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„W chorobie wszystkie dzieci
małe i duże, a nawet młodzież po-
trzebują od nas szczęścia i miło-
ści” – te słowa powtarzane były
podczas uroczystych obchodów
jubileuszu 50-lecia istnienia Ze-
społu Szkół przy Szpitalu Rehabili-
tacyjno-Leczniczym dla Dzieci i
Młodzieży w Osiecznej.
Jubileusz ten świętowała

Szkoła 15 grudnia 2009 roku.
W 1959 roku kiedy powstał za-

kład leczniczy powstała też po-
trzeba utworzenia placówki
oświatowej, by przebywające na
kilkumiesięcznych turnusach

Pół wieku szkoły dla chorych

dzieci nie miały przerw edukacyj-
nych. W pierwszym roku istnienia
szkoła przyjęła 57 małych pacjen-
tów. Po pół wieku działalności
Szkoła, którą tworzą Szkoła Pod-
stawowa Gimnazjum i Zespół
zajęć pozalekcyjnych może się po-
szczycić niebagatelną liczbą
ponad 25 tysięcy przyjętych przez
nią uczniów. Obecnie zatrudnia 15
nauczycieli. Pierwszym kierowni-
kiem Szkoły w latach 1959 - 1966
był Henryk Biernaczyk, pałeczkę
po nim przejął Mieczysław Komi-
sarek, a dalej Józef Szczotka. Na-
stępnie funkcję dyrektora objął

Andrzej Czołgosz, dalej Onufry
Wojtkowiak. Najdłużej, bo aż 25 lat
Szkołą kierowała Bronisława Pie-
tek. Od 2004 roku dyrektorem
Szkoły jest Krystyna Śliwińska.
Wszyscy zostali zaproszeni na

jubileusz. Przybyli również emery-
towani nauczyciele, długoletni dy-
rektor Szpitala – Henryk
Mielczarek, burmistrz Stanisław
Glapiak, przedstawiciele władz po-
wiatowych, zaprzyjaźnione pla-
cówki oświatowe, przyjaciele
Szpitala oraz Szkoły. Wszyscy w
prezencie przywieźli książki dla
szkolnej biblioteki.

Podczas uroczystości odczy-
tano historię placówki oświatowej,
mali kuracjusze zadbali o występ
artystyczny nawiązujący do świąt
Bożego Narodzenia. Podzięko-
wano tym, którzy przyczynili się do
powstania i rozwoju Jubilatki. Dy-
rektor Szpitala Maria Gawlińska
razem z dyrektor Szkoły Krystyną
Śliwińską posadziły w przyzamko-
wym parku pamiątkowe drzewko,
a pierwszy kierownik Szkoły Hen-
ryk Biernaczyk odsłonił pamiąt-
kową tablicę - upamiętniającą
jubileusz. Następnie zaproszeni
goście udali się na poczęstunek.

Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Osiecznej przy
wsparciu ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego realizuje
kolejny projekt aktywizujący osoby
bezrobotne. Tegoroczny projekt,
tak jak ten realizowany w roku
ubiegłym skierowany jest do ko-
biet, które chcą uzyskać pomoc i
cenne wskazówki przy poszukiwa-
niu pracy.
Nabór wniosków trwa do końca

lutego, przyjętych zostanie 8 pań,
które będą uczestniczyły w warsz-
tatach psychologicznych, warszta-
tach aktywnego poszukiwania

pracy, warsztatach dobrego wize-
runku oraz szkoleniach i kursach
podnoszących ich kwalifikacje.
Szkolenia rozpoczną się w sierp-
niu i potrwają do grudnia 2010
roku. Głównymi kryteriami naboru
będzie czas pozostawania danej
osoby bez pracy oraz sytuacja do-
chodowa jej rodziny. Warto zazna-
czyć, że panie podczas trwania
projektu uzyskają również wspar-
cie finansowe
Więcej informacji w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Osiecznej i pod nr
telefonu: (065) 53 00 80; 883 643
843

W tym roku w gminie Osieczna
będzie można skorzystać z bez-
płatnych lekcji nauki języka angiel-
skiego. Jest to szansa dla osób
pracujących, które skończyły 45.
rok życia.
Szkolenia organizowane w ra-

mach projektu „Przełamujemy ba-
riery – szkolenia językowe szansą
dla osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym” realizowane są
w ramach dofinansowania ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Projekt jest realizowany
przez Centrum Językowe Idea Sp.
z o. o. z Poznania.
Kurs obejmuje 60 godzin lek-

cyjnych w grupach oraz 15 godzin
indywidualnych zajęć z języka an-
gielskiego. Szkolenia odbywać się
będą w szkole w Osiecznej i w
szkole w Kąkolewie w godzinach
popołudniowych. Mogą w nich
uczestniczyć kobiety pracujące
(zatrudnione na podstawie umowy
o pracę, umowy zlecenia lub
umowy o dzieło), które skończyły
45 lat, nie prowadzą działalności
gospodarczej, i które odpowiednio
wcześniej zgłoszą chęć uczest-
nictwa w szkoleniu).

Rekrutacja na szkolenia roz-
poczęła się w styczniu 2010 roku i
będzie miała charakter otwarty (do
momentu wyczerpania ustalonej
liczby miejsc). Cały projekt potrwa
do końca lipca 2010.
Kandydaci są zobowiązani do-

starczyć do Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Osiecznej – ul. Powstańców Wlkp.
6 lub do punktu rekrutacyjnego w
Poznaniu – ul. Stary Rynek 71/72
następujące dokumenty:
• Formularz zgłoszeniowy
• Zaświadczenie o zatrudnieniu

i osiąganych dochodach, wysta-
wione nie wcześniej niż w dniu roz-
poczęcia rekrutacji
• Oświadczenie o wyrażeniu

zgody na przetwarzanie danych
osobowych
• Podpisaną umowę o świad-

czenie usług edukacyjnych
• Kserokopię dowodu osobis-

tego
Szczegóły dotyczące szkolenia

oraz materiały do pobrania za-
mieszczone są na stronie interne-
towej gminy: www.osieczna.pl oraz
na stronach realizatorów projektu:
www.idea-polska.com/projekt-
barierywlkp, www.promar.edu.pl.
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