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ZłóŜ Ŝyczenia
Edyta - 16 IX

Imię Edyta po-
chodzi z języka staro-
angielskiego i
oznacza "szczęście,
pomyślność, dobro-
byt". Edyty są po-
godne, wesołe,
uśmiechnięte, ale gdy
trzeba, bywają też
poważne, zrównowa-
żone i rozsądne.
Panie o tym imieniu
są niezastąpione
kiedy trzeba kogoś
pocieszać. Zawsze
gotowe są nieść
wsparcie i pomoc.
Edyty są doskonałymi kucharkami. Wszystkie marzą o
dalekich podróżach i księciu z bajki. Ich kolorem jest błę-
kit, rośliną len, zwierzęciem chomik, liczbą jedynka, a
znakiem zodiaku Waga. Imieniny obchodzą także 9
sierpnia.
W gmine jest tylko 30 pań o imieniu Edyta. Najwięcej

z nich, bo 15 urodziło się w latach siedemdziesiątych.
Najstarszą Edytą jest Edyta Pietek, która niedługo skoń-
czy 43 lata, najmłodsza Edyta Cieślik z Grodziska ma 8
lat i jest jedyną Edytą z naszej gminy urodzoną w XXI
wieku.
Najwięcej pań o imieniu Edyta mieszka w Osiecznej

- jest ich aż 12, w Kąkolewie jest 8; 3 - w Grodzisku i po
jednej w: Ziemnicach, Popowie Wonieskim, Drzeczko-
wie, Łoniewie, Wolkowie, Jeziorkach i Świerczynie.
Wszystkim paniom o tym imieniu składamy najserdecz-
niejsze życzenia.

Edyta Śliwińska
z Osiecznej

Szymon -14 IX
Szymon lubi

niespodzianki i
zmiany. Chce też
mieć wokół siebie
wielkie rzesze
coraz to nowych
znajomych. Jest
miłośnikiem sztuk
pięknych i literatury.
Kocha rodzinę, jest
dobrym ojcem i
mężem. Jego kolo-
rem jest karmin, ro-
śliną cyprys,
zwierzęciem daniel,
liczbą czwórka, a
znakiem zodiaku
Byk. Imieniny ob-
chodzi także 5 stycznia, 16 i 18 lutego, 24 marca, 20
kwietnia, 10, 16 i 23maja, 1 i 6 czerwca, 18 lipca, 3 sierp-
nia, 3 września oraz 28 października.
W gminine mieszka 62 Szymonów. Największą po-

pularność imię to święciło w latach osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, z tego czasu
mamy w gminie 43 Szymonów. Najstarszy - Szymon
Spławski z Kąkolewa skończył 38 lat, najmłodszy Szy-
mek Pawłowski z Łoniewa urodził się w kwietniu tego
roku, ma więc 4 miesiące. Tą drogą życzymy wszystkim
Szymonom dużo radości w życiu i dużo zdrowia.
Najwięcej Szymonów mieszka w Kąkolewie, jest ich

tam aż 23, 12 - w Osiecznej, po 6 w Świerczynie i Gro-
dzisku, 3 - w Kątach, po 2 w Łoniewie, Drzeczkowie,
Wojnowicach i Ziemnicach, po 1 w Dobramyśli, Popo-
wie, Frankowie, i Kleszczewie.

Szymon Muszyński
z Kąkolewa

Dzięki temu o wsparcie finan-
sowe może się ubiegać osoba (w
przypadku dzieci poniżej 18. roku
życia – opiekun), która:
• posiada ważne orzeczenie o

niepełnosprawności lub orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności,
• pobiera naukę w szkole pod-

stawowej, gimnazjum lub w szkole
ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem
szkoły policealnej),
• posiada stałe zameldowanie

na terenie gminy Osieczna
• w przeszłości, nie była stroną

umowy zawartej z PFRON i rozwią-
zanej z przyczyn leżących po jej
stronie,
• nie posiada wymagalnych zo-

bowiązań wobec PFRON (tj. zobo-
wiązanie, którego termin zapłaty
upłynął),
• średnie miesięczne dochody

brutto przypadające na jednego

Gmina Osieczna przystąpiła do realizacji programu „Uczeń
na wsi”, który ma na celu niesienie pomocy w zdobyciu wy-
kształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące
gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie.

Uczeń na wsi
członka rodziny pozostającego we
wspólnym gospodarstwie domo-
wym nie przekraczają 120% najniż-
szego wynagrodzenia (1531,20 zł).
Bezzwrotna pomoc finansowa

przyznana w ramach programu
obejmuje: zakup przedmiotów
umożliwiających naukę (z wyłącze-
niem sprzętu komputerowego),
opłatę za zajęcia mające na celu
podniesienie sprawności fizycznej
lub psychicznej (w tym wakacyjne
obozy rehabilitacyjne), związane z
dostępem do Internetu (instalacja i
abonament), opłatę za kursy do-
szkalające w zakresie programu
nauczania oraz kursów językowych
(w przypadku kursów organizowa-
nych poza miejscem zamieszkania
ucznia, dofinansowaniu mogą pod-
legać również koszty dojazdu, za-
kwaterowania, wyżywienia), opłaty
za wyjazdy organizowane w ra-

mach zajęć szkolnych.
W przypadku uczniów szkół po-

nadgimnazjalnych przyznana
pomoc finansowamoże obejmować
dodatkowo następujące koszty:
• opłaty za naukę (czesne),
• zakwaterowania (gdy uczeń

pobiera naukę poza miejscem sta-
łego zamieszkania),
• dojazdów do szkoły.
Wysokość pomocy finansowej

ze środków PFRON nie może prze-
kroczyć:
• w przypadku ucznia szkoły

podstawowej lub gimnazjum - kwoty
2000 zł w ciągu jednego roku szkol-
nego,
• w przypadku ucznia szkoły po-

nadgimnazjalnej bez obowiązku

uiszczania czesnego - kwoty 3000
zł w ciągu jednego roku szkolnego,
• w przypadku ucznia szkoły po-

nadgimnazjalnej zobowiązanego do
uiszczania opłat za naukę (czes-
nego) - kwoty 4000 zł w ciągu jed-
nego roku szkolnego.
Wnioski dostępne są wMiejsko-

Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej na stronie www. pfron. org.
pl (zakładka programy i zadania
PFRON/UCZEŃ NA WSI) oraz na
stronie www.osieczna.pl w zakładce
Aktualności. Ostateczny termin
składania wniosków mija 30
września 2009 r.
Więcej informacji - Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej.

Właśnie minął pierwszy
września, początek roku szkol-
nego. Setki dzieci wyruszyły po
raz pierwszy w drogę do szkoły.
Warto zadbać o ich bezpieczeń-
stwo.
Policja zwraca się także z pro-

śbą do rodziców. Przejdźcie razem
z dzieckiem drogę do jego szkoły i
spróbujcie wcielić się w różne role:
pieszego, rowerzysty, czy też użyt-
kownika komunikacji publicznej.
Zróbcie to też w okolicy swojego
miejsca zamieszkania. Wybierzcie
najbezpieczniejszą trasę, ze zwró-
ceniem uwagi na natężenie ruchu
osób i pojazdów oraz na miejsca
szczególnie niebezpieczne, jak
przejścia dla pieszych, tory kole-
jowe, kładki, wykopy, oświetlenie
ulic. Pamiętajcie, aby uwrażliwić
dziecko, że nie można zbaczać ze
wspólnie ustalonej trasy.
Aby zapobiec narastającemu

zjawisku popełniania przestępstw
na nieletnich Policja podaje kilka
podstawowych zasad, których
dzieci powinny przestrzegać pozos-
tając bez opieki.
* Do szkoły idź drogą uczęsz-

czaną. Nie przechodź na skróty
przez miejsca ustronne.
* Jeśli nie ma chodnika idź po-

boczem z lewej strony jezdni.
* Przez ulicę przechodź wmiejs-

cach wyznaczonych.
* Jeśli jesteś zaczepiany przez

nieznajomego powiadom o tym ro-
dziców lub opiekunów.
*Wychodząc z domu zawsze in-

formuj rodziców lub opiekunów
dokąd idziesz, z kim i kiedy wrócisz.
* Podczas zabawy nie oddalaj

się od miejsca zamieszkania. Prze-
bywaj w grupie innych dzieci i ich
opiekunów.
* Nie przyjmuj od nieznajomych

żadnych prezentów w postaci zaba-
wek, pieniędzy itp.
* Nie ufaj obcym. Nie oddalaj się

od miejsca zamieszkania.
* Gdy obcy zapuka do twych

drzwi nie otwieraj. Nie wiesz kim jest
nieznana osoba.
* Jeśli nieznajomy zapyta Cię od

drogę, pod żadnym pozorem nie
wsiadaj z nim do samochodu, któ-
rym jedzie.
Pamiętajmy, że uwrażliwienie

dziecka na czyhające niebezpie-
czeństwo powoduje wzrost jego
świadomości, a tym samym pozwoli
uniknąć nieprzewidzianych sytuacji
i zdarzeń.

Bezpiecznie
do szkoły
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