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Wolsztyn na Międzynarodowych Targach Turystycznych  

W dniach 3 – 5 lutego pracownicy Gminnego Centrum Informacji zaprezentowali po raz 

pierwszy atrakcje turystyczne Gminy Wolsztyn podczas Międzynarodowych Targów Tu-

rystycznych we Wrocławiu. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: PODRÓŻE ZA-

CZYNAJĄ SIĘ OD MARZEO! Wydarzenia towarzyszące targom, to: Festiwal Podróżnika, 

Festiwal Kulinarny oraz Strefa Małego Podróżnika. Gościem specjalnym wrocławskiej 

imprezy turystycznej była znana podróżniczka Elżbieta Dzikowska, którą udało nam się 

zaprosid na tegoroczną Paradę Parowozów. Pani Elżbieta otrzymała również kalendarz  

z wolsztyoskimi parowozami oraz parowozowe wolsztyoskie pierniki. Podczas tegorocz-

nej edycji wrocławskich targów zaprezentowało się 120 wystawców i odwiedziło ponad 

10 tys. zwiedzających. Głównym akcentem promocyjnym stoiska Gminy Wolsztyn była 

oczywiście wolsztyo-

ska parowozownia. 

Jak było do przewidzenia unikatowa kolejowa atrakcja, jak i tegoroczna edycja Parady  

Parowozów wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród gości. Odwiedzający wolsztyo-

ską ekspozycję podkreślali nie tylko atrakcyjnośd turystyczną Wolsztyna i jego okolic, ale 

również dogodne położenie komunikacyjne względem stolicy Dolnego Śląska. Podkreślano 

także zainteresowanie pociągiem specjalnym „Hefajstos” organizowanym z Wrocławia do 

Wolsztyna na coroczne święto parowozów. Wśród ofert poszukiwanych na stoisku zainte-

resowaniem cieszyły się informatory Wolsztyna, plan miasta, materiały poświęcone Paro-

wozowni, jak również prospekty z pocysterskiej Obry. Obsługę wolsztyoskiego stoiska 

wsparli także pracownicy Wolsztyoskiego Domu Kultury i Parowozowni. Już po raz kolejny 

odwiedzający stoisko Gminy Wolsztyn mogli znaleźd także coś dla ciała – jedyne i niepo-

wtarzalne parowozowe pierniki wykonane przez Piekarnię – Cukiernię Asprod.   

30 stycznia 2012 r. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, Kierownik  

Urzędu Stanu Cywilnego Bernadeta Zamelczyk oraz przedstawiciele Cech 

Rzemiosł Różnych złożyli gratulacje Paostwu Stefanii i Franciszkowi  

Marciniakom z Karpicka, którzy w br. obchodzili jubileusz 65-lecia pożycia 

małżeoskiego.  

6 lutego 2012 r. z okazji 60 rocznicy ślubu Paostwa Jadwigi i Ludwika  

Kosickich ze Starego Widzimia życzenia dostojnym Jubilatom  

złożyli Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski i Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego Bernadeta Zamelczyk. 

WYSTAWA ZDJĘĆ PAROWOZÓW W ZIELONEJ GÓRZE 

W Polsko-Niemieckim Centrum Turystyki i Promocji w Zielonej Górze obejrzed można było wystawy zdjęd  

pt. „Wolsztyn zaprasza na Paradę Parowozów” przygotowaną przez Gminne Centrum Informacji. Autorem 

prezentowanych zdjęd był Wojciech Lis. Podczas pierwszego dnia wystawę odwiedziło kilkanaście grup 

szkolnych i przedszkolnych oraz mieszkaocy Zielonej Góry, którym o wolsztyoskich parowozach opowiadali 

pracownicy GCI. Do nawiązania współpracy z Polsko-Niemieckim Centrum Turystyki i Promocji w Zielonej 

Górze doszło podczas Zielonogórskiego Winobrania w 2011 roku, kiedy to GCI prezentowało się na Starym 

Rynku w Zielonej Górze. W ramach wspólnych akcji promocyjnych Zielona Góra będzie promowad się w dniu 

Parady Parowozów oraz na Skansenie podczas Festynu Jesiennego w Wolsztynie. O wystawie informowały 

zielonogórskie media m.in. Radio Zachód i Radio Plus. 


