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Doroczne święto w wolsztyńskim kole

Obchody Światowego
Dnia Inwalidy

9 kwietnia br. w Wolsztyńskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jak co roku podczas
spotkania, młodzież z Wolsztyńskiego Domu Kultury oraz Szkoły Muzycznej
w Wolsztynie umilała czas muzyką. Na ręce Zdzisława Barskiego - Prezesa
Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski złożył okolicznościowy list oraz kwiaty, jednocześnie zapewniając o wsparciu ze strony samorządu miejskiego, na które może liczyć Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów.

W dniu 7 kwietnia 2013 r. w Motelu Montana w Karpicku odbyło się
coroczne spotkanie Wolsztyńskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy.

Wielu członkom i sympatykom
Wolsztyńskiego Koła wręczono
podziękowania za szczególne
zasługi w działalności Towarzystwa oraz niesienie pomocy
osobom
niepełnosprawnym.
Dyplom otrzymał również Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, który zadeklarował
dalszą pomoc i wsparcie ze strony samorządu miejskiego.

Spotkanie z Prezesem ZNP
W dniu 17 kwietnia br. w Wolsztyńskim Domu Kultury odbyła się konferencja
pt. „Status prawny nauczyciela” zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa
Polskiego Zarząd Okręgu Wielkopolskiego i Zarząd Oddziału w
Wolsztynie. W konferencji wzięli
udział samorządowcy oraz cała
rzesza nauczycieli z terenu Gminy
Wolsztyn i gmin sąsiednich.
Obecny na konferencji Prezes
Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz omówił
najważniejsze zmiany w Karcie
Nauczyciela planowane przez
rząd.

Wręczono kolejne certyfikaty
15 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego
w Wolsztynie, działającym w ramach projektu „OHP jako
realizator usług rynku pracy” współfinansowanym przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń
i certyfikatów uczestnikom szkoleń, które miały miejsce
w pierwszym kwartale 2013 r.
W spotkaniu udział wzięli: Wielkopolski Wojewódzki
Komendant OHP Piotr Zerbe, z-ca Komendanta Wojewódzkiego OHP Zdzisław Dębowski, Dyrektor Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży w Lesznie Edward Karczyński,
Burmistrz miasta Wolsztyn Andrzej Rogozinski, Sekretarz
Gminy Wolsztyn Hanna Sitkowska, Kierownik ROSZM
Marek Pelczyński oraz przedstawiciel Gimnazjum OHP
dla dorosłych Katarzyna Zerbe.

– specjalista. ds. szkoleń głos zabrał Komendant WWK
OHPPiotr Zerbe, który podkreślił istotę działania jednostek MCK, PPP oraz OSZ w jednym miejscu. Podziękował
również Burmistrzowi Wolsztyna za owocną współpracę.
Następnie Burmistrz Andrzej Rogozinski w swoim wystąpieniu podziękował pracownikom lokalnych jednostek za
trud włożony w pracę na rzecz młodzieży. Złożył także
Po wysłuchaniu sprawozdania dotyczącego dotychczaso- gratulacje młodzieży i życzył im aby z nowymi kwalifikawej działalności OSZ, które przedstawiła Aneta Falbierska cjami odnaleźli się na lokalnym rynku pracy. Natomiast

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Edward
Karczyński zwrócił uwagę na to, że nabyte przez uczestników szkolenia kwalifikacje ułatwią im podjęcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Wolsztynie planuje
w roku 2013 przeprowadzić jeszcze 7 szkoleń zawodowych, w których wsparciem obejmie 70 osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo. Tego typu działania
pomogą młodzieży odnaleźć się na lokalnym rynku
pracy.

