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Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - styczeń 2012

13 grudnia 2011 r. w Pałacu Wolsztyn odbyła się Gala wręczenia Certyfikatów
Najwyższa Jakość dla firm, które wyłonione zostały przez kapitułę konkursową
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością Centrum Badań i Monitorowania Jakości w Poznaniu.
Ikar Biznesu – jest najwyższym wyróżnieniem indywidualnym, nadawanym przez
Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością i redakcję magazynu Biznes Wielkopolska. Zaszczytny tytuł Ikara Biznesu mogą otrzymać liderzy biznesu i zarządzania, dla których kierowanie organizacją stanowi swoiste wyzwanie – cel działania
i życia zawodowego. W przypadku tej nagrody liczy się odwaga w stawianiu czoła
licznym wyzwaniom rynku i dążeniu do doskonałości. Występuje tu analogia do mitycznego Ikara, który w pamięci potomnych zachował się jako ten, który odważył się
podjąć ryzyko, którego nikt przed nim nie podjął, nie zważając na niebezpieczeństwo, które może go spotkać. Konkurs organizowany jest w ramach programu jakości WSBJ i przeprowadzany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Prezydenta
Miasta Poznania. Podstawą przyznania certyfikatów były wyniki oceny poziomu
jakości wyrobów i usług świadczonych przez przedsiębiorstwa uczestniczące w konkursie. Procedura określania poziomu jakości składała się z dwóch zasadniczych etapów. Pierwszy realizowany był przez samych zainteresowanych udziałem w konkursie i polegał na wypełnieniu dokumentu samooceny oraz przesłaniu go wraz z wnioskiem o aplikację do sekretariatu konkursu. Drugim etapem było przeprowadzenie
audytu rynkowego i zweryfikowanie informacji zawartych w samoocenach. Dawało
to podstawy do podjęcia ostatecznych decyzji dotyczących nadania certyfikatów.
W uroczystości uczestniczył Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski wręczając listy
gratulacyjne dla wyróżnionych firm w konkursie: HAMA PLUS SPÓŁKA AKCYJNA –
Stary Widzim, PPHU DIAGROLMET Wspólnicy i M. Kotlarski Sp. J. -Wolsztyn, Kromski i Synowie - Wolsztyn, Zakład Remontowo Budowlany Tom-Bud - Wolsztyn,
Baxters Polska SP. Z O.O. - Wolsztyn, PRESSTU.PL – Wolsztyn, Syto Co-Packaging
Polska Sp. Z o.o. – Berzyna, Auto Serwis Marek Baranowski – Wolsztyn, NORDAN
Sp. z o.o. - Wolsztyn, Szynaka Meble –Wolsztyn, Przedsiębiorstwo Budownictwa
Ogólnego DANA-BUD - Karpicko, ISOwent Sp. z o.o. - Wolsztyn.
Dodatkowo miłym zaskoczeniem dla Burmistrza Wolsztyna było
wyróżnienie Certyfikatem Honorowym Najwyższa Jakość
Urzędu Miasta i Gminy Wolsztyn za upowszechnianie idei jakości

Obchody Dnia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Dni Honorowego Krwiodawstwa
5 grudnia 2011 r. odbyły się Obchody Dnia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Dni Honorowego Krwiodawstwa, w których uczestniczył
Burmistrz Wolsztyna. Podczas odbywającego się z tej okazji spotkania wręczono odznaczenia dla najbardziej zasłużonych członków PCK.

