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XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

29 maja w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka odbyła się kolejna, XXXVIII sesja Rady
Miejskiej w Witkowie.
W związku z przypadającym 27 maja „Dniem
Samorządu Terytorialnego”, w sesji uczestniczyli
również samorządowcy, którzy w latach 1990-2014
pełnili funkcje radnych, sołtysów oraz
przewodniczących zarządów osiedli. Minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłych samorządowców.
Po okolicznościowym wystąpieniu
Przewodniczącego Rady Miejskiej – Piotra Jóźwika,
obrady uświetnił występ dzieci z Przedszkola
Miejskiego „Bajka” w Witkowie.
W dalszej części sesji, Burmistrz dokonał
wyróżnienia zasłużonego samorządowca Jana
Orchowskiego. Otrzymał On Statuetkę Rycerza Wita.
Rada Miejska wysłuchała informacji Burmistrza
o działalności międzysesyjnej, po czym podjęto
następujące uchwały:
ź uchwałę Nr XXXVIII/310/2018 dotyczącą zmiany
uchwały o „Programie opieki nad zwierzętami
bezdomnymi”;
ź uchwałę Nr XXXVIII/311/2018 o powołaniu doraźnej
Komisji do opracowania Statutu Gminy i Miasta;
ź uchwałę Nr XXXVIII/312/2018 o wniesieniu skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody;
ź uchwałę Nr XXXVIII/313/2018 o zasadach
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia;
ź uchwałę Nr XXXVIII/314/2018 zmieniającą opis
granic okręgów wyborczych;
ź uchwałę Nr XXXVIII/315/2018 o zmianach
w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
ź uchwałę Nr XXXVIII/316/2018 o zmianach
w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest
wstępnie na 28 czerwca br.
Halina Koźniewska
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Gminny Dzień Dziecka
1 czerwca świętujemy Międzynarodowy Dzień
Dziecka. Z tej okazji – 3 czerwca – samorząd Gminy
i Miasta Witkowo zorganizował dla najmłodszych
mieszkańców Festyn, który odbył się na terenach
zielonych przy Hali Widowiskowo-Sportowej.
Współorganizatorami Wydarzenia byli: Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie,
Przedszkole Miejskie „Bajka”, Kurkowe Bractwo
Strzeleckie oraz Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Do zabawy zostały zaproszone dzieci z przedszkoli oraz
szkół podstawowych.
Otwarcia imprezy dokonał Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo – Marian Gadziński, który powitał zebrane
dzieci, życząc im z okazji ich Święta dużo zdrowia,
szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń oraz
mnóstwa uśmiechu i beztroskiej zabawy.
Dzieci otrzymały m.in. słodkie upominki za udział
w konkurencjach rekreacyjno-sportowych.
Poszczególne zabawy przygotowały Panie
z Przedszkola Miejskiego „Bajka”.
W tym roku sponsorami Imprezy byli: Bank
Spółdzielczy, Gminna Spółdzielnia „SCh”, Spółdzielnia
Kółek Rolniczych, Marek Szuba – Hurtownia
Papiernicza z Gniezna, Hurtownia Sportowa „Piast”
z Gniezna, Firma Usługowa „ELPOS” z Gniezna,
Katarzyna i Wiesław Wojtyrowie z Witkowa, Ryszard
Nowakowski – Pszczelarz z Witkowa oraz Usługi
Rozrywkowo-Kulturalne Grażyna i Andrzej Kaszuba
z Kalisza.
W trakcie trwania Festynu można było skorzystać
z bezpłatnych atrakcji – dmuchanych zamków,
„rowerków wodnych”, przejażdżki bryczką i „kucami”,
eksperymentów naukowych, itp.
Dodatkowo Rada Rodziców Przedszkola
Miejskiego „Bajka” w Witkowie zorganizowała
kiermasz, w trakcie którego można było zakupić
domowe wypieki oraz napić się herbaty lub kawy.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie
przeprowadziło turniej strzelecki z broni
pneumatycznej dla dzieci i młodzieży, w którym
wystartowało 37. uczestników. Wyniki tej rywalizacji
prezentują się następująco:
ź w kategorii dziewcząt: I miejsce zajęła – Weronika
Winsztal – 47 pkt., II miejsce – Zuzanna Łyskawińska –
47 pkt., i III miejsce – Miriana Janicka – 46 pkt.
ź w kategorii chłopców: I miejsce wywalczył – Paweł
Konecki – 47 pkt., II miejsce zajął – Marcin Domański
– 44 pkt., a III miejsce zdobył – Maksymilian Basiński –
43 pkt. Najmłodszym uczestnikiem zawodów była
Lilianna Zamiara, która ma tylko 9 miesięcy.
W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim za
wsparcie, pomoc i zaangażowanie.
Stanisław Antoszczyszyn
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Budżet Obywatelski
– wyniki głosowania

Wizyta strażaków z Niemiec

22 czerwca poznaliśmy oficjalne wyniki głosowania
prowadzonego w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Przypomnijmy, że w głosowaniu, które trwało od 1 do
20 czerwca udział wzięło 6 zadań.

W dniach od 20 do 21 czerwca Zespół Programowy
do obsługi Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta
Witkowo na 2019 rok dokonał sprawdzenia
poprawności i przeliczenia oddanych głosów. Poniżej
prezentujemy Protokół i wyniki głosowania.

Od 15 do 18 czerwca w Witkowie przebywała
delegacja niemieckich strażaków z zaprzyjaźnionej
gminy zbiorczej Land Hadeln. Nasi Niemieccy koledzy
swoją obecnością uświetnili Jubileusz 150-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie oraz 655.
rocznicę od kiedy w źródłach pisanych pojawiła się
nazwa naszej miejscowości.

W trakcie swojej wizyty niemieccy strażacy zwiedzili
m.in. OSP Wiekowo i Witkowo, Komendę Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, a także
Katedrę Gnieźnieńską oraz Muzeum Początków
Państwa Polskiego. Nasi Goście nie stronili również od
wspólnej zabawy w trakcie wszystkich imprez
zorganizowanych przy okazji Dni Witkowa.
Już teraz można powiedzieć, że wizyta przebiegała
w miłej atmosferze, a Goście byli pod wrażeniem
lokalnej infrastruktury, wydarzeń kulturalnych
organizowanych przez witkowski samorząd i ogólnego
poziomu rozwoju Gminy. Pozostaje żywić nadzieję, że
nie była to ich ostatnia wizyta w Witkowie.
Marlena Trzcińska

Podczas spotkania z Wnioskodawcami Łukasz
Scheffs – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
pogratulował wszystkim Wnioskodawcom pomysłów
i podkreślił, że dzięki ich zaangażowaniu kolejna
edycja Budżetu Obywatelskiego w Gminie Witkowo
zakończyła się sukcesem. W dalszej części spotkania
szczególne podziękowania skierował do Autorów
zwycięskiego projektu, który zdobył największą liczbę
głosów.
Wybrany projekt to wspólna inicjatywa gospodarzy
czterech sołectw w terenu naszej gminy: Gabrieli
Szeszyckiej, Janiny Wędzikowskiej, Małgorzaty
Woźniak oraz Krzysztofa Bykowskiego. Zwycięskie
zadanie obejmuje urządzenie stref relaksu przy
istniejących świetlicach wiejskich w sołectwach:
Mielżyn, Mąkownica, Ruchocin i Jaworowo. W ramach
projektu zostaną zakupione i zamontowane m.in.
urządzenia siłowni zewnętrznych, altany drewniane,
podesty sceniczne, namioty oraz meble ogrodowe.
Realizacja tej inwestycji umożliwi propagowanie
zdrowego trybu życia w każdym wieku oraz pozwoli na
zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu.
Zwycięskie zadanie zostanie wpisane do projektu
Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok.
Sylwia Mietlicka

Dzień pracownika samorządowego z Przedszkolakami

Tradycją stało się już doroczne spotkanie jakie
odbywa się w Przedszkolu Miejskim „Bajka”. W jego
trakcie podają nie tylko życzenia wszelkiej
pomyślności, sił koniecznych w pracy samorządowej,
ale również podziękowania za dotychczasowy wkład
w rozwój naszej lokalnej społeczności. W trakcie tych
spotkań najmłodsi mieszkańcy gminy Witkowo
honorują pracowników samorządowych, a czynią to
przy okazji przypadającego 27 maja Dnia Samorządu
Terytorialnego.

W tym roku oprócz życzeń, piosenek i radosnych
uśmiechów pracownicy naszego Urzędu, zaproszeni
na to Wydarzenie, wzięli udział w specjalnie
przygotowanym quzie – „Kocham Cię Witkowo!”.
Na marginesie warto dodać, że pod tym samym
tytułem organizowany był konkurs dla Rodziców
i Przedszkolaków. Jego efektem była wystawa, którą
obejrzeć można było w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie.
Motywem przewodnim wszystkich pytań była
Gmina i Miasta Witkowo. Wśród przygotowanych
zadań były rebusy, puzzle, pytania i rymowanki. Każdy
z zaproszonych Gości losował numer pytania bądź
zadania. Numery ukryte były w żółtych i niebieskich
balonach. Wspólna zabawa przeplatana była
piosenkami i układami choreograficznymi
przygotowanymi przez Przedszkolaków. Radości
i zabawy nie było końca. Pracownicy naszego Urzędu
otrzymali również upominki, a wspólne spotkanie
zakończył pyszny tort.
Łukasz Scheffs
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Dni Witkowa
Od 16 do 17 czerwca lokalna wspólnota świętowała
Dni Witkowa. Pierwszy dzień imienin naszego miasta
cieszył się dużym zainteresowaniem. Na wszystkich,
którzy zdecydowali się sięgnąć do oferty przygotowanej
przez witkowski samorząd czekało wiele atrakcji,
a najmłodsi mogli skorzystać z dmuchańców, trampolin,
konkursów i warsztatów.

Około godziny 9.00, także w Skorzęcinie miał miejsce
Cross Skorzęciński „Ósemka z haczykiem”. Wzięło w nim
udział 200 uczestników. W kategorii mężczyzn: pierwsze
miejsce zajął Paweł Gorzelańczyk, drugie Piotr
Kaźmierczak, a trzecie Paweł Walaszczyk. W kategorii
kobiet: pierwsze miejsce zajęła Natalia Janik, drugie
Marzena Siwińska, trzecie Agnieszka Śmigielska.

Obchody rozpoczęły się od Mszy św. w intencji
strażaków, samorządowców i mieszkańców Gminy
i Miasta Witkowo. Tegoroczne Dni Witkowa miały
szczególny charakter ze względu na przypadający
Jubileusz 150-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wikowie.
Po uroczystej Mszy św. nastąpił przemarsz z kościoła
przy asyście Samorządowej Orkiestry Dętej z Gniezna do
Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka, gdzie odbyły się
dalsze obchody z okazji tego święta. Kolejne punkty
programu Dni Witkowa zlokalizowane były już na Placu
Targowym. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż udział
w święcie naszego miasta wzięła delegacja niemieckich
strażaków z zaprzyjaźnionej gminy zbiorczej Land Hadeln.
O godzinie 16.00 na scenie zaprezentował się Zespół
Śpiewaczy „My Młodzi”. O dobrą zabawę zatroszczyła się
również Kapela Odjazdowa z Witkowa. Z okazji 10-lecia
działalności Kapeli Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo –
Marian Gadziński, wręczył członkom Zespołu
okolicznościowe statuetki i dyplomy.
Około godziny 16.30 miał z kolei miejsce Koncert
Samorządowej Orkiestry Dętej z Gniezna. Kolejną atrakcją
był występ Kabaretu „Kopydłów”. Skecze Kabaretu
wciąż bawią publiczność, zaskakując swoją
oryginalnością.
Niemal natychmiast po występie Kabaretu na scenie
odbył się recital Emilii Kozielskiej. Tuż przed godziną 20:00
publiczność z niecierpliwością oczekiwała na
zaplanowane występy. Jako pierwszy miał miejsce
Koncert Zespołu „MTM BLUES”. Zebranych Zespół uraczył
porcją dobrego bluesa. Następnie na scenie pojawił się
Witkowianin – Bartosz Chmielewski z Zespołem.
Pierwszy dzień obchodów Dni Witkowa zakończył się
pokazem sztucznych ogni oraz dyskoteką pod
gwiazdami. O atmosferę pod koniec wieczoru zadbał
Dj Jack.
Oferta programowa przygotowana na niedzielne
obchody Dni Witkowa również prezentowała się
należycie. Już o godzinie 7.00 nad Jeziorem Białym
w Skorzęcinie rozpoczęły się zawody wędkarskie,
w których wzięło udział 36 zawodników. Po kliku
godzinach zmagań okazało się, że najwięcej ryb złowił
Robert Lewandowski, drugie miejsce zajął Janusz Krajniak,
a trzecie Kamil Stańczak. Najlepsi zawodnicy otrzymali
z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo nagrody.

Kolejnym wydarzeniem wpisanym w kalendarz dni
miasta był Rodzinny Rajd Rowerowy z Witkowa do Gaju
pod hasłem „KU WOLNOŚCI". W tym roku udział w nim
wzięło 200 uczestników. Trasa Rajdu wiodła przez
Witkowo-Skorzęcin-Piłkę-Gaj. Łączna długość trasy
wyniosła 20 km. Organizatorzy, jak zwykle, promowali
zdrowy styl życia i bezpieczeństwo na drodze. Na mecie
odbył się piknik z licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
Nagrodę główną – rower ufundowany przez Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo – wylosowała Dorota
Stefankiewicz.
Moc atrakcji czekała na Witkowian również
w niedzielne popołudnie. Blok muzyczny, prezentowany
na Placu Targowym w Witkowie, rozpoczął się od występu
Pań i dzieci z Przedszkola Miejskiego „Bajka”. Nauczycielki
zaprezentowały legendę o Witkowie, a Przedszkolaki
wykonały piosenkę „Witkowo jest nasze!”.
Następnie głos zabrał Włodarz Gminy, który powitał
zebranych i zaprosił do wspólnego świętowania w drugi
już dzień Dni Witkowa.
O godzinie 16.00 powoli zapełnił się Plac Targowy,
gdzie miały miejsce występy laureatów Przeglądu
Twórczości Dzieci i Młodzieży. Wystąpili: Witkowski Zespół
Flażoletowy „Wietrzyki”, „NO NAME CREW”, Kosmiczne
Dzieciaki, ADHD, Studio Piosenki. Młodzi wokaliści przez
blisko dwie godziny mogli prezentować swoje
umiejętności zgromadzonej publiczności.
Następnie na głównej scenie Burmistrz – Marian
Gadziński wręczył nagrody uczestnikom konkursów:
„Witkowo – Moje Miasto”, „Zostań mistrzem ortografii”,
Witkowskiej Ligii Strzelectwa Sportowego oraz Zawodów
Strzeleckich z broni pneumatycznej.
Laureatami „Zostań mistrzem ortografii” zostali:
ź
W kategorii klas 4-6 szkół podstawowych:
Pierwsze miejsce zajęła Paulina Ryszkiewicz –
uczennica klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie, drugie miejsce zdobyła Martyna
Popis – uczennica klasy 6b Szkoły Podstawowej nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, trzecie miejsce
wywalczył – Szymon Indrzejczak – uczeń klasy 6b Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich
w Mielżynie.
ź W kategorii klas 7 SP oraz 2 i 3 klas gimnazjalnych:
Pierwsze miejsce zdobyła – Zuzanna Kaźmierska –
uczennica kl. 7a Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama

Borysa w Witkowie, drugie miejsce zajęła – Hanna
Kiełczewska – kl. 2 gimnazjalnej Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich
w Mielżynie, trzecie miejsce wywalczyli – Bartosz
Majorczyk – kl. 7c. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama
Borysa w Witkowie.
Laureatami „Witkowo – moje miasto” zostali:
ź W kategorii klas 5-6. Pierwsze miejsce zdobyła – Amelia
Gazińska – uczennica kl. 5d, drugie wywalczyła Laura
Ziemba – uczennica kl. 5b, trzecie zdobyli: Weronika
Mierzejewska i Marcel Lemiesz – uczniowie kl. 6a. Wszyscy
laureaci są uczniami Szkoły Podstawowej nr 2.
im Lotnictwa Polskiego w Witkowie.
ź W kategorii klas 7 szkół podstawowych oraz klas 2 i 3
gimnazjalnych – laureatami zostali. Pierwsze miejsce
zdobyła Nikola Frejda – uczennica kl. 7 Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich
w Mielżynie, drugie zajęli: Aleksandra Płatek,
Kamil Nowaczyk – uczniowie kl. 3 gimnazjum
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie oraz Kacper
Matysiak – uczeń kl. 2a gimnazjum Szkoły Podstawowej nr
1 im. Adama Borysa w Witkowie.
W zawodach strzeleckich: pierwsze miejsce wśród
kobiet zajęła Aneta Kołodziejczak, drugie Julia
Szymańska, a trzecie Weronika Winsztal. W kategorii
mężczyzn: pierwsze miejsce zajął Hubert Hapański, drugie
Michał Ścigocki, a trzecie Łukasz Staszak.
Modelarze z Lotniczej Sekcji Modelarskiej „Pod
Witkowskim Niebem” zajęli trzy pierwsze miejsca
w kategorii szybowców swobodnie latających F1A/M
w Mistrzostwach Aeroklubu Poznańskiego dla Juniorów
Młodszych „Młodzi Modelarze – Lotnicy Na Start”
Memoriał Jana Burego. Pierwsze miejsce zdobył Antoni
Tomczak, drugie miejsce Szymon Kaźmierczak, a trzecie
Cyprian Maśliński. Dyplomy uznania za to osiągnięcie
właśnie w trakcie Dni Witkowa wręczył Burmistrz Gminy
i Miasta.
Kilka minut przed godziną 20.00 Plac Targowy
ponownie zapełnił się publicznością, oczekującą na
gwiazdą wieczoru. Wszystko za sprawą Zespołu „Loka”.
Na biorących udział w Dniach Witkowa mieszkańców
– szczególnie tych najmłodszych – czekały dodatkowe

atrakcje, m.in. wesołe miasteczko, dmuchany zamek,
kolejka, rowerki, pokaz Klubu Modelarskiego „Sokół”,
prezentacja Zespołu Działań Specjalnych 33. Bazy
Lotnictwa Transportowego, pokaz Wojskowej Straży
Pożarnej, rodzinny piknik modelarski, prezentacja
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
w Witkowie, zawody strzeleckie, wystawa
okolicznościowa pt. „Porucznik pilot Alojzy Ratajczak
niedokończony lot”, strefa animacji, selfy park oraz wiele
innych.
Tegoroczne Dni Witkowa można chyba zaliczyć do
udanych, na co wskazuje m.in. wysoka frekwencja.
Marlena Trzcińska

Podziękowanie
„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…..
wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko
co chcemy wyrazić”
(Autor nieznany)

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim,
którzy zaangażowali się w organizację obchodów
Dni Witkowa 2018, a także byli aktywni i pomocni
podczas ich trwania. Słowa podziękowania kieruję
do mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo, a także
Gości którzy zechcieli skorzystać z przygotowanej
przez nas oferty.
Dziękuję za wsparcie i obecność.
Marian Gadziński
/-/ Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
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„Różnorodność jest bogactwem”

W dniach od 14 do 19 maja Szkoła Podstawowa nr
1 im. Adama Borysa po raz kolejny gościła młodzież
z Niemiec. Było to już 23. polsko-niemieckie
spotkanie, które witkowska placówka zorganizowała
wspólnie z Schule Am Dobrock z Cadenberge.
W wymianie, jak potocznie nazywany jest projekt,
wzięło udział 22. uczniów klas siódmych i drugich
gimnazjalnych oraz 21. uczniów klas dziewiątych szkoły
z gminy Land Hadeln. Gościom towarzyszyli zastępca
dyrektora szkoły, Arne Gade, opiekun Tim von Glahn
oraz Karl-Heinz Linck, laureat statuetki przyjaciela
szkoły, wielokrotny współorganizator spotkań, który
w partnerskiej gminie pełni funkcję Przewodniczącego
Komitetu ds. współpracy z gminą Witkowo. Goście
z Niemiec spędzili w Witkowie sześć dni, podczas
których poznawali Szkołę i najbliższą okolicę, odkrywali
historię, brali udział w projekcie kulinarnym,
projektowali stroje, integrowali się przy muzyce oraz
poprzez udział w zabawach, grach sportowych
i animacjach językowych.
Młodzież w towarzystwie opiekunów wybrała się
na wycieczkę do Poznania, gdzie oprócz zwiedzania
starówki uczestniczyła w żywym pokazie
przygotowania rogali świętomarcińskich, poznała
legendę związaną z naszym lokalnym przysmakiem
oraz tradycję jego wypiekania, a na koniec sama
mogła ocenić smak rogali, ponieważ pokaz zakończył
się degustacją. Piątego dnia wymiany uczestnicy
wybrali się do Gniezna, gdzie oprócz warsztatów
przygotowywania wegańskich smakołyków,
uczestniczyli w pokazie, a następnie sami sypali
mandale. W programie uwzględniono również pobyt
w domach uczniów Szkoły Podstawowej nr 1,
poznawanie rodziny partnera oraz zwyczajów w niej
panujących. Goście spędzili z rodzinami gospodarzy
dwa dni, a na koniec projektu zgodnie stwierdzili,
iż czas, w którym sami przebywali z partnerami i ich
rodzinami należał do najciekawszych punktów
programu.
Podczas prawie tygodniowego pobytu w gminie
Witkowo nie zabrakło też czasu na rozmowy
dotyczące kierunku dalszej współpracy pomiędzy
kadrą prowadzącą a władzami samorządowymi
Witkowa i Land Hadeln, gdyż w tym czasie w naszym
mieście gościła delegacja przedstawicieli samorządu,
w składzie: Burmistrz gminy zbiorczej Land Hadeln,
Harald Zahrte, Przewodniczący Rady Gminy – Eugen
Böhm oraz rzecznik frakcji CDU – Hans-Peter Weber.
Obydwie strony podkreślały rolę, jaką w kształtowaniu

wolnej, zjednoczonej Europy odgrywa dzisiejsza
młodzież oraz potrzebę organizowania projektów
wymiany polsko-niemieckiej i zadeklarowały wolę
dalszego wspierania spotkań.

Pobyt Niemców na terenie naszej gminy dobiegł
końca w sobotnie przedpołudnie.
Najlepszym dowodem na to, iż spotkanie należało
do udanych, było obserwowanie jego uczestników
podczas ostatnich minut wymiany. Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa oraz Schule Am
Dobrock długo nie mogli się rozstać, a po oficjalnym
pożegnaniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo –
Mariana Gadzińskiego, Dyrektora Szkoły – Mariana
Łukowskiego, Arne Gade i Karla-Heinza Lincka zamiast
wsiadać do autobusu, próbowali „rozkręcić” kolejną
dyskotekę. Rozstaniu towarzyszyły łzy, jednak już
niedługo młodzież z Witkowa i Cadenberge będzie
miała okazję ponownego spotkania, gdyż na
początek września zaplanowana została rewizyta
w gminie Land Hadeln.
Galeria ze spotkania i efekty pracy grup
projektowych już wkrótce na stronie Szkoły.
Spotkanie dofinansowane zostało ze środków
międzynarodowej organizacji Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży.

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Borysa w Witkowie

Mistrz Tabliczki Mnożenia

7 czerwca odbył się II Szkolny Konkurs
Matematyczny klas II i III – „Mistrz Tabliczki Mnożenia”.
Organizatorkami zmagań matematycznych były
Maria Kurczewska i Agata Woś.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań
matematycznych uczniów, usprawnianie techniki
mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 30 w klasach II
i w zakresie 100 w klasach III, kształtowanie
umiejętności zdrowej rywalizacji i radzenia sobie ze
stresem, rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji
uwagi, ćwiczenie sprawności ruchowej i manualnej
oraz ćwiczenie orientacji przestrzennej.
Była to wspólna zabawa matematycznosportowa, dzięki której uczniowie mogli utrwalić
znajomość tabliczki mnożenia, sprawdzić się
w zakresie umiejętności matematycznych oraz
sprawności fizycznej. Największa zaletą konkursu było
właśnie to, że jego inicjatorki stworzyły okazję do
sukcesu. Każdy mógł się sprawdzić w roli matematyka
lub sportowca. Satysfakcja dzieci była więc
gwarantowana.
Konkurs obejmował trzy konkurencje:
„MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA” – zadanie polegało
na poprawnym skompletowaniu w jak najkrótszym
czasie iloczynów z wynikami;
„KRÓLOWA SKAKANKI” – w trakcie wykonywania
trzech przeskoków przez skakankę, uczennica miała
podać wynik pokazanego i wypowiedzianego przez
prowadzącego iloczynu;
„PIŁKARZ MATEMATYK” – chłopiec miał podać
wynik do wypowiedzianego i pokazanego przez
nauczyciela iloczynu oraz wykonać strzał piłką do
bramki.
Oto wyniki:
KLASY DRUGIE: „Mistrz Tabliczki Mnożenia” – Wiktor
Golonka, „Królowa Skakanki” – Nadia Popławska,
„Piłkarz Matematyk” – Roman Bosacki.
KLASY TRZECIE: „Mistrz Tabliczki Mnożenia” – Maciej
Jagoda, „Królowa Skakanki” – Amelia Miczyńska,
„Piłkarz Matematyk” – Mikołaj Chmielewski.
Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom należą się
wielkie gratulacje.
Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi na
uroczystym apelu.

Założenia konkursu zostały osiągnięte. Zabawa
z pewnością zastanie powtórzona za rok. Najlepszą
oceną dla organizatorek: Marii Kurczewskiej i Agaty
Woś były pozytywne wrażenia i wesołe nastroje
uczestników, którzy żałowali, że spotkanie trwało zbyt
krótko.
Maria Kurczewska, Agata Woś

Pod Witkowskim Niebem – sezon drugi
Gwiazdą drugiej edycji Pod Witkowskim Niebem
był Zespół „Enej”.
Na początku imprezy mieszkańców i gości powitał
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, życząc miłego
pobytu i świetnej zabawy.
Imprezę na Stadionie Miejskim zainaugurował
występ Zespołu „NaliaH”. Około godziny 20.00 na
scenie pojawiła się gwiazda wieczoru – Zespół „Enej”,
znany m.in. z takich przebojów, jak: „Radio Hello”, „Tak
smakuje życie” czy „Kamień z Napisem Love”.
Już teraz można zaryzykować stwierdzeniem że,
„Enej” pokazał „jak smakuje życie”. Zabawa była
wspaniała, a atmosfera wyjątkowa. Artyści wykazali
się niesamowitą sceniczną charyzmą.
W trakcie imprezy odbyła się także loteria,
której dochód został przekazany na leczenie Kacpra
Skorego.
Sponsorem imprezy byli: Firma MARAS z Witkowa,
Hawa – dystrybutor Najlepszych Paliw, Hotel
Kosmowski Września, Euro Sam oraz Liliowy Staw.
Wszystkim zaangażowanym serdecznie
dziękujemy za wsparcie.
Organizatorzy

Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

Dla Mamy Gramy,
Tańczymy i Śpiewamy
W piątek, 25 maja w sali widowiskowej Centrum
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył
się koncert pn. „Dla Mamy Gramy, Tańczymy
i Śpiewamy”.

Podczas tego wyjątkowego Wydarzenia na scenie
zobaczyliśmy dziecięce oraz młodzieżowe grupy
taneczne i muzyczne. Uczestnicy zajęć artystycznych
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie dla
uczczenia święta wszystkich mam, zaprezentowali
przygotowywany od wielu miesięcy program
artystyczny, który był jednocześnie podsumowaniem
zajęć stałych w sezonie 2017/2018.
OKSiR Witkowo

„Filharmonia Pomysłów”
13 czerwca w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie gościliśmy zaprzyjaźnioną
grupę aktorów „Filharmonii Pomysłów”
z przedstawieniem muzycznym pt. „Chuch
Świstodmuchowski”. Organizatorem spotkania był
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Tym razem artyści w barwny i ciekawy sposób
zaprezentowali przedszkolakom rodzinę instrumentów
dętych drewnianych: flet poprzeczny, flet piccolo,
obój i fagot. W Namuzowywalni przenieśliśmy się do
programu telewizyjnego „Problem na pięciolinii”
i rozwiązywaliśmy kłopoty maleńkiego flecika
Piccolina. Podczas muzycznego spektaklu nie
zabrakło melodii z ulubionych bajek: Reksia, Tomka
i przyjaciół, Misia Uszatka… dzieci wspaniale się bawiły
i z wielkim zaciekawieniem poznawały brzmienie
nowych instrumentów.
OKSiR Witkowo

Herosi Wolności
Od 4 czerwca w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie, oglądać można było bardzo
ciekawą wystawę pt. „Herosi Wolności”.

Eksponatami były makiety zbudowane z klocków
LEGO, które mają na celu przybliżenie dzieciom
tematyki związanej z Powstaniem Wielkopolskim. Akcja
„Herosi Wolności” skierowana jest do dzieci
i młodzieży. Jej głównym założeniem było promocja
historii Powstania Wielkopolskiego oraz początków
wielkopolskiego lotnictwa, a przede wszystkim postaci
płk pil. Wiktora Pniewskiego – pierwszego komendanta
Stacji Lotniczej na Ławicy.
OKSiR Witkowo

Zajęcia tańca klasycznego

29 maja w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie zakończono zajęcia tańca
klasycznego. Finał przybrał postać koncertu
podsumowującego sezon 2017/2018.

Zajęcia tańca klasycznego prowadzone przez
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie od lat
cieszą się niesłabnącą popularnością, i co roku
wzbogacają się o nowe uczestniczki. We wtorkowe
popołudnie mieliśmy możliwość obserwowania, jak
z wiekiem i doświadczeniem dzieci rozwijają swój
taneczny talent. W układach tanecznych
zaprezentowało się 19 uczennic Marceliny Nowackiej.
Pokaz był pięknym podsumowanie sezonu pracy
zarówno dziewczynek, jak i ich Instruktorki.
Teraz czas na odpoczynek i wakacje. Zapraszamy
w nowym sezonie.
OKSiR Witkowo

Więcej zdjęć na
www.oksir.witkowo.pl
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

VIII Festiwalu Nauki i Sztuki
We wtorkowe popołudnie, 22 maja w ramach
VIII Festiwalu Nauki i Sztuki odbyły się plenerowe
warsztaty malowania wiosennych murali.
Organizatorem nietypowego spotkania ze sztuką był
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Za sprawą małych artystów otoczenie Centrum
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, nabrało
barw. Podczas plenerowych warsztatów dzieci pod

okiem Małgorzaty Łącznej stworzyły dwa dużej
wielkości murale. Możliwość wspólnej pracy
zjednoczyła grupę, sprawiała, że temat, któremu
poświęcone były murale, stał się obiektem
zainteresowania nie tylko osób tworzących, ale
i przechodniów obserwujących pracę uczestników
warsztatów.
OKSiR Witkowo

Już pożegnania nadszedł czas...

Tak niedawno żeśmy się spotkali,
a już pożegnania nadszedł czas
tyleśmy ze sobą przeżywali,
a dziś już wspomnienia łącza nas...
Czerwiec, to najweselszy miesiąc roku dla
wszystkich dzieci. Z niecierpliwością bowiem czekają
na upragnione wakacje. W naszym Przedszkolu
uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się
14 czerwca w Liliowym Stawie.
Uroczystość rozpoczął „Polonez” w wykonaniu
dzieci, który zachwycił wszystkich. Starszaki dostojnie
prezentowały swoje umiejętności artystyczne,
recytatorskie i taneczne przygotowane przez
wychowawcę – Agnieszkę Stefańską-Biela. Program
Imprezy był bardzo imponujący i bogaty. Zapewne na
długo pozostanie w pamięci dzieci i ich rodziców.
Wzruszające piosenki i wiersze uświadomiły wszystkim,
że coś się kończy….
Po części artystycznej Wicedyrektor Przedszkola
Miejskiego „Bajka” w Witkowie – Małgorzata Kierepka
wraz z wychowawcą Agnieszką Stefańską-Biela
dokonały wręczenia dyplomów ukończenia
Przedszkola oraz drobnych upominków. Kolejne
wyróżnienia były skierowane do rodziców dzieci,
w podziękowaniu za trud, nieocenioną pomoc
i zaangażowanie w życie placówki.
Miłym akcentem przedstawienia była
niespodzianka dla rodziców w wykonaniu dzieci.
Niejednej mamie i niejednemu tacie łezka zakręciła
się w oku, gdy dzieci zapraszając rodziców na środek
Sali zaśpiewały piosenkę „Cudownych rodziców
mam”. Na zakończenie ze wzruszeniem w sercach
dzieci złożyły swoim Paniom podziękowania i życzenia.
Z tego miejsca pragniemy serdecznie
podziękować Agnieszce Stefańskiej-Biela za
wspaniały czas, niezapomniane chwile, a także
wiedzę przekazaną naszym dzieciom. Za ciepłe serce
okazane Przedszkolakom, dziękujemy Renacie
Trudzińskiej-Jareckiej.
Rodzice grupy „Kotki”
fot. Marika Milińska

Tym razem Portugalia
Kolejny raz w Przedszkolu „Bajka” odbyła się
fascynująca podróż. Tym razem dzieci wybrały się do
Portugalii. Koordynatorki projektu Sylwia Nowicka,
Justyna Gromadzińska i Sylwia Wiatrowska postarały
się stworzyć w Przedszkolu klimat iście portugalski.
W poniedziałek już od progu witały dzieci
i rodziców pięknie przystrojone, kolorowe korytarze
oddające atmosferę tego kraju. Barwy Portugalii oraz
ciekawostki na gazetkach pozwoliły na pierwsze
poznanie tego pięknego kraju. Wszystkich
wchodzących do Przedszkola koordynatorki witały
słowami „Bom dia!”, co w języku portugalskim oznacza
„Dzień Dobry!” oraz wręczały flagi Portugalii. Powitaniu
towarzyszyła muzyka portugalska. Pierwszy dzień
dostarczył wielu atrakcji. Najpierw dzieci wraz
z Paniami z grup „Myszki Miki”, „Krasnoludków” oraz
„Scoobe Doo” przedstawiły kraj w formie krótkiej
prezentacji. Zadanie było niezwykle trudne, ale nawet
maluszki poradziły sobie doskonale. Następnie nasi
mali podróżnicy uczestniczyli we wspólnej zabawie na
placu przedszkolnym. Na wzór ulicy w mieście
Aqueda, która ozdabiana jest parasolami w ramach
Festiwalu Sztuki w Portugalii utworzyli kolorowy
korowód z parasolami. Całemu widowisku towarzyszył
taniec do porywającej muzyki portugalskiej.
Następnie każda z grup wykonała flagę Portugalii
wykorzystując różne techniki plastyczne.
Drugiego dnia dzieci zostały zapoznane z historią
Koguta z Barcelos, który jest symbolem Portugalii po
dzień dzisiejszy. Zadanie było niezwykłe ze względu na
różnorodne techniki prac plastycznych. Wykonane
prace prezentowały się znakomicie na gazetkach
przedszkolnych i dostarczały niezwykłego klimatu.
Następnego dnia przedszkolaki pracowały nad
wykonaniem potraw charakterystycznych dla kuchni
tego kraju. Przygotowały takie dania jak: Feijoada
a Portugesa (fasolka po portugalsku), Malasada
(pączki), zupa Caldo verde, Pizza z owocami morza,
Pate de Sardinha (pasta z sardynek). Dodatkową
niespodzianką były potrawy przygotowane przez
rodziców, którzy z własnej inicjatywy podjęli się tego
zadania. Piękną oprawę dla wszystkich dań stanowiła
dekoracja stołu w morskim klimacie, jak przystało na
ten kraj. Okazało się, że smaki Portugalii przypadły do
gustu nie tylko dzieciom, ale również rodzicom.
Ze względu na to, że kraj ten słynie z wielkich
odkrywców, podróżników i morskich piratów w dniu
czwartym udaliśmy się na „Wielkie poszukiwanie
skarbu”. Tego dnia dzieci i pracownicy przedszkola
przebrani w stroje pirackie wykonywali zadania, które
miały doprowadzić ich do skarbu. Konkurencje nie
należały do łatwych, ponieważ wymagały sprytu,
odwagi i siły. Oczywiście wszystkie zadania udało się
wykonać i dotrzeć do skarbu ukrytego w salach
przedszkolnych. A całe spotkanie odbywało się, jak
przystało na prawdziwych żeglarzy, w szantowym
klimacie. Doskonała zabawa i dopełniające całość
przepiękne stroje dzieci na długo pozostaną
w pamięci przedszkolaków. Ostatniego dnia wszystkie
dzieci obejrzały prezentację multimedialną
„Wspomnienia z podróży do Portugalii”.
Ostatnią atrakcją był koncert muzyczny
w wykonaniu Klubu Małego Muzyka przedstawiający
muzykę portugalską fado.

Miniony tydzień był niezwykle atrakcyjny,
a Przedszkolaki z pewnością wybiorą się z nami
w kolejną podróż już za rok do Wielkiej Brytanii.
Realizacja projektu nie była by możliwa bez
sponsorów za co serdecznie dziękują Przedszkolaki
i Nauczyciele. Podziękowania składamy: Bankowi
Spółdzielczemu w Witkowie, Radzie Rodziców
Przedszkola Miejskiego „Bajka”, właścicielom sklepu
„Euro Sam” w Witkowie oraz wszystkim rodzicom, którzy
w jakikolwiek sposób wspomogli realizację projektu.
Sylwia Wiatrowska, Justyna Gromadzińska,
Sylwia Nowicka

II Złaz Siedmiomilowych Butów
12 czerwca odbył się Złaz Siedmiomilowych Butów.
Tym razem trójgwieździsty. Do świetlicy wiejskiej
w Mąkownicy przyszli uczniowie z Witkowa, Mielżyna
i Gorzykowa. Tu zaśpiewali piosenki patriotyczne
(bo złaz odbył się z okazji 655. rocznicy lokacji
Witkowa) i turystyczne.

Uczestnicy złazu ćwiczyli i bawili się przy muzyce
wraz z Teresą Zarzyką ze Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkoły. Wędrowna grupa bajarzy z Gniezna
przedstawiła w teatrzyku swoją autorską legendę
o powstaniu Witkowa. Uczestnicy złazu brali udział
w grze terenowej przygotowanej przez kierownika

Klubu 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego
w Witkowie. Był słodki i owocowy poczęstunek.
Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe
plakietki ufundowane przez samorząd Gminy i Miasta
Witkowo. Dziękujemy Sołtys Malenina oraz Radnej
Gorzykowa za pomoc techniczną i wsparcie.
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie

Konkurs Recytatorski
15 maja w Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa
Polskiego przeprowadzony został IV Szkolny Konkurs
Recytatorski dla uczniów klas I, II i III pod hasłem
„Jestem patriotą”.

„Co to jest Polska?” Czesława Janczarskiego
recytowali uczniowie klas pierwszych, „Moja mała
Ojczyzna” Joanny Białobrzeskiej – uczniowie klas
drugich, „Twój dom” Wandy Chotomskiej – uczniowie
klas trzecich. Po eliminacjach klasowych, do udziału
w szkolnym konkursie zgłosiło się 18. uczestników z klas
I i II oraz 17 z klas III. Jury w składzie: Agata Woś,
Magdalena Nowakowska, Anna Jędrzejczak
(organizatorki konkursu) oceniało stopień
opanowania pamięciowego tekstu, interpretację
utworu, ogólny wyraz artystyczny.
Uczniowie zajęli następujące miejsca – klasy I:
I miejsce Laura Nawrocka 1b, II miejsce Anna Krzystoń

1a, Hania Sterling 1b, III miejsce Zosia Sienica 1c. Klasy
II: I miejsce Gabrysia Nawrocka 2a, II miejsce Aneta
Niemczewska 2a, III miejsce Jakub Rosiński 2b. Klasy III:
I miejsce Kornelia Matczak 3d, II miejsce Agata
Sobczyk 3d, Gabrysia Frąckowiak 3c, III miejsce Amelia
Miczyńska 3h, Amelia Zięba 3f. Wyróżnienie: Gabrysia
Chorn 3g, Wiktoria Sosnowska 3b, Mikołaj Chmielewski
3e. Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego swoim
strojem podkreślili patriotyczną tematykę wierszy.
Wszystkim dziękujemy za udział konkursie. Gratulujemy
laureatom.
Magdalena Nowakowska, Agata Woś,
Anna Jędrzejczak

Ogólnopolski sukces
pierwszaków

Majowy weekend
w Bibliotece Publicznej

Uczniowie uczęszczający do klasy 1a i 1b Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie od
początku roku szkolnego biorą udział w konkursach
szkolnych i pozaszkolnych. Pod okiem swoich
wychowawczyń oraz rodziców przygotowują się do
potyczek naukowych, sportowych i artystycznych.

Tak jak każdego roku piękny miesiąc maj
rozpoczęliśmy kilkoma dniami wolnymi od pracy.
W tym czasie wielu z nas wyjeżdża na krótki
odpoczynek. Są jednak osoby, które z wielu powodów
zostają w Witkowie i właśnie z myślą o nich,
30 kwietnia, zorganizowałyśmy spotkanie
z poznańskim podróżnikiem – Krzysztofem Kryzą

W marcu wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie
Wiedzy „ZUCH” organizowanym przez Centrum
Edukacji Szkolnej z Warszawy. Jego celem było
rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci.
Konkurs polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez
uczniów zintegrowanego sprawdzianu, którego treść
była dostosowana do obowiązującej podstawy
programowej. Uwzględniała ona elementy edukacji
polonistycznej, społeczno-przyrodniczej
i matematycznej. W Konkursie można było zdobyć 210
punktów. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli w nim udział
otrzymali pochwały i dyplomy uznania od
Organizatorów.

Oto uczniowie, którzy zdobyli wysoką liczbę
punktów, a tym samym otrzymali Dyplom Laureata:
ź Bartosz Kubacki z klasy 1a,
ź Gabriela Dutkiewicz z klasy 1a,
ź Sebastian Matczak z klasy1a,
ź Maja Adamczewska z klasy 1a,
ź Ewelina Gromadzińska z klasy 1a.
Kolejnym sukcesem i powodem do dumy jest fakt,
że uczeń klasy 1a Oliwier Zieliński zdobył II miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Inspiruje
mnie biało-czerwona”. Organizatorem Konkursu był
Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie, Oddział
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Celem
Konkursu było pobudzenie aktywności patriotycznych,
popularyzacji historii, kształtowanie wrażliwości
estetycznych u dzieci poprzez rozwijanie aktywności
plastycznych.
Serdeczne gratulacje dla zwycięzców, ich
rodziców oraz Wychowawczyń.
Iwona Piórkowska

Pan Krzysztof podróżuje samotnie, spędzając na
każdej wyprawie po kilka miesięcy. Właśnie wrócił
z kolejnej. Jak sam twierdzi nie boi się wyzwań, co
w połączeniu z zamiłowaniem do podróży pozwala
mu dotrzeć tam, gdzie inni jeszcze nie byli.
Przyświecająca Autorowi idea angażowania
minimalnych środków finansowych sprawia, że oprócz

bajecznych, pocztówkowych widoków, sielskiej natury
i luksusowych kurortów dostrzega prawdziwe warunki,
w jakich toczy się życie mieszkańców tego zakątka
świata i omija typowe turystyczne atrakcje. Z każdej
wyprawy przywozi mnóstwo zdjęć, notatek i filmów.
Owocem jednej z nich jest książka pod tytułem Wyspy
Koralowe. Spisanymi w niej wspomnieniami
z siedmiomiesięcznej podróży po archipelagach Fidżi,
Vanuatu i Wysp Salomona na Oceanie Spokojnym,
podzielił się z mieszkańcami Witkowa.
Wiesława Gąsiorowska

Baby Club – czyli angielski
dla najmłodszych
Projekt Klub Maluszka – Baby Club realizowany
od stycznia dobiegł końca. Dzięki dofinansowaniu
udzielonemu naszej fundacji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego 20. dzieci wraz
z opiekunami miało możliwość uczestniczenia
w zajęciach rozwojowych z elementami języka
angielskiego.

Dzieci przez cały semestr nauczyły się wielu
zwrotów i słówek w języku angielskim, nawiązały nowe
znajomości, poznały zabawy grupowe i spędziły czas
w gronie rówieśników. Zajęcia dla dzieci odbywały się
co tydzień, codziennie natomiast dzieci ćwiczyły
nowo poznane zwroty dzięki bajkom i piosenkom
dostępnym on-line, a także dzięki rodzicom, którzy
w codziennym życiu przypominali dzieciom poznane

Wszystko dla mamy
Dzień Matki to przepiękny czas, kiedy dziecko
może docenić i podziękować mamie za troskę,
wychowanie i ofiarowaną miłość. Dla małego dziecka
matka jest zazwyczaj centralną postacią jego świata,
wzorem, do którego chciałby się upodobnić
w przyszłości, gwarantem bezpieczeństwa.

W Przedszkolu – Ochronce to jedno
z najważniejszych dni w roku – świętowano w rytmie
piosenki biesiadnej. Postanowiono docenić te nieco
już zapomniane, ale bardzo lubiane przeboje.
W repertuarze znalazły się piosenki znane wszystkim
z telewizji i weselnych imprez. Sposób wykonania tych
popularnych piosenek przez dzieci, nadał znanym
utworom nowy wymiar. Wszyscy bawili się doskonale,
a mamy na koniec otrzymały prezenty. Były to
zrobione przez dzieci czerwone maki.
Małgorzata Paruszewska

„Klub Gracza”
Zakończyliśmy realizację projektu „Klub Gracza”.
Przez minione tygodnie spotykaliśmy się z grupą dzieci
i młodzieży, aby wspólnie spędzić wolny czas, bawiąc
się, grając, organizując turnieje. Dużym wsparciem
była pomoc wolontariuszy, którzy uczyli młodszych
kolegów i koleżanki zasad gier planszowych.

słówka. Zorganizowaliśmy również dla dzieci balik
karnawałowy oraz wycieczkę do Deli Parku. Obie
atrakcje dały im dużo radości. Festyn kończący projekt
cieszył się dużym zainteresowaniem, a różnorodność
atrakcji sprawiła, że zarówno dzieci jak i ich rodzice
ocenili festyn bardzo dobrze. Dzięki zajęciom dzieci są
dobrze przygotowane zarówno do rozpoczęcia
edukacji w przedszkolu, jak i do pierwszych zajęć
przedszkolnych z języka angielskiego. Wielu naszych
małych uczestników używa słówek z języka
angielskiego w życiu codziennym, dzięki czemu
możemy stwierdzić, że projekt przyniósł pożądane
rezultaty.
Agnieszka Rybacka
Fundacja AQQ

Przez całe ferie a także w soboty od ferii aż do
połowy maja spędziliśmy ponad 60 godzin na
rozwijaniu różnych kompetencji poprzez granie
i wspólną zabawę. Cieszymy się, że wiek uczestników
naszych zajęć był zróżnicowany, od 6-latków do
prawie dorosłych wolontariuszy. Dzięki temu mogliśmy
uczyć się od siebie nawzajem. Dziękujemy za wspólnie
spędzony czas i zapraszamy do uczestnictwa
w kolejnych inicjatywach Fundacji AQQ.
Agnieszka Rybacka
Fundacja AQQ

LIKWIDACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE
GMINY I MIASTA WITKOWO W 2018 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 mate riały b u d o wla n e za wie ra ją c e a zb e st lu b
posiadający takie materiały, które nie są już
wykorzystywane, mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów
związanych z ich likwidacją.
Finansowanie kosztów związanych 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 firma wyłoniona w drodze
przetargu przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
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 dla wnioskodawców prowadzących
działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem
produktami rolnymi, oświadczenie o otrzymaniu pomocy
de minimis w rolnictwie, należy składać do 20 września 2018
roku w tut. Urzędzie.
Wszelkie informacje 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.
/-/ Marian Gadziński
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
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Dane kontaktowe
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
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
Gospodarka odpadami komunalnymi tel. 61 4778 194 (w. 30),
Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194 (w. 18) 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. 505 352 590, 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) tel. kom. 516 404 827
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 31,
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00
sobota: 9.00-12.00
Agencja Pocztowa ul. Czerniejewska 12a, 62-230 Witkowo,
tel. 537 496 139
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 8.00-17.00
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

Mistrzostwa Wielkopolski zdominowane
przez naszych sportowców

29 maja z całą pewnością zapisał się w historii
naszej Szkoły. Wszystko dzięki medalom, które
przywieźli z Finału Wojewódzkiego w Drużynowych
Biegach Przełajowych nasi najlepsi lekkoatleci.
Mistrzostwa zostały zdominowane przez naszych
zawodników, którzy w klasyfikacji drużynowej stawali
aż trzy razy na podium.
Wszystko zaczęło się od znakomitego biegu Amelii
Jankowskiej, która zwyciężyła w rywalizacji klas IV. V
miejsce w tym samym biegu zajęła Oliwia Plucner.
W klasyfikacji drużynowej nasze młode zawodniczki
zajęły znakomite II miejsce. Skład naszych „sreberek”.
Amelia Jankowska, Oliwia Plucner, Wiktoria Sobczyk,
Aleksandra Stondzik, Michalina Pawłowska,
Aleksandra Michalska.
Jak się później okazało był to dopiero początek.
W kolejnym biegu na starcie stanęły dziewczęta klas
VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. III miejsce
w biegu na dystansie 2 km, po wspaniałym finiszu,
zajęła Weronika Cieślicka, a V miejsce przypadło

Wiktorii Łuczyńskiej. W klasyfikacji drużynowej nasze
dziewczęta zajęły, ku swojej wielkiej radości, II miejsce
w Wielkopolsce. Skład naszej srebrnej ekipy: Weronika
Cieślicka, Wiktoria Łuczyńska, Ola Wendland, Klaudia
Kerber, Zuzanna Nowicka, Weronika Winsztal, Klaudia
Stefaniak.
Jakby tego było mało, w kolejnym biegu na tym
samym dystansie, rywalizowali chłopcy. Do pierwszej
dwudziestki na mecie weszło 5 naszych zawodników,
a to oznaczało wysokie miejsce w klasyfikacji
generalnej startujących drużyn. Po podliczeniu
punktów nie było srebra, tylko złoto. Mamy mistrzów
Wielkopolski! Skład złotej drużyny: Patryk Włodarczyk,
Sebastian Roszkowiak, Nikodem Blaszyński, Bartosz
Majorczyk, Kacper Rewers, Mateusz Szcześniak.
Zmęczeni, opaleni i szczęśliwi wróciliśmy do
Witkowa. Wszystkim serdecznie dziękujemy
i gratulujemy.
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Borysa w Witkowie

