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Jan Szkudlarczyk (ur. 1948) 
w Radzie Powiatu Leszczyńskiego 
zasiada już czwartą kadencję, jako 
przedstawiciel Gminy Krzemienie-
wo. Wcześniej przez dwie kadencje 
był radnym w swojej gminie.

Reprezentuje Polskie Stronnictwo 
Ludowe, które w minionych wy-
borach do Rady Powiatu Leszczyń-
skiego uzyskało zdecydowanie naj-
lepszy wynik. To szczególny sukces 
dla Szkudlarczyka, gdyż jest on pre-
zesem Zarządu Powiatowego PSL 
w Lesznie.

Mając ponad 20-letnie doświad-
czenie samorządowe i wielkie zaufa-
nie społeczne, wyrażone przez wy-
borców, został wybrany na przewod-
niczącego Rady Powiatu Leszczyń-
skiego na piątą kadencję. Jest też 
członkiem Komisji Rolnictwa, Leś-
nictwa i Ochrony Środowiska.

– Dla mnie najważniejsze jest, aby 
rada pracowała w dobrym klimacie, 
aby prowadziła często nawet bardzo 
ostre, ale owocne dyskusje – pod-
kreśla przewodniczący Jan Szkud-
larczyk. – Jeżeli tak będzie, jeste-
śmy w stanie zrobić bardzo dużo dla 
mieszkańców powiatu leszczyńskie-
go. Priorytetem, podobnie jak w po-

przednich kadencjach, będzie popra-
wa stanu naszych dróg. 

Szkudlarczyk posiada wykształ-
cenie wyższe rolnicze. Przed 40 laty 
związał się zawodowo z Ośrodkiem 
Hodowli Zarodowej w Garzynie, go-
spodarującym na 3250 ha. Najpierw 
był zootechnikiem, później przez 22 
lata kierował gospodarstwem w Bry-
lewie, a od 1998 roku pracuje na sta-
nowisku wiceprezesa spółki. 

Wolny czas lubi poświęcać na 
podróże. Pasjonuje go też sport, 
a szczególnie piłka nożna i żużel.

POWIAT

W Ośrodku działają szkoły dla 
uczniów z niepełnosprawnością in-
telektualną, słabosłyszących i nie-
słyszących oraz uczniów z auty-
zmem. Oferta edukacyjna dosto-
sowana jest do indywidualnych po-
trzeb każdego ucznia.

Obok szkół działa Powiatowy 
Zespół Wczesnego Wspomaga-
nia Rozwoju Dziecka, który swo-
ją opieką specjalistyczną otacza 
dzieci od momentu wykrycia nie-
pełnosprawności do podjęcia na-
uki w szkole. Ośrodek w Rydzynie 
jest tak zorganizowany, że dziecko 
może rozpocząć naukę w miejscu, 
które już bardzo dobrze zna.

W takiej sytuacji znalazł się 
mały Leszek. Jego rodzice korzy-
stali z opieki Powiatowego Zespo-
łu Wczesnego Wspomagania Roz-
woju Dziecka, a następnie zapisali 
go do nowo utworzonej klasy dla 
dzieci z autyzmem. 

– Pierwsze sygnały pojawiły 
się w momencie pójścia Leszka 
do przedszkola – wyjaśnia jego 
mama Anna Kościańska. – Bar-
dzo zależało nam, aby w rydzyń-
skim ośrodku, który poznaliśmy już 

wcześniej przez Zespół Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju, powstała 
klasa dla dzieci z autyzmem. Uda-
ło się stworzyć nie jeden, a aż dwa 
oddziały szkolne. W takich klasach 
dzieci mają swój indywidualny pro-
gram. Na grupę przypada nauczy-
ciel prowadzący klasę oraz pomoc 
nauczyciela. Dodatkowo dzieci 
mają w tygodniu maksymalną ilość 
zajęć rewalidacyjnych, między in-
nymi: logopedię, terapię integracji 
sensorycznej czy hipoterapię.

– W oddziałach dla dzieci z au-
tyzmem może uczyć się maksymal-
nie czterech uczniów – informu-
je Maria Wolsztyniak, pedagog 
szkolny. – Każde dziecko ma swój 
indywidualny program edukacyj-
no-terapeutyczny, dostosowany do 
jego aktualnych możliwości. 

Wszystkie rodzaje szkół ry-
dzyńskiego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego mają do dyspozycji 
doskonale wyposażone sale i gabi-
nety oraz internat z fachową opieką 
dla uczniów z miejscowości bar-
dziej oddalonych od Rydzyny. 

– Nasi specjaliści udzielają tak-
że pomocy psychologiczno-peda-

gogicznej rodzicom dzieci uczęsz-
czających do nas na zajęcia – pod-
kreśla Krystyna Śliwińska, dy-
rektor Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Rydzynie. – Stwa-
rzamy możliwości wszechstronne-
go rozwoju dziecka od najmłod-
szych lat aż do momentu uzyskania 
pełnych kwalifi kacji zawodowych. 
Duży nacisk kładziemy na rozwija-
nie umiejętności społecznych.

W ośrodku dzieci mają również 
wspaniałe warunki do rozwijania 
swoich zainteresowań artystycz-
nych i sportowych. Wiele zajęć re-
alizowanych jest w plenerze, na ba-
senie, w bibliotece czy muzeum.

Rodzice zainteresowani kształ-
ceniem swojego dziecka w ry-
dzyńskim ośrodku mogą indywi-
dualnie zapoznać się z panujący-
mi tam warunkami oraz porozma-
wiać z kadrą.

Zapraszamy do zapoznania się 
z pełną ofertą Ośrodka na stronie 
internetowej:

www.soswrydzyna.com
a także na umówienie się na 

spotkanie ze specjalistami Ośrodka 
pod nr telefonu 65 538 85 92.

Nauka pod opieką profesjonalistów

Oto wykaz zadań, w realizacji 
których niepełnosprawni mieszkańcy 
powiatu leszczyńskiego mogą uzy-
skać dofi nansowanie. 

Moduł I:  
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzy-

skaniu prawa jazdy kategorii B.
Obszar B Zadanie 2 – dofi nanso-

wanie szkoleń w zakresie obsługi na-
bytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C Zadanie 2 – pomoc 
w utrzymaniu sprawności technicz-
nej posiadanego wózka inwalidzkie-
go o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie 3 – pomoc 
w zakupie protezy kończyny, w któ-
rej zastosowano nowoczesne rozwią-
zania techniczne, tj. protezy co naj-
mniej na III poziomie jakości.

Obszar C Zadanie 4 – pomoc 

w utrzymaniu sprawności technicz-
nej posiadanej protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne (co najmniej 
na III poziomie jakości).

Obszar D – pomoc w utrzymaniu 
aktywności zawodowej poprzez za-
pewnienie opieki dla osoby zależ-
nej, tj. dziecka będącego pod opie-
ką wnioskodawcy, przebywającego 
w żłobku lub przedszkolu albo pod 
inną tego typu opieką (dziennego 
opiekuna, niani lub w ramach klu-
bu dziecięcego, punktu przedszkol-
nego, zespołu wychowania przed-
szkolnego).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie wyższym 
poprzez dofinansowanie kosztów 
edukacji w szkole policealnej, kole-
gium lub w szkole wyższej (studia 
pierwszego stopnia, studia drugiego 
stopnia, jednolite studia magister-
skie, studia podyplomowe lub dok-
toranckie prowadzone przez szkoły 

wyższe w systemie stacjonarnym/
dziennym lub niestacjonarnym/wie-
czorowym/zaocznym albo eksterni-
stycznym, w tym również za pośred-
nictwem internetu).

W przypadku pojawienia się moż-
liwości zwiększenia środków inwe-
stycyjnych na realizację programu 
Zarząd PFRON może skorzystać 
z zasady wyrażonej w rozdziale VII 
ust. 6 programu, która pozwala mo-
dyfi kować dokument pn. „Kierunki 
działań (...)”, co pozwoli w terminie 
późniejszym uruchomić realizację 
kolejnych form wsparcia.

Termin zakończenia przyjmo-
wania wniosków wyznaczono dla 
Modułu I do 30 sierpnia 2015 r., dla 
Modułu II – do 30 marca 2015 r. (dla 
wniosków dotyczących roku akade-
mickiego 2014/2015 – semestr let-
ni) oraz do 30 września 2015 r. (dla 
wniosków dotyczących roku akade-
mickiego 2015/2016 – semestr zi-
mowy).

Aktywny Samorząd 2015

Przedstawiamy

▲Jan Szkudlarczyk – przewodniczą-
cy Rady Powiatu Leszczyńskiego.

Spośród dziewięciu aplikacji zło-
żonych na to stanowisko Zarząd Po-
wiatu Leszczyńskiego wybrał 38-let-
niego Mateusza Juśkiewicza. 

– Z problematyką opieki społecz-
nej zawodowo związany jestem od 
2004 roku – wyjaśnia Mateusz Juś-
kiewicz. – Jako kierownik Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
będę starał się owocnie współpraco-
wać z innymi instytucjami, które rea-
lizują zadania z zakresu pomocy spo-
łecznej, a także z działającymi na na-
szym terenie organizacjami pozarzą-
dowymi. W rozdziale środków pub-
licznych jestem zwolennikiem zasa-
dy, aby dawać wędkę, a nie złowio-
ną już rybę. 

Juśkiewicz doświadczenie zdo-
bywał w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Rodzinie w Lesznie oraz w Wy-
dziale Polityki Społecznej i Zdro-
wia Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Poznaniu Delegatura 
w Lesznie, gdzie jako inspektor wo-
jewódzki pracuje do dziś. Spojrzenie 

na ludzkie problemy poszerza mu 
także pełniona od 10 lat funkcja ku-
ratora społecznego przy Sądzie Re-
jonowym w Lesznie.

W marcowym wydaniu „Wieści 
Powiatu Leszczyńskiego” przedsta-
wimy sylwetkę Mariana Kaczmar-
ka, który od 1 kwietnia obejmie sta-
nowisko kierownika Zarządu Dróg 
Powiatowych w Lesznie. 

Nowy szef PCPR-u

▲Mateusz Juśkiewicz

POWIAT LESZCZYŃSKI – ŚCIEŻKI MOŻLIWOŚCI

Kolumnę sponsoruje 
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Opracował Jacek Kuik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie informuje, że w 2015 roku, 
z uwagi na ograniczenia w fi nansowaniu ze środków PFRON wydatków inwe-
stycyjnych, realizowanych będzie siedem z jedenastu zadań przewidzianych 
w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd 2015”. Wnioski o dofi nanso-
wanie przyjmowane będą od 16 marca.

Od 11 marca na stanowisku kierownika Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie pracę 
rozpocznie Mateusz Juśkiewicz. Zastąpi odcho-
dzącą na emeryturę Emilię Konieczną.

Radnych Powiatu
LeszczyńskiegoProwadzony przez Powiat Leszczyński Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 

F. Ratajczaka w Rydzynie  kształci dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi. Ośrodek  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, 
zwiększa ofertę edukacyjną, czego dowodem jest powstanie od września 2014 
roku dwóch klas dla dzieci z autyzmem.


