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POWIAT LESZCZYŃSKI – ŚCIEŻKI MOŻLIWOŚCI

Pomaga i wspiera
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie
swymi działaniami obejmuje dzieci i młodzież z 37 placówek powiatu leszczyńskiego (zespoły szkół, szkoły i przedszkola). Nie tylko
wspiera uczniów wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ale także przygotowała ofertę dla uczniów uzdolnionych.
Rydzyńska poradnia diagnozuje
dzieci z różnymi trudnościami w nabywaniu wiadomości i umiejętności
szkolnych, a także z wadami wymowy. Wydaje orzeczenia o potrzebie:
kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego lub
indywidualnego nauczania dzieci
i młodzieży.
Pracownicy poradni udzielają
dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, porad
i konsultacji, prowadzą indywidualne terapie pedagogiczne dzieci z deficytami rozwoju i specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu
(dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia),
terapie psychologiczne oraz terapie
logopedyczne dzieci z opóźnionym
rozwojem mowy oraz wadami wymowy. Wykonują także zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola i szkoły. Według zgłaszanych
potrzeb podejmowane są także interwencje kryzysowe.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie wspólnie ze szkołami prowadzonymi przez powiat leszczyński,
a więc Zespołem Szkół Specjalnych
w Górznie i Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, pracuje nad przybliżeniem
oferty tych placówek rodzicom, którzy potrzebują specjalnego wsparcia
dla swoich dzieci. Szkoła w Górznie
w ramach codziennej pracy oferuje
uczniom szeroki zakres rehabilitacji, za to szkoła w Rydzynie specjalną opiekę dla dzieci od pierwszych
miesięcy życia. W ośrodku działa zespół wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka, specjalny oddział
przedszkolny, szkoły podstawowa
i ponadpodstawowe, gdzie uczniowie mogą zakończyć edukację zdobywając zawód.
- Obok realizacji naszych działań statutowych wspomagamy
szkoły w powiecie leszczyńskim
w rozwijaniu uzdolnień u uczniów.
Dla przykładu, w ramach programu Młodzi Twórcy, chcemy zająć
się wyobraźnią twórczą i obudzić

w uczniach wyobraźnię artystyczną, potrzebę tworzenia i sięganie
po to, co wydaje się nieosiągalne.
Będą poznawać historię najbliższej
okolicy i związane z nią legendy tłumaczy Ewa Rosolska, dyrektor
PPP-P w Rydzynie.
Najbliższym partnerem poradni,
nie tylko z powodu lokalizacji, jest
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie. Pragnieniem
obu placówek jest, by uczniowie zwłaszcza mieszkańcy internatu stali się stałymi uczestnikami programu rozwijającego zainteresowania.
- Chcemy stworzyć teatr dworski,
który miałby działać w obrębie zamku w Rydzynie. Jego dyrektor jest zainteresowany współpracą, a zamek to
cudowne sąsiedztwo i grzechem byłoby tego nie wykorzystać. Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną
w Lesznie zaplanowaliśmy związane z zamkiem działania wokół cyklu
książek „Pułapki czasu”, których celem jest rozwijanie czytelnictwa i zainteresowań historycznych, związanych zwłaszcza z powiatem leszczyńskim – zapowiada dyrektor Rosolska.

Przedstawiamy powiatowych radnych
Rafał Jagodzik (44 lata) w Radzie Powiatu Powiatu
Leszczyńskiego zasiadł w 2018 roku, jako przedstawiciel gminy Włoszakowice. Do wyborów wystartował z listy wyborczej Koalicji Obywatelskiej
Platforma-Nowoczesna.
Rada powierzyła Rafałowi Jagodzikowi funkcję członka Zarządu
Powiatu Leszczyńskiego. Ponadto
jest członkiem Komisji Spraw Społecznych.
- Za najważniejsze zadanie powiatu w kadencji 2018-2023 uważam kontynuację rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej,
rowerowej i pieszo-rowerowej oraz
dążenie do systematycznej poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu - wymienia Rafał Jagodzik. - Ważne jest także aktywizowanie organizacji pozarządowych działających
na terenie powiatu oraz integracja
mieszkańców.
Pan Rafał z zawodu jest leśnikiem, specjalistą w zakresie inżynierii środowiska i techniki w ochronie środowiska. Od 2010 roku pełni funkcję prezesa Gminnego Zakła-

du Komunalnego we Włoszakowicach. Jako pełnomocnik gminy Włoszakowice nadzoruje gminne inwestycje, między innymi budowę hali
sportowej, modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach, czy też
obecnie rozbudowę i modernizację
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w kilku miejscowościach gminy.
Jego pasją jest muzyka i sport,
czym stara się dzielić z młodymi
mieszkańcami gminy. To z jego inicjatywy w 2012 r. powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Blue Brass
Band. Założył też zespół Bedrock
Blues, w którym gra na perkusji.
Odegrał również kluczową rolę
w tworzeniu Sekcji Piłki Ręcznej
Chłopców, blisko 100-osobowego zespołu Mażoretek Twins, Mini
Akademii Piłki Ręcznej, Mini Akademii Rock&Rolla. Aby spiąć w ca-

Rafał Jagodzik

łość działalność upowszechniającą
muzykę, taniec i sport wśród dzieci i młodzieży założył stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice.
Zawodowej i społecznej aktywności Rafała Jagodzika przygląda się żona Beata oraz dzieci Olga
i Mikołaj.
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Katarzyna Kamińska została nowym sekretarzem powiatu
leszczyńskiego.

Katarzyna Kamińska
sekretarzem powiatu
Katarzyna Kamińska wygrała ogłoszony przez
starostę konkurs i została nowym sekretarzem
powiatu leszczyńskiego. Od 2016 r. była naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lesznie.
Powiat od 2016 r. nie miał sekretarza, a na dwa ogłoszone konkursy
nie zgłosił się ani jeden kandydat.
Dopiero trzeci nabór zakończył się
powodzeniem.
W starostwie złożono osiem ofert,
a trzy osoby, które spełniły wymagania formalne, uczestniczyły w rozmowie kwalifikacyjnej z komisją. Konkurs wygrała Katarzyna Kamińska i to
jej starosta Jarosław Wawrzyniak powierzył obowiązki sekretarza powiatu
z dniem 1 marca br.
Katarzyna Kamińska ma 44
lata, w administracji samorządowej pracuje prawie 20 lat. W latach 1999-2016 była inspektorem, a potem głównym specjalistą
w Wydziale Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Leszna. Trzy lata
temu została naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lesznie.
Nowa sekretarz powiatu jest ma-

gistrem zarządzania na Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, ukończyła także podyplomowe studia
administracyjne na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Sekretarz powiatu będzie jednocześnie naczelnikiem nowego Wydziału Organizacyjnego, Oświaty i
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lesznie.
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego
uchwalił nowy Regulamin organizacyjny starostwa, w którym zmodyfikowano strukturę funkcjonowania urzędu, m.in. poprzez połączenie
dwóch wydziałów: Organizacyjno –
Prawnego, Promocji i Obsługi Rady
oraz Spraw Społecznych.
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