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Burmistrz Wolsztyna w Ministerstwie Sprawiedliwości
12 stycznia 2012 r. Burmistrz Andrzej Rogozinski wraz ze Starostą Wolsztyńskim Ryszardem
Kurpem uczestniczyli w spotkaniu poświęconym przygotowywanej reformie reorganizacji sieci
sądów rejonowych w skali całego kraju. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały głównej założenia oraz cele projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Sąd Rejonowy w Wolsztynie według projektu Ministerstwa ma być przekształcony w punkt zamiejscowy. Podobnie ma być z sądem
w Nowym Tomyślu. Według projektu rozporządzenia dla tych powiatów właściwym sądem ma być
Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim. Samorządowcy z terenu Wielkopolski uczestniczący
w spotkaniu z Ministrem Jarosławem Gowinem wyrazili zaniepokojenie przeciwko planowanej likwidacji sądów . Chcąc przyłączyć się do ogólnopolskiego protestu przeciwko likwidacji sądów rejonowych z obsadą od 10 do 14 etatów sędziowskich.

Michał Lonstar w Wolsztynie
16 grudnia 2011 r. Wolsztyn odwiedził muzyk country Michał Lonstar wraz z swoją menadżerką Magdaleną Łuszczyńską. Podczas spotkania z Burmistrzem omówiono program festiwalu
w roku 2012, który odbędzie się w dniach 11-12 sierpnia. Organizatorzy festiwalu spodziewają
się ogromnej liczby gości, którzy odwiedzą w tych dniach Wolsztyn, co wiąże się z przygotowaniem i zapewnieniem infrastruktury gastronomicznej i hotelowej. Jak sam Michał Lonstar
zaznaczył II Festiwal Country oglądało tysiące osób z całego świata wykorzystując transmisję
on-line. Więcej informacji na temat III Festiwalu Czyste Country na stronie
http://www.country.wolsztyn.pl

Robocze spotkanie z posłem Jakubem Rutnickim
6 grudnia 2011 r. Burmistrz Andrzej Rogozinski, Dyrektor Wolsztyńskiego Domu
Kultury Jarosław Świrszcz oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Paweł Gmerek
spotkali się z posłem Jakubem Rutnickim. Tematem roboczego spotkania było omówienie
dalszej współpracy oraz możliwości organizowania wspólnie imprez sportowych.

Od kilku lat 8 dnia grudnia odprawiana jest Msza Św. w intencji mieszkańców Miasta i Gminy Wolsztyn. Zamówiona przez Burmistrza
Wolsztyna i Radę Miejską w Wolsztynie Msza Św. została odprawiona w Kościele Farnym.
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