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Dla przedsiębiorców

Tradycyjnie w święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja w kościele
parafialnym w Osiecznej odprawiona została msza św. w intencji
ojczyzny. Po nabożeństwie odbył się koncert. Przybyli mieli okazję
wysłuchać muzyki w wykonaniu rodzimych artystów: Bartosza
Turkowiaka, Kuby Piaseckiego, Mateusza Urbaniaka oraz Or-
kiestry Dętej OSP Osieczna. Wystąpiła też Barbara Gutaj – so-
listka Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz Marek Paluszkiewicz i
Anna Majdanik. O przybliżenie historii zadbali uczniowie Zespołu
Szkół oraz Przedszkola Samorządowego w Osiecznej.

Raz na pięć lat organizowane są Ogólnopolskie Pielgrzymki Stra-
żackie na Jasną Górę. Na szóstą zorganizowaną w tym roku
pielgrzymkę do Częstochowy pojechała ze sztandarem pięcio-
osobowa delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie.
Jednostkę reprezentowali: Jan Majchrzak, Grzegorz Stiller, Ja-
nusz Wojtkowiak, Rafał Kędziora, Robert Biernacki.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Osiecznej podpisał porozu-
mienie ze Stowarzyszeniem
Wspierania Przedsiębiorczo-
ści w Kościanie w celu reali-
zowania zadań związanych z
propagowaniem oraz wspie-
raniem idei przedsiębiorczo-
ści. Przedmiotem
porozumienia jest otwarcie
„Punktu doradczo-informacyj-
nego – przedsiębiorczość dla
NAS” dla wszystkich miesz-
kańców gminy Osieczna zain-
teresowanych otwarciem
własnej działalności gospo-
darczej lub początkujących
przedsiębiorców. Zakres te-
matyczny obejmuje:
- wskazanie praktycznych

zagadnień związanych z za-
kładaniem własnej działalno-
ści gospodarczej,
- wyjaśnianie jakie są pod-

stawy prawne prowadzenia
działalności gospodarczej,
- ukazanie jakie są obo-

wiązki formalno-prawne przy
zakładaniu firmy,
- informowanie o możliwo-

ściach pozyskiwania ewen-
tualnych środków finanso-
wych na rozpoczęcie lub
rozwój firmy.
Punkt doradczo-informa-

cyjny – przedsiębiorczość dla
NAS uruchomiony został w
Urzędzie Miasta i Gminy w
sali sesyjnej. Doradcy będą
do dyspozycji mieszkańców
gminy w każdą ostatnią środę
miesiąca w godzinach
09.00 – 13.00. Spotkania in-
dywidualne lub grupowe w za-
leżności od stopnia
zainteresowania. Warto za-
znaczyć, że porady dla miesz-
kańców gminy będą
udzielane bezpłatnie.
Zapraszamy do odwiedza-

nia ekspertów i zadawania
pytań.
Szczegółowe informacje

można uzyskać w M-GOPS w
Osiecznej pod numerem tel.
65-535-00-93, 65-535-00-80,
883-643-843 lub w Stowarzy-
szeniu Wspierania Przedsię-
biorczości w Kościanie pod
numerem tel. (65) 512-77-83.

„Punkt Doradczo-Informacyjny – przedsiębiorczość dla NAS”

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 26czerwca nad Jezioro Łoniewskie na XV obchody NocyŚwiętojańskiej.
Początek imprezy o godz. 19.00 - rozpocznie się wymarszem

z Placu 600-lecia. Członkowie chóru „Lutnia” przeprawią się ło-
dzią na plażę główną. Następnie na wodę puszczone zostaną
wianki. Na scenie wystąpi Orkiestra Dęta OSP Osieczna wraz
z mażoretkami, będzie też pokaz hip-hopu. Gwiazdą wieczoru
będzie zespół Akcent znany z przebojów: „Pszczółka Maja”,
„Królowa nocy”, „Życie to są chwile”. Na godzinę 22.00 przewi-
dziano pokaz sztucznych ogni, a po nim zabawę taneczną. O
oprawę muzyczną zadba DJ Pol.
Dla sportowców mamy propozycję wzięcia udziału w zorga-

nizowanym biegu. W sobotę 26 czerwca odbędzie się bowiem
w Osiecznej II Bieg Borków Osieczna 2010. Start o godzinie
16.30. Do wyboru 3 trasy: 1 km, 4 km i 12 km.
Trasa 4 i 12 km wiedzie ulicami: Rynek, Podgórna, Sło-

neczna, Ks. Pawła Steinmetza, Kopernika, M. Curie Skłodow-
skiej, Kopernika, Miejska Droga, Norwida, Kopernika,
Mickiewicza, Miejska Droga, Słowackiego, Kopernika, Śnia-
deckich, Miejska Droga, O. Frankiewicza, Pl. 600-lecia, Łącko,
27 - Stycznia, Rynek.SZCZEGÓŁY NA STRONIE WWW.OSIECZNA.PL

Zapraszamy na Wiankii II Bieg Borków


