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Kwiecieñ up³yn¹³ w Polsce pod znakiem rocznicy zbrodni katyñ-
skiej oraz uroczystoœci ¿a³obnych i medialnych dyskusji o kata-
strofie pod Smoleñskiem. O spotkaniach lokalnych zwi¹zanych z
wydarzeniem czytaj na s. 4 i 5. Na zdjêciu wspólne posiedzenie

Rady Miejskiej i Rady Powiatowej.

Rocznica zwyciêstwa

8 maja dla uczczenia 65. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem wła-
dze samorządowe powiatu i gminy wraz z delegacjami organizacji
kombatanckich i młodzieżowych oraz szkół składali kwiaty pod po-
mnikami Wolności i 56 PAL.                                                            (eliz)

9 maja odbyło się w Krotoszynie powiatowe Święto Ludowe. Uroczystość rozpoczęła się mszą w kro-
toszyńskiej Farze. Następnie uczestnicy przemaszerowali ulicami Krotoszyna pod pomnik Wolności,
gdzie złożyli wiązankę kwiatów, i dalej do Gimnazjum nr 2, gdzie odbyła się część oficjalna i artystycz-
na. W Święcie Ludowym wzięły udział poczty sztandarowe PSL i OSP. Przybyło także wielu zaproszo-
nych gości, m.in. poseł PSL Piotr Walkowski, wicestarosta Krzysztof Kaczmarek, burmistrzowie: Ju-
lian Jokś, Maciej Bratborski, Władysław Ulatowski i wójt Mariusz Dymarski.                                                     (fran)

Krotoszyn na ludowo

W sobotnie popo³udnie 8 maja w ramach ogólnopolskiej akcji „Pol-
ska Biega” odby³ siê w naszym mieœcie II Bieg Wiosny. Na zdjêciu
rozgrzewka przed biegiem.Wiêcej czyt. s.3.
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

21 maja w galerii Refektarz o godz.
19.00 -  nowy cykl spotkañ z fotografi¹
organizowany przez Klub Blenda oraz
KOK. Spotkanie I – Micha³ Ka³u¿ny
„Astrofotografia i jazz”.

21-23 maja Dni Krotoszyna po³¹czone
z obchodami 20-lecia Samorz¹du Te-
rytorialnego. Szczegó³owy program
imprezy – czyt. s. 4.

26 maja o godz. 17.00 Krotoszyñska
Biblioteka Publiczna oraz Stow. „Ra-
zem” zapraszaj¹ do biblioteki na Dzieñ
Matki. Zapisy wraz z wp³atami 3 z³ do
24 maja w bibliotece w poniedzia³ki w
godz. 11.00-12.00 i czwartki w godz.
16.00-17.00. Telefon kontaktowy: 509
160 550.

SP 1 i Gim. 1 zapraszaj¹ 27 maja (czwar-
tek) o godz. 17.30 do kina „Przedwio-
œnie na koncert charytatywny „Potrze-
bujê Ciebie”. Wstêp – wolne datki. Kon-
cert zosta³ zorganizowany dla powa¿-
nie chorego Micha³a, ucznia III klasy SP
1.

Do 28 maja czynne s¹ w Muzeum Re-
gionalnym wystawy upamiêtniaj¹ce 70.
rocznicê zbrodni katyñskiej. Wystawa
„Ocaliæ od zapomnienia. Krotoszyñska
Lista Katyñska” prezentuje biogramy, fo-
tografie, oryginalne kartki pocztowe z
obozów jenieckich oraz inne pami¹tki
po oficerach WP i policjantach z powia-
tu krotoszyñskiego, ofiarach zbrodni w
Katyniu, Charkowie i Miednoje. Druga,
„Katyñ – Golgota Wschodu” pokazuje
najlepsze prace plastyczne z konkursu
dla uczniów krotoszyñskich szkó³.

13 czerwca wyjazd do Wroc³awia. Za-
pisy do 27 maja w biurze PTTK Ma³y
Rynek 1,  tel. 62 725 26 15.

Ju¿ wkrótce w Krotoszynie koleje szkó³ki
jêzykowe. Szkó³ka francuskiego: od 21
czerwca do 3 lipca, pocz¹tkowo raz,
potem dwa razy dziennie. Informacji
udziela Urszula Makie³a, tel. kom. 665
74 99 38. Letni kurs jêzyka angielskie-
go 5 - 29 lipca w grupach wiekowych.
Bli¿sze informacje: www.kspa.kroto-
szyn.pl , zapisy tel. 605 442 754 i 503
192 873 oraz  krotoszynkspa@gma-
il.com

Urz¹d Miejski w Krotoszynie

Centrala (62) 725 42 01
Faks (62) 725 34 36
Punkt Informacyjny (62) 722 74 58
Sekretariat Burmistrza (62) 722 74 14
Biuro Rady Miejskiej (62) 722 74 51

(62) 722 74 07
Stra¿ Miejska (62) 722 74 57

Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.

Starostwo Powiatowe (62) 725 42 56
(62) 725 42 57

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 36 84
(62) 725 44 56

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00

Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

(62) 725 29 21
(62) 725 29 22

Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

(62) 725 36 68
(62) 725 39 96

Urz¹d Skarbowy          (62)   725   19  00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe  999
Stra¿ Po¿arna  998
Policja  997

Dzieñ Stra¿aka
Jak co roku krotoszyñscy po¿arnicy œwiêtowali Dzieñ Stra¿aka pe³nym
gali apelem na Rynku.

Uroczystość rozpoczęła się
zbiórką uczestników i pocztów
sztandarowych na placu Państwo-
wej Straży Pożarnej przy ulicy
Mickiewicza. Stamtąd kolumną, w
asyście orkiestry dętej z Kobylina,
wszyscy przedefilowali na Mały
Rynek, gdzie złożyli kwiaty pod
pomnikiem patrona, św. Floriana.
Następnie kolumna przemaszero-
wała na Rynek, gdzie zaplanowa-
no główne uroczystości strażac-
kie, tj. przemowy i wręczanie od-
znaczeń tudzież wyróżnień.

Z trybuny honorowej, rolę te
spełniają co roku kamienne scho-
dy ratuszowe, uroczystość obser-
wowali przedstawiciele władz sa-
morządowych gminy i powiatu,
straży pożarnej zawodowej i
ochotniczej, władz kościelnych
oraz zaproszeni goście z ze-
wnątrz. Na uroczystość przybył
m.in. senator Piotr Kaleta, wice-
marszałek Wielkopolski Kazi-
mierz Kościelny i przedstawiciel

komendanta wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej st.
kap. Sławomir Brandt. Posła
Macieja Orzechowskiego repre-
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Uroczystego odsłonięcia ta-
blicy na budynku Zespołu Szkół
w Orpiszewie dokonał  bur-
mistrz Julian Jokś w towarzy-
stwie przewodniczącej Rady
Miejskiej Zofii Jamki,  dyrektor
szkoły Beaty Molendy, sołtysa
wsi Roberta Chmielarza oraz
przedstawiciela samorządu
szkolnego.

Tablicę poświęcił  ksiądz
proboszcz Jerzy Palpuchowski z
parafii w Jankowie Zaleśnym.
O osobach, których nazwiska
widnieją na pamiątkowej tabli-
cy, wspomniał w swoim wystą-
pieniu dr Józef Zdunek, histo-
ryk, prezes Towarzystwa Miło-

Pamiêci orpiszewian
W pi¹tek 30 kwietnia  w Orpiszewie odby³a siê
uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy poœwiêconej
pamiêci orpiszewian – ofiar II wojny œwiato-
wej.

śników i Badaczy Ziemi Kro-
toszyńskiej, autor monografii
„Orpiszew 1279-2005”.

W uroczystości przygoto-
wanej przez dyrekcję szkoły,
Radę Sołecką wsi Orpiszew
oraz Towarzystwo Miłośników
i Badaczy Ziemi Krotoszyń-
skiej udział wzięli między in-
nymi poseł Zbigniew Dolata, 
Miłosz Zwierzyk, reprezen-
tant biura poselskiego Macie-
ja Orzechowskiego, przedsta-
wiciele krotoszyńskiego samo-
rządu, radni, mieszkańcy wsi.

Uroczystość zakończył pro-
gram artystyczny w wykonaniu
młodzieży szkolnej.            (mm)
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Z ogromnym ¿alem

przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

 Œp. Zygmunta Strzy¿yñskiego

d³ugoletniego prezesa Zwi¹zku Inwalidów

Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej – Ko³o Krotoszyn,

¿o³nierza kampanii wrzeœniowej,

odznaczonego Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Najbli¿szym Zmar³ego

wyrazy najszczerszego wspó³czucia

Był pleszewianinem z urodzenia, ale krotoszynianinem

z wyboru. Walczył we wrześniu 1939 i żył na szczęście

długo, by móc przypominać młodym, czym jest wojna i

czym jest miłość do ojczyzny. Zygmunt Strzyżyński uro-

dził się 15 kwietnia 1918 roku w Pleszewie. Mając 20 lat,

wstąpił ochotniczo do wojska. Służbę pełnił w 70. Pułku

Piechoty w rodzinnym mieście. Ukończył szkołę podofi-

cerską w stopniu kaprala. Walczył w obronie ojczyzny,

wziął udział w działaniach bojowych w Kole, Dąbiu, Unie-

jowie, Łęczycy, Łomiankach oraz w Puszczy Kampinoskiej

i nad Bzurą. Ranny, po leczeniu w szpitalu polowym, zo-

stał wysłany przez Niemców do przymusowych robót. Udało mu się uciec, za-

trzymał się w Koźminie Wlkp. Podczas okupacji był w Koźminie fryzjerem, po-

tem pracował w PP „Ruch”, a następnie, do 1973 roku, w PP „Dom Książki” w

Krotoszynie.

W roku 1946 wstąpił do Związku Inwalidów Wojennych. W latach 1993 - 2003

wiceprezesował Zarządowi Okręgowemu  ZIW RP w Poznaniu. Potem pełnił spo-

łecznie funkcję sekretarza ZIW w Krotoszynie, następnie - prezesa tej organiza-

cji. Był autorem wielu inicjatyw w zakresie organizacji lokalnych i wojewódzkich

obchodów świąt państwowych. Angażował się w działania kształtujące postawy

patriotyczne młodzieży. Przyznano mu kilkanaście medali i odznaczeń: począw-

szy od medalu Zwycięstwa i Wolności, poprzez m.in. Krzyże Kawalerski i Oficer-

ski Orderu Odrodzenia Polski, po złotą Odznakę Honorową Związku Inwalidów

Wojennych. Zmarł 5 maja 2010.                                                                                       (eliz)

Pan Zygmunt odszed³

„Chocia¿ wiemy, ¿e kiedyœ nast¹pi,

œmieræ zawsze wydaje siê niespodziewana.”

sk³adaj¹:

Burmistrz i pracownicy

Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie,

Przewodnicz¹ca i radni Rady Miejskiej

zentował Miłosz Zwierzyk z biu-
ra poselskiego. 

Po raporcie jednostek i prze-
mówieniu burmistrza Juliana
Joksia wręczano zasłużonym po-
żarnikom medale i dyplomy. Go-
ście, którzy zabrali głos po uro-
czystych dekoracjach, mówili o

roli strażaków i ich ogromnym
poświęceniu.

Druga część uroczystości od-
była się na placu przy budynku

PSP, gdzie oficjalnie oddano do
użytku nowa remizę dla OSP Kro-
toszyn I oraz przekazano jed-
nostkom ochotniczym nowe sa-
mochody.                                (eliz)
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K r ó t k o
Do koñca maja nale¿y uiœciæ II ratê op³aty
za koncesjê na sprzeda¿ i podawanie al-
koholu. Po wp³aceniu pieniêdzy w kasie
Urzêdu (pok. 26, parter) nale¿y zg³osiæ
siê z dowodem wp³aty do Wydzia³u Pro-
mocji, Przedsiêbiorczoœci i Integracji Eu-
ropejskiej (pok. 46, I piêtro).

Trwaj¹ prace zwi¹zane z remontem i roz-
budow¹ Domu Rolnika w Bo¿acinie.
Wykonawc¹ robót, wy³onionym w dro-
dze przetargu, jest Zak³ad Us³ugowy MA-
RZYÑSKI Marka Marzyñskiego z Wilko-
wyi k.Jarocina. Termin realizacji prac
up³ywa 15.10.2010r. Zadanie obejmuje
wykonanie m.in.: wymianê okien i drzwi
zewnêtrznych, instalacjê sufitu podwie-
szanego i docieplenie budynku wraz z
wykonaniem elewacji zewnêtrznej. W
budynku zostan¹ tak¿e wykonane nowe
sanitariaty, wymieniona bêdzie instala-
cja elektryczna i za³o¿ona instalacja od-
gromowa oraz dobudowana kot³ownia
wraz z zapleczem socjalnym. Na  reali-
zacjê inwestycji  gmina uzyska³a dofi-
nansowanie  z Urzêdu Marsza³kowskie-
go w Poznaniu w ramach dzia³ania Od-
nowa i rozwój wsi objêtego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.

Skwerek powstał z inicjaty-
wy Stowarzyszenia Centrum
Wolontariatu Ziemi Krotoszyń-
skiej. Pełne zieleni miejsce po-
wstało z myślą o osobach niepeł-
nosprawnych uczęszczających
na zajęcia do Warsztatu Terapii
Zajęciowej. Ze skweru będą mo-
gli korzystać również mieszkań-
cy sąsiadujących z WTZem bu-
dynków pokoszarowych.

Jak powiedziała podczas
otwarcia skweru szefowa Stowa-
rzyszenia CWZK Jolanta Borska,
przygotowanie tego miejsca było
możliwe głównie dzięki wsparciu
finansowemu uzyskanemu z Fun-
dacji MAHLE-STIFTUNG GmbH.
Pozyskana kwota z fundacji wy-
nosiła 43.839,60 zł.

Skwerek na M³yñskiej
12 maja odby³o siê uroczyste otwarcie skweru przy Warsztacie Terapii Zajêciowej przy ul. M³yñ-
skiej.

Obecni na uroczystości
przedstawiciele Fundacji
Ernst Harmening  i  Jurgen
Schweiss- Ertl zostali popro-
szeni o przecięcie wstęgi sym-
bolizujące otwarcie. Podczas
uroczystości wręczono dyplo-
my i złożono podziękowania
wielu innym osobom i  sponso-
rom, którzy przyczynili się do
powstania tego zielonego za-
kątka. Podziękowania otrzy-
mał również burmistrz Julian
Jokś - Urząd Miejski kupił
kostkę brukową (koszt ok. 3
tys. zł), z której wykonano
alejki na skwerze.

Spotkanie zakończył wy-
stęp uczennic ze szkoły muzycz-
nej.                                                  (mm)
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W imprezie rekreacyjno-sportowej na krotoszyńskim
Rynku wzięło udział 535 osób (tyle rozdano numerów star-
towych uprawniających do wzięcia udziału w losowaniu
nagród) . Tegoroczny bieg został połączony z  ogólnopolską 
kampanią „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, do której Gmina
Krotoszyn przystąpiła już po raz czwarty. Uczestnikom
biegu  rozdano żółte balony, które w tegorocznej kampanii
mają symbolizować trzeźwy umysł. W celu uniknięcia przy-
padkowych kontuzji przed rozpoczęciem biegu instruktor-
ka fitness Aleksandra Drygas poprowadziła profesjonalną
rozgrzewkę.

Jako pierwszy na metę dobiegł Krzysztof Fabisiak uczeń
Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie. Najwytrwalszymi zawod-
nikami okazali się państwo Sokołowscy z Krotoszyna. 
Po ukończeniu biegu każdy uczestnik otrzymał wodę,
batonik oraz pamiątkowy kubek. Wśród wszystkich
uczestników biegu rozlosowano atrakcyjne nagrody o
wartości kilku tysięcy złotych. Nagrody losowali najstar-
szy i najmłodszy uczestnik imprezy tj. Stanisław i Jere-
miasz Sumińscy. Nagrody wręczał poseł Maciej Orze-
chowski.

Do pobicia kolejnego rekordu frekwencji w przyszło-
rocznej edycji biegu zachęcał prowadzący imprezę An-
drzej Piotrowski.                                                            (rom)

Bieg Wiosny
W sobotnie popo³udnie 8 maja w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Polska
Biega” odby³ siê w naszym mieœcie  II
Bieg Wiosny. 
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W przekazaniu udział wzięli z-ca burmistrza
Franciszek Marszałek, przedstawiciel wykonawcy -
firmy Gembiak Mikstacki oraz przedstawiciele Wy-
działu Inwestycji i Rozwoju,  Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Ochrony  Środowiska i Rolnictwa UM w
Krotoszynie, Starostwa Powiatowego oraz spółek za-
rządzających urządzeniami do przesyłu mediów.

Inwestycja obejmuje budowę jezdni o długości
około 630 mb, szer. 6,0 m, o nawierzchni z masy bitu-
micznej, dwóch skrzyżowań typu rondo, jednostron-
nego chodnika, jednostronnej ścieżki pieszo-rowero-
wej z kostki, odwodnienia, budowę oświetlenia dro-
gowego, przebudowę sieci energetycznej i telekomu-
nikacyjnej.

Wartość umowna zadania wynosi 1.450.000 PLN.
Na zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w wy-
sokości 538.000 PLN z Wielkopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych. Termin wykonania prac mija
31 lipca br.                                                                     (daw)

Zakres robót obejmował wybudowanie
jezdni o nawierzchni bitumicznej z betonu as-
faltowego na ul. Krótkiej i Szkolnej w Benicach
o szerokości 4 m i długości odpowiednio: ul.
Szkolna 261,30 m oraz ul. Krótkiej o dł.129,30
m wraz z elementami odwodnienia. Została
również wybudowana pętla autobusowa oraz
wydzielono pas mijania z kostki betonowej bru-
kowej.

Przetarg na wybór wykonawcy robót został
ogłoszony w październiku 2009 r. Umowa z wy-
konawcą robót budowlanych wybranym w wy-
niku przetargu - firmą „GEMBIAK-MIKSTAC-
KI” Sp.j., została podpisana w dn. 24.11.2009
r. Zgodnie z umową planowanym terminem za-
kończenie realizacji zadania inwestycyjnego
był koniec maja 2010 r. Przekazanie placu bu-
dowy odbyło się 25.11.2009 r. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 467, 8 tys zł

(karo)

Krótka i Szkolna
w Benicach
W dniu 28 kwietnia odby³ siê
odbiór koñcowy zadania inwesty-
cyjnego.„Budowa ul. Krótkiej i
Szkolnej w Benicach”

Ulica £¹kowa
wkrótce
W dniu 7 maja odby³o siê przekazanie
placu budowy inwestycji pn. „Budo-
wa ulicy £¹kowej na odc. od ul.
Tyczyñskiego do ul. Bolewskiego w
Krotoszynie”. 
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Organizacje pozarządowe działające na terenie na-
szej gminy chciałyby utworzyć Gminną Radę Pożytku
Publicznego, lokalny odpowiednik Rady Pożytku Pu-
blicznego działającej przy Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Społecznej. Gminna Rada dzięki współpracy z samo-
rządem miałaby wpływ na funkcjonowanie organizacji
pozarządowych na naszym terenie. Jeśli pomysł ten
zostanie poparty przez co najmniej 20 organizacji, wnio-
sek o utworzenie Rady zostanie skierowany do burmi-
strza Krotoszyna. Bliższych informacji udziela Krzysz-
tof Manista pod nr. tel. 602 102 842.                           (eliz)

Rada dla organizacji

O przeciêcie wstêgi poproszono przedstawicieli Fundacji Mahle

Zwyciêzca biegu w chwilê po odebraniu statuetki
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W zawodach brało udział 30
uczestników. Zwyciężył Sławo-
mir Witkowski  z wynikiem 3,87
kg przed swoim bratem Micha-
łem 3,73 kg , trzecie miejsce zajął
Rafał Dziergwa z wynikiem 2,68
kg.

Pamiątkowe statuetki otrzy-
mali również: najstarszy uczest-
nik zawodów Kazimierz Adam-
ski oraz najmłodszy zawodnik  
Michał Kaj.

Kolejne zawody wędkarskie
odbędą sie na Błoniach podczas
festynu z okazji Dnia Dziecka or-
ganizowanego przez Koło Kroto-
szyn Miasto.                        (rom)

Wêdkowali o Puchar Burmistrza
Jak co roku 2 maja w godz. od 7.00 do 12.30 na Jeziorze Odrzykow-
skim w Krotoszynie odby³y siê  zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza
Krotoszyna.
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LKS Ceramik Krotoszyn wy-
stawił 7 zawodników, którzy zo-
stali zakwalifikowani do ww. za-
wodów. Bardzo dobrze spisał się
zawodnik z kategorii wagowej 76
kilogramów Mateusz Filipczak.
Zdobył pierwsze miejsca, co dało
mu prawo startu w mistrzo-
stwach Europy i igrzyskach
światowych młodzieży.

Olimpiada
w Teresinie
W dniach 6 - 8 maja odby³a siê w Teresinie
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y juniorów
m³odszych do lat 17 w zapasach w stylu wol-
nym.

Wyniki krotoszynian

76 kg - I miejsce Mateusz Filip-
czak
69 kg - VIII miejsce Michał Kar-
bowiak
54 kg - VIII miejsce Tomasz Cho-
łodeki
100 kg - VIII miejsce Michał
Wala.

(rafpat)

Środowiskowy Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie ogłasza
nabór na kursy i przekwalifikowania zawodowe „Szkolenie –
Praktyka –Zatrudnienie - Rozwój” dla młodzieży w wieku 16-
25 lata.  Kursy rozpoczynają się w czerwcu, nabór trwa do koń-
ca maja. Kursy będą prowadzone w dwóch kategoriach.

1. Młodzież w wieku 18-25 lat, posiadająca kwalifikacje zawo-
dowe, ale wymagające podwyższenia ich poziomu lub przekwa-
lifikowania; w trakcie realizacji projektu młodzież będzie mo-
gła skorzystać ze staży krajowych lub zagranicznych.

2. Młodzież, która ma ukończone 16 lat i co najmniej rok edu-
kacji w ramach OHP. Beneficjenci po przygotowaniu językowym
oraz zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego skorzy-
stają z zagranicznych praktyk i staży zawodowych.

Program szkolenia przewiduje:

• zajęcia grupowe z doradcą zawodowym
• indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
• szkolenia i kursy w zakresie ABC przedsiębiorczości
• profesjonalne szkolenia komputerowe - ECDL (grupa 1)
• podstawowy kurs komputerowy (grupa 2)
• kursy języków obcych
• szkolenia zawodowe: dla kobiet (kosmetyczki, obsługa kas
fiskalnych); dla mężczyzn (kurs magazyniera z obsługą
wózka widłowego, prawa jazdy kat C,)
• kursy prawa jazdy kat. B dla wybranych osób (1/3 uczestni-
ków)
• wsparcie edukacyjne – zajęcia wyrównawcze z przedmio-
tów szkolnych
• zagraniczne staże zawodowe (6 tygodni) – fakultatywnie,
Zapisy i dodatkowe informacje Środowiskowy Hufiec Pracy 15-
2 w Krotoszynie,
Rynek 1, tel. 062-7226266. Informacji udziela Artur Gręda
informacja na stronie internetowej http://ohpkrotoszyn.ubf.pl

(ohp)

Kursy zawodowe

Pi¹tek (17.00-23.30)
17.00 Otwarcie wystawy „S³owa-historia-samorz¹d” (Krotoszyñska Biblioteka Publiczna)
ESTRADA RYNEK:
17.00 koncerty: zespo³y lokalne
Trygap, The Wasted, Onii
21.30 koncert: D¯EM

Sobota (13.00-1.00)
9.00 Msza œw. W intencji krotoszyñskiego samorz¹du (Fara)
10.00 Uroczysta sesja Rady miejskiej w Krotoszynie (Ratusz)
12.00 Koncert prof. Andrzeja Stefañskiego oraz Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia pod
dyrekcj¹ Agnieszki Duczmal (kino)
Program koncertu:
G.Rossini - fina³ uwertury do opery Wilhelm Tell
W.A.Mozart - koncert fortepianowy C-dur KV 415 (sol. prof. A. Stefañski)
A.Piazzolla - Cuatro Estaciones Portenas (sol. J. ¯o³nierczyk - skrzypce)

ESTRADA RYNEK:
Koncerty z okazji 20-lecia samorz¹du:
13.00 Krotoszyñskie talenty
15.30 Blok dla dzieci
16.30 Ekipa z Czerwonego D¿ipa (30 min.)
17.00 Hejna³ Krotoszyn
Wyst¹pienie Burmistrza Krotoszyna
17.30 Otwarcie wystawy plastycznej „Moje miasto” i podsumowanie konkursu „Dlaczego warto
odwiedziæ Krotoszyn?” (Muzeum Regionalne i Galeria REFEKTARZ)

17.30 Zespó³ Tañca Ludowego KROTOSZANIE
18.30 Krotoszyñska Orkiestra Dêta pod dyrekcj¹ Roberta Koczorowskiego
19.00 Krotoszyn tañczy…
20.00 Projekcja filmu o Krotoszynie (telebim)
21.00 MARYLA RODOWICZ
23.00 THE FIREBALLS – rock and roll

Niedziela (10.00-22.30)
ESTRADA RYNEK:
10.00 – 14.00  Przegl¹d artystyczny szkó³ i przedszkoli
15.00 Program dla dzieci
16.00 Folklor krotoszyñski
18.00 Biesiada: zespó³ ABC + Darek Nowitzky
          „Od Opola do Opola”
20.00 BAYER FULL


