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Patrząc w Niebo

W dniach 5-7 października we Wrocławiu odbyła się ogólnopolska  
impreza popularyzująca astronomię oraz astronautykę - World Space Week  
Wrocław 2018. Interesujący program warsztatów oraz  plejada zaproszonych  
wykładowców – popularyzatorów  nauki sprawiła, że zainteresowanie  
imprezą było ogromne. Również i my w minioną niedzielę wzięliśmy udział  
w World Space Week. Wykłady, prezentacje, pokazy odbywały się w Centrum  
Kongresowym przy Hali Stulecia. Grupa CWINT składała się z młodzieży  
szkolnej i dorosłych z Ostrzeszowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Kobylej Góry 
i Parzynowa. Bardzo nas cieszy, że mamy tak wspaniałą i aktywną  młodzież, 
chcącą czerpać wiedzę od najlepszych. Nie często  się bowiem zdarza możliwość 
bezpośredniego, swobodnego porozmawiania i wręcz podyskutowania  
z wykładowcami o falach grawitacyjnych, czarnych dziurach, habitatach,  
sondach czy misjach kosmicznych. Takie imprezy jak World Space Week to  
również doskonała okazja do nawiązywania bliższych kontaktów i znajomości 
z ciekawymi i mądrymi ludźmi. Z pewnością niektórych z nich będziemy gościć 
i u nas w CWINT. 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować wyjazd. 
Szczególnie dziękuje Pani Marii Kapelańczyk oraz Sławomirowi Zuberowi 
i Mateuszowi Nowakowskiemu.

Piotr Duczmal – CWINT

Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na 
obszarach wiejskich w Wielkopolsce

3 października 2018 roku w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu odbyło się 
podsumowanie XII edycji konkursu na najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich 
w Wielkopolsce. Nagrody laureatom wręczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski. Konkurs jest organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego  
od 2007 roku. Do tegorocznej edycji zgłosiły się 42 obiekty z terenu Wielkopolski. Zgodnie  
z regulaminem Kapituła Konkursowa, składająca się z ekspertów z dziedziny turystyki,  
dokonała wyboru laureatów oraz wyróżnionych w konkursie w każdej z kategorii ocenianych 
obiektów:

I kategoria: gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym,
II kategoria: obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim,
III kategoria: obiekt na terenach wiejskich o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym,  
rekreacyjnym, itp. wykorzystujący tradycyjne walory wsi.

W tegorocznej edycji Kapituła Konkursu przyznała 8 nagród głównych, 5 wyróżnień oraz 
2 nagrody specjalne. Zarówno nagrody, jak i wyróżnienie zostały przyznane w formie finansowej.

Laureaci Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce  
są niewątpliwym przykładem, jak prowadzić i zaprezentować obiekt tak, żeby był on atrakcyjny 
pod względem wizualnym jak również gwarantował przyjazną i swojską atmosferę.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_agroturystyka
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