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Turystyczna dziesiątka 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna obchodzi swoje 10-lecie. To ponad 1,3 mln egzemplarzy wydawnictw promocyjnych, 254 wystąpień promocyjno – targowych w kraju i zagra-
nicą, blisko 6 mln odwiedzających portale internetowe Wielkopolski. W dniu 27 maja br. na specjalnie z tej okazji zorganizowanej konferencji prasowej Zarząd Wielkopolskiej Orga-
nizacji Turystycznej podsumował dotychczasową działalność stowarzyszenia. Przez cały okres swojego istnienia WOT odnotowuje dynamiczny rozwój, zarówno pod względem or-
ganizacyjnym, jak i zakresu  działania. 10 lat temu organizację stworzyło 18 członków założycieli. Aktualnie WOT zrzesza ponad 90 podmiotów (na koniec ubiegłego roku organiza-
cja liczyła 89 członków), którymi m.in. są: samorząd województwa wielkopolskiego; miasta, gminy i powiaty; stowarzyszenia; przedsiębiorstwa i uczelnie wyższe.  

Nowym deptakiem i suchą nogą 
Na przełomie maja i czerwca zakończono przebudowę ciągu pieszo-
rowerowego wraz z przebudową przepustu rowu miejskiego od ul. Dąbrow-
skiego do ul. Gajewskich w Wolsztynie. W skład zamówienia wchodziły zada-
nia: przebudowa odcinka ciągu pieszo- rowerowego oraz ułożenie na-
wierzchni z kostki betonowej częściowo na odcinku istniejącej nawierzchni 
(dł. ok. 135,8 m), a częściowo z wymianą gruntu (na odcinku ok. 167,2 m). 
W ramach zadania wykonano także rozbiórkę starego przepustu z rur beto-
nowych i wykonano nowy przepust z rur PEHD, łącznie z przyczółkami i 
umocnieniami na wlocie i wylocie. Wykonawcą robót, wybranym w drodze 
przetargu nieograniczonego, było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INSTER-
TECH Sebastian Struzik. Koszt zadania - 508.763,37 zł. 

Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski: Od momentu, kiedy nasza gmina przystąpiła do tej organizacji, zostałem wybrany do 
zarządu WOTu. Po ostatnich wyborach mam zaszczyt być po raz kolejny wiceprezesem. W mojej ocenie jest to organizacja, która 
najwięcej działa nie tylko w dziedzinie promocji Wielkopolski, ale również poszczególnych jej członków. Wykorzystujemy to, że 
dzięki korzystnemu położeniu Wielkopolski na mapie komunikacyjnej Europy, dogodnym połączeniom drogowym, kolejowym i 
lotniczym do naszego regionu przyjeżdża coraz więcej turystów oraz gości – ludzi biznesu i nauki, kultury i sportu. Pomimo niewiel-
kich składek, które wnoszą samorządy, ale przez skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, udało się zamknąć budżet na ten 
rok kwotą około 10 mln. zł. A za takie środki możemy realizować bardzo duże przedsięwzięcia. Największy program, który jest 

wdrażany obecnie,  nosi nazwę „Wielka Pętla Warty”. To szlak żeglugi śródlądowej o długości 688 km, prowadzący przez trzy województwa: 
wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie. Do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej przystępuje coraz więcej gmin i powiatów. Ostatnio 
zdecydowała się przystąpić także nasza sąsiednia gmina Siedlec. 

 

Ma 100 lat i dobrze się bawi 
W Parku Miejskim odbył się Piknik Rodzinny z okazji 100-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Zjednoczenie” w Wolsztynie oraz Międzynarodowego Dnia Dziecka. Spółdzielnia 
została założona dokładnie 18 lipca 1914 r. W trwały sposób wpisała się w krajobraz miasta i stała się 
współtwórcą jego nowego oblicza. 

Z Pyrkiem zawsze jest bezpieczniej 
W Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka” odbył się turniej prewencyjny „Z 
Pyrkiem bezpieczniej” zorganizowany przez dyrekcję i grono pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie. Do rywalizacji stanęły drużyny klas 
0-I i II-III podzielone na 12 zespołów. Młodsi i starsi uczniowie utworzyli 
drużyny nazwane poszczególnymi kolorami. Konkursowe zmagania dotyczy-
ły sprawności i wiedzy, obejmowały tematykę dotyczącą bezpieczeństwa w 
drodze do szkoły, w trakcie zabawy, kontaktu z osobami obcymi, znajomo-
ści numerów alarmowych. Zacięta rywalizacja przyniosła zwycięstwo druży-
nie I w grupie dzieci młodszych i V wśród dzieci starszych, wygranymi byli 
jednak wszyscy uczestnicy. Upominki i dyplomy wręczył burmistrz Wolszty-
na Andrzej Rogozinski w asyście dyrektorki SP5 Anny Prosickiej.  


