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Przemówienie Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego 
 
Panie senatorze! Panie Marszałku ! 
Koleżanki i Koledzy Samorządowcy ! Szanowni Goście ! 

10 lat temu po raz pierwszy miałem przyjemność uhonorować osoby, 
firmy i instytucje, które poprzez swoje działania znacząco wpływają na 
rozwój i promowanie naszej małej ojczyzny. Cieszę się więc, że ta corocz-
na gala stała się taką piękną tradycją naszego samorządu. Choć nie jeste-
śmy dużą społecznością, corocznie nie brakuje nam nowych kandydatów 
do otrzymania „Nagrody Burmistrza za promowanie i wkład w rozwój 
miasta i gminy Wolsztyn”, bo – szanowni państwo - ziemia wolsztyńska 
znana jest w kraju i za granicą właśnie dzięki inicjatywie i gospodarności 
swoich mieszkańców. Trzeba takie osoby czy instytucje dostrzegać i trze-
ba je pokazywać innym jako przykłady dobrych działań dla dobra naszej 
społeczności. I taką właśnie rolę ma pełnić Nagroda Burmistrza – jest 
podziękowaniem, a czasem również pokazaniem osób, firm i instytucji, 
które nie zawsze są powszechnie znane czy popularne w lokalnym środo-
wisku. Dodam w tym miejscu, że z dużą radością przyjmujemy informacje 
o kolejnych zdobywanych nagrodach i certyfikatach przez naszych przed-
siębiorców, sportowców, artystów czy inicjatywach podejmowanych 
przez działaczy społecznych. To oni właśnie tworzą corocznie wyróżnianą 
„dziesiątkę”. 

Szanowni Państwo! 
Miniony, 2013 rok, był jak zwykle rokiem wytężonej pracy i poszuki-

wania ostatnich już środków unijnych, przewidzianych na okres finanso-
wania 2007-2013. Jako samorząd staramy się w miarę naszych możliwo-
ści finansowych dostosowywać coroczne plany inwestycyjne do potrzeb 
lokalnych, zarówno w zakresie gospodarki, podnoszenia jakości życia 
naszych mieszkańców, jak i dbałości o dobry wizerunek miasta i gminy 
Wolsztyn w oczach gości przybywających z różnych zakątków Polski i 
świata. 

Od lat udaje nam się nie zwalniać tempa wdrażania przyjętych przed 
kilku laty programów inwestycyjnych. Najwięcej, bo ok. 5 mln zł zainwe-
stowaliśmy w budowę i modernizację gminnej sieci drogowej, którą bez 
przeszkód można teraz realizować na bazie wybudowanej wcześniej 
infrastruktury podziemnej. Dziś, kiedy właściwie mamy już uporządkowa-
ną gospodarkę wodno-ściekową i odpadową gminy, a także wysoki po-
ziom uzbrojenia w innych branżach, rzeczywiście mogliśmy znacząco 
przyspieszyć w drogownictwie. Od dwóch lat wiodącą inwestycją w tym 
dziale jest budowa drogi obwodowej dla obsługi terenów przemysło-
wych, łączącej drogę wojewódzką nr 305 z drogą powiatową – ul. Lipową 
w Wolsztynie. W roku ubiegłym – dosłownie „rzutem na taśmę” – udało 
się wykonać przebudowę ul. Przemysłowej i połączyć w ten sposób zbu-
dowany wcześniej pierwszy odcinek „małej obwodnicy” z ul. Lipową. 
Dzięki temu już dziś odczuwalna jest poprawa komunikacji w tym rejonie, 
a jeśli uda się bez przeszkód zrealizować tegoroczny plan budowy odcin-
ka łączącego ul. Przemysłową z drogą wojewódzką nr 305, w połączeniu z 
przebudową wiaduktu kolejowego, z pewnością będziemy mogli mówić o 
sukcesie. Dodam w tym miejscu, że wszystkie etapy zyskały znaczące 
finansowe wsparcie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-

nych, czyli tzw. „schetynówek” (ewentualne podziękowanie Wojewo-
dzie). 
Panie i Panowie! 

W 2013 roku udało się oddać do użytkowania kilka zmodernizowa-
nych lub wybudowanych odcinków drogowych na terenie miasta i wsi 
gminnych. Są wśród nich drogi na terenie Obry, Karpicka, Berzyny, Stare-
go Widzimia, Kębłowa i Wroniaw. W Wolsztynie zaś całkiem nowe obli-
cze zyskała ul. Rzeczna stanowiąca zarazem ważny element „Szlaku Żura-
wiego” wokół J. Wolsztyńskiego. Na ukończeniu są też prace związane z 
przebudową deptaku łączącego wielorodzinne osiedla mieszkaniowe ze 
„starym miastem” – to bardzo ważne przedsięwzięcie zważywszy na duży 
ruch pieszych i rowerzystów w tym rejonie. Dodam, że poza utwardze-
niem kostką brukową i odwodnieniem, wzdłuż ciągu postawione zostaną 
nowe, stylowe lampy ledowe oraz inne elementy małej architektury. 

Tak jak wspomniałem wcześniej, kończymy podstawową sieć kanali-
zacji sanitarnej, gdyż w roku bieżącym zamierzamy sfinalizować inwesty-
cje w Błocku i Stradyniu. W związku z tym stopniowo zmienia się zakres 
branżowy załącznika inwestycyjnego zapisanego w budżecie gminy. Pew-
nie zauważyli Państwo, że w ostatnich miesiącach 2013 roku trwały in-
tensywne prace związane z układaniem sieci światłowodowej w miej-
skich chodnikach – to jeden z elementów programu unijnego pod nazwą 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. W efekcie, najpierw złożenia 
wniosku, a następnie wdrożenia przedsięwzięcia, 
300 beneficjentów wytypowanych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej otrzymało zestawy komputero-
we z bezpłatnym dostępem do Internetu, a ponad 
400 osób zostało przeszkolonych w zakresie obsłu-
gi komputera. Powstały też 3 centra komputerowe 
( w SP1, Gimnazjum Kębłowo i Urzędzie Miejskim) 
- każde z zestawem 20 komputerów. W ogólnodo-
stępnych punktach koordynacyjnych, w Wolsztyń-
skim Domu Kultury, Ośrodku Pomocy Społecznej i 
Bibliotece Miejskiej, znajdują się po 4 komputery z 
dostępem do Internetu. Do tego należy dodać 
ponad 2 km sieci światłowodowej o przepustowo-
ści min. 100 Mb. Wszystko to kosztowało ponad 
3,5 mln zł i sfinansowane zostało w całości ze środ-
ków Unii Europejskiej. 
Szanowni Państwo! 

Coraz piękniejszymi wizytówkami naszego 
miasta są obiekty rekreacyjno-sportowe. Jednym z 
nich z pewnością jest nowoczesny SKATEPARK 
powstały w ubiegłym roku w sąsiedztwie Pływalni 
przy ul. Komorowskiej. Nasza młodzież jest dziś 
bardzo dumna, że - tak jak tylko niektóre duże 
miasta w Polsce - mają u siebie taki wspaniały 
obiekt. Powoli oblicze zmienia też stadion miejski, 
gdzie dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu przebu-
dowywana jest bieżnia oraz elementy infrastruktu-
ry lekkoatletycznej: takie jak skocznia w dal i 
wzwyż, rzutnie młotem, kulą i dyskiem. Elementy 
te wkrótce spełniać będzie wszelkie lekkoatletycz-
ne wymogi stawiane tego typu budowlom. Całość 
kosztuje ponad 2 mln zł i nie zamierzamy na tym 
poprzestać. Jeśli uda się pozytywnie załatwić wnio-
sek o kolejne dofinansowanie – jeszcze w roku 
bieżącym przystąpimy do II etapu modernizacji 
stadionu za łączną kwotę prawie 3,5 mln zł, który 
służyć będzie sportowcom z całej Wielkopolski (ew. 
podziękowanie senatorowi Libickiemu). W minio-
nym roku, korzystając z funduszy PROW, udało się 
wybudować kolejne w naszej gminie wielofunkcyj-
ne boisko sportowe – tym razem przy Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Obrze. Dużym powodze-
niem cieszy się dobrze wyposażona siłownia na 
świeżym powietrzu zlokalizowana przy promenadzie Klemensa Modliń-
skiego. Aż miło popatrzyć jak, szczególnie popołudniami i wieczorami, 
nasi mieszkańcy spacerują, biegają, jeżdżą na rowerze i ćwiczą, korzysta-
jąc z nowopowstałych tras i obiektów sportowo-rekreacyjnych. Miejmy 
nadzieję, że z uroków naszej przyrody, bazy rekreacyjno-sportowej oraz 
innych niepowtarzalnych atrakcji, coraz liczniej będą korzystać przyjezdni 
turyści – zawsze mile u nas widziani. 
Szanowni Państwo! 

Oczywiście nie zapominamy też o kulturze, a właściwie o bazie do jej 
działalności. W latach ubiegłych, z pomocą Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, udało się wyko-
nać termomodernizację wraz z ogrzewaniem i wentylacją budynku 
Wolsztyńskiego Domu Kultury i z zewnątrz obiekt prezentuje się chyba 
całkiem nieźle. Niestety dziś bywalec licznych imprez kulturalnych organi-
zowanych przez placówkę, mocno się rozczaruje wchodząc na salę wido-
wiskową. Poczuje się jak w latach 70-tych ubiegłego stulecia. W tym roku 
więc podjęliśmy decyzję, by ten stan rzeczy zmienić i korzystając z czę-
ściowego dofinansowania 
z Ministerstwa Kultury, 
lada dzień przystąpimy 
do remontu kapitalnego 
Sali, która docelowo 
pełnić będzie funkcję Sali 
koncertowo-kinowej. 
Widoczna na ekranie 
wizualizacja pokazuje, co 
chcemy osiągnąć – z 
pewnością ma być wysoki 
standard i wygoda dla 
publiczności. Cóż, może 
wkrótce spotkamy się na 
podobnej jak dziś uroczy-
stości w całkiem nowych 

wnętrzach Wolsztyńskiego Domu Kultury. Już dziś wszystkich Państwa 
zapraszam. Nadal też oczkiem naszej uwagi jest parowozownia, dlatego 
też mając świadomość znaczenia tego obiektu dla kontynuacji tradycji 
turystycznych nie tylko Wolsztyna, ale i całej Wielkopolski chciałbym 
zapewnić, że jako samorząd zrobimy wszystko, by utrzymać wolsztyńskie 
parowozy „pod parą”. Myślę, że mając – odczuwane przez nas na każdym 
kroku – wsparcie Pana Marszałka Wojciecha Jankowiaka, dopniemy 
swego i mimo wszystko uda się znaleźć rozwiązanie, oczywiście z udzia-
łem samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, które po-
zwoli zadbać o przyszłość parowozowni. 
Panie i Panowie! 

Mam nadzieję, że nasze wieloletnie, a szczególnie ubiegłoroczne 
działania w myśl hasła „Wolsztyn - pełna parą”, zostały przez Państwa 
ocenione nie najgorzej, że dostrzegacie Państwo pozytywne zmiany  
w najbliższym otoczeniu, że macie okazję niejednokrotnie usłyszeć dobre 
opnie na temat naszego miasta i wsi gminnych. Na to, jak jesteśmy po-
strzegani na zewnątrz pracujemy wspólnie niezależnie od tego, jaką rolę 
w lokalnej społeczności pełnimy. Nasze miasto i wsie z roku na rok pięk-
nieją, niechlubne zakątki zyskują nowy wizerunek, a mieszkańcy i przed-
siębiorcy – poprzez dbałość o swoje nieruchomości i prowadzoną działal-
ność gospodarczą - znacząco wpływają na dobrą opinię zewnętrzną o 
mieście i gminie Wolsztyn. Cieszy widok rozbudowujących się miejsco-

wych firm, chętnie witamy też u nas nowych inwestorów tym bardziej, że 
część z nich już na dobre wpisała się w miejscowy krajobraz. Zapewniam, 
że każdy inwestor gospodarczy, zarówno lokalny jak i zewnętrzny może 
liczyć na pomoc naszego samorządu w realizacji swoich planów inwesty-
cyjnych. Myślę też, że wszyscy chcemy, by odwiedzali nas nie tylko odpo-
czywający tu wczasowicze, ale również by wracali do Wolsztyna rodowici 
Wolsztynianie, których los rozrzucił po różnych zakątkach Polski i świata. 
Zależy nam, by dobrze się tu czuli i chcieli ponownie u nas zamieszkać. 
Szanowni Państwo! 

To wielka radość móc się z Państwem spotkać i mimo wielu trudów 
dnia codziennego, trochę poświętować. Tak jak powiedziałem na wstę-
pie, jesteśmy tu po to, by nagrodzić osoby, firmy i instytucje, które swoją 
działalnością znacząco wpływają na rozwój i promowanie naszej małej 
ojczyzny. Dlatego też gratuluję obecnym laureatom, a także nagrodzo-
nym z lat ubiegłych, którzy zechcieli przyjąć moje zaproszenie i przybyć 
na dzisiejszą uroczystość. Życzę dalszych osiągnięć na polu zawodowym i 
społecznym, a także zdrowia i pomyślności osobistej. Dziękuję za uwagę! 


