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Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - luty 2012
Harmonogram imprez organizowanych
przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn
im. Stanisława Platera
6 marzec —11.00-12.00 Zajęcia dla dzieci z cyklu „Śniadanie z książką”.
14.00-16.00 Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych pt. „Podajmy sobie
ręce”.
13 marzec—11.00-12.00 Zajęcia dla dzieci z cyklu „Śniadanie z książką”.
14.00-16.00 Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych pt. „Podajmy sobie
ręce”.







W sobotę 4 lutego br. w wolsztyoskiej parowozowni gościł Jarosław
Kret przygotowując kolejny odcinek swojego programu "Polska
według Kreta". Emisja w niedzielę

11 marca o godzinie 9 na antenie
TVP Info.
Dyżury Prezydium Rady Miejskiej
(od godz. 10.00 do 11.00):
1 i 13 marca— Przewodnicząca
Bogusława Tuchocka; 6 i 15 marca—Krzysztof Czeszak; 8 i 20 marca—Maciej Wojciechowski.



Dyżury radnych (od godz. 15.00
do 16.00 ): 5 marca—Zbigniew
Korylczuk (Przewodniczący Komi-

Aktywizacja zawodowa
osób niepełnosprawnych
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie
zaprasza do wzięcia udziału w programie
„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”. Adresatami projektu są:
• osoby zamieszkałe na terenie gminy
Wolsztyn – klienci OPS lub klienci nowi na
potrzeby projektu kwalifikujący się do pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
• osoby niepełnosprawne (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym);

sji Mieszkaniowej); 12 marca—
Zenon Ziomek; 19 marca—Józef
Żurniewicz; 26 marca—Barbara
Bajon.
Na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego
www.wolsztyn.pl
w zakładce DRUKI dostępne są
wszystkie wnioski do urzędu
wraz z kartami usług, czyli opisanymi procedurami i koniecznymi
załącznikami potrzebnymi do załatwienia danej sprawy.
Przypominamy—15 marca mija
termin pierwszej raty podatku od
nieruchomości.

14 marzec—13.00 Spotkanie z Anną Szewczuk pt.”Jestem poetką”
17 marzec—9.00-13.00 Wielkopolskie Towarzystwo Techniki Militarnej zaprasza na
zajęcia pt. ”Tropem Powstania. Historyczna Gra Miejska.
20 marzec— 11.00 Wykład Dr Kościaoskiego pt. „Działania wojenne kawalerii polskiej w wojnie 1939r.”
11.00-12.00 Zajęcia dla dzieci z cyklu „Śniadanie z książką”.
14.00-16.00 Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych pt. „Podajmy sobie
ręce”.
27 marzec— 11.00-12.00 Zajęcia dla dzieci z cyklu „Śniadanie z książką”.
14.00-16.00 Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych pt. „Podajmy sobie
ręce”.
28 marzec—16.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

W ramach projektu prowadzone będą
zajęcia w trybie grupowym i indywidualnym. Grupa będzie uczestniczyd w projekcie przez 11 miesięcy. Przeprowadzone
zostaną następujące zajęcia:

Gdy zaginie czworonożny przyjaciel

• wsparcie indywidualne: dyżury lekarza,
psychologa, prawnika, doradcy zawodowego,
• warsztaty grupowe: zajęcia psycho –
edukacyjne,
- kursy umiejętności społecznych,
- warsztaty wspierające rodzinę,
- samopomocowe grupy wsparcia,

 niezatrudnione;

- integracyjne wyjazdy szkoleniowe,

• nieaktywne zawodowo - osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostającą
bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64
lata niezatrudniona, nie wykonująca innej
pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do
podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru
czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni;

- Kursy Aktywnego Poszukiwania Pracy,

 osoby w wieku 45 – 64 (nie emeryci!).

ZAPRASZAMY !

- kursy z zakresu podstawowej obsługi
komputera,
- kursy zawodowe.
Dodatkowo, organizowane będą wyjazdy:
jeden wyjazd siedmiodniowy – wycieczka,
kolejne jednodniowe – do teatru, na basen itp. Spotkania będą odbywad się dwa
razy w tygodniu, po około 2 godziny.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2011 r. istnieje strona
www.zwierzaki.wolsztyn.pl dzięki której można zgłosid zaginięcie
swojego pupila, odnalezienie lub chęd oddania w dobre ręce
czworonoga. Strona powstała z inicjatywy wolsztyoskich internautów, natomiast pracownicy Urzędu Miejskiego w Wolsztynie dołożyli starao by wygospodarowad miejsce i adres dla tej strony internetowej.
Za pomocą formularza dodawania każdy może samodzielnie dodad ogłoszenie z opisem i zdjęciem zwierzęcia. Do tej pory pomogliśmy już 28 czworonogom wrócid do właściciela bądź odnaleźd
nowy dom.
Działa także system sprawdzania płatności on-line za psa. Dzięki
niemu mogą Paostwo sprawdzid czy w br. uiściliście już
opłatę za psa. System jest innowacyjnym
rozwiązaniem nigdzie dotąd
nie stosowanym.

