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Noworoczne spotkanie samorządowe
W połowie stycznia odbyło się, 
mające swoją wieloletnią 
tradycję, noworoczne 
spotkanie samorządowe. 

Na zaproszenie Przewodniczącej Rady 
Powiatu Konińskiego Żanetty Matlew-
skiej i Starosty Konińskiego Stanisława 
Bielika przybyli na nie wicewojewoda 
wielkopolski Aneta Niestrawska, samo-
rządowcy, przedstawiciele placówek, 
instytucji podległych powiatowi, służb 
działających na terenie powiatu, firm 
i organizacji pozarządowych.

Uroczyste otwarcie drogi 
powiatowej w Żychlinie

Prawie dziewięćset 
metrów nowej nawierzchni, 
skrzyżowanie w formie 
ronda, chodnik, droga 
pieszo-rowerowa, 
zatoki autobusowe 
i zjazdy na posesje, to 
efekt przebudowy drogi 
powiatowej nr 3251P 
w miejscowości Żychlin.

 
Dobiegła końca inwestycja powia-

towa na drodze 3251P w miejscowości 
Żychlin. Realizowany przez samorząd 
powiatu konińskiego projekt obejmo-
wał prace modernizacyjno-remontowe 
na 882 m drogi, wykonanie skrzyżo-
wania ulic w formie ronda, wybudo-
wanie 824 metrów chodnika, a także 
966 metrów drogi pieszo-rowerowej. 
Podwyższono parametry techniczne 
drogi, wybudowano dwie zatoki au-
tobusowe i nowe zjazdy na posesje, 
a także wymieniono oświetlenie ulicz-

ne oraz wykonano oznakowanie pozio-
me i ustawiono radarowe wyświetlacze 
prędkości.

 
Całkowity koszt inwestycji to 3 496 

123,07 zł, z czego 2 339 938 zł wyniosło 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Pozostałą kwotę (1 156 
185,07 zł) oraz koszty inwestorskie sta-
nowiły środki własne powiatu.

 
Odbiór techniczny zmodernizowanej 

drogi odbył się w ubiegłym roku, a jej 
uroczyste otwarcie odbyło się 13 stycz-
nia.

 
W obecności mieszkańców Żychli-

na, radnych powiatu konińskiego oraz 
księdza proboszcza Waldemara Sza-
frańskiego, symbolicznego przecięcia 
wstęgi na drodze (przy ul. Parkowej) 
dokonali wspólnie: wicewojewoda Aneta 
Niestrawska, starosta Stanisław Bielik, 
przewodnicząca rady powiatu Żanetta 
Matlewska, wójt gminy Stare Miasto Da-
riusz Puchała, a także przedstawiciele 
Zarządu Dróg Powiatowych i wykonawcy 
inwestycji.

 Uroczystość poprzedził objazd dróg 
powiatowych, które zostały zmodernizo-
wane lub będą realizowane z udziałem 
środków przekazanych przez wojewodę 
wielkopolskiego w ramach programów 
krajowych. Przedstawiciele samorzą-
du powiatu wraz z wicewojewodą Ane-
tą Niestrawską odwiedzili m.in.: most 
w Koszewie, drogę nr 3210P Różopole-
-Piotrowice-Wola Podłężna, przeprawę 
promową w Biechowach oraz drogę nr 
3217 Krzymów-Paprotnia.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Stypendium Starosty Konińskiego na 2022 r. 
Stu osiemdziesięciu ośmiu 
uczniów odebrało listy 
gratulacyjne potwierdzające 
decyzję o przyznaniu 
stypendium Starosty 
Konińskiego na 2022 r. 

W celu przekazania aktów stypendial-
nych, starosta Stanisław Bielik i wicesta-
rosta Władysław Kocaj spotkali się z wy-
różnionymi uczniami 8 i 9 lutego w ich 
szkołach. Przedstawiciele samorządu 
powiatu życzyli stypendystom zadowo-
lenia i satysfakcji z dalszej edukacji oraz 
powodzenia w realizacji planów pozasz-
kolnych. Podziękowali także nauczycie-
lom i rodzicom za stworzenie młodzieży 

warunków zapewniających im lepszy 
start w dorosłe życie.

Stypendia przyznawane są przez Za-
rząd Powiatu Konińskiego od 21 lat.  Od 
początku służą wspieraniu rozwoju indy-
widualnych zdolności oraz zainteresowań 
młodych ludzi, a także są formą nagrody za 
trud i pracę włożone we własną edukację. 

Samorząd przeznaczył na tegoroczne 
stypendia 320 800 zł, dzięki czemu graty-
fikację finansową za osiągnięcia w nauce 
otrzymała rekordowa liczba uczących się 
w szkołach prowadzonych przez powiat 
koniński. 

Pomocą stypendialną objęci zosta-
li uczniowie, którzy w poprzednim roku 

nauki osiągnęli średnią ocen na poziomie 
co najmniej 4,75. Kryterium to spełniło aż 
188 osób. Ze wsparcia powiatu dla uzdol-
nionej młodzieży skorzysta w 2022 roku: 
48 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Technicznych w Kleczewie, 58 
uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Technicznych w Sompolnie, 77 
- z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych w Żychlinie oraz 5 podopiecznych 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego im. Piotra Janaszka w Ry-
chwale. Stypendium, w wysokości 200 zł 
miesięcznie, wypłacane będzie przez 10 
miesięcy, a w przypadku uczniów klas 
maturalnych przez pół roku.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie 

Miejscem wydarzenia stał się po raz 
pierwszy Zespół Szkół Ekonomiczno-
-Usługowych w Żychlinie. Dzięki gościn-
ności tej placówki i jej dyrektor, pani Annie 
Matczak-Gaj, władze powiatu konińskie-
go mogły podziękować zebranym go-
ściom za współpracę w ostatnich dwóch 
latach, trudnych bo epidemicznych.

Zanim jednak to nastąpiło gości przy-
witała piosenka „Zwykłe słowa dwa”. 
Dzięki współpracy z Fundacją Barwy 
Kultury oraz środkom finansowym mię-
dzy innymi z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
a także zaangażowaniu pana Mariu-
sza Urbaniaka powstał piękny teledysk, 
w nagraniu którego uczestniczyli pod-
opieczni Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Koninie.

„W podejmowanych w ostatnim czasie 
w powiecie konińskim działaniach wyko-
rzystywaliśmy siłę, którą oferują nam nasi 
partnerzy. To dzięki Państwu (…) w po-
wiecie konińskim dzieje się więcej, lepiej, 
sprawniej. Współpraca z Państwem, mimo 
licznych ograniczeń, które w ostatnim cza-

sie musimy pokonywać, pozwoliła samo-
rządowi powiatu konińskiego zrealizować 
wszystkie możliwe zadania. Staraliśmy się 
przy tym zawsze wykazywać profesjona-
lizm, ale również życzliwość i wyrozumia-
łość. W zamian otrzymywaliśmy to samo, 
a może znacznie więcej od Państwa”– ta-
kimi słowami Żanetta Matlewska – Prze-
wodnicząca Rady Powiatu Konińskiego 
dziękowała zebranym gościom.

Podczas tegorocznego uroczystego 
spotkania nie zabrakło niespodzianki. 
Były nią kolędy w wykonaniu pracowników 
samorządowych oraz radnych powiatu 
konińskiego. O muzyczny akcent zadbała 
również młodzież z ZSEU w Żychlinie, któ-
ra zaśpiewała świąteczne piosenki. 

Noworoczny życzeniom powrotu do 
normalności, spełniania zamierzeń oraz 
dobra, towarzyszyło przesłanie wynikają-
ce z muzycznego projektu: „Zwykłe sło-
wa dwa mają te magiczne siły, że zmie-
niają świat w ciągu ledwie jednej chwili”.

Dorota Sobieraj-Krawczyk 
Starostwo Powiatowe w Koninie 

Pomoc z zakresu psychiatrii
dla dzieci i młodzieży
Od maja w siedzibie Fundacji 
„Mielnica” w Koninie 
przy ul. Szpitalnej 43, 
funkcjonować będzie 
Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego dla 
dzieci i młodzieży z powiatu 
konińskiego.

 
Jest to efekt projektu pn. „Środowiskowe 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci 
i młodzieży na terenie miasta Konin i po-
wiatu konińskiego” realizowanego przez 
Fundację „Mielnica” wspólnie z partnerem 
– Powiatem Konińskim, którego  celem jest 
deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych.

Przedsięwzięcie przewiduje utworzenie 
i wyposażenie poradni zdrowia psychicz-
nego i ambulatorium, powstanie Oddziału 
Dziennego Psychiatryczno-Rehabilitacyj-
nego oraz realizację działań profilaktycz-
nych w zakresie zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży m.in. warsztaty i treningi 
w zakresie psychoedukacji, zajęcia integra-
cyjno-świadomościowe w zakresie zdrowia 
psychicznego. Wsparciem wykwalifikowa-
nej kadry psychologów, psychiatrów, psy-
choterapeutów, terapeutów środowisko-
wych i zajęciowych objętych zostanie ok. 300 
osób do 18 roku życia z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz ok. 200 osób z ich otoczenia. 

 
Fundacja „Mielnica” ma bogate do-

świadczenie oraz dorobek w zakresie 

pracy na rzecz osób z niepełnosprawno-
ściami i od wielu lat działa na terenie po-
wiatu konińskiego i swoimi działaniami 
wspiera osoby najbardziej potrzebujące 
oferując im wiele działań rehabilitacyj-
nych i aktywizacyjnych. 

Projekt realizowany jest od 15 lutego 
2022 r. do 30 czerwca 2023 r. i współfi-
nansowany jest ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach 
WRPO 2014+, Poddziałanie 7.2.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne - projekty konkur-
sowe oraz pozakonkursowe w zakresie 
epidemii COVID-19. 

Elżbieta Sroczyńska
PCPR w Koninie
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Pierwsza pomoc
w DPS w Ślesinie
Kurs I pomocy przedmedycznej został zorganizowany 
w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Powiat koniński i gmina Golina 
najlepsze w tenisie stołowym
Powiat koniński i gmina Golina okazały się najlepsze w XXIII 
Regionalnych Zawodach Radnych, Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym o Puchar 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Samorządowcy 
z 20 gmin i 10 powiatów, łącznie 110 uczestników z całej Wielko- 
polski wzięło udział w zawodach, które odbyły się w Witkowie.

Celem było wyedukowanie uczniów 
z zakresu jakości mięsa drobiowego, 
a także zaprezentowanie wariacji kuli-
narnych z polskim mięsem drobiowym 
w roli głównej. Szkolenie było podzielone 
na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

W części praktycznej szef Marcin Bu-
dynek omówił różne gatunki mięsa dro-
biowego występującego w Polsce, a także 
przedstawił prawidłowy rozbiór kurcza-
ka, jednocześnie angażując uczniów. Na-
tomiast dietetyk Judyta Szymkowiak 
przedstawiła zalety polskiego drobiu 
pod katem żywieniowym i dietetycznym. 
W części wykładowej wzięły udział klasy 
I i III technikum żywienia, a po 1,5 godzin-

Projekt kulinarny „Stawiam na drób” 
gotowane potrawy podbiły serca i podnie-
bienia młodych adeptów sztuki kulinar-
nej. Szefowie kuchni podzielili się swoim 
doświadczeniem i wiedzą oraz świetną 
organizacją pracy, co dla młodych kucha-
rzy było szczególnie ważną lekcją.

Warsztaty i projekty kulinarne to w ZSEU 
w Żychlinie jeden z kluczowych elementów 
kształcenia młodych kucharzy.

Katarzyna Hryciuk
ZSEU w Zychlinie

nym spotkaniu nadszedł czas na wdro-
żenie zdobytej wiedzy w praktyce.

20 uczniów techniku żywienia pod 
okiem szefa Marcina Budynka, a także 
szefów Marcina Stelmaszyka i Andrze-
ja Gołąbka w pracowni gastronomicznej 
przygotowała kilkanaście dań z wykorzy-
staniem polskiego drobiu, m.in. kurczaka, 
kaczki czy przepiórki. Mnogość dodatków 
oraz wysokiej jakości polski drób, jaki 
zapewniał organizator projektu Związek 
„Polskie mięso”, spowodowały, że przy-

Dzięki współpracy z Toruńskimi Za-
kładami Materiałów Opatrunkowych 
oraz Wydziałem Nauk o Zdrowiu Aka-
demii Nauk Stosowanych w Koninie, 
przy szczególnym zaangażowaniu Pani 
Dziekan dr Edyty Bielik, udało się zor-
ganizować szkolenie z zakresu I pomo-
cy przedmedycznej dla wszystkich pra-
cowników DPS w Ślesinie. 

Kurs obejmował materiały wideo 
oraz, co szczególnie ważne, możliwość 
praktycznego wykorzystania zdobytej 
wiedzy na bezpłatnie użyczonym fanto-

Organizatorem imprezy było Sto-
warzyszenie Młodych Wielkopolan 
w Gnieźnie Wielkopolskie Zrzeszenie 
LZS w Poznaniu wspólnie z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Wiel-
kopolskiego, Urzędem Gminy i Miasta 
w Witkowie, Starostwem Powiatowym 

lina a wśród byłych samorządowców 2. 
miejsce zajął Mirosław Sawicki - Stare 
Miasto.

W klasyfikacji generalnej gmin w stre-
fie pucharowej uplasowały się: I miejsce 
– Gmina Golina, II miejsce – Gmina Wit-
kowo. III miejsce – Gmina Kórnik

W klasyfikacji końcowej powiatów 
bezkonkurencyjna była drużyna powiatu 
konińskiego. Za nią znalazły się powiaty: 
gnieźnieński, poznański, kępiński, ko-
ściański kolski.

Opracowała Danuta Plucińska 
Starostwo Powiatowe w Koninie

w Gnieźnie, Ośrodkiem Kultury Sportu 
i Rekreacji w Witkowie.

W zawodach udział wzięli samorzą-
dowcy z powiatu: poznańskiego, ko-
nińskiego, kępińskiego, kościańskiego, 
kolskiego, ostrzeszowskiego, wrzesiń-
skiego, śremskiego, wągrowieckiego 
i gnieźnieńskiego.

W klasyfikacji indywidualnej, w kate-
gorii parlamentarzystów, wójtów, bur-
mistrzów i starostów bezkonkurencyjny 
był Mariusz Woźniak, wójt gm. Gro-
dziec, który zajął I miejsce. W kategorii 
wspólnej dla pań 2 miejsce uzyskała 
Urszula Furmaniak - radna gminy Go-

cedury będą wsparciem dla tych, którzy 
ewentualnie staną się świadkiem zda-
rzenia i podejmą się ratowania ludzkiego 
życia.

Joanna Wołyńska
DPS Ślesin

Ponad pół miliona na likwidację 
barier w powiecie konińskim

Powiat Koniński 
otrzymał dotację 
z PFRON na likwidację 
barier transportowych 
i architektonicznych. 
Fundusz przekazał 
samorządowi 518 815,32 zł 
z Programu Wyrównywania 
Różnic Między Regionami.

 
Program Wyrównywania Różnic Mię-

dzy Regionami jest finansowany ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych. Głównym 

celem zadania jest wyrównywanie szans 
oraz zwiększenie dostępu osób niepeł-
nosprawnych do rehabilitacji zawodowej 
i społecznej.

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-

nie w Koninie po raz kolejny skorzystało 
z możliwości pozyskania dodatkowych 
środków na działania wspierające akty-
wizację niepełnosprawnych mieszkań-
ców powiatu. Tym razem dofinansowanie 
PFRON - w wysokości 420 tysięcy złotych 
- przekazane zostanie gminom Golina, 
Kazimierz Biskupi i Grodziec, a także 
Warsztatom Terapii Zajęciowej w Paprot-
ni na zakup pojazdów do przewozu osób 
z niepełnosprawnościami. Prawie 99 ty-
sięcy złotych otrzyma też gmina Rzgów 

na likwidację barier architektonicznych 
w swoim Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Środki te przeznaczone zostaną na bu-
dowę szybu windowego i montaż dźwi-
gu, dzięki czemu ośrodek dostosowany 
zostanie do potrzeb niepełnosprawnych 
klientów.

 
Jak informuje Tomasz Kubalak, kie-

rownik Zespołu ds. rehabilitacji spo-
łecznej osób niepełnosprawnych, po-
wiat zawarł już umowy z beneficjentami 
programu. Ostateczny termin realizacji 
zadania wyznaczono na 30 września 
2022 roku.

Marta J Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie 

mie pod fachowym okiem pielęgniarek 
zatrudnionych w ślesińskiej jednostce.

Podczas szkolenia wszyscy pracow-
nicy mieli możliwość zapoznania się 
z najnowszą wiedzą i aktualnymi proce-
durami niesienia pomocy. W programie 
przewidziano również naukę używania 
defibrylatora, który znajduje się na wypo-
sażeniu gabinetu pielęgniarskiego DPSu.

Dzięki udziałowi w szkoleniu pra-
cownicy DPS w Ślesinie zaktualizowali 
wiedzę, a praktycznie przećwiczone pro-

W centrum gastronomicznym 
w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie uczniowie 
klas gastronomicznych 
mieli okazję wziąć udział 
w projekcie kulinarnym 
„Stawiam na drób”.
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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

ul. Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno,
tel./fax 63 271 40 23, e-mail: zspsompolno @poczta.internetdsl.pl, www.zspsompolno.pl

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,
• 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 2022 r. 58 uczniów,
• Stypendyści Prezesa Rady Ministrów,
• Finaliści Olimpiady Wiedzy o Mediach,
• I  miejsce w  Mistrzostwach Powiatu 

w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
• Konkurs „Światowy dzień walki z AIDS” 

– I miejsce oraz wyróżnienia

Realizowane innowacje:
• Face to face – International Educatio-

nal and Humanitarian Organization - 
Współpraca ze szkołą w Afryce,

• Bezpieczeństwo Polski – Naszym Wyzwa-
niem – Innowacja w klasach mundurowych.

Spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. z: 
• Prezesem Sądu Rejonowego w Koni-

nie,
• Przedstawicielem Ministerstwa Spra-

wiedliwości,

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

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

sumenta.

Mocne strony szkoły:
• zajęcie w 2020 r. wysokiej pozycji w ran-

kingu 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:
• przekształcenie sali lekcyjnej w pra-

cownię techniki biurowo-multime-
dialnej w 2020 r. 

• remont generalny budynku głównego 
w 2019 r.,

• przygotowanie pracowni obsługi klien-
ta dla technikum żywienia w 2017 r.,

Kierunki kształcenia

Liceum Ogólnokształcące
im H. Sienkiewicza
• medyczno-psychologiczny
• Humanistyczno-dziennikarski
• informatyczno -matematyczny
• prawno-administracyjny 
• lingwistyczny
• akademicki
• mundurowy
• turystyczno-rekreacyjny

Technikum
• Technik ekonomista
• Technik reklamy
• Technik żywienia i usług gastronomicznych
• Technik usług kelnerskich
• technik logistyk

Branżowa Szkoła I stopnia
• kucharz
• sprzedawca
• stolarz
• magazynier-logistyk

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 dyscypli-
nie piłka nożna, w którym młodzież może 
połączyć naukę w  liceum z  treningiem 
sportowym. Szkolenie w piłce nożnej od-
bywa się we współpracy z z Klubem Spor-
towym Sokół Kleczew, pod kierunkiem 
trenera piłki nożnej z licencją UEFA. Obo-
wiązkowy tygodniowy wymiar zajęć spor-
towych wynosi 16 godzin, w tym 3 godziny 
podstawy programowej z  wychowania 
fizycznego oraz 13 godzin szkolenia ukie-
runkowanego. Program realizowany w tej 
klasie stawia na wychowanie przez sport, 

umożliwia młodym ludziom atrakcyjnie 
spędzić czas wolny na obozach sporto-
wych i uczestniczyć w szkolnych i klubo-
wych rozgrywkach sportowych.

W  ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych w Kle-
czewie na rok szkolny 2022/2023 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.

Kierunki kształcenia: 
• ogólny/akademicki 
• policyjno-wojskowy z elementami 

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

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: 
• Poprawa jakości edukacji zawodowej 

Aglomeracji Konińskiej – dostosowa-
nie infrastruktury edukacyjnej do po-
trzeb regionalnego rynku (wyposaże-
nie pracowni projektowo-graficznej),

• Naszym priorytetem sukces zawo-
dowy – program edukacji zawodowej 
w powiecie konińskim (2016-2018),

• Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. 

Innowacje:
• Potyczki Mickiewiczowskie,
• Kształcenie w  klasie policyjno-woj-

skowej (współpraca z  policją i  woj-
skiem, 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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Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Kleczewie

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Sompolnie



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

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

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
NASZĄ SZKOŁĘ?

• refundacja kosztów dojazdu
• internat – TYLKO POŁOWA kosztów
• jednozmianowy system nauki
• dogodny dojazd do szkoły
• praktyki i staże zagraniczne
• internat i stołówka blisko szkoły
• sport na wysokim poziomie
• dodatkowe kwalifikacje – bezpłatne kursy

STAWIAMY NA ROZWÓJ UCZNIÓW
• W naszej szkole można rozwijać zdol-

ności aktorskie – Teatr Kreska i wo-
kalne – Chór Arietta. 

• Można pomagać każdemu – działa Wo-
lontariat. 

• Można uprawiać sport oraz rozwijać 
inne pasje i zainteresowania. 

NASZE SUKCESY
• Srebrna Tarcza w Rankingu Techni-

ków Perspektywy 2020
• Brązowa Tarcza w Rankingu Techni-

ków Perspektywy 2019
• Laureatka XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady 

Wiedzy o Żywności, otrzymała indeks na 
wyższą uczelnię oraz zwolnienie z części 
teoretycznej egzaminu zawodowego

• Finalistka Olimpiady Wiedzy o Mediach 
• 2  miejsce  uczennic technikum żywie-

nia i usług gastronomicznych w  finale 
X edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
dla szkół gastronomicznych na naj-
lepszy przepis kulinarny 

• 3 miejsce oraz wyróżnienie uczniów 
klasy technikum żywienia w ogólno-
polskim konkursie gastronomicznym 
Kuchnia roślinna w kategorii carving

• 1 i 3 miejsce uczennic technikum spe-
dycyjnego na infografikę edukacyjną na 
temat 40 rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce pod patronatem 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

• IV miejsce w konkursie wojewódzkim 
„Las i jego użytkowanie”

• Zwycięzca konkursu na ulotkę i pla-
kat z zakresu Ochrony środowiska i 
zanieczyszczenia powietrza dla Wy-
działu Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Koninie

• Finalistki Drużynowych Mistrzostw 
Wielkopolski w Tenisie Stołowym

• 1 miejsce oraz wyróżnienie w Konkur-
sie Wojewódzkim „Mój Bohater – Żoł-
nierz Wyklęty”

• Laureatki Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego

• 3 miejsce w kategorii wiekowej K16 
Biegu Niepodległości RunPoland 2021

• 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
• Srebrny medal World Skills Polska 

w Carvingu

Z ŻYCIA SZKOŁY
• MY w Dzień Dobry TVN
• Warsztaty kulinarne z Robertem Sową 

i Karolem Okrasą
• Spotkania z cyklu Bardzo Kulturalny Gość
• Tematyczne Sesje Zdjęciowe 
• Koncerty Charytatywne
• Organizacja wojewódzkich i ogólno-

polskich konkursów
• Współpraca z Uczelniami Wyższymi

ATUTY SZKOŁY
• Zapewniamy bezpieczeństwo fizycz-

ne, cyfrowe i zdrowia psychicznego
• Szerokopasmowy Internet
• Nowoczesna baza dydaktyczno – spor-

towa z boiskiem Orlik
• Nowoczesne Centrum Gastronomicz-

ne i pracownie językowe

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 im. Piotra Janaszka w Rychwale 
to publiczna placówka oświatowo-wy-
chowawcza. 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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Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. Piotra Janaszka w Rychwale



Organizacja transportów 
pomocy humanitarnej na 
teren Ukrainy, centralny 
magazyn darów zbieranych 
od mieszkańców , czy 
tworzenie punktów 
lokowania uchodźców to 
główne zadania, które 
podejmuje powiat w ramach 
pomocy dotkniętej wojną 
Ukrainie. 

W związku z prowadzonymi działa-
niami wojennymi w Ukrainie i związaną 
z tym akcją humanitarną, powiat ko-
niński od samego początku włączył się 
w pomoc uchodźcom szukającym schro-
nienia w tutejszym regionie. 

Pod koniec lutego Starosta Koniński 
powołał Powiatowy Zespół do spraw Ko-
ordynacji Pomocy Humanitarnej na rzecz 
obywateli Ukrainy, którego głównym za-
daniem było skoordynowanie działań po-
mocowych prowadzonych przez samo-
rządy oraz organizacje pozarządowe, jak 
również organizacja pomocy ze strony 
Starostwa Powiatowego w Koninie. 

W pierwszych dniach działania zespo-
łu w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usłu-
gowych w Żychlinie utworzony został 
centralny powiatowy magazyn darów, 
które zabierane są w poszczególnych 
gminach. Swoje nadwyżki darów przeka-
zały dotąd gminy: Kazimierz Biskupi, Go-
lina, Sompolno, Wierzbinek i Ślesin. Naj-
potrzebniejsze produkty dystrybuowane 
są wśród uchodźców przebywających 
w powiecie, zarówno w prywatnych kwa-
terach jak również w masowych miej-
scach lokacji. Część z nich trafia również 
na teren Ukrainy. 

Dzięki zaangażowaniu wicestarosty 
Władysława Kocaja udało się również 
pozyskać dary od mieszkańców Hano-
weru, które na teren żychlińskiej placów-
ki dostarczył „tirem” prywatny przedsię-

Powiat pomaga
Ukrainie 

biorca z Niemiec.  Przedsięwzięcie było 
możliwe dzięki współpracy z panem Ja-
nuszem Banaszakiem.

Wspólne działania pozwoliły na zorga-
nizowanie kilku transportów humanitar-
nych na granicę polsko – ukraińską, skąd 
później trafiły one do Kijowa czy Lwowa, 
jak również do rejonu kozjatyńskiego, 
który jest partnerem powiatu konińskie-
go. Stały kontakt z ukraińskimi urzęd-
nikami pozwolił na przekazanie najpo-
trzebniejszych środków, takich jak leki, 
środki opatrunkowe czy żywność. 

Starostwo Powiatowe w Koninie two-
rzy również na polecenie Wojewody ma-
sowe punkty lokacji uchodźców. Dwa 
pierwsze powstały w gminie Kramsk 
oraz Sompolno. Schronienie znajdzie 
w nich 100 obywateli Ukrainy. 

W pomoc w wyposażeniu punktów 
włączył się partner powiatu koniń-
skiego w Niemczech. Byli starostowie 
powiatu Ilm dostarczyli do powiatowe-
go magazynu 60 łóżek turystycznych 
i 60 śpiworów (30 dla dorosłych, 30 dla 

Dwa stypendia dla uczniów 
szkół średnich powiatu 
konińskiego o łącznej 
wartości 60 000 zł 
ufundowała Wyższa 
Szkoła Handlu i Usług 
w Poznaniu.

Kolejny raz, w połowie lutego, w Sta-
rostwie Powiatowym w Koninie gościła 
Magdalena Górska – założyciel Wyż-
szej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 
która przekazała na ręce starosty Sta-
nisława Bielika od fundacji szkoły dwa 

bony edukacyjne – każdy o wartości 30 
000 złotych. Bon stanowi równowartość 
opłaty czesnego na wybranym kierunku 
3-letnich studiów licencjackich w trybie 
dziennym lub zaocznym w Wyższej Szko-
le Handlu i Usług w Poznaniu.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Po-
znaniu to nowoczesna Uczelnia z trady-
cjami sięgającymi ćwierć wieku. Jej mi-
sją jest kształcenie wyspecjalizowanych 
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 eduka-
cji wyższej. Uczelnia kształci na takich 
kierunkach jak: ekonomia, finanse, ra-
chunkowość, zarządzanie czy logistyka, 
bezpieczeństwo narodowe, turystyka, 
administracja, dziennikarstwo czy ko-
munikacja społeczna.

Informacja o przekazaniu przez po-
znańską uczelnię dwóch stypendiów 
przekazana została dyrektorom szkół 
ponadpodstawowych prowadzonych 
przez Powiat Koniński w celu wyłonienia 
uczniów zainteresowanych ofertą.

Sylwia Kudła
Starostwo Powiatowe w Koninie 

60 000 zł od WSHiU w Poznaniu 
trafiło do Starostwa Powiatowego w Koninie  str. 12

Uczniowie ZSEU w Żychlinie 
wrócili ze stażu w Hiszpanii
20 uczniów z Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie 
z klas technikum 
reklamy, ekonomicznego, 
hotelarstwa oraz żywienia 
i usług gastronomicznych 
właśnie wróciło 
z 3-tygodniowych praktyk 
w Maladze w Hiszpanii. 

Wyjazd finansowany był ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) w ramach projektu 
„Międzynarodowa mobilność edukacyj-
na uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego”.

 Ciekawe miejsca pracy dostosowa-
ne do profilu kształcenia i potrzeb ryn-
ku pracy zagwarantował partner zagra-

niczny euroMind. Uczniowie zdobywali 
doświadczenie zawodowe, szkolili język 
(zarówno angielski jak i hiszpański), 
nawiązywali nowe znajomości, prze-
łamywali bariery w kontaktach mię-
dzyludzkich, uczyli się samodzielności 
i podziwiali kulturę Hiszpanii. Praktyki 
w zagranicznych przedsiębiorstwach 
są zawsze ciekawym wyzwaniem dla 
uczniów, ponieważ poznają obowiązu-
jące tam standardy oraz organizację 
pracy. Pracują na różnych stanowiskach 
oraz wykonują różne zadania, dzięki 
czemu zdobywają nową wiedzę i umie-
jętności.

 Grupa w ramach projektu miała 
zagwarantowane, oprócz zakwatero-
wania, pełnego wyżywienia, biletów na 
transport komunikacją miejską, również 
bogaty program kulturowy. Młodzież po-
znała uroki Malagi, Kadyksu oraz Gra-
nady. Podziwiała architekturę, zabytki 
oraz pozostałości kultury arabskiej na 
Półwyspie Iberyjskim. Wyjście na Tapas 
Night, churrosy, było miłym przeżyciem 

kulinarnym, a wieczór na Flamenco 
Show niezapomnianym doznaniem ar-
tystycznym. Pobyt uczniów ZSEU w ma-
lowniczej Andaluzji na pewno będzie 
bogatym doświadczeniem zawodowym 
i osobistym. Młodzież na zakończenie 
stażu otrzymała Certyfikat Europass 
Mobilności, który wykorzysta w swojej 
kariery zawodowej.

Katarzyna Hryciuk
ZSEU Żychlin 
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dzieci) oraz odzież. To prywatna inicja-
tywa 5 byłych starostów i wicestarostów 
(dr. Lutz-Rainer Senglaub i dr. Benno 
Kaufhold oraz Tigran Schipanski, dr. 
Lutz Biste i Rainer Zobel), którzy przez 
ostatnie 20 lat współpracowali z ko-
nińskim starostwem. Z transportem 
darów 23 marca 2022 r. przyjechali Dr. 
Benno Kaufhold i Tigran Schipanski. 
Chcieli w ten sposób materialnie wes-

przeć konińskie starostwo w organiza-
cji pomocy osobom poszkodowanym 
przez wojnę.

Starosta Koniński Stanisław Bielik 
i wicestarosta Władysław Kocaj podzię-
kowali gościom z powiatu Ilm za ten 
niezwykle cenny gest. Tym bardziej, że 
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dr. Kaufhold udowodnił już przy okazji 
powodzi w 2010 r., że potrafi pomagać 
konińskim samorządom w kryzysowych 
sytuacjach.

„To dla nas niezwykle ważne, że 
współpraca między samorządami to 
nie tylko wizyty i wymiana doświadczeń 
ale też pomoc w trudnych sytuacjach” 
– podkreślił starosta koniński Stanisław 
Bielik 

To jednak nie koniec pomocy od na-
szych zachodnich sąsiadów.  Zorganizo-
wany został również kolejny transport 
darów od samorządu powiatu Ilm, koor-
dynowany przez obecną starostę panią 
Petrę Enders. Część z tych darów trafiło 
28 marca br. do naszego ukraińskiego 
partnera – rejonu kozjatyńskiego. 

W działania pomocowe włącza się 
również Powiatowy Urząd Pracy w Koni-
nie, który pomaga obywatelom Ukrainy 
w znalezieniu  pracy lub uruchomieniu 
własnej dzielności gospodarczej. Dodat-
kowo Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 
utworzył punkt kontaktowo - informacyj-
ny dla cudzoziemców i pracodawców

Także powiatowe placówki edukacyj-
ne przygotowane są do  przyjęcia ukra-
ińskich uczniów. 

Sylwia Kudła
Starostwo Powiatowe w Koninie 


