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Uwaga rolnicy!!! Ruszają działania PROW 2007-2013

Ruszył projekt „Wzrost przedsiębiorczości w subregionie 
konińskim poprzez samozatrudnienie”

Zapoznaj się z bogatą ofertą edukacyjną szkół Powiatu 
Konińskiego

Pod koniec marca br. Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła 
nabory wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 na działania 
tj. 
 „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
 „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”
 „Modernizacja gospodarstw rolnych”
 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-

biorstw”

Z początkiem maja ruszy pierwszy etap 
projektu „Wzrost przedsiębiorczości w sub-
regionie konińskim poprzez samozatrudnie-
nie”. Rekrutację oraz wstępną weryfikację 
kwalifikowalności wniosków przeprowadził 
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, który 
spośród 175 osób zainteresowanych udzia-
łem w projekcie wyłonił 66 beneficjentów 
pomocy. Aby poinformować o terminach, 
zasadach i trybie przyznawania wsparcia 
Starostwo Powiatowe w Koninie, koniński 
Urząd Pracy oraz Agencja Rozwoju Regio-
nalnego zorganizowały seminarium pt. 
"Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczo-
ści i samozatrudnienia w subregionie konińskim".

Niepowtarzalna atmosfera, wysoki po-
ziom nauczania, wykwalifikowana, twórcza 
i życzliwa kadra oraz szerokie możliwości 
rozwoju zarówno młodzieży jak i osób do-
rosłych – to tylko nieliczne z powodów, dla 
których warto podjąć naukę w szkołach 
Powiatu Konińskiego. Przekonaj się sam! 
Zapraszamy do: Zespołu Szkół Ekonomicz-
no-Usługowych w Żychlinie, Zespołów 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie 
i Sompolnie. Zapoznaj się również z ofertą 
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Ślesinie i Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. 
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22 marca poznaliśmy nazwiska laure-
atów VIII edycji konkursu Wielkopolski 
Rolnik Roku. Statuetki Siewcy otrzymało 
10 najbardziej przedsiębiorczych wielko-
polskich gospodarzy, w tym dwóch z po-
wiatu konińskiego: Marek Kantarowski 
i Mariusz Smolarek. 

W Gali Wielkopolskiego Rolnika Roku, 
która odbyła się w Auli Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, państwu 
Kantarowskim i Smolarkom towarzyszyli 
Starosta Koniński Stanisław Bielik i in-
spektor ds. rolnictwa Bożena Frankowska.

Celem, trwającego od 8 lat, konkursu 
jest promocja wielkopolskiego rolnictwa. 

W dotychczasowych edycjach, na 600 
rolników biorących w nim udział, statuet-
ką nagrodzono 69 - wyróżniających się 
konkurencyjnością, innowacyjnością oraz 
stosowaniem nowoczesnych technologii.

W tym roku, wśród 18 gospodarzy no-
minowanych z 31 powiatów Wielkopolski 
znalazło się trzech rolników z powiatu ko-
nińskiego: Marek Kantarowski i Mariusz 
Smolarek z miejscowości Izabelin w gmi-
nie Kramsk oraz Krzysztof Ruszczyński 
z Sycewa w gminie Sompolno. A presti-
żowy Tytuł „Wielkopolski Rolnik Roku 
2008” trafił aż do dwóch z nich. 

Nominowani do tytułu, Anna i Krzysz-
tof Ruszczyńscy, na gospodarstwie 

o powierzchni 46 ha prowadzą ekolo-
giczne sady. Najlepsze wyniki osiągają 
w produkcji jabłek, tj. rocznie ok. 40 ton 
owocu z ha. Ponadto, rolnicy uprawia-
ją także wiśnie, czarną porzeczkę oraz 
grusze.

Z kolei, obydwaj zdobywcy tytułu spe-
cjalizują się w produkcji mleka. Alicja 
i Marek Kantarowscy prowadzą gospo-
darstwo rolne o powierzchni 75 ha. Ho-
dując 120 sztuk bydła (w tym 67 krów 
mlecznych) osiągają rocznie średnią wy-
dajność od jednej krowy ok. 8650 litrów 
mleka w klasie ekstra.

Teresa i Mariusz Smolarkowie są wła-
ścicielami gospodarstwa o powierzchni 
65 ha, a hodowla 110 sztuk bydła (w tym 
70 krów) pozwala im osiągać rocznie 8500 
litrów mleka od jednej krowy w klasie eks-
tra. Gospodarstwa laureatów z naszego 
powiatu są całkowicie zmechanizowane 
i spełniają wszystkie wymogi unijne.

Z każdym rokiem, wśród laureatów kon-
kursu „Wielkopolski Rolnik Roku” przyby-
wa rolników z powiatu konińskiego. Uzy-
skanie tego prestiżowego wyróżnienia, to 
przede wszystkim ogromne osiągnięcie 
i powód do osobistej satysfakcji naszych 
rolników ale także najlepsze świadectwo 
tego, że rolnictwo w powiecie konińskim 
jest nowoczesne i konkurencyjne. Co na-

Rolnik Koniński
Rolnicy z powiatu 
konińskiego wśród laureatów 
Konkursu Wielkopolski 
Rolnik Roku

biera szczególnego znaczenia na tle bar-
dzo dobrego rolnictwa w Wielkopolsce. 
To właśnie takie gospodarstwa przyczy-
niają się do kreowania nowego wizerun-
ku wsi i zapewnienia rolnictwu z powiatu 
konińskiego właściwego miejsca w kraju 
i zjednoczonej Europie.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Komunikat Regionalnej 
Komisji ds. 

Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy w Rolnictwie 

Indywidualnym
Od 2008 roku istnieje Regionalna 

Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy w Rolnictwie Indywidualnym.

Utrzymujący się nienajlepszy stan 
bezpieczeństwa przy pracach rolni-
czych oraz wciąż duża liczba wypad-
ków wśród rolników i członków ich 
rodzin wskazuje na konieczność pro-
wadzenia prewencji w rolnictwie indy-
widualnym.

Dlatego też w 2009 roku Regionalna 
Komisja będzie prowadzić: 
– szkolenia w zakresie bhp w rolnic-

twie indywidualnym przy współ-
udziale sygnatariuszy „Porozumie-
nia w sprawie współpracy na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy w rolnictwie” z dnia 
6 marca 2006r., którego adresatem 
są rolnicy, w tym rolnicy przyjmujący 
uczniów kierunków rolniczych szkół 
ponadgimnazjalnych na praktyki za-
wodowe.

- szkolenia sołtysów, którzy jako li-
derzy środowisk wiejskich mają 
znaczny wpływ na propagowanie 
bezpiecznych zachowań przy pracy 
rolniczej.

- szkolenia edukacyjne dla uczniów 
kierunków rolniczych szkół ponad-
gimnazjalnych oraz uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
z środowisk wiejskich.
oraz popularyzować zagadnienia 

związane z bezpieczeństwem pracy 
wśród rodziców uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych o kierunkach rolniczych 
i przeprowadzać wizytacje gospo-
darstw rolnych prowadzących praktyki 
zawodowe uczniów.

Bożena Frankowska
Przewodnicząca Komisji

Grzegorz Dutkiewicz
Sekretarz Komisji
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Rolnik Koniński
Komunikaty o naborze wniosków w ramach PROW 

Pod koniec marca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabory wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach następujących działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

„Ułatwianie startu 
młodym rolnikom”

Nabór trwa od 25 marca br.
Celem działania jest stymulowanie zmian 

strukturalnych w sektorze rolnym przez uła-
twianie przejmowania lub zakładania gospo-
darstw rolnych przez osoby młode o odpo-
wiednich kwalifikacjach zawodowych.

O pomoc mogą się ubiegać osoby, które 
dopiero planują przejęcie gospodarstwa lub 
prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż 
12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku 
o pomoc, a gospodarstwo nabyły wyłącznie 
w drodze: spadku lub darowizny przed osią-
gnięciem pełnoletniości albo po ukończeniu 
18 roku życia, lecz w trakcie nauki w systemie 
dziennym, a w nauczaniu nie miały przerw.

Pomoc wypłacana jest w formie jednora-
zowej premii i wynosi 50 tys zł.

„Różnicowanie 
w kierunku działalności 

nierolniczej”
Nabór wniosków rozpoczął się 

15 kwietnia 2009 r.
Celem działania jest różnicowanie dzia-

łalności rolniczej w kierunku podejmowania 
lub rozwijania przez rolników, domowników 
i małżonków rolników, działalności nierolni-
czej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie 
na tworzenie pozarolniczych źródeł docho-
dów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem 
na obszarach wiejskich.

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub 
rozwoju działalności w zakresie:
– usług dla gospodarstw rolnych lub leśnic-

twa,
– usług dla ludności,
– sprzedaży hurtowej i detalicznej,
– rzemiosła lub rękodzielnictwa,
– robót lub usług budowlanych oraz instala-

cyjnych,
– usług turystycznych oraz związanych ze 

sportem, rekreacja i wypoczynkiem,
– usług transportowych,
– usług komunalnych,
– przetwórstwo produktów rolnych lub jadal-

nych produktów leśnych,
– magazynowanie lub przechowywanie to-

warów,
– wytwarzanie produktów energetycznych 

z biomasy,
– rachunkowości doradztwa lub usług infor-

matycznych,
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów 

kwalifikowanych operacji. Maksymalna wy-
sokość pomocy udzielonej jednemu benefi-
cjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie 
realizacji Programu, nie może przekroczyć 
100.000 zł. Poziom pomocy finansowej wy-
nosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowa-
nych operacji.

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”
Nabór będzie przeprowadzony w dniach 5-18 maja 2009 r.

Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przed-
siębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Pomocy udziela się przedmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem 
mikroprzedsiebiorstw, działających w zakresie:
– usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
– usługi dla ludności,
– sprzedaży hurtowej i detalicznej,
– rzemiosła lub rękodzielnictwa,
– robót lub usług budowlanych oraz instalacyjnych,
– usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
– usług transportowych,
– usług komunalnych,
– przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
– magazynowanie lub przechowywanie towarów,
– wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy,
– rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych,

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Pro-
gramu, nie może przekroczyć 300.000 zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub 
jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjento-
wi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100.000zł. 

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

„Modernizacja gospodarstw rolnych”
Nabór będzie trwał od 21 do 28 kwietnia 2009 r.

Celem działania jest wsparcie moderni-
zacji gospodarstw powodujące zwiększenie 
ich efektywności poprzez lepsze wykorzy-
stanie czynników produkcji, w tym: wpro-
wadzenie nowych technologii produkcji, 
poprawę jakości produkcji, różnicowanie 
działalności rolniczej, a także zharmoni-
zowanie warunków produkcji rolnej z wy-
mogami dotyczącymi ochrony środowiska 
naturalnego, higieny produkcji oraz warun-
ków utrzymania zwierząt.

Pomoc przyznawana jest na następujące 
rodzaje inwestycji:
– Budowa, przebudowa, remont połączo-

ny z modernizacją budynków lub budowli 
wykorzystywanych do produkcji rolnej.

– Zakup lub instalacja maszyn, urządzeń 
wyposażenia do produkcji rolnej, prze-
chowalnictwa, suszenia, magazynowa-
nia.

– Zakładanie lub wyposażanie sadów lub 
plantacji wieloletnich w tym koszty za-
kupu materiału rozmnożeniowego lub 
nasadzeniowego przeznaczonego do za-
łożenia sadu lub plantacji, których okres 
użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, koszty 
grodzenia, wyposażania sadów i planta-
cji wieloletnich w niezbędne urządzenia 
techniczne i technologiczne.

– Wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla 
zwierząt, w szczególności koszty grodze-
nia lub budowy wiat.

– Instalacja lub budowa budynków lub bu-
dowli, zakup, instalacja maszyn lub urzą-
dzeń służących ochronie środowiska, 
w tym do składowania odchodów zwie-
rzęcych lub odpadów, mycia lub czysz-
czenia sprzętu, oczyszczania ścieków.

– Zakup sprzętu komputerowego i opro-
gramowania 
Gospodarstwo, którego dotyczy inwesty-

cja, jest żywotne pod względem ekonomicz-
nym (wielkość ekonomiczna gospodarstwa 
wynosi, co najmniej równowartość 4 ESU) 
i jest prowadzone przez osobę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Pomoc ma formę refundacji części kosz-
tów kwalifikowanych operacji (części po-
niesionych kosztów realizacji inwestycji).

Maksymalna wysokość pomocy udzie-
lonej jednemu beneficjentowi i na jedno 
gospodarstwo rolne w ramach działania, 
w okresie realizacji PROW, nie może prze-
kroczyć 300 000 zł. 

Do realizacji mogą być przyjęte ope-
racje, których wysokość kosztów kwa-
lifikowanych będzie wynosiła powyżej 
20 000zł. Ograniczenie to nie dotyczy 
operacji obejmujących wyłącznie wyposa-
żenie gospodarstwa rolnego w urządzenia 
do składowania nawozów mineralnych lub 
projektów związanych z dostosowaniem do 
norm wspólnotowych.

Bożena Frankowska 
Biuro Rolnictwa i Leśnictwa

Więcej informacji o powyższych działaniach można uzyskać w Biurze Rolnictwa i Leśnictwa 
Starostwa Powiatowego w Koninie, ul Hurtowa 1, pok. 208, tel. 063 243 02 40.
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W 2009 r. rolnicy mogą ubiegać się o ta-

kie same rodzaje płatności bezpośrednich, 
jakie były przyznawane za 2008 r. Istot-
ne zmiany zasad przyznawania płatności 
będą dotyczyły jedynie krajowych płatno-
ści uzupełniających do powierzchni upraw 
roślin przeznaczonych na paszę, uprawia-
nych na trwałych użytkach zielonych, czyli 
tzw. „płatności zwierzęcych” oraz płatno-
ści uzupełniających do plantacji orzechów, 
tj. orzecha włoskiego oraz leszczyny. 

W 2009 r. płatność uzupełniająca do 
plantacji orzechów będzie przysługiwa-
ła, jeżeli liczba drzew orzechowych lub 
sadzonek tych drzew na hektar gruntów 
rolnych objętych wnioskiem o przyznanie 
tej płatności będzie nie mniejsza niż 200 
– w przypadku leszczyny lub 75 – w przy-
padku orzecha włoskiego.

Zmiany w stosunku do zasad przyzna-
wania płatności zwierzęcej obowiązują-
cych w poprzednich latach dotyczą:
 możliwości ubiegania się o płatność 

zwierzęcą przez rolników, którzy otrzy-
mali płatności do powierzchni upraw 
paszowych w 2006 r., lecz produkcję 
zwierzęcą rozpoczęli w okresie od 1 
kwietnia 2006 r. do 14 marca 2007 r.,

 możliwości uwzględnienia, przy określa-
niu maksymalnej powierzchni, do jakiej 
rolnik może uzyskać płatność zwierzęcą 
powierzchni trwałych użytków zielo-
nych, traw na gruntach ornych, mie-
szanek roślin motylkowatych z trawami 
do jakiej w 2006 r. przyznano płatność 
rolnikowi lub małżonkowi rolnika ubie-
gającego się o przyznanie płatności 
zwierzęcej,

 możliwości uzyskania płatności zwierzę-
cej przez rolników, którzy nie składali 
wniosków o przyznanie płatności bez-
pośrednich w latach 2004-2006, a po-
siadali (oni lub ich małżonkowie) zwie-
rzęta w okresie od 15 września roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku 
o przyznanie płatności do 14 marca 
roku złożenia tego wniosku, 

 zwiększenia do 75% maksymalnej 
powierzchni, do jakiej „nowi rolnicy” 
mogą uzyskać płatność zwierzęcą. 
Zmiana ta dotyczy zarówno rolników, 
którzy uzyskiwali już płatność zwierzęcą 
w poprzednich latach, jak i tych, którzy 
dopiero będą się o nią ubiegać.

 możliwości przejęcia prawa do 
uzyskiwania płatności zwierzęcej 
wraz z przejęciem gospodarstwa. 

Od 2009 r. rolnik przejmujący gospo-
darstwo od rolnika dotychczas otrzy-
mującego płatność zwierzęcą, będzie 
uprawniony do otrzymywania płatności 
zwierzęcej w wysokości przyznawanej 
zbywcy niezależnie od stanu aktualnie 
utrzymywanych zwierząt, a jeśli przed 
tym nabyciem sam również był upraw-
niony do otrzymywania płatności zwie-
rzęcej – w wysokości sumy swoich do-
tychczasowych płatności (nabywcy) oraz 
płatności przyznawanych wcześniej 
zbywcy gospodarstwa. Analogiczna 
zasada będzie obowiązywała w stosun-
ku do rolników zawierających związek 
małżeński z rolnikiem uprawnionym do 
uzyskiwania płatności zwierzęcej.

 możliwości uzyskania płatności zwie-
rzęcej przez rolników, którzy w roku 
2006 uzyskali płatność uzupełniającą 
do mieszanek roślin motylkowatych 
drobnonasiennych z trawami. W 2009 
r. powierzchnia takich mieszanek będzie 
mogła zostać uwzględniona przy okre-
ślaniu maksymalnej powierzchni, do ja-
kiej dany rolnik może uzyskać płatność 
zwierzęca, o ile we wniosku o przyzna-
nie płatności na 2006 r. wskazał taki 
rodzaj mieszanki.
Jak co roku, wnioski o przyznanie płat-

ności rolnicy mogą składać w biurach 
powiatowych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze 
względu na miejsce zamieszkania lub sie-
dzibę wnioskodawcy, lub za pośrednic-
twem poczty do 15 maja 2009 r. Dopusz-
czalne jest złożenie wniosku w terminie 25 
dni kalendarzowych po tym terminie, czyli 
do 9 czerwca 2009 r., jednakże za każdy 
dzień roboczy opóźnienia należna rolniko-
wi płatność będzie pomniejszana o 1%.

Rolnicy, którzy w 2008 roku złożyli 
wnioski o przyznanie płatności bezpośred-
nich, otrzymali z ARiMR spersonalizowa-
ny wniosek o przyznanie płatności na rok 
2009 wraz z materiałem graficznym i kar-
tą informacyjną, w której zawarte są mię-
dzy innymi dane o powierzchniach kwalifi-
kowanych w ramach poszczególnych dzia-
łek ewidencyjnych, powierzchnie trwałych 
użytków zielonych zgłoszone przez rolnika 
w 2007 i 2008 roku oraz informacje doty-
czące przyznanej płatności zwierzęcej.

W 2009 roku na jednym formularzu 
wniosku o przyznanie płatności rolnicy 
mogą ubiegać się o przyznanie następują-
cych rodzajów płatności:

 jednolitą płatność obszarową (JPO);
 krajowe uzupełniające płatności obsza-

rowe (UPO), w tym: 
• płatność do grupy upraw podstawo-

wych,
• płatność do powierzchni uprawy chmie-

lu, zadeklarowanej przez rolnika we 
wniosku o przyznanie płatności do 
gruntów rolnych na dany rok,

• płatność do powierzchni uprawy chmie-
lu, do której rolnikowi przyznano płat-
ność uzupełniającą do powierzchni 
uprawy chmielu za 2006 rok,

• płatność do powierzchni roślin prze-
znaczonych na paszę, uprawianych na 
trwałych użytkach zielonych (płatności 
zwierzęce);

 płatność do upraw roślin energetycz-
nych;

 oddzielną płatność z tytułu owoców 
i warzyw (płatność do pomidorów); 

 przejściowe płatności z tytułu owoców 
miękkich;

 płatność cukrową;
 pomoc do rzepaku;
 pomoc finansową z tytułu wspierania 

gospodarowania na obszarach górskich 
i innych obszarach o niekorzystnych wa-
runkach gospodarowania (ONW).
We wniosku o przyznanie płatności 

obszarowych rolnik zobowiązany jest za-
deklarować wszystkie grunty rolne będące 
w jego posiadaniu, niezależnie od tego, 
czy ubiega się o przyznanie płatności ob-
szarowych do tych gruntów.

Wraz z wnioskiem rolnik zobowiązany 
jest złożyć wypełnione i podpisane załącz-
niki graficzne oraz inne wymagane doku-
menty, w zależności od rodzaju płatności, 
o jakie rolnik się ubiega w danym roku. 

Szczegółowe informacje o zasadach 
przyznawania płatności bezpośrednich 
w 2009 roku oraz wykaz dokumentów, 
jakie rolnik zobowiązany jest złożyć wraz 
z wnioskiem o przyznanie płatności, do-
stępne są na stronie internetowej ARiMR 
www.arimr.gov.pl

W przypadku wątpliwości, co do prawi-
dłowego wypełnienia wniosku oraz zasad 
przyznawania płatności w 2009 r. rolnicy 
mogą korzystać z informacji udzielanych 
przez pracowników Biur Powiatowych, 
Oddziałów Regionalnych ARiMR, a także 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego i na bie-
żąco w funkcjonującej bezpłatnej infolinii 
pod numerem 0 800 38 00 84, czynnej 
codziennie (oprócz świąt) w godzinach 
7.00 – 21.00.

Grzegorz Galiński 
Kierownik Biura Powiatowego

Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Koninie

Rolnik Koniński
To warto wiedzieć 
– płatności bezpośrednie w 2009 roku
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Upadłość 
konsumencka

Z dniem 31 marca 2009 
roku weszły w życie nowe 
przepisy dot. upadłości kon-
sumenckiej. Do obowiązu-
jącego porządku prawnego 
wprowadziła je ustawa z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zmianie 
ustawy – Prawo upadłościo-
we i naprawcze oraz usta-
wy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (Dz. 

U z 2008 r. nr 234, poz. 1572). Jed-
nolitą treść w/w aktu prawnego znaleźć 
można na stronach Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej - www.sejm.gov.pl. Pier-
wotną treść ustawy Prawo upadłościowe 
i naprawcze zawiera Dz. U. z 2003 r., 
Nr 60, poz. 535. 

Zgodnie z w/w ustawą upadłość kon-
sumencką mogą ogłosić jedynie osoby 
fizyczne, które nie prowadzą działalno-
ści gospodarczej, a ich kłopoty finanso-
we są wyłącznie skutkiem wyjątkowych, 
niezależnych od nich, zdarzeń losowych. 
Z upadłości nie będą mogły skorzystać:
– osoby, które zaciągnęły zobowiązania, 

gdy były już niewypłacalne,

– osoby, które z własnej winy albo za 
swoją zgodą straciły pracę.
Upadłość można będzie ogłosić tylko 

raz na 10 lat. Procedura ogłaszania upa-
dłości konsumenckiej przebiega według 
następującego schematu:
1. Złożenie przez zadłużoną osobę wnio-

sku o upadłość w sądzie (nie będzie ona 
jednak do tego zobowiązana).

2. Likwidacja majątku dłużnika przez sąd 
powszechny. 

3. Orzeczenie sądu dot. planu spłat pozo-
stałych długów w okresie do 5 (maksy-
malnie 7) lat.
Istotnym jest, że jeśli upadły dłużnik 

posiada mieszkanie lub dom, to go straci. 
Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nie-
ruchomości upadły dostanie tylko kwotę 
odpowiadającą przeciętnemu rocznemu 
czynszowi najmu mieszkania.

Pamiętać przy tym należy, że dla zabez-
pieczenia interesów wierzycieli, dłużnik 
będzie zmuszony do corocznego składa-
nia sprawozdania z wykonania planu spłat 
oraz osiągniętych przychodów. Wyżej 
wskazany akt prawny przewiduje moż-
liwość modyfikacji planu spłaty w razie 
wystąpienia czasowej przeszkody w ich 
uiszczaniu przez dłużnika. W takim przy-
padku sąd, po wysłuchaniu wierzycieli, bę-
dzie mógł przedłużyć okres spłaty, ale nie 

więcej niż o dwa lata. W okresie wykony-
wania planu spłaty wierzycieli upadły nie 
będzie mógł dokonywać czynności praw-
nych przekraczających granice zwykłego 
zarządu (np. brać kredytów ani kupować 
na raty), będzie jednak uprawniony do 
zaciągania zobowiązań niezbędnych dla 
utrzymania swojego i osób, w stosunku do 
których ciąży na nim ustawowy obowią-
zek dostarczania środków utrzymania.

Po 5 (maksymalnie 7) latach pozostałe 
nieuregulowane długi zostaną umorzone. 
Umorzenie to nie obejmie jednak zobo-
wiązań obejmujących świadczenia okre-
sowe, których tytuł prawny nie wygasł, 
oraz zobowiązań powstałych po ogłosze-
niu upadłości. 

Przypomnieć jednak trzeba, że jeżeli 
dłużnik nie będzie dobrowolnie spłacał 
swych zobowiązań zgodnie z planem lub 
zaciągnie kolejne zobowiązania, albo nie 
będzie współpracować z organami pro-
wadzącymi postępowanie, zostanie ono 
umorzone. Tym samym swoje należności 
będzie musiał regulować na ogólnych za-
sadach. 

Opłata za wszczęcie postępowania 
upadłościowego konsumenta wyniesie 
200 zł.

Bernadeta Szmytka 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Z cyklu: Uwaga Konsumenci / Z Kroniki Powiatu

Powiat koniński rozpoczął przygotowa-
nia do uczczenia 200 rocznicy urodzin 
Fryderyka Chopina.

17 marca, podczas spotkania w koniń-
skim Starostwie powołany został Komitet 
Regionalny „Chopin 2010”, który pełnić 
będzie rolę koordynatora przyszłorocz-
nych obchodów na terenie powiatu.

W pracach Komitetu za-
deklarowali udział wszyscy 
uczestnicy wtorkowego 
spotkania: przedstawi-
ciele samorządu woje-
wódzkiego, powiatowego 
i miejskiego, członkowie 
Towarzystwa im. Fryde-
ryka Chopina w Żychlinie 
a także instytucje kultural-
ne i placówki oświatowe.

Głównym zadaniem Ko-
mitetu będzie przygotowa-
nie miejscowego progra-
mu obchodów dwusetnej 
rocznicy urodzin wielkiego 
kompozytora. Nad jego 

prawidłowym przebiegiem czuwać będzie 
3 osobowe prezydium: Ryszard Sławiń-
ski – przewodniczący Komitetu, Starosta 
Koniński Stanisław Bielik, z-ca przewod-
niczącego oraz Danuta Plucińska – sekre-
tarz.

Przypadająca w 2010 roku okrągła 
rocznica urodzin Kompozytora ma zazna-

czyć się w świadomości mieszkańców po-
wiatu jako wielkie święto kultury polskiej. 
Ma również posłużyć promocji Żychlina 
w kraju i zagranicą, jako miejsca kojarzo-
nego z osobą Chopina.

Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny 
dla szkół muzycznych I i II stopnia, sze-
reg koncertów z udziałem utalentowa-
nych młodych pianistów, m.in. Festiwal 
Chopinowski – Interpretacje Młodych, 
to projekty, które na pewno włączone 
zostaną do programu przyszłorocznych 
obchodów. Dyskutowano także o możli-
wości zbudowania w Żychlinie popiersia 
Fryderyka Chopina oraz utworzenia Izby 
Pamięci poświęconej Kompozytorowi. 
Wicestarosta Małgorzata Waszak poinfor-
mowała uczestników spotkania o planach 
samorządu powiatowego dotyczących re-
witalizacji kompleksu pałacowo – parko-
wego w Żychlinie.

O kolejnych posiedzeniach Komitetu 
i rozstrzygnięciach dotyczących progra-
mu regionalnych obchodów dwusetnej 
rocznicy urodzin Fryderyka Chopina bę-
dziemy informować na bieżąco.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Powołano Komitet Regionalny 
„Chopin 2010”
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W dniach 20 - 21 marca br., na zapro-
szenie Starosty dr. Benno Kaufholda, Sta-
rosta Koniński - Stanisław Bielik i Eweli-
na Rapeła z Wydziału Promocji i Rozwoju 
przebywali z wizytą w zaprzyjaźnionym 
powiecie Ilm w Turyngii.

Głównym celem dwudniowej wizyty 
było podpisanie Wspólnego protokołu 
w sprawie realizacji zadań w zakresie 
współpracy pomiędzy obydwoma powia-
tami w 2009 roku, który przewiduje:
• wymianę doświadczeń pomiędzy stra-

żami pożarnymi z obydwu powiatów, 

w ramach której latem młodzieżowa 
drużyna strażacka z powiatu koniń-
skiego weźmie udział w zawodach po-
żarniczych w powiecie Ilm, a jesienią 
niemieccy strażacy odwiedzą powiat 
koniński;

• kontynuację współpracy szkół ponad-
gimnazjalnych w Kleczewie i Ilmenau 
– wizytę grupy uczniów z Gimnazjum 
Am Lindenberg w Ilmenau w Klecze-
wie;

• ufundowanie przez Starostę powiatu 
Ilm stypendium dla studenta germa-
nistyki z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie (mieszkańca po-
wiatu konińskiego) na pokrycie kosz-
tów udziału w 3-tygodniowym kursie 
języka niemieckiego na Uniwersytecie 
Technicznym w Ilmenau;

• wizytę radnych powiatu Ilm w powie-
cie konińskim;

• udział delegacji powiatu konińskiego 
w uroczystościach z okazji 15-lecia ist-
nienia powiatu Ilm;

• wizytę burmistrzów z gmin Kleczew, 
Rychwał i Ślesin w gminie Wolfsberg;

• nawiązanie współpracy pomiędzy Re-
gelschule Stadilm i Gimnazjum im. Pol-
skich Noblistów w Kleczewie;
Poza częścią oficjalną nasza delegacja 

miała okazję zwiedzić zabytkowy młyn 
z XIII wieku w miejscowości Kleinhett-
stedt, w którym obecnie produkuje się 
kilkanaście smaków musztardy z gorczy-
cy oraz wziąć udział w koncercie otwiera-
jącym 16-dniowy „Bach-Festival Arnstadt 
2009”, podczas którego można było wy-
słuchać jazzowych improwizacji najpięk-
niejszych utworów muzyki klasycznej 
w wykonaniu duetu Markus Burger & Jan 
von Klewitz. 

Zgodnie z podpisanym w m. Kleinhet-
tstedt protokołem, kolejnym wspólnym 
przedsięwzięciem będzie udział dwóch 
dziennikarzy reprezentujących powiat Ilm 
w II Międzynarodowym Study Tour „Zie-
mia Konińska ’2009”.

Ewelina Rapeła
Wydział Promocji i Rozwoju

Na zaproszenie Przewodniczącego 
Kozjatyńskiej Administracji Rejonowej 
- Wiktora Zaiczko - w dniach 1-5 marca 
br., delegacja powiatu konińskiego (w oso-
bach: Małgorzata Waszak Wicestarosta 
Koniński, Elżbieta Sroczyńska - Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Koninie, Jan Jastrzębski - kierownik 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mielnicy, 
Tomasz Majewski - kierownik Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Ślesinie) 
oraz przedstawiciele holenderskiej Funda-
cji Stichting Eemsmond Helpt De Polen, 
odwiedzili Rejon Kozjatyński na Ukrainie.

Głównym celem pobytu w partnerskim 
rejonie była wymiana doświadczeń na 
płaszczyźnie pomocy społecznej, zwłasz-
cza w zakresie wsparcia osób niepełno-
sprawnych. Oprócz oficjalnego spotkania 
z władzami Administracji Rejonu Kozja-
tyńskiego, zgodnie z programem poby-
tu delegacja odwiedziła szkołę, w której 
uczą się dzieci z wadami wzroku, ośrodek 
wsparcia dziennego dla osób niepełno-
sprawnych intelektualnie, dom spokoj-
nej starości oraz szpital rejonowy w Ko-
zjatyniu. Spotkania w tych instytucjach 
pozwoliły przedstawicielom holenderskiej 

Fundacji poznać potrzeby w zakresie 
sprzętu rehabilitacyjnego występujące 
w rejonie kozjatyńskim. Pod koniec mar-
ca do naszych wschodnich partnerów 
dotarł pierwszy transport najbardziej po-
trzebnego wyposażenia.

Ponadto gospodarze zorganizowali 
wycieczkę do Kijowa, w trakcie której 
nasza delegacja miała możliwość spo-
tkać się z Konsulem Generalnym RP 
w Kijowie. W trakcie spotkania rozma-
wiano o zadaniach realizowanych przez 
samorząd powiatowy oraz prowadzonej 
od 4 lat współpracy z rejonem kozja-
tyńskim. 

W programie wizyty nie mogło zabrak-
nąć także wizyty w Centrum Kultury Pol-
skiej im. Tymosza Padury w Kozjatyniu 
i spotkania z dziećmi uczęszczającymi do 
polskiej niedzielnej szkoły.

Pobyt na Ukrainie należał do bardzo 
intensywnych i zarazem pouczających. 
Wymiana doświadczeń w zakresie funk-
cjonowania pomocy społecznej oraz – 
w dalszej perspektywie – bezpośrednie 
kontakty organizacji pozarządowych zaj-
mujących się głównie wsparciem osób 
niepełnosprawnych z powiatu konińskie-
go i rejonu kozjatyńskiego pozwolą na 
wzmocnienie zawiązanego w 2005 roku 
partnerstwa.

Ewelina Rapeła
Wydział Promocji i Rozwoju

Z Kroniki Powiatu…
O pomocy społecznej 
na Ukrainie

Z wizytą w partnerskim Ilm Kreis



7Samorząd powiatu zamierza przezna-
czyć na tegoroczne inwestycje i remonty 
na drogach prawie trzykrotnie więcej pie-
niędzy niż w roku ubiegłym.

1 kwietnia, w siedzibie urzędu odbyła 
się konferencja prasowa Starosty Koniń-
skiego, poświęcona planom samorządu 
powiatowego dotyczącym rozbudowy in-
frastruktury drogowej w 2009 r. W spo-
tkaniu z dziennikarzami wzięli udział Sta-
rosta Stanisław Bielik, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Koninie Zbigniew 
Winczewski i jego zastępca, Antoni Bąk.

Zanim Starosta Koniński omówił plany 
dotyczące tegorocznych inwestycji re-
montów na drogach powiatu, podsumo-
wał zadania drogowe zrealizowane przez 
powiat w 2008 r.

W 2008 roku, poprawienie stanu dróg 
kosztowało samorząd powiatu łącznie 
9.304.801 zł., z czego inwestycje i remon-
ty - 6.329.304 zł, a bieżące utrzymanie 
dróg, mostów i promów - 1.981.294 zł.

Ubiegły rok był jednym z nielicznych, 
w których na realizację zadań drogo-
wych powiat nie zaciągnął kredytu. 
Decyzja ta podyktowana była zamiarem 
skorzystania z kredytu na zabezpiecze-
nie wkładu własnego udziału Powia-
tu w tegorocznych dużych projektach 

inwestycyjnych współfinansowanych 
z programów unijnych i krajowych. Jak 
podkreślił Starosta, było to możliwe 
m.in. dzięki wsparciu finansowemu i rze-
czowemu, jakiego powiatowi udzieliły 
gminy, a które wyniosło 3.245.532 zł. 
Jak pokazuje kilka ostatnich lat, re-
alizacja zadań drogowych w ramach 
partnerstwa samorządu powiatowego 
i gminnych stała się już tradycją i przy-
nosi bardzo dobre wyniki.

Starosta dodał też, że za wszystkimi 
inwestycjami drogowymi zrealizowanymi 
w ubiegłym roku przemawiały względy 
bezpieczeństwa. Ogólnie, na drogach po-
wiatowych wykonano prawie 40 różnych 
zadań, a do największych z nich należa-
ły: przebudowa ul. Kolejowej w Golinie, 
remont nawierzchni i budowa kanalizacji 
deszczowej na ulicy Konińskiej w Ry-
chwale oraz przebudowa drogi Wierzbi-
nek – Sadlno.

Środki, jakie samorząd powiatu zamie-
rza przeznaczyć na tegoroczne inwestycje 
i remonty na drogach są niemalże trzy-
krotnie wyższe niż w roku ubiegłym. Z za-
planowanych na ten cel - 25.510.735 zł., 
samorząd zamierza zaangażować 
18.532.900 zł na zadania inwestycyj-
ne, 4.877.835 zł. - na remonty kapital-

ne dróg a 2.100.000 zł. - na ich bieżące 
utrzymanie. Coraz więcej prac na dro-
gach naszego powiatu realizowana jest 
przy pomocy środków pozabudżetowych, 
zarówno unijnych jak i krajowych. Stąd 
na sfinansowanie tegorocznych inwe-
stycji samorząd powiatu będzie zabiegał 
o pozyskanie ponad 15.000.000 zł. 

Na zakończenie konferencji, Starosta 
Stanisław Bielik wymienił kilka najwięk-
szych zadań drogowych przewidzianych do 
realizacji w 2009 roku. Starosta zapowie-
dział m.in.: przebudowę drogi powiatowej 
nr 3096P na odcinku Posoka – Sławsk; 
kontynuację przebudowy drogi Golina - 
Kazimierz Biskupi na ok. 2 kilometrowym 
odcinku, rozpoczęcie przebudowy drogi 
Wilczogóra - Skulska Wieś, budowę 1,1 km 
odcinka drogi Boguszyce – Posada, gm. 
Wierzbinek, dokończenie remontu kapital-
nego na 2 km odcinku drogi Wierzbinek 
- Sadlno, dokończenie remontu drogi Kró-
lików – Biała, odtworzenie nawierzchni bi-
tumicznej m.in. na odcinkach dróg: Brzeź-
no - Krzymów, ul. Pogorzelna w Kramsku, 
Sompolno - Biele, droga wojewódzka 263 
- Biskupie, Łysek - Synogać, budowa chod-
ników m.in. w miejscowościach: Złotków - 
gm. Kleczew, Złotowy - Siąszyce gm. Ry-
chwał, Różopole - gm. Ślesin, Morzyczyn, 
Sadlno i Kryszkowice - gm. Wierzbinek.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

…Z Kroniki Powiatu
O drogach na konferencji 
prasowej Starosty

14 kwietnia br. upłynął termin składania 
formularzy rekrutacyjnej dla osób zainte-
resowanych udziałem w projekcie „Wzrost 
przedsiębiorczości w subregionie konińskim 
poprzez samozatrudnienie”. Projekt reali-
zowany jest przez Agencję Rozwoju Regio-
nalnego S.A. w Koninie, w partnerstwie 
z Powiatowymi Urzędami Pracy w Koni-
nie, Kole, Słupcy i Turku w ramach Dzia-
łania 6.2 PO KL „Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Celem realizowanego projektu jest 
poprawa sytuacji na rynku pracy w sub-
regionie konińskim poprzez udzielenie 
wsparcia osobom bezrobotnym planu-
jącym założenie własnej działalności go-
spodarczej. Rekrutację oraz wstępną we-
ryfikację kwalifikowalności potencjalnych 
beneficjentów w naszym regionie dokonał 
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. Jak 
informuje Sylwia Piechnik z PUP w Ko-
ninie – spośród 175 osób, które zgłosiły 

chęć udziału w projekcie zakwalifikowa-
nych zostało 66 beneficjentów pomocy. 

Wcześniej jednak, aby poinformować 
mieszkańców Miasta i Powiatu Koniń-
skiego o możliwości skorzystania ze 
wsparcia, konińskie Starostwo, Powiato-
wy Urząd Pracy w Koninie oraz Agencja 
Rozwoju Regionalnego zorganizowały 
seminarium pt. „Wsparcie oraz promo-
cja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
w subregionie konińskim”.

W seminarium, które odbyło się 
23 marca br. w Delegaturze Wielkopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie 
wzięli udział Starosta Koniński Stanisław 
Bielik, Dyrektor PUP w Koninie Wiesła-
wa Matusiak oraz reprezentująca ARR 
w Koninie Grażyna Twardowska. Podczas 
spotkania omówiono aktualną sytuacji na 
lokalnym rynku pracy, metody aktywizacji 
osób bezrobotnych w powiecie konińskim 
oraz realizację innowacyjnego projektu 

„Wzrost przedsiębiorczości w subregionie 
konińskim poprzez samozatrudnienie”.

Uczestnicy seminarium uzyskali prak-
tyczną wiedzę z zakresu wymogów for-
malnych składanych wniosków o dota-
cję w ramach projektu oraz zapoznali 
się z najczęściej popełnianymi błędami 
w tym zakresie. Ponadto udzielono za-
interesowanym informacji o terminach, 
zasadach i trybie przyznawania wsparcia.

Już na początku maja ruszy pierwszy 
etap projektu, w ramach którego przepro-
wadzone zostaną zajęcia szkoleniowo-do-
radcze. Uzyskana ocena pozwoli wyłonić 
spośród 66 osób 49 uczestników, którzy 
następnie wezmą udział w szkoleniach 
obejmujących podstawy prawne działal-
ności gospodarczej, biznes plan oraz pro-
gramy unijne a także doradztwo indywi-
dualne. Po przeprowadzeniu ostatecznej 
selekcji - 20 beneficjentów, objętych zo-
stanie pomocą w formie dotacji inwesty-
cyjnej w wysokości do 40.000,00 zł. oraz 
wsparciem pomostowym w wysokości po 
1.100,00 zł. przez okres 6 miesięcy. 

Aneta Mizgalska
Wydział Promocji i Rozwoju

Ruszył projekt „Wzrost przedsiębiorczości 
w subregionie konińskim poprzez 
samozatrudnienie”
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Z Kroniki Powiatu…

1 kwietnia br. minął rok od momen-
tu utworzenia w konińskim Starostwie  
Punktu Informacyjnego Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
2007-2013.

Do tej pory w punkcie udzielono po-
nad 500 konsultacji. W dalszym ciągu 
największą grupą potencjalnych benefi-
cjentów stanowią mikroprzedsiębiorcy. 
Z konsultacji korzystali również przedsta-
wiciele jednostek samorządu terytorial-
nego, osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy 
małych i średnich firm. 

Konsultantki najczęściej informowały 
zainteresowanych bezpośrednio w punk-
cie. Na drugim miejscu były konsultacje 
telefoniczne, a dalej e-mailowe. Głównym 
tematem konsultacji były działania skie-
rowane do przedsiębiorstw. Najczęściej 
interesanci pytali o możliwość pozyska-
nia środków na zakup maszyn i urządzeń 

potrzebnych do prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Bardzo często do punktu trafiają osoby 
kwalifikujące się do Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich, rzadziej pytania 
dotyczą programów krajowych. Tutaj 
większość odnosi się do Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. Powszechne 
w punkcie są sytuacje, w których benefi-
cjent chciałby się dowiedzieć, na co moż-
na uzyskać dofinansowanie nie koniecznie 
orientując się w dostępnych programach.

Do zadań Punktu Informacyjnego 
WRPO należą działania informacyjno-pro-
mocyjne. W związku z tym konsultantki 
uczestniczą w spotkaniach informacyjnych  
i szkoleniach dla przedsiębiorców odby-
wających się na terenie powiatu koniń-
skiego.

W ramach przypomnienia informuje-
my, że obecnie trwają nabory wniosków 
na następujące działania:
• do 24 kwietnia - działanie 1.3 Rozwój 

systemów finansowych instrumentów 
wsparcia przedsiębiorczości, benefi-
cjentami są: banki krajowe i instytucje 
finansowe, 

• do 30 kwietnia działanie 6.1 Turystyka, 
projekty inwestycyjne dotyczące infra-
struktury turystycznej, beneficjentem 

są m. in. przedsiębiorcy, jednostki sa-
morządowe, stowarzyszenia i fundacje, 

• do 29 maja działanie 3.1 Racjonaliza-
cja gospodarki odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi, beneficjentami są 
przedsiębiorcy, przedstawiciele samo-
rządów oraz organizacje prowadzące 
działalność w zakresie gospodarki od-
padami,

• działanie 2.5 Rozwój miejskiego trans-
portu zbiorowego, schemat II dotyczący 
zakupu nowego taboru w ramach miej-
skiego systemu transportu publicznego. 
W III kwartale br. ogłoszony zostanie 
nabór wniosków o dofinansowanie dla 
mikroprzedsiębiorców działających na 
rynku nie dłużej niż 2 lata.
Po szczegółowe informacje na temat 

priorytetów i działań WRPO oraz progra-
mów strukturalnych zapraszamy do Punk-
tu informacyjnego WRPO mieszczącego 
się na parterze Starostwa Powiatowego 
w Koninie, przy Alejach 1-go Maja 9, po-
kój 167. Informacje można uzyskać rów-
nież pod numerem tel. (063) 240 32 76 
lub pisząc na nasz adres:
konin.wrpo@wielkopolskie.pl

Joanna Pośnik
Punkt Informacyjny WRPO w Koninie

REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

PROGRAM UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWÓDZTWO 
WIELKOPOLSKIE

Minął rok działalności Punktu Informacyjnego WRPO

W dniach 21 - 25 marca br. w Lip-
towskim Mikulaszu odbył się V Między-
narodowy dziecięcy festiwal – konkurs 
„Górski Gwiazdozbiór – Dążenie, Fanta-
zja, Wzlot”. Po raz pierwszy w tym roku 
w festiwalu wzięła udział polska grupa 
teatralna - „Strefa Cienia” działająca 
przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 
w Rychwale. Młodzież z ośrodka została 
zaproszona do udziału w festiwalu przez 
konsula honorowego Ukrainy na Słowacji 
Petera Tokač.

Przegląd konkursowy odbywał się 
w trzech kategoriach: choreografia, wo-
kal, gra na instrumencie. Łącznie wzięły 
udział 73 zespoły wraz z solistami. Pod-
czas tego jubileuszowego spotkania za-

prezentowały się grupy z siedmiu państw: 
Słowacja, Polska, Rosja, Portugalia, Izra-
el, Ukraina i Węgry. Międzynarodowa 
komisja sędziowska składająca się z pro-
fesorów akademii tańca, choreografów, 
artystów i przedstawicieli ministerstw, po 
trwających trzy dni prezentacjach, przy-
znała następujące nagrody: miejsce trze-
cie i brązową statuetkę festiwalu otrzymał 
Teatr „Strefa Cienia” reprezentujący Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Rychwale, miejsce drugie żeńska gru-
pa DancArt z Portugalii, natomiast zło-
tą statuetkę otrzymała grupa Top Dens 
z Izraela. Nagroda Grand Prix trafiła do 
rąk rosyjskiego zespołu – Impulse, którą 
prowadzi Irina Dynko.

Udział młodzieży polskiej w tym festi-
walu był wspaniałą okazją do poznania 
kultur różnych narodów oraz nawiązania 
nowych kontaktów z rówieśnikami. Dla 
prowadzących polską grupę: Żanety Bą-
kiewicz, Moniki Wesołowskiej i Przemy-
sława Góralskiego, była to niepowtarzal-
na okazja do poznania ciekawych form 

pracy z młodzieżą i wymiany doświad-
czeń. Spotkanie to stało się również in-
spiracją do dalszej twórczej działalności.

Wszystkim uczestnikom festiwalu za-
pewniono możliwość poznania walo-
rów turystycznych regionu: zwiedzanie 
Demianowskich Jaskiń i zabytków Lip-
towskiego Mikulasza oraz skorzystanie 
z Termalnego Parku Wodnego – Ta-
tralandia, leżącego w sercu Liptowa 
w przepięknej scenerii gór, przy północ-
nym brzegu zbiornika wodnego Liptow-
ska Mara, z widokiem na wysokie i ni-
skie Tatry.

Uczestnictwo w festiwalu i przeżycie 
fantastycznej przygody nie tylko teatral-
nej, młodzieży z SOS-W w Rychwale 
umożliwili dyrekcja Ośrodka oraz Staro-
stwo Powiatowe w Koninie.

Żaneta Bąkiewicz
Przemysław Góralski
Monika Wesołowska

nauczyciele Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Rychwale

Trzecie miejsce i brązową statuetkę zdobyła młodzież SOS-W w Rychwale
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PUP informuje / Sport

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 
w 2009 r. ubiega się o środki finan-
sowe w wysokości ponad 11 mln 300 
tys. na realizację projektów, poprzez 
które planuje się zaktywizowanie 1 
142 osób. Te projekty to: „Nie zmarnuj 
szansy”, „Doradztwo, szkolenia i staże 
drogą do zaistnienia na rynku pracy”. 
W minionych dniach PUP Konin zło-
żył wnioski o przyznanie dodatkowych 
środków Funduszu Pracy z rezerwy 
Ministra - na realizację programów na 
rzecz promocji zatrudnienia, łagodze-
nia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej („Wsparcie przedsiębior-
czości”, „Twoja nowa perspektywa”, 
„Czas na zmiany”).

Ponadto w partnerstwie z Powiato-
wymi Urzędami Pracy w Koninie, Kole, 
Słupcy i Turku realizowany jest przez 
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 
w Koninie projekt „Wzrost przedsiębior-
czości w subregionie konińskim poprzez 
samozatrudnienie”. 

Wiesława Matusiak 
Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie

Aktywizacja osób bezrobotnych 
w powiecie konińskim

Bezrobotni 
poszukiwali 
zatrudnienia 
na Targach 
Pracy

18 marca br., w konińskim Klubie 
„Energetyk”, Powiatowy Urząd Pracy 
w Koninie zorganizował Targi Pracy. Wia-
domość o przedsięwzięciu została rozpo-
wszechniona wśród osób odwiedzających 
Urząd. Zaletą Targów Pracy jest fakt, 
że informacje o proponowanych ofertach 
pracy są dostępne w jednym miejscu. 

Podczas giełdy pracowników poszuki-
wały następujące instytucje:
- EUROPOLES” – 121 osób w zawodach: 

spawacz, ślusarz, mechanik elektronik, 
pracownik produkcji, kierownik zmian, 
specjalista ds. controlingu, konstruktor,

- Stolarnia „SOCHANOWSKI” – 1 oso-
bę w zawodzie stolarz,

- Mirmar S. C. – 4 pracowników w za-
wodach: mechanik pojazdów samocho-
dowych, elektromechanik, lakiernik, 
mechanik samochodów ciężarowych,

- HN – TR – 1 mechanika samochodów 
ciężarowych,

- Grupa WNM Sp. z o.o. – 3 doręczycieli.
W Targach Pracy uczestniczyła również 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koni-
nie, która prowadziła rekrutację kandy-
datów chętnych do pracy w charakterze 
żołnierza zawodowego.

Na giełdę zaproszono 168 osób bez-
robotnych zarejestrowanych w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Koninie, z czego 
56 nie zgłosiło się na wezwanie Urzędu, 
natomiast 2 odmówiły podjęcia pracy. 
Ponadto Targi odwiedziło dodatkowo 
jeszcze ponad 40 osób, zainteresowa-
nych znalezieniem zatrudnienia. Na dal-
sze rozmowy kwalifikacyjne zostało umó-
wionych 89 osób.

Wiesława Matusiak 
Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie

XI Zimowa Wielkopolska 
Spartakiada Mieszkańców Wsi

15 marca br. w hali Widowiskowo-
Sportowej „Świtezianka” w Wolsztynie 
odbył się finał „XI Zimowej Wielkopolskiej 
Spartakiady Mieszkańców Wsi” zaliczany 
do współzawodnictwa o Puchar Marszał-
ka Województwa Wielkopolskiego.

 Nasz powiat reprezentowało 18 za-
wodników. Z pośród ośmiu rozgrywa-
nych konkurencji ekipa powiatu ko-
nińskiego okazała się niezwyciężoną 
w „przeciąganiu liny”. W tej konkuren-
cji reprezentowali nas mieszkańcy Kle-
czewa w składzie: Dariusz Szymański, 
Tomasz Socha, Przemysław Działak. 
Sporym sukcesem okazał się także 
udział Kornelii, Ryszarda i Szymona 
Pustelników – rodziny z Goliny w „wie-
loboju rodzinnym”. Nasi reprezentanci 
znaleźli się na podium zdobywając brą-
zowy medal. Tuż za podium znalazła się 
drużyna startująca w „konkursie wiedzy 
sportowej” zajmując IV miejsce.

W klasyfikacji generalnej powiat 
koniński zajął VI miejsce zdobywając 
150,8 pkt.

Przed nami uplasowały się reprezen-
tacje powiatów: Czarnkowsko - Trzcia-
neckiego (184,5 pkt), Złotowskiego 
(179 pkt), Średzkiego (165,8 pkt), 
Ostrowskiego (160 pkt), Gnieźnieńskie-
go (151,5 pkt).

Impreza została zakończona uro-
czystym wręczeniem medali zwycięz-
com indywidualnych konkurencji oraz 
pucharów dla sześciu najlepszych po-
wiatów.

Puchar ufundowany przez organiza-
torów wręczył na ręce Tadeusza Piotra 
Nowickiego przewodniczący Wielkopol-
skiego Zrzeszenia LZS Tadeusz Toma-
szewski.

Sebastian Tołoczko 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
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Z życia szkoły…

Ponad pół miliona złotych otrzymał Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych w Som-
polnie z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego na realizację projektu pn. „Mała 
przedsiębiorczość”. 

Celem projektu, który ruszy już w przy-
szłym roku szkolnym jest podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawo-
dowego, głównie kierunków kształcenia 
oferowanych przez ZSP w Sompolnie tj. 
technik ekonomista, technik żywienia, 
sprzedawca, kucharz małej gastronomii. 
W ciągu dwóch lat realizacji programu, 
100 uczniów szkół kończących się egza-
minem zawodowym zdobędzie przydat-
ną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, 
zakładania własnej działalności gospo-
darczej oraz praktyczne umiejętności 
językowe oraz obsługi urządzeń tech-
nicznych.

Realizacja projektu pochłonie 
581.479,25 zł., z czego 504.799,36 zł. 
stanowi dofinansowanie ze środków 
EFS w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 
9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego”.

W ramach projektu zrealizowanych zo-
stanie szereg zadań, do których zaliczyć 
należy:
• przeprowadzenie kursów językowych, 

psychologicznych oraz z zakresu przed-

siębiorczości i obsługi urządzeń tech-
nicznych,

• doposażenie pracowni w nowoczesny 
sprzęt AGD i biurowy,

• przeprowadzenie niezbędnych remon-
tów i modernizacji pracowni,

• współpraca z partnerami projektu pro-
wadzącymi własne przedsiębiorstwa,

• wyjazdy na wyższe uczelnie celem po-
znania nowoczesnych technologii i śro-
dowiska akademickiego,

• przeprowadzenie warsztatów psycholo-
gicznych, warsztatów racjonalnego ży-
wienia.
Koordynatorem projektu jest Krzysztof 

Kurlapski – nauczyciel języka niemieckiego, 
wspomagany przez asystenta projektu Mał-
gorzatę Góralską - nauczyciela przedmiotów 
zawodowych gastronomicznych i trenerów 
w osobach: Adrianna Burczyk-Sztejkowska 
- nauczyciel przedmiotów zawodowych ga-
stronomicznych, Jolanta Janiak i Anna Su-
liburska - nauczyciele przedmiotów zawo-
dowych ekonomicznych, Monika Walczak 
– nauczyciel języka angielskiego.

Mamy nadzieję, że projekt „Mała przed-
siębiorczość” podniesie jakość kształcenia 
w ZSP w Sompolnie oraz pobudzi przedsię-
biorczość przyszłych absolwentów szkoły.

Jacek Żerkowski
Dyrektor Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

„Co było 
pierwsze? 
Kura czy jajko” 
- czyli E - szkoła 
Wielkopolska 
w Kleczewie

Liceum Ogólnokształcące im. A. Mic-
kiewicza w Kleczewie znalazło się w gro-
nie 75 szkół Województwa Wielkopol-
skiego uczestniczących w projekcie „E 
- szkoła Wielkopolska – Twórczy Uczeń, 
Twórczy Nauczyciel, Pomoc Technicz-
na”. Projekt, realizowany w partnerstwie 
z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu i finansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego, dotyczy 
systemu nauczania w ramach zajęć poza-
lekcyjnych dla uczniów i kształcenia na-
uczycieli w zakresie stosowania platform 
edukacyjnych oraz reorganizacji infra-
struktury technicznej szkoły. Głównym 
celem projektu jest stworzenie w Wielko-
polsce sieci szkół wzorcowych programu 
e-szkoła.

Już od 1 kwietnia br. w kleczewskim 
Liceum realizowane są metodą projek-
tów interdyscyplinarnych zajęcia pozalek-
cyjne nastawione na rozwój kompetencji 
z matematyki, przedmiotów przyrodni-
czych, geografii i przedsiębiorczości. Ze-
społy uczniowskie wyposażone w sprzęt 
o wartości około 5 tys. zł. od kwietnia 
do końca października br. zrealizują pod 
opieką nauczycieli projekty edukacyjne, 
jednocześnie walcząc o cenne nagrody. 
Autorzy najlepszych szkolnych projektów 
otrzymają notebooki, kamery i aparaty 
cyfrowe.

Natomiast nauczyciele - liderzy szkol-
nych projektów - biorą udział w warsz-
tatach metodycznych i konsultacjach 
poświęconych pracy z platformą eduka-
cyjną FRONTER. Dla potrzeb realizacji 
projektu na platformie e-learningowej 
uruchomiono grupy dyskusyjne modero-
wane przez zespół naukowców z UAM 
w Poznaniu. 

Ciekawa i inspirująca praca rozpoczę-
ta, co ożywiło środowisko licealne Kle-
czewa i co wkrótce przyniesie wymierne 
korzyści edukacyjne i materialne szkole.

Marietta Putz
Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie

1 kwietnia br. w Zespole Szkół Ekono-
miczno-Usługowych w Żychlinie odbyły 
się: VI Powiatowy Konkurs „Najpiękniej-
sza Pisanka” oraz Wewnątrzszkolny Kon-
kurs „Baby i babeczki”.

VI Powiatowy Konkurs „Najpiękniej-
sza Pisanka” odbył się z inicjatywy Klubu 
Młodego Gastronoma w ramach przed-
sięwzięcia „Szanujemy i kultywujemy 
polskie tradycje”. Do konkursu zgłosiło 
się 17 uczniów ze szkół gimnazjalnych. 
W konkursie zwyciężyli:
I miejsce Marta Pinciak z Gimnazjum 
w Rychwale,
II miejsce Kamila Pilarczyk z Gimna-
zjum w Golinie,
III miejsce Beata Krawczyńska z Gim-
nazjum w Rychwale.

Wybrano również najsmaczniejszą 
babę wielkanocną w ramach wewnątrz-
szkolnego konkursu „Baby i babeczki”. 
W konkursie zdecydowanymi faworytami 
okazali się uczniowie Technikum Żywie-

nia i Gospodarstwa Domowego. Spośród 
31 uczestników jury wyłoniło następują-
cych zwycięzców:
I miejsce Joanna Michalak uczennica 
klasy I Technikum Żywienia i Gospodar-
stwa Domowego,
II miejsce Danuta Batorska uczennica 
klasy IV Technikum Żywienia i Gospo-
darstwa Domowego,
III miejsce Sylwia Chwacińska uczenni-
ca klasy II Technikum Żywienia i Gospo-
darstwa Domowego.

Laureaci otrzymali bardzo atrakcyjne 
nagrody ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Koninie, Przedsiębiorstwo 
Usług Socjalnych „ASPAK” z Konina 
oraz Radę Rodziców ZSEiU w Żychlinie.

 
Elżbieta Sell

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie

ZSP Sompolno w projekcie „Mała przedsiębiorczość”

Świąteczne 
rywalizacje w Żychlinie
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Oferta Edukacyjna
Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Ślesinie

ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin
tel./fax (063) 270-59-88

www.ppp.konin.lm.pl
e-mail: pppp_slesin@interia.pl
Swoją działalnością obejmuje gminy: 

Ślesin, Skulsk, 
Sompolno, Wierzbinek, Wilczyn, Kleczew

Filia w Koninie
ul. Poznańska 74, 62-510 Konin

tel. (063) 243-03-78
e-mail: pppp_konin@interia.pl
Swoją działalnością obejmuje gminy:

Grodziec, Golina, Kazimierz Biskupi, 
Kramsk, Krzymów, 

Rychwał, Rzgów, Stare Miasto.
W Powiatowej Poradni pracuje zespół 

specjalistów o wysokich kwalifikacjach i bo-
gatym doświadczeniu. Placówka prowadzi 
działalność: diagnostyczną, terapeutyczną, 
edukacyjną, udziela pomocy metodycznej 
dla nauczycieli, informacyjnej, z zakresu 
doradztwa zawodowego a także pomoc 
psychologiczno - pedagogiczną dla dzieci 
i młodzieży.

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 

im. Piotra Janaszka 
w Rychwale
ul. Konińska 46
62-570 Rychwał

tel. 0-63 248 11 51
fax. 2481151

e-mail: soswrychwal1@op.pl
www.osw-rychwal.pl

W Ośrodku prowadzona jest edukacja 
dzieci i młodzieży o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych, posiadających aktu-
alne orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne. Celem 
SOS-W jest przystosowanie jej wycho-
wanków do samodzielnego funkcjono-
wania w środowisku i społeczeństwie. 
Placowka daje możliwość wszechstron-
nego rozwoju, uwzględniając możliwości 
psychofizyczne i intelektualne wycho-
wanków. Zapewnia realizację obowiąz-
ku szkolnego w formie zajęć edukacyj-
nych i zajęć rewalidacji indywidualnej 
poprzez odpowiedni dobór metod, form 

i środków nauczania oraz jasny i zrozu-
miały system oceniania przedmiotowe-
go. Ośrodek utrzymuje stały kontakt 
z poradniami specjalistycznymi, policją, 
ośrodkami pomocy społecznej. Placów-
kę wspiera Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Koninie. 

W skład Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Rychwale wchodzą:
• Szkoła Podstawowa Specjalna
• Gimnazjum Specjalne - o 3-letnim cy-

klu kształcenia
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa Spe-

cjalna o profilu wielozawodowym: 
- technolog robót wykończeniowych 

w budownictwie
 - kucharz małej gastronomii 

• Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 
Pracy

• Internat dla dzieci i młodzieży.
Na poziomie Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum funkcjonują Zespoły Te-
rapeutyczno-Edukacyjne. W struktury 
Ośrodka wchodzi zamiejscowy oddział 
dla osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu głębokim działający 
przy Domu Pomocy Społecznej w Śle-
sinie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
ul. Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno  

tel. (0-63) 271-40-23
www.zspsompolno.internetdsl.pl      zspsompolno@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompol-
nie to placówka z wieloletnią tradycją. Obecnie 
w skład Zespołu wchodzi 6 typów szkół: Liceum 
Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Techni-
kum dla młodzieży, Technikum Uzupełniające, 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Uzupełniają-
ce Liceum Ogólnokształcące. Szkoła kształci 
również w oddziale zamiejscowym w Skulsku 
gdzie od września 2008 r. działa Uzupełniają-
ce Liceum Ogólnokształcące. W październiku 
2007 r. oddano do użytku kompleks dydak-
tyczno – sportowy, w którym znajduje się sala 
gimnastyczna wraz z zapleczem oraz pracownie 
przedmiotowe. 

Mocne strony szkoły to: możliwość zdoby-
cia zawodu, wykształcenia ogólnokształcącego 

i zdania egzaminów maturalnych na wysokim 
poziomie, nowoczesna baza sportowa, dobrze 
wyposażone pracownie przedmiotowe, sale in-
formatyczne ze stałym łączem internetowym, 
sale do zajęć praktycznych w zawodzie kucharz 
małej gastronomii, bogata oferta zajęć poza-
lekcyjnych, możliwość aktywnego udziału mło-
dzieży w różnorodnych formach zajęć, olim-
piadach, konkursach i zawodach sportowych, 
sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach 
na szczeblu wojewódzkim i centralnym, w Li-
ceum Ogólnokształcącym, Technikum i w Li-
ceum Profilowanym: powyżej 95% uczniów 
zdaje maturę zewnętrzną, a większość z nich 
kontynuuje naukę na studiach wyższych, wy-
soka zdawalność egzaminów potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe w Technikum Ekono-
micznym i klasach zawodowych, wysoki po-
ziom uroczystości i imprez szkolnych, przyja-
zna atmosfera w szkole, kompetentna, młoda, 
systematycznie podnosząca kwalifikacje kadra 
nauczycieli.

Przy ZSP w Sompolnie od 1 lutego 2008 r. 
funkcjonuje Centrum Kształcenia na Odle-
głość na Wsiach uruchomione przy wykorzy-
staniu środków pochodzących z EFS. W latach 
2009-2011 r. szkoła realizuje projekt w ramach 
EFS „Mała przedsiębiorczość”, dzięki któremu 
pozyskano pół miliona zł. na modernizację i do-
posażenie pracowni praktycznej nauki zawodu 
oraz dodatkowe zajęcia związane z kształceniem 
zawodowym.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. H. Sienkiewicza 

Profile:
• ogólny
• przyrodniczy
• humanistyczny
• europejski
• informatyczny

LICEUM PROFILOWANE
Profile:
• socjalny
• zarządzanie informacją

TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY
• technik ekonomista
• technik technologii żywności

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
• kucharz małej gastronomii
• ogrodnik
• sprzedawca
• fryzjer
• piekarz

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
• technik handlowiec
• technik technologii żywności

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

dla dorosłych w Skulsku

Zawody i profile kształcenia w roku szkolnym 2009/2010
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Oferta Edukacyjna

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie

Żychlin ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto 
tel. (0-63) 244-25-53

www.zseuzychlin.in ternetdsl.pl      e-mail: zseu@konin.lm.pl

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie jest placówką z 50 
letnią tradycją, z siedzibą w zabytkowym kompleksie pałacowo-parko-
wym. W 2004 roku otrzymała ogólnopolski certyfikat „Szkoły z klasą” 
w kategoriach: technikum i liceum. Szkoła dysponuje bogatą bazą dydak-
tyczną w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Mło-
dzież korzysta z nowoczesnych pracowni informatycznych, multimedialne-
go centrum informacyjnego oraz centrum dydaktyczno – gastronomicz-
nego. W profesjonalnym obiekcie sportowo – dydaktycznym, uczniowie 
mogą rozwijać swoje pasje sportowe. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych w Żychlinie uczestniczy w realizacji unijnych projektów:

- „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”
- „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”

Bogata oferta edukacyjna ZSE-U adresowana jest zarówno do młodzie-
ży jak i osób dorosłych.

Niewątpliwym atutem placówki jest wygodny i bezpieczny dojazd auto-
busem MZK linii „60” i PKS. W Żychlinie jesteście w dobrych rękach! To 
idealne miejsce na spotkanie z Nowoczesną Nauką.

Zawody i profile kształcenia 
w roku szkolnym 2009/2010

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla młodzieży 3-letnie o profilu:
• europejskim
• turystyczno-sportowym

TECHNIKUM dla młodzieży 4- letnie:
• technik agrobiznesu
• technik ekonomista
• technik hotelarstwa
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik obsługi turystycznej
• technik organizacji usług gastronomicznych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 2-letnia:
• kucharz małej gastronomii

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia:
• rolnik

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH roczna:
• pszczelarz

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH 2-letnia:
• technik agrobiznesu
• technik ekonomista
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik hotelarstwa
• technik informatyk

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
3- letnie na podbudowie gimnazjum
2- letnie uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH 
3 -letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie 

technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
im. Fryderyka Chopina w Żychlinie zaprasza na

„Drzwi Otwarte” w dniu 25.04.2009r

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleczewie

Pl. Piłsudskiego 13, 62-540 Kleczew
tel.: 63 270 10 24

e-mail: zspkleczew@op.pl          www.zspkleczew.neostrada.pl

Przyjaźnie uczymy, wychowujemy i … wymagamy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie jest placówką oświatową 

o ugruntowanej w środowisku pozycji dzięki wieloletniej działalności edu-
kacyjnej i bogatej ofercie kształcenia dla młodzieży i dorosłych. Tradycja 
szkoły sięga 1948 roku, kiedy powstało Liceum Ogólnokształcące, noszące 
imię Adama Mickiewicza. Edukacyjną chlubą szkoły są osiągnięcia z biolo-
gii, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji europejskiej i przedsię-
biorczości poświadczone wysokimi miejscami w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych. Szkoła prowadzi międzynarodową wymianę uczniów 
i nauczycieli z „Am Lindenberg” w Ilmenau oraz realizuje projekt „E-szkoła 
– Wielkopolska, Twórczy Uczeń, Twórczy Nauczyciel” w ramach współpra-
cy z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. Najlepsi uczniowie są 
stypendystami Prezesa Rady Ministrów i Starosty Konińskiego.

Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, systematycznie uno-
wocześnianą. Do dyspozycji uczniów są świeżo wyremontowane sale 
przedmiotowe, dobrze wyposażone pracownie komputerowe, sala gim-
nastyczna oraz aula i biblioteka. W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła 
rozwija talenty artystyczne i pasje sportowe uczniów.

Zawody i profile kształcenia 
w roku szkolnym 2009/2010

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA
Profile:
 humanistyczny (o nachyleniu artystycznym)
 politologiczny
 matematyczno-informatyczny
 przyrodniczy
 ogólny

TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY 4 – letnie:
 technik informatyk
 technik ekonomista

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W WILCZYNIE
 sprzedawca
 malarz – tapeciarz
 posadzkarz
 murarz
 elektryk

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
2-letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH 2-letnia
 technik administracji
 technik informatyk
 technik organizacji reklamy
 technik architektury krajobrazu

TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH W WILCZYNIE
 technik rolnik

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE W WILCZYNIE
3-letnie dla dorosłych 
 technik handlowiec


