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Dyskutują już 5 lat!
Początek czerwca w wolsztyńskiej książnicy upłynął pod znakiem jubileuszu Dyskusyjnego Klubu Książki. To już pięć lat temu po raz pierwszy spotkało się grono miłośników samego czytania, ale też i chętnych do rozmów o przeczytanych książkach.
Ta sztuka przekazywania swoich odczuć – z początku nieśmiała – po latach stała się
prawdziwą dyskusją, wymianą poglądów, często bardzo różniących się między sobą.
5 czerwca br. naszych jubilatów powitała dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztym im. Stanisława Platera Arleta Prządka. Podziękowała za lata współpracy
i wyraziła nadzieję, że wolsztyński Dyskusyjny Klub Książki będzie dalej prężnie działał. Niespodzianką dla klubowiczów była prezentacja przygotowana przez Wojtka
Lisa autora książki „Wolsztyn wciąż pod parą”. Pan Wojtek pasjonuje się starymi
lokomotywami z wolsztyńskiej parowozowni. I to właśnie o nich opowiadał zebranym. Goście obejrzeli również film dokumentujący dotychczasową działalność klubu.
Tyle w części dla ducha, a w tej dla ciała. Klubowicze zostali zaproszeni na piknik
z kiełbaskami z grilla; był tort, kwiaty, upominki i chciałoby się rzec zabawa do samego rana.
Tekst: BPMiG

QUEST Spotkanie z Marcinek Rożkiem
W wyniku współpracy Gminnego Centrum Informacji z Panią Aleksandrą Warczyńską z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
powstał pierwszy wolsztyński QUEST. W przygotowanie projektu oprócz Gminnego
Centrum Informacji w Wolsztynie byli zaangażowani również pracownicy Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn oraz Muzeum Regionalnego w Wolsztynie. Mapę do questu wykonał lokalny artysta - Mateusz Kaźmierczak.
Questing to nowatorska metoda odkrywania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego danego miejsca, którą wprowadza coraz więcej miast w Wielkopolsce
(Poznań, Czarnków, Chodzież, Kórnik). Jest zabawą łączącą elementy harcerskich
podchodów i gier terenowych, która kończy się odnalezieniem skarbu. Za pomocą
questingu tworzymy nieoznakowane szlaki, którymi możemy wędrować, jesteśmy
prowadzeni informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach (źródło: questing.pl).

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Obrze
31 maja br. w Obrze przy sali wiejskiej odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez sołtysa i Radę Sołecką.Najmłodsi mieszkańcy oraz ich rodzice
z uwagą oglądali spektakl pt" Doktor Dolittle i jego zwierzęta". Następnie odbyły
się gry i zabawy dla najmłodszych. Nie zabrakło też słodyczy oraz innych atrakcji.
Dzieci zachęcał do zabawy "król lew" oraz "klown". W tym dniu każde dziecko było
zadowolone. Zarówno dzieciom oraz ich rodzicom spodobała się taka forma spędzenia wolnego czasu. Pogoda dopisała i wszystko odbyło się zgodnie z zaplanowanym programem.

Promocja Wolsztyna na Starym Rynku w Poznaniu
Pracownicy Gminnego Centrum Informacji w Wolsztynie wzięli udział w Wielkopolskiej Giełdzie Turystycznej w Poznaniu, odbywającej się pod hasłem „Wpadnij z sąsiedzką wizytą”. Warto wspomnieć, że podczas tego dnia odbywał się Jarmark Świętojański, który skupiał mnóstwo ludzi na Starym Rynku. Akcja promocyjna była bardzo udana, a nasze stoisko przyciągało swoją niepowtarzalnością, na którą składały
się elementy związane z parowozownią, m.in. parowozowe koło
fortuny czy semafor. Spacerowicze chętnie zatrzymywali się przy
naszej ekspozycji, aby dowiedzieć
się o atrakcjach turystycznych
Wolsztyna, ale również, by wziąć
udział w konkursie czy pokolorować wolsztyńską kolorowankę.

Coroczne święto najmłodszych
2 czerwca br. w Woli Dąbrowieckiej odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Pogoda w
ten dzień dopisała, dlatego też dzieci bawiły się prawie do wieczora. Razem z dziećmi
bawili się także rodzice. Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz, który rozdał dzieciom cukierki z okazji ich święta. Atrakcje dzieciom zapewnili mieszkańcy sołectwa
oraz sponsorzy, którym bardzo dziękujemy.

