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Przemówienie Burmistrza—Ciąg dalszy ze strony 1

Lokalnych popularnie nazywanego „schetynówkami” PKP Cargo S.A. w Poznaniu Pana Andrzeja Jabłońskiego i
oraz wsparciu finansowemu ze strony Powiatu Wolsztyń- jego współpracowników.
Mimo widocznych symptomów kryzysu gospodarczego
skiego.
Gmina Wolsztyn nie zwolniła tempa wdrażania przyjęNadal jestem optymistą w tym temacie i liczę na powołatych przed kilku laty programów inwestycyjnych. W mi- […]
nie spółki z udziałem samorządów, która utrzyma tą cennionym roku wyasygnowaliśmy na ten cel prawie 12 mln
ną wizytówkę ziemi wolsztyńskiej, Wielkopolski i właściOd momentu przejęcia przez gminy prowadzenie oświazł, czyli 15-procent wszystkich wydatków budżetowych.
wie całej Polski. Być może jubileuszowa XX parada paroty, zawsze staraliśmy się rzetelnie wywiązywać nie tylko
Przez wiele lat sukcesywnie realizowaliśmy program gowozów, która odbędzie się w ostatnią sobotę kwietnia
z podstawowych obowiązków w tym zakresie takich, jak
spodarki ściekowej dla Gminy Wolsztyn. W chwili obecbędzie momentem przełomowym, a Wolsztyn dalej bębieżąca eksploatacja obiektów szkolnych czy wynagronej możemy się pochwalić blisko 100-procentowym
dzie mógł posługiwać się swoim niepowtarzalnym logo,
dzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi. Systemawskaźnikiem zwodociągowania i skanalizowania gminy.
czyli „pełną parą”.
tycznie modernizujemy, rozbudowujemy i doposażamy
Dzięki temu, iż udało się wybudować prawie całą infrabudynki dydaktyczne, budujemy sale sportowe i boiska […]
strukturę podziemną, mogliśmy przystąpić do budowy i
wielofunkcyjne, ale przede wszystkim dbamy o wszechRównież wielu z Państwa tu obecnych – laureatów pomodernizacji sieci drogowej. Od kilku lat jest to najwiękstronny rozwój naszych dzieci – zarówno tych zdolnych,
przednich edycji Nagród Burmistrza i dzisiejszej – otrzysza inwestycyjna pozycja budżetowa. W 2012 roku na
jak i tych z różnorakimi problemami. Stworzyliśmy wielomało wiele nagród i wyróżnień za prowadzoną przez
inwestycje z zakresu drogownictwa wyasygnowaliśmy
stopniowy system edukacji dla dzieci z orzeczeniami o
siebie działalność i wynikające z niej osiągnięcia. To dzięponad 7 mln zł. Bardzo ważną inwestycją była budowa
potrzebie kształcenia specjalnego. Począwszy od przedki Państwu dynamicznie rozwija się lokalna gospodarka,
pierwszego odcinka tzw. „małej obwodnicy Wolsztyna”
szkola aż do poziomu gimnazjalnego stworzone zostały
prężnie działają kluby sportowe i stowarzyszenia oraz
łączącego ul. Lipową z Przemysłową. Trwają prace prooddziały integracyjne, w których pracują nauczyciele
organizacje kulturalne, a mieszkańcy mają pracę, a także
jektowe drugiego odcinka, dzięki czemu uzyskamy połąspecjaliści.
„coś dla ducha” i „coś dla ciała”. Oczywiście miniony czas
czenie z drogą wojewódzką nr 305 Wolsztyn – Wschowa.
to nie tylko pasmo sukcesów, bywały też trudne chwile,
Dzięki tej inwestycji wielu mieszkańców gminy będzie […]
miało możliwość bezkolizyjnego dojazdu do części dziel- Pewnie będę trochę monotematyczny, jeśli stwierdzę, że ale dziś cieszmy się tym, co udało się dokonać.
nicy przemysłowej Wolsztyna, ale również nowa droga ciągle walczymy o utrzymanie „pod parą” naszej chluby, Kończąc, chciałbym pogratulować wszystkim tegoroczumożliwi skomunikowanie terenów inwestycyjnych w czyli wolsztyńskiej parowozowni, funkcjonującej jak do- nym laureatom, jak i laureatom z lat ubiegłych, osiągnięć
tym rejonie Gminy. Realizacja pierwszego odcinka była tąd dzięki życzliwości i wsparciu wielu osób i instytucji, na polu zawodowym i społecznym oraz życzyć dalszych
możliwa dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości m.in. dużego zaangażowania Pana Marszałka Wojciecha sukcesów w następnych latach.
30% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Jankowiaka i Dyrektora Wielkopolskiego Zakładu Spółki

Sportowa Gala, czyli
oni stawali na podium
W dniu 18 marca br. w sali sesyjnej Urzędu
Miejskiego w Wolsztynie odbyła się Gala
Sportu. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski powołał kapitułę, która dokonała
wyboru najlepszego sportowca, trenera
i drużynę sportów zespołowych zrzeszonych w wolsztyńskich klubach sportowych
w roku 2012. W skład kapituły obok Burmistrza weszli: Krzysztof Bocer, Paweł Gmerek, Wiktor Nowak, Krzysztof Piasek,
Andrzej Lisiecki, Stefan Korecki i Elżbieta
Weiss. Spośród laureatów zaproponowanych przez kluby sportowe, którzy w roku
2012
osiągnęli
I—III
miejsce
na
Mistrzostwach Polski Seniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach
Europy, Mistrzostwach Świata, Olimpiadach, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski, reprezentowali Polskę w grach zespołowych, Kapituła wybrała w tajnym głosowaniu najlepszą dziesiątkę. Podczas uroczystości
wyróżnieni sportowcy otrzymali
szklane statuetki i nagrody pieniężne.

NAJLEPSZY TRENER 2012:
NAJLEPSZY ZESPÓŁ 2012:
KPR Wolsztyniak Wolsztyn

I miejsce Jan Szczyglewski
II miejsce Mateusz Czarnecki
III miejsce Artur Walczak

NAJLEPSZY SPORTOWIEC 2012:
I miejsce Tomasz Kośmicki
II miejsce Dawid Konieczek
III miejsce Oskar Piechocki
IV miejsce Marta Weiss
V miejsce Danuta Kędziora
VI miejsce Alicja Konieczek
VII miejsce Jeremi Zimny
VIII miejsce Marcin Pietruszka
IX miejsce Jarosław Płócienniczak
X miejsce Aleksandra Bok

