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Niepodległościowe Święto
W Wolsztynie, podobnie jak i w całym kraju, odbyły się uroczyste
obchody 94 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W niedzielę 11 listopada br. w Parafii św. Józefa odprawiona została Msza Św. w intencji Ojczyzny.
W Mszy Św. wzięli udział mieszkańcy Wolsztyna, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz
liczne poczty sztandarowe. Po Mszy delegacje prowadzone przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3
niosących 123 metrową flagę symbolizującą 123 lata zniewolenia pod zaborami przeszły pod Pomnik
Niepodległości, gdzie złożono wiązanki kwiatów.

Gminne Centrum Informacji w kończącym się roku prze- ją kilkanaście grup szkolnych i przedszkolnych oraz
prowadziło szereg kampanii promocyjnych. Do najważ- mieszkańcy Zielonej Góry, którym o wolsztyńskich paroniejszych z nich można zaliczyć prezentacje targowe wozach opowiadali pracownicy GCI.
i udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych we
Wrocławiu, Targach TOURTEC w Jeleniej Górze oraz
w Tour Salon w Poznaniu. Poza tym przy współpracy
z Wielkopolską Organizacją Turystyczną Wolsztyn był
promowany również w takich miejscowościach, jak:
Łódź, Warszawa oraz Gdynia.
Wśród
wielu
stoisk na w/w
targach wolsztyńska ekspozycja wyróżniała
się swą niepow t a r z a ln o ś c i ą
i oryginalnością.
Tą wyjątkową
odrębność zapewnia
nam
największa
wolsztyńska
atrakcja
turystyczna - Parowozownia, a w
związku z tym pojawienie się takich eksponatów jak:
fragment rogatki kolejowej wraz z dzwonkiem, semafor
czy torowa lampa sygnałowa. Zwiedzających przyciągały
również nowe atrakcje przygotowane przez pracowników Gminnego Centrum Informacji, w tym możliwość:
zasmakowania parowozowych pierników przygotowanych przez Cukiernię Asprod, ułożenia wielkoformatowych puzzli - przedstawiających wolsztyński parowóz,
Kącik Urwisa – z kolorowankami dla najmłodszych oraz
konkurs wiedzy o Gminie Wolsztyn, w którym główną
nagrodą był weekendowy pobyt w Wolsztynie.
GCI był także pomysłodawcą wielu innych akcji promocyjnych, zachęcających do przyjazdu do Wolsztyna.
W ramach kilkuletniej współpracy z Polsko-Niemieckim
Centrum Promocji i Informacji w Zielonej Górze zorganizowało wystawę zdjęć parowozów pt. „Wolsztyn zaprasza na Paradę Parowozów”. Pierwszego dnia odwiedziło

Okazją do zaprezentowania oferty nie tylko Parowozowni, ale również samego Wolsztyna i jego okolic, były również przejazdy pociągów specjalnych do Torunia i Bydgoszczy ("Piernik" i "Ko-Piernik") oraz pociąg specjalny
PIAST na „Koronację Królewską” do Gniezna, na czele
których stanęła słynna „Piękna Helena” czy drugi wolsztyński parowóz Ol 49. Na pokładzie pociągu podróżowali
przedstawiciele Gminnego Centrum Informacji oraz Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni promując Wolsztyn i jego atrakcje turystyczne zarówno
wśród podróżnych, jak i wielu innych osób zgromadzonych na stacjach kolejowych, przy których zatrzymywał
się pociąg.
Kolejnym miejscami, w których GCI zaprezentowało potencjał turystyczny Wolsztyna, była Galeria Handlowa
w Lesznie, Centrum Informacji Turystycznej na Starym
Rynku w Poznaniu podczas EURO 2012 oraz CIT w Zielonej Górze podczas wrześniowego Winobrania.
Jednym ze stałych zajęć pracowników wolsztyńskiego
Centrum Informacji jest zaangażowanie w realizację wielu nagrań filmowych o Wolsztynie. W tym roku wizytę
złożyły w naszym mieście telewizje nie tylko z Polski
(TVP czy TVN), ale również zza granicy: z Japonii
„WOWOW”, ze Stanów Zjednoczonych Travelscope oraz
z Wielkiej Brytanii BBC. Natomiast w ramach członkowstwa Wolsztyna w Wielkopolskiej Regionalnej Grupie
Działania Kraina Lasów i Jezior został nakręcony spot
reklamowy promujący turystycznie Gminę Wolsztyn .

Oprócz tego GCI zaangażowało się w inne działania, takie jak: współorganizacja wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wolsztynie Międzynarodowego Rajdu Rowerowego, udział w Kapitule Konkursu na „Najlepszy
Produkt Turystyczny – Certyfikat POT” oraz obsługa
punktów informacyjnych podczas lokalnych wydarzeń,
jak: Parada Parowozów, Dzień Dziecka w Parowozowni,
Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk-Karkonosze
Tour, Jarmark Miodowy na Skansenie, Piknik „Czyste
Country” czy gminne dożynki w Chorzeminie.
Kolejny już raz za swoją działalność GCI otrzymało certyfikat i trzy gwiazdki Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Wyróżnienie było obwarowane licznymi kryteriami, m.in. znajomością języków obcych oraz doświadczeniem informatorów, oznakowaniem i lokalizacją
punktów oraz ich wyposażeniem i dostępnością dla osób
niepełnosprawnych.
Wraz z nowym
rokiem szkolnym
zespół GCI był
inicjatorem lekcji regionalnych
pt: „Moje miasto”. W ramach
zajęć odbyły się
l e k c j e :
„Działalność
Gminnego Centrum Informacji, jako miejsca obsługi turysty oraz atrakcje turystyczne Wolsztyna”, oraz zajęcia
terenowe „ Zespół pałacowo-parkowy w Wolsztynie”.
W przygotowaniu kolejna lekcja „Wolsztyn w okresie
świątecznym wraz z symboliką Świąt Bożego Narodzenia”. Ostatnie zajęcia połączone z tradycyjnie już odbywającym się w GCI warsztatami malowania bombek
i ozdabiania parowozowych pierników.
Rok ten obfitował w szereg wydarzeń o charakterze promocyjnym, które z pewnością przełożą się na popularyzację naszego regionu i naszych atrakcji turystycznych,
a tym samym coraz to większą liczbę odwiedzających
nas gości.
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