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Okres wakacyjny sprzyja wzmożo-

nej aktywności ruchu turystyczne-

go odnotowywanego na terenie 

Gminy Wolsztyn. Przyjeżdżający 

turyści zatrzymują się przede 

wszystkim w miejscowościach let-

niskowych takich jak Karpicko, 

Świętno czy Wilcze.  

Mimo, iż liczba miejsc noclegowych 

utrzymuje się na niezmienionym 

poziomie i wynosi ponad 1200 noc-

legowych w hotelach, ośrodkach 

wypoczynkowych i kwaterach pry-

watnych znacząco poprawia się 

stan infrastruktury okołoturystycz-

nej w Gminie Wolsztyn. Oprócz 

stałych i znanych już obiektów mu-

zealnych i kulturalnych pojawił się 

nowy obiekt Fala Park, który swoi-

mi  usługami znakomicie wpisuje 

się w ofertę rekreacyjno-sportową 

dostępną dla mieszkaoców Wolsz-

tyna i odwiedzających nas tury-

stów. W tym roku swą ofertę tury-

styczną powiększył Wolsztyoski 

Klub Żeglarski oferujący przejażdżki 

łodziami pomiędzy Jeziorem Be-

rzyoskim, a Jeziorem Wolsztyoskim 

przez nową śluzę przy hotelu Kau-

kaska.  

Obsługą ruchu turystycznego  

w Gminie Wolsztyn od lat zajmuje 

się Gminne Centrum Informacji, 

którego pracownicy utrzymują sta-

ły kontakt z hotelami i ośrodkami 

wypoczynkowymi w zakresie kol-

portażu materiałów promocyjnych 

i przekazywania informacji o wyda-

rzeniach kulturalno-sportowych 

realizowanych przez gminne jed-

nostki. Konsekwentnie realizowa-

nym przez GCI zamierzeniem jest 

dotarcie do możliwie największej 

liczby turystów bezpośrednio do 

miejsca ich wypoczynku tj. hoteli  

i ośrodków i przekazanie im zawsze 

aktualnych informacji. Specjalnie 

dla turystów zostały opracowane 

„pakietowe pobyty” w Wolsztynie 

tj. pobyt jedno-, dwu-, trzydniowy 

lub dłuższy. 

Poza swoją statutową działalnością 

Gminne Centrum Informacji planu-

je w tym roku zorganizowad także 

tradycyjne już „Kino pod gwiazda-

mi” – w tym roku połączone z pre-

mierą nowego filmu promocyjnego 

Wolsztyna. Kontynuowane będą 

tzw. „Spacery po Wolsztynie” oraz 

„oprowadzanie po parowozowni”. 

Warto zwrócid uwagę, iż dzięki 

działającym na terenie miasta  

bezpłatnych strefom dostępowym 

do Internetu oraz trzem infokio-

skom zawierających wszystkie nie-

zbędne informacje m.in. o atrak-

cjach turystycznych, kalendarzu 

imprez czy bazie gastronomiczno-

hotelarskiej turysta ma zapewnio-

ny całodobowy dostęp do interesu-

jących go informacji.  

Kolonie i półkolonie 

W okresie wakacji ze środków gminnych przeznaczonych na realizację 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych zorganizowany zostanie wypoczynek letni dla dzieci.  

- Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BABEX-2 TOUR” w Pozna-

niu – kolonie terapeutyczne w Kołobrzegu dla 50 osób. Firma zapew-

nia transport autokarem, realizację programu profilaktyczno-

terapeutycznego, opiekę medyczną, wyżywienie, ubezpieczenie itp.  

- Fundacja „ODZEW” z Leszna - kolonie socjoterapeutyczne dla człon-

ków rodzin uzależnionych i współuzależnionych w Boszkowie. Wyjazd 

dla 34 dzieci. W programie kolonii oprócz zajęd rekreacyjnych będą 

prowadzone także zajęcia z pedagogiem i socjoterapeutą. 

W koloniach i obozach terapeutycznych w pierwszej kolejności wezmą 

udział dzieci uczęszczające do świetlic środowiskowych, jako uzupeł-

nienie całorocznej pracy z dziedmi. Poza tym kilka skierowao jest dla 

dzieci podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie. 

Ponadto w gminie zorganizowanych  zostanie 9 półkolonii i dziecio-

ców, w których weźmie udział  ponad 300 dzieci 

Lato w bibliotece! 

03.07.  — g. 11.00 Cykl zajęd dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. 

„Śniadanie z książką” 

05.07. — g. 11.00 Lato i jego uroki w mieście, własne przeżycia i obserwacje w plenerze  

10.07.  — g. 11.00 Cykl zajęd pt. „Śniadanie z książką”  

12.07. — g. 11.00 Głośne czytanie najciekawszych bajeczek- poznajemy słowa, ciekawostki, 

ilustracje. Możliwośd malowania i kolorowania  

17.07.  — g. 11.00 Cykl zajęd pt. „Śniadanie z książką”  

19.07. — g. 11.00 Projekcja bajek dla dzieci. Konkurs plastyczny pn. „Mój ulubiony bohater 

bajkowy” 

24.07. — g. 11.00 Cykl zajęd pt. „Śniadanie z książką”  

26.07.— g. 11.00 Warsztaty plastyczne pt. ”Różne techniki sztuki orgiami”  

31.07. — g. 11.00 Cykl zajęd pt. „Śniadanie z książką”  

02.08. — g. 11.00 Zabawy z cyklu „100 zabaw dla dzieci”  

07.08. — g. 11.00 Cykl zajęd pt. „Śniadanie z książką”  

09.08. — g. 11.00 Pocztówka z wakacji – zajęcia plastyczne 

14.08. — g. 11.00 Cykl zajęd pt. „Śniadanie z książką”  

16.08. — g. 11.00 Wędrówki wolsztyoską ciuchcią po baśniach i legendach  

21.08. — g. 11.00 Cykl zajęd pt. „Śniadanie z książką”  

23.08. — g. 11.00 „Mega bajka moim przyjacielem”- konkurs na wykonanie własnej ksią-

żeczki 

28.08. — g. 11.00 Cykl zajęd pt. „Śniadanie z książką”  

30.08. — g. 11.00 Dziecięcy album fotograficzny na wspomnienia z wakacji  

01.07. – g. 14:00—Zawody Pływackie na jez. Wolsztyoskim w Pływaniu Długodystansowym – 

Grand Prix Wielkopolski; Wyścig Główny im. Tadeusza Mazura – Plaża Miejska 

08.07. – g. 14:00— I Grand Prix Wolsztyna w Piłce Siatkowej Plażowej 

– Plaża Miejska 

14.07. – g. 21:00—I Turniej Piłki Nożnej „Nocą na Orliku” – Orlik 

22.07. – g. 14:00—II Grand Prix Wolsztyna w Piłce Siatkowej Plażowej – Plaża Miejska 

27.07. – g. 9:30—Spartakiada Półkolonii Wolsztyoskiego Domu Kultury – Stadion MOSiR 

28.07. – g. 10:00—Turniej Piłki Siatkowej Plażowej „RUTNICKI CUP” – Plaża Miejska 

04.08. – g. 21:00—I I Turniej Piłki Nożnej „Nocą na Orliku” – Orlik MOSiR 

12.08. – Ig. 14:00—II Grand Prix Wolsztyna w Piłce Siatkowej Plażowej – Plaża Miejska 

21.08. – g. 14:00—IV Grand Prix Wolsztyna w Piłce Siatkowej Plażowej – Plaża Miejska 

28.08. – g. 21:00—Finał Turnieju Piłki Nożnej „Nocą na Orliku” – Orlik MOSiR 

02.09. – g. 14:00—Finał Grand Prix Wolsztyna w Piłce Siatkowej Plażowej – Plaża Miejska 

• W okresie wakacyjnym planujemy wprowadzenie wzorem ubiegłych lat promocyjnej ceny wej-

ścia na Pływalnię dla uczniów z gminy Wolsztyn oraz wakacyjne zajęcia nauki pływania.  

• Informujemy, że Orlik MOSiR w miesiącu lipcu będzie DODATKOWO czynny od poniedziałku do 

piątku od godz. 10:00 do godz. 15:00  

Muzeum Regionalne zaprasza 

29 VI – 1 VII - I Spotkanie Folklorystyczne Ziemi Wolsztyoskiej 

15 VII  - I Lipcowe spotkanie na skansenie 

5 VIII             - 35 Ogólnopolski Zjazd Pszczelarzy  

 


