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Międzynarodowy obóz  

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

W dniach 7-14 lipca br. młodzi strażacy z terenu gminy 

Wolsztyn i zaprzyjaźnionej gminy Schönwalde w Niem-

czech uczestniczyli w XII międzynarodowym obozie szko-

leniowo – wypoczynkowym Młodzieżowych Drużyn Po-

żarniczych, który odbył się na terenie Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego w Świętnie.  

Obozy młodzieży polskiej i niemieckiej odbywają się na-

przemian już od 12 lat, i cieszą się dużym zainteresowa-

niem. Tegoroczne spotkanie finansowane było przez OSP 

Świętno, Urząd Miejski w Wolsztynie, Zarząd Oddziału 

Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Wolsztynie i Polsko - 

Niemiecką Współpracę Młodzieży, która jest wspólną 

inicjatywą rządów Polski i Niemiec. PNWM powstała na 

mocy „Umowy o polsko – niemieckiej współpracy mło-

dzieży” z dnia 17 czerwca 1991 roku jako niezależna od 

rządów organizacja międzynarodowa. Podstawę tej 

umowy stanowi „Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaz-

nej współpracy” z dnia 17 czerwca 1991 roku oraz „ 

Umowa o wymianie młodzieży „ z dnia 10 listopada 1989 

roku. PNWM rozpoczęła oficjalnie swoją działalność w 

roku 1993. Od tego czasu jest ona 

odpowiedzialna za wspieranie 

szkolnej i pozaszkolnej wymiany 

młodzieży w obu krajach. 

Głównym celem spotkania mło-

dzieży polskiej i niemieckiej było 

doskonalenie wiedzy pożarniczej 

poprzez udział w ćwiczeniach  

i zajęciach teoretycznych. Mło-

dzież brała udział w licznych grach 

i zabawach powiązanych z ćwicze-

niami strażackimi. Ponadto roze-

grano turniej tenisa stołowego, 

strzelania z wiatrówki, gry tereno-

wej oraz przeprowadzono ćwiczenia z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy. 

W trakcie spotkania młodzi strażacy zwiedzali okolice 

Świętna i Wolsztyna, byli na basenie w Wolsztynie, od-

wiedzili Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, zwie-

dzali Międzyrzecki Rejon Umocniony i wiele innych cieka-

wych miejsc. Byli gośćmi na Powiatowych Zawodach 

Sikawek Konnych, które odbyły się 8 lipca w Reklinie. 

Uczestnicy obozu MDP odwiedzili również jednostkę 

straży pożarnej w Świętnie i Kębłowie oraz Komendę 

Powiatową PSP w Wolsztynie, gdzie zapoznali się ze 

sprzętem jakim te jednostki dysponują. Na zakończenie 

spotkania wszyscy jego uczestnicy otrzymali dyplomy  

i okolicznościowe upominki.  Następne spotkanie mło-

dzieży polskiej i niemieckiej odbędzie się w 2013 roku  

w Niemczech. 

Tekst: Henryk Żok 

Sezon letni w GCI 

Zakończony sezon wakacyjny był dla pracowników 

Gminnego Centrum Informacji kolejnym czasem do-

świadczeń, jak i czasem „zbierania plonów” wcześniej 

przeprowadzonych kampanii promocyjnych w najrozma-

itszych zakątkach Wielkopolski i nie tylko.     

Począwszy od samego czerwca biuro GCI stało się stałym 

punktem odwiedzin turystów przybyłych do Wolsztyna . 

Po uzyskaniu niezbędnych turystycznych informacji czę-

sto pozostawali na dłużej, dzieląc się pierwszymi wraże-

niami, zapytując o bazę noclegową, wypożyczenia sprzę-

tu wodnego czy rowerów. Goście przybywający do pla-

cówki Urzędu Miejskiego pełniącego funkcję Informacji 

Turystycznej wypoczywali w cieniu okazałego kaszta-

nowca w Ogrodzie im. Roberta Kocha, a najmłodsi sko-

rzystali z oferty plastycznej kolorując obrazki przedsta-

wiające m.in. zabawne skrzaty na parowozach. Stałym 

zadaniem GCI jest również oprowadzanie grup zorgani-

zowanych będących samorządowymi gośćmi. I tak w tym 

roku były to grupy z Litwy, Niemiec i Ukrainy. 

Pracownicy GCI uczestniczyli w przejeździe pociągu spe-

cjalnego „Piast” prowadzonego przez wolsztyński paro-

wóz i złożonego ze składu 4 zabytkowych wagonów  

z początku XX wieku. Wspomniany pociąg przejechał na 

trasie Poznań Główny – Wągrowiec – Gniezno – Poznań 

Główny, gdzie  

w samym Gnieźnie 

odbywała się impre-

za „Koronacja kró-

la”, a mieszkańcy 

p o s z c z e g ó l n y c h 

miast na trasie prze-

jazdu otrzymali in-

formacje o naszym 

pięknym mieście 

wraz z małym upo-

minkiem, jakim był 

niepowtarzalny czer-

wony balonik z wolsz-

tyńską ciuchcią.  

W ostatnią sobotę 

sierpnia w ogrodzie na 

zapleczu GCI odbył się 

koncert zespołu 

T.I.M.S., jak również 

nowatorska impreza w 

naszym mieście Silent Disco, współorganizowana przez 

agencję Studio 21 i Wolsztyński Dom Kultury.  

Zespół pracowników GCI jest również w trakcie przygo-

towania nowego filmu promującego atrakcje turystyczne 

Gminy Wolsztyn, który swoją premierę będzie miał wio-

sną 2013 r. Dzięki temu przedsięwzięciu w maju nad 

Wolsztynem pojawiły się aż cztery balony, unoszące się 

w powietrzu w godzinie przyjazdu pociągu prowadzone-

go przez parowóz z Poznania. Efekt tych nagrań można 

zobaczyć w Internecie – Youtube – „Wolsztyn - lot balo-

nem”. 

Z szerszych działań, na większą skalę, przedstawiciel 

Gminnego Centrum Informacji został zaproszony do  

Kapituły i uczestniczył w konkursie „Na najlepszy  

produkt turystyczny – certyfikat Polskiej Organizacji  

Turystycznej”. Konkurs na etapie regionalnym przepro-

wadzony został przez Wielkopolską Organizację Tury-

styczną celem wyłonienia najbardziej atrakcyjnych, no-

watorskich i przyjaznych dla turystów produktów tury-

stycznych mogących stać się wizytówką Wielkopolski.  

Z ciekawostek warto także wspomnieć, że podczas wa-

kacji w GCI została stworzona mini-galeria prac wolsz-

tyńskich artystów – Pani Urszuli Bujakiewicz i Pana Stani-

sława Kasztelańczyka, w której prezentowane są prace 

wspomnianych osób. Eksponowane obrazy czy ikony 

mogą być zarówno podziwiane, jak i zakupione na pre-

zent. 

Natomiast w najbliższym czasie działania Gminnego Cen-

trum Informacji skoncentrowane zostaną m.in. na: 

- we wrześniu: przygotowanie kampanii promocyjnej 

podczas Winobrania w Zielonej Górze, zorganizowanie 

wizyty studyjnej amerykańskiej stacji telewizyjnej Travel-

scope przygotowującej film promocyjny przedstawiający 

zaledwie tylko 2 atrakcje z Wielkopolski, w tym naszą 

Parowozownię, 

- w wyniku nawiązanego w maju kontaktu z przedstawi-

cielami stacji BBC koordynacja wrześniowej wizyty ekipy 

w Muzeum Roberta Kocha, 

- w październiku 

przeprowadzenie 

prezentacji tury-

stycznej Gminy 

Wolsztyn na Tar-

gach Regionów        

i Produktów Tury-

stycznych Tour 

Salon.   
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