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Witajcie Urwisy! 

Nazywam się Lisek i jestem reporterem Internetowej Wolsztyńskiej Telewizji Dziecięcej URWIS TV. 

Jest to projekt jedynej w Polsce telewizji internetowej prowadzonej przez animowane filcowe pa-

cynki oraz dzieci. Nasza telewizja jest dostępna na stronie www.urwistv.pl. Pewno zastanawiacie się 

co można u nas zobaczyć? Oj można, można! Odwiedzamy szkoły, przedszkola oraz przeróżne miej-

sca przyjazne dzieciom, aby zdać Wam relacje z tego co tam się ciekawego dzieje.  

URWIS TV działa od września 2011 r., a wyemitowaliśmy już dla 

Was 11 odcinków. To nie wszystko, bo jeśli uważnie oglądaliście 

program to możecie wygrać super nagrody! Rozdaliśmy już m.in. słuchawki, kubki, książki, słodycze, bilety do 

teatru, a także płyty z muzyką. Wystarczy obejrzeć najnowszy odcinek URWISa i wypełnić poprawnie formu-

larz konkursowy, który jest umieszczony na naszej stronie. Pamiętajcie! Jeśli w Waszej szkole organizujecie 

ciekawe spotkania, występy, zabawy albo prowadzicie jakąś akcje to zaproście nas do siebie. Wystarczy napi-

sać maila do URWIS TV. Nie pozostało mi nic innego jak zaprosić Was na www.urwistv.pl! Do zobaczenia! 

Dnia 17 grudnia 2011r. świętowano 3 - cie urodziny 

Pływalni Miejskiej . Z tej okazji można było skorzy-

stać z szeregu przygotowanych atrakcji,m. in. balo-

nowego show, wodnych zabaw i konkurencji -  

wodne przeciąganie liny, sztafeta w koszulkach,  

czy walka o tytuł strong man’a  Pływalni. Odbył się 

także pokaz akcji ratowniczej w wykonaniu  

KS WODNIK. Przez cały dzień można było uczestni-

czyć w zajęciach aquaaerobiku, popróbować swych 

sił w kuli na wodzie, a najmłodsi malowali twarze. 

Jest nam niezmiernie miło poinformować o zdobyciu III miejsca przez  

reprezentację Gminy Wolsztyn w III Turnieju Halowej Piłki Nożnej POLICJA 

CUP o „Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie", pod  

patronatem Starosty Wolsztyńskiego, który odbył się w sobotę 17 grudnia 

2011 r. w Miejskiej Sali Sportowej w Wolsztynie. W turnieju brały udział  

4 drużyny: Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Wolsztyn, Urzędu  

Gminy Siedlec oraz drużyna z Powiatowej Komendy Policji w Wolsztynie. 

Statuetkę oraz dyplom za największą liczbę strzelonych goli w turnieju  

odebrał Radny Rady Miejskiej w Wolsztynie Dominik Tomiak. Drużynę  

gminy reprezentowali Pracownicy Urzędu Mariusz Rogozinski,  Łukasz 

Czerwiński, Damian Sarbak oraz radni Gminy Wolsztyn Tomasz Tomiak,  

Dominik Tomiak, Jan Stempin i Zenon Ziomek. 

Turniej Policja Cup Zawody strzeleckie 

 Kurkowego Bractwa Strzeleckiego  

W dniu 8 stycznia 2012 roku na strzelnicy w miejscowości Krutla, 

odbyły się zawody strzeleckie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z 

okazji Wyzwolenia Wolsztyna. Tarcza Burmistrza Miasta Wolsztyna 

została przez niego osobiście wręczona Panu Eugeniuszow Słowi-

kowskiemu, II miejsce zdobył Pan Marek Balcerek, a III miejsce Pan 

Krzysztof Szramka.  Pozostałe wyniki zawodów strzeleckich: Tarcza 

Bracka: 1. Bocer Łukasz,  2. Wróbel Jarosław, 3. Piosik Witold. Tar-

cza Punktowa: 1. Bocer Łukasz, 2. Balcerek Marek, 3. Smoleński 

Krzysztof. Kur: 1. Bura Ryszard, 2. Piosik Witold, 3. Krupa Piotr. 


