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ZłóŜ Ŝyczenia

Nikoli - 1 XI

Nicole Jankowiak
ze Świerczyny

Bogdanowi - 8 XI

Bogdan Fischer
z Kąkolewa

W języku polskim powinniśmy
to imię pisać Nikola. I w naszej
gminie jest sześć dziewczynek,
które właśnie tak zapisują to imię.
Ale również jest pięć, które piszą
się przez „c”. Nikola lub Nicola, to
odpowiednik żeński imienia Miko-
łaj. Pochodzi od greckiego słowa
nicolaos – zwycięstwo. Prawdo-
podobnie pojawiło się w Polsce
pod wpływem angielskim lub fran-
cuskim. Obecnie nosi je ponad 25
tysięcy Polek i zajmuje 10.
miejsce w grupie imion żeńskich.
Zdaniem astrologów imię Nicola
powinny nosić osoby niezależne i
oryginalne. Panie te mają bowiem
własne pomysły na życie i nie słu-
chają cudzych rad.

W gminie Osieczna jest 11
dziewczynek o imieniu Nicola.
Najwięcej lat ma 14-letnia Nicole
Jankowiak ze Świerczyny. Nato-
miast najmłodsza Nikola Kwieciak
ze Świerczyny, przyszła na świat
w październiku. Wszystkim dziew-
czynkom o tym imieniu życzymy

by szły przez życie w spokoju i ra-
dości. W Osiecznej mieszkają 4
Nicole, w Kąkolewie - 3, w Świer-
czynie - 2, a w Drzeczkowie, Gro-
dzisku – po jednej.

To imię ma słowiańskie pocho-
dzenie i wywodzi się od słów Bóg i
dan, czyli „dany od Boga”. W Pol-
sce imię to rozpowszechniło się w
drugiej połowie XIX wieku. Dziś
jest rzadko nadawane chłopcom,
choć przecież Bogdan to męż-
czyzna zrównoważony i opano-
wany. Ma też wielką siłę przebicia
i niespożytą żywotność. Jego kolo-
rem jest zieleń, rośliną wawrzyn,
zwierzęciem nietoperz, liczbą sió-
demka, a znakiem zodiaku Baran.
Imieniny obchodzi także: 6 lutego,
19 marca, 17 lipca, 10 i 31 sierp-
nia, 9 września, 9 października i 10
grudnia.

W naszej gminie mieszka 24
Bogdanów. WOsiecznej jest ich 9,
w Kąkolewie – 4, w Kątach i Świer-
czynie – po 3, oraz w Drzeczkowie,
Ziemnicach, Grodzisku i Wolkowie
– po jednym. Najstarszy jest Bog-

dan Dwornik z Kąkolewa, który
skończył 74 lata, a najmłodszy -
42-letni Bogdan Mielcarek z
Kątów. Panom Bogdanom ży-
czymy zdrowia i pogody ducha.

URODZENIA17. 09. - Lena Grobelna, Jeziorki21. 09. - Robert Grzegorzewski, Kąty28. 09. - Miłosz Sikora, Kąkolewo29. 09. - Zuzanna Piątek, Grodzisko01. 10. - Miranda Molicka, Osieczna02. 10. - Marianna Sowińska, Osieczna06. 10. - Nikola Maria Kwieciak, Świerczyna11. 10. - Zuzanna Kurzawa, Świerczyna
ZGONY16. 09. - Józef Walkiewicz (1930), Kąkolewo01. 10. - Leon Spolankiewicz (1929), Ziemnice03. 10. - Zofia Kolberg (1934), Świerczyna05. 10. - Teresa Maria Pawłowska (1931), Łoniewo05. 10. - Józef Basiński (1941), Osieczna16. 10. - Leszek Jan Klak (1960), Świerczyna

Opracowany przez specjalistów
Politechniki Poznańskiej i do-
stępny poprzez stronę www.zawo-
dowcy.org system umożliwi
uczniom kształcącym się w szko-
łach zawodowych i innych placów-
kach oświatowych wWielkopolsce
odnalezienie wymarzonej pracy,
praktyki lub stażu. Uczniowie re-
jestrując się na stronie, szczegó-
łowo określą swoje umiejętności, a
system na podstawie zgłoszeń od
pracodawców automatycznie do-
pasuje dla nich oferty pracy, prak-
tyk czy staży. Wpisując się do
systemu uczniowie będą mogli
podać umiejętności charaktery-
styczne dla jednego lub kilku za-
wodów. Dodatkowo będzie
również można analizować oferty
pracy, dzięki czemu młodzi ludzie
dowiedzą się jakich umiejętności
bądź certyfikatów brakuje im jesz-
cze do zdobycia określonego sta-
nowiska.

Uruchomienie systemu to także
świetna wiadomość dla pracodaw-
ców. Każda wielkopolska firma bę-
dzie mogła zarejestrować się w
systemie i bardzo precyzyjnie
określić, jakich pracowników
szuka. W odpowiedzi otrzyma in-
formację o kandydatach z odpo-

Odmarca 2012 r. rejestrując się na stronie www. zawodowcy.
org, błyskawicznie i całkowicie za darmo można będzie zna-
leźć pracę, staż, praktykę bądź pracownika, stażystę, prakty-
kanta.

Oferta pracy dla
młodych zawodowców

wiednimi umiejętnościami w formie
listy uczniów uszeregowanych
według procentowego wskaźnika
dopasowania kompetencji. To
duża oszczędność czasu, bo na
rozmowę kwalifikacyjną praco-
dawca będzie mógł zaprosić jedy-
nie osoby w najwyższym stopniu
spełniające jego oczekiwania.
Wszystko bez zbędnych formalno-
ści, czytania kilkudziesięciu, a
nawet kilkuset CV. Pracodawca
będzie mógł też odnaleźć zdolnych
uczniów, aby zaprosić ich na prak-
tyki lub staże. W ten sposób szyb-
ciej niż inni znajdzie kogoś, kto
wykona pracę w taki sposób w jaki
chce.

Strona www.zawodowcy.org
jest witryną projektu Wielkopolski
system monitorowania i prognozo-
wania. Jego celem jest również za-
spokojenie potrzeb informacyjnych
w zakresie dostosowania kształce-
nia zawodowego do potrzeb rynku
pracy. Projekt ma wspomagać:
prognozowanie trendów na rynku
pracy, określanie luk kompetencji
zawodowych oraz eliminowanie
nieefektywnych i tworzenie no-
wych kierunków kształcenia zawo-
dowego w Wielkopolsce.

Chcesz mieć stronę WWW?
wejdź na stronę

www.osieczna.eu
i kliknij “wycena on-line”


