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Grono osób, które wspiera dzia³al-
noœæ SOSW w Zb¹szyniu jest du¿e.
Jednak pieni¹dze na boisko i plac za-
baw przekazali g³ównie sponsorzy,
a zarazem przyjaciele placówki z Ho-
landii oraz zb¹szynianie: Tomasz
Jazdon, Krzysztof Pawelski, Andrzej
Brud³o, Damian Matysiak. Holender-
scy partnerzy przyjechali tego dnia
osobiœcie do Zb¹szynia, by uczest-
niczyæ w tym wa¿nym dla placówki
dniu. Specjalnie dla nich oraz pozo-
sta³ych goœci dzieci z Oœrodka przy-
gotowa³y przedstawienie, a nastêp-
nie zaprosi³y do obejrzenia prezen-
tacji multimedialnej na temat dzia-
³alnoœci SOSW.
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Na pocz¹tku paŸdziernika w Specjalnym Oœrodku
Szkolno – Wychowawczym w Zb¹szyniu odby³o siê po-
œwiêcenie i uroczyste otwarcie boiska sportowego oraz
placu zabaw. Œrodki na ich powstanie przekazali spon-
sorzy. Udzia³ w wydarzeniu wzi¹³ m.in. starosta nowo-
tomyski, Andrzej Wilkoñski.

Starosta nowotomyski Andrzej Wil-
koñski oraz przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Nowotomyskiego Zbigniew
Markowski z³o¿yli w pi¹tek, 2 paŸ-
dziernika 2009r. gratulacje Markowi
Œwitale, prezesowi Przedsiêbiorstwa
Budowlanego „Dombud” Sp. z o.o. z
Nowego Tomyœla. Firma w ostatnim
czasie uzyska³a certyfikat „Najwy¿sza
Jakoœæ w Budownictwie” za „Naj-
wy¿sz¹ jakoœæ kompleksowych us³ug
budowlanych opart¹ na wieloletnim
doœwiadczeniu i nowoczesnych roz-
wi¹zaniach technologicznych oraz
wzorcowy system zarz¹dzania przed-
siêbiorstwem”.
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– Mamy na wzglêdzie bezpieczeñstwo
kobiet, by zw³aszcza w nag³ym przy-
padku szybko i sprawnie wykonaæ ce-
sarskie ciêcie – powiedzia³ Janusz
Nowak, dyrektor Samodzielnego Pu-
blicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Tomyœlu.
Koszt wygospodarowania i przygoto-
wania takiej sali to kwota 400 tys. z³.
Znajduje siê tam te¿ m.in. odrêbne
pomieszczenie do opieki nad nowo-
narodzonym dzieckiem.
Liczba porodów w nowotomyskim
szpitalu ci¹gle wzrasta. Pod koniec
wrzeœnia statystki mówi³y o liczbie
ponad 700 porodów w Nowym Tomy-
œlu od pocz¹tku roku. Profesjonalna
sala do ciêæ cesarskich jest zatem jak
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W po³owie wrzeœnia w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyœlu oddano do u¿ytku
profesjonalnie i nowoczeœnie wyposa¿on¹ salê do ciêæ cesarskich. Umiejscowiono j¹
na poziomie Oddzia³u Po³o¿niczo - Ginekologicznego, co oznacza, ¿e rodz¹ce kobiety
nie s¹ transportowane na inny poziom lub oddzia³ szpitala, by wykonaæ tê operacjê.

najbardziej potrzeba i uzasadniona.
W œrodê, 7 paŸdziernika 2009 r. przed-
stawiciele Rady Spo³ecznej SP ZOZ

zaproszeni zostali do obejrzenia no-
wej sali. Wszyscy byli pod wra¿eniem
jej nowoczesnego wyposa¿enia.

Starostwo Powiatowe w Nowym To-
myœlu informujê, ¿e przystêpuje do
realizacji Projektu: „Rozwój i awans
przez kompetencje jêzykowe”  w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapi-
ta³ Ludzki, Dzia³anie 8.1 Rozwój pra-
cowników i przedsiêbiorstw w regio-
nie, Poddzia³anie 8.1.1 Wsparcie roz-

woju kwalifikacji zawodowych i do-
radztwo dla przedsiêbiorstw.
Projekt wspó³finansowany jest ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³eczne-
go.

Projekt skierowany jest do doros³ych

osób pracuj¹cych, które w sposób
trwa³y i efektywny chc¹ podnieœæ
swoje kwalifikacje jêzykowe. W ra-
mach Projektu bêdzie mo¿na skorzy-
staæ  z bezp³atnych 120-godzinnych
kursów jêzyka angielskiego i niemiec-
kiego.
Uczestnikami szkolenia mog¹ byæ
osoby doros³e, pracuj¹ce, zatrudnio-
ne lub posiadaj¹ce zameldowanie na
terenie Powiatu Nowotomyskiego.
Szkolenia zostan¹ przeprowadzone w
Nowym Tomyœlu, Opalenicy i Zb¹-

szyniu. W zwi¹zku z tym, ¿e s¹ one
adresowane do osób pracuj¹cych, od-
bywaæ siê bêd¹ w godzinach popo³u-
dniowych, dwa razy w tygodniu po
dwie godziny lekcyjne  (co stanowi
120 godzin lekcyjnych w trakcie trwa-
nia kursu).
Czas trwania kursu: listopad 2009 -
czerwic 2010.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona
na pocz¹tku listopada w Nowym To-
myœlu, Opalenicy  i Zb¹szyniu  Szcze-

gó³owe informacje z dok³adnym po-
daniem terminów, miejsca i godziny
zostan¹ w najbli¿szym czasie umiesz-
czone stronie internetowej Starostwa
Powiatowego  w Nowym Tomyœlu:
www.nowytomysl.com.pl .
Informacje mo¿na te¿ uzyskaæ w Wy-
dziale Edukacji i Rozwoju Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyœlu,
pokój nr 28, 29 i 32, oraz pod nume-
rami telefonów: 061 4426706,
4426757, 4426723.


