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Wolsztyn na Winobraniu w Zielonej Górze
W wyjątkowo upalny weekend (7-8 września 2013 r.) pracownicy Gminnego Centrum Informacji wyruszyli do Zielonej Góry, aby zaprezentować walory turystyczne Gminy Wolsztyn podczas tradycyjnego święta Winobrania. Wolsztyńskie stoisko znajdowało się na samym Rynku, przy Polsko-Niemieckim Centrum Promocji i Informacji Turystycznej i przyciągało uwagę zwiedzających niepowtarzalnymi eksponatami, związanymi z jedyną czynną w Europie Parowozownią. Turyści zatrzymywali się, aby obejrzeć wolsztyńskie parowozy na wielkoformatowych zdjęciach, semafor czy zabytkowy szlaban. Chętnie sięgali też
po foldery, mapy, pocztówki oraz dopytywali się o kolejną Paradę Parowozów czy inne
imprezy odbywające się w naszym mieście. Pracownicy GCI przygotowali również ofertę
dla najmłodszych uczestników Winobrania, tzw. „kącik skrzata” z parowozowymi kolorowankami i balonami oraz układanie puzzli z wolsztyńską lokomotywą. Ciekawym elementem, zwracającym uwagę na stoisko, było koło fortuny w kształcie parowozowego koła.
Każde dziecko chciało wziąć udział w konkursie, w którym można było wygrać nagrody,
m.in. kubek, długopis, plan lekcji, gwizdek, notesik czy zakładkę do książki, a wszystkie te gadżety z wizerunkiem „ciuchci”. Weekendowa promocja była bardzo udana. Dzięki takim akcjom nasze miasto jest rozpoznawalne w kraju i za granicą, ponieważ turyści z Niemiec także byli chętni na
wizytę w naszym mieście. Miejmy nadzieję, że promocja przyniesie efekt i w przyszłym roku większa liczba turystów odwiedzi Wolsztyn.

Zaproszenie do wspólnych obchodów rocznicowych poświęconych pamięci Józefa Marii Hoene-Wrońskiego
W związku z 160-tą rocznicą śmierci tego urodzonego w naszym mieście naukowca, 11 października br. - w łączności z
obchodami Gminnego Dnia Edukacji Narodowej - na terenie Wolsztyna odbędzie się szereg imprez nawiązujących do
życia i osiągnięć naukowych Józefa Marii Hoene-Wrońskiego. Przypomnijmy, że jego imieniem od wielu lat nazwana
jest jedna z ulic na Osiedlu Rożka, a w 2006 roku - w 230-tą rocznicę urodzin, Rada Miejska w Wolsztynie podjęła
uchwałę o nazwaniu skweru u zbiegu ulic: Słodowa i 5-go Stycznia – Placem Józefa Marii Hoene -Wrońskiego. Z tej też
okazji przeniesiono na Plac popiersie Wrońskiego autorstwa prof. Józefa Petruka, wykonane w 1976 roku i zlokalizowane dotąd w ogrodzie przy Muzeum Roberta Kocha. Mając jednak świadomość, że sylwetka naukowca jest stosunkowo mało znana, szczególnie młodemu pokoleniu, postanowiliśmy właśnie młodzież włączyć w rocznicowe obchody. W związku z tym na Wolsztyńskim Rynku stanie Gminne Centrum Nauki, w którym cały dzień przeprowadzane
będą ogólnodostępne doświadczenia i pokazy z dziedzin mu najbliższych, czyli fizyki i astronomii, przygotowane przez
fizyków z naszych gimnazjów. Każdy zainteresowany może przyjść i zobaczyć jak np. wygląda maszyna parowa wypożyczona na ten dzień z Muzeum Narodowego, Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz na bazie jakich badań udało się ją skonstruować. Dowiemy się
też o pomiarach optycznych, którymi zajmował się Józef Wroński i poznamy nieznany szerzej wątek biograficzny związany z jego udziałem w Powstaniu Kościuszkowskim. Imprezami towarzyszącymi będą:
• I Gminny Maraton Matematyczny – przygotowany przez matematyków z gimnazjów gminnych, który rozpocznie się 10 października
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn, a zakończy rozgrywką finałową na Rynku w dniu 11 października,
• tematyczna gra uliczna przygotowana przez GCI, a skierowana do uczniów szkół podstawowych,
• konkurs wiedzy o życiu Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, przygotowany przez nauczycieli historii, który odbędzie się na Rynku,
• wystawa okolicznościowa, przygotowana przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn, która zostanie otwarta 10 października.
Ten swoisty „piknik naukowy” będzie zarazem inauguracją tradycyjnych Dni Nauki organizowanych corocznie przez Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału wszystkich, którym bliska jest historia Wolsztyna.
Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski

Spotkanie z przyszłymi studentami Politechniki Poznańskiej

Zaproszenie na wystawę „Rotmistrz Witold Pilecki”

6 września br. w Ośrodku Jelonek w Karpicku Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski
spotkał się z władzami Politechniki Poznańskiej, Samorządem Studentów oraz przyszłymi studentami także z ziemi wolsztyńskiej. Podczas spotkania była możliwość zaprezentowania infrastruktury oraz walorów turystycznych Gminy Wolsztyn.

W dniu 9 września 2013 r. o godz. 13:00 nastąpiło inauguracyjne otwarcie wystawy pt. „Rotmistrz Witold Pilecki Ochotnik do Auschwitz”. Wystawę będzie
można zwiedzić w Galerii "Promocje" przy Wolsztyńskim Domu Kultury w
dniach od 9.09.2013 do 26.09.2013 r. Na wystawę zaprasza Burmistrz Wolsztyna, Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze oraz Wolsztyński Dom Kultury. Obecni
goście zachęcali także szkoły do uczestniczenia w niezwykłej lekcji historii.

