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Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - luty 2012

Tradycyjnie, jak co roku, odbyła się uroczystośd podsumowania konkursu na „Iluminacje Świąteczne” w Gminie Wolsztyn. Spośród wielu zgłoszonych do oceny posesji, domów i obiektów
komisja wybrała kilkanaście najciekawszych. W dniu 20 lutego br. na Sali Sesyjnej Urzędu
Miejskiego odbyło się spotkanie z laureatami tegorocznej edycji konkursu. Burmistrz Andrzej
Rogozinski wręczył wszystkim wyróżnionym upominki i dyplomy.

WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI:
1) Małgorzata Miłoś—Kwiaciarnia „Magia 11) Joanna i Piotr Angiel—Wolsztyn
Kwiatów”,
12) Ewa i Bernard Szukalscy— Obra,
2) Emilia Stachowiak—Wolsztyn,
13) Magdalena i Artur Prządka—Obra,
3) Zofia i Mieczysław Augustyniak—Wolsztyn,
14) Daniela Walczak—Obra,
4) Justyna i Grzegorz Barscy—Stary Widzim,
15) Bożena i Józef Jokiel— Obra,
5) Kornelia i Kazimierz Dolni—Stary Widzim,
16) Anna i Czesław Horowscy—Wolsztyn,
6) Aneta i Mariusz Wróbel—Stary Widzim,
17) Wiesława i Edward Anglart—Wolsztyn,
7) Bernadeta i Krzysztof Weiss—Stary Wi18) Bernadeta i Grzegorz Poniedziałek—
dzim,
Wolsztyn.
8) Krystyna Wilczek—Stary Widzim,
9) Natalia i Sławomir Żok—Tłoki,
10) Henryka i Andrzej Kaczmarek—Tłoki,

Wandale ujęci !
Policjanci Wydziału Kryminalnego wolsztyoskiej jednostki w wyniku podjętych
czynności operacyjnych ustalili personalia
wandali, którzy w nocy z 14 na 15 stycznia
br. zdewastowali plac zabaw zlokalizowany przy Promenadzie im. Klemensa Modlioskiego w Wolsztynie. Zniszczony został
m.in. płot okalający plac zabaw, drewniane domki oraz ławki, które wandale wrzucili do jeziora.
Sprawa bezmyślnego, chuligaoskiego wybryku wywołała poruszenie wśród mieszkaoców
Wolsztyna. Burmistrz Wolsztyna wyznaczył 2000 złotych nagrody dla osoby, która przyczyni się do ustalenia sprawców. Policjanci prowadzący sprawę odebrali kilkanaście telefonów od osób dysponujących szczątkowymi informacjami na temat okoliczności zniszczenia
i jego ewentualnych sprawców. Informacje te były na bieżąco weryfikowane i zestawiane
z wiedzą jaką dysponowali policjanci.
Przełom nastąpił 30 stycznia, kiedy z wolsztyoskimi stróżami prawa skontaktowała się telefonicznie osoba twierdząca, że posiada istotne dla sprawy informacje. Efektem tego było
ustalenie personaliów pięciu wolsztynian w wieku od 17 do 26 lat odpowiedzialnych za
zniszczenie placu zabaw. W toku podjętych czynności ustalono, że w czasie popełnienia
czynu wszyscy znajdowali się pod wpływem alkoholu. Każdy z pięciu młodych mężczyzn
odpowie za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 do 5 lat. Niewykluczone również, że zobowiązani zostaną do naprawienia zniszczeo jakich dokonali.

