
[ 6 ] PRZEGLĄD OSIECKI

Szkoła Świerczyna

Dla studentów ze wsi
Dlaczego piszemy o tym, kieru-

jąc tekst zwłaszcza do mieszkań-
ców wsi?

Otóż okazuje się, że udzielając
kredytów studenckich, banki wy-
magają ustanowienia zabezpie-
czeń ich spłaty. Zazwyczaj są to
poręczenia. Młodzi studenci
mieszkający na wsiach często nie
mogą znaleźć poręczycieli, którzy
zarabiają odpowiednio duże kwoty
i mogą swoim podpisem gwaran-
tować spłatę. Z tego powodu, nie-

Tę informację podajemy na prośbę młodych mieszkańców wsi, którzy są studentami i mają
zamiar ubiegać się o kredyt studencki. Przypomnijmy, że takie kredyty przyznają banki ko-
mercyjne, które współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ten ostatni przekazuje
dopłaty do odsetek od udzielonych studentom kredytów. A dostać je mogą osoby, które roz-
poczęły studia przed ukończeniem 25. roku życia, niezależnie od typu uczelni na jakiej stu-
diują oraz systemu studiów. O takie kredyty mogą też ubiegać się doktoranci.

stety, muszą rezygnować z za-
ciągnięcia kredytu, a bywa, że i ze
studiów. Dlatego warto wiedzieć,
że wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców wsi, Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa rozpoczęła już kilka lat
temu udzielanie poręczeń kredyto-
wych. W roku akademickim 2007-
2008 udzieliła ich 443.

Poręczenia jakich udziela
Agencja sięgają aż 80 procent
kwoty kredytu, a jeśli dochody stu-

denta w rodzinie uprawniają do ko-
rzystania ze świadczeń pomocy
społecznej, to nawet do 100 pro-
cent kredytu. Agencja w tym za-
kresie współpracuje z Bankiem
Gospodarki Żywnościowej SA oraz
z Bankiem Polskiej Spółdzielczości
SA i ze zrzeszonymi z nimi Ban-
kami Spółdzielczymi. I to do tych
placówek trzeba złożyć odpowied-
nie dokumenty. Co prawda wnio-
sek o przyznanie kredytu należało
przekazać do 15 listopada, ale jeśli
bank odmówił jego przyznania z

powodu braku odpowiednich za-
bezpieczeń, to można wiosek po-
nowić, uzupełniając go o
potrzebne zabezpieczenia z Agen-
cji. Czas na to jest do końca lu-
tego.

Ciągle więc istnieje szansa na
uzyskanie pieniędzy na studia.
Kwota miesięcznej wypłaty kredytu
w okresie nauki wynosi 600 złotych
miesięcznie. Jest to duża pomoc
zwłaszcza, jeśli studenci korzystać
muszą z prywatnej kwatery. O
szczegółach dotyczących samego
wniosku i warunków uzyskania
gwarancji przez Agencję dowie-
dzieć się można na stronie inter-
netowej Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa www.
arimr.gov.pl, w części dotyczącej
pomocy krajowej. My informacje
podajemy za tekstem umieszczo-
nym w październikowym „Porad-
niku gospodarskim” wydawanym
przez Wielkopolski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Poznaniu.

WPrzedszkolu Samorządowym w Osiecznej odbyło się uroczyste
pasowanie na przedszkolaka najmłodszej grupy dzieci. Program
artystyczny zaprezentowały „Krasnoludki” czyli trzylatki. Następ-
nie dyrektor Urszula Lenartowicz dokonała pasowania każdego
malucha. Odtąd najmłodsze dzieci pełnoprawne należą już do
gromady przedszkolnej.

W Szkole Podstawowej w
Świerczynie odbył się Szkolny
Konkurs Recytatorski „Trzeszczki”.
Pomysłodawcą konkursu była
uczennica kl. V Agnieszka Waw-
rzyniak, która zaraziła nauczy-
cielkę języka polskiego Marlenę
Graf pasją do tekstów Agnieszki
Frączek, autorki tomiku „Trzesz-
czki”. Jak sama autorka wyjaśnia
trzeszczyki to: „Trzeszczące wier-
szyki, oczywiście (...) to takie tek-
sty, których głośne czytanie może
się skończyć złamaniem, zwich-
nięciem, a w najlepszym razie za-
supłaniem języka. Czytanie po
cichu grozi wybuchem absurdalnej
wesołości, czkawką, a nawet pęk-
nięciem ze śmiechu”. Uczestnicy
konkursu recytowali „trzeszczące
wierszyki”. Komisja konkursowa
oceniała: opanowanie pamię-
ciowe, dykcję, modulację, suge-
stywność głosu, trafność
interpretacji głosowej i poprawność
wymowy. Zwyciężyła Sandra

Skrzypek kl. V, II miejsce ex
aequo: Karolina Siemiączko, Jo-
anna Strzelczyk kl. V, III miejsce:
Daniela Lorkiewicz kl. VI.

Do uroczystego przyjęcia w
grono uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Świerczynie przystąpiło 15
kandydatów. W obecności Dyrek-
tora szkoły, grona pedagogicz-
nego, rodziców, zaproszonych
gości oraz starszych koleżanek i
kolegów pierwszoklasiści złożyli
uroczyste ślubowanie. Następnie
zostali oni pasowani przez panią
dyrektor na uczniów klasy pierw-
szej. Na pamiątkę tego wydarzenia
wychowawczyni Anna Kubańda
wręczyła swoim podopiecznym dy-
plomy pasowania na ucznia.

W październiku 2008 r. nasza
szkoła przystąpiła do realizacji pro-
gramu społecznego "Szkoła bez
przemocy”. Tegoroczna edycja
skupia się wokół przesłanki
„Szkoła dla społeczności - spo-
łeczność dla szkoły”. Chcemy pod-

jąć współpracę ze środowiskiem
lokalnym, z najbliższym otocze-
niem, by skutecznie wspierać się w
rozwiązywaniu problemów prze-
mocy. Nasze tegoroczne propozy-
cje działań koncentrują się na
aktywizowaniu nauczycieli,
uczniów i rodziców właśnie w tym
kierunku. W ramach tego pro-
gramu staramy się podnosić wraż-
liwość całej społeczności szkolnej
tj. uczniów, rodziców i pracowni-
ków szkoły na problem przemocy
w szkole i promować postawę nie-
zgody na agresję. Nasze działania

określa kodeks "Szkoły bez prze-
mocy", który zawiera standardy
jakie powinna spełniać szkoła
działająca na rzecz ograniczenia
przemocy na swoim terenie. Za-
warte są one w 10 hasłach: szkoła
jest wspólnotą, wszyscy się sza-
nujemy, wspólnie działamy przeciw
przemocy, niczego nie ukrywamy,
zawsze reagujemy, nauczyciel nie
jest sam, uczniowie wiedzą, jak
działać, rodzice są z nami, mamy
sojuszników i nagradzamy dobre
przykłady.
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