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Program Dni Ziemi  

Wolsztyńskiej 

  czytaj—strona 12 

W dniach 28W dniach 28--29 kwietnia już po raz dwudziesty odbędą się 29 kwietnia już po raz dwudziesty odbędą się 

Dni Ziemi Wolsztyńskiej i Parada Parowozów. Dni Ziemi Wolsztyńskiej i Parada Parowozów. Oficjalne Oficjalne 

otwarcie imprezy nastąpi w sobotę w samo południe na otwarcie imprezy nastąpi w sobotę w samo południe na 

Wolsztyńskim Rynku, skąd korowód przemaszeruje do Wolsztyńskim Rynku, skąd korowód przemaszeruje do   

Parowozownii. Tam też odbywać się będą główne uroczy-Parowozownii. Tam też odbywać się będą główne uroczy-

stości w ramach tegorocznego święta stości w ramach tegorocznego święta ——  w tym koncerty w tym koncerty 

Jacka Stachursky’ego, InJacka Stachursky’ego, In--Grid, zespołu Feel (w sobotę) oraz Grid, zespołu Feel (w sobotę) oraz 

dyskoteki. Na stacji PKP kursować będą Kursy Pociągi Retro dyskoteki. Na stacji PKP kursować będą Kursy Pociągi Retro 

(bilety na www.turkol.pl). Obchodom Dni Ziemi Wolsztyń-(bilety na www.turkol.pl). Obchodom Dni Ziemi Wolsztyń-

skiej towarzyszyć będzie szereg imprez sportowychskiej towarzyszyć będzie szereg imprez sportowych——na na 

Jeziorze Berzyńskim i Wolsztyńskim, na Plaży (Turniej Piłki Jeziorze Berzyńskim i Wolsztyńskim, na Plaży (Turniej Piłki 

Ręcznej Plażowej), na Krutli czy w Sali „Bez Atu”. Wiele Ręcznej Plażowej), na Krutli czy w Sali „Bez Atu”. Wiele 

dodatkowych atrakcji przygotowano także na kolejne dni dodatkowych atrakcji przygotowano także na kolejne dni   

tradycyjnej majówki. 1 maja od godziny 15.30 zapraszamy tradycyjnej majówki. 1 maja od godziny 15.30 zapraszamy 

na Rynek by posłuchać kilku koncertów , natomiast w czwartek 3 maja obchodzone będzie Święto Konstytucji 3 Maja. na Rynek by posłuchać kilku koncertów , natomiast w czwartek 3 maja obchodzone będzie Święto Konstytucji 3 Maja.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Plan Parkingów  Plan Parkingów  na tegoroczne święto miasta na stronie 11.na tegoroczne święto miasta na stronie 11.  

Nowe oblicze miejskiego skweru 

      Więcej wizualizacji i informacji na stronie 3. 


