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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
 przepełnionych nadzieją, wiarą i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego „Alleluja”.



Laureaci stypendiów 
Starosty Konińskiego

Stypendia Starosty 
Konińskiego motywują 
młodzież do pracy. 
Potwierdza to kolejny 
rekord. W tym roku 
pieniądze za wyniki 
w nauce pobierać będzie 
stu pięćdziesięciu dwóch 
uczniów.

 
Rok szkolny 2019/20 był wyjątkowy. 

Wprowadzenie stanu epidemii wymu-
siło nowe standardy prowadzenia zajęć 
lekcyjnych. Powiat koniński, jako organ 
prowadzący, uruchomił niezbędne proce-
dury i podjął działania wspierające szkoły 
w realizacji zadań w tym trudnym okresie. 
Między innymi, aby usprawnić prowadzo-
ny przez placówki proces nauczania na 
odległość, samorząd powiatu wiosną ub. 
r. pozyskał niemal 70 tysięcy złotych na 
zakup 26 laptopów dla 3 szkół średnich 
(z projektu grantowego pn. „Zdalna Szko-
ła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacji w  systemie kształcenia zdalnego” 
finansowanego z  Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa). Z kolei w grudniu 
ub.r., w ramach  projektu „Doposażenie 
szkół prowadzonych przez Powiat Ko-
niński w  sprzęt niezbędny do realizacji 
zajęć dydaktycznych w  trybie zdalnym”, 
dzięki dofinansowaniu z WRPO (127 5000 
zł) i  środkom własnym powiatu (22 500 
zł) zakupiono 30 laptopów z oprogramo-
waniem dla 4 zespołów szkół realizują-
cych kształcenie zawodowe w technikum 
i  szkołach branżowych I  stopnia. Odna-
lezienie się w  tej nowej rzeczywistości 
wymagało ogromnego zaangażowania 
ze strony nauczycieli, ale też i odpowie-
dzialności oraz samodyscypliny uczniów.

 
Rekordowa liczba – 152 stypendystów 

– pokazała, że mimo wielu dolegliwych 
aspektów nauki na odległość, osiąganie 
bardzo dobrych wyników w  nauce jest 
możliwe i  zależy przede wszystkim od 
chęci oraz umiejętności młodych ludzi do 
samodzielnej nauki i indywidualnej orga-
nizacji dnia pracy.

W związku z dużą liczbą uczniów, któ-
rzy zakończyli poprzedni rok szkolny ze 
średnią ocen na poziomie co najmniej 
4,75, samorząd powiatu konińskiego 
przeznaczył na pomoc stypendialną 
w 2021 r. 264 tysiące złotych. Dzięki temu, 
gratyfikację finansową za osiągnięcia 
w  nauce otrzymają wszyscy uczniowie 
spełniający kryteria przyznawania sty-
pendium Starosty Konińskiego.

 
Ze wsparcia powiatu dla uzdolnio-

nej młodzieży skorzysta w tym roku: 56 
uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-
-Usługowych w  Żychlinie, 51 uczniów 
z  Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Sompolnie, 38 – z Ze-
społu Szkół w Kleczewie oraz 7 wycho-
wanków Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w  Rychwale. 

Wszyscy stypendyści otrzymywać będą 
po 200 zł miesięcznie przez cały rok 
z  wyłączeniem okresu wakacyjnego, 
a  w  przypadku stypendystów klas pro-
gramowo najwyższych – przez sześć 
miesięcy.

 
Z powodu sytuacji epidemicznej, uro-

czystość wręczenia stypendiów z udzia-
łem wszystkich nagrodzonych uczniów 
została zastąpiona spotkaniem przed-
stawicieli samorządu powiatu z  dele-
gacjami szkół. Symboliczne wręczenie 
listów gratulacyjnych potwierdzających 
decyzję o przyznaniu stypendiów odbyło 
się 25 lutego w sali balowej Pałacu Bro-
nikowskich w Żychlinie.

Marta J. Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie

Uroczyste zakończenie działalności rady, 
która pracowała w latach 2017-2021, odbyło się 
w Starostwie Powiatowym w Koninie. Podziękowania 
za aktywność i współpracę seniorom przekazał 
starosta koniński. 

Rada Seniorów Powiatu Konińskiego 
podsumowała III kadencję

Rada Seniorów Powiatu Konińskiego 
pierwszy raz powołana została w 2013 r, 
a swoją działalność rozpoczęła od reali-
zacji projektu „Energia pokoleń – instru-
mentem aktywnej integracji seniorów”. 
Na przestrzeni lat zrealizowała wiele 
projektów i  inicjatyw skierowanych do 
seniorów powiatu konińskiego. W swojej 
działalności skupia się głównie na pro-
mowaniu aktywności międzypokolenio-
wej, udziale w  imprezach kulturalnych, 
wspieraniu aktywności fizycznej osób 
starszych, integracji społecznej i  pro-
mocji zdrowego stylu życia. Dba również 
o  tradycje regionalne oraz pobudzenie 

inwencji twórczej i  kreatywnej, organi-
zując warsztaty technik ludowych i  rę-
kodzieła. Rada uczestniczy też w pod-
noszeniu poziomu wiedzy w  zakresie 
bezpieczeństwa. 

Na przestrzeni ostatnich czterech lat 
rada kładła duży nacisk na integrację po-
koleniową oraz udział w najważniejszych 
wydarzeniach kulturalnych i  patriotycz-
nych na terenie powiatu oraz poza jego 
granicami. 

Od początku istnienia rady przewod-
niczy jej pani Halina Rogowska, której 

członkowie III kadencji w sposób szcze-
gólny podziękowali za aktywność i zaan-
gażowanie w  pracę na rzecz seniorów 
z regionu konińskiego. 

Krzysztof Czajkowski 
Starostwo Powiatowe w Koninie 
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Powiatowa Rada Rynku Pracy w Koninie 
rozpoczęła nową kadencję

Starosta Koniński powołał 
skład Powiatowej Rady 
Rynku Pracy w Koninie 
na nową kadencję. 
Inauguracyjne posiedzenie 
odbyło się 22 stycznia 
w siedzibie starostwa.

Podczas pierwszego spotkania starosta 
Stanisław Bielik wręczył powołania do prac 
w  radzie 16 osobom rekomendowanym 
przez działające na terenie powiatu organi-
zacje związkowe i pracodawców, społecz-

Kulczak – Towarzystwo Samorządowe, 
Halina Lenartowicz – Rada Powiatu Ko-
nińskiego, Marzena Lisiecka – Towarzy-
stwo Inicjatyw Obywatelskich, Remigiusz 
Ładowski – Niezależny Samorządny Zwią-
zek Zawodowy „Solidarność”, Andrzej 
Nowak – Konwent Wójtów i Burmistrzów 
Gmin Aglomeracji Konińskiej, Józef Or-
kowski – Związek Zawodowy Rolnictwa 
„Samoobrona”, Zbigniew Piguła – Ogól-
nopolskie Porozumienie Związków Zawo-
dowych, Piotr Rybiński – Forum Związków 
Zawodowych, Marek Skoraszewski – Wiel-
kopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, 
Andrzej Terka – Rada Federacji Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych NOT i  Elż-
bieta Tomiak – Fundacja Mielnica.

 
Podczas posiedzenia inaugurujące-

go, nowa rada wybrała spośród swo-
ich członków przewodniczącego i  jego 
zastępcę. Funkcję Przewodniczącego 
Rady Rynku Pracy w Koninie na kadencję 
2021-2024 powierzyła Prezydentowi Ko-
nina, Piotrowi Korytkowskiemu. W razie 
jego nieobecności pracami rady kiero-
wać będzie wiceprzewodniczący, którym 
wybrany został Marek Skoraszewski.

Marta J. Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie

Powiat koniński przekazał koncentrator 
tlenu dla Hospicjum w Licheniu

Starosta Stanisław Bielik 
przekazał Fundacji Spem 
Donare NZOZ Licheń 
przenośny koncentrator 
tlenu. Urządzenie 
będzie służyć 
podopiecznym 
licheńskiego hospicjum 
cierpiącym na schorzenia 
układu oddechowego, 
układu krążenia oraz 
choroby onkologiczne.

Fundacja Spem Donare NZOZ Licheń 
z Oddziałem Hospicjum im. św. Stanisła-
wa Papczyńskiego zwróciła się do staro-
sty konińskiego z prośbą o wsparcie swo-
jej działalności w  zakresie świadczenia 
opieki w  prowadzonym hospicjum. We 
wniosku zwrócono uwagę na potrzebę 
wyposażenia hospicjum w odpowiedniej 
jakości sprzęt do podawania podopiecz-
nym tlenu.

 Z uwagi na panujący stan epidemii, 
charakter działalności fundacji oraz 

prowadzenie przez nią jedynego w po-
wiecie konińskim hospicjum, Zarząd 
Powiatu Konińskiego przychylił się do 
wniosku organizacji i  uchwałą (z  29 
grudnia 2020 r) przekazał na rzecz 
Spem Donare NZOZ Licheń koncen-
trator tlenu marki Philips Everflo IKK. 
Wysokiej jakości sprzęt medyczny (ku-
piony ze środków własnych powiatu za 
kwotę 4 500 zł) służyć będzie w Hospi-
cjum w Licheniu do dostarczania dodat-
kowego tlenu osobom wymagającym 
terapii tlenowej, zwłaszcza pacjentom 
cierpiącym na schorzenia układu od-

dechowego (w tym Sars Cov 2) układu 
krążenia oraz choroby onkologiczne.

W imieniu Zarządu Powiatu, urządze-
nie przekazał na rzecz hospicjum starosta 
koniński Stanisław Bielik. Przenośny kon-
centrator tlenu odebrały 8 stycznia w sta-
rostwie Katarzyna Muzykiewicz – Dyrektor 
Hospicjum im. św. Stanisława Papczyń-
skiego w Licheniu i Urszula Kulig – Pełno-
mocnik ds. Administracji i Wolontariatu.

Marta J. Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie

Uczniowie z Liceum w Kleczewie laureatami programu Otwarta Firma 2020
W  listopadzie 2020 roku organizowany był w Polsce 
trzynasty Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony 
jednocześnie w 160 krajach świata. W wydarzeniu 
uczestniczył również Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Kleczewie. Celem inicjatywy było 
stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie 
wspiera przedsiębiorcze postawy i pomysły młodych ludzi.

W  ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości Fundacja Młodzie-
żowej Przedsiębiorczości umożliwiła 
uczniom kleczewskiej placówki udział 

także dzieli się swoimi doświadczeniami 
i opowiadali o własnej drodze do sukcesu. 

Udział w programie potwierdzony zo-
stał certyfikatami dla szkoły, koordynato-
ra i zaproszonych na wirtualne spotkanie 
wolontariuszy. 

Jak co roku programowi towarzyszył 
Konkurs na najaktywniejsza szkołę. Ka-
pituła konkursowa doceniła działania 
szkoły i  spośród 183 szkół biorących 
udział w  programie doceniła działania 
szczególnie 20 szkół, w tej grupie znala-
zło się również kleczewskie liceum.

Tego typu inicjatywy wspierają ucz- 
niów w  procesie podejmowania świado-
mych decyzji edukacyjnych i zawodowych, 
tworzą sprzyjającą atmosferę dla współ-
pracy z  przedstawicielami życia gospo-
darczego w regionie i kraju, umożliwiają 
młodzieży bezpośredni kontakt z prakty-
kami biznesu, przygotowują uczniów do 
aktywnego i  świadomego uczestnictwa 
w  życiu gospodarczym oraz pomagają 
młodym ludziom rozwijać przedsiębior-
cze zachowania i poznanie rynku pracy. 

Marzena Fedorowicz 
ZSOiT w Kleczewie

w programie Otwarta firma. Z uwagi na 
czas nauki zdalnej możliwość realizacji 
spotkań on line przedłużony był do końca 
grudnia 2020 r. 

Na zajęciach z doradztwa zawodowe-
go prowadzonych przez panią Marzenę 
Fedorowicz zorganizowano spotkania 
z przedsiębiorcami i pracownikami dużych 
międzynarodowych firm (m.in.: EY Tech-
nology, MetLife), wykorzystując platfor-
mę MS Teams. W czasie zajęć z doradcą 
uczniowie zwiedzali też wirtualnie zakłady 
pracy, podejmowali dyskusje na tematy 
z modułu programu: Biznes przy tablicy. 

Do realizacji programu włączyli się tak-
że rodzice uczniów, którzy nie tylko poma-
gali w nawiązywaniu współpracy z firmami 
lub instytucjami, w  których pracują, ale 

no-zawodowe organizacje rolników, organi-
zacje pozarządowe zajmujące się statutowo 
problematyką rynku pracy oraz samorząd.

Przez najbliższe cztery lata organ opi-
niodawczo-doradczy starosty w  spra-
wach polityki rynku pracy działać bę-
dzie w  następującym składzie: Zbigniew 
Bachta – Wielkopolski Związek Praco-
dawców Lewiatan, Elżbieta Bryl – Wiel-
kopolska Izba Rolnicza w  Poznaniu, Le-
szek Galemba – Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Rolników Indywi-
dualnych „Solidarność”, Tomasz Kop- 
czyński – Konińska Izba Gospodarcza, 
Piotr Korytkowski – Miasto Konin, Antoni 
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pl. Piłsudskiego 13, 62-540 Kleczew
tel. 63 270 10 24, e-mail: zspkleczew@op.pl, www.zspkleczew.pl

Branżowa Szkoła I Stopnia w Wilczogórze
ul. 700-lecia 10, 62-550 Wilczyn
tel. 63 268 30 16, e-mail: zszwilczyn@op.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Kleczewie

ul. Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno,
tel./fax 63 261 40 23, e-mail: zspsompolno @poczta.internetdsl.pl, www.zspsompolno.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Sompolnie

Osiągnięcia uczniów:
•	 Finalista konkursu „Cosmic Challenge”
•	 Powiatowy konkurs „Kandydat na me-

dal”- III miejsce
•	 Powiatowy konkurs „Z Erasmusem po 

doświadczenie” – I miejsce
•	 Powiatowy konkurs „Dzisiaj każdy 

może być bohaterem” – I, II miejsce, 
wyróżnienie

•	 Finaliści w Wielkopolskiej Olimpiadzie 
Wiedzy Konsumenckiej (w  ostatnich 
latach dwukrotnie I miejsca),

•	 Mistrzowie Powiatu w  Piłce Nożnej 
Halowej,

•	 Mistrzynie i Mistrzowie Powiatu w Piłce 
Siatkowej,

•	 Mistrzostwa Powiatu Konińskiego 
w Drużynowym Tenisie Stołowym,

•	 Wyróżnienia w Powiatowym konkursie 
poetyckim Zielone rymy,

•	 Finaliści (II miejsce) w  Powiatowym 
Konkursie Ochrony Środowiska,

•	 Wyróżnienia w konkursie King of the stage,
•	 Stypendyści Starosty Konińskiego – 

w 2019 r. 38 uczniów,
•	 Stypendyści Prezesa Rady Ministrów,
•	 Laureaci Olimpiady Wiedzy o mediach,
•	 I  miejsce w  Mistrzostwach Powiatu 

w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

Innowacje realizowane w ZSOT
w Sompolnie:
•	 Face to face – International Educatio-

nal and Humanitarian Organization - 
Współpraca ze szkołą w Afryce,

•	 Bezpieczeństwo Polski – Naszym Wy-
zwaniem – Innowacja w klasach mun-
durowych.

Spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. z: 
•	 Prezesem Sądu Rejonowego w Koninie,
•	 Przedstawicielem Fundacji Latarnia,

•	 Przedstawicielem ZUS, PUP, US w Ko-
ninie,

•	 Pracownikami banku,
•	 Przedstawicielami Służby Celnej,
•	 Powiatowym Rzecznikiem Praw Kon-

sumenta.

Mocne strony szkoły:
•	 zajęcie po raz kolejny wysokiej pozycji 

w rankingu szkół średnich Perspektywy,
•	 nowoczesna baza sportowa z  zaple-

czem – kompleks boisk sportowych 
o sztucznej nawierzchni,

•	 budynek szkoły wyposażony w  windę 
dla osób niepełnosprawnych,

•	 sale informatyczne ze stałym łączem 
internetowym,

•	 wszystkie pracownie wyposażone w ta-
blice interaktywne,

•	 wykorzystanie w  procesie nauczania 
monitorów interaktywnych i systemów 
prowadzenia testów,  

•	 trzy pracownie informatyczne wyposa-
żone w nowoczesne komputery i sze-
rokopasmowy Internet – projekt OSE 
(Ogólnopolska Sieć Edukacyjna),

•	 sala do zajęć praktycznych dla uczniów 
zawodów gastronomicznych,

•	 nowoczesna pracownia przedmiotów 
zawodowych,

•	 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
•	 sukcesy uczniów w olimpiadach i kon-

kursach na szczeblu wojewódzkim 
i centralnym,

•	 wysoka zdawalność egzaminów matu-
ralnych,

•	 wysoka zdawalność egzaminów po-
twierdzających kwalifikacje zawodowe,

•	 kompetentna, młoda, systematycznie 
podnosząca kwalifikacje kadra na-
uczycielska,

•	 praktyki zagraniczne,
•	 sukcesy sportowe na szczeblu woje-

wódzkim i powiatowym,
•	 szkoła bezpieczna i przyjazna dla ucznia,
•	 ciekawe wycieczki i wyjazdy edukacyjne.

Inwestycje w szkole:
•	 remont generalny budynku głównego 

w 2019 r.,
•	 przygotowanie pracowni obsługi klien-

ta dla technikum żywienia w 2017 r.,
•	 remont ciągu komunikacyjnego na 

parterze i  pierwszym piętrze szkoły 
w latach 2016-2018.

Kierunki kształcenia

Liceum Ogólnokształcące
im H. Sienkiewicza
•	medyczno-psychologiczna
•	Humanistyczno-dziennikarski
•	 informatyczno -matematyczna
•	prawno-administracyjna 
•	kulturowo-artystyczna
•	akademicki
•	mundurowa
•	 turystyczno-rekreacyjna

Technikumdla młodzieży
•	Technik ekonomista
•	Technik reklamy
•	 Technik żywienia i usług gastronomicznych
•	Technik usług kelnerskich
•	Technik ochrony środowiska

Szkoła Branżowa I stopnia
•	Kucharz
•	Sprzedawca
•	Stolarz
•	Magazynier-logisty

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych
•	ogólne

•	 Mistrzostwo Powiatu w Piłce Siatkowej,
•	 I  miejsce w  Powiatowych Zawodach 

w Piłce Siatkowej Plażowej,
•	 III miejsce w  Zawodach Rejonowych 

w Piłce Koszykowej,
•	 Stypendia Starosty Konińskiego i Pre-

zesa Rady Ministrów,
•	 100% zdawalności na egzaminach za-

wodowych,
•	 98% zdawalności na egzaminach ma-

turalnych,
•	 Liczne sukcesy w  konkursach przy-

rodniczych, ekologicznych, artystycz-
nych, historycznych.

Ciągle się rozwijamy:
W 2020 roku został uruchomiony Od-

dział Mistrzostwa Sportowego w  dyscy-
plinie piłka nożna, w  którym młodzież 
może połączyć naukę w liceum z trenin-
giem sportowym. Szkolenie w piłce nożnej 
odbywa się we współpracy z LKS Ślesin 
i Klubem Sportowym Sokół Kleczew, pod 
kierunkiem trenera piłki nożnej z licencją 
UEFA. Obowiązkowy tygodniowy wymiar 
zajęć sportowych wynosi 16 godzin, w tym 
3 godziny podstawy programowej z  wy-
chowania fizycznego oraz 13 godzin szko-
lenia ukierunkowanego. Program realizo-
wany w tej klasie stawia na wychowanie 

przez sport, umożliwia młodym ludziom 
atrakcyjnie spędzić czas wolny na obozach 
sportowych i  uczestniczyć w  szkolnych 
i klubowych rozgrywkach sportowych.

 W ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych w Kle-
czewie na rok szkolny 2020/2021 zapla-
nowane jest uruchomienie klasy kształ-
cącej w  zawodzie technik ekonomista. 
Uczniowie technikum o tym profilu będą 
m.in. przygotowywać się do planowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 
obliczania podatków, prowadzenia spraw 
kadrowo-płacowych. 

Spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in.: 
•	 Koncert Mai Hyży i Michała Szczęsnego.
•	 Spotkanie z Mirosławem Chudym – brą-

zowym medalistą we florecie i szpadzie 
w Pucharze Świata w Atlancie.

•	 Wyjazdy na nagrania programów: „Twoja 
Twarz brzmi znajomo”, „Jaka to melo-
dia”, „Koło fortuny”.

Mocne strony szkoły:
•	 nowoczesna baza sportowa z  zaple-

czem – kompleks boisk sportowych 
o sztucznej nawierzchni,

•	 sale informatyczne ze stałym łączem 
internetowym,

•	 szerokopasmowy Internet – projekt 
OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna),

•	 pracownie wyposażone w tablice inte-
raktywne,

•	 nowoczesna pracownia do zajęć prakty- 
cznych dla uczniów w zawodzie krawiec,

•	 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, 
m. in. zajęcia teatralne i wokalne,

•	 sukcesy uczniów w olimpiadach i kon-
kursach na szczeblu wojewódzkim 
i centralnym,

•	 sukcesy sportowe na szczeblu woje-
wódzkim i powiatowym,

•	 szkoła bezpieczna i przyjazna dla ucznia,
•	 ciekawe wycieczki i wyjazdy edukacyjne,
•	 zajęcia w chórze szkolnym,
•	 zajęcia w szkolnym klubie sportowym 

– koszykówka, siatkówka, piłka ręcz-
na, nożna, tenis stołowy, lekkoatletyka,

•	 dogodny dojazd – 50% dofinasowania 
do biletów szkolnych,

•	 generalny remont budynku głównego 
i oddziału zamiejscowego w 2018 r.

U nas możesz kontynuować naukę 
na następujących profilach: 
•	 ogólny/akademicki 
•	 policyjno-wojskowy z elementami 

bezpieczeństwa wewnętrznego 
•	 politechniczny 
•	 turystyczny (mat-geo) 
•	 medyczny z elementami ratownictwa 
•	 psychologiczno-pedagogiczny 
•	 humanistyczno-prawny 
•	 lingwistyczny 
•	 muzyczno-wokalny

Kształcimy w zawodach:
krawiec, sprzedawca, fryzjer, cukiernik, 
piekarz, kucharz, wędliniarz, ogrodnik, 
rolnik, stolarz, tapicer, cieśla, dekarz, 
murarz-tynkarz, monter konstrukcji bu-
dowlanych, monter zabudowy i robót wy-
kończeniowych w budownictwie, mecha-
nik pojazdów samochodowych, blacharz 
samochodowy, lakiernik oraz elektryk.

Projekty: 
•	 Antoni Szulczyński – Malarz od uro-

dzenia. Obraz jego życia i twórczości,
•	 Naszym priorytetem sukces zawo-

dowy - program edukacji zawodowej 
w powiecie konińskim (2016-2018),

•	 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. 

Innowacje:
•	 Festiwal Nauki,
•	 Dzień Mola,
•	 Konkurs Piosenki Europejskiej,
•	 Potyczki Mickiewiczowskie,
•	 Kształcenie w klasie policyjno-wojsko-

wej (współpraca z  policją i  wojskiem, 
szczególnie z żołnierzami US Air Force, 
wyjazdy na obozy),

•	 Współpraca z Uniwersytetem Ekono-
micznym w Poznaniu (uczniowie bio-
rą udział w wykładach i warsztatach 
akademickich).

Sukcesy uczniów:
•	 Mistrzostwo Polski w biegach na 100 

m w kategorii juniorów do lat 20,
•	 Wicemistrzostwo województwa wiel-

kopolskiego w biegu na 100 metrów,
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ul. Parkowa 2, Żychlin, 62-571 Stare Miasto
tel. 63 244 25 53, e-mail: zseu@zychlin.edu.pl, www.zychlin.edu.pl

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

ul. Konińska 46, 62-570 Rychwał
tel./fax 63 248 11 51, e-mail: soswrychwal1@op.pl, www.soswrychwal.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. Piotra Janaszka w Rychwale

Dlaczego warto być uczniem ZSEU?
•	 Wykwalifikowana kadra;
•	 Przyjazna atmosfera, szkoła bez-

pieczna;
•	 Piękne położenie wewnątrz parku;
•	 Bogata baza dydaktyczna i dobrze wy-

posażone pracownie;
•	 Bezprzewodowy Internet w  każdym 

obiekcie;
•	 Nowoczesne centrum dydaktyczno-

-gastronomiczne;
•	 Internat i stołówka;
•	 Kompleks boisk sportowych Orlik;
•	 Dogodny dojazd (autobusy MZK 

i PKS);
•	 Jesteśmy szkołą z tradycjami!

Tylko u nas możesz:
•	 wyjechać na ciekawe praktyki zawo-

dowe oraz staże zarówno w  kraju, 
jak i zagranicą (w ramach programu 
ERASMUS +);

•	 wziąć udział w  akcjach charytatyw-
nych i ekologicznych;

•	 uczestniczyć w  spotkaniach z  cieka-
wymi ludźmi;

•	 pojechać na wycieczkę turystyczno-
-krajoznawczą czy przedmiotową;

•	 rozwijać swoje pasje i  umiejętności 
poprzez udział w  olimpiadach, kon-
kursach, warsztatach, kursach do-
skonalących.

Po lekcjach specjalnie dla Ciebie mamy:
•	 liczne koła zainteresowań, m.in.: Koło 

Biologiczne, Szkolne Koło Ligii Ochro-
ny Przyrody, Koło Ekologiczne, Szkol-
ny Klub Sportowy, Klub Fotograficzny, 
Klub Młodego Restauratora, Koło Te-
atralne, Koło Młodych Ekonomistów;

•	 zajęcia wyrównawcze;
•	 zajęcia w szkolnym chórze;
•	 zajęcia teatralne i  przedstawienia 

szkolne;
•	 nocne tematyczne maratony filmowe 

– nawet do świtu;
•	 zajęcia w szkolnym klubie sportowym 

– koszykówka, siatkówka, piłka ręcz-
na, nożna, tenis stołowy, lekkoatlety-
ka, nauka pływania;

Szczególne osiągnięcia uczniów 
w ostatnich latach:
•	 wielokrotni Laureaci i Finaliści Olim-

piady Wiedzy i  Umiejętności Rolni-
czych w bloku Technologii Żywności,

•	 Finaliści Olimpiady Wiedzy o Żywieniu 
i Żywności, 

•	 Finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady 
Spedycyjno-Logistycznej ,

•	 Finaliści Olimpiady Geograficznej;
•	 I miejsce w Konkursie Wojewódzkim 

„Śladami Rocznic Historycznych – Bi-
twa Warszawska 1920” w  kategorii 
komiks oraz II miejsce w kategorii li-
terackiej,

•	 III miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
Recytatorskim „Pan Tadeusz”,

•	 II miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
Recytatorskim „Poznańskie Dziewiąt-
ki”,

•	 I miejsce w  konkursie plastycznym 
o tematyce patriotycznej „Pieśń ujdzie 
cało”,

•	 Finaliści etapu wojewódzkiego Kon-
kursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopol-
skim,

•	 I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
„Kupuj i gotuj z polską wieprzowiną”,

•	 Srebrny medal World Skills Polska 
(olimpiada zawodowa) w Carvingu,

•	 Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu 
Kulinarnego SZEF TEAM CHALLEN-
GE,

•	 Finaliści VII i IX edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Kulinarnego dla Szkół 
Gastronomicznych organizowanego 
przez Ministerstwo Rolnictwa,

•	 Wielokrotni Laureaci konkursów kuli-
narnych „Wyzwanie Makro Szefa”,

•	 Laureat konkursu DOKSZTAŁCAJ SIĘ 
ON-LINE, organizowanego przez Szef 
dla Młodych Talentów,

•	 Laureaci konkursu „Kuchnia polska 
na Mazowszu”!

•	 I miejsce Szkolnej Drużyny Siatkówki 
w  Zimowej Spartakiadzie Gmin Po-
wiatu Konińskiego,

•	 Półfinaliści Spartakiady Powiatów 
Województwa Wielkopolskiego w Pił-
ce Siatkowej w Środzie Wielkopolskiej,

•	 Uczestnicy Międzynarodowego Tur-
nieju Piłki Siatkowej „Mazury Cup 
2020”W Giżyckim Centralnym Ośrod-
ku Sportu i Przygotowań Olimpijskich,

•	 IV miejsce w biegu ulicznym o Lamp-
kę Górniczą

Rekrutacja do placówki trwa 
cały rok.

Dzieci i młodzież są przyjmowa-
ne na podstawie aktualnego orze-
czenia Powiatowej Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej lub opinii 
o potrzebie wczesnego wspomaga-
nia rozwoju dziecka. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w  Rychwale to publiczna pla-
cówka oświatowo-wychowawcza. SOSW 
posiada też swoje oddziały w Ślesinie. 

W Ośrodku funkcjonują:
•	 Przedszkole specjalne dla dzieci 

z  niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym oraz z  niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z autyzmem (od 3 roku 
życia do czasu podjęcia nauki). 

•	 Szkoła Podstawowa dla dzieci 
i  młodzieży z  niepełnosprawno-
ścią intelektualną w  stopniu lekkim, 

dzieży będącej absolwentami szkół 
podstawowych z niepełnosprawnością 
intelektualną w  stopniu lekkim oraz 
z  niepełnosprawnościami sprzężony-
mi, autyzmem. Szkoła branżowa pro-
wadzi kształcenie w zawodzie kucharz.

•	 Zespoły Rewalidacyjno-Wychowaw-
cze dla dzieci i młodzieży z niepełno-
sprawnością intelektualną w  stopniu 
głębokim (od 3 do 25 roku życia). 

•	 Nauczanie indywidualne.
•	 Placówka prowadzi także zajęcia 

wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka – dla dzieci od chwili stwier-
dzenia niepełnosprawności do czasu 
podjęcia nauki szkolnej.

Ośrodek dysponuje internatem, który 
sprawuje opiekę i  pełni funkcje wycho-
wawcze nad dziećmi i młodzieżą od po-
niedziałku do piątku. Placówka wyposa-
żona jest w nowoczesny sprzęt i pomoce 
dydaktyczne. Wychowankowie mają 
zapewnioną opiekę pedagoga i psycho-
loga. 

W  ośrodku odbywają się zajęcia 
specjalistyczne: terapia logopedyczna, 
słuchu, widzenia, ręki, EEG-Biofeed-
back, rehabilitacja ruchowa, integracja 
sensoryczna, terapia Metodą Tomatisa. 
Ważne miejsce zajmuje arteterapia, 
hipoterapia i  hydroterapia. W  ośrod-
ku stosuje się alternatywne metody 
komunikacji, stymulację bazalną oraz 
alpakoterapię i  dogoterapię. Działają 
szkolne koła zainteresowań. Wycho-
wankowie biorą także udział w licznych 
zawodach sportowych (na szczeblu po-
wiatowym czy krajowym), wycieczkach 
i konkursach.

umiarkowanym lub znacznym oraz 
z niepełnosprawnościami sprzężony-
mi, autyzmem.

•	 Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
dla absolwentów szkół podstawowych 
niepełnosprawnych intelektualnie 
w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym oraz z  niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z autyzmem.

•	 Szkoła Branżowa I  stopnia dla mło-
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Mikołaj pozostał wierny swoim pa-
sjom z  okresu wczesnego dzieciństwa, 
w  dalszym ciągu zgłębia swoją wiedzę 
o  wszechświecie oraz podejmuje nowe 
wyzwania, przygotowując się do kolej-
nych konkursów.

Emilia Gołębiowska-Kulig 
ZSOiT w Sompolnie

Uczeń pierwszej klasy zwycięzcą 
prestiżowego konkursu

Mikołaj Błaszczyk z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Sompolnie 
wygrał I edycję konkursu 
„Cosmic Challenge”, 
organizowanego na 
Uniwersytecie Marii Curie 
- Skłodowskiej w Lublinie 
przez fundację „Spaceship”. 
Wydarzenie odbyło się pod 
patronatem Polskiej Agencji 
Kosmicznej we współpracy 
z ośrodkiem Europejskiej 
Agencji Kosmicznej.

Zadaniem uczestników pierwszego 
etapu konkursu było napisanie pracy na 
temat: „Najważniejsze problemy związa-
ne z założeniem pierwszej osady ludzkiej 

w Kosmosie i sposoby ich rozwiązania”. 
Mikołaj, jako najbardziej odpowiednie 
miejsce do stworzenia takiej osady wy-
brał Księżyc. Etap finałowy, do którego 
dostało się 20 osób z całej Polski, polegał 
na obronie swojej pracy. Jury konkursu, 
w skład którego wchodzili m. in. przed-
stawiciele Centrum Badań Kosmicznych 
PAN, Mars Society Polska oraz Polskiej 
Agencji Kosmicznej, najwyżej oceniło 
prezentację i odpowiedzi na pytania Mi-
kołaja. Nagrodą główną, jaką otrzymał 
uczeń, jest wyjazd wraz z opiekunem do 
obserwatorium Gran Telescopio Cana-
rias, na wyspę La Palma (Wyspy Kana-
ryjskie).

Przestrzeń kosmiczna interesowała 
Mikołaja właściwie od zawsze. Już jako 
sześcioletni chłopiec poszukiwał infor-
macji na temat wszechświata. Najbar-
dziej zafascynował się teorią Wielkiego 
Wybuchu. Powodem tego była informa-
cja, że z  niesamowicie małego punktu 
powstała otaczająca nas materia.

Warsztaty kulinarne „Stawiam na 
wieprzowinę” z chefem Marcinem Budynkiem
Uczniowie technikum 
żywienia i usług 
gastronomicznych z ZSEU 
w Żychlinie wzięli udział 
w warsztatach kulinarnych 
„Stawiam na wieprzowinę” 
organizowanych przez 
Związek Polskie Mięso 
i Akademię Kulinarną 
Marcina Budynka .

Dwudziestka młodych adeptów sztu-
ki kulinarnej uczestniczyła w  wykładzie 
dotyczącym jakości mięsa wieprzowego 
oraz jego wykorzystania, a także wartości 

odżywczych tegoż mięsa. Wykład popro-
wadzili chef Marcin Budynek oraz diete-
tyk Judyta Szymkowiak. Uczniowie wzięli 
również udział w warsztatach praktycz-
nych, podczas których mieli okazję pra-
cować na wysokiej jakości mięsie wie-
przowym przygotowując proste, szybkie 
aczkolwiek bardzo smaczne dania.

Podczas podsumowania warszta-
tów wyjątkowa praca i  zaangażowanie 
uczniów zostało nagrodzone profesjonal-
nym sprzętem w postaci noży i patelni. Ze 
zdobytą wiedzą oraz z  wykorzystaniem 
profesjonalnego sprzętu uczniowie są 
gotowi na kolejne kulinarne wyzwania. 

Katarzyna Hryciuk 
ZSEU w Żychlinie

WSHiU w Poznaniu 
kolejny raz funduje stypendia
Wyższa Szkoła Handlu 
i Usług w Poznaniu 
ponownie ufundowała 
dwa stypendia dla uczniów 
szkół średnich powiatu 
konińskiego o łącznej 
wartości 50 000 zł.

W środę, 24 lutego w Starostwie Po-
wiatowym w Koninie gościła Magdalena 
Górska – założyciel Wyższej Szkoły Han-
dlu i Usług w Poznaniu, która przekazała 
na ręce wicestarosty Władysława Kocaja 
od fundacji szkoły dwa bony edukacyjne 
– każdy o wartości 25 000 złotych. Bon 
stanowi równowartość opłaty czesnego 
na wybranym kierunku 3-letnich stu-

Edukator Roku 2020 uczy w Żychlinie
Joanna Gadomska, 
nauczycielka biologii 
w Zespole Szkół 
Ekonomiczno – Usługowych 
w Żychlinie, otrzymała 
tytuł „Edukator Roku 
2020” w kategorii Ekologia 
w ogólnopolskim konkursie 
dla nauczycieli. 

Organizatorem konkursu jest Brainly 
- największa na świecie platforma onli-
ne learning, skupiająca społeczność 250 
milionów uczniów, rodziców i nauczycieli 
na całym świecie. Konkurs realizowa-
ny jest pod patronatem GovTech Polska 
oraz WWF Polska. W tym roku do kon-
kursu wpłynęło 200 zgłoszeń nauczycieli 
z  całej Polski. Do udziału w  konkursie 
panią Joannę wytypowali uczniowie, któ-
rzy na co dzień razem z  nią organizują 
różne akcje czy happeningi, a  także re-
alizują liczne projekty ekologiczne, o któ-

rych można przeczytać m.in. na jej blogu 
oraz fb o nazwie „Biologia z Blondynką”. 

Pani Joanna znana jest nie tylko w po-
wiecie konińskim, ale również w  całej 
Polsce. Jej liczne akcje i projekty: „Eko-
-Szkoła”, „Klasowa Wigilia bez Plastiku”, 
„Ręcznie robione, a nie kupione”, „Eko-
-wyzwanie – przemyślane zakupy”, „Ty-
dzień Uczniowskiej SuperMocy” dziś są 
już projektami ogólnopolskimi i dołączy-
ło do nich tysiące nauczycieli oraz setki 

placówek z całej Polski – od przedszkola, 
przez szkoły podstawowe, po szkoły śred-
nie. Jej projekt „Eko-Szkoła 2021” otrzy-
mał honorowy patronat Ministra Klimatu 
i  Środowiska, Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, Starosty Konińskiego, 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Głosu 
Nauczycielskiego, Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli w Koninie, Centrum Roz-
woju Edukacji w Poznaniu oraz Wydaw-
nictwa Edukacyjnego Operon. 

Uczniowie pani Joanny mówią o  niej: 
„Pani Joanna jest świetną nauczycielką, 
na której zawsze można polegać, która 
pomaga innym, która zaraża optymizmem 
i swoją aktywnością. Lekcje z nią są zawsze 
ciekawe i pełne emocjonujących opowie-
ści. Dzień bez biologii, to dzień stracony”.

Pani Joanna Gadomska za swoją pra-
cę, aktywność i  zaangażowanie otrzy-
mała również nagrodę Wielkopolskiego 
Kurator Oświaty. 

Katarzyna Hryciuk 
ZSEU w Żychlinie

diów licencjackich w  trybie dziennym 
lub zaocznym w Wyższej Szkole Handlu 
i Usług w Poznaniu. Wyższa Szkoła Han-
dlu i  Usług w  Poznaniu to nowoczesna 
Uczelnia z tradycjami sięgającymi ćwierć 
wieku. Jej misją jest kształcenie wyspe-
cjalizowanych kadr. 

Jak podkreśla Magdalena Górska 
szkoła prowadzi od kilku lat akcje wspie-
rania uzdolnionych uczniów z terenu całej 
Wielkopolski celem zapewnienia równych 
szans w dostępie do edukacji wyższej.

Informacja o  przekazaniu przez po-
znańską uczelnię dwóch stypendiów 
przekazana została dyrektorom szkół po-
nadpodstawowych prowadzonych przez 
powiat koniński w celu wyłonienia uczniów 
zainteresowanych ofertą.

Uczelnia kształci na takich kierunkach 
jak: ekonomia, finanse, rachunkowość, 
zarządzanie czy logistyka, bezpieczeństwo 
narodowe, turystyka, administracja, dzien-
nikarstwo czy komunikacja społeczna.

Marta J. Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Nowa forma przekazu 
na Dzień Kobiet w DPS w Ślesinie
Dom Pomocy Społecznej 
w Ślesinie podejmuje 
kolejne działania 
mające na celu 
aktywizację społeczności 
mieszkańców. Pomimo 
długotrwałej izolacji 
i ograniczeń realizowane 
są kontakty społeczne 
w sposób alternatywny, 
z wykorzystaniem nowych 
technologii.

Za pomocą profilu na Facebook („Dom 
Pomocy Społecznej w Ślesinie”) nasi ak-
torzy będą mogli prezentować się sze-
rokiemu gronu fanów, to znaczy bliskim 
i  znajomym oraz znajomym znajomych 
i to w czasie rzeczywistym.

Jak co roku z  okazji Dnia Kobiet 
uczestnicy terapii zajęciowej przygoto-
wali przedstawienie. Główne role ode-

grali najbardziej uzdolnieni aktorzy, 
mieszkańcy DPS: Ania, Ulka. Beatka vel 
Zdzisława, Romek, Andrzej, Piotrek, Syl-
wia, Andrzej, Rysiu, Ewelinka, Ani i Miko-
łaj oraz Halinka, Zdzisław i Adrian.

Pomysł na ludową stylizację pojawił 
się w  głowach terapeutów tuż po po-
przednim przedstawieniu, które zorga-
nizowano w roku ubiegłym. Wspaniałym 
potwierdzeniem słuszności wyboru tej 
drogi był transmitowany za pośrednic-
twem Internetu koncert Zespołu Mazow-
sze: „Kalejdoskop Barw Polski”, kiedy to 
wszyscy się bawili przy dźwiękach pięk-

nych piosenek i próbowali swoich sił po-
wtarzając ruchy występujących artystów. 

Nasze przygotowania do występu 
trwały około miesiąca. Choreografia, 
scenografia oraz stroje naszych aktorów 
są dziełem zdolnych terapeutek zajęcio-
wych. Wszyscy z największą przyjemno-
ścią zaangażowali się w działania, które 
były odskocznia od zwykłej pandemicz-
nej codzienności.

Pomimo obowiązującej nadal decyzji 
Wojewody Wielkopolskiego dotyczącej 
zakazu opuszczania placówki, pomysł na 

transmitowanie wydarzenia „na żywo” 
w  internecie sprawił, że zagościliśmy 
w  wielu domach mieszkańców powiatu 
i to po wielokroć.

Joanna Wołyńska
DPS w Ślesinie 


