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Przedstawiamy radnych
Powiatu Leszczyńskiego
Radna Genowefa Zielnica w Radzie Powiatu Leszczyńskiego zasiada drugą kadencję. W samorządzie reprezentuje gminę Wijewo.

▲Wniosek można pobrać, a następnie go złożyć w pokoju nr 5 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Lesznie.

Aktywny Samorząd 2017
Powiat Leszczyński kontynuuje w roku bieżącym Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON. W ramach programu o wsparcie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Program w 2017 roku obejmuje
następujące formy wsparcia:
Moduł I:
Obszar A Zadanie 1 - pomoc
w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc
w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 - pomoc
w zakupie sprzętu elektronicznego
lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - doﬁnansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc
w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc
w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc
w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne (co najmniej
na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu
aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego
w żłobku lub przedszkolu albo pod
inną tego typu opieką (dziennego
opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym poprzez doﬁnansowanie kosztów edukacji:
- w szkole policealnej,
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- w kolegium,
- w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie,
studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
- kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o doﬁnansowanie – 6
marca 2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

- Modułu I – dnia 30 sierpnia
2017 r.
- Modułu II: dnia 30 marca 2017
r. (dla wniosków dotyczących roku
akademickiego 2016/2017), dnia 10
października 2017 r. (dla wniosków
dotyczących roku akademickiego
2017/2018).
Szczegóły dotyczące realizacji
programu są dostępne na stronie internetowej
www.pfron.org.pl (zakładka „Aktywny samorząd”).
Wnioski należy pobrać
w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lesznie, pok.
nr 5 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00, tel.
kontaktowy 65 529 68 31. (JAC)

Nim została radną Powiatu Leszczyńskiego Genowefa Zielnica przez
trzy kadencje współtworzyła Radę
Gminy Wijewo.
Swoje życie zawodowe związała
z nauczycielstwem, przez 35 lat pełniąc funkcję dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Wijewie. Obecnie jest już na emeryturze, ale nadal bardzo aktywnie działa na rzecz
mieszkańców swojej gminy. Jest
między innymi wiceprezesem wijewskiego Chóru Hejnał, członkiem
Koła Gospodyń Wiejskich, organizacji „Działajmy razem”, działa również w strukturach Polskiego Stronnictwa Ludowego, które reprezentuje w Radzie Powiatu Leszczyńskiego. Radni powierzyli jej funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej. Jest też członkiem Komisji Spraw Społecznych. Ten temat
zna szczególnie dokładnie, gdyż od
13 lat, jako kurator, opiekuje się osobą niepełnosprawną.
_ Razem z radnym Rafałem Rimke
staramy się być łącznikami pomiędzy gminą Wijewo, a powiatem leszczyńskim _ wyjaśnia Genowefa
Zielnica. _Najbardziej cieszy mnie,
że otrzymaliśmy dofinansowanie na
modernizację i budowę drogi z Wijewa do węzła w Nietążkowie na powstającej drodze ekspresowej S5.
Już wcześniej powiat wybudował
nowe mosty na drodze do Włosza-

▲Radna Genowefa Zielnica.

kowic, dzięki czemu zniesione zostały ograniczenia tonażowe. To wielka
sprawa dla naszych przedsiębiorców.
Niedawno powiat wsparł finansowo
zakup nowoczesnego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie, a to jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców
i ich dobytku.
Pani Genowefa mimo że już nie
musi chodzić do pracy, to cały dzień
ma wypełniony różnymi obowiązkami. Starcza jej jednak czasu na przyjemności, którą niewątpliwie jest
wspólne śpiewanie w gronie chórzystów z „Hejnału”. Miłych chwil dostarczają jej też wnuki i prawnuczka.
(JAC)

