
Od 30 kwietnia do 1 maja Wolsztyn już po raz 19. był 
g o s p o d a r z e m  D n i  Z i e m i  Wo l s z t y ń s k i e j .
Jak co roku chyba największą atrakcją święta miasta 
była parada parowozów, która zgromadziła ogromną 
ilość miłośników kolei. Tłumy przy parowozowni i 
wzdłuż torowiska mogły podziwiać w pełnej krasie 
leciwe, aczkolwiek wciąż sprawne i imponujące 
parowozy. Owszem, w tym roku frekwencja tych 
maszyn nie była wysoka, ale kto był na paradzie - czy 
też parawozjadzie, bo takim mianem określali ją 
niektórzy przedstawiciele kolei – raczej nie żałował. 
Gwizd, świst, lśniące maszyny, dym i para, a do tego 
wiele innych atrakcji na terenie kolejowym, gdzie 
ustawiono scenę i zorganizowano m.in. zmagania 
siłaczy.

- Trzy, dwa, jeden.... START! - Ireneusz 
Bieleninik (na zdjęciu) gromko i entuzjastycznie 
ogłosił 30 kwietnia początek parowozowego 
show, które było ciekawym, ale oczywiście nie 
jedynym punktem obchodów tegorocznego 
święta miasta. Oprócz niego były też liczne 
zmagania sportowe, spotkanie miłośników starych 
samochodów oraz motocyklistów, nie zabrakło też 
występów artystycznych. Zagrali m.in. wolsztyń-
ska orkiestra dęta i rockowa kapela z Wolsztyna, 
młodzieżowy big-band z Holandii, koncert dał 
również nowy dyrektor Wolsztyńskiego Domu 
Kultury – Jarosław Świrszcz, a gwiazdą tegorocznej 
,,majówki” była Budka Suflera. To wszystko na 
głównej scenie , która w tym roku ustawiona była na 
odnowionym Rynku. - Pojawiały się sugestie, aby 
Dni Ziemi Wolsztyńskiej przenieść z parku w inne 
miejsce. Stąd właśnie pomysł na Rynek - powiedział w 
trakcie otwarcia burmistrz Andrzej Rogozinski 
podkreślając, że organizatorzy chcą przekonać się w 
praktyce, jak sprawdzi się nowa lokalizacja. Czy się 
sprawdziła? Zdania są podzielone. Faktem jest, że w 
trakcie ,,majówki’’ na Rynku wyszły pewne niedo-
ciągnięcia. Nic straconego, będzie ich można uniknąć w 
przeszłości. A warto było zebrać doświadczenie, bo przecież w 
przyszłym roku szykują się jubileuszowe, 20. Dni Ziemi 
Wolsztyńskiej. To będzie ,,majówka’’!

Miesiące kwiecień i maj, to jednak nie tylko święto miasta. Oprócz 
niego było też wiele innych, ważnych wydarzeń. I tak, Wolsztyński Dom 
Kultury ma nowego dyrektora, Monika Liskowiak zwyciężyła w ogólno-
polskich regatach kajakowych, posprzątano dno rzeki Dojcy, a radni miejscy 
ustalili nowe zasady i stawki za parkowanie samochodów w centrum miasta.
O tych i innych wydarzeniach w  bieżącym wydaniu Informatora.
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