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– Uczniami szkoły są dzieci z nie-
pełnosprawnością ruchową i intelek-
tualną w stopniu lekkim, umiarkowa-
nym i znacznym oraz ze sprzężeniami 
– informuje Iwona Stiller, dyrek-
torka Zespołu Szkół Specjalnych 
w Górznie. – Prowadzimy także zaję-
cia rewalidacyjno-wychowawcze dla 
dzieci głęboko upośledzonych. Naszy-
mi podopiecznymi zajmuje się zespół 
specjalistów z dziedziny pedagogiki, 
logopedii, neurologopedii, fi zjotera-
pii, terapii zajęciowej, muzykotera-
pii i psychologii. Uczniowie objęci są 
również opieką lekarza rehabilitacji 
ruchowej, neurologa i pulmonologa. 
Budynek dostosowany jest do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością rucho-
wą. Dzieci mogą czuć się tu bezpiecz-
nie, ponieważ placówka znajduje się 
w miejscu oddalonym od ruchliwych 
ulic. Cisza ułatwia naukę, sprzyja te-
rapii, a także pozwala odpocząć. Za-
jęcia edukacyjne i terapeutyczne do-

stosowujemy do indywidualnych po-
trzeb dziecka. 

Część uczniów „pałacowej szkoły” 
przyjeżdża na na kilkutygodniowe tur-
nusy rehabilitacyjne do mieszczącego 
się również w pałacu Centrum Rehabi-
litacji. Dla nich zajęcia organizowane 
są na poziomie szkoły podstawowej, 
gimnazjum oraz liceum. Natomiast 
niepełnosprawni uczniowie z gminy 
Krzemieniewo i ościennych gmin są 
dowożeni na całoroczne zajęcia. Za-
jęcia edukacyjne odbywają się w ma-
łych grupach.

Nauka i terapia wzajemnie się uzu-
pełniają, co sprawia, że zajęcia są bar-
dzo ciekawe i efektywne. 

– Staramy się tworzyć warunki do 
wszechstronnego rozwoju naszych ucz-
niów – podkreśla dyrektorka. – Zarów-
no intelektualnego, jak i emocjonalne-
go, społecznego, artystycznego i fi zycz-
nego. Uczymy samoakceptacji i poczu-
cia własnej wartości. Ważnym atutem 

naszej szkoły jest specjalistyczny sprzęt 
komputerowy, przeznaczony dla dzieci 
niepełnosprawnych. Uczniowie mają 
też możliwość korzystania między in-
nymi z EEG Biofeedback oraz z urzą-
dzenia Neuroset zwanego przez nas 
„siłownią mózgu”.

O miłej atmosferze panującej 
w szkole można dowiedzieć się wię-
cej, otwierając stronę internetową Ze-
społu Szkół Specjalnych w Górznie 
(www.zss.gorzno.pl). Rodzicom nie-
pełnosprawnych dzieci proponujemy 
jednak osobistą wizytę w placówce. 
Wówczas można o szczegółach po-
rozmawiać z dyrekcją i nauczycie-
lami oraz przyjrzeć się, jak podczas 
zajęć radzą sobie inne dzieci. Infor-
macja telefoniczna: 65 529 80 34, e-
mail: zss.gorzno@wp.pl

Nauka i rehabilitacja w Górznie

▲Komputery w pracowniach Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie 
posiadają wyposażenie umożliwiające korzystanie z nich uczniom nie-
pełnosprawnym. Fot. J. Kuik

Grzegorz Adamczak (ur. w 1953 r.) – 
w Radzie Powiatu Leszczyńskiego zasiada 
już trzecią kadencję jako przedstawiciel Gmi-
ny Święciechowa. Wcześniej, przez jedną ka-
dencję, był radnym w swojej gminie.

W dwóch poprzednich kadencjach 
Adamczak był przewodniczącym Komisji 
Planowania i Budżetu. W obecnej powie-
rzono mu funkcję wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Leszczyńskiego. Jako czło-
nek pracuje także w Komisji Planowania 
i Budżetu oraz w Komisji Spraw Społecz-
nych. Jest osobą bezpartyjną, a w wybo-
rach wystartował z listy Platformy Obywa-
telskiej. W pracach samorządowych wyko-
rzystuje m.in. swoje długoletnie doświad-
czenie pedagogiczne. 

– W 1977 roku przyjechałem, aby przez rok 
popracować w święciechowskiej szkole i pracu-
ję tam nieprzerwanie do dziś – wspomina Grze-
gorz Adamczak, wicedyrektor tej placówki. 

Jako najważniejsze zadanie powiatu wi-
dzi poprawę bezpieczeństwa na drogach. Za 
bardzo właściwe uważa budowanie ścieżek 
rowerowych wraz z modernizowaniem ko-
lejnych odcinków dróg. 

Jedną z pasji pana Grzegorza są motocy-
kle. Z wielką przyjemnością dosiada swojej 
maszyny, aby wraz z innymi pasjonatami 
jazdy motocyklowej uatrakcyjnić m.in. orga-
nizowane przez powiat imprezy plenerowe. 
Znany jest też ze sceny, gdyż przez wiele lat 
akompaniował na akordeonie święciechow-
skiemu zespołowi śpiewaczemu Wiola.

Radnych Powiatu Leszczyńskiego

▲Grzegorz Adamczak 
– zastępca przewodniczącego 
Rady Powiatu Leszczyńskiego.

▲Ponad 500.000 zł wyda w tym roku Powiat Leszczyński na podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powia-
towej od granicy miasta Leszna do Jezierzyc Kościelnych. Droga zmodernizowana została dziewięć lat temu z 
dofi nansowaniem funduszy Unii Europejskiej. Nadszedł czas na kosmetykę nawierzchni tej jednej z kluczowych 
dróg w naszym regionie. Do przetargu stanęło sześciu oferentów, proponując ceny wykonania tego zadania w 
rozpiętości od 547.546 zł do 1.029.510 zł. Komisja wybrała tę najkorzystniejszą ofertę, przyznając fi rmie Ago 
Drogi z Golędzinowa koło Obornik Śląskich w sumie 100 proc. punktów za zaproponowaną cenę oraz gwarancję 
jakości i rękojmi. Prace spowodują okresowe utrudnienia w ruchu, dlatego wykonane zostaną jeszcze przed 
sezonem letnim, kiedy to obciążenie tej drogi jest największe, gdyż prowadzi ona do licznych miejscowości 
atrakcyjnych turystycznie w gminach: Święciechowa, Włoszakowice, Wijewo i Przemęt.

W ramach Powiatowego Zespo-
łu Wsparcia Rodziny mieszkańcy 
powiatu leszczyńskiego będą mogli 
skorzystać z bezpłatnego poradni-
ctwa prawnego i psychologicznego. 
Specjaliści będą przyjmować w sie-
dzibie PCPR w Lesznie (pl. Koś-
ciuszki 4 B, pok. nr 4) w godz. 15-
18. Na wizytę należy się umówić, 
przychodząc do PCPR w Lesznie 
albo skontaktować się telefonicz-
nie: 65 529 68 39, 65 529 68 37 lub 
65 525 69 68.

Terminy przyjęć specjalistów:
Psycholog kliniczny-terapeuta: 

9 kwietnia, 14 maja, 18 czerwca, 9 lip-
ca, 13 sierpnia, 10 września, 8 paździer-
nika, 12 listopada oraz 10 grudnia.

Prawnik: 9 i 23 kwietnia, 7 i 14 
maja, 11 i 25 czerwca, 2 i 16 lipca, 6 
i 13 sierpnia, 3 i 17 września, 1 i 15 
października, 5 i 12 listopada oraz 3 
i 10 grudnia. 

Psycholog kliniczny dla rodzin 
zastępczych: 16 i 30 kwietnia, 21 
maja, 25 czerwca, 16 i 30 lipca, 20 
sierpnia, 17 września, 15 i 29 paź-
dziernika, 19 listopada oraz 17 grud-
nia. Terminy dyżurów mogą ulec 
zmianie.

Bezpłatne porady

POWIAT LESZCZYŃSKI – ŚCIEŻKI MOŻLIWOŚCI

Od kwietnia wznawia działalność Powiatowy Ze-
spół Wsparcia Rodziny przy Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

W okazałym pałacu nieopodal pięknego jeziora swoją siedzibę ma Zespół Szkół 
Specjalnych w Górznie. Uczą się w nim dzieci niepełnosprawne z okolicznych gmin 
oraz dzieci i młodzież przyjeżdżający do Górzna na turnusy rehabilitacyjne.

Kolumnę sponsoruje 
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Opracował Jacek Kuik

Mobilne Punkty Informacyjne
Funduszy Europejskich

organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich na terenie Powiatu Rawickiego
(Miasto i Gmina Rawicz, Gmina Bojanowo) oraz  
Leszczyńskiego (Gmina Święciechowa)

nie dotyczy 65/525 69 66

Urząd Gminy Święciechowa
– pok. 11 na parterze budynku
(ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa)

8
kwiecień

2015
godz. 11:00 - 14:00

10
kwiecień

2015
godz. 8:30-14:00

Urząd Miasta i Gminy Rawicz
(ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
63-900 Rawicz) 

Urząd Miejski sala konferencyjna (nr 11)
(ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo)

13
kwiecień

2015
godz. 10:00-15:00

Przedstawiamy


