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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej ogła-
sza nabór do ostatniej edycji projektu „Aktywność szansą Twojego
rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej, zdo-
bycie podstawowych kompetencji zawodowych i umiejętności społecz-
nych, zwiększenie szansy na zatrudnienie socjalne, zwiększenie wiedzy
w zakresie gospodarowania własnym budżetem, podniesienie kompeten-
cji zawodowych umożliwiających powrót na lokalny rynek pracy poprzez
planowanie własnej kariery.

Projekt zakłada wsparcie w ramach projektu 8 osób, w tym 6 kobiet i
2 mężczyzn.

Projekt skierowany do osób:
- bezrobotnych,
- które nie brały udziału w poprzednich edycjach
- z wykształceniem: podstawowym, zawodowym bądź średnim, nie-

adekwatnym do potrzeb rynku pracy
- w wieku od 18. do 64. roku życia
- zamieszkałych w gminie Osieczna
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Więcej informacji osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Osiecznej, ul. Powstańców Wlkp. 6 (pokój nr 12A),
w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 11:00. lub pod
numerem tel. 65-535 00 93/80, 883 643 843.

Aktywność szansą rozwoju

Z początkiem 2013 roku została
założona i uruchomiona strona in-
ternetowa poświęcona Muzeum
Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecz-
nej. Można tam znaleźć informacje
dotyczące historii wiatraków, sa-
mego muzeum, są też aktualności,
galeria zdjęć, dane kontaktowe oraz
informacje jak dotrzeć do muzeum.
Zapraszamy do odwiedzania
www.zabytkowe-wiatraki.pl

Podsumowaliśmy roczną dzia-
łalność Rady Miejskiej w Osiecz-
nej. W minionym roku Radni
ustanawiali miejscowe prawo na
ośmiu sesjach. Podjęli wtedy 92
uchwały. W 2012 roku odbyły się
też 24 posiedzenia komisji Rady
Miejskiej. 

Rok 2012 w Radzie

W myśl ustawy o ochronie ro-
ślin rolnicy zobowiązani są do od-
bycia przeszkolenia z zakresu
stosowania środków ochrony roślin
sprzętem naziemnym co 5 lat i taki
jest okres ważności wystawianych
na szkoleniach zaświadczeń.
Szkolenia organizuje firma ROL-
WIR Sp. z o. o. (jako spółka Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej), która
posiada uprawnienia do organizo-
wania takich szkoleń.

Program szkoleń obejmuje 14

godzin lekcyjnych (rozłożonych na
2 dni) niezależnie, czy rolnicy
szkolą się po raz pierwszy czy ko-
lejny.

Koszt szkolenia wynosi 80 zł od
osoby. Szkolenie może odbyć się
w danej miejscowości po zgroma-
dzeniu grupy minimum 25 osób.

Zgłoszenia chętnych przyjmuje
Biuro Powiatowe WIR w Lesznie,
ul. 1 Maja 1. Zgłoszenia telefo-
niczne pod nr tel. 606 347 040

Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje szkolenia z zakresu
stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwa-
czy (tzw. szkolenia chemizacyjne).

Szkolenia dla rolników

Zachęcamy mieszkańców gminy Osieczna, którzy chcieliby re-
prezentować nasz region, do udziału w Mistrzostwach Leszna i Po-
wiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowbordzie.

Mistrzostwa odbędą się w 2 marca 2013 r w Karpaczu.
Organizatorzy zapewniają dojazd i jeden ciepły posiłek.
Koszt wpisowego: 50 zł od osoby dorosłej (rocznik 1993 i starsi),

uczestnicy z terenu powiatu leszczyńskiego w kat. szkół ponadgimazjal-
nych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli zgłoszeni u koordy-
natorów w gminach są zwolnieni z opłaty startowej.

Zapisy w gminie Osieczna przyjmuje Aldona Nyczak – biuro nr 7 w
Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej w godzinach pracy urzędu. Numer
telefonu: 65 5350 016, mail: promocja@osieczna. pl

Czekamy na zgłoszenia do 31 stycznia.
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność wpisów!

Regulamin i szczegóły na temat zawodów na stronie powiatu: 
www.powiat-leszczynski.pl

XII Mistrzostwa Leszna

i Powiatu Leszczyńskiego 

w Narciarstwie Alpejskim 

i Snowbordzie

Działamy razem
Już po raz trzeci Stowarzyszenie Instytut Zachodni ma moż-

liwość realizować bezpłatny projekt skierowany do organi-
zacji pozarządowych z terenu województwa wielkopolskiego.
W jego imieniu mamy zaszczyt zaprosić organizacje do
udziału w projekcie p. t „Działamy Razem 3”.

Druga edycja projektu rozpoczyna się w marcu 2013 roku.
Jeżeli organizacja chce bezpłatnie:
· otrzymać promocję na stronie internetowej www.dzialamyrazem.pl,

możliwość promocji w Gazecie Wyborczej i jej specjalnym dodatku dla or-
ganizacji pozarządowych „1%”,

· zostać liderem w swoim środowisku i wziąć udział w Targach Orga-
nizacji Pozarządowych w swoim subregionie,

· nauczyć się jak skutecznie reklamować swoje działania poprzez kom-
pleksową obsługę marketingową (szkolenia, doradztwo, usługi),

· poznać tajemnice skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych
na swoją działalność dzięki szkoleniom warsztatowym,

· rozwiązać problemy prawne pojawiające się w organizacjach poprzez
skuteczną i profesjonalną obsługę doradczą z zakresu prawa (np. zmiany
w statucie, wniosek o status OPP i inne)

· skorzystać z darmowych usług finansowych np. wypełnianie doku-
mentów: PIT, CIT, i inne.

DOŁĄCZ DO NAS!! DZIAŁAJMY RAZEM!
Oferujemy wsparcie dla organizacji pozarządowych z Wielkopolski,

które są zainteresowane rozwojem potencjału swojej organizacji poprzez
kompleksową opiekę szkoleniową i doradczą.

W projekcie mogą brać udział członkowie organizacji pozarządowych,
nie prowadzących działalności gospodarczej, mających swoją siedzibę w
Wielkopolsce.

Szczegółowe informacje można otrzymać w biurze projektu, które
mieści się w Poznaniu, ul. Bukowska 26/1, pod numerami telefonów:
61 667 53 49, 696-565-116 codziennie od poniedziałku do piątku od
godz. 8.30 do godz. 15.30 lub e-mail: kontakt@dzialamyrazem.pl.


