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Dyżury Prezydium Rady Miejskiej  (od godz. 10.00 do 11.00):  

Przewodnicząca Bogusława Tuchocka— 2 i 11 października; Maciej 

Wojciechowski—4 i 16 października; Krzysztof Czeszak— 9 i 18  

października. 

Dyżury radnych (od godz. 15.00 do  16.00 ):  Zbigniew Korylczuk 

(Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej)  - 1 października; Tomasz 

Tomiak—15 października; Marian Zembrowski—22 października; 

Zenon Ziomek—29 października. 

 

W poniedziałek 17 września br. odbyły się uroczystości upamiętniają-

ce ofiary agresji sowieckiej na Polskę z udziałem przedstawicieli Sa-

morządów Gminnego oraz Powiatowego. W Kościele Farnym  

w Wolsztynie została odprawiona Msza Św. ku czci ofiar agresji, po 

której złożono kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim przy ul. 5 Stycznia. 

Spotkanie ze studentami  
4 września br. w Ośrodku Jelonek 

w Karpicku Burmistrz Wolsztyna 

Andrzej Rogozinski spotkał się  

z władzami Politechniki Poznań-

skiej, Samorządem Studentów 

oraz przyszłymi studentami.  

Podczas spotkania była możli-

wość przybliżenia studentom 

walorów turystycznych Gminy 

Wolsztyn. Patronat nad obozem 

integracyjno-szkoleniowy dla 

przyszłych studentów objął Bur-

mistrz Wolsztyna.   

BBC w Wolsztynie! 

Angielska telewizja BBC 

nawiązała w tym roku  

kontakt z Gminnym Cen-

trum Informacji w Wolsz-

tynie. \W dniach 12-13 

września ekipa filmowa 

kręciła ujęcia do filmu do-

kumentalnego o Robercie 

Kochu i Ludwiku Pasteur. 

Główne sceny filmowe 

rejestrowane były w Mu-

zeum Roberta Kocha.  

W filmie dokumentalnym 

znajdą się również migaw-

ki z Wolsztyna. Ciekawost-

ką jest, iż ekipa filmowa zawitała z kamerą także do jednego ze sklepów masarniczych na tere-

nie Wolsztyna, gdzie kręciła scenkę, podczas której Robert Koch zaopatrywał się w mięso, które 

służyło mu jako materiał badawczy. 

Dodajmy również, iż w poniedziałek 10 września, pracownicy Gminnego Centrum Informacji 

pomagali w realizacji filmu kręconego w Wolsztynie na potrzeby amerykańskiego programu 

Travelscope, którego prowadzący jest laureatem prestiżowej Nagrody Emmy, przyznawanej  

za produkcję telewizyjną w Stanach Zjednoczonych. Emisja tego materiału kręconego  

w Wolsztynie będzie miała miejsce w USA w maju 2013 r. 

O przedsiębiorstwach i samorządzie 

Dnia 21 września br. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Komisji Roz-

woju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski Stowarzyszenia Gmin 

 i Powiatów Wielkopolski. Posiedzenie prowadził przewodniczący Ko-

misji Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Głównym tematem po-

siedzenia była współpraca na linii przedsiębiorstwa prywatne – samo-

rząd lokalny. W posiedzeniu uczestniczyli także: Jerzy Bartnik – Prezes 

Związku Rzemiosła Polskiego i Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślni-

czej oraz Zbigniew Stochalski Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego 

Związku Pracodawców. 


