowany jest
do mężczyzn, którzy
chcą zmienić swoje
zachowanie i nauczyć się kontrolować zachowania agresywne, jak opanować złość
i gniew oraz nabyć nowe sposoby rozwiązywania problemów, kształtowania postawy
partnerstwa, a także szacunku wobec kobiet i rodziny oraz
nauczyć się umiejętności prawidłowej komunikacji.
Informacje udzielane
są w siedzibie
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 30, lub pod
nr tel. 61 44 26 773/776,
tel. kom. 697 077 317

Powiat nowotomyski
w ramach zadań dotyczących
ochrony środowiska podobnie
jak w ubiegłym roku
przeprowadził akcję wieszania
budek lęgowych dla ptaków.

W

wyniku utraty naturalnych
siedlisk lęgowych i dziupli,
wiele gatunków ptaków
w Polsce znacznie obniżyło swą liczebność, a niektórym grozi wyginięcie.
Budki lęgowe dla ptaków to zastępcze
miejsca rozrodcze zastępujące im naturalne miejsca gniazdowe, będące najskuteczniejszym sposobem ich ochrony. Dlatego w ramach aktywnej ochrony
środowiska w powiecie nowotomyskim

zapewniono miejsca, gdzie ptaki mogą
bezpiecznie odbyć okres lęgowy. Zakupiono budki lęgowe przeznaczone dla
ptaków małych np. dla sikorki modraszki, czubatki, sosnówki, muchołówki oraz natynkowe budki lęgowe dla
jerzyków. W ramach edukacji ekologicznej najmłodszych, budki dla ptaków małych trafiły do przedszkoli i szkół podstawowych w powiecie
nowotomyskim, natomiast budki dla
jerzyków zostały przekazane do zawieszenia na wysokich budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowym Tomyślu. Akcję koordynowali pracownicy Wydziału Leśnictwa
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
ll EF
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Lotniczy zabieg ratowniczy
Nadleśnictwo Grodzisk Wlkp. informuje, że w dniach od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. na terenach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa
Grodzisk Wlkp., położonych na terenie powiatu nowotomyskiego, gmina Opalenica i gmina Kuślin oraz na terenie powiatu szamotulskiego, gmina
Duszniki odbędzie się lotniczy zabieg ratowniczy drzewostanów, ograniczający liczebność owadów doskonałych chrabąszcza majowego na łącznej
powierzchni 890,66 ha. Od 10 maja do 14 czerwca 2021 r. na tych terenach obowiązuje całkowity zakaz wstępu do lasu.
Zabieg będzie wykonany na terenie leśnictw: Wąsowo, Porażyn i Bukowiec Stary przy użyciu środka ochrony roślin MOSPILAN 20 SP
w ilości 0,40 kg/ha (nr zezwolenia: decyzja MRiRW R-258/2020d z dnia 07.04.2020 r. zmieniająca zezwolenie MRiRW nr R-37/2008 z 29.04.2008 r.).
Zabieg odbędzie się w 4 kompleksach leśnych zlokalizowanych w sąsiedztwie miejscowości:
– Kuślin, Michorzewko, Dąbrowa, Dąbrowa Nowa – pole zabiegowe nr 1 (powierzchnia 137,24 ha),
– Porażyn, Jastrzębniki, Dąbrowa, Dąbrowa Nowa - pole zabiegowe nr 2 (powierzchnia 603,67 ha),
– Turkowo, Zakrzewko, Sędziny, Sędzinko – pole zabiegowe nr 3 (powierzchnia 84,37 ha),
– Niegolewo, Wiktorowo, Zalesie, Sędziny Huby – pole zabiegowe nr 4 (powierzchnia 65,38 ha).
Pola zabiegowe zostały zobrazowane w mapach. Okres karencji dla zbiorów płodów runa leśnego wynosi 14 dni od ostatniego zastosowania środka.

