
[ 11 ]PRZEGLĄD OSIECKI

PRZEGLĄD OSIECKI
Miesięcznik Samorządowy

Wydawca: M-GOK w Osiecznej, tel. 065 535-01-40
Red. naczelny: Aldona Korbik. Kontakt do Redakcji: 065 5350 016
Redakcja: UMiG Osieczna, ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna
Internet: przegladosiecki@osieczna.pl www.osieczna.pl/gazeta
Skład: Halpress s.c. - www.halpress.eu

DRUK: Grafi Góra

Przetarg
Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna ogłosił przetarg ustny nieogra-

niczony na sprzedaż dwóch działek położonych przy ulicy Gostyńskiej
w Osiecznej. Działki mają 1219 i 1243 metry kwadratowe powierzchni.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego działki oznaczone są symbolem A² jako teren aktywizacji gospo-
darczej o korzystnych warunkach dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej
i rekreacyjnej. Dla terenu, na którym usytuowane są działki wydana
została decyzja burmistrza o warunkach zabudowy dla inwestycji obej-
mującej budowę pięciu budynków mieszkalnych.

Zainteresowani przystąpieniem do przetargu powinni wpłacić wa-
dium do 9 listopada 2011 roku na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS
Poniec Oddział w Osiecznej nr konta 93 8682 0004 2600 0273 2000
0030.

Przetarg odbędzie się 16 listopada 2011 roku o godz. 13.00 w sali
sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej przy ul. PowstańcówWiel-
kopolskich 6.

Szczegóły na stronie internetowej www.bip.osieczna.pl/doku-
ment/2072

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej realizuje,
trzecią już edycję projektu współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywność
szansą Twojego rozwoju”. Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej. W tego-
rocznym projekcie, tak jak w latach poprzednich, udział bierze osiem osób.
Jednak tym razem jest to pięć kobiet i trzech mężczyzn z terenu gminy
Osieczna. Rekrutacja była prowadzona zgodnie z zasadą równości szans.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i
społecznej uczestników w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Projekt zakłada także zdobycie podstawowych kompetencji zawodo-
wych, zwiększenie wiedzy w zakresie zakładania własnej działalności gos-
podarczej oraz podniesienie kompetencji zawodowych umożliwiających
powrót na lokalny rynek pracy poprzez planowanie własnej kariery.

W dniach od 8 do 12 sierpnia 2011 roku uczestnicy projektu brali udział
w warsztatach psychologicznych. Uczestnicy zajęć otrzymali wskazówki
w jaki sposób wzmacniać poczucie własnej wartości i wiary we własne
siły. Zajęcia z psychologiem pozwoliły uczestnikom rozwinąć motywację
do planowania swojej ścieżki zawodowej, a także umiejętności komuni-
kacyjne, asertywne i zdolności radzenia sobie ze stresem.

W pierwszej połowie września br. uczestnicy projektu brali udział w za-
jęciach warsztatowych z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia
prowadzone były przez doradcę zawodowego i obejmowały między in-
nymi tworzenie dokumentów aplikacyjnych, rozmowę kwalifikacyjną oraz
zagadnienia związane z poruszaniem się po rynku pracy. Treść zajęć obej-
mowała także zjawisko bezrobocia, sposoby poszukiwania pracy oraz zja-
wisko mobbingu. Warsztaty prowadzone były przez cztery dni od 13 do 16
września 2011 roku.

W kolejnych dniach września tj. od 19 do 22 września br. odbyło się
szkolenie „Pierwszy biznes” zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspie-
rania Przedsiębiorczości z Kościana. Udział w zajęciach pozwolił uczest-
nikom projektu zwiększyć wiedzę w zakresie zakładania własnej
działalności gospodarczej. Uczestnicy poznali między innymi praktyczne
aspekty zakładania firmy, podstawy prawne prowadzenia działalności gos-
podarczej oraz wybrane elementy dokumentacji związanej z prowadze-
niem firmy – podstawy księgowości i ubezpieczeń społecznych.

Każde szkolenie kończyło się uzyskaniem przez uczestników zajęć za-
świadczeń potwierdzających ukończenie danego szkolenia, co z kolei było
poprzedzone wypełnieniem ankiet oceniających zajęcia warsztatowe.

Zajęcia warsztatowe odbywały się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Osieczna przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6.

Obecnie aż do końca 2011 roku prowadzone są kursy zawodowe.
Czas trwania i rodzaj kursów zostały ustalone indywidualnie zgodnie z
preferencjami zawodowymi uczestników.

Trzy osoby biorące udział w projekcie wyraziły chęć uczestnictwa w
kursie prawa jazdy kat. B, dwie uczestniczki zdecydowały się na kurs flo-
rystyczny. Jedna osoba została skierowana na kurs spawania metodą
MAG. Kolejne dwie osoby odbędą odpowiednio kurs na wózek widłowy z
wymianą butli gazowej oraz kurs na prawo jazdy kat. C. Wszystkie kursy
zakończą się uzyskaniem zaświadczeń i certyfikatów.

Trzecia edycja projektu

„AKTYWNOŚĆ SZANSĄTWOJEGO ROZWOJU” 2011

Przewodniczący Zarządu Osiedla Miasta Osieczna zwraca się z prośbą
do mieszkańców miasta o wyłożenie w pobliżu domostw trutek na szczury.
Działanie to ma zmniejszyć populację szczurów żyjących w mieście.

Uwaga - deratyzacja!

Niespodziewanie w poniedzia-
łek 3 października zmarł ojciec
Czesław Władysław Liniewicz,
franciszkanin. Choć ostatnie lata
spędził a klasztorze we Wron-
kach, to jednak na zawsze pozo-
stanie w sercach osiecznian,
gdzie spędził wiele lat, gdzie peł-
nił nie tylko posługę duchową,
ale też kulturalną, jako jeden z za-
łożycieli i członków Towarzystwa
Ziemi Osieckiej.

Władysław Liniewicz urodził się
w 1948 roku w Szczecinku, w woje-
wództwie zachodnio-pomorskim.
Już jako uczeń szkoły podstawowej
był ministrantem w kościele w Turo-
wie Pomorskim. Po ukończeniu

szkoły z rodzicami przeprowadził
się do Wronek. Tam rozpoczął
naukę w Zasadniczej Szkole Zawo-
dowej, pracując jednocześnie jako
ślusarz w miejscowych Zakładach
Ziemniaczanych. W 1969 roku
ukończył Technikum Mechaniczne i
podjął pracę na stanowisku kon-
struktora w Fabryce Maszyn i Urzą-
dzeń we Wronkach. W 1971 roku
wstąpił do Prowincji Wniebowzięcia
NMP Zakonu Braci Mniejszych-
Franciszkanów. Wtedy też, dokład-
nie 1 kwietnia 1971 po raz pierwszy
pojawił się w Osiecznej, gdzie roz-
począł nowicjat, przyjmując imię za-
konne Czesław. Tu przeżył pierwszy

rok swej drogi kapłańskiej, by w
1977 roku na trzy lata wrócić jako
rekolekcjonista, stacjonariusz i stu-
dent Prymasowskiego Życia We-
wnętrznego przy PWT w
Warszawie.

W latach 1989-93 ojciec Cze-
sław był wikarym domu osieckiego,
a w latach 1983-1986 wicerektorem
WSDwKatowicach - Panewnikach,
duszpasterzem akademickim i
duszpasterzem sióstr zakonnych w
Cieszynie i Pilegrzymowicach. Jed-
nocześnie studiował na KUL-u po-
radnictwo psychologiczne i
psychoterapię. W latach 1986-1991
był gwardianem i kustoszem san-
ktuarium Matki Bożej w Osiecznej.
Kolejne etapy życia wiodły od ma-
gistra nowicjatu i kustosza Prowin-
cji św. Franciszka z Asyżu,
gwardiana klasztoru w Poznaniu,
asystenta zakonnego Klarysek od
Wiecznej Adoracji w Polsce, przez
członka Archidiecezjalnej Komisji
Ekumenicznej, wikarego domu w
Woźnikach, by w 2006 roku – jak się
okazuje - już po raz ostatni - wrócić
do Osiecznej i podjąć obowiązki
magistra nowicjatu i kustosza san-
ktuarium. Kapituła Prowincjonalna
w 2009 roku powierzyła mu obo-
wiązki ojca duchownego studentów-
alumnów WSD we Wronkach, a
minister prowincjalny uczynił go

swoim delegatem ds. ekumenizmu.
Od 2010 roku ojciec Czesław był
członkiem Prowincjalnej Komisji
Prawno-Liturgicznej. Głosił rekolek-
cje, był duszpasterzem sióstr za-
konnych w Poznaniu i
Puszczykowie. Jest też autorem po-
zycji książkowych: „Modlitewnik ma-
ryjny”, „Lekcjonarz maryjny”,
„Franciszkańskie obrzędy życia za-
konnego w Polsce” oraz redaktorem
„Modlitewnika franciszkańskiego”.

Zmarł nagle, w klasztorze w
Brodnicy, w trakcie głoszenia tri-
duum przed uroczystością św. Fran-
ciszka. Pochowany na cmentarzu
parafialnym we Wronkach.

Ojciec, który ukochał Osieczną


