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III Festiwal Zabawy z okazji Dnia Dziecka 
Tegoroczny III Festiwal Zabawy z okazji Dnia Dziecka odbył się na terenach 

zielonych przy Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

Rozpoczynając tegoroczny Festiwal 

Zabawy, Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu 

i Rekreacji w Witkowie Stanisław Rajkowski 

podsumowując V Festiwal Nauki i Sztuki, 

(trwający od 22 - 31 maja), podziękował 

za zaangażowanie i udział w warsztatach, 

wyjazdach edukacyjnych, imprezach 

p lenerowych.  Życzył  mi łe j  zabawy 

i aktywnego korzystania z przygotowanych 

na dzisiejszy Dzień Dziecka atrakcji.

Następnie Burmistrz Gminy i Miasta 

w Witkowo - Krzysztof Szkudlarek powitał 

wszystkich zebranych, a szczególnie 

najmłodszych mieszkańców, którym z okazji 

Dnia Dziecka życzył spełnienia najskrytszych 

marzeń, zdrowia, uśmiechu na co dzień oraz 

dobrej i bezpiecznej zabawy. 

Część oficjalną zakończył występ zespołu 

muzycznego działającego w ramach 

warsztatów Studia Piosenki przy OKSiR 

Witkowo „Green BushsCherry”.

Następnie Animatorka zabaw dla dzieci 

Monika Grenda przedstawiła atrakcje 

przygotowane przez organizatorów na 

tegoroczny festyn z okazji Dnia Dziecka. 

W programie znalazły się m.in.: Pokaz 

doświadczeń naukowych przygotowany przez 

Akademię Nauki, w których to dzieci jak 

i rodzice mogli brać aktywy udział 

przeprowadzając doświadczenia związane 

z powietrzem, a wszystko działo się pod  

bacznym okiem prowadzącej Pani Pytalskiej.

Kolejną atrakcją był Park Rozrywki, gdzie 

dzieci pod opieką dorosłych mogły korzystać 

z zamków dmuchanych, zjeżdżalni, wodnego 

basenu z piłkami, trampolinowych wyskoczni,  

czy skorzystać z możliwości przejażdżki na 

kucyku, koniu lub bryczką.

Nie zapomniano też o sportowym duchu 

walki. Specjalnie przygotowane zostały 

konkurencje sportowo - rekreacyjne dla całej 

rodziny m.in strzały na bramkę, rzuty 

piłeczką do celu, zbijanie butelek i rolek, rzut 

do kosza. Gry i zabawy okazały się 

doskonałymi atrakcjami, dzięki którym widać 

było radość i zadowolenie uczestników. 

Za każde dobrze wykonane zadanie uczestnik 

nagradzany był słodkim upominkiem lub inną 

nagrodą. Zainteresowani sportami lotniczymi 

mogli z bliska przyjrzeć się pokazowi modeli 

l a t a j ą c y ch  p r zygo t owany ch  p r z e z  

Stowarzyszenie Sportów Lotniczych RWD4

Nie zabrakło też tanecznych wariacji, 

konkursów plastycznych i konkurencji 

d rużynowych  p rowadzonych  p r zez  

Animatorkę zabaw dla dzieci. Chętni mogli 

brać udział między innymi w: konkursie na 

najpiękniejszy rysunek rodziny, konkurencji 

na najdziwniejszą mumię, czy po prostu 

zaprezentować swój talent. Dzieci za 

uczestnictwo otrzymały słodycze i gadżety.

Po aktywnym udziale w konkurencjach 

uczestnicy mogli skorzystać z punktu małej 

gastronomii zakupić, popcorn, czy watę 

cukrową oraz pamiątkowego balonika 

z helem.

III Festiwal Zabawy był doskonałą okazją 

do wypoczynku na świeżym powietrzu. Widać 

było zadowolenie i uśmiech na twarzach dzieci 

i opiekunów. Sprzyjająca pogoda pozwoliła 

przez ponad trzy godziny wspólnie bawić się 

i aktywnie uczestniczyć w plenerowej imprezie 

z okazji Dnia Dziecka zorganizowanej przez 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

w Witkowie, przy współpracy z: Urzędem 

Gminy  i  M ia s ta  W i tkowo ,  Szko łą  

Podstawową w Witkowie, Akademią Nauki, 

Stowarzyszeniem Sportów Lotniczych RWD4. 

Serdeczne podziękowania należą się też 

sponsorom, którzy ufundowali tegoroczne 

nagrody i słodycze, a byli to: Gminna 

Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 

w Witkowie, Spółdzielnia Kółek Rolniczych 

w Witkowie, Bank Spółdzielczy w Witkowie, 

Katarzyna i Wiesław Wojtyrowie „EURO-

S A M ” ,  To w a r z y s t w o  U b e z p i e c z e ń  

„COMPENSA” oddział w Poznaniu, Marek 

Szuba - Hurtownia Papiernicza Gniezno, 

Usługi Rozrywkowo-Kulturalne Grażyna - 

Andrzej Kaszuba Kalisz.

D z i ę k u j e m y  s e r d e c z n i e  z a  

zaangażowania i chęć spędzania wspólnie 

wolnego czasu i świętowania Dnia Dziecka.

(M.G.)
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VI Sesja Rady Miejskiej w Witkowie 
W dniu 7 maja br. Komisja Rewizyjna 

dokonała kontroli sposobu rozpatrywania 

skarg wpływających do Urzędu Gminy i Miasta 

oraz kontroli przygotowania Ośrodka 

Wypoczynkowego w Skorzęcinie do sezonu 

letniego.

W dniu 11 maja br. Komisja Rewizyjna 

r o z p o c z ę ł a  p r o c e d u r ę  z w i ą z a n ą  

z absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta, 

z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014r. 

Procedurę kontynuowano na kolejnych 

posiedzeniach, w dniu 18 i 27 maja br.

W dniu 20 maja br. odbyło się 

posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Porządku 

Publicznego. Głównym tematem posiedzenia 

było zapoznanie się ze stanem przygotowań 

Komisariatu Policji i Ośrodka Kultury, Sportu 

i Rekreacji do sezonu letniego. Komisja 

ponadto wysłuchała informacji Kierownika 

ZGK o funkcjonowaniu składowiska odpadów 

i funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków.

W dniu 22 maja br. odbyło się kolejne 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 

i Opieki Społecznej. Komisja wysłuchała 

informacji Dyrektora OKSiR-u o stopniu 

realizacji Programu Rozwoju Turystyki 

i R e k r e a c j i  n a  t e r e n i e  g m i n y  

Witkowo, ponadto m.in.  zapoznała 

s i ę z f u n k c j o n o w a n i e m  Ś w i e t l i c  

Ś r o d o w i s k o w y c h  f u n k c j o n u j ą c y c h  

w Gimnazjum w Witkowie, w Szkole 

Podstawowej w Witkowie i w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Mielżynie.

W dniu 29 maja br. odbyło się 

posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju 

Spo łe czno -Gospodar czego .  Komi s ja  

zapoznała się m.in. z informacją o sytuacji 

f i nan sowe j  G imnaz jum,  o  s p ł a c i e  

zaciągniętych przez gminę kredytów, 

o odbytych w br. przetargach.

 (B.R.M.)

Wybory do Izby Rolniczej

W dniu 31 maja 2015 r. (niedziela) odbyły się wybory do Rady Powiatowej 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej w powiecie gnieźnieńskim.

Na terenie Gminy w Okręgu Wyborczym 

N r 2 3  w  W i t k o w i e  g ł o s o w a n i e  

przeprowadzone zostało w lokalu wyborczym 

mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy 

i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1.

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 

przygotował spis wyborców uprawnionych do 

głosowania.

Z terenu Gminy i Miasta Witkowo 

kandydowało trzech delegatów do Rady 

Powiatowej Izby Rolniczej: Pan Stanisław 

Janas - zamieszkały w Gaju, Pan Jerzy 

Kubasiak - zamieszkały w Gorzykowie, 

Pan Tomasz Wędzikowski - zamieszkały 

w Mąkownicy. 

L i c zba  cz łonków Izby  Ro ln i cze j  

uprawnionych do głosowania w okręgu 

wynosiła 1307 osób.

W głosowaniu wzięło udział 107 osób, 

tj. 8,19%. Do Rady Powiatowej Izby Rolniczej 

w Gnieźnie zostali wybrani: Pan Jerzy 

Kubasiak - otrzymał 60 głosów. Pan Tomasz 

Wędzikowski - otrzymał 60 głosów.
(A.K.) 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
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Dzień Samorządowca w Przedszkolu Miejskim „Bajka”

Polskie święto, obchodzone corocznie 27 maja, uchwalone zostało przez Sejm RP w 2000 roku DNIEM SAMORZĄDOWCA. 

Ta historyczna data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 

i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu terytorialnego.

Z tej okazji pracownicy Urzędu Gminy 

i Miasta Witkowo zostali zaproszeni do 

wspólnego świętowania Dnia Samorządowca 

z dziećmi w Przedszkolu Miejskim Bajka 

w Witkowie. 

Dzieci 5-6 letnie chcąc wyrazić 

w d z i ę c z n o ś ć  i  p o d z i ę k o w a n i e  

samorządowcom za trud i ogrom ich pracy 

zaprezentowały program artystyczny. 

Występ dzieci uświetniły okolicznościowe 

wierszyki, piosenki oraz piękne występy 

taneczne.

Na zakończenie uroczystości i wspólnego 

spotkania, Pani Dyrektor - Ewa Skrzypska 

z łoży ła  wszystk im samorządowcom 

najserdeczniejsze życzenia. W podziękowaniu 

za owocną współpracę wręczyła na ręce 

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 

Krzysztofa Szkudlarka symboliczne kwiaty. 

Wszyscy goście otrzymali z rąk dzieci 

wykonane własnoręcznie laurki.

Burmistrz serdecznie podziękował 

dzieciom za występ i pamięć oraz obdarował 

dzieci słodkościami. Spotkanie przebiegło 

w miłej i serdecznej atmosferze i zakończyło 

się pamiątkowym wspólnym zdjęciem.

(M.T.)

Dodatkowe środki
na oświatę

Gmina Witkowo złożyła wnioski do 

Ministerstwa Edukacji Narodowej celem 

uzyskania dofinansowania na następujące 

zadania z zakresu realizacji zadań 

oświatowych:

1. Wniosek o zwiększenie części 

oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy 

w roku 2015 z tytułu wyposażenia stołówek 

w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

Wnioskowana kwota dofinansowania 

78.636,00 zł.

Zakupiony w ramach dofinansowania 

sprzęt pozwoli zwiększyć liczbę żywionych 

dzieci, poprawi warunki funkcjonowania 

stołówek szkolnych oraz zwiększy komfort 

spożywania posiłków przez uczniów.

2. Wniosek o zwiększenie części 

oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy 

w roku 2015 z tytułu wyposażenia w sprzęt 

szkolny i pomoce dydaktyczne szkół 

p o d s t a w o w y c h  o g ó l n o d o s t ę p n y c h  

prowadzących edukację włączającą. 

Wnioskowana kwota dofinansowania 

60.923,00 zł.

Zakupiony w ramach dofinansowania 

sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomogą 

uczniom korygować deficyty i dysfunkcje. 

Będą urozmaicały zajęcia rewalidacyjne 

i korekcyjno-kompensacyjne. Pozwolą 

w lepszy sposób ćwiczyć sprawność ruchową, 

zręczność i pamięć.

3. Wniosek o zwiększenie części 

oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy 

w roku 2015 z tytułu wyposażenia gabinetów 

pro f i l ak tyk i  zdrowotne j  i  pomocy  

przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, 

które mają zagwarantowane godziny płatne 

przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Zakupiony w ramach dofinansowania 

sprzęt poprawi warunki pracy pielęgniarek 

szkolnych oraz zwiększy jakość usług 

świadczonych na rzecz uczniów. Kwota 

dofinansowania 11.100,00 zł.

Jeszcze w tym roku szkolnym planuje się 

złożenie wniosków na dofinansowanie 

bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych 

w ramach Rządowego programu wspierania 

w 2015r. organów prowadzących szkoły 

podstawowe i szkoły artystyczne realizujące 

kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej w obszarze rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promocję 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - 

„ K s i ą ż k i  n a s z y c h  m a r z e ń ” .  

Wnioskowana kwota dofinansowania 

3.470,00 zł. 

Wnioski złożone na dofinansowanie w/w 

zadań opiewają na kwotę 154.129,00 zł.

(M. P.)

Smerfny Dzień Mamy

W Przedszkolu - Ochronce w Witkowie odbył się wyjątkowy Dzień Matki. Dnia 

26.05 wszystkie mamy i ich pociechy przebrane za smerfy  bawiły się w rytmie 

smerfastycznej muzyki. 

Na ten wyjątkowy wieczór Ochronka 

zamieniła się w wioskę smerfów i smerfetek, 

gdzie dominowały kolory biały i  niebieski. 

Imprezę osłodził słodki lodowo-ciasteczkowy 

poczęs tunek ,  p r zygo towany  p r zez  

niezawodne mamy. Były śpiewy, konkursy, 

wiersze, tańce i na szczęście nikt się nie bał 

Gargamela, ani jego groźnego kota Klakiera. 

Dzieci i ich wychowawcy postanowili to piękne 

święto wyróżnić w taki właśnie wyjątkowy- 

trochę śmieszny- sposób.

Mamy miały okazję pobawić się jak 

dzieci, a dzieci zobaczyły, że ich mamy też 

potrafią się śmiać i dobrze bawić, mimo 

codziennych obowiązków. Taka odmienna 

sytuacja bardzo zbliża i buduje relację między 

matką, a dzieckiem. Jest to bardzo ważne 

w wychowaniu i z pewnością zaprocentuje 

w przyszłości. Dziecko w sytuacjach 

pozaprzedszkolnych  jest bardziej otwarte 

i szczere, łatwiej integruję się z grupą 

i nauczycielami. 
(M.P.)
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Wspólna zabawa z misiem Anatolem
i słonikiem Izydorem

Tradycją stało się, że Przedszkole Miejskie Bajka organizuje Dzień Otwarty dla 

dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola. W tym roku miało to miejsce 21 

maja. Na zaproszenie dyrekcji przedszkola odpowiedziała znaczna część 

rodziców i dzieci. 

Jak mówi przysłowie najważniejsze jest 

pierwsze wrażenie. Kierując się tą myślą 

dyrekcja oraz pracownicy Przedszkola 

Miejskiego „Bajka” zrobili wszystko, aby po 

dniu otwartym, dzieci przyjęte do przedszkola 

z chęcią wróciły tutaj we wrześniu.

Wszystkich przybyłych gości już od drzwi 

witały kolorowe klowny, które puszczały 

piękne bańki mydlane. Ale to był tylko 

początek niespodzianek dla dzieci i ich 

opiekunów. Gdy goście pojawili się w sali, 

powitała ich pani wicedyrektor Małgorzata 

Kierepka i zaprosiła do wspólego zwiedzania 

przedszkola. Tymczasem miś Anatol i słonik 

Izydor skutecznie zachęcili dzieci do wspólnej 

zabawy. Dzieci z chęcią witały się z nowymi 

pluszowymi kolegami i wyruszyły z nimi do 

dalszej zabawy. Przyszłe przedszkolaki miały 

do wyboru różne aktywności. Jedną z nich był 

kącik plastyczny, gdzie dzieci mogły 

dekorować samodzielnie lub z pomocą 

rodziców papierowe talerzyki. Była także 

kolorowa chusta animacyjna, przy której 

dzieci z chęcią uczestniczyły w grach i różnych 

zadaniach. Na samym końcu na dzieci czekały 

kolorowe zabawki, a także zabawa 

z poznanymi już klownami. Nad wszystkim 

czuwały panie nauczycielki, które z chęcią 

udzielały informacji i porad przybyłym 

rodzicom.

Gdy dzień otwarty dobiegał końca, każde 

dziecko otrzymało kolorowego balonika, 

a rodzic ulotkę informacyjną. Niektórym 

dzieciom tak się podobało w przedszkolu, 

że rodzicom z trudem udało się je przekonać 

do powrotu do domu. Wszyscy pracownicy 

mają nadzieję, że pierwszego września 

maluchy wrócą do przedszkola w równie 

radosnych nastrojach, jak miało to miejsce 

podczas Dnia Otwartego.

(D. S.) 

„Wspólnie przeciw uzależnieniom”
 Wobec różnorakich uzależnień nękających szczególnie młode pokolenie nikt 

nie może być obojętny. Trzeba przestrzegać i uświadamiać o skutkach zagrożeń. 

Sami rodzice czy nauczyciele nie osiągną celu. Od wielu lat włączamy się 

w walkę z uzależnieniami proponując fachową literaturę, organizując spotkania 

z pisarzami.

W ostatnich latach, w porozumieniu 

z dyrektorami szkół podstawowych naszej 

gminy, zapraszamy uczniów klas V i VI na 

s p e k t a k l e  u k i e r u n k o w a n e  n a  

przec iwdziałanie agres j i ,  pr zemocy 

i uzależnieniom.

W roku bieżącym, 12 maja, na nasze 

zaproszenie  aktor zy Edukacy jno -  

Prof i laktycznego Teatru MORALITET 

z Krakowa przedstawili spektakl pt.: „Bella”. 

Tytułowa bohaterka, to nastolatka z zamożnej 

rodziny, otrzymuje wszystko oprócz miłości 

i zainteresowania ze strony najbliższych. Jest 

przykładem osoby roszczeniowej. Poniżanie 

i nękanie biedniejszych jest dla niej normą, 

sposobem na nudę. Nieasertywna postawa 

drugiej bohaterki upewnia Bellę w błędnym 

przekonaniu, że w dzisiejszych czasach takie 

zachowanie jest właściwe. Dopiero reakcja 

nauczyciela, jego rozmowa z główną 

bohaterką uświadamia jej, że w ten sposób 

krzywdzi drugą osobę.

 Z uwagi na liczbę uczestników widowisko 

przedstawiono dwukrotnie. Były kwiaty 

i podziękowania, a każdy spektakl aktorzy 

zakończono pogadanką.

 Zadanie pod hasłem „Wspólnie przeciw 

uzależnieniom” sfinansowane zostało 

z Gminnego Programu Profi laktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

(W.G.)

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518) 

informuje,  że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta

przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 9 czerwca 2015r.  

WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONYCH W WITKOWIE 

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE RZETARGU 

ORAZ W DNIU 16 czerwca 2015r. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZYKOWIE i MAŁACHOWIE KĘPYM,  

PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ. 
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 W ramach promocji czytelnictwa, od kilku 

już lat, realizujemy zadanie pod hasłem 

„Książka w życiu pomaga”. Głównym jego 

celem jest zachęcenie uczestników do 

korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 

Przekonanie, szczególnie młodego pokolenia, 

że książka może być nie tylko naszym 

przyjacielem ale również nauczycielem, 

a mądrości z niej czerpane mogą pomagać 

w pokonywaniu życiowych problemów. 

W ramach tego programu, w dniu 11 maja, 

odbyło się spotkanie z p. Ewą Nowak autorka 

felietonów, opowiadań i powieści dla dzieci 

i młodzieży.

Pani Ewa ukończyła Wyższą Szkołę 

Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: 

pedagogika terapeutyczna. Pracowała jako 

nauczycielka i pedagog-terapeuta. Dzięki 

wrodzonym zdolnościom oraz przygotowaniu 

zawodowemu w łatwy sposób nawiązuje 

kontakt z młodzieżą.

Akcja jej powieści rozgrywa się w czasach 

współczesnych, ale porusza problemy 

uniwersalne. Podpowiada w nich rozwiązania 

problemów dotykających młode pokolenie, 

podkreśla takie wartości jak: uczciwość, 

szczerość, przyjaźń, miłość i szacunek dla 

drugiego człowieka.

Książka - niezawodny przyjaciel
 Rozpoczynając spotkanie z uczniami 

klasy I Gimnazjum w Witkowie zapytała: „Czy 

Nowak to dobre nazwisko dla pisarki?”. 

Stawiając to pytanie chciała uświadomić 

słuchaczom, że ani nazwisko, ani aparycja nie 

uczynią z nas pisarzy, nauczycieli, 

urzędników. Na to, czym będziemy 

w przyszłości duży wpływ mają ludzie 

z otoczenia ale głównie my sami. Z niezwykłą 

zdolnością przekonywania, z ogromnym 

dystansem do siebie, w humorystyczny sposób 

opowiadała o swoim dzieciństwie, edukacji 

i o warsztacie literackim. Znaczną część 

s p o t k a n i a  p o ś w i ę c i ł a  p r o b l e m o m  

psychologicznym młodzieży. 

 Na koniec były podziękowania. 

Uczestnicy spotkania mogli zakupić książki, 

w których autorka chętnie wpisywała 

pamiątkowe dedykacje.

Po chwili odpoczynku, pani Ewa wyruszyła 

na spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Witkowie. Tu przebieg 

spotkania przybrał nieco inną formę. Młodzież 

z zainteresowaniem słuchała o warsztacie 

literackim, o tym jak powstają bohaterowie 

książek. Wspólnie z naszym gościem tworzyli 

podstawy następnej powieści wymyślając 

główne postaci, ich otoczenie i kluczowy wątek 

powieści.

Spotkanie zakończono podziękowaniami. 

Na zakończenie spotkania młodzież miała 

okazję zakupić książki oraz otrzymać 

specjalną dedykację z autografem.

 Drugim naszym gościem była pani Anna 

Onichimowska absolwentka Uniwersytetu 

Warszawskiego. W pierwszym spotkaniu 

uczestniczyli uczniowie klas I Gimnazjum 

w Witkowie, w drugim uczniowie klas IV - VI 

szkoły podstawowej i I - III gimnazjum 

w Mielżynie.

Po powitaniu pani Onichimowska 

opowiadała o sobie i swojej twórczości oraz 

zamiłowaniu do podróży. Jest autorką 

powieści dla młodzieży. Powiedziała, że 

przystępując do pisania książki dokładnie 

bada różne aspekty problemu. Każda powieść 

wymaga poświęcenia, szczególnie gdy są to 

książki poruszające trudne problemy.

Najbardziej znany jest cykl jej powieści: 

„Hera moja miłość”, „Lot Komety” i „Demony 

na smyczy”, w których podejmuje tematy 

współczesnego świata, w tym uzależnienia, 

samotność, kryzys rodziny, a także ważne 

życiowe wybory przed jakimi stają młodzi 

ludzie. 

Czytając wybrane przez uczestników 

opowiadanie z książki pt. „Dziesięć stron 

świata” zachęciła do sięgnięcia po lekturę.

 Na zakończenie były podziękowania, 

a młodzież miała okazję zakupić książki oraz 

otrzymać specjalną dedykację z autografem. 

Z uwagi na szczególny termin spotkania, a był 

to Dzień Matki, uczestnicy wybierali tytuły dla 

dorosłych z dedykacją dla swoich mam.

 Spotkania te zorganizowane zostały 

przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy 

w W i t k o w i e  w  r a m a c h  p r o j e k t u  

sfinansowanego przez Gminny Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.
(W.G.)

Od dwunastu lat Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach od 

8 do 15 maja, Tydzień Bibliotek. Jest to czas realizacji szczególnych programów 

promujących zasoby biblioteczne. To również okazja do podkreślenia roli 

bibliotek i czytelnictwa w wspieraniu edukacji, poprawie jakości życia oraz 

zwiększania zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

 Około godziny 15 na terenie boiska przy 

Świetlicy Wiejskiej w Gorzykowie rozpoczął 

się majowy piknik, w którym serwowano 

słodkie przekąski oraz blok konkurencji 

i zabaw sportowych. Plenerowa integracja 

przyciągnęła rzeszę mieszkańców wsi i okolic. 

Na zaproszenie organizatorów przybył też 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Pan 

Krzysztof Szkudlarek, Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Witkowie Pan Piotr Jóźwik, Radny 

Majówka w Gorzykowie

Rady Miejskiej w Witkowie Pan Łukasz 

Grabowski oraz Radna Rady Miejskiej 

w Witkowie Pani Monika Andrzejaszek.

Na mieszkańców czekały konkurencje 

sportowe w drużynach, konkurs na 

najdziwniejszą mumię, w którym to dzieci 

odgrywały rolę modela i kreatorów mody. 

Nie zabrakło też śmiechów, żartów i muzyczno 

- tanecznych warsztatów i zabaw, w których 

udział brały nie tylko dzieci, ale także dorośli.

W czasie przerwy uczestników spotkała 

słodka niespodzianka w kształcie krokodyla, 

którą każdy mógł się poczęstować.  Konkurs 

rzutów karnych, zbijanie kręgli i plenerowe 

malowanie, były kolejną okazją do 

aktywnego wypoczynku na świeżym 

powietrzu i wspólnej integracji.

Na zakończenie atrakcją stała się 

konkurencja przeciągania liny, która jak 

zawsze dostarczyła uczestnikom wielu emocji. 

Każde dziecko otrzymało upominek w postaci 

paczki słodkości przygotowany przez Radę 

Sołecką Gorzykowa.   
(M.G.)

W minioną niedzielę 24 maja 2015 r. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

w Witkowie wraz z Radą Sołecką przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich 

w Gorzykowie zorganizował spotkanie integracyjne pn. „Majówka z OKSiR” 

w ramach V Festiwalu Nauki i Sztuki. 
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Wymyślona fabuła gry nawiązywała do 

skarbu znalezionego na strychu szkoły, gdzie 

młodzież odnalazła tajemniczą skrzynkę 

pełną starych fotografii oraz dokumentów. 

Jednym z takich dokumentów okazał się 

testament pewnej nauczycielki, która uczyła 

w szkole na początku XX wieku. 

Po zapoznaniu się z fabułą gry uczniowie 

wyruszyli w teren, wytyczonym szlakiem, aby 

odkrywać historię znaną lub nieznaną 

naszego miasta i zdobywać fragmenty 

tes tamentu wspomniane j  wcześn ie j  

nauczycielki. W testamencie bowiem ukryta 

była wskazówka odnośnie mety gry.

Zespoły uczniowskie podczas wizyty 

w dziewięciu stacjach zadaniowych musiały 

zmierzyć się ze starymi fotografiami Witkowa, 

rozpoznawać różnorodne obiekty czy 

orientować się w terenie. Ważnym elementem 

gry było poszukiwanie odpowiedzi  

w przestrzeni miejskiej, gdyż było to jednym 

z celów gry. Po przebyciu całej trasy 

i skompletowaniu całości testamentu 

wszystkie drużyny stawiły się na metę, czyli na 

boisko gimnazjum. Tam zostało dokonane 

podsumowanie i każdej drużynie został 

wręczony okolicznościowy dyplom za aktywny 

udział w grze miejskiej. 

Gra miejska „Na tropie historii” powstała 

w ramach udziału Gimnazjum im. Adama 

Borysa w Witkowie (klasy Ia) w programie 

MŁODY OBYWATEL, którego organizatorami 

są Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz 

Fundacja BGK. 

MŁODY OBYWATEL to program, którego 

celem jest promowanie wiedzy na temat 

społeczności lokalnej oraz pokazanie 

sposobów, dzięki którym można aktywnie 

działać w najbliższym otoczeniu. Uczniowie 

z klasy Ia wybrali do realizacji temat 

„Rozegraj okolicę”. Zadaniem młodzieży było 

przygotowanie i przeprowadzenie gry 

miejskiej bazującej na lokalnych zasobach, 

takich jak zabytki czy miejsca ważne dla 

społeczności lokalnej. Z tego zadania autorzy 

gry wywiązali się znakomicie. Warto dodać, że 

autorami gry byli Młodzi Obywatele naszej 

społeczności lokalnej w osobach: Banaszak 

Dominika, Banaszak Weronika, Baraniecki 

Jakub, Bielak Katarzyna, Danisewicz Jakub, 

Domański Marcin, Fijałkowska Aleksandra, 

Jakimowicz Mikołaj, Jantas Karolina, 

Kaszyński Marcin, Kołacka Dominika, 

Kowalska Sandra, Pankowski Sebastian, 

Piasecki Cezary, Sołtysiak Patryk, Sych Alicja, 

Szeszycka Zofia, Tabaczka Rafał, Wareńczak 

Jakub, Wojtyra Mikołaj, Zawistowska 

Aleksandra, Zduńczyk Filip, a opiekę 

merytoryczną i metodyczną nad młodzieżą 

sprawował Tomasz Majchrzak. 
(T.M.)

W sobotę 30 maja 2015r. uczniowie z witkowskiego gimnazjum wzięli udział w grze miejskiej pod tytułem „Na tropie historii”. Przedstawiciele klas wraz 

z wychowawcami (opiekunami) w godzinach dopołudniowych spędzili czas na rozwiązywaniu różnorodnych zadań związanych z historią naszego miasteczka. 

Tropiciele historii

Pierwsza piątka rozpoczęła mecz ospale 

tracąc w pierwszej części 10 punktów, 

a zdobywając 2. Druga piątka podciągnęła 

grę, aby zakończyć pierwszą kwartę na 

poziomie 13:9. Zawodniczki z Leszna, jako 

najlepsza drużyna w tabeli ligowej nie grały 

w tym spotkaniu agresywnie. Koszykarki 

OKSIR Witkowo natomiast zbyt spokojnie 

prowadziły grę , nie wykorzystywały ataków i 

rozluźniły obronę. Mecz zakończył się 

wynikiem 44:25 dla drużyny z Leszna.

Punkty naszych zawodniczek:

Kaczyńska Natalia - 6 pkt.,

Szczygielska Katarzyna - 4 pkt.,

Soszyńska Julia - 4 pkt.,

Cieślicka Weronika - 3 pkt.,

Karasiewicz Martyna - 2 pkt.,

Kowalska Nicole - 2 pkt.,

Jóźwiak Weronika - 2 pkt.,

Borys Klaudia - 2 pkt.,

Koszykarki OKSIR Witkowo z trenerem 

Czesławem Nowaczykiem po rozegraniu 

20 meczy ligowych, w tym 17 zwycięskich, 

zajęły w ogólnej klasyfikacji Wielkopolskiej 

Ligi Koszykówki Dziewcząt w kategorii 

Młodziczek Młodszych trzecie miejsce. Jest to 

ogromny sukces zarówno dziewcząt, jak i ich 

trenera przypieczętowany systematycznym 

treningiem, dyscypliną i wyrzeczeniami.

Gratulacje !

(M.G.)

We wtorek 02.06.2015 r. w Lesznie nasze koszykarki w składzie: Borys 

Klaudia, Cieślicka Weronika, Cieślik Paulina,  Gawrońska Laura, Jarecka 

Karolina,  Jóźwiak Weronika, Kaczyńska Natalia, Karasiewicz Martyna, 

Kowalska Nicole, Nowicka Zuzanna, Soszyńska Julia, Szczerba Aleksandra, 

Szczygielska Katarzyna, Woźniak Joanna rozegrały ostatni mecz w ramach 

rozgrywek Wielkopolskiej Ligii Koszykówki Młodziczek Młodszych z X-DEMON 

TĘCZA Leszno.  

Ostatni mecz koszykarek z rozgrywek WLKMM
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Festyn w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowym

W dniu 29 maja, tuż po intensywnie spędzonym dniu na lotnisku na Święcie 

3.SLTr, rodziny kadry, pracowników wojska udały się do Wojskowego Ośrodka 

Szkoleniowego 33.BLTr w Przybrodzinie. 

Festyn otworzył Kierownik Klubu 

p. Henryk Kątny życząc miłych wrażeń oraz 

dobrego nastroju. W programie dla dzieci 

pracownicy klubu przygotowali szereg imprez 

rekreacyjno- sportowych. W festynie 

uczestniczyło prawie 50 dzieci. Bardzo dużym 

zainteresowaniem cieszył się wyścig 

w workach, który dynamicznie prowadził  

p. Zenon Lerka, w wyścigu dominowały 

zdecydowanie dziewczęta. Pani Małgorzata 

Sieniuć prowadziła konkurs plastyczny, 

w którym udział starali się brać rodzice. 

Instruktor z klubu modelarskiego p. Jacek 

Hejne, przeprowadził z  modelarzami  pokazy 

pływania na mini żaglówkach sterowanych 

radiem. Bardzo ciekawą i zajmującą zabawą 

było poszukiwanie skarbów. Dodatkowo 

można było pozjeżdżać na dmuchanym 

zamku, po każdym konkursie uczestnicy 

wybierali sobie małe upominki.

(na)

Nauczyciele świetlicy szkolnej: p. Iwona 

Nadowicz - Mróz, p. Monika Ottenburger, 

p. Elżbieta Drozdowska oraz psycholog - 

ekspert p. Justyna Jutkowiak, przygotowali 

program artystyczny pt. „Życie nie po to jest, 

by brać...” oraz zadbali o to , aby młodzież 

wyraziła swój sprzeciw wobec uzależnieniom, 

przemocy i wszelkim patologiom społecznym 

poprzez promowanie przyjaźni i pozytywnych 

relacji międzyludzkich.

Podczas imprezy zostały rozdane 

nagrody w konkursie plastycznym „Patologia 

- to nie moja droga”, którego celem było 

promowanie idei zdrowego stylu życia, bez 

uzależnień i przemocy. Młodzież wykonywała 

pracy plastyczne (plakaty) pod czujnym 

okiem p. Lilianny Suborskiej - Urbańskiej 

w technice dowolnej oraz nadawała im własne 

hasła lub myśli skłaniającej do refleksji 

i będącej sprzeciwem wobec wszelkim 

patologiom społecznym.

Uczennica Wiktoria Bruch zdobyła drugie 

miejsce, natomiast Eryk Śmigielski, Daria 

Ochotna oraz Klaudia Jagodzińska zostali 

wyróżnieni.

Wyjazd możliwy był dzięki wsparciu 

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych działającej przy 

Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo.

(na)

„Moda na życie bez uzależnień”
Dnia 1 czerwca 2015r. uczniowie Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie 

wzięli udział w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki, który odbył się w Gimnazjum 

Nr 1 w Gnieźnie. Jest to krajowy zryw wzmocnienia twórczej profilaktyki 

realizowanej przez społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka 

a Ty”. Wpisuje się także w założenia rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomościach, na których znajdują się domki 

letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) od 2015 roku 

zmieniają się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na 

których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno - wypoczynkowe.

Właściciele powyższych nieruchomości będą ponosili ryczałtowe roczne opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Witkowo, która zajmie się 

odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Dotychczasowe umowy na odbiór odpadów 

zawarte z innymi podmiotami powinny zostać rozwiązane.

Zgodnie z powyższymi zmianami, Rada Miejska w Witkowie podjęła w dniu 29 kwietnia 

2015 roku dwie uchwały regulujące zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na tych 

nieruchomościach.

Szczegółowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi wraz ze wzorem deklaracji, 

który należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 30 czerwca br znajdują się na stronie 

internetowej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w zakładce Gospodarowanie odpadami.
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W Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie ...

W dniu 14 maja 2015r. dyrektor szkoły, 

Bernadetta Nowak, wraz z opiekunem 

grupy uczniów, Marią Kurczewską, 

uczestniczyły w finale Powiatowego 

P r o g r a m u  E d u k a c y j n e g o  

„MY KREATYWNI”. Do niego dołączyły 

również szkoły z Mielżyna, Czerniejewa, 

Trzemeszna, Jarząbkowa, Żydowa oraz dwie 

szkoły z Niechanowa. Celem projektu było 

rozwijanie indywidualności, ale także pracy 

w grupie. Naszą szkołę reprezentowali 

następujący uczniowie: Zuzanna Sowa, 

Klaudia Dzieńkowska, Klaudia 

Napieralska i Michalina Wabińska 

(kl. 6e) oraz Jakub Górski (kl. 5c). 

Spośród 10 proponowanych zadań, drużyna 

wybrała kosmiczny strój, który polegał na 

stworzeniu wymyślnego przebrania, do 

którego użyli samych „ekologicznych” 

materiałów. Prezentacja została oceniona 

pozytywnie, czego wyrazem jest przyznany 

naszej szkole certyfikat Powiatowego Projektu 

Edukacyjnego „My kreatywni”. Certyfikat 

odebrała pani dyrektor Bernadetta Nowak. 

Ponadto wszystkie zespoły z poszczególnych 

szkół z naszego powiatu zostały nagrodzone 

dodatkowo - 22 czerwca jedziemy na 

wycieczkę do Wrocławia. 

W marcu odbył się w naszej szkole 
konkurs matematyczny KANGUR 

2015, a w maju poznaliśmy jego wyniki. 

W tej międzynarodowej matematycznej 

przygodzie wzięło udział 60 uczniów z klas II - 

VI. Zwycięzcami są wszyscy: jedni, bo pokonali 

swoje lęki, brak wiary w swoje możliwości, 

a inni - bo się „sprawdzili”. Każdy uczestnik 

o t r zyma ł  n i epowta r za lną  nagrodę  

uczestnictwa - układankę „Magiczny wąż”. 

W kategorii ZACZEK z klas II wzięło udział 12 

uczniów, w kategorii MALUCH z klas III - IV 

uczestniczyło 23 uczniów oraz w kategorii 

BENIAMIN z zadaniami zmagało się 25 

uczniów. W gronie zwycięzców, którzy 

otrzymali wyróżnienie, znaleźli się: GLANC 

FILIP kl. 2a, PALUCH GRACJAN kl. 2d, 

PLUCIŃSKI  MATEUSZ k l .  3b ,  

ŁUCZYŃSKA WIKTORIA kl. 4b, 

WINSZTAL WERONIKA kl. 6b oraz 

NOWACKA GABRIELA kl. 6d.  

W maju i na początku czerwca rozegrany 

został finał III Szkolnych Mistrzostw Gry 

w Warcaby. Już od trzech lat jego 

pomysłodawcami i realizatorami 

są nauczyciele - wychowawcy 

świetlicy i opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego. Celem rozgrywek jest 

wyłonienie mistrza  gry w warcaby 

w kategoriach klas I - III i IV - VI. Podczas gry 

uczniowie ćwiczą pamięć, opanowanie, 

logiczne myślenie i strategię. Przestrzegają 

zasad oraz reguł gry. Nabywają umiejętności 

radzenia sobie z wygraną i porażką oraz 

kształtują umiejętność nawiązywania 

kontaktów z innymi uczniami przez zabawę. 

Do finału rozgrywek w kategorii klas I - III 

zakwalifikowali się uczniowie: A. Kostrzyszyn 

1c, A. Borys 1f, I. Brzana 2a, P. Wysocki 2c, M. 

Pluc iński  3b oraz A. Mi larski  3d. 

Po emocjonującej walce tytuł Mistrza Gry 

w Warcaby wywalczył Adam Milarski. 

Drugie miejsce zajął M. Pluciński, a trzecie 

P. Wysocki. Natomiast do finału rozgrywek 

w kategorii uczniów klas IV-VI zakwalifikowali 

się: A. Roszkowiak 4a, K. Krause 4d, A. 

Kośmiński 5c, A. Sucholas 5e, J. Drzewiecka 

6d oraz Sz. Mąkowski 6b. Tytuł Mistrza 

Gry w Warcaby wywalczyła Amelia 

Su cho l a s .  D r u g i e  m i e j s c e  z a j ą ł  

A. Roszkowiak, a trzecie Sz. Mąkowski. 

Wysoki i bardzo wyrównany poziom gry 

spowodował, że do wyłonienia II i III miejsca 

potrzebne były dogrywki. Wszystkim 

uczestnikom III Szkolnych Mistrzostw Gry 

w Warcaby serdecznie gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów! 

Zabawa w teatr jest bardzo lubiana 

przez uczniów klasy 2b. Pod kierunkiem 

wychowawcy - Agaty Woś, na zajęciach kółka 

p o l o n i s t y c z n e g o  p r z y g o t o w a l i  

przedstawienie pt. „Nie ma tego 

złego...”. Każda z ról była wyjątkowa, gdyż 

pozwoliła jednym zaspokoić zainteresowania 

teatralne, innym przezwyciężyć nieśmiałość. 
Premiera odbyła się 2 czerwca 

i stanowiła prezent - niespodziankę dla 

RODZICÓW z okazji Dnia Matki i Ojca. 

Swoją obecnością zaszczyciła występujących 

pan i  dyrektor  Bernadet ta  Nowak.  

Przedstawienie zostało zaprezentowane 

również koleżankom i kolegom z klas I - III. 

To przedsięwzięcie było interesującym 

doświadczeniem dla uczniów klasy 2b. Mają 

nadzieję, że dostarczyli widzom ciekawych 

wrażeń. 

Z okazji Dnia Dziecka, w dniach 15 i 29 

maja, Dyrekcja szkoły wspólnie z Radą 

Rodz i c ów zo rgan i zowa ła  d l a  

wszystkich uczniów wycieczkę na 

lotnisko wojskowe w Powidzu. Z okazji 

ŚWIĘTA 3. SKRZYDŁA LOTNICTWA 

T R A N S P O R T O W G O  u c z n i o w i e  

z nauczycielami mieli niecodzienną możliwość 

uczestniczenia w przygotowanych atrakcjach. 

W programie pobytu przewidziano: wystawę 

statyczną samolotów i śmigłowców, pokaz 

sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia żołnierza, 

wystawę sprzętu i uzbrojenia funkcjonariuszy 

Policji, sprzęt i wyposażenie żołnierzy Wojsk 

Lądowych, ŻW, pokaz sprzętu i wyposażenia 

Straży Pożarnej, sprzęt i wyposażenie Grup 

Rekonstrukcj i  Historycznych, sprzęt 

i wyposażenie Stowarzyszeń Paramilitarnych 

oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu 

Orkiestry Sił Powietrznych z Poznania 

i Orkiestry Reprezentacyjnej Policj i  

z Wrocławia. Wszyscy wróciliśmy pełni 

wrażeń. Dziękujemy naszym organizatorom! 

Również z okazji Dnia Dziecka chętni 
uczniowie biorący udział w zajęciach 

gimnastyki korekcyjnej pojechali do 

Teatru w Gnieźnie na przestawienie 

„KOPCIUSZEK”. Wszyscy świetnie bawili 

się na barwnym, pełnym humoru i życiowych 

mądrości spektaklu. Aktorzy zaangażowali 

młodych widzów w akcję sztuki. Każdy z nas 

czuł się wyjątkowo wyróżniony, gdy 

Kopciuszek pytał widzów o to, co ma w danej 

sy tuac j i  z rob i ć .  Zadowolen i ,  pe łn i  

pozytywnych wrażeń przeżyliśmy dzień, 

który zacieśnił naszą przyjaźń ze sztuką 

żywego teatralnego słowa. 

cd. str. 10

Wycieczka

Powidz

Przedstawienie

My kreatywni
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29 maja wczesnym rankiem uczniowie 

klas Vc i Vd z wychowawcami 

i opiekunami wyruszyli na wycieczkę 

do Trójmiasta: Gdyni, Sopotu i Gdańska. 

Odwiedzili Skwer Kościuszki, Akwarium, 

deptak zwany „Monciakiem”, byli na 

Westerplatte, widzieli m. in. Bramę Złotą, 

Długi Targ, Ratusz, fontannę Neptuna, Dwór 

Artusa, Starego Żurawia i wchodzili po 409 

schodach na wieżę Bazyliki Mariackiej. 

Do domu wrócili zmęczeni, ale pełni wrażeń.  

Również w maju klasy 1d i 1f pojechały 

na wycieczkę do Muzeum Przyrodniczo 

- Turystycznego w Uzarzewie. W pałacu - 

siedzibie muzeum zajęcia prowadziła pani 

przewodnik, która poprzez ciekawe 

opowieści, wzbogacone barwnymi slajdami 

i cennymi eksponatami, przybliżyła 

słuchaczom zagadnienia dotyczące ludzi 

pierwotnych i zwierząt żyjących w ich czasach, 

głównie mamutów. Po interesującej lekcji 

zaprezentowano także dzieje łowiectwa. 

W pawilonach uczniowie podziwiali kolekcję 

trofeów egzotycznych, zgromadzonych przez 

Adama Smorawińskiego. Szczególną uwagę 

zwrócili na „wielką piątkę afrykańską” (lew, 

słoń, bawół, lampart i nosorożec) oraz 

un ika lną  ko lekc ję  papug .  Po  tak  

absorbującym spotkaniu z przyrodą nie 

zabrakło czasu na zakup pamiątek, sesję 

fotograficzną i wymianę wrażeń, które 

z pewnością pozostaną na długo w pamięci.

W czwartek, 21 maja odbyła się 
wycieczka do Gniezna i Rogowa, która 

była nagrodą dla 45-ciu uczniów 

biorących udział w „Szkolnym 

Kasztanobraniu”. Opiekunowie Klubu 

P r z y r o d n i c z o - Tu r y s t y c z n e g o  w r a z  

z podopiecznymi udali się na spacer do Doliny 

Pojednania, a później do katedry w Gnieźnie. 

Po chwili refleksji i zadumy uczestnicy zrobili 

sobie pamiątkowe zdjęcie na tle pomnika 

Bolesława Chrobrego. Następnie wszyscy 

udali się do Zaurolandii w Rogowie na 

spotkanie z prehistorycznymi stworzeniami - 

d i n o z a u r a m i .  O  i c h  w y g l ą d z i e  

i przystosowaniu do środowiska bardzo 

ciekawie opowiedziała pani przewodnik. 

Dzieci dowiedziały się również o tym, jak 

wyglądała Ziemia 500 mln temu, jak 

zmieniała się na przestrzeni wieków oraz 

jakie rośliny porastały naszą planetę i które 

z nich przetrwały do dzisiaj. W przyszłym roku 

szkolnym, po jesiennych zbiorach kasztanów 

najbardziej zaangażowani przyrodnicy będą 

mogli liczyć na następną atrakcje turystyczną.
  Uczniowie Klas IIIe i Ie uczestniczyli 

w ciekawej wycieczce do Konina do 

PARKU MAKIET MIKROSKALA, gdzie 

czynnie brali udział w zajęciach praktycznych 

i poznali sposoby tworzenia poszczególnych 

makiet w pracowni modelarskiej o tematyce: 

przyrodniczej, historycznej, filmowej 

i kolejowej z elementami ruchomymi. 

Z dużym zainteresowaniem oglądane były 

prezentacje multimedialne w kinie 6 D. 

Kolejną atrakcją tej wycieczki było zwiedzanie 

w Starym Koninie pięknego parku im. 

Fryderyka Chopina, gdzie wśród oryginalnej 

zieleni zgromadzone były ciekawe okazy 

zwierząt i ptaków w postaci Małego ZOO. 

Dzieci wróciły z dużym pakietem pozytywnych 

wrażeń - szczerze polecając tę wizytę innym 

uczniom.

W dniach 11 - 13 maja 2015r. 
wychowawcy z podopiecznymi z klas: 

6a, 6b, 6e udali się na wycieczkę do 

Kotliny Jeleniogórskiej i Pragi. Zwiedzali 

w Kowarach Muzeum Miniatur Dolnego Śląska 

oraz Sztolnię - dawną kopalnię rud uranu. 

W Karpaczu poznali historię Świątyni Wang. 

Kolejny dzień był wyjątkowo niezwykły - 

pojechali do Czech, do stolicy kraju - Pragi. 

Plan zwiedzania stolicy obejmował: 

Hradczany, Zamek Praski, Katedrę Św. Wita, 

Klasztor na Strachowie, Loreta, Mala Strana, 

Most Karola, Rynek Staromiejski ze słynnym 

zegarem Orloj oraz pomnik Św. Wacława. 

Dzień trzeci również obfitował w niecodzienne 

wrażenia. Dwuetapową kolejką wszyscy 

wjechali na Szrenicę, gdzie podziwiali piękną 

panoramę Kot l iny  Je len iogórsk ie j .  

Niespodzianką i zaskoczeniem dla wszystkich 

był leżący na szczycie śnieg. Wycieczkę 

zakończył spacer nad najwyższy wodospad 

Karkonoszy - Wodospad Kamieńczyka. 

Trzydniowy wyjazd dla wszystkich był 

wspaniałym wypoczynkiem w naszych 

pięknych Karkonoszach. 

W sobotni, majowy poranek, grupa 

uczniów z klasy 5 e oraz dziewczęta 

z klasy 6 d pod opieką nauczycieli 

wyruszyli na wycieczkę rowerową do 

Grzybowa, w miejsce urokliwe z ponad 

1000 letnią historią. W tej właśnie wsi stoi 

bowiem gród potężny, zbudowany jeszcze 

przez Siemomysła, ojca Mieszka zwanego 

„Pierwszym”. Uczniowie zwiedzili wystawę 

jak kiedyś żyli ludzi, jak mieszkali, czym 

płacili itp. Wrócili z niezapomnianymi 

wrażeniami, bowiem tylko w tym miejscu 

powietrze pachnie tajemnicą, dymem ognisk, 

zapachem skór, zwierząt i dawnym jadłem. 

Niecodzienne spotkanie z historią obejmuje 

wszystko to, co wiąże się z powstaniem 

Państwa Polskiego. Uczniowie zobaczyli to 

wszystko, co kształtuje i działa na wyobraźnię 

małego człowieka, a przy tym uczy o Polsce 

i Wielkopolsce. 

W i ę c e j  s z c z e g ó ł ó w  n a  

www.sp3.szkolnastrona.pl Zapraszamy!

 (sp)

cd. ze str. 9

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Witkowo

29 maja 2015r. w sali OSP w Witkowie odbyło się pierwsze spotkanie 

diagnostyczne i konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju 

na lata 2014-2020. Spotkanie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez 

przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Światowid. 

W spotkaniu udział wzięli radni Rady 

Miejskiej w Witkowie, sołtysi, przedstawiciele 

o r g a n i z a c j i  p o z a r z ą d o w y c h  o r a z  

zainteresowani mieszkańcy. 

Głównym celem przeprowadzonych 

konsultacji było zapoznanie zebranych 

z możl iwośc ią pozyskania środków 

finansowych w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W drodze dyskusji określono również 

główne kierunki rozwoju Gminy Witkowo oraz 

jej mocne i słabe strony.       
(S.M.)

Strzelania o tytuł „Króla Kurkowego” KBS Witkowo

W dniu 24.05.2015 r. na strzelnicy LOK we Wrześni obyły się zawody brackie 

z okazji strzelania o tytuł „Króla Kurkowego” KBS Witkowo 2015. Strzelanie 

poprzedziła Msza św. w kościele pw. Św. Mikołaja w Witkowie, podczas której 

ksiądz proboszcz Stanisław Goc poświęcił tarcze brackie.

Zawody upłynęły w przyjemnej  

atmosferze.

Królem Kurkowym KBS Witkowo 2015 

został Wiesław Goll, tytuł I Rycerza wywalczył 

Bogusław Mołodecki, II rycerzem został 

Ma r i an  Mus i a l s k i .  W  pozo s t a ł y ch  

konkurencjach strzeleckich sukcesy odnieśli:

do Tarczy Burmistrza GiM Witkowo - I 

miejsce Andrzej Borowicz, II miejsce Bogusław 

Mołodecki, III miejsce Aleksander Mitkowski;

do Tarczy punktowej - karabinek sportowy - 

I miejsce Witold Wiśniewski, II miejsce 

Aleksander Mitkowski, III miejsce Wiesław 

Goll;

do Tarczy punktowej - pistolet sportowy - I 

miejsce Jerzy Nowak, II miejsce Mieczysław 

Knast, III miejsce Witold Wiśniewski;

do Tarczy Losowej - I miejsce Aleksander 

Mitkowski, II miejsce Paweł Lisiak, III miejsce 

Roman Bąk;

Zdobywcą Kura - został Aleksander 

Mitkowski, II miejsce Paweł Lisiak, III miejsce 

Mieczysław Knast.
(na)
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M A J - M I E S I Ą C E M  K S I Ą Ż E K  

I BIBLIOTEK. ŚWIĘTO BIBLIOTEKARZA

8 maja swoje święto obchodzili wszyscy 

bibliotekarze w naszej gminie. Ten wyjątkowy 

dzień uczciliśmy w Budynku Biblioteki 

Publicznej w Witkowie na zaproszenie 

p. W. Gąsiorowskiej. W uroczystości udział 

wzięli: p. burmistrz Krzysztof Szkudlarek, 

radni naszej gminy, dyrektorzy szkół 

i bibliotekarze. Przybyłych gości powitała 

p . Dyrektor  B ib l io tek i  Pub l i czne j -  

W. Gąsiorowska, następnie pan burmistrz 

podziękował wszystkim bibliotekarzom za 

całokształt pracy i życzył sukcesów w pracy 

z czytelnikami. Po wystąpieniu gości 

czas umilił koncert dzieci z Przedszkola 

Miejskiego „Bajka”. Następnie odbyła się 

prelekcja p. Jolanty Szwalbe pod hasłem: 

”Wybieram bibliotekę” oraz odczytano list 

z Biblioteki Wojewódzkiej. Na zakończenie 

uroczystości goście zostali zaproszeni na 

poczęstunek.

MAJOWE SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ

Co roku w maju książka obchodzi swoje 

święto. Z tej okazji szkolną bibliotekę 

odwiedziły dzieci z trzech oddziałów 

przedszkolnych. Najmłodsi mieli okazję 

dowiedzieć się, jak wygląda biblioteka, 

zapoznali się z jej księgozbiorem oraz pracą 

bibliotekarza. Maluchy zadawały pytania 

związane z procesem wypożyczania książek 

oraz wykonały prace plastyczne, w których 

uwieczniły swoją wizytę w bibliotece szkolnej. 

Na zakończenie obchodów święta książki, 

w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” 

przedszkolaki wysłuchały bajek w wykonaniu 

p. M. Czarneckej-Schelenz-szkolnego 

bibliotekarza naszej placówki.

„My kreatywni”

Dnia, 14.05.2015r. reprezentantki 

naszego gimnazjum: Amanda Dobrychłop, 

Magda Pietryga, Wiktoria Franczak i Ewelina 

Nowacka brały udział w podsumowaniu 

Powiatowego Projektu „My kreatywni” 

w Niechanowie. Dziewczyny zaśpiewały 

przygotowaną przez siebie piosenkę i zagrały 

na samodzielnie wykonanych instrumentach. 

W nagrodę uczestniczki otrzymały certyfikat 

potwierdzający udział w Projekcie.

 

Deutsch Wagen Tour

21 maja 2015 r. w naszej szkole gościł 

Deutsch Wagen Tour. Cel spotkania z Panią 

Justyną Wichłacz był prosty. Spotkanie to 

m i a ł o  z a c h ę c i ć  u c z n i ó w  z a r ó w n o  

z Gimnazjum, jak i ze Szkoły Podstawowej do 

nauki języka niemieckiego.

Należy wspomnieć, że uczniowie naszej 

szkoły, dzięki organowi prowadzącemu naszą 

szkołę, mają możliwość uczenia się 

drugiego języka, czyli języka niemieckiego, 

już od kl. 4. Motywowanie uczniów 

przebiegało w dość nietypowy sposób-poprzez 

niekonwencjonalne metody pracy, ale także 

poprzez wspaniałą zabawę, śmiech i radość. 

Swoją obecnością zaszczycił nas również 

zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, 

Pan Marian Gadziński.

Tego dnia w naszej szkole obchodziliśmy 

również Dzień Języków Obcych, więc 

spotkanie  popr zedzi ł  krótk i  wstęp 

przygotowany przez uczennice gimnazjum.

Podczas spotkania uczniowie mieli 

możliwość powtórzyć, bądź nauczyć się kilku 

zwrotów w języku niemieckim, ponieważ Pani 

Justyna starała się mówić po niemiecku 

i wyjaśniać uczniom znaczenie słów poprzez 

gesty. Zajęcia prowadzone były z ogromnym 

zaangażowaniem, co sprawiło, że atmosfera 

była równie wspaniała, jak zajęcia. 

Na uczniów, którzy całkowicie pochłonięci byli 

zabawą i aktywnie brali w niej udział, czekały 

nagrody. Podczas zajęć społeczność 

uczniowska miała możliwość uczestniczyć 

w zabawie „Głupi Jaś”, następnie troszeczkę 

zabalowali, czyli pobawili się z balonami, 

k t ó r e  w ł a s n o r ę c z n i e  u d e k o r o w a l i  

w przepiękne oczy, uszy, czy usta. Później 

podzieleni na dwie drużyny mieli za zadanie 

ułożenie mapy Polski oraz Niemiec. Szkoła 

Podstawowa też się nie nudziła (podobnie jak 

gimnazjaliści), oni również świetnie się bawili. 

Sądząc po uśmiechach od ucha do ucha, które 

malowały się na każdej z twarzy, można 

śmiało stwierdzić, że zajęcia, które 

poprowadziła P. Justyna Wichłacz bardzo im 

się podobały i na pewno na długo zapadną 

w ich pamięci. Po zakończonych zajęciach 

uczniowie, którzy w nich uczestniczyli wręczyli 

drobny upominek P.  Justynie i podziękowali 

za mile spędzony czas, w jej towarzystwie.

Po zakończonym spotkaniu z naszym 

gościem przyszedł czas na podsumowanie 

DJO. Dzień Języków Obcych w naszej szkole 

znany jest z wspaniałych konkursów 

plastycznych i wiedzowych. W tym roku odbył 

się szkolny konkurs przysłów. Uczniowie, 

którzy brali w nim udział mieli za zadanie 

nauczyć się około 40 przysłów w języku 

angielskim i niemieckim. Ostatecznie konkurs 

ten wygrała Agata Kowalska, a tuż za nią na 

podium stanął Szymon Słowiński, trzecie 

miejsce zajęła natomiast Martyna Grabowska. 

Wszyscy wymienieni uprzednio uczniowie 

chodzą do III Gimnazjum. Natomiast najlepszy 

w szkole podstawowej okazał się Albert Łysiak 

z kl. 6. W konkursie plastycznym, który cieszył 

się ogromnym zainteresowaniem wzięło 

udział wielu uczniów z różnych klas SP i G. 

Uczniowie, którzy zostali nagrodzeni to

, Martyna Grabowska za zajęcie 

I miejsca,

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy 

wzięli udział w konkursach.

Każdy Dzień Jęzków Obcych należy 

podsumować Uczniowie naszej szkoły 

: Julia 

Słowińska

tuż za nimi najlepiej została 

oceniona praca Weroniki Wieczorek z kl. 4.

 

 

zakończyli DJO występami, którego zasady 

były dokładnie takie same, jak w znanym 

programie  „TWOJA  TWARZ  BRZMI  

ZNAJOMO”. Aż trudno uwierzyć, że w ciągu 

jednej godziny na naszej szkolnej scenie 

wystąpił Ed Sheeran, Justin Bieber, 

Meghan Trainor, Katty Pery i wiele 

innych znanych gwiazd. Koordynatorkami 

i pomysłodawczyniami były panie uczące 

języków- Elwira Wasiewicz i Małgorzata 

Walczykiewicz.

Anna Onichimowska w naszej szkole!

26 maja to dzień szczególny w całej 

Polsce, ponieważ obchodzimy Dzień Matki. 

W naszej placówce to był również 

niezapomniany dzień, ponieważ przyjechała 

do nas ze Szwecji Anna Onichimowska- słynna 

pisarka książek dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych. Pani Ania zapewniła nam ciekawe, 

godzinne spotkanie, podczas którego 

mogliśmy dowiedzieć się wiele ciekawostek na 

temat jej książek, życia oraz samego procesu 

tworzenia literatury. Gość odpowiedział na 

wszystkie pytania uczniów oraz zapewnił 

moż l iwoś ć  nabyc ia  swo je j  k s iążk i  

z autografem. Niektórzy uczniowie zakupując 

książkę pani Ani, pomyśleli o prezencie dla 

swoich mam. Książka z autografem pani Anny 

Onichimowskiej okazała się wspaniałym 

podarunkiem z okazji przypadającego w tym 

dniu święta. 

cd. str. 12

Wiadomości z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie - Z życia szkoły

My kreatywni

Dzień Języków Obcych

Zwycięzcy konkursów
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Mistrz kodowania

Reprezentanci naszej szkoły mieli 

niezmierny zaszczyt uczesticzyć w finale 2. 

edycji „Mistrzów Kodowania”, który odbył się 

na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ponad 

1300 osób z ponad 280 szkół spotkało się, aby 

wspólnie podsumować całoroczną pracę w tym 

właśnie projekcie. Młodzi reprezentanci 

z całego kraju mogli dzielić się swoimi 

programistycznymi osiągnięciami oraz 

korzystać z wielu atrakcji, które zostały 

specjalnie dla nich przygotowane. 

Naszą szkołę reprezentowała Ewelina 

Nowacka oraz Oskar Frejda. Opiekunem była 

Pani Małgorzata Walczykiewicz oraz Pani 

Elwira Wasiewicz.

Cały Festiwal prowadził Tomasz Kamel. 

Z zaproszonych gości wystąpili między innymi: 

Andrzej Halicki - minister administracji 

i cyfryzacji, Grzegorz Napieralski - poseł, 

Iwona Wendel - wiceminister infrastruktury 

i rozwoju, Hadrian Baumann - prezes 

polskiego oddziału koncernu Samsung 

Electronics, Blanca Fiołek - Manager Samsung 

Electronics Polska. 

P r o j e k t  z a c z ę l i ś m y  r e a l i z o w a ć  

w listopadzie 2014r., a skończyliśmy 21 maja 

2015r. Spotykaliśmy się co dwa tygodnie 

w czwartki. Zawsze panowała miła atmosfera. 

Zajęcia prowadziła Pani Małgorzata 

Walczykiewicz oraz Pani Elwira Wasiewicz. 

My jednak również mieliśmy możliwość 

prowadzenia zajęć i chwalenia się naszymi 

osiągnięciami. Wspólnie tworzyliśmy różnego 

rodzaju gry, np: „Kolorowe kwadraty”, 

„Skok w dal”, „Zawody lekko atletyczne”, 

„Wyścigówka”, „Labirynt”, „Gra logiczna”, 

„Kot goni mysz”, ‚„Paletka”, „Malaga 

i przeszkody”, „Elektryczny smok”, „Robak 

Sam”, „Nurkowie”, „Robak pokonujący 

przeszkody”. 

W projekcie „Mistrzowie Kodowania” 

w naszej szkole udział wzięło siedmioro 

uczniów gimnazjum oraz piętnaścioro uczniów 

szkoły podstawowej. Nie zawsze wszystko 

wychodziło tak jak planowaliśmy. Czasem 

nasze  duszk i  zaczyna ły  war iować  

i przestawały być posłuszne :). Projekt ten był 

dla nas bardzo ciekawy dlatego w przyszły 

roku szkolnym również zamierzamy wziąc 

w nim udział.

Mistrzowie Kodowania to projekt 

edukacyjny mający na celu upowszechnienie 

nauki programowania w polskich szkołach. 

Obejmuje on uczniów szkół podstawowych 

z całej Polski. W ramach zajęć dzieci uczą się 

programowania w intuicyjnym języku Scratch. 

Nauczyciele biorący udział w programie 

zostali przeszkoleni przez ekspertów.

Projekt realizowany jest przez Samsung 

E l e c t ron i c s  Po l ska  we  wspó łp ra cy  

z Partnerami: Centrum Cyfrowym Projekt: 

Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 

Fundacją CoderDojo, Fundacją Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego oraz 

Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy 

wsparciu grupy SuperBelfrzy RP.

VI Strażacki Rodzinny Rajd 

Rowerowy

31 maja 2015 roku w niedzielę - od godz. 

13.00 - 18.30 odbył się po raz kolejny 

cieszący się ogromną popularnością rajd 

rowerowy. Trasa Rajdu liczyła 33km. 

Wystartowano z Mielżyna - ul. Plac 

Wolności, następnie trasa wiodła przez 

- Góry - Szemborowo - Otoczna - Chwałkowice 

- Wólka - w kierunku Kornat - Strzałkowo - 

Kornaty - Ostrowo Kościelne - Radłowo - 

Ostrowo Kościelne - Skąpe - Janowo Olędry - 

Janowo Cegielnia - Rudy. Meta była na 

boisku szkolnym Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego w Mielżynie. Limit 

czasu na pokonanie trasy to 4 godz. 

Udział wzięło ponad 400 uczestników, wśród 

nich dzieci, młodzież i dorośli. Organizatormi 

rajdu byli: dyrektor Urszula Potaś, Paweł 

cd. ze str. 11

Lisiak oraz Ochotnicza Straż Pożarna 

z Mielżyna. Każdy uczestnik rajdu otrzymał 

upominek, odbyło się losowanie atrakcyjnych 

nagród m.in. roweru. Na zakończenie rajdu 

uczestnicy udali się na wspólny posiłek.

Ciekawostki z przedszkola.

Dzień Mamy

 Z okazji Dnia Mamy wszytkie grupy 

przedszkolne przygotowały uroczystości dla 

mam. Najmłodsze przedszkolaki świętowały 

26 maja w Leśniczówce Powidz - Dolina na 

pikniku pod hasłem „Mamo pobaw się ze 

mną”. Były zabawy zręcznościowo - sportowe, 

wspólne ognisko z kiełbaskmi, prezenty oraz 

życzenia. 

 Średniaki dla swoich mama przygotowały 

w sali występ oraz słodki poczęstunek. 

Wręczyły własnoręcznie wykonane wazoniki 

i kwiatki. Były wiersze i piosenki. 

 Najstarsze przedszkolaki zaprosiły mamy 

na przedstawienie „W bajkowej krainie”. 

Na scenie wystąpili: Jaś i Małgosia, Czerwony 

Kapturek, Rybak ze złotą rybką, Wróżki, 

Krasnoludki i sierotka Marysia. Wszystkich na 

scenę przywiózł z bajkowej krainy maszynista 

Tymon swoja lokomotywą.Były wiersze, śpiew 

i tanie. Dzieci podarowały wiosenne kwiatki 

i portrety w ramce. 

Dzień dziecka

Na zaproszenie p. Elżbiety Kowalskiej 

gościliśmy strażaków z OSP w Witkowie. 

Przybyli wyposażonym w najnowszy sprzęt, 

wozem strażackim, który przedszkolaki 

mogły poznać i obejrzeć. Dzieci dowiedziały 

się jak należy postępować podczas pożaru, jak 

i gdzie wezwać pomoc. Okazało się, że 

świetnie znają numery alarmowe oraz zasady 

pierwszej pomocy. Same brały udział 

w rozwijaniu i zwijaniu węża strażackiego oraz 

w formie zabawowej uczestniczyły w akcji 

gaszenia pożaru. Poznały pracę strażaka.

Także w salach odbywały się w tym dniu 

zabawy muzyczne, konkursy oraz dzieci 

otrzymały słodkie upominki.

„Człowiek z pasja” to tytuł projektu, 

który realizowany jest w grupie najstarszych 

przedszkolaków. Dzieci poznają pracę ludzi 

różnych zawodów oraz przyznają tytuł 

”Człowiek z pasją”. Dnia 3 czerwca 2015r. 

udały się wraz z wychowawczyniami do 

Zakładu kamieniarskiego pana Zbigniewa 

Zawodnego. Poznały prace kamieniarza, 

rodzaje maszyn oraz kamieni potrzebnych do 

wykonania tablic, pomników, wazonów. 

Przy wspólnym stole dzieci wysłuchały 

wiadomości skąd u p. Zbyszka wzięła się 

fascynacja zawodem. W nagrodę mogły 

wybrać sobie z pośród różnorodnych odmian 

najpiękniejszy kamień na szczęście. Szukamy 

kolejnych pasjonatów!

(na)

Człowiek z pasją

Dzień dziecka

Mistrzowie Kodowania
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Przygody Krecika - nie ma jak w domu

We wtorkowe popołudnie 27 maja 2015 r. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

w Witkowie zorganizował w ramach V Festiwalu Nauki i Sztuki  kolejne 

spotkanie z teatrem  pt. „Przygody Krecika - nie ma jak w domu”. Tym razem 

na dzieci czekała zabawna opowieść pełna przygód i ciekawych zwrotów akcji. 

Powitani wielkimi brawami aktorzy ze 

Studia Teatralnego ART.-RE z Krakowa 

rozpoczęli swój spektakl. Przenosząc 

zgromadzoną publiczność do krainy baśni.

 Główny bohater borykał się z problemem 

znalezienia własnego kąta na ziemi. 

Na szczęście z pomoc zaoferowały dzieci. 

Biorąc aktywny udział w spektaklu 

odpowiadały na zadawane pytania.  Miały 

okazję wcielić się w bohaterów przygód takich 

jak: wiewiórki, króliczki czy pszczółki.   

W przedstawieniu  publiczność mogła też 

zobaczyć inne zwierzątka np. Sójkę czy 

Królika, którzy opowiadali o swoich domach 

i sposobach na spędzanie wolnego czasu, 

doradzały też Krecikowi, które mieszkanie ma 

wybrać. W końcu stwierdził, że wróci do swojej 

dawnej norki.  Popołudnie pełne przygód 

Krecika o poszukiwaniu swojego miejsca na 

ziemi doskonale odzwierciedlało znane 

porzekadło „Wszędzie dobrze, ale w domu 

najlepiej”.

Na zakończenie chętne dzieci pozowały 

do wspólnego zdjęcia.

(M.G.)

„Atak clownów” z wizytą w Witkowie

W sobotnie popołudnie 29 maja na terenie Placu Zabaw przy ul. Poznańskiej 

w Witkowie w ramach V Festiwalu Nauki i Sztuki wystąpili aktorzy „Teatru 

Na Walizkach” w spektaklu pt. „Atak clownów Epizod III”.  

Na wstępie Dyrektor Ośrodka Kultury 

Sportu i Rekreacji w Witkowie powitał 

zgromadzoną publiczność i podziękował za 

przybycie. Podsumowując V Festiwal Nauki i 

Sztuki zaprosił wszystkich do udziału w III 

Festiwalu Zabawy z Okazji Dnia Dziecka w 

niedzielę 31 maja od godz. 15 na tereny 

zielone przy Szkole Podstawowej w Witkowie. 

Życząc miłej zabawy zaprosił do obejrzenia 

spektaklu.

Aktorzy zaprezentowali się w kilku 

scenach, satyrycznych prezentując wiązkę 

komediowych scenek fabularnych, skeczy 

oraz gagów, których głównymi bohaterami 

były ekscentryczne postacie. Pełno  

zaskakujących zwrotów akcji i fabularnych 

niespodzianek. Spektakl miał szybkie tempo 

i nie pozwolił się nudzić, a humor przeplatał 

się z wartościowymi morałami. 

Ponadto sami widzowie brali udział 

w scenkach co było największą atrakcją 

i wywo ływa ło  na jw iększe  emoc je .  

Była to doskonała okazja do zabawy 

i integracji lokalnego społeczeństwa. 

Plenerowy spektakl teatralny na pewno 

pozostawił po sobie uśmiechy na twarzy 

publiczności oraz miłe, niezapomniane 

wspomnienia.

(M.G.)

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI PSÓW

Przypomina się, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

i Miasta Witkowo, przyjętym Uchwałą Nr XXII/212/2012 Rady Miejskiej w Witkowie 

z dnia 27 grudnia 2012 roku (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 roku poz. 

5711), do obowiązków właścicieli psów należy m. in. natychmiastowe usuwanie 

zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i na innych terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 

placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Nieczystości te należy umieszczać w specjalnie 

przeznaczonych do tego rodzaju odpadów koszy ulicznych lub w innych koszach ulicznych 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Obowiązek ten nie dotyczy osób 

niewidomych i korzystających z psów przewodników.

Ponadto do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy stały i skuteczny 

dozór, nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 

przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób 

niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników, nie wprowadzanie zwierząt 

domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, boisk szkolnych, 

ogródków przedszkolnych oraz na inne tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał 

Rady Miejskiej.

Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do 

tego przeznaczonych, tylko w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich 

zachowaniem, postanowienie to nie dotyczy psów ras uznawanych za agresywne. Zwolnienie 

przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w 

sytuacji, gdy nieruchomość jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez 

zwierzę i wykluczający dostęp osób trzecich oraz odpowiednio oznakowana w widocznym miejscu 

tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

/-/ Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

SZUKAMY NOWEGO 

WŁAŚCICIELA DLA PSA

Informacje w Urzędzie Gminy 

i Miasta Witkowo 

pod nr tel. (61) 477 81 94
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Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

e-mail: ugim@witkowo.pl, witkowo@witkowo.pl, WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl 

Centrala - Biuro Informacji: tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855 e-mail: info@witkowo.pl

Sekretariat: tel. 61 4778 194 (w. 38) e-mail: sekretariat@witkowo.pl

Sekretarz: tel. 61 4778 194 (w. 21) e-mail: sekretarz@witkowo.pl 

Skarbnik: tel. 61 4778 194 (w. 17) e-mail: skarbnik@witkowo.pl

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ustalanie 

warunków zabudowy, nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24) 

tel. kom. 512 910 745 e-mail: infrastruktura@witkowo.pl

Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe: tel. 61 4778 194 (w. 24) 

e-mail: przetargi@witkowo.pl

Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: gospodarka@witkowo.pl

Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: srodowisko@witkowo.pl

Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194 e-mail: info@witkowo.pl

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35), e-mail: kierownikusc@witkowo.pl

Ewidencja ludności tel. 61 4778 194 (w. 33) e-mail: elud@witkowo.pl

Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe tel. 61 4778 194 (w. 32) 

tel. kom.  505 325 590, e-mail: sport@witkowo.pl

Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 4778 194 (w. 32), e-mail: kadryugim@witkowo.pl

Biuro Rady Miejskiej tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: rada@witkowo.pl

Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: rada@witkowo.pl

Promocja tel. 61 4778 194 (w. 31) e-mail: promocja@witkowo.pl

Oświata tel. 61 4778 194 (w. 18) e-mail: oswiata@witkowo.pl

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18), e-mail: obronacywilna@witkowo.pl

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa tel. 61 4778 194 (w. 25) 

e-mail: podatki@witkowo.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, wystawianie faktur VAT, 

sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw ZUS, prowadzenie spraw z zakresu podatku 

dochodowego tel. 61 4778 194 (w. 14) e-mail: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl

Księgowość tel. 61 4778 194 (w. 15) tel. kom.  505 352 591, e-mail: ksiegowosc@witkowo.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 61 4778 491

e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl 

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197 

e-mail: biuro@zgk-witkowo.pl   www: www.zgk-witkowo.pl

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie tel. 61 4779 277 

e-mail: oksir@skorzecin.net.pl   www: www.oksir.witkowo.pl, www.skorzecin.net.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo tel. 61 4778 162

e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl   www: www.biblioteka-witkowo.com.pl

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28), 797 501 687, 61 679 15 03 

e-mail: krzysztof.tamiola@wodr.poznan.pl

Urząd Pocztowy Witkowo ul. Armii Poznań 4, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 98 33, 

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00 Sobota: 9.00-12.00

Agencja Pocztowa ul. Czerniejewska 12a, 62-230 Witkowo, tel. 695 302 162

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 10.00-17.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ

ul. Żwirki i Wigury 9, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 76 60, www.wspl-witkowo.pl

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych

ul. Wiejska 3a, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 02 30

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

Policja tel. 61 4260 360, 61 4260 361, 61 4260 362, 997

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Europejski Numer Alarmowy tel. 112

Dane kontaktowe

HDK WITKOWO
Zaprasza na akcje poboru krwi, które odbędą się w 2015 roku:

27 czerwca, 12 września i 12 grudnia

od godz.8:30 w sali OSP Witkowo

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców
Gminy Witkowo

Porady prawne obejmują różne dziedziny prawa, w tym prawa: pracy, spadkowego, 

rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, bankowego, konsumenckiego oraz ubezpieczeń 

społecznych.

Z porady prawnej będzie można skorzystać w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 

18,oo do 20,oo w Świetlicy Terapeutycznej w Witkowie przy ulicy Sportowej 15 (korty tenisowe).

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady powinny w miarę możliwości zabrać ze sobą 

dokumentację dotyczącą ich spraw, co pozwoli na dokładniejsze zapoznanie się z problemem.

Burmistrz Gminy i Miasta 

Krzysztof Szkudlarek

Informuję, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, 

których udziela radca prawny Pan Łukasz Reselski.

LIKWIDACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST NA TERENIE  GMINY I MIASTA WITKOWO W 2015 ROKU

Informuję, że osoby fizyczne i prawne, osoby władające obiektami użyteczności 

publicznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, parafie, użytkownicy 

wieczyści oraz użytkownicy ogródków działkowych na terenie Gminy i Miasta 

Witkowo posiadający budynki, w których znajdują się materiały budowlane 

zawierające azbest lub posiadający takie materiały, które nie są już 

wykorzystywane, mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów związanych z ich 

likwidacją.

F i n a n s o w a n i e  k o s z t ó w  z w i ą z a n y c h  

z unieszkodliwianiem odpadów zawierających 

azbest odbywać będzie się w dwóch wariantach:

1) rozbiórka (demontaż) elementów budynku 

zawierających azbest wraz z unieszkodliwianiem, tj. 

przygotowaniem do transportu (ułożenie na 

palecie, zabezpieczenie folią, załadunek), transport 

i  przekazanie na składowisko odpadów 

niebezpiecznych;

2) wyłącznie unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest zgromadzonych na terenie 

nieruchomości należącej do wnioskodawcy, 

tj. przygotowanie do transportu (ułożenie na 

palecie, zabezpieczenie folią, załadunek), transport 

i  przekazanie na składowisko odpadów 

niebezpiecznych.

Finansowaniu podlegały będą koszty usuwania 

wyrobów zawierających azbest w wysokości 100% 

całościowych kosztów tych działań. Realizacją 

rozbiórki (demontażu) i unieszkodliwiania 

materiałów budowlanych zawierających azbest 

będzie zajmowała się wyłoniona w przetargu firma.
Regulamin udzielania finansowania 

realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja 

wyrobów zawierających azbest na terenie 

Powiatu Gnieźnieńskiego” oraz druki 

wniosków dostępne są w tut. Urzędzie, pok. 

nr 15, na stronie internetowej Urzędu 

www.witkowo.pl w zakładce Ochrona 

środowiska oraz na stronie internetowej 

www.naszesrodowisko.pl.

Wnioski w powyższej sprawie wraz 

z tytułem prawnym do nieruchomości oraz 

w przypadku, gdy wniosek dotyczy 

usunięcia wyrobów zawierających azbest 

z budynków niemieszkalnych d la  

wnioskodawców prowadzących działalność 

związaną z produkcją, przetwarzaniem 

i obrotem produktami rolnymi, oświadczenie 

o otrzymaniu pomocy de minimis 

w rolnictwie, należy składać do 30 września 

2015 roku w tut. Urzędzie.

Wszelkie informacje w powyższej 

sprawie udzielane są w Urzędzie Gminy 

i Miasta w Witkowie, pok. Nr 15, inspektor 

ds. ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, nr tel. (61) 477 81 94 w. 13.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Krzysztof Szkudlarek
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IV Warsztaty i Zawody w Ratownictwie Ochotniczych Straży Pożarnych
W dniach 30-31maja br. Gmina Witkowo stała się terenem zmagań ratowniczych 

dla 17 drużyn. Reprezentanci jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

województwa wielkopolskiego przez dwa dni szlifowali ratownicze rzemiosło 

na wielu kierunkach i wielu specjalizacjach. 

gwarantowała niepowtarzalną ratowniczą 
atmosferę, która panowała przez dwa dni na 
terenie Gminy Witkowo.

Naczelnik OSP Witkowo Paweł Szymański, 
k tóry  by ł  g łównym koordynatorem 
działań podczas zakończenia skierował 
podziękowania dla wszystkich ratowników 
medycznych, którzy pełnili role instruktorów 
o r a z  p o z o r a n t o m  u c z e s t n i c z ą c y m  
w symulacjach zdarzeń podczas 2-dniowych 
zmagań. 

Organizatorzy są pełni uznania dla 
zastępów biorących udział w warsztatach oraz 
w zawodach za ogromne zaangażowanie 
podczas wykonywania powierzonych zadań 
i perfekcyjne wykorzystywanie sprzętu 
ratowniczo - gaśniczego. 

Wspania ła  atmosfera r ywal izac j i  
i współzawodnictwa panująca podczas ćwiczeń 
pozwoliła na wymianę doświadczeń między 
zastępami z terenu całego województwa. 

Startujące Drużyny: OSP Kłecko, 
OSP Mieleszyn, OSP Witkowo, OSP Powidz, OSP 
M o d l i s z e w o ,  O S P  Z d z i e c h o w a ,  
O S P N i e c h a n o w o ,  O S P  K a w ę c z y n ,  
OSP Swarzędz, OSP Turek, OSP Strzałkowo, 
OSP Wronki, OSP Szyszkowo, OSP Witaszyce, 
OSP Golina, OSP Ruszków Pierwszy, 
OSP Swarzędz 2.

(www.ospwitkowo.eu)

(fot. Katarzyna Robaszkiewicz)

i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Gnieźnie st. bryg, Jacek Michalak, 
Bartosz Klich - Dowódca Jednostki Ratowniczo - 
Gaśniczej PSP w Gnieźnie, Dyrektor Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie - Krzysztof 
Bestwina, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - 
Krzysztof Szkudlarek oraz Prezes Fundacji 
Złota Godzina z Turku - Emilia Derucka - Kołata. 

Poniżej przedstawiamy klasyfikację 
generalną zmagań ratowniczych.

 Klasyfikacja Ogólna: 1 miejsce - OSP 
Golina, 2 miejsce - OSP Turek, 3 miejsce - OSP 
Witaszyce.

 Klasyfikacja Powiatowa: 1 miejsce - OSP 
Niechanowo, 2 miejsce - OSP Witkowo, 
3 miejsce - OSP Mieleszyn.

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w obu 
kategoriach otrzymali puchary, nagrody oraz 
pamiątkowe kubki. 

Tytuł NAJSYMPATYCZNIEJSZEJ DRUŻYNY 
oraz nagrodę ufundowaną przez Posła na Sejm 
Rzeczypospo l i t e j  Po l sk ie j  Tadeusza  
Tomaszewskiego zdobyła damska drużyna 
z OSP Swarzędz. 

Organizatorem IV Warsztatów i Zawodów 
w Ratownictwie Ochotniczych Straży Pożarnych 
KSRG była jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Witkowie przy współpracy 
z Urzędem Gminy i Miasta Witkowo, Komendą 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gnieźnie oraz Zakładem Opieki Zdrowotnej 
Gniezno. Dodatkowo pomoc życzliwych ludzi 
i zaangażowanie wszystkich uczestników 

Wszystkie zajęcia w tym dniu zostały 
przeprowadzone w oparciu o sprzęt, jaki 
znajduje się na wyposażeniu typowego 
samochodu ratowniczo - gaśniczego. 

 Drugi dzień zmagań ratowników upłynął 
pod znakiem zawodów. Zawody odbyły się na 
t e r e n i e  O ś r o d k a  W y p o c z y n k o w e g o  
w Skorzęcinie. Każda z drużyn mogła 
sprawdzić się we wspólnej rywalizacji 
i zastosować wiedzę z dnia poprzedniego. 

Tematyka 4 scenek została tak dobrana, 
aby umiejętności zdobyte przez strażaków 
mogły zostać wykorzystane w trakcie 
zawodów. Przystąpienie do części praktycznej 
zostało poprzedzone testem wiedzy, do którego 
zasiadło po dwóch reprezentantów z każdej 
drużyny. 

Zawody odbywały się na terenie całego 
ośrodka i obejmowały następujące sytuacje:

1. Orla góra: wypadek - potrącenie 
rowerzysty oraz poszkodowany kierowca 
samochodu z wbitym prętem w klatkę 
piersiową i panikująca pasażerka;

2. Plac zabaw przy kortach tenisowych - 
złamanie otwarte nogi dziecka; 

3. Przy fontannie - wypadek masowy - 
zderzenie dwóch samochodów osobowych oraz 
8 poszkodowanych osób, w tym niemowlę; 

4. Jezioro, okolice mola - kobieta 
z niemowlęciem na łodzi zgłasza dolegliwości 
w klatce piersiowej. Podczas transportu łodzią 
przez strażaków dochodził do NZK, 
resuscytacja z defibrylacją przy pomocy 
ćwiczebnego AED. 

31 maja na terenie ośrodka odbyło się 
podsumowanie dwudniowych działań 
jednostek OSP. Wśród gości, którzy zaszczycili 
nas swoją obecnością byli m.in. w imieniu Posła 
na  Se jm Rzeczypospo l i te j  Po l sk ie j ,  
Wiceprzewodniczącego Poselskiego Zespołu 
Strażaków Tadeusza Tomaszewskiego - 
Magdalena Szuba, dyrektor biura poselskiego, 
w imieniu Wojewody Wielkopolskiego, który 
objął honorowy patronat nad zawodami - Agata 
Nowicka - kierownik Oddziału Ratownictwa 
Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa 

Pierwszego dnia strażacy uczestniczyli 
w warsztatach ratowniczych, które zostały 
rozlokowane w 6 różnych miejscach. Każda 
scenka została zróżnicowana pod względem 
tematyki ratowniczej. Instruktorzy, którzy 
prowadzili zajęcia dokładali wszelkich starań, 
aby przekazać poszczególnym drużynom jak 
najwięcej niezbędnej wiedzy, która potrzebna 
jest podczas realnego zagrożenia życia 
i zdrowia. Każda jednostka OSP w tym dniu 
miała możliwość udoskonalenia swoich 
umiejętności z zakresu stosowania pomocy 
przedmedycznej.

Tematyka poszczególnych szkoleń 
przedstawiała się następująco:

1. Wiatrak w Chłądowie: NZK (nagłe 
zatrzymanie krążenia),  resuscytacja 
krążeniowo oddechowa wraz z defibrylacją.

2. Pożary wewnętrzne: poznanie zjawisk 
występujący podczas pożarów wewnętrznych 
w małej skali przy wykorzystaniu „dollhouses”; 
zapalenie gazów pożarowych, ciąg wsteczny 
ognia, rozgorzenie udowodnienie: dym = 
paliwo; operowanie prądami wody podczas 
działań wewnętrznych.

3. Mielżyn - wypadek autobusu - wypadek 
masowy :  s eg regac ja  rannych  p r zy  
wykorzystaniu algorytmu TRAIGE. Podczas 
zdarzeń, gdzie liczba poszkodowanych 
przekracza możliwości udzielenia im 
pomocy w pełnym zakresie, segreguje się 
poszkodowanym nadając im priorytety - kolory 
czerwony, żółty i zielony.

4. Wiekowo :ratownictwo drogowe 
przygotowane przez Instruktorów firmy 
„WEBER Rescue”; techniki tworzenia dostępu 
i ewakuacji poszkodowanych z samochodów 
osobowych przy wykorzystaniu zestawów 
narzędzi hydraulicznych.

5. Piłka/Stary Dwór: obsługa pilarek 
spalinowych do drewna; Techniki ścinki drzew.

6 .  K o ł a c z k o w o :  w y c i ą g a n i e  
poszkodowanego z pojazdu, zakładanie 
k a m i z e l k i  K E D ,  p o s t ę p o w a n i e  
z poszkodowanym potrąconym przez 
samochód.

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.ospwitkowo.eu




