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GMINA WOLSZTYN

Ten film promuje Wolsztyn na cały świat !
Najnowszy, promujący gminę film, pt. „Wolsztyn inspiruje”, doceniony został w Międzynarodowym Festiwalu FilmAT – Film, Art & Tourism zajmując drugie miejsce w kategorii
„Najlepsze Zdjęcia”. Film od listopada 2013 r. jest w ogólnodostępnej dystrybucji internetowej poprzez stronę wolsztyn.pl oraz serwis internetowy Youtube. To 10-minutowa
prezentacja walorów turystycznych gminy Wolsztyn przedstawiająca dzień z życia w mieście pod względem różnorodności atrakcji i możliwości wypoczynku w regionie. Do dziś
obejrzało go ponad 18 tys. osób i nieustannie cieszy się niesłabnącą popularnością. Dla
autorów scenariusza (pracowników Gminnego Centrum Informacji w Wolsztynie odpowiedzialnych za promocję turystyczną gminy), jak również producenta (Studio ŻuczekFilm) satysfakcją jest pozytywny odbiór zarówno wśród turystów, tych, którzy mieli okazję już poznać Wolsztyn i jego okolice, jak i tych, którzy dopiero planują wyjazd turystyczny szukając ciekawych miejsc w kraju. Mieszkańcy Wolsztyna niejako mieli okazję
na nowo docenić czy odkryć urok swego miejsca zamieszkania.
Organizatorem filmowego konkursu jest Polish Tourfilm Academy, której inicjatywą jest
kontynuowanie międzynarodowych działań prowadzonych od roku 2004 przez Fundację
EUROPE 2004 w zakresie promowania światowego dziedzictwa kulturowego i turystyki
poprzez filmy turystyczne, fotografie i prezentacje multimedialne. Fundacja jest inicjatorem i organizatorem wraz z Business Integration Group Film, Art & Tourism Festival,
który objęty został najwyższymi auspicjami na czele z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
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Narodowego, Ministrem Sportu i Turystyki, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej i Polską Organizacją Turystyczną. Wręczenie nagród miało miejsce 21 maja w Warszawie, w Pałacu Prymasowskim, zlokalizowanym w sąsiedztwie Zamku Królewskiego. Delegację z Wolsztyna reprezentowali: Katarzyna Jęczmionka - pracownik jednostki
promocji Urzędu Miejskiego w Wolsztynie i zarazem reżyser filmu oraz Aleksander Żukowski –
producent. Dla naszej gminy i filmu „Wolsztyn
inspiruje” to niespotykane dotąd wyróżnienie,
być zauważonym w takich towarzystwie, jak województwo lubelskie, opolskie, miasto Gdańsk czy
z zagranicy wśród spotów reklamowych takich
państw, jak Tunezja czy Azerbejdżan. Nagrodą w
w/w opisanym konkursie jest Statuetka Turysty,
okolicznościowy dyplom, jak również promocja
na skalę światową i obecność w gronie laureatów
tak znaczącego Festiwalu Filmów Turystycznych.
Tekst: K. Jęczmionka – GCI Wolsztyn.

Akcje promocyjne w Jeleniej Górze i Kaliszu
W maju podobnie, jak w latach ubiegłych Gmina Wolsztyn
zaprezentowała walory turystyczne regionu podczas Międzynarodowych Targów TOURTEC w Jeleniej Górze. Wolsztyńska
promocja odbyła się na wspólnym stoisku ze Starostwem
Powiatowym w Wolsztynie, które w ramach podpisanego
porozumienia współpracuje z powiatem jeleniogórskim. Obsługę stoiska wspierał również przedstawiciel wolsztyńskiego
Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski.
Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających,
wśród zapytań o wypoczynek w naszym
regionie najczęściej poszukiwano map
szlaków rowerowych oraz ofert gospodarstw agroturystycznych. W tym roku
poza kolejowymi akcentami wyposażenia stoiska urozmaicenie, a zarazem
atrakcją stoiska była prezentacja nagrodzonego w międzynarodowym konkursie filmu promującego gminę pt.
"Wolsztyn inspiruje".

Zrobiłeś ostatnio niezwykłe zdjęcie związane z gminą Wolsztyn ? Masz schowane stare
fotografie i chciałbyś je pokazać ? Przyślij do nas ! Opublikujemy je na łamach naszego
Informatora. Prosimy przesyłać na e-mail: info@wolsztyn.pl. W treści koniecznie napisać, z której miejscowości są zdjęcia, co przedstawiają. Prosimy także o podanie autora.
Fotografię bez podpisu nadesłano z e-maila:
rekowicz12@poczta.onet.pl
Zdjęcie najprawdopodobniej przedstawia ścieżkę z
ulicy Rzecznej w stronę
Chorzemina. Most kolejowy
nad rzeką Dojcą. W oddali
widać wiadukt nad przejazdem kolejowym, dzisiejszą
ulicę Bohaterów Bielnika w
Wolsztynie. Przypuszczalny
rok wykonania fotografii:
1905 - 1907. Ponad 100 lat.

Fotografię nadesłała i
wykonała
Dagmara
Czajkowska z Wolsztyna. Przedstawia chłopaka ćwiczącego „stunt”,
czyli wyczyn kaskaderski na motocyklu. Zdjęcie zrobione w Wolsztynie, 19 czerwca 2014r.
Na motocyklu trenuje
Jakub
Lewandowski.
Jako
reprezentant
Wolsztyna przygotowuje się do zawodów w
Krotoszynie.

Anka w ogólnopolskim finale
W dniach 12-13 czerwca br. Anna Maria Banaczyk
- uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie wzięła udział w finale ogólnopolskiego konkursu "Mania działania" - "Odjechani muzofani"
organizowanego przez wydawnictwo MAC Edukacja w Chęcinach k/ Kielc. Jednym z członków jury
był pan Maciej Miecznikowski, z którym finaliści
wspólnie wystąpili na scenie. Po przesłuchaniu ok.
30 uczestników ogłoszono wyniki. Ania z piosenką
"Eko cha cha" zdobyła III miejsce! Uczennicę przygotowała Beata Ligma.
Uzupełnieniem stoiska gminy Wolsztyn na jeleniogórskim Rynku był sobotni
występ gorąco oklaskiwanej Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej. Natomiast w czerwcu po raz pierwszy pracownicy Gminnego Centrum Informacji promowali Wolsztyn podczas Festiwalu Smaków w Kaliszu. Udział GCI
w wyżej wymienionym Festiwalu odbył się przy współpracy z Wielkopolską
Organizacją Turystyczną. Słoneczna pogoda zachęcała Kaliszan do spacerów
po Parku Miejskim, gdzie zlokalizowane były liczne stoiska wystawiennicze,
w tym stoisko z materiałami promocyjnymi Wolsztyna.

