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Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - marzec 2012

W wtorek 6 marca br. w hotelu Pałac Wolsztyn Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski wręczył dziesięć równorzędnych Nagród za Promowanie i Wkład w Rozwój Miasta
i Gminy Wolsztyn. Uroczystość swoja obecnością zaszczyciło wielu gości, w tym senator, posłowie, samorządowcy zaprzyjaźnionych gmin i z niemieckiego Lübben oraz laureaci
z poprzednich lat. Wieczór zakończyła wzruszająca część artystyczna przygotowana przez młodzież z Gimnazjum nr 1 i WDK pod opieką Pani Mirosławy Filipowiak i Pana Jarosława Świrszcza. Przedstawiamy sylwetki wszystkich laureatów.
Baxters Polska Sp. z o.o. w Wolsztynie

ducentem, specjalizującym się w przetwórstwie warzyw bezpośredniego spożycia. Motto działalności firmy brzmi:
i owoców: marynat, dżemów, galaretek, sosów, chutney- „Bo smak ma znaczenie. Bądź inny, bądź lepszy”. Baxters
Firma zarejestrowana została w Polsce w 2005 roku,
ów, majonezów, zup oraz wielu innych produktów do Polska została wyróżniona „Certyfikatem Wiarygodności
a uruchomienie działalności produkcyjnej nastąpiło
Biznesowej” za najwyższą ocenę stabilności według D&B
4 grudnia 2006 roku. Wybudowany od podstaw zakład,
Poland w roku 2009. Otrzymanie tego wyróżnienia zaw oparciu o najnowsze standardy UE, jest wyposażony
świadcza, że dane finansowe firmy dają gwarancję barw nowoczesną linię produkcyjną z odpowiednim zapledzo wysokiego poziomu płynności, zdolności finansowej
czem magazynowym, stanowiąc piękną gospodarczą
i rentowności. W roku 2011 została wyróżniona „Ikarem
wizytówkę naszego miasta przy wjeździe z kierunku na
Biznesu”, przyznanym przez Wielkopolskie StowarzyszeLeszno. Szkocka grupa Baxters Food Group jest w 100%
nie Badań nad Jakością w Poznaniu. Nagrodę Burmistrza
udziałowcem wolsztyńskiego zakładu, a jej tradycje sięodebrał dyrektor firmy Józef Kujawa.
gają roku 1868. Jest wiodącym na rynku brytyjskim proPPHU „DIAGROLMET” Sp. J.
Po upadłości Państwowego Ośrodka Maszynowego
w Wolsztynie piętnastu kolegów 2 stycznia 1992 roku
założyło spółkę cywilną o nazwie DIAGROLMET. Pierwszym prezesem był Pan Krzysztof Dechnik. Dziś prezesem jest Pan Mirosław Kotlarski, a jego zastępcą Pan
Zbigniew Borowczak, którzy z rąk Burmistrza odebrali
tegoroczne wyróżnienie. Celem działalności miały początkowo pozostać wyłącznie naprawy sprzętu rolniczego oraz przeglądy rejestracyjne pojazdów. Już od września 1992 roku firma zaczęła przyjmować i szkolić

uczniów. Obecnie spółka zatrudnia 26 pracowników naprawy mechaniczne samochodów osobowych i ciężai 9 uczniów. Główną branżą jest Rejestracja Pojazdów, rowych, autobusów, ciągników rolniczych, a także
sprawdzanie i sprzedaż sprzętu gaśniczego, dystrybucja
znaków foto-luminescencyjnych do oznakowania obiektów w instytucjach i zakładach pracy oraz instrukcje BHP
i PPOŻ dla tych jednostek. Spółka otrzymała bardzo ważny dla dalszej działalności certyfikat potwierdzający miano Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. DIAGROLMET
posiada też certyfikat wiarygodności Krajowego Rejestru
Długów „Rzetelna Firma”, a w 2011 roku otrzymał wyróżnienie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań Nad
Jakością - „Ikar Biznesu”.

PU „FACHDAR”

obiektach. Kolejną domeną przedsiębiorstwa jest ślusarstwo—w zakładzie wykonywane są: bramy, płoty, regały,
W 2002 roku Państwo Dorota i Dariusz Kotlarscy rozposzafy metalowe, mobilne podesty, kontenery, schody,
częli działalność gospodarczą w ramach własnego, poporęcze. Jeszcze inną kategorię usług świadczonych
czątkowo jednoosobowego przedsiębiorstwa usługowego, o nazwie FACHDAR. Na dzień dzisiejszy zatrudniają
już 22 osoby. Specyfiką przedsiębiorstwa jest bardzo
szeroki i wszechstronny wachlarz świadczonych usług. W
FACHDARZE remontuje się tak specyficzne urządzenia,
jak: transportery rolkowe, modularne, taśmowe, tunele
suszarnicze, foliarki, pakowaczki. Świadczone są też bieżące usługi serwisowe związane z utrzymaniem ruchu
w fabrykach w zakresie zapewnienia wymaganej dyspozycyjności maszyn i urządzeń oraz infrastruktury w tych

przez firmę stanowi obróbka skrawaniem. Jedną z dziedzin działalności jest też wykonawstwo transporterów na
indywidualne zamówienie, przeznaczonych dla różnych
gałęzi przemysłu: meblarskiego, rolniczego, samochodowego i spożywczego. I wreszcie jeszcze jedna branża budowa wentylacji odpylania maszyn i linii technologicznych do produkcji mebli. Firma zdobyła normę spawalniczą PN 288 i PN 287 na produkcję i spawanie konstrukcji
stalowych, a także certyfikat PRIMUS NOMINATUS za
kompleksowość oferty z zakresu mechaniki maszyn i
urzadzeń oraz jakość świadczonych usług ślusarskich.
Aktualnie FACHDAR jest w trakcie wdrażania systemu
zarządzania jakością wg wymagań normy ISO
9001:2008 .

KS GROM Wolsztyn

Ze względu na bardzo niekorzystną sytuację klubu
jesienią 2008 roku, Zarząd postawił sobie początkowo za
cel utrzymanie się w klasie okręgowej. Sezon 2010/2011
to już bezdyskusyjna dominacja GROMU, który zajmując
pierwsze miejsce w klasie okręgowej i zdobywając
ponad 100 bramek, awansował do IV ligi. Runda jesienna
– pierwsza w IV lidze – była w wykonaniu zespołu równie
udana. Grom został sklasyfikowany na 4 miejscu i został
uznany za rewelację rozgrywek. Dla Zarządu Klubu było
bardzo ważne, że zawodnicy swoją postawą potwierdzili,
iż pozyskane od sponsorów pieniądze zostały optymalnie
wykorzystane. Najdłużej związaną z Klubem osobą jest
honorowy Prezes Pan Zdzisław Ankiewicz. Nagrodę odebrali Konrad Bugaj i Piotr Łuczak.

wpływ na obserwowany w ostatnich latach dynamiczny
rozwój Gromu ma fakt, iż w prace na jego rzecz, a przede
W 1945 roku z inicjatywy Maksymiliana Piotrowskiego
wszystkim jego grup młodzieżowych, zaangażowali się
powstał wielosekcyjny klub sportowy Grom Wolsztyn.
rodzice. Trenerem zespołu seniorów został Piotr Łuczak.
Dzisiaj GROM tworzy 6 grup chłopców i 2 grupy dziewcząt, razem ok. 130 dzieci i młodzieży. Oprócz drużyn
młodzieżowych, które swoje mecze rozgrywają na poziomie okręgu leszczyńskiego, klub posiada dwie drużyny
seniorskie. W 2009 roku prezesem został Konrad Bugaj.
W skład Zarządu weszli Piotr Plura - wiceprezes d/s młodzieży i Jarosław Terelak - wiceprezes d/s sportowych.
Od początku duży nacisk położony został na kształcenie
młodzieży. Zatrudniono wykwalifikowaną kadrę trenerską, która cały czas podnosi swoje umiejętności poprzez
uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Bardzo znaczący

