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W trakcie Dni Ziemi Wolsztyńskiej na ulicach naszego miasta będzie można spotkać małych reporterów URWIS TV. Ich
zadaniem będzie przeprowadzanie wywiadów z gośćmi, którzy odwiedzą Wolsztyn. Reprezentanci Internetowej Telewizji Dziecięcej postarają się wejść za kulisy sceny, aby przedstawić jak wygląda organizacja tak wielkiej imprezy. Każdy
adept otrzyma specjalne zadanie do wykonania. Już dziś zdradzamy co ich będzie czekać.
Miłośnicy fotografii sporządzą fotoreportaż z parady parowozów. Dla dociekliwych dziennikarzy nie lada chrapka bo wywiady z turystami i gwiazdami sceny!
Cały dziewiętnasty odcinek URWIS TV poświęcimy Dniom Ziemi Wolsztyńskiej i Paradzie Parowozów! Tymczasem zapraszamy do odwiedzania naszej strony, gdzie na każdego urwisa czeka konkurs związany z siedemnastym odcinkiem
URWIS TV.

Dyrektor Wolsztyńskiego Domu Kultury zaprasza Państwa na IV edycję festiwalu dziecięcych i młodzieżowych grup
tanecznych. W tym roku zgłosiło się 19 zespołów z całego województwa wielkopolskiego. Grupy zostały podzielone
na trzy kategorie wiekowe: 7-11 lat, 12-15 lat, 16 -20 lat. W jury festiwalu zasiądą: Piotr Bańkowski, Katarzyna
Szczepanik i Kamila Bryzek, którzy będą oceniać uczestników pod względem doboru repertuaru, techniki tańca oraz
wyrazu artystycznego. Koordynator festiwalu Pani Katarzyna Haremza zapewnia, że impreza będzie niesamowitym
wydarzeniem i zachęca do dopingowania wolsztyńskich grup tanecznych. Festiwal odbędzie się 25 maja 2012 r.
o godzinie 10.00 na Sali MSS Świtezianka.
Serdecznie zapraszamy!

Spektakl komediowy w wykonaniu wybitnych aktorek
teatralnych i telewizyjnych już 5 maja w Wolsztyńskim
Domu Kultury!
Ze względu ogromne zainteresowanie teatrem Wolsztyński Dom Kultury postanowił sprowadzić dla Państwa
równie wyśmienitą komedię co „Andropauza”. Ci z Państwa, którzy mieli okazje oglądać już spektakle autorstwa
Jana Jakuba Należytego wiedzą, że ten twórca nie może
napisać nudnej sztuki. Już dziś zachęcamy do zakupu
biletu (75 zł) w biurze Wolsztyńskiego Domu Kultury.



MOSiR Wolsztyn zaprasza wszystkich miłośników tenisa ziemnego do korzystania z ceglastego kortu tenisowego znajdującego się na stadionie MOSiR. Szczegółowe
informacje odnośnie rezerwacji kortu można uzyskać dzwoniąc pod numerem tel. 68 384 33 20.



3 maja br. od godz. 14:00 odbędą się tradycyjne Biegi Uliczne Dzieci „Wokół Ratusza” o Puchar Burmistrza Wolsztyna z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz XX Dni
Ziemi Wolsztyńskiej. Do uczestnictwa zapraszamy przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.



1 maja br. Rozegrany zostanie „Amatorski Turniej w Piłce Nożnej „Pełną Para na Orliku” o Puchar Burmistrza Wolsztyna. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22
kwietnia br. poprzez e-mail: mosir@wolsztyn.pl.



Turniej Otwarcia Sezonu Mistrzostw Polski o Puchar Burmistrza Wolsztyna w Plażowej Piłce Ręcznej odbędzie się 29 kwietnia br. na plaży miejskiej. Gry finałowe
rozegrane zostaną w godz. 16.00 – 19.00.

