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8 stycznia - XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na rzecz WOŚP sztab w Wolsztynie zebrał
47.600 zł .
Policjanci Wydziału Kryminalnego wolsztyńskiej jednostki w wyniku podjętych czynności operacyjnych ustalili personalia wandali, którzy w nocy z 14 na 15 stycznia bieżącego roku zdewastowali plac zabaw zlokalizowany
przy Promenadzie im. Klemensa Modlińskiego w Wolsztynie. Sprawców udało się ustalić na podstawie informacji
pochodzącej od osoby, która dzięki nagrodzie pieniężnej Burmistrza Wolsztyna zgłosiła się do wolsztyńskich stróżów prawa.
W styczniu br. Burmistrz Andrzej Rogozinski uczestniczył w spotkaniu poświęconym przygotowywanej reformie związanej z
reorganizacją sieci sądów rejonowych w skali całego kraju. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały głównej założenia oraz
cele projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.
7 lutego odbyła się doroczna Gala "Sportowe wydarzenia roku 2011 w Gminie Wolsztyn". Nagrodzono Wolsztyńskich medalistów Mistrzostw Polski i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz innych sportowców rozsławiających Wolsztyn w świecie.
13 kwietnia wystartował II "Rajd Rowerowy Szlakiem Dębów Katyńskich”, który podtrzymuje tradycje ogólnopolskiego programu „Katyń Ocalić Od Zapomnienia”.
W mijającym roku zainaugurował swoją działalność Klub Integracji Społecznej. Uczestnikami KIS jest 15 osób, m.in. osoby
niepełnosprawne (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym), nieaktywne zawodowo w wieku 45 – 64. W ramach KIS zajęcia
prowadzone będą w trybie grupowym i indywidualnym. Piętnastu klubowiczów będzie uczestniczyło w cyklu spotkań. Klubowicze
mogą liczyć na wsparcie indywidualne: oraz udział w warsztatach grupowych m.in. kursy umiejętności społecznych, wspierających
rodzinę, Kursach Aktywnego Poszukiwania Pracy, kursach z zakresu podstawowej obsługi komputera kursach zawodowych.
W dniach 13-18 kwietnia br. przebywała w wolsztyńskiej bibliotece delegacja bibliotekarzy z książnicy w Maasbree w Holandii. Holendrzy spotkali się z bibliotekarzami z terenu powiatu. Dyrektor Vincent Freviks przedstawił działalność i formy pracy bibliotek w jego ojczyźnie. Wywiązała się spontaniczna dyskusja i wymiana doświadczeń.
20 kwietnia br. pod hasłem "Sport i ruch to większa
chwała,niż pucharów pólka cała" odbyła się I Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków "Przedszkolada 2012". W
organizowanej przez Przedszkole Nr 5 w Wolsztynie olimpiadzie, którą objął honorowym patronatem burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, wzięło udział 140
zawodników z siedmiu gminnych przedszkoli. Być może impreza będzie zostanie wpisana w kalendarz
corocznych imprez.
W maju odbył się XVI Festiwal Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II w Świętnie.
W maju w Hotelu Pałac Wolsztyn odbyło się XI Wolsztyńskie Spotkanie Pulmonologiczne.
W Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka” odbyła się IV edycja Wielkopolskiego Festiwalu
Tańca zorganizowanego przez Wolsztyński Dom Kultury. Udział w czerwcowej imprezie zgłosiło 29
zespołów tanecznych z całej Wielkopolski.
Setka kolarzy wzięła udział w IV etapie Jubileuszowego XX Wyścigu "Bałtyk-Karkonosze
Tour" rozgrywanym na ulicach Wolsztyna w miesiącu czerwcu br.
W maju w Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka” odbyła się IV edycja Wielkopolskiego
Festiwalu Tańca zorganizowanego przez Wolsztyński Dom Kultury.
Udział w imprezie zgłosiło 29 zespołów tanecznych z całej Wielkopolski.
W czerwcu Reprezentacja Gimnazjum im. Krzysztofa Żegockiego w
Kębłowie srebrnymi medalistami XIX MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU
O PUCHAR BAŁTYKU będący jednocześnie finałami ogólnopolskimi
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w unihokeju.
W wakacje odbyła się tradycyjna już Wolsztyńskia Parafiada. Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa
Kalasancjusza w Warszawie, przy współpracy, dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki RP, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
i Wielkopolskiego oraz władz samorządowych.
3 sierpnia br. odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Szkolenia Zawodowego—trzeciej obok Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Punktu Pośrednictwa Pracy jednostki w Wolsztynie powołanej w ramach projektu „OHP jako realizator usług pracy”. Dzięki funkcjonowaniu tych punktów młodzież ma możliwość skorzystania w jednym miejscu z porad doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz specjalisty ds.
szkoleń. Jednostki PPP, MCK oraz OSZ działające komplementarnie w jednym miejscu dają młodemu człowiekowi przygotowującemu się do wejścia na rynek pracy kompleksową pomoc.

