
[ 10 ] PRZEGLĄD OSIECKIZakończenie projektu
Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej zakończył trzecią już edycję projektu współfinansowanego ze

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywność szansą Twojego rozwoju”.
   Projekt jest realizowany od 2009

roku. Głównym celem przedsięwzię-
cia jest aktywizacja zawodowa i spo-
łeczna osób z terenu gminy
Osieczna. Do tej pory wsparcie uzys-
kało już 25 osób. Każdego roku
wnioskowania projekt cieszy się
dużym zainteresowaniem. 

Ubiegłoroczny projekt, zgodnie z
głównym założeniem, skierowany był
do osób bezrobotnych, nieaktywnych
zawodowo. W projekcie, tak jak w la-
tach poprzednich, udział brało osiem
osób. Jednak tym razem było to pięć
kobiet i trzech mężczyzn z terenu
gminy Osieczna. Rekrutacja była
prowadzona zgodnie z zasadą rów-
ności szans.

Celem głównym projektu było
zwiększenie aktywności zawodowej
i społecznej uczestników w okresie
od 01 stycznia do 31 grudnia 2011
roku.

Projekt zakładał także zdobycie
podstawowych kompetencji zawodo-
wych, zwiększenie wiedzy w zakre-
sie zakładania własnej działalności
gospodarczej oraz podniesienie
kompetencji zawodowych umożli-
wiających powrót na lokalny rynek
pracy poprzez planowanie własnej
kariery.

W dniach od 08 do 12 sierpnia
2011 roku uczestnicy projektu brali
udział w warsztatach psychologicz-
nych. Uczestnicy zajęć otrzymali
wskazówki w jaki sposób wzmacniać
poczucie własnej wartości i wiary we

własne siły. Zajęcia z psychologiem
pozwoliły uczestnikom rozwinąć mo-
tywację do planowania swojej ścieżki
zawodowej, a także umiejętności ko-
munikacyjne, asertywne i zdolności
radzenia sobie ze stresem.

W pierwszej połowie września br.
uczestnicy projektu brali udział w za-
jęciach warsztatowych z zakresu ak-
tywnego poszukiwania pracy.
Zajęcia prowadzone były przez do-
radcę zawodowego i obejmowały
między innymi tworzenie dokumen-
tów aplikacyjnych, rozmowę kwalifi-
kacyjną oraz zagadnienia związane
z poruszaniem się po rynku pracy.
Treść zajęć obejmowała także zjawi-
sko bezrobocia, sposoby poszukiwa-
nia pracy oraz zjawisko 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” zorgani-
zowane przez Stowarzyszenie
Wspierania Przedsiębiorczości z Ko-
ściana. Udział w zajęciach pozwolił
uczestnikom projektu zwiększyć wie-
dzę w zakresie zakładania własnej
działalności gospodarczej. Uczest-
nicy poznali między innymi prak-
tyczne aspekty zakładania firmy,
podstawy prawne prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej oraz wybrane
elementy dokumentacji związanej z
prowadzeniem firmy – podstawy
księgowości i ubezpieczeń społecz-

nych.
Każde szkolenie kończyło się

uzyskaniem przez uczestników zajęć
zaświadczeń potwierdzających
ukończenie danego szkolenia, co z
kolei było poprzedzone wypełnie-
niem ankiet oceniających zajęcia
warsztatowe.

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

Po zakończeniu zajęć warsztato-
wych aż do końca 2011 roku prowa-
dzone były kursy zawodowe. Czas
trwania i rodzaj kursów zostały usta-
lone indywidualnie zgodnie z prefe-
rencjami zawodowymi uczestników. 

Trzy osoby biorące udział w pro-
jekcie uczestniczyły w kursie prawa
jazdy kat. B, dwie uczestniczki zde-
cydowały się na kurs florystyczny.
Jedna osoba została skierowana na
kurs spawania metodą MAG. Ko-
lejne dwie osoby odbyły odpowied-
nio kurs na wózek widłowy z
wymianą butli gazowej oraz kurs pa-
lacza kotłów c.o. W ramach projektu
odbył się również kurs obsługi kasy
fiskalnej z pracą komputera. Wszyst-
kie kursy zakończyły się uzyskaniem
zaświadczeń i certyfikatów przez
uczestników.

Przez cały okres trwania projektu
jego uczestnicy otrzymywali wspar-
cie finansowe.

Zgodnie z ideą projektu udzie-
lono kompleksowego wsparcia oso-

bom bezrobotnym z terenu Gminy
Osieczna opierając się na płasz-
czyźnie zawodowej, edukacyjnej
oraz psychologicznej. Pracownicy
Miejsko–Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Osiecznej pod-
chodzili do każdego uczestnika
indywidualnie, analizując dokładnie
jego potrzeby. Ponadto realizacja
projektu służy tworzeniu lepszego
wizerunku Miejsko–Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Osiecznej oraz Urzędu Miasta i
Gminy Osieczna jako jednostki
wspierającej pomoc społeczną.

Obecnie trwa rekrutacja na rok
2012. Na podstawie rozmów indywi-
dualnych zostanie wyłoniona grupa
kobiet i mężczyzn, którzy będą
uczestniczyli w warsztatach psycho-
logicznych, warsztatach aktywnego
poszukiwania pracy, warsztatach
edukacyjnych oraz szkoleniach i kur-
sach podnoszących ich kwalifikacje. 

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kie osoby zainteresowane (bezro-
botne i nieaktywne zawodowo).
Więcej informacji można uzyskać w
biurze projektu (pokój 12A) w Miej-
sko-  Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Osiecznej przy ul. Po-
wstańców Wlkp. 6 (w budynku
Urzędu Miasta i Gminy Osieczna)
oraz pod nr telefonu: (065) 53 00
80/93; 883 643 843.

"Wypożyczanie strojów
karnawałowych

dla dzieci i dorosłych.
Rajski Sad, Kąty 70. 

tel. 606 793 352

Przedszkole i Szkoła w Świerczynie
Wyjazd do Teatru Muzycznego w Pozna-

niu utkwił w pamięci uczniów kl. I- III. Dzieci
obejrzały spektakl „Kot w butach” wg libretta
W. Borkowskiego. Zwieńczeniem ich teatral-
nej przygody było spotkanie z charakteryza-
torką Teatru Nowego Aliną Magnus.

Nasi uczniowie poznali techniki charakte-
ryzacji. Dziewczynki przeistoczyły się w cu-
downe księżniczki, staruszki i groźne wiedźmy.
Chłopcy z każdą chwilą nakładania na twarz
mazideł przemieniali się w super bohaterów.   

Warsztaty „Zwierzęta to nie rzecz”
ugruntowały wiedzę przedszkolaków na temat
obowiązków człowieka wobec zwierząt. Wy-
konano również plakat „Dziesięć przykazań
mądrego opiekuna”.

Edukacja przedszkolna obejmuje rozwój
sprawności ruchowej dzieci, dlatego panie:
Maria Ratajczak i Beata Czabajska organizują
ciekawe formy wyjazdu (plac zabaw Kangu-
rek), by mogli oni wykazać się swą sprawno-
ścią.

Z okazji Światowego Dnia Misia bohate-
rowie uroczystości i właściciele zabawek wzięli
udział w tańcach i poczęstunku. Dyrektor Wio-
letta Klak zapoznała dzieci z historią Złotowło-
sej i trzech misiów.

W Andrzejki uczniowie kl. I – III i IV – VI
rozpoczęli ludowe obrządki, by z najróżniej-
szych rekwizytów odczytywać oznaki losu. Na-
stępnie w „klasie – kawiarence”, zasiedli i
rozkoszowali się matczynymi wypiekami. Na-
tomiast przedszkolaki omawiały postawę św.
Andrzeja, rozmawiały na temat jego uczyn-

ków. Po poważnych dysputach był czas na za-
bawę i wróżby.

Przed świętami rodzice uczniów szkoły
starannie przygotowali przedszkolny hol, który
zamienił się w  targowisko. Stragany uginały
się pod ciężarem choinkowych ozdób, stroi-
ków i różnego rodzaju bożonarodzeniowych
drobiazgów i przysmaków. Kramy zachwycały
swym bogactwem, a zdolności kupieckie mam
sprawiły, że świąteczny asortyment przyniósł
sowity zarobek.

Przedszkolne spotkanie przy choince
uświetnił występ dzieci zatytułowany Święta
Noc. Mali artyści wykazali się śpiewaczym i re-
cytatorskim kunsztem, dlatego też przedsta-
wienie zostało nagrodzone gromkimi
oklaskami. Były wspólnie śpiewane kolędy, ży-
czenia oraz prezenty. Prawdziwą niespo-
dzianką okazała się teatralna zabawa –
Poszukiwanie zagubionego Mikołaja.

Jasełka zatytułowane „Z narodzeniem
Jezusa”  było tak  wprowadziły całą brać
przedszkolną i szkolną w okres najpiękniej-
szych, najbardziej rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia. Po pouczającym występie,
uczniowie klas I – III, IV – VI wraz z wycho-
wawcami i pozostałymi nauczycielami zasiedli
do wspólnych stołów, aby w atmosferze wza-
jemnej życzliwości złożyć życzenia.

W konkursie polonistycznym „Wiem, co
czytam” problematyka tekstów  popularno-
naukowych oscylowała wokół zagadnień przy-
rodniczych: strefy równikowej i warstw lasu.
Zwycięzcami okazali się następujący ucznio-
wie: I miejsce – Aleksandra Kasprzak (kl. VI),

II  – Maria Chudzińska (kl. VI), III  – Kamil Mróz
(kl. V), Wyróżniono także: Szymona Idkowiaka
(kl. IV), Aleksandrę Chudzińską (kl. VI), Wero-
nikę Konieczną (kl. VI) i Paulę Wojciechowską
(kl. VI).

4 stycznia w Zespole Szkół w Kąkolewie
odbył się po raz siódmy konkurs śpiewaczy.
Pod okiem Hanny Jęsiek i Hanny Jakubow-
skiej szkołę w Świerczynie reprezentowali na-
stępujący uczniowie: soliści: Julia Lis (kl. II)
„Świeć gwiazdeczko”, Bartosz Merta (kl. II)
„Choineczko jodełeczko”, Daniel Kędziora (kl.
II) „Kochany panie Mikołaju”; zespół: Weronika
Homska (kl. II), Wiktoria Paizert (kl. II) oraz Jo-
wita Gała (kl. III) „Jadą kolędnicy”. Kolejne już
wyróżnienie otrzymał Daniel Kędziora.

Dzieci wzięły udział w konkursie na naj-
piękniejsze kartki świąteczne. Nad przebie-
giem i organizacją konkursów czuwały panie:
Hanna Jęsiek i Marlena Graf.

Nagrodzeni w konkursie "Kartka świą-
teczna - Gwiazdka 2011"

Kl. I: I - Zuzanna Kolańczyk, II - Wojciech
Eryk Biały, III - Jakub Kolańczyk.

Kl. II: I - Weronika Homska, II - Wiktoria
Paizert, III - Bartosz Merta, Amadeusz Maj-
chrzak.

Kl. III: I - Agata Gralak, Anna Laskowska,
II - Katarzyna Chuda, III - Daria Kasińska.

Kl. IV: I - Patrycja Klimkowska, II - Partycja
Wojciechowska, III - Jakub Banasik.

Kl. V: I miejsce - Paweł Banasik, II miejsce
- Natalia Wawrzyniak, III miejsce - Wioletta
Majchrzak.

Kl. VI: I - Katarzyna Gorzelańczyk, Domi-
nik Chudy, II - Natalia Klimkowska, III - Wero-
nika Konieczna, Paula Wojciechowska.

Nagrodzeni w konkursie SU – „Najpięk-
niejsza kartka – bohater zimy – bałwanek”   
Kl. I: I – Mateusz Kmieć, II – Jakub Kolańczyk,

III – Zuzanna Kolańczyk.
Kl. II: I - Weronika Homska, II – Patrycja

Prusińska, III - Julia Majchrzak.
Kl. III: I - Katarzyna Chuda, II - Agata Gra-

lak, III – Weronika Homska, Karolina Golak.
Kl. IV: I –Patryk Prusiński, II - Partycja

Wojciechowska, III – Paulina Bartkowiak,
Jakub Banasik.

Kl. V: I – Justyna Andrzejewska, II - Paweł
Banasik, III – Patryk Apolinarski.

Kl. VI: I - Dominik Chudy, II - Natalia Klim-
kowska, III - Weronika Konieczna.                                            

Wyróżnienia: Krystian Maćkowiak (kl. I),
Maria Jankowiak (kl. II), Tobiasz Bartlewicz (kl.
III).                                                                                              

Samorząd Uczniowski rozstrzygnął kon-
kurs na najpiękniejszą choinkę w dwóch kate-
goriach - klas I – III i IV – VI. Przyznane
miejsca: I miejsca: kl. III i kl. VI; II miejsca – kl.
I i kl. IV, III miejsca – kl. II i kl. V.

Uczennica kl. VI – Maria Chudzińska
wzięła udział w konkursie przyrodniczym „Krę-
gowce Polski zagrożone wyginięciem” zorga-
nizowanym przez Polskie Towarzystwo
Ochrony Przyrody „Salamandra”. Etap okrę-
gowy odbył się 14 stycznia 2012 r. w Gimnaz-
jum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu. Marysia
znalazła się w gronie najlepszych, zakwalifi-
kowała się do etapu wojewódzkiego. 


