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Sposób na zimê

Miêdzy 13 a 17 lutego zorganizowano zimowy obóz wêdrowny dla dzieci i m³odzie¿y z so³ectwa Wycis³owo. Uczestniczy³o w nim
38 dzieci i m³odzie¿ w wieku od 7 do 17 lat ze Studzianny, Koszkowa, Grodnicy, Wycis³owa, Jaworów i Borku Wlkp.
Wypoczynek trwa³ 5 dni. Ka¿dego dnia grupa przebywa³a w innej plastyczny na naj³adniejsz¹ kartkê walentynkow¹. Obozowicze odmiejscowoci i zapoznawa³a siê z jej osobliwociami. Korzystano z wiedzili miejsca pobytu Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu i
ofert instytucji kulturalnych i obiektów sportowych oraz muzeal- klasztorze na wiêtej Górze. Zwiedzili gostyñsk¹ hutê szk³a, gdzie
nych. Opiekê nad dzieæmi sprawowali wychowawcy: Gra¿yna Go- przeledzili ca³¹ liniê produkcyjn¹.
gulska, Ma³gorzata Mróz i KrzyszZrealizowane zosta³y zajêcia
tof Gogulski. Kierownikiem oboprofilaktyczne maj¹ce na celu wdrazu by³a so³tys Ró¿a Jêdrosz.
¿anie do samokontroli swoich za Wiele wyrozumia³oci i cierchowañ. W t³usty czwartek nie
pliwoci doznalimy od pana Walzapomniano te¿ o tradycji i zwyczaka, kierowcy autobusu. Du¿¹
czajach panuj¹cych w Polsce. Jak
pomoc okazali uczestnikom obog³osi staropolskie porzekad³o: Pozu burmistrz Borku Wlkp. Marian
wiedzia³ Bartek, ¿e dzi t³usty
Jañczak wyra¿aj¹c zgodê na wspó³czwartek, a Bartkowa uwierzy³a,
finansowanie wypoczynku oraz
dobrych p¹czków nasma¿y³a.
pracownicy Urzêdu Miejskiego:
 Któ¿ odmówi sobie tego dnia
Jolanta Majchrzak, Tomasz Marzjedzenia wie¿ego p¹czka? My te¿
sza³ek i Alicja £opatka  mówi R.
je pa³aszowalimy  mówi R. JêJêdrosz. Dziêkujê wszystkim za
drosz.
pomoc w organizacji wypoczynSpotkanie dzieci i m³odzie¿y z
ku.
kilku rodowisk poza szko³¹ poDzieci i m³odzie¿ uczestniczyli w zajêciach na basenie, doskonalili s³u¿y³o lepszemu poznaniu siê i zrozumieniu ich problemów, zainjazdê na ³y¿wach, korzystaj¹c z lodowisk w Gostyniu i remie, w teresowañ i umiejêtnoci.
Dolsku grali w krêgle, bawili siê na niegu, rozegrali bitwê na nie¿ki,
Obóz dofinansowany zosta³ w kwocie 3.800 z³ ze rodków Gminnej
lepili ba³wana. Z powodu pogody nie przeprowadzono zaplanowa- Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Organizatonego kuligu, ale uda³a siê przeja¿d¿ka wozem Drzyma³y.
rem by³o so³ectwo Wycis³owo we wspó³pracy z Kuratorium Owiaty
W ramach zajêæ integracyjnych zorganizowano zabawy oraz po- w Poznaniu.
gadanki nt. bezpieczeñstwa. Podczas zajêæ kulturalnych dzieci obejo-EU
rza³y film w wersji 3D pt. Piêkna i Bestia i rozstrzygniêto konkurs
Fot. archiwum
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Spó³dzielczy biznes sposobem dla bezrobotnych

Przedsiêbiorczoæ spo³eczna to temat bezp³atnego poradnika wydanego przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiêbiorczoci
Powiatu Gostyñskiego. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi czytelników na rozwijaj¹cy siê ruch spó³dzielczy.
Doskona³ym rozwi¹zaniem dla
osób bezrobotnych maj¹cych problem ze znalezieniem zatrudnienia
mo¿e staæ siê wspólny biznes w
formie spó³dzielni socjalnej. Ju¿ sam
pomys³ na dzia³alnoæ i grupa przedsiêbiorczych znajomych wystarczy,
aby razem za³o¿yæ i prowadziæ
przedsiêbiorstwo spo³eczne.
 Osoby zniechêcone d³ugotrwa³ym poszukiwaniem pracy nie chc¹
samodzielnie ponosiæ ryzyka zwi¹zanego z prowadzeniem w³asnej
dzia³alnoci gospodarczej. Spó³dzielnia socjalna daje im mo¿liwoæ powrotu na rynek pracy. Jest dla tych
osób alternatyw¹, poniewa¿ mo¿e j¹ za³o¿yæ grupa minimum 5 osób.
Pozwala roz³o¿yæ odpowiedzialnoæ i ograniczyæ ryzyko  mówi Natalia
Nowak z SWPPG.
Wydany przez stowarzyszenie poradnik skierowany jest do osób,
które myl¹ o za³o¿eniu przedsiêbiorstwa spo³ecznego. Zainteresowani znajd¹ w nim informacje na temat ekonomii spo³ecznej i funkcjonuj¹cych podmiotów, a tak¿e procesu tworzenia spó³dzielni so-

cjalnej. Dodatkowo poradnik wskazuje mo¿liwe do uzyskania wsparcie finansowe na za³o¿enie i prowadzenie spó³dzielni.
Publikacja jest dostêpna bezp³atnie w biurze SWPPG w Gostyniu przy ul. 1 Maja 1. Stowarzyszenie udziela tak¿e darmowych
porad na temat ekonomii spo³ecznej, w szczególnoci dotycz¹cych
spó³dzielczoci socjalnej.
Publikacja zosta³a wspó³finansowana ze rodków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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