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Howard Jones ufundował bilety
Dnia 17 kwietnia br. w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Wolsztynie odbyło
się spotkanie przedstawiciela Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei z Poznania, Pana Artura Wieczorka z Howardem Jones’em oraz Katarzyną Jęczmionka - przedstawicielem
Gminnego Centrum Informacji celem przekazania biletów na przejazd turystycznymi
pociągami prowadzonymi przez wolsztyńskie parowozy.

Howard Jones, propagator i miłośnik wolsztyńskich parowozów,
przekazał bilety w ramach wsparcia organiOrganizatorem wspomnianych pociągów jest Instytut z Poznania. Howard Jones jest zacji turystycznych pofundatorem 120 biletów, przeznaczonych dla młodzieży i dzieci z wolsztyńskich szkół i ciągów
specjalnych
przedszkoli, a ich dystrybucją zajmie się wolsztyńskie GCI.
prowadzonych zabytkowym taborem popuBilety obejmują przejazdy pociągami:
laryzując tym samym tę
- MAJA—na trasie Wolsztyn - Wschowa - Poznań - Wschowa - Wolsztyn w dniu
formę promocji, jako ciekawy sposób spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzie1 maja 2013,
ży. Ponadto niespodzianką od Pana Howarda była także butelka – skarbonka z pieniędzmi zbieranymi przez gości „Domu angielskiego” Wolsztynie z przeznaczeniem na
- BASZTA—na trasie Wolsztyn - Gostyń - Wolsztyn w dniu 2 maja 2013,
zakup słodyczy dla dzieci podczas przejazdu wspomnianymi majowymi pociągami tury- PYRA—na trasie Wolsztyn - Poznań - Wolsztyn w dniu 4 maja 2013,
stycznymi.
- STEFAN—na trasie Wolsztyn - Stefanowo - Wolsztyn w dniu 4 maja 2013,
Pracownicy Gminnego Centrum Informacji spotkali się już z przedstawicielami placó- WOJCIECH—na trasie Wolsztyn - Poznań - Wolsztyn w dniu 18 maja 2013.
wek oświatowych na terenie miasta Wolsztyna celem rozdysponowania biletów.
Szczegóły dotyczące rozkładu jazdy poszczególnych pociągów dostępne są na stronie

Serce motocyklisty
W sobotę na wolsztyńskim Runku
odbyła się już V edycja akcji MOTOSERCE. Motoserce jest ideą
wynikającą z potrzeby serca i chęci działania. Pamiętajmy, że krew
jest darem życia. Przygotowano
ponadto atrakcje dla dzieci, zabawę z animatorami i wystawę motocykli.

Sztandar dla hodowców gołębi pocztowych
W Kościele św. Józefa w Wolsztynie odbyło się poświęcenie sztandaru Związku Hodowli Gołębi Pocztowych. W uroczystości w dniu 20 kwietnia wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządu z Gminy
Wolsztyn, Siedlec i Rakoniewic. Burmistrz Wolsztyna podkreślił, że jest to bardzo ważne wydarzenie
m.in. ze względu na zaangażowanie członków związku i długi staż jakim mogą pochwalić się na terenie
Gminy Wolsztyn.

