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W miesiącu lipcu i sierpniu nie będzie dyżurów Prezydium oraz Radnych 

Rady Miejskiej w Wolsztynie. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn zmienia, na czas wakacyj-

ny, godziny otwarcia. Od dnia 02.07. do dnia 01.09. br. biblioteka będzie 

czynna: od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00, w sobotę – nieczynna. 

 

 
Zapraszamy na  

festiwal country! 

Już w piątek 10 sierpnia od godz. 18.00 pod ha-

słem "PURE COUNTRY - WARMING UP!" rozpocz-

ną się w Parku Miejskim w Wolsztynie imprezy 

towarzyszące Festiwalowi „Czyste Country”. 

Wśród nich: koncerty na scenie głównej oraz po-

kazy i warsztaty taoca country dla wszystkich chętnych. Finał warsztatów tanecz-

nych będzie miał formę konkursu, a dla najlepszych tancerzy organizatorzy prze-

widzieli atrakcyjne nagrody.  

Gwiazdami tegorocznego festiwalu będą Ray Scott, George Hamilton IV i George 

Hamilton V.  Koncerty i występy odbędą się w sobotę od 16.30 i w niedziele od 

16.00. Więcej informacji na stronie www.country.wolsztyn.pl. 

Noc Świętojańska 

W dniu 22 czerwca br. 

nad jeziorem w Świętnie 

Koło Gospodyo Wiejskich 

w Świętnie oraz Wolsz-

t y o s k i  D o m  K u l t u r y 

wspólnie zorganizowali 

Noc Świętojaoską w któ-

rej licznie uczetniczyli 

m i e s z k a o c y  G m i n y 

Wolsztyn i nie tylko... 

Grupa Myślących Inaczej to aktualnie ośmioosobowy 

zespół młodzieżowy działający w Wolsztyoskim Domu 

Kultury. Poczynaniami amatorów sztuki aktorskiej kieruje 

instruktor Wolsztyoskiego Domu Kultury Ryszard Muzy-

czuk. Mimo nazwy sekcji, czyli kabaretowo teatralnej, 

młodzież nie zamierza poruszad się tylko na tej płaszczyź-

nie tematycznej. Śmiało można powiedzied, że to otwar-

ta na świeży powiew pomysłów grupa twórcza. W swojej 

krótkiej karierze udało im się zrealizowad performance, 

happening, dwa godzinne programy kabaretowe, spek-

takl teatru lalek, a od niedawna bawią młodą widownię 

spektaklem kostiumowym „Zwierzęta w mieście”.

 Przedstawienie w wykonaniu GMI to opowieśd  

o próbie bycia kimś innym. Historia o zwierzątkach jest 

przestrogą przed nierozważnymi decyzjami oraz brakiem 

szacunku do tego co się posiada. Każdy z nas chce byd 

lepszy i mied więcej, a to co zasłyszymy o barwnym świe-

cie, który ponod istnieje, tyle że za naszym płotem nieko-

niecznie może okazad się prawdą. 

 Autorem spektaklu oraz scenografii jest GMI. Ma-

ski do spektaklu wykonał Ryszard Muzyczuk, a w tworze-

niu kostiumów pomagali uczestnicy Warsztatów Terapii 

Zajęciowej z Wolsztyna. 

Do tej pory zrealizowano 6 przedstawieo dla przedszkoli i szkół z Wolsztyna. Istnieje taka możliwośd, aby spektakl został wystawiony poza murami Wolsztyoskiego Domu 

Kultury. Więcej informacji w biurze WDK lub pod nr. tel. (068) 384 27 61. 


