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Dzień EdukacjiNarodowej

Tradycyjnie w połowie października pracownicy szkół i przedszkoli
świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Były życzenia, kwiaty, po-
dziękowania oraz przede wszystkim okazja do wspólnego spot-
kania obecnych jak i emerytowanych pracowników placówek
edukacyjnych. My życzymy tym pracującym zadowolenia z pracy
i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, a tym na eme-
ryturze samych radosnych i pogodnych dni.

Spotkanie seniorów
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Październik minął pod znakiem świętowania Dnia Seniora. Człon-
kowie Kół Emerytów i Rencistów w Świerczynie i Osiecznej spo-
tykali się, by we wspólnym gronie porozmawiać, zjeść posiłek
wypić kawę, a nade wszystko miło spędzić czas. W Świerczynie
czas emerytom umiliły dzieci z przedszkola w Ziemnicach, nato-
miast w Osiecznej dzieci ze szkoły podstawowej w Osiecznej.

W tym roku podziękowaliśmy za wieloletnią pracę Zenonowi Lirze,
który odszedł na emeryturę. Był pracownikiem urzędu i ponad 10
lat zajmował się utrzymaniem czystości i porządku w mieście.
Jego obowiązki przejął Bogdan Nowakowski.

Każdego ranka kierowca do-
wozi siedmioro dzieci, a po połu-
dniu odbiera je i odwozi do ich
domów.

Dotychczas dzieci dowożone
były busem Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Lesznie na podsta-
wie umowy zawartej pomiędzy
urzędem a MZK. Jednak obecne
rozwiązane jest bardziej ekono-
miczne.

Urząd Miasta i Gminy już w ze-
szłym roku przystąpił do programu
ogłoszonego przez PFRON

„Uczeń na wsi”, dzięki któremu
można było ubiegać się o dofinan-
sowanie samochodów do przewo-
żenia osób niepełnosprawnych. Z
powodu braku środków finanso-
wych wniosek został odrzucony,
dopiero w tym roku go rozpat-
rzono. Na dziewięcioosobowego
Volkswagena, wyposażonego w
windę i tym samym dostosowa-
nego do przewożenia osób na
wózkach inwalidzkich, wartego
140 tysięcy złotych urząd dostał
100 tys. zł.

Kierowca - Robert Lester i opiekunka Kamila Ratajczak.

Urząd Miasta i Gminy przy współfinansowaniu z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za-
kupił nowy samochód do przewożenia dzieci z terenu naszej
gminy do Ośrodka Rehabilitacji w Lesznie przy ul. Staro-
zamkowej oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie.

Nowy samochódze środków PFRON


