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Wsparcie dla pogotowia
Cztery krzesełka ratownicze, 
wyposażone w hamulec oraz 
specjalny system gąsienic, 
który ułatwia bezpieczny 
transport pacjentów przede 
wszystkim po schodach, 
ale również z wąskich 
pomieszczeń, przekazał dla 
Wielkopolskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego 
starosta koniński, Stanisław 
Bielik.

Sprzęt medyczny zakupiony został z bu-
dżetu powiatu w ramach rezerwy celowej 
przeznaczonej na zarządzanie kryzowe. 
Łączny koszt darowizny to 26 881,20 zł.

Podczas uroczystego przekazania 
sprzętu (21 maja) starosta podzięko-
wał wszystkim pracownikom pogo-

towia za ich dotychczasową pracę, 
a  dodatkowo na ręce prezes WCRM 
Barbary Szeflińskiej podarował wie-
lorazowe maseczki, które uszyte zo-
stały w warsztatach terapii zajęciowej, 
szkołach oraz przez Powiatową Radę 
Seniorów.

Sylwia Kudła
Starostwo Powiatowe w Koninie



Komputery trafiły do szkół
Dwadzieścia sześć laptopów 
zakupionych w ramach 
projektu grantowego 
pn. „Zdalna Szkoła – 
wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacji w systemie 
kształcenia zdalnego” 
zostało oficjalnie 
przekazanych do 
trzech szkół średnich 
prowadzonych przez Powiat 
Koniński.

Komputery trafiły do uczniów oraz 
nauczycieli z  Zespołów Szkół Ogólno-
kształcących i Technicznych w Kleczewie 
oraz w Sompolnie, a także Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w  Żychlinie, 
którzy zgłosili potrzebę wsparcia w sys-
temie nauczania zdalnego. 

Jak podkreślali dyrektorzy placówek, 
nie każdy uczeń ma możliwość korzysta-
nia ze sprzętu komputerowego w domu, 

Projekt grantowy „Zdalna Szkoła” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

a otrzymane laptopy pozwolą im na kon-
tynuowanie edukacji w systemie online.

Sylwia Kudła
Starostwo Powiatowe w Koninie

pl. Piłsudskiego 13, 62-540 Kleczew
tel. 63 270 10 24, e-mail: zspkleczew@op.pl, www.zspkleczew.pl

•	 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.

Międzynarodowa wymiana młodzieży:
•	 Gymnasium Am Lindenberg w  Ilme-

nau,
•	 Liceo Scientifico Enrico Fermi w Nu-

oro na Sardynii (młodzieżowy model 
ONZ) oraz prowadzenie zajęć w zakre-
sie przedsiębiorczości w ramach mię-
dzynarodowego programu AIESEC.

Spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in.: 
•	 z  Mirosławem Chudym – brązowym 

medalistą we florecie i szpadzie w Pu-
charze Świata w Atlancie,

•	 z pisarzami i poetami,

•	 z policją i wojskiem,
•	 z  pracownikami różnych instytucji, 

Powiatowym Rzecznikiem Praw Kon-
sumenta,

•	 wyjazdy na nagrania programów: 
„Twoja Twarz brzmi znajomo”, „Jaka 
to melodia”, „Koło fortuny”,

•	 koncerty: Maja Hyży i Michał Szczęsny.

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 prak-

tycznych dla uczniów w zawodzie kra-
wiec,

•	 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.

Kształcimy w zawodach:
•	 sprzedawca,
•	 murarz-tynkarz,
•	 cieśla,
•	 dekarz,
•	 monter zabudowy i robót wykończe-

niowych w budownictwie,
•	 monter sieci i instalacji sanitarnych,
•	 lakiernik,
•	 fryzjer,
•	 stolarz,
•	 elektryk,
•	 rolnik,
•	 cukiernik,
•	 piekarz,
•	 tapicer,
•	 kucharz,
•	 wędliniarz,
•	 blacharz samochodowy,
•	 mechanik pojazdów samochodowych,
•	 ogrodnik,
•	 monter konstrukcji budowlanych,
•	 krawiec.

Bezpieczeństwo:
W  opinii uczniów i  rodziców ZSOT 

w  Kleczewie jest placówką bezpieczną, 
w  której panuje kameralna atmosfera, 
sprzyjająca nauce oraz gwarantująca 
rozwój osobowy i przygotowanie do życia 
w  społeczeństwie. Placówka otrzymała 
certyfikat Bezpieczna Szkoła.

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

w Piłce Siatkowej Plażowej,

Zarezerwuj wizytę w Wydziale Komunikacji
Od czerwca działa nowy system kolejkowy w Wydziale 
Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Koninie. 
Interesanci mają możliwość zarezerwowania kolejki na 
dwa sposoby: przychodząc do urzędu i pobierając numerek 
w biletomacie lub przez Internet – umawiając się kilkoma 
kliknięciami na konkretną datę i godzinę.

Sposób pierwszy:
Po przyjściu do Wydziału Komuni-

kacji należy pobrać bilet do wybranej 
przez siebie kolejki (sprawy) z biletoma-
tu umieszczonego w  holu przy wejściu 
głównym. Ekran dotykowy jest intuicyjny 
i zawiera szczegółowe informacje, jakie 
sprawy będą załatwione w danej kolejce. 
Po otrzymaniu biletu wystarczy poczekać 
na głosowe wezwanie do odpowiedniego 
stanowiska obsługi. Aktualną liczbę osób 
oczekujących można obserwować na 
głównym ekranie na korytarzu.
UWAGA: obowiązuje zasada jeden bilet = 
jedna sprawa.

Sposób drugi:
Wizytę można zarezerwować do wy-

branej przez siebie kolejki poprzez apli-
kację na stronie www.powiat.konin.pl lub 
www.bip.powiat.konin.pl. Po rezerwacji 
drukujemy e-maila lub zapisujemy kod, 
który później należy wpisać w biletomacie.

Następnie po przybyciu do urzędu, 
kilka minut przed umówioną godziną, 

należy potwierdzić wizytę w biletomacie 
umieszczonym przy głównym wejściu do 
budynku, wprowadzając kod cyfrowy re-
zerwacji internetowej. Drukuje się bilet 
do wybranej kolejki i oczekuje na swoją 
kolejność. Należy pamiętać, że umó-
wiona wizyta na konkretną godzinę jest 
przybliżoną godziną obsługi. Spóźnienie 
lub niepotwierdzenie umówionej wizyty 
oznacza rezygnację z wizyty. W celu re-
zerwacji wizyty w Wydziale należy wejść 
na stronę: www.bezkolejki.eu/spkonin.

Drogi kliencie, prosimy pamiętać, 
że:
•	 Nie można się zarejestrować na bie-

żący dzień.
•	 Rezerwując kolejkę, mamy do wybo-

ru tylko godziny jeszcze przez nikogo 
niezarezerwowane.

•	 Zamówiony, ale niewydrukowany do 
zadeklarowanego czasu bilet zostaje 
automatycznie anulowany.

•	 W razie konieczności załatwienia kil-
ku spraw z różnych grup (np. prawo 
jazdy i  wydanie dowodu rejestracyj-
nego) należy zarezerwować osobne 
wizyty do odpowiedniej grupy spraw. 
Należy zwrócić uwagę, aby obie wizyty 
nie były rezerwowane na tą samą go-
dzinę.

Marcin Wietrzykowski
Starostwo Powiatowe w Koninie

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

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.

Osiągnięcia uczniów:
•	 Finaliści w Wielkopolskiej Olimpiadzie 

Wiedzy Konsumenckiej (w ostatnich la-
tach 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.

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.,
•	 remont sali gimnastycznej w 2019 r.,
•	 przygotowanie pracowni obsługi klien-

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

terze i pierwszym piętrze szkoły w la-
tach 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

ZSEU w Żychlinie obchodzi w tym roku 
60 lat istnienia. Placówka ewoluowała 
od niewielkiej Szkoły Rolniczej poprzez 
Zespół Szkół Rolniczych aż do Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych sku-
piającego topowe kierunki kształcenia. 
Szkoła w Żychlinie to miejsce nowocze-
snej dydaktyki, na którą składają się, 
m.in.: ciekawe projekty, wyjazdy uczniów 
do różnych krajów europejskich, olim-
piady czy konkursy o zasięgu ogólnopol-
skim i wojewódzkim.

W Rankingu Liceów i Techników „Per-
spektywy 2020” pion klas technikum 
w  Żychlinie uplasował się na 12. miej-
scu w Wielkopolsce i 121. w kraju, uzy-
skując tym samym tzw. Srebrną Tarczę. 
Warto dodać, że w roku 2019 ZSEU zajął 
w  Wielkopolsce 25. miejsce, w  Polsce 
zaś uzyskał 301. lokatę.

Pałac, odnowione dworskie oficyny, 
przepiękny park – znaki szlacheckiej nie-
gdysiejszej obecności – oraz nowoczesna 
architektura Centrum Gastronomicznego 
– tworzą niespotykaną atmosferę. W ZSEU 
wszystko sprzyja osiągnięciu sukcesu, 
a każdy uczeń znajdzie swą niszę, w której 
czuje się dobrze i bezpiecznie.

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 

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

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;

•	 ogniska i …

Szczególne osiągnięcia uczniów 
w ostatnich latach:
•	 IV i X miejsce w Polsce w Olimpia-

dzie Wiedzy i  Umiejętności Rolni-
czych (blok technologii żywności);

•	 Finaliści w  Olimpiadzie Wiedzy 
o Żywieniu i Żywności, Olimpiadzie 
spedycyjno-logistycznej czy Olim-
piadzie geograficznej;

•	 Finaliści ogólnopolskich konkur-
sów kelnerskich (np. „Kuchnia pol-
ska na Mazowszu”), kulinarnych 
(np. „Klasa z  Nestle Professional” 
- I miejsce; „Kupuj i gotuj z polską 
wieprzowiną” - I miejsce);

•	 III miejsce w  Wojewódzkim Kon-
kursie Recytatorskim „Pan Tade-
usz”, II miejsce w Wielkopolskim

•	 konkursie „Poznańskie Dziewiątki”.
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Nauczyciel z pasją docierał do swoich 
uczniów na rowerze
W trudnym czasie pandemii Artur Rosiak, nauczyciel 
wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie, odwiedzał na dwóch kółkach 
swoich wychowanków, aby z nimi porozmawiać i ich 
wesprzeć.

Biorąc pod uwagę, że jego klasa liczy 
36 uczniów, zadanie nie było łatwe. Pan 
Artur pokonał setki kilometrów, a  jego 
dzienny rekord to aż 109 km. W czasie 
tych zajęć w terenie nauczyciel przejechał 
na rowerze łącznie ponad pół tysiąca ki-
lometrów.

Projekt wuefisty „Lekcja wycho-
wawcza-Tour de 1THR” nie tylko zdo-
był uznanie uczniów i  rodziców, ale 
także zainteresował redakcję Dzień 
Dobry TVN. Ekipa telewizyjna towarzy-
szyła mu podczas jednej z rowerowych 
wizyt. Tak, nauczyciel opowiedział 

o  swoim pomyśle redaktorowi Mar-
cinowi Sawickiemu: Zawsze się dużo 
myśli podczas biegania i kiedy biegłem 
Wings for Life, (…) miałem dużo czasu 
na myślenie, o  swojej klasie zwłasz-
cza. I pomyślałem sobie, że odpowiem 
na ich żądania, bo dostawałem takie 
sygnały, że tęsknią za szkołą, że jest 
źle, że nie zawsze materiał rozumieją.

Gratulujemy pomysłu na pracę 
z młodymi ludźmi!

Katarzyna Hryciuk
ZSEU w Żychlinie

Powiat koniński przekazał 
100 tysięcy złotych dla 
Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Koninie. 
Dotacja przeznaczona 
zostanie na kolejny etap 
rozbudowy systemu poczty 
pneumatycznej w budynku 
lecznicy przy ul. Szpitalnej.

Podpisanie umowy o udzielenie dota-
cji odbyło się 8 czerwca podczas briefin-
gu prasowego w  szpitalu. W  spotkaniu 
z  dziennikarzami wzięli udział: starosta 
koniński Stanisław Bielik, wicestarosta 
Władysław Kocaj, skarbnik Radzisław 
Kozłowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpi-
tala Zespolonego w  Koninie – Leszek 
Sobieski oraz radna powiatu konińskiego 
Maria Wróbel pełniąca funkcję Naczelnej 
Pielęgniarki w WSZ w Koninie. 

– Choć powiat koniński nie jest orga-
nem prowadzącym dla Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Koninie staramy 
się, na tyle na ile pozwala budżet, wspie-
rać go finansowo. Znając potrzeby leczni-
cy, co roku przeznaczamy dotacje celowe 
na zakup sprzętu i aparatury medycznej 
niezbędnej dla funkcjonowania placówki 
i zapewnienia bezpieczeństwa jej pacjen-

Powiat koniński wspiera szpital
tów, wśród których przeważają miesz-
kańcy naszego powiatu i całego regionu. 
W  roku bieżącym mimo, że budżet po-
wiatu będzie na pewno o kilka milionów 
skromniejszy to samorząd powiatu uznał, 
że w tak trudnej sytuacji, w jakiej znajduje 
się służba zdrowia, a jednocześnie widzi-
my, z  jakim poświęceniem całe zespo-
ły medyczne walczą z  epidemią, często 
z narażeniem zdrowia, a nawet życia, na-
leży tym bardziej chociaż skromnie wes-
przeć nasz szpital – mówił po podpisaniu 
dokumentu starosta Stanisław Bielik.

Dotychczas, dzięki pomocy finansowej 
samorządu powiatowego udało się zakupić 
stację techniczną poczty pneumatycznej do 
transportu próbek z materiałem biologicz-
nym i przyłączyć do systemu laboratorium 
z oddziałami: ratunkowym, anestezjologii 
i intensywnej terapii, udarowym, neurologii 
i neurochirurgii. Na realizację tej inwestycji 
Wojewódzki Szpital Zespolony w  Koninie 
otrzymał z  budżetu powiatu trzy dotacje 
na prawie 230 tysięcy złotych. Kolejne 100 
tysięcy wsparcia pozwoli objąć systemem 
następne szpitalne oddziały.

Trzyletnia praktyka funkcjonowania 
w szpitalu poczty pneumatycznej pokazała 
jak bardzo jest to trafiona inwestycja, zarówno 
ze względu na znaczne przyspieszenie i uła-
twienie pracy personelu szpitala, jak i zwięk-
szenie bezpieczeństwa przekazywania 
próbek między laboratorium a oddziałami. 

Mając na względzie ochronę zdro-
wia mieszkańców powiatu konińskiego, 
w ostatnich latach samorząd przekazał 
na rzecz WSZ w Koninie także dotacje: 
na dostosowanie pomieszczeń do udzie-
lania świadczeń opieki zdrowotnej w Od-
dziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
oraz na zakup urządzenia do krioterapii. 

Powiat corocznie wspiera też finan-
sowo projekty z  zakresu profilaktyki 
zdrowotnej oraz edukacji zdrowia reali-
zowane  przez organizacje pozarządowe. 
W ubiegłym roku na zadania z promocji 
i  ochrony zdrowia samorząd przekazał 
w  drodze otwartych konkursów ofert 
prawie 13 tysięcy złotych, a w trybie po-
zakonkursowym - 5 tysięcy dla Polskiego 
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego 
oddział w Koninie. Na tegoroczne wspar-
cie organizacji w realizacji zadań z dzie-
dziny zdrowia (zgodnie z  programem 
współpracy z NGO) zabezpieczono w bu-
dżecie powiatu 20 tysięcy złotych.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

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, 

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

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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WSHiU w Poznaniu funduje stypendia
Dwa bony o wartości 
15 000 zł każdy, na ręce 
starosty konińskiego 
Stanisława Bielika, 
przekazała Magdalena 
Górska – Założyciel Wyższej 
Szkoły Handlu i Usług 
w Poznaniu. Jest to forma 
stypendiów, z których 
skorzystać będą mogli, 
wybrani w porozumieniu 
z dyrektorami szkół, 
absolwenci powiatowych 
placówek.

W tym roku przeznaczamy ponad mi-
lion złotych na studia dla zdolnej młodzie-
ży, fundując 70 stypendiów po 15 tysięcy 
złotych. Chcemy, by młodzież Wielkopol-
ski miała równe szanse, dlatego równo-
miernie przekazujemy stypendia miesz-
kańcom różnych miejscowości. Stypendia 
przekazujemy na ręce Starosty. Każdy po-
wiat otrzymuje od nas dwa takie stypen-
dia. Dzięki tym pieniądzom młody czło-

wiek będzie miał sfinansowane trzy lata 
studiów. Liczymy, że dzięki temu wsparciu 
młodzież nie będzie musiała rezygnować 
ze swoich marzeń i planów na przyszłość. 
Pomoc ta będzie naszym wkładem w roz-
wój naszego regionu – informuje Magda-
lena Górska, założyciel szkoły.

Mimo trudnej sytuacji ekonomicz-
nej i gospodarczej wynikającej z pandemii 
COVID-19, uczelnia jest w okresie szybkie-

Nowy radny powiatu konińskiego
Zbigniew Klauze objął 
mandat radnego powiatu 
konińskiego. Złożył 
ślubowanie 14 maja podczas 
XV sesji Rady Powiatu.

Po śmierci radnego Zenona Paszka, 
Komisarz Wyborczy w Koninie wskazał, 
że w  wyborach przeprowadzonych 21 
października 2018 r., w okręgu wyborczym 

nr 5 (Miasto 
i  Gmina Go-
lina, Gmina 
Kaz imierz 
Biskupi, Mia-
sto i  Gmina 
Kleczew), na 
liście nr 2 – 
Komitet Wy-
borczy PSL, 

to Zbigniew Jan Klauze uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów, a  także nie 

utracił prawa wybieralności i nie zrzekł 
się mandatu.

Zbigniew Klauze to doświadczony sa-
morządowiec. Zasiadał w Radzie Powia-
tu Konińskiego V kadencji (2014-2018). 
Kierował pracą Komisji Prawa i Porząd-
ku Publicznego oraz uczestniczył w pra-
cach Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Dorota Sobieraj-Krawczyk
Starostwo Powiatowe w Koninie

go i dynamicznego rozwoju. Wyższa Szkoła 
Handlu i Usług znakomicie poradziła sobie 
w  nowej sytuacji, stawiając na innowacyj- 
ność, cyfryzację oraz edukację realtime online.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Po-
znaniu to nowoczesna Uczelnia z trady-
cjami sięgającymi ćwierć wieku.

Sylwia Kudła
Starostwo Powiatowe w Koninie


