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POWIAT LESZCZYŃSKI – ŚCIEŻKI MOŻLIWOŚCI

Poradnia w nowej siedzibie
Od poniedziałku Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
działa w nowej siedzibie w Rydzynie przy placu Zamkowym 2.
Dotychczas poradnia mieściła się
przy placu Kościuszki w Lesznie (w
budynku delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego). Nowa
siedziba powstała w wyremontowanych pomieszczeniach jednej z oﬁcyn zamkowych w Rydzynie, gdzie
od lat funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy prowadzony przez Powiat Leszczyński.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy swoją pomocą mieszkańcom powiatu leszczyńskiego, czyli gmin: Rydzyna, Święciechowa, Lipno, Krzemieniewo, Osieczna, Wijewo i Włoszakowice.
– W ciągu minionego roku szkolnego poradnia przyjęła 1344 dzieci

i młodzieży, z czego 652 osoby skorzystały z badań psychologicznych,
496 osób z badań pedagogicznych,
77 osób przebadano logopedycznie
oraz 207 osób pod kątem wyboru kierunku kształcenia i wyboru zawodu
– wyjaśnia Iwona Lipowy, dyrektorka Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. – Ponadto poradnia udziela metodycznego wsparcia nauczycielom, rodzicom i wychowawcom dzieci.
W nowej siedzibie poradnia posiada pięć gabinetów do prowadzenia
indywidualnych badań i zajęć z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Z usług poradni korzystają osoby
w wieku od urodzenia do lat 25.

Przedstawiamy radnych
Powiatu Leszczyńskiego
Irena Grobelna w Radzie Powiatu Leszczyńskiego
zasiadła po raz pierwszy. Reprezentuje gminę Krzemieniewo. W wyborach startowała z ramienia Powiatowego Porozumienia Gmin Leszczyńskich.
Szczególnie bliskie są jej dwie
gminy: Osieczna, w której spędziła dzieciństwo i młodość oraz Krzemieniewo, gdzie się urodziła, mieszka i pracuje.
Z dumą mówi o ukończeniu Szkoły Podstawowej w Kąkolewie, która
od lat słynie z dużego zaangażowania nauczycieli. To tam zaszczepiono jej chęć do pracy dla społeczeństwa i zainteresowanie zawodem
nauczyciela, w którym realizuje się
już 32 lata.
Pierwsze doświadczenia zdobywała w Przedszkolu w Grodzisku,
później w szkole przysanatoryjnej
w Osiecznej. Przez 20 lat pracowała
w Zespole Szkół w Drobninie, a od
10 lat jest dyrektorką Zespołu Szkół
w Garzynie, do którego uczęszcza
81 uczniów w klasach I-IV oraz 50
przedszkolaków.
Równie ważni w jej życiu są dorośli już synowie – Mateusz i Marcin.
W Radzie Powiatu Leszczyńskiego Irena Grobelna zasiadła po tym,
jak z mandatu zrezygnował Andrzej
Pietrula, wybrany na wójta Krzemieniewa. Jest członkiem Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju.
– Staram się wsłuchiwać w głos
młodych i czerpać doświadczenie od
seniorów – wyjaśnia swoją misję
w samorządzie Irena Grobelna. –

▲Nowa siedziba Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mieści się w lewej oﬁcynie zamkowej w Rydzynie
(wejście od zaplecza).

Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
Rydzyna, plac Zamkowy 2
▲Kamilek jest częstym gościem w poradni.
Razem z logopedą Iwoną Lasotą-Bartkowiak
uczy się poprawnej wymowy. Pomocne są przy
tym mydlane bańki.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30

tel. 730 004 248

Konkurs plastyczny
Do 11 marca 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Lesznie (plac Kościuszki 4B) przyjmowane będą prace na konkurs plastyczny pod hasłem „W trosce
o nasze bezpieczeństwo”.
Konkurs od wielu już lat organizuje Komenda Główna Państwowej
Staży Pożarnej. Jest on wielostopniowy, dlatego w marcu uczestnicy
będą rywalizować w eliminacjach
powiatowych.
Organizatorzy zapraszają do
udziału uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ucz-

niów i wychowanków specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych,
świetlic terapeutycznych, którzy nie
ukończyli 18 lat.
Konkurs „W trosce o nasze bezpieczeństwo” otwiera przed młodymi
twórcami bardzo szeroko temat przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz akcji prowadzonych
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przez strażaków w sytuacjach, kiedy
zasady te zostały złamane.
Regulamin konkursu oraz formularz uczestnictwa dostępne są na stronie www.powiat-leszczynski.pl

Kolumnę sponsoruje
Starostwo Powiatowe w Lesznie
Opracował Jacek Kuik
Gdzie:

lutego

▲Radna Irena Grobelna

Zależy mi na konstruktywnej współpracy ze wszystkimi radnymi, jak
również z pracownikami starostwa.
Priorytetem są sprawy i problemy
moich wyborców, czyli mieszkańców
gminy Krzemieniewo, których staram
się godnie reprezentować. Szczególnie zaś leżą mi na sercu dobrze wyposażone placówki oświatowe prowadzone przez powiat oraz godziwe
warunki pracy zatrudnionych tam
osób. Bardzo sobie cenię piękno ziemi leszczyńskiej oraz ludzi pielęgnujących jej folklor.

Organizacja Mobilnych Punktów
Informacyjnych Funduszy
Europejskich na terenie
powiatu leszczyńskiego
oraz rawickiego:
Zgłoszenia:

Telefon:

nie dotyczy

65/525 69 66
65/529 68 06

2016

26
lutego

2016

Gdzie:

Urząd Miasta
i Gminy Osieczna
ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna
hol urzędu ( I piętro)
godz. 10:00-13:00
Starostwo Powiatowe
w Rawiczu
Rynek 17
63-900 Rawicz
sala nr 18 ( I piętro budynku)
godz. 10:00 do 13:00

Znajdź najbliższy
Punkt Informacyjny:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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