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Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - maj 2013
Najmłodsi na wielkiej scenie

Do you speak english?

Przy pięknej, słonecznej pogodzie w Parku Miejskim w niedzielę 19 maja br.
odbyła się Rodzinna muzyczna majówka AKTIWA. Na scenie Muszli Koncertowej można było obejrzeć i posłuchać wzruszających występów dzieci z przedszkoli nr 3, nr 5 (na zdjęciu), Niepublicznego Przedszkola Sióstr Miłosierdzia
Świętego Wincentego a Paulo w Wolsztynie oraz uczniów ze szkoły podstawowej nr 3 i nr 4 z Wolsztyna. Zagrały także zespoły Power Hit i Dixie Kings.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie odbył się I Gminny Konkurs Języka Angielskiego
„Koala” dla klas 4-6, pod patronatem Wydawnictwa OXFORD. Do konkursu przystąpiło 52
uczniów ze szkół: SP nr 3 w Wolsztynie, SP nr 1 w Wolsztynie, SP w Świętnie, SP we Wroniawach, SP w Starym Widzimiu oraz SP w Obrze. Uczestnicy rozwiązywali test składający
się z 30 pytań zamkniętych, które obejmowały zagadnienia leksykalne i gramatyczne.
Laureatami I edycji konkursu zostali: Klasy IV: 1. Marcin Nowacki SP Obra, 2. Aleksandra
Wojtkowiak SP1 , 3. Eryka Szymkowiak SP Obra. Klasy V: 1. Zofia Żok SP3, 2. Weronika
Droździk SP3, 3. Maria Kowalska SP1. Klasy VI: 1. Michał Nowak SP1, 2. Franciszek Kruk
SP3, 3. Jakub Przybyła SP3.
Tekst: SP 3

Promocja w Holandii
Na zaproszenie Vincentego Freriks’a dyrektora
bibliotek z partnerskiej gminy Peel en Maas w
czwartek 9 maja br. w miejscowości Maasbree
odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu poświęconego promocji artykułu w największym holenderskim czasopiśmie kolejowym Rail Magazine o wolsztyńskiej parowozowni.
Dzięki współpracy Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy Wolsztyn z bibliotekami gminy Peel en
Maas w Holandii udało się opublikować kilkunoclegowej, a także miał możliwość uczestniczenia w
konkursie – zakręcenia kołem fortuny w kształcie paroW dniach 10-11 maja br. pracownicy Gminnego Centrum wozowego koła. Tym razem sponsorem jednej z główInformacji Urzędu Miejskiego w Wolsztynie zaprezento- nych nagród był Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji w
wali walory turystyczne Gminy Wolsztyn podczas Mię- Wolsztynie.
dzynarodowych Targów Turystycznych TOURTEC w JeleNie zabrakło także tradycyjnego już w ramach wolsztyńniej Górze. Nasza prezentacja odbyła się na wspólnym
skiego stoiska targowego „Kącika Urwisa”, w którym
stoisku ze Starostwem Powiatowym w Wolsztynie, które
dzieci otrzymywały kolorowankę z
w ramach podpisanego porozumienia współpracuje z
parowozem, karteczkę z sympatyczpowiatem jeleniogórskim. Obsługę wolsztyńskiego stoinym skrzatem do samodzielnego
ska wspierał również przedstawiciel wolsztyńskiego
wykonania pieczątki z logo „Wolsztyn
Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopełną parą”, a także czerwony balopolski.
nik z wizerunkiem dymiącej ciuchci.
Ponownie nasze parowozowe, bardzo wyróżniające się
Dowodem dużego zainteresowania
stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem – odnaszym regionem, atrakcjami turywiedzający pytali o możliwości pobytu weekendowego,
stycznymi, imprezami organizowanyjak i wakacyjnego, dużym zainteresowaniem cieszyły się,
mi w Wolsztynie są przekazy medialna stałe wpisane już w kalendarz, wolsztyńskie imprezy,
ne – gazeta lokalna JELONKA – w
jak: Parada Parowozów, Festiwal Czyste Country, czy
serwisie internetowym pierwsze
wrześniowe zawody rowerowe MTB. Dużą uwagę pozdjęcie - z wolsztyńskiego „Kącika
święcano także obiektom pocysterskim naszego powiatu.
Urwisa”, a w paśmie regionalnym
Każdy z zainteresowanych otrzymał informator z opisem
TVP INFO – oddział Wrocław w wiaatrakcji turystycznych Ziemi Wolsztyńskiej, ofertę bazy
domościach w Faktach poza Lubo-

Targi turystyczne w Jeleniej Górze

nastostronicowy artykuł autorstwa Wojciecha Lisa, wzbogacony licznymi fotografiami,
w majowym wydaniu czasopisma Rail Magazine. Podczas pierwszego spotkania goście
mogli podziwiać także wystawę zdjęć naszych
parowozów w wykonaniu holenderskiego
fotografika Nando Harmsena oraz Wojciecha
Lis, która od marca do października br.
"wędruje" po Holandii. Na kolejnych spotkaniach w innych miejscowościach Wojciech
Lis także opowiadał o wolsztyńskiej parowozownii.
mierzem i Świnoujściem wspomina się także o wolsztyńskiej parowozowni.
Podsumowując, miniony weekend był owocnym wypromowaniem atrakcyjności turystycznej Gminy Wolsztyn,
która w najbliższych latach zapewne przyniesie wymierne korzyści.
Tekst: GCI Wolsztyn

