
str. 2 Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - listopad—grudzień 2012  

 

 W marcu po raz dziewiąty Burmistrz 

Wolsztyna Andrzej Rogozinski uhonoro-

w a ł  d z i e s i ę c i u  l a u r e a t ó w  

Nagrodą Za Promowanie i Wkład  

w rozwój miasta i gminy Wolsztyn. 

Statuetki wręczone zostały firmom, 

instytucjom i ludziom, którzy swoimi 

osiągnięciami i postawą rozsławiają  

i promują Wolsztyn. W tym roku otrzy-

mali je: BAXTERS POLSKA Sp. z o.o. w 

Wolsztynie, PPHU „DIAGROLMET” Sp. 

J., PU „FACHDAR”, KS GROM Wolsztyn, 

Prof. dr hab Adam Hamrol, Zakłady Gastonomiczno-hotelaskie Adam Choroszy, Bronisław Cichy, 

„KROMSKI i synowie” s.c., MERDA Zakład Przetwórstwa i Uboju Zwierząt Sp. z o.o., P.P.H.U. 

„NICO“ Sp. cywilna   oraz Adam Żuczkowski. Ponadto w tym roku tytuł Mecenasa Kultury Ziemi 

Wolsztyńskiej za rok 2011 przyznano Bankowi PKO BP Oddział w Wolsztynie. 

 Dni Ziemi Wolsztyńskiej oraz Parada Parowo-

zów to już tradycja w wiosennym kalendarzu na-

szego miasta. W kwietniu odbyły się odbyły się 

one po raz dwudziesty. Nie zabrakło koncertów 

gwiazd, Zlotu Motocykli, Regat  Żeglarskich, kur-

sów Pociągów Retro i wielu innych sportowych 

 i kulturalnych wydarzeń towarzyszących.  

 

 Podczas obchodów dni miasta, 23 czerw-

ca br. w zaprzyjaźnionym mieście Neunkir-

chen odbyła się uroczystość otwarcia nowe-

go placu, któremu nadano imię „Plac Wolsz-

tyński.” W centralnym jego miejscu znajduje 

się tablica pamiątkowa z krótkimi informacja-

mi o Wolsztynie i naszym partnerstwie  

z Neunkirchen. Partnerstwo sportowe z Neu-

nkirchen zostało podpisane  w kwietniu 1999 

roku. W październiku 2010 roku w Wolszty-

nie, a następnie w kwietniu 2011 roku  

w Neunkirchen zostało potwierdzone pisem-

nie pełne Partnerstwo Miast . 

 

 Lech Daleki - Sołtys Starego Widzimia znalazł się 

w gronie 12 laureatów  ogólnopolskiego konkursu 

„Sołtys Roku 2011”. Organizatorem konkursu jest 

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Admi-

nistracji Państwowej, a patronat honorowy objął 

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.  

 

 EURO 2012 to niewąt-

pliwie najważniejsze spor-

towe wydarzenie mijają-

cego roku w kraju. Także 

w Wolsztynie w czerwcu 

i lipcu wspieraliśmy naszą 

drużynę dzięki telebimowi 

na wolsztyńskim Rynku. 

Setki kibiców z dumą  

odśpiewywały Mazurek 

Dąbrowskiego. 

Urząd Miejski w Wolsztynie otrzymał nagrodę 

“Złota Małpa” w kategorii  “Lider Cyfrowej Ad-

ministracji” za aktywne i skuteczne działania na 

rzecz rozwoju cyfrowego. 

Miasto Wolsztyn otrzymało wyróżnienie 

w konkursie Grunt na Medal 2012. Kon-

kurs przeprowadzony został przez Polską 

Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicz-

nych we współpracy z Marszałkami Woje-

wództw oraz Regionalnymi Centrami Ob-

sługi Inwestora - Partnerami PAIiIZ, pod 

patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki 

Pana Waldemara Pawlaka. 

Gminne Centrum Informacji w Wolsztynie 

otrzymało certyfikat i trzy gwiazdki Polskie-

go Systemu Informacji Turystycznej podczas 

gali podsumowującej prace Regionalnej Ko-

misji Certyfikacyjnej działającej przy Wielko-

polskiej Organizacji Turystycznej. Komisja 

oceniła 16 punktów IT i zweryfikowała m.in. 

znajomość języków obcych oraz doświadcze-

nie informatorów, oznakowanie i lokalizację punktów oraz ich wypo-

sażenie i dostępność dla osób niepełnosprawnych.  

W roku 2012 Urząd 

Miejski i Gmina 

Wolsztyn zdobyli 

wiele nagród i wy-

różnień. Wśród nich 

dwie były szczegól-

nie  ważne.  

W styczniu podczas 

Gali wręczenia Cer-

tyfikatów Najwyższa Jakość dla firm, które wyłonione zostały 

przez kapitułę konkursową Wielkopolskiego Stowarzyszenia Ba-

dań nad Jakością Centrum Badań i Monitorowania Jakości w Po-

znaniu Urząd Miejski  i Gminę Wolsztyn wyróżniono Certyfika-

tem Honorowym Najwyższa Jakość za upowszechnianie idei jako-

ści w zarządzaniu lokalnym.   

Drugim  ważnym  wyróżnieniem dla Gminy Wolsztyn było przy-

znanie w II-ej edycji konkursu „Na najlepiej zagospodarowaną 

przestrzeń publiczną w Wielkopolsce” organizowanego pod patro-

natem Marszałka 

W o j e w ó d z t w a 

Wielkopolskiego i 

Prezydenta Miasta 

Poznania  II miej-

sca za przebudo-

wę Wolsztyńskie-

go Rynku.  


