W NUMERZE M.IN.:
Już po raz dziesiąty Burmistrz Wolsztyna
przyznał dziesięć równorzędnych „Nagród
za promowanie i wkład w rozwój Miasta
i Gminy Wolsztyn”.
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Samorządowa spółka?

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami
tegorocznych laureatów na stronach 2 i 3.
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Poniżej
fragmenty
przemówienia
burmistrza na Gali wręczenia nagród.
Kiedy 10 lat temu jako „świeżo upieczony”
Burmistrz Wolsztyna postanowiłem po raz
pierwszy uhonorować osoby, firmy i instytucje, które poprzez swoje działania znacząco
wpływają na rozwój i promowanie naszej
małej ojczyzny, nie wyobrażałem sobie, że
ta coroczna gala stanie się trwałą tradycją
naszego samorządu. I choć nie jesteśmy
dużą społecznością, corocznie nie brakuje
nam nowych kandydatów do otrzymania „Nagrody Burmistrza Wolsztyna za promowanie i wkład w rozwój
miasta i gminy Wolsztyn”. Dodam w tym miejscu, że
z dużą radością przyjmujemy informacje o kolejnych
zdobywanych nagrodach i certyfikatach przez naszych
przedsiębiorców, sportowców, artystów czy działaczy
społecznych. Dlatego też – jak dotąd – nie mamy problemu ze wskazaniem corocznych laureatów, a wręcz przeciwnie – zdaję sobie sprawę, że jeszcze wiele osób
i instytucji z naszego terenu nie zostało dotąd uhonorowanych, a wszystko dlatego, że nasi mieszkańcy stano-
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wią wyjątkowo gospodarną, przedsiębiorczą i innowacyjną społeczność. Aby dobrze wykorzystać ten potencjał, konieczne jest współdziałanie samorządu z przedsiębiorstwami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniamii osobami fizycznymi. To podstawa sukcesu, dlatego też staramy się nasze coroczne plany inwestycyjne
dostosowywać do potrzeb lokalnych, zarówno w zakresie gospodarki, jak i systematycznego podnoszenia standardu życia naszych mieszkańców.
Ciąg dalszy na stronie 4.

Szanowni Państwo !
Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Wolsztyn
oraz miłym gościom
pragniemy złożyć serdeczne życzenia.
Życzymy zdrowych, ciepłych, pełnych słońca i nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnych spotkań przy świątecznym stole
i wzajemnej życzliwości.
Niech te piękne święta przyniosą radość,
wzruszenie i wiosenny optymizm.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Wolsztyna i Rada Miejska w Wolsztynie

Miasto godne polecenia
W dniu 7 marca br. Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu, Wielkopolski Związek Pracodawców oraz
Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w Poznaniu przyznali miastu Wolsztyn tytuł „Miasto
godne polecenia”. Jak czytamy w uzasadnieniu
wyróżnienie to zostało przyznane m.in. ze względu
na to, że:
- Wolsztyn jest piękny, bardzo czysty,
pełen
kwiatów
i zieleni,
- mieszkają w nim
mili, niebywale życzliwi
i
zawsze
uśmiechnięci ludzie,
- jest bardzo przyjazny dla wszystkich,
- jest niezwykle atrakcyjny turystycznie i inwestycyjnie,
- jest niepowtarzalny,
- chce się do niego wciąż wracać.
Na ręce Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego przekazano certyfikat podpisany przez Dyrektora Zarządzającego w Biurze Promocji Gospodarczej i Certyfikującej w Poznaniu Pana Przemysława Rzemienieckiego, Rektora Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu Prof. Zw. dr hab. Tadeusza
Mendela, oraz Prezesa Zarządu Wielkopolskiego
Związku Pracodawców Pana Jacka Silskiego.

