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Pole namiotowe - camping w Karpicku 

Z początkiem lipca br. w Karpicku zaczęło funkcjonować pole namiotowe, 

które odnowił Urząd Miejski w Wolsztynie. Prezentujemy stronę interneto-

wą promującą camping, która będzie uzupełniana na bieżąco zdjęciami  

i przydatnymi informacjami. Zachęcamy do odwiedzenia nowo powstałej 

strony www.camping.wolsztyn.pl i promowania jej wśród swoich znajo-

mych.  Pole namiotowe wyposażone zostało m.in. w: internet bezprzewo-

dowy, monitoring 24h (rejestrowany), prąd z dostępem na karty magne-

tyczne, nowoczesne łazienki oraz toalety. 

  

Osoby zainteresowane 

ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI 

oraz  

FUNDUSZEM ALIMENTACYJNYM 

proszone są o pobieranie nowych wniosków 

na okres zasiłkowy 2012/ 2013. 

Wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych można składać 

od 1 września 2012 r., natomiast wnioski o przyznanie prawa do fun-

duszu alimentacyjnego można składać od 1 sierpnia 2012 r. 

Bliższe informacje: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie, Dział 

Świadczeń Rodzinnych, ul. 5-go Stycznia 47, tel. 68 347 30 85  

Pływalnia Miejska informuje, że prowadzi nabór na zajęcia nauki pływania rozpoczy-

nające się we wrześniu: pływanie niemowląt (od 4 m-ca); nauka pływania (od 4 do 99 

roku życia) 256 zł/16 zajęć; doskonalenie technik pływackich. Zajęcia i ich terminy 

zostaną podane do wiadomości niezwłocznie po zebraniu odpowiedniej liczby  

uczestników. Informacje i zapisy pod nr tel. 068 347 43 62. 

Dyżury Prezydium Rady Miejskiej  (od godz. 10.00 do 11.00): Przewodnicząca Bogu-

sława Tuchocka— 6 i 18 września; Maciej Wojciechowski—11 i 20 września; Krzysztof 

Czeszak—13 i 25 września. 

Dyżury radnych (od godz. 15.00 do  16.00 ):  Zbigniew Korylczuk (Przewodniczący 

Komisji Mieszkaniowej)  - 3 września; Jan Stempin—10 września; Grażyna Szewczyk— 

17 września; Dominik Tomiak—24 września. 

Otwarcie Ośrodka Szkolenia Zawodowego 

3 sierpnia br. odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Szkolenia Zawodowego—trzeciej obok Młodzieżowego Centrum Kariery oraz 

Punktu Pośrednictwa Pracy jednostki w Wolsztynie powołanej w ramach projektu „OHP jako realizator usług pracy”. Oficjalnego 

otwarcia dokonali Wielkopolski Wojewódzki Komendant OHP Pan Piotr Zerbe, Burmistrz miasta Wolsztyn Pan Andrzej Rogozinski 

oraz reprezentant Starostwa powiatu wolsztyńskiego Pan Witold Składanek. Utworzenie Ośrodka Szkolenia Zawodowego było 

możliwe dzięki realizacji przez Ochotnicze Hufce Pracy ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz po-

rozumieniu zawartemu pomiędzy Wielkopolską Wojewódzką Komendą OHP w Poznaniu, a samorządem terytorialnym.  

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Edward Karczyński przybliżył wszystkim sytuację rynku pracy oraz zamierzenia na 

najbliższe lata, podkreślając istotę szkolenia młodych osób mających problemy z wejściem na rynek pracy. Natomiast specjalista 

ds. szkoleń Aneta Falbierska przedstawiła prezentację, w której omówiła zasady funkcjonowania Ośrodka Szkolenia Zawodowego 

oraz planowane 

szkolenia na 

rok 2012.  

Dzięki funkcjonowaniu tych punktów młodzież ma moż-

liwość skorzystania w jednym miejscu z porad doradcy 

zawodowego, pośrednika pracy oraz specjalisty ds. 

szkoleń. Jednostki PPP, MCK oraz OSZ działające kom-

plementarnie w jednym miejscu dają młodemu człowie-

kowi przygotowującemu się do wejścia na rynek pracy 

kompleksową pomoc.  

 Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bernade-

ta Zamelczyk złożyli gratulacje Państwu Janinie i Ryszardowi Ceglarkom z Nowego  

Widzimia, którzy w br. obchodzili jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego.  


