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W dniach 15-18 czerwca

prz e d s t a wi c i e l e g mi n y

Wit kowo, na zaproszeni e

burmistrza Jana Ericka

Bohlinga, gościli w niemieckim
Związku GminAm Dobrock

W skład delegacji wchodzili:

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo -

Krzysztof Szkudlarek, Zastępca Burmistrza

- Marian Gadziński, Radny Rady Miejskiej -

Piotr Jóźwik instruktor do spraw kultury i

nauczyciel gimnazjum w Mielżynie - Michał

Bocheński.

W czasie pobytu przedstawiciele

gminy i miasta Witkowo zapoznali się z

funkcjonowaniem systemu administracji

l o k a l ne j , o p i e k i sp o ł e c z n e j ,

bezpieczeństwa, oświaty, zdziałalnością w

zakresie kultury, sportu i turystyki gminy

z wią zkow e j Am Dobrock oraz z

działalnością gospodarczą prowadzoną

przez jej mieszkańców.

Już w drugim dniu wizyty, t j. 16

czerwca 2005 r. przedstawiciele władz obu

gmin podpisali list intencyjny o współpracy

między gminami. Treść podpisanych

porozumień zostanie przedstawiona do

akceptacji radom obu gmin.

Bl iższe in formacje na temat

odwiedzanych w czasie wizyty zakładów,

instytucji i urzędów w następnym numerze

Witkowskich Wiadomości Samorządowych

(UGiM)

List intencyjny
o współpracy podpisany
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Kiedy w szkole cichną echa ostat-
nich sprawdzianów, w Bibliotece 
Publicznej odbywają się  konkursy. 
Jest to okazja do rywalizacji 
uczniów ze wszystkich szkół na-
szej gminy, a dodatkowym atutem 
tych niecodziennych spotkań jest 
to, że odbywają się one na gruncie 
neutralnym.  
 
Konkursy organizowane są w dwóch ka-
tegoriach wiekowych, pierwsza dla 
uczniów szkół podstawowych i druga dla 
gimnazjalistów. 
       W dniu 2 i 3 czerwca br. odbyła się 
już trzecia edycja konkursu pod hasłem 
“Zostań Mistrzem Ortografii”. Po elimina-
cjach szkolnych uczestnicy przystąpili do 
współzawodnictwa na szczeblu gminnym. 
Każda placówka oświatowa wytypowała 
pięcioro uczestników. Ich zadaniem było 
poprawne napisanie dyktanda składają-
cego się z dwóch tekstów. Jako pierwsi 
rywalizowali uczniowie szkół podstawo-
wych. Gorzykowo reprezentowali: Emilia 
Kozielska, Kamila Kubasiak i Dawid Ka-
sprzyk - wszyscy  są uczniami klasy V. Z 
Mielżyna uczestniczyli: Alicja Gadzińska, 
Martyna Grzybowska, Patrycja Gurzęda, 
Sandra Krause i Honorata Mrozińska z 
klasy VI. Ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Witkowie do konkursu przystąpili: Alek-
sandra Fronc - z klasy V a, Bartłomiej 
Kania - kl. IV a,Magdalena Knast, Marta 
Struszczyk i Natalia Wilczyńska z kl. VI a, 
a Szkołę Podstawową Nr 3 reprezento-
wali: Magdalena Budzik - kl. VI b, Patry-
cja Czaplińska i Sylwia Straub - kl. VI c, 
Michalina Pokora - kl. V a, i Marta Skur-
czyńska - kl. V c. Nad prawidłowością 
konkursu czuwała komisja w składzie: 
Panowie: Marian Gadziński -z-ca Burmi-
strza i Marian Łukowski - dyr. Gimnazjum 
oraz Panie: Bożena Erdmańska, Małgo-
rzata Frąckowiak, Monika Czarnecka, 
Jolanta Sztylc, Dorota Ferenc i Wiesława 
Gąsiorowska - dyr. BPMiG. 
    W ortografii najlepsi okazali się: Sylwia 
Straub - uczennica Sz.P. Nr 3, która 
zdobyła I miejsce, II miejsce zajęła 
Aleksandra Fronc ze Sz. P. Nr 2, III 
miejsce wywalczyły egzekwo Honorata 
Mrozińska z Mielżyna i Magdalena Bu-
dzik ze Sz.P. Nr 3. 
W drugiej kategorii udział wzięło dziesię-
cioro gimnazjalistów, wśród których zna-
leźli się: Ewa Kapela, Joanna Liberkow-

ska, Marta Wawrzyniak, Wiolleta Węd-
kowska - uczennice kl. III i Adrian Pudło - 
uczeń kl. II z Mielżyna oraz Adrian Ko-
śmiński - kl. I, Anna Popek - kl. II, Aneta 
Kowalewska, Milena Starzyńska i To-
masz Półrolniczak - uczniowie klas III 
w Witkowie. Zmagania z ortografią wygra-
ła Anna Popek z Witkowa, II miejsce 
zajęła Aneta Kowalewska - z Witkowa, 
III  miejsce wywalczyła Joanna Liber-
kowska  z Mielżyna. 

    W trosce o podtrzymanie pamięci o 
ludziach i wydarzeniach tworzących histo-
rię i dzień dzisiejszy naszej “małej ojczy-
zny”, już po raz drugi zorganizowaliśmy 
konkurs pod hasłem “Witkowo - Moje  
Miasto”. Podobnie jak ortograficzny, ten 
również przeprowadzony został w dwóch 
kategoriach wiekowych. Uczestnicy otrzy-
mali zestawy  pytań dotyczących historii i 
dnia dzisiejszego całej gminy. Nad prawi-
dłowością konkursu czuwała komisja, w 
składzie: Panowie: Krzysztof Szkudlarek - 
Burmistrz, Marian Gadziński -z-ca Burmi-
strza, Stanisław Brząkowski oraz Panie: 
Małgorzata Frąckowiak, Maria Czarnec-
ka, Małgorzata Klimaszewska i Wiesława 
Gąsiorowska - dyr. BPMiG. Zwycięzcami 
konkursu zostali uczniowie, którzy udzieli-
li najwięcej prawidłowych odpowiedzi. 
Do współzawodnictwa w pierwszej kate-
gorii wiekowej, w dniu 7 czerwca  przystą-
pili: Paulina Kasprzyk, Tomasz Marci-
niak i Michał Paluch - uczniowie klasy 
IV w Gorzykowie; Alicja Gadzińska, 
Martyna Grzybowska, Patrycja Gurzę-
da, Sandra Krause i Honorata Mroziń-
ska - uczennice kl. VI w Mielżynie; Ka-

 
Kultura 

Konkursy Tradycją Konkursy Tradycją   
Biblioteki Publicznej Biblioteki Publicznej   
Miasta i Gminy Witkowo. Miasta i Gminy Witkowo.   

rolina Musidlak, Karolina Stejakowska, 
Bartosz Zaryczny, Mateusz Zdanowski 
- uczniowie kl. VI i Marcin Zamiar - 
uczeń kl. V Sz.P. Nr 2; Marika 
Bruch,Tymoteusz Horbiński, Anna 
Nowak, Sylwia Straub i Przemysław 
Robaszkiewicz - uczniowie kl. VI Sz.P. 
Nr 3. 
Po sprawdzeniu i podliczeniu wyłoniono 
zwycięzców. Maksymalną ilość dziesię-
ciu punktów zdobyła Marika Bruch - 
uczennica Sz.P. Nr 3, II miejsce i 9 
punktów wywalczyła Karolina Musi-
dlak - reprezentująca Sz.P. Nr 2. O trze-
cie miejsce w dogrywce walczyli: Ty-
moteusz Horbiński, Przemysław Ro-
baszkiewicz i Mateusz Zdanowski, któ-
rzy zdobyli po 8,5 punktu. W jej wyniku III 
miejsce zdobył Przemysław Robasz-
kiewicz - uczeń Sz.P. Nr 3 
W drugiej grupie wiekowej, w dniu 8 
czerwca, udział wzięli: Ewa Kapela, Da-
mian Kroczka, Joanna Liberkowska, 
Mirosława Mikołajczak - uczniowie kl. 
III i Adrian Pudło - kl. II w Mielżynie 
oraz Patryk Drażniuk, Daria Jóźwiak, 
Paweł Gadomski, Kamila Pankowska i 
Joanna Słodowicz - uczniowie kl. I w 
Witkowie. 
Po podliczeniu punktów wyłoniono zwy-
cięzców. Z uwagi na to, iż dwoje uczestni-
ków uzyskało ten sam wynik, komisja 
zarządziła dogrywkę. W jej efekcie rezul-
tat był ten sam. 
 W ostatecznym podsumowaniu ogło-
szono zwycięzców:  I miejsce z maksy-
malną ilością 10  punktów - Joanna Li-
berkowska - z Mielżyna, II miejsce i 9 
punktów wywalczyli egzekwo: Joanna 
Słodowicz - z Witkowa i Adrian Pudło - 
z Mielżyna, a III miejsce z 8,5 punktu  
zdobył Paweł Gadomski - z Witkowa. 
     Zwycięzcom konkursu zostaną wrę-
czone cenne nagrody książkowe pod-
czas obchodów “Dni Witkowa”, a 
wszyscy uczestnicy otrzymają pamiąt-
kowe dyplomy. 

 
                                                                                                      

Wiesława Gąsiorowska 
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Miesiące maj - czerwiec to 
ostatnie miesiące nauki w roku 
szkolnym. To okres podsumo-
wań całorocznej pracy zarówno 
nauczycieli jak i uczniów. 
Zajmowane czołowe miejsca w 
licznych konkursach przez 
uczniów naszej szkoły świadczą 
o ich aktywności, postępach w 
zdobywaniu wiedzy, uzdolnie-
niach i zainteresowaniach. 
 
W osiąganiu tych sukcesów dużą rolę 
odgrywa zaangażowanie i poświęcenie 
nauczycieli naszego ZSP i G w Mielży-
nie.  
Już w marcu uczniowie naszej szkoły 
przystąpili do Ogólnopolskiego Kon-
kursu Ekologicznego - „Eko-Planeta” 

pod kierunkiem p. Małgorzaty Gadziń-
skiej. Uczestniczyło 11 gimnazjalistów i  
uczniów SP. Wyniki konkursu zostały 
ogłoszone w maju. 
Lista laureatów w Gimnazjum: 
- Joanna Liberkowska - 22 pkt. - otrzy-
mała dyplom i książkę za uzyskanie naj-
wyższego wyniku w tym konkursie, 
- uczniowie wyróżnieni: Damian Kroczka, 
Olga Kowalska, Mateusz Żurawski, Ewa 
Kapela, Amadeusz Łukowski i Mirosława 
Mikołajczak.  
Lista laureatów Szkoły Podstawowej: 
- Agnieszka Gadzińska - 23 pkt. - otrzy-
mała dyplom i książkę za uzyskanie naj-
wyższego wyniku, 
- uczniowie wyróżnieni: Alicja Gadzińska, 
Martyna Grzybowska, Patrycja Gurzęda, 
Sandra Krause. 
W marcu 2005r. uczniowie naszej szkoły 
brali udział w Powiatowym Konkursie 
„Młodzi w Unii Europejskiej” pod kie-
runkiem p. Bożeny Golińczak. 
Laureatem została uczennica Gimna-
zjum - Joanna Liberkowska, która w 
nagrodę otrzymała stypendium oraz wy-
cieczkę do Brukseli. 
17 marca odbył się konkurs matematycz-
ny „Kangur”.  
Udział brało 17 uczniów SP i 8  
uczniów G. 
Nagrody miniaturki otrzymali: 
Patrycja Grzęda -  
SP, Adrian Pudło - G.  

Konkurs przeprowadzony był pod kierun-
kiem p. Grażyny Pudło i p. Ireny Bolew-
skiej.  
Uczniowie ZSP i G w Mielżynie wzięli 
udział pod kierunkiem p. Moniki Czar-
neckiej w konkursie organizowanym 
przez Zarząd Główny Powstania Wlkp. 
1918/1919 w Poznaniu na najlepszy 
wiersz i opowiadanie.  
Komisja konkursowa przyznała I miejsce 
w województwie Mateuszowi Żuraw-
skiemu za wiersz „Kolory wojny” oraz 
dwa wyróżnienia: Malwinie Ścigockiej 
za wiersz „Powstaniec” i Patrycji Gu-
rzędzie za opowiadanie „Mój pamięt-
nik”. Cenne nagrody w postaci aparatu 
fotograficznego, dyktafonu, płyt i książek 
zostały wręczone w Poznaniu w Pałacu 
Działyńskich. Następnie zwycięzcy z 
opiekunami zostali zaproszeni do zwie-
dzania Muzeum Powstańców Wlkp.  
Pan Krzysztof Kosicki wraz z gimnazjali-
stami wziął udział w Letnim Biathlonie 
Powiatowym łączącym w sobie bieganie 
i strzelanie z broni ostrej (KBKS). 
Uczniowie Gimnazjum mieli za zadanie 
przebiec 500m. i oddać 5 strzałów do 
celu oddalonego o 50m. z pozycji leżą-
cej, przebiec kolejne 500m., powtórzyć 
strzelanie i zakończyć konkurencję, prze-
biegając kolejne 500m.  
Za każdy niecelny strzał odliczało się 30 
sekund. Zawody organizowane były na 
terenie strzelnicy wojskowej w lesie miej-
skim w Gnieźnie przez Ligę Obrony Kra-
ju we współpracy z Urzędem Miejskim w 
Gnieźnie.  
W Mistrzostwach Powiatu Gnieźnień-
skiego w Letnim Biathlonie w kategorii 
Młodzicy zajęli I miejsce drużynowo: 
Przemysław Kupaj, Dawid Gromadziń-
ski i Martyna Grzybowska. III miejsce 
indywidualnie zajął Dawid Gromadziń-
ski. 
Dnia 25.05.2005r. jak co roku gościliśmy 
w murach naszej szkoły ukochane ma-
my. Dla nich odbył się Mini Festyn pod 
hasłem „Kto sprawniejszy”. 
Pod kierunkiem p. Doroty Feręc i p. Hen-
ryki Gadzińskiej odbyły się:  
Występy artystyczne, tańce, piosenki, 

wiersze w wykonaniu dzieci ze Szkoły 
Podstawowej. Pod kierunkiem p. Małgo-
rzaty Gadzińskiej i p. Urszuli Potaś prze-

prowadzony został konkurs pod hasłem 
„Kto sprawniejszy - mamo baw się 
razem z nami” z udziałem uczniów i 
mam.  
Zabawa dla rodziców i dzieci w następu-
jących kategoriach: 
- Co jest jadalne? 
- Szykujemy się na pieszą wycieczkę, 
- Reklama szpinaku, 
- Dbajmy o swoje zdrowie, 
- Pierwsza pomoc. 
Konkurs wspólnie z organizatorami ob-
sługiwała młodzież gimnazjalna.  
I miejsce zajął zespół klasy IV w oso-
bach: 
- uczniowie:  
Klaudia Banaszak, Żaneta Kuszak. 
- mamy:  
p. Ruszkowska i p. Janaszak 
Po zakończeniu konkursu odbyło się 
spotkanie towarzyskie przy kawie.  
31.05.2005r. Szkoła nasza uczestniczy w 
Projekcie Edukacyjnym „Bocian”,  
którego koordynatorem jest p. Małgorza-
ta Gadzińska. Szkoła realizuje swój pro-
gram opracowany przez koordynatora. 
W ramach projektu prowadzona jest co 
roku inwentaryzacja gniazd bocianich na 
terenie gminy Witkowo, obserwacja 
gniazd i żerowiska w Ruchocinku pp. 
Szymańskich. Poza tym odbywają się 
inne akcje np. co roku od 2 lat - Rajd 
Szlakiem Gniazd Bocianich z okazji 
Dnia Bociana, który przypada 31.05. 
każdego roku, a także konkursy, wystaw-
ki , audycje radiowe . W tym roku ucznio-
wie prezentowali swoje prace w następu-
jących kategoriach: gniazda bocianie, 
historyjki obrazkowe, fotografie przedsta-
wiające gniazda i bociany, wiersze - wy-
stawy na holu szkoły.  
1.06.2005r. - w tym dniu o godz. 8:40 

nastąpiło w naszej szkole uroczyste 
otwarcie Dnia Sportu, Dnia Dziecka i 
Święta Polskiej Szkoły , którego doko-
nała p. dyrektor J. Fałdzińska i p. G. 
Grzybowska . 
Harmonogram imprezy przedstawił p. K. 
Chołodecki. 
Dla klas I-III, IV-VI SP i I-III G odbyły się 
konkurencje drużynowe z udziałem wy-
chowawców. Dzieci młodsze po przepro-
wadzonym quizie wesoło pląsały przy 
muzyce. 
Po obiedzie, lodach, ciastkach i herbacie 
zarówno uczniowie jak i nauczyciele po-
konywali rekreacyjny tor przeszkód. W 
tej konkurencji uczniowie okazali się 
sprawniejsi. Po tych zmaganiach odbył 
się Turniej Piłki Siatkowej kl. I-III G kon-
tra nauczyciele. 
W tym również uczniowie naszej szkoły 
poznawali kolejne państwa należące do 
Unii Europejskiej: Czechy, Austrie, Wę-
gry. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę i 
udoskonalili sprawność fizyczną. Pełni 
zadowolenia opuścili w tym dniu mury 
swojej szkoły.  

Danuta Taborowska,  
Małgorzata Gadzińska      

Zespół SzkolnoZespół Szkolno--Przedszkolny Przedszkolny   
i Gimnazjum w Mielżyniei Gimnazjum w Mielżynie. 
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Szkoła w Mielżynie obchodziła 
dwie uroczystości naraz. Dnia 
18.05.2005r. zorganizowano apel 
z okazji 85 rocznicy urodzin 
zmarłego Papieża Jana Pawła II 
oraz spotkanie z panem Aleksan-
drem Boguszem. 
 
Apel rozpoczął się o godzinie 12:30. 
Odświętnie ubrani uczniowie gimnazjum, 
podstawówki i przedszkolaki, a także 
nauczyciele zebrali się na szkolnym ho-
lu. Dyrektor szkoły Janina Fałdzińska 
przedstawiła nam gościa - pana Aleksan-
dra Bogusza. 
 Najpierw wysłuchaliśmy montażu 
słowno - muzycznego wykonanego przez 
naszą młodzież poświęconego 85 roczni-
cy urodzin zmarłego Papieża. 
 W drugiej części programu wystąpił 
pan Aleksander Bogusz - syn znakomite-
go aktora Jana Bogusza. Nasz szkolny 
Teatr: ”Przyjaciel Diabła” otrzymał już po 
raz drugi nagrodę im. Jana Bogusza - 
okno witrażowe namalowane przez pa-

gusz jest związany amatorsko z tym te-
atrem. 
 Jan Bogusz był wielokrotnym laurea-
tem nagrody „Iglice” ( wybieranej przez 
publiczność) dla najlepszego aktora na 
Śląsku. Otrzymał: 3 złote, 1 srebrną i 1 
brązową. 
 W czasie spotkania gimnazjaliści 
zadawali aktorowi pytania. 
Przemysław Kupaj: Czy pan Jan Bogusz 
pisał scenariusze? 
 Pisał wiersze, scenariusze do przed-
stawień kabaretowych. Występował w 
kabarecie Jana Pietrzaka i sam pisał 
scenariusze. W kabarecie śpiewał pio-
senkę „Dziewczyny z PRL”. 
Dawid Gromadziński: Która rola utkwiła 
panu w pamięci najbardziej? 
 Najbardziej zapamiętałem sztukę 
„Rumcajs”. Mój ojciec grał w niej rolę 
Stefka Burczymuchy. Podobała mi się 
sztuka, którą ojciec grał w MDK w Gnieź-
nie - „Biskup Jordan”, która poruszała 
problem Polski, w jaki sposób dążyła do 
tego, aby być państwem chrześcijań-
skim. Mile wspominam „Rozmowy na 
dachu”, „Genesis”. 
Przemysław Kupaj: Jak wyglądał jego 
zwykły dzień pracy? 
 Po śmierci matki ojciec sam wycho-
wywał córkę i syna. Wieczorami i nocami 
spędzał czas w swoim pokoju ucząc się 
ról. Zmarł w 1997r. na atak serca jadąc 
pociągiem do Niemiec, aby wystawić 
sztukę teatralną. 
  
Dzieci z „Teatru Przyjaciel Diabła” za-
śpiewały „Piosenkę drewnianych lalek”. 
Druga część uroczystości odbyła się w 
klasie. Dzieci z kółka teatralnego poru-
szały problemy teatru i podziwiały przy-
wiezione pamiątki po znakomitym akto-
rze. 
 

Barbara Nowakowska 

  Spotkanie z panem  
 Aleksandrem Boguszem 

nią Aleksandrę Gross - Mikołajczyk.  
Organizatorką spotkania była nauczyciel-
ka nauczania zintegrowanego Barbara 
Nowakowska, która po raz pierwszy spo-
tkała pana Aleksandra Bogusza na III 
Regionalnym Mityngu Teatralnym w 
Gnieźnie. Właśnie od tego roku zaczęto 
przyznawać nagrodę specjalną im. Jana 
Bogusza dla najlepszego zespołu teatral-
nego. Pan Aleksander Bogusz wręczył 
osobiście nagrodę zespołowi „Przyjaciel 
Diabła” z Mielżyna za całokształt doko-
nań artystycznych. 
Celem zorganizowanego spotkania dla 
uczniów Zespołu było przybliżenie bio-
grafii słynnego aktora. 
 Pan Aleksander Bogusz przedstawił 
nam życiorys sławnego ojca i wystawił 
przywiezione pamiątki (medale, fotogra-
fie, notatki prasowe, plakaty teatralne). 
 Jan Bogusz urodził się w 1948r. 
Ukończył Państwową Wyższą Szkołę 
Teatralną w Łodzi. Spektaklem dyplomo-
wym była „Antygona”. Uwielbiał grać dla 
dzieci. Grał na deskach Teatru Jelenio-
górskiego im. Cypriana Norwida, w Płoc-
ku, Zielonej Górze i Gnieźnie. Z jelenio-
górskim zespołem teatralnym zdobył 
wiele nagród. Sztuka: „Don Juan” podbi-
ła Amerykę Środkową. Nagrodzona zo-
stała na Międzynarodowych Festiwalach 
w Wenezueli, Panamie, Kolumbii i Kosta-
ryce. 
 Karierę aktorską skończył w Teatrze 
im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Pro-
wadził młodzieżowe zespoły teatralne w 
Gnieźnie. Był organizatorem Teatru Wizji 
Czerwona Główka. Pan Aleksander Bo-

 

Jak co roku - dzień 1 czerwca -  
obchodzony jest jako Międzyna-
rodowy Dzień Dziecka. Władze 
samorządowe gminy i miasta po 
raz kolejny zaprosili najmłod-
szych obywateli naszej gminy na 
ich święto, które odbyło się w 
hali sportowej Gimnazjum im. 
Adam a Borysa w Witkowie.  
 
 Do wspólnej zabawy zaproszone 
zostały dzieci z Ochronki im. Dzieciątka 
Jezus, dzieci z Przedszkola Miejskiego, 
Przedszkola im. Misia Uszatka, Przed-
szkola z Mielżyna, dzieci z oddziałów 
przedszkolnych szkół podstawowych, ze 
szkół podstawowych z terenu gminy i 
miasta Witkowo oraz gościnnie dzieci z 

Domu Pomocy Społecznej w  Mielżynie. 
 Uroczystego otwarcia imprezy doko-
nał - Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysz-
tof Szkudlarek, który serdecznie powitał 
wszystkie dzieci, te najmłodsze i te tro-
chę już większe. Z żalem poinformował 
uczestników, że ze względu na warunki 
pogodowe - padający deszcz i panujący 
ziąb - imprezę przeniesiono do hali spor-
towej. Życzył wszystkim udanej zabawy 

bo atrakcji na pewno nie zabraknie. 
 Dla dzieci, które tłumnie przybyły do 
hali przygotowano gry i zabawy ruchowe, 
konkurs plastyczny, bezpłatny zamek 
dmuchany i występ zespołu muzycznego  
„Max Bonard Promotion” z Poznania, 
który bawił nasze dzieci przez blisko 
dwie godziny. 
 Każde dziecko z przedszkola i od-
działu przedszkolnego otrzymało słodki 
prezent - soczek i baton od sponsorów 
imprezy, którymi w tym roku byli: Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 
Spółdzielnia Mleczarska, Bank Spółdziel-
czy, Hurtownia „LECH-POL”, Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
 „Concordia” w Poznaniu - Oddział w 
Witkowie oraz PHU „Patryk” z Poznania. 
Organizatorami imprezy byli: Urząd Gmi-
ny i Miasta, Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji oraz Gimnazjum im. Adama 
Borysa w Witkowie. 

(S.A.)  

 Dzień Dziecka Dzień Dziecka  
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 Dnia 31 maja 2005 r. w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Witkowie prze-
prowadzono trzeci etap "finałowy" II edy-
cji Gminnego Konkursu Wiedzy z Obrony 
Cywilnej. 
Konkurs przeprowadzony został zgodnie 
z planem przedsięwzięć OC na 2005 r. 
oraz Regulaminem gminnego konkursu 
wiedzy z obrony cywilnej. 
Patronat nad konkursem przyjął Szef 
Obrony Cywilnej Gminy Burmistrz Witko-
wa mgr inż. Krzysztof Szkudlarek oraz 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych mgr Joanna Czekała. 
Głównym celem konkursu było propago-
wanie oraz pogłębianie wiadomości i 
umiejętności z zakresu obrony cywilnej, 
a także pierwszej pomocy przedmedycz-
nej do skutecznego radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych, czy kryzysowych. 
Zagadnienia konkursowe obejmowały 
zakres materiału realizowany w szkołach 
ponadgimnazjalnych na zajęciach przy-
sposobienia obronnego i dotyczyły: 
- istoty, zadań i organizacji obrony cywil-
nej; 
- rodzajów, charakterystyki, przeznacze-
nia i skutecznej ochrony przed bronią 
masowego rażenia; 
- pierwszej pomocy przedmedycznej (w 
szerszym zakresie); 
- ochrony przeciwpożarowej. 
Uczestnicy konkursu nie tylko odpowia-
dali na wylosowane uprzednio pytania, 
ale także część zadań dotyczyła czynno-
ści praktycznych, jak na przykład: wyko-
nania zabiegów reanimacyjnach na fan-
tomie, zabezpieczenia urazów kostno-
stawowych, czy tamowania krwotoków. 
Hipotetyczne sytuacje miały za zadanie 

pokazać jak poradziłby sobie uczestnik w 
typowym przypadku zagrażającym zdro-
wiu i życiu człowieka. 
Prawidłowość udzielanych odpowiedzi i 
poprawność wykonywanych ćwiczeń 
oceniała komisja w składzie: 
1. Ryszard Nadowicz - Inspektor OC i 
Zarządzania Kryzysowego Gminy i Mia-
sta Witkowo,  
2. Bartłomiej Łobodziec - nauczyciel 
przedmiotu przysposobienie obronne w 
ZSP Witkowo,  
3. Jolanta Barańska - Prezes Zarządu M-
G Związku OSP RP.  
Każdy uczestnik oceniany był za po-
prawność odpowiedzi (teoretyczną i 
praktyczną) z trzech pytań i otrzymywał 
za każde pytanie od O - 3 punktów od 
każdego z oceniających członków komi-
sji. 
W konkursie wzięło udział 20 zawodni-
ków wytypowanych po wcześniejszym 
zweryfikowaniu wiedzy z grupy wszyst-

kich uczniów klas drugich liceum ogólno-
kształcącego i liceum ekonomicznego 
kończących realizację programu naucza-
nia przedmiotu przysposobienie obronn-
e/obrona cywilna. 
Bardzo dużym zaangażowaniem oraz 
wkładem pracy w przygotowanie oraz 
przeprowadzenie wstępnych etapów 
konkursu, wystrojem pracowni, plansz, 
pomocy dydaktycznych fantomów (do 
resuscytacji i ran), wykazał się nauczy-
ciel PO/OC mgr Bartłomiej Łobodziec. 
Konkurs stał na dobrym, wysokim pozio-
mie przygotowania uczestników zarówno 
pod względem teoretycznym jak i prak-

tycznym, co nie ułatwiało z jednej strony 
pracy komisji oceniającej, a z drugiej 
cieszyło wyrównanym poziomem prezen-
towanych wypowiedzi. 
Potwierdzeniem niech będzie fakt prze-
prowadzenia dogrywki pomiędzy uczest-
nikami zmagającymi się o III miejsce w 
konkursie. 
Nagrody rzeczowe w postaci ilustrowa-
nych albumów przedstawiających naj-
piękniejsze miejsca i zakątki Świata dla 
zdobywców miejsc od I do III i pamiątko-
we dyplomy zostały ufundowane oraz 
wręczone przez Burmistrza Gminy i Mia-
sta Witkowo pana Krzysztofa Szkudlarka 
dodatkową nagrodę - wyróżnienie ufun-
dowała Dyrektor ZSP w Witkowie pani 
mgr Joanna Czekała. 

Ponadto zawodnikom, którzy swoją wie-
dzą i umiejętnościami wykraczają ponad 
wymogi przedmiotu PO/OC podwyższo-
no ocenę do celującej. 
Klasyfikacja końcowa II Edycji Gminnego 
Konkursu Wiedzy z obrony Cywilnej 
1. Benka Justyna 26,5 pkt. 

2. Bruch Magdalena 25,0 pkt. 
3. Kozinska Agnieszka 24,5 pkt.+2 pkt.  
4. Trzaska Sylwia 24,5 pkt.+ 1 pkt.  
5. Szuba Ewelina 24,0 pkt. 
6. Nowicka Barbara 23,0 pkt. 
7. Sobczyk Lidia 22,5 pkt. 
8. Stasiak Marta 22,0 pkt. 
9. Marciniak Sławomir 22,0 pkt. 
10. Gołembniak Joanna 21,5 pkt. 
11. Parzyńska Natalia 21,5 pkt.  
12. Reszelewski Łukasz 21,0 pkt.  
13. Zawieja Paweł 20,5 pkt. 
14. Stefańsa Angelika 20,0 pkt. 
15. Szturomska Angelika 20,0 pkt.  
16. Furmaniak Agnieszka 19,5 pkt. 
17. Nowakowsk Łukasz 18,5 pkt. 
18. Kowalewski Sławomir 18,0 pkt. 
19. Frąckowiak Mateusz 16,5 pkt.  
 

(R.N.) 

Gminny Konkurs Wiedzy Gminny Konkurs Wiedzy   
z z Obrony CywilnejObrony Cywilnej  
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25 maja Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Witkowo już po 
raz kolejny w tym roku zorgani-
zowała spotkanie autorskie.  
 
 Tym razem gościliśmy Panią Mar-
tę Fox - poetkę, dziennikarkę i pisarkę,  
autorkę książek dla starszej młodzieży i 
dla dorosłych. Na to spotkanie zaprosili-
śmy uczniów klas III Gimnazjum im. Ada-
ma Borysa w Witkowie. Z uwagi na popu-
larność pisarki wśród czytającej młodzie-
ży, poprosiliśmy dyrektora Gimnazjum 
Pana Mariana Łukowskiego o udostęp-
nienie pomieszczenia na I piętrze budyn-
ku oświatowego. Młodzież nie zawiodła, 
licznie przybywając na spotkanie.  

 Pani Marta Fox urodziła się w Sie-
mianowicach Śląskich. W Katowicach 
ukończyła Liceum Ogólnokształcące, a 
następnie filologię polską na Uniwersyte-

cie Śląskim. Swoją karierę zawodową 
rozpoczęła jako polonistka i bibliotekarka 
w L ice um Ogó lno ks z t a łc ąc ym 
w Katowicach. W tym czasie współpraco-
wała z regionalną gazetą, sprzedając im 
tematy artykułów. Wspominając tamte 
czasy, opowiedziała młodzieży pewną 
historię. Uczeń liceum złamał nogę i bę-
dąc w szpitalu nie mógł przystąpić do 
egzaminu dojrzałości z uwagi na trudno-
ści organizacyjne. Za jej staraniem zorga-
nizowano salę w szpitalu, zwołano komi-
sję egzaminacyjną i licealista mógł przy-
stąpić do matury. Tym razem, dzwoniąc 
do gazety, zaproponowała sprzedaż re-
portażu, a nie tylko tematu. Od tej pory 
pisała artykuły. 

 W latach 1987-1989 redagowała 
“Młodą Sztukę” w Warszawie. Często 
otrzymywała teksty, a raczej próby  lite-
rackie młodych “talentów”. Czasem odpo-
wiadała: “Na wydanie jeszcze za wcze-
śnie”. A kiedy napisała swoje pierwsze 
opowiadanie, będąc 37 letnią kobietą, 
bała się oddać do druku, by nie usłyszeć: 
“...na druk jeszcze za wcześnie...”. Swo-
ich sił próbowała biorąc udział w konkur-
sie. Za to opowiadanie dostała nagrodę. 
Jak sama powiedziała “coś się odbloko-
wało”. Zaczęła pisać. Pomimo licznych 
obowiązków, jako żona, matka dwóch 
córek, nauczycielka i autorka reportaży 
znalazła czas na pisanie opowiadań. W 
1992 roku wydała pierwszy zbiór opowia-
dań zatytułowany “Kapelusz zawsze zdej-
muję ostatni” adresowany do dorosłego 
czytelnika. 
 Ludzie mówią, że wszystko jej się 
udaje, a ona twierdzi, że na to wszystko 
zapracowała. Miała odrobinę szczęścia i 
odpowiedni czas dlatego weszła na “listę  
chętnie czytanych pisarzy”. 
 Mówiła nie tylko o życiu zawodo-
wym, ale również o swojej rodzinie. Swo-
imi przykładami pouczała młodzież jak 
postępować w relacjach z dorosłymi. 
Uważny słuchacz mógł wyciągnąć wiele 
nauk życiowych - również jak postępo-
wać, by osiągnąć w życiu sukces.  
  Te wskazówki można 

odnaleźć w jej książkach, 
które czytelnik znajdzie na 
półkach naszej biblioteki. 

 Wiesława Gąsiorowska 

 Pani dyr. Janina Fałdzińska przy-
witała przybyłych gości, a uczniowie wy-
razili swą radość piosenką „Bądź pozdro-
wiony gościu nasz” i okolicznościowymi 
wierszami. Wręczyli kwiaty i obraz 
„Jezusa Dobrego Pasterza” wyhaftowany 
przez uczennicę kl. VI Magdalenę Fili-
piak.  
  
 Nie zabrakło też wspomnień o 
naszym ukochanym Ojcu Świętym Janie 
Pawle II, który odszedł do domu Ojca. 
Uczennica kl. VI Alicja Gadzińska przygo-
towała i odczytała referat na temat zna-
czenia pontyfikatu papieża Polaka dla 
dzieci i młodzieży. Następnie wszyscy 
zaśpiewali ukochaną przez Niego 
„Barkę”. 
  
 Uczniowie kl. V przedstawili insce-
nizację „Aniołek w klatce”, którego prze-
słaniem było zwycięstwo dobra nad złem.  
Na zakończenie głos zabrał dostojny 
gość Jego Ekscelencja ks. Bp Bogdan 

Wojtuś, który podziękował za serdeczne 
przyjęcie, piękne przedstawienie oraz 
zaangażowanie misyjne członków Ogni-
ska Misyjnego działającego w naszej 
szkole. Nawiązał do św. Wojciecha misjo-
narza ziem polskich i patrona naszej die-
cezji.  
 Po zakończonej części oficjalnej i 
artystycznej goście zostali zaproszeni 
przez panią dyr. Janinę Fałdzińską na 
obiad.  
  
 O godz. 18oo młodzież kl. II i III 
gimnazjum przyjęła sakrament bierzmo-
wania w kościele parafialnym pw. 
Wszystkich Świętych w Mielżynie. W cza-
sie mszy Św. dotarła wiadomość o wybo-
rze nowego papieża Benedykta XVI, o 
czym ks. Bp niezwłocznie poinformował 
zgromadzoną wspólnotę parafialną. Ze-
brani przyjęli tę wiadomość z radością. 
Nie zapomnieliśmy jednak naszego pa-
pieża Jana Pawła II. W dniu Jego urodzin 
18 maja młodzież gimnazjalna przedsta-
wiła montaż słowno-muzyczny, który zo-
stał napisany przez p. Małgorzatę Klima-
szewską oraz nauczycieli języka polskie-
go p. Monikę Czarnecką i p. Hannę Guliń-
ską.  
 

 Małgorzata Klimaszewska 

Ulubiona autorka wśród Ulubiona autorka wśród   
witkowskich gimnazwitkowskich gimnazjalistów.jalistów.  

19 kwietnia gościliśmy w ZSP i G 
w Mielżynie Jego Ekscelencję ks. 
Bpa Bogdana Wojtusia.  
Było to niezapomniane przeżycie. 
Ks. Biskup z towarzyszącymi oso-
bami: kapelanem ks. dr Francisz-
kiem Jabłońskim, ks. Dziekanem 
Alfredem Lewiczem, proboszczem 
parafii pw. Wszystkich Świętych 
ks. dr Markiem Kowalczykiem i 
burmistrzem Witkowa Krzysztofem 
Szkudlarkiem przybyli o godz. 
12:15 do naszej szkoły. 

 „Wy jesteście nadzieją Polski,„Wy jesteście nadzieją Polski,  
  wy jesteście nadzieją Kościoła”  wy jesteście nadzieją Kościoła”  
              (Jan Paweł II)(Jan Paweł II)  
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W marcu - 21.03.- Samorząd 
Uczniowski z opiekunką Beatą 
Prusinowską zorganizowa ł 
Dzień Samorządności. Na jeden 
dzień uczniowie przejęli władzę 
w szkole i prowadzili lekcje.  
 
Odbywały się konkursy, turnieje. Po za-
jęciach podsumowano konkurs „Zielona 
Klasa”, który polegał na wystrojeniu kla-
sy w kwiaty doniczkowe i ozdobne. Na 
zakończenie dnia odbył się marsz wio-
senny, w którym wszyscy uczniowie z 
wykonanymi w klasach marzannami po-
żegnali zimę. 
Młodsi uczniowie naszej szkoły brali 
udział w konkursie plastycznym „ Graj w 
zielone” zorganizowanym przez Polski 
Klub Ekologiczny w Gnieźnie. Z naszej 
szkoły nagrodę otrzymał uczeń kl I - Ra-
fał Kasprzak, a wyróżnienie: Kamil Ant-
czak, Kinga Chmielewska, Karol Bla-

szyński- uczniowie z kl I oraz Jakub Bart-
czak i Tomasz Skibiński z kl. III. 
Obchodziliśmy Dzień Ziemi 21 kwietnia. 
Pod kierunkiem opiekunek Danuty Mi-
siak i Elżbiety Skudzawskiej uczniowie 
klasy IV i V zaprezentowali program arty-
styczny. W czasie obchodów tegoż świę-
ta nagrodzono zwycięzców konkursów 
ekologicznych. Główną nagrodę otrzy-
mała Marta Michałowska - uczennica kl 
V. Już po raz drugi 27.04.2005 r. odbył 
się przegląd teatrzyków klasowych. Na 
„deskach” wystąpili artyści z klas 0 - 3. 
Każda klasa wcześniej przygotowała 
repertuar, stroje, scenografię. Klasa 0 
wystawiła spektakl pt. „Cztery pory roku 
u krawca”. Klasa I pokazała pouczające 
przedstawienie pt. „ Przyjaciele książek”, 
w którym namawiała do czytania i dbania 
o książki. Klasa II zaprezentowała przed-
stawienie pt. „Era warzyw z komputera”, 
zwracając uwagę na zdrowe odżywianie. 
Klasa III pokazała „ Rozmowę anioła z 
Diabłem”. Artystyczne popisy i talenty 

Z życia szkoły w GorzykowieZ życia szkoły w Gorzykowie  

 

W dniu 19.05.2005 r. odbyło się 
podsumowanie konkursu kore-
spondencyjnego pt. ,,Moje marze-
nie". Trzynaście edycji tegoż kon-
kursu dotyczyło uzależnień, jednak 
naszym zdaniem ten temat wyczer-
pał się i dlatego podjęłyśmy próbę 
zmiany tematu przedsięwzięcia.  
 
 Przysłane od trzech lat prace są bar-
dzo ciekawe, kolorowe, świadczą o bo-
gactwie wewnętrznym twórców, zaska-
kują bogactwem kolorów, technik i form 
plastycznego wyrazu. Temat konkursu 
kieruje uwagę, aktywność i energię mło-
dzieży i dzieci w obszary pozytywnego 
myślenia, łączy radość wynikającą z 
bycia twórcą z poszukiwaniem odpowie-
dzi na ważne pytania, które zawarliśmy 
w tegorocznym logo naszego konkursu. 
Podsumowanie XVI już edycji konkursu 
miało miejsce w Klubie Garnizonowym w 
Witkowie. Wystawiono ok. 150 prac 
"nadesłanych przez młodzież z 16 placó-
wek szko l nych i  op ieku ńczo 
-wychowawczych. Prace konkursowe są 
wystawione w holu Klubu Garnizonowe-
go w Witkowie. Serdecznie zapraszamy 
do oglądania wystawy i życzymy miłych 
wrażeń. 
 Organizatorem Konkursu jest Zakład 
Poprawczy w Witkowie. Za organizację, 
przebieg, podsumowanie konkursu oraz 

zorganizowanie wystawy z ramienia Za-
kładu są odpowiedzialne Aleksandra 
Sawa oraz Danuta Walczak. Od 3 lat 
korzystamy z uprzejmości kierownictwa 
Klubu Garnizonowego podczas przygo-
towywania wystawy, dzięki czemu prace 
konkursowe są dostępne dla szerszej 
publiczności. 
 
 Podsumowanie XVI Edycji Konkur-
su Korespondencyjnego na plakat 
pt.: „Moje Marzenia” 
 
 W konkursie wzięły udział następują-
ce placówki: 
 
1. Gim. im. Adama Borysa w Witkowie  
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Witkowie 
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie 
4. Zakład Poprawczy w Sadowicach 
5. Zakład Poprawczy w Witkowie 
6. Zakład Poprawczy w Głogowie 
7. Zakład Poprawczy w Poznaniu 

8. Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie 
9. Schronisko dla Nieletnich w Pobiedziskach  
10. Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie 
11. Zespół Placówek wspierania Rodziny 
"Szansa"  
12. Środowiskowy Hufiec Pracy w Próchnowie 
 13. Środowiskowy Hufiec Pracy w Poznaniu 
14. Środowiskowy Hufiec Pracy w Koninie 
15. Środowiskowy Hufiec Pracy w Kaliszu 
16. Środowiskowy Hufiec Pracy w Niechano-
wie 
  
Wyróżniono następujące prace: 
 
1. Marcin Majder - ZP Sadowice 
2. Andrzej Pietras ZP w Sadowicach 
3. Fabian Paczyński - ZP w Sadowicach 
4. Tomasz Bogusz ZP w Głogowie 
5. Paweł Podlewski - ZP w Głogowie 
6. Grzegorz Krasiński i Adam Haraźny - ZP w 
Głogowie 
7. Krzysztof Kurowski - ZP w Witkowie 
8. Anna Borowska- DPS w Mielżynie 
9. Wioletta Pchła- DPS w Mielżynie 
10. Aneta Trabuła- DPS w Mielżynie 
11. Karolina Gręda- DPS w Mielżynie 
12. Hanna Miśkiewicz - DPS w Mielżynie 
13. Przemysław Redes - SdN w Pobiedzi-
skach 
14. Sebastian Zimek - SdN w Szczecinie 
15. Klaudia Borylska - Zespół Placówek 
Wspierania Rodziny "Szansa" w Kosewie  
16. Natalia Jaworska SP nr 3 w Witkowie 
17. Monika Maciejewska - SP nr 3 w Witkowie 
18. Cezar Szelejewski - Gim. w Witkowie 
19. Emilia Wrzesińska - Gim. w Witkowie 
20. Jakub Sadyś - Gim. w Witkowie 
21. Kamil Czempiński - Gim. w Witkowie 
22. Piotr Roda - Środowiskowy Hufiec Pracy 
w Koninie 
23. Dawid Kostecki OHP w Próchnowie 
24. Mateusz Wszeborowski  
25. Grzegorz Wolski 

Danuta Walczak 

Konkurs plastyczny, korespondencyjny Konkurs plastyczny, korespondencyjny 
„Moje Marzenie”„Moje Marzenie”  

najmłodszych uczniów z zaciekawieniem 
oglądali rodzice oraz nauczyciele. Wszy-
scy uczestnicy zostali nagrodzeni. Na-
grody ufundował Komitet Rodzicielski. 
Jednym z ważnych wydarzeń w szkole 
był udział klas młodszych w „ Wielkanoc-
nym Turnieju Sportowym”. W nagrodę za 
udział otrzymaliśmy sprzęt sportowy i 
pomoce dydaktyczne ufundowane przez 
Urząd Gminy i Miasta. 
Uczniowie klasy III pod kierunkiem Ewy 
Bartczak wzięli udział w konkursie pla-
stycznym „Przyroda moich okolic” orga-
nizowanym przez Szkołę Podstawową w 
Świebodzinie pod patronatem czasopi-
sma „ Eko Świat”. Spotkali się także z 
autorką książek dla dzieci J. Papuzińską. 
W czasie spotkania uczniowie otrzymali 
autograf autorki. 
 
 W następnym numerze poczytacie 
o wszystkich ciekawych wydarze-
niach kulturalnych, sportowych i oko-
licznościowych zaistniałych w Szkole 
Podstawowej w Gorzykowie. 

Ewa Popek,  
Ewa Bartczak, 

Beata Prusinowska.  
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Zespół teatralny Gawęda założy-
łam z własnej inicjatywy w roku 
szkolnym 2000/2001.Osobiście 
traktuję go jako element pracy 
dydaktycznej i wychowawczej, 
umożliwiający mi realizowanie 
programu szkolnego przy bardzo 
zróżnicowanym poziomie rozwoju 
uczniów.  

 
 
Trzyletni okres nauczania połączony 

z prowadzeniem teatru szkolnego pozwa-
la mi na stymulowanie aktywności poje-
dynczego dziecka, poprzez wzmacnianie 
w nim poczucia własnej wartości. Już 
samo wejście dziecka w świat teatru 
oznacza uświadomienie mu możliwości 
jego własnego ciała, co za tym idzie - 
nowych sposobów ekspresji. Każde zada-
nie aktorskie zmusza ciało do ruchu, który 
staje się kolejnym ważnym środkiem ko-
munikowania się małego aktora z otocze-
niem. Teatr to umiejętność słuchania, 
opowiadania, komunikowania się, sponta-
niczne poznawanie innej osoby - bohate-
ra, której trzeba stawić czoło, zrozumieć 
go i polubić w sytuacjach, w których 
chciałoby się narzucić własne widzenie 
świata. Dzięki zabawom teatralnym dziec-
ko poznaje samego siebie, oswaja się z 
innymi, nabiera zaufania do siebie i wła-
snych możliwości. To sprawia, że jest w 
stanie sprostać dużym wymaganiom i 
podejmować coraz trudniejsze wyzwania. 
Podczas zajęć stosuję następujące formy 

i metody pracy: improwizowaną insceni-
zację, gry z wykorzystaniem znanego 
tekstu, zabawy w role, przedstawienia 
kukiełkowe, psychodramy, gry sceniczne. 
Bardzo ważnym elementem mojej pracy z 
zespołem jest tworzenie więzi między 
uczestnikami zajęć oraz budowanie wza-
jemnego zaufania, zrozumienia i sympatii.  

  
Przed rozpoczęciem pracy ze scena-

riuszem zapoznaję dzieci z treścią przed-
stawienia. Staram się to robić w sposób 
atrakcyjny, aby wzbudzić w dzieciach 
chęć  uczestnictwa w inscenizacji. Na-
stępnie rozmawiamy na temat poszcze-
gólnych bohaterów, oceny ich postępo-
wania, przebiegu wydarzeń, morału. Za-
dania aktorskie dostosowuję do możliwo-
ści  i predyspozycji dziecka w taki spo-
sób, aby nie krępowały ich i pozbawiały 
własnej osobowości. Następnym etapem 
jest tworzenie niektórych scen w formie 
zabawowej. Po tych zabawach  połączo-
nych z częstą zmianą ról i interpretacją 
proponowanego tekstu dobieram dzieci 
do ról. W dalszej kolejności systematycz-
nie budujemy poszczególne sceny spek-
taklu z konkretnymi dziećmi, obsadzony-
mi w poszczególnych rolach. Gdy wszyst-
kie sceny są opanowane, kolejne spotka-
nia przeznaczamy na powtórzenie cało-
ści. Na zajęciach dzieci bawią się w teatr, 
a każde wystąpienie publiczne daje ra-
dość wspólnego tworzenia. 

W trakcie swej działalności zespół 
teatralny przygotował wiele inscenizacji, 
na których obecni byli pracownicy i dzieci 
naszej szkoły, przedstawiciele Urzędu 

Gminy i Miasta, dzieci przedszkolne, ro-
dzice i inni zaproszeni goście. 

Zespół reprezentował szkołę na kon-
cercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, z okazji Dnia Matki i Ojca, na spo-
tkaniu noworocznym Towarzystwa Nie-
pełnosprawnych - Promyk, Gminnym 
konkursie ekologicznym, konkursie pla-
stycznym Moja szkoła - moja klasa, pikni-
ku rodzinnym organizowanym przez Dom 
Pomocy Społecznej w Mielżynie. Każde-
go roku zespół teatralny Gawęda dostaje 
się do finału Gminnego Przeglądu Twór-
czości Dzieci i Młodzieży i reprezentuje 
szkołę na Dniach Witkowa. Członkowie 
teatrzyku zajmują zawsze czołowe miej-
sca w konkursach recytatorskich organi-
zowanych w naszej placówce. Uczennica 
należąca do zespołu otrzymała wyróżnie-
nie w Powiatowym Konkursie Recytator-
skim. Ostatnim osiągnięciem jest otrzy-
manie wyróżnienia na Festiwalu Bajek, 
Baśni i Legend w Dziekanowicach, orga-
nizowanym przez Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy. 

 
Prowadząc zespół teatralny ba-

zuję na gotowych scenariuszach lub two-
rzę je samodzielnie. Często wspólnie z 
dziećmi układamy słowa piosenek wyko-
rzystanych podczas gier scenicznych. 
Dekoracje przygotowuję z dziećmi, lecz 
bardzo często korzystam z pomocy kole-
żanek, kolegów lub starszych uczniów. 
Kostiumy szyją rodzice, rzadziej wykonu-
ję je samodzielnie. Często korzystam ze 
strojów pożyczanych z teatru w Gnieźnie 
lub z zaprzyjaźnionego przedszkola. 

Prowadzenie zespołu teatralnego 
daje mi wielką radość i satysfakcję, gdyż 
bawię się w teatr na równi z dziećmi. 

                                                              
Mieczysława Głowinkowska 

Działalność  zespołu teatralnego Działalność  zespołu teatralnego   
Gawęda przy SP 2Gawęda przy SP 2  

Nadszedł dzień 4 czerwca 
2005r.. W słoneczny ranek 
członkowie oddziałów Wit-
kowa, Gniezna i Trzemesz-
na uczestniczyli w spotkaniu integra-
cyjnym z okazji „Otwarcia Lata” i Dnia 
Dziecka zorganizowanym przez od-
dział Witkowo.  
 
Spotkanie odbyło się w Camping-
Mieszko. W pięknych przestrzennych 
salach bawiło się 160 osób. Starym zwy-
czajem gości oraz członków wszystkich 
oddziałów powitał Prezes Pan Ludwik 
Rajzel przedstawiając plan całodziennej 
imprezy, która trwała od godz. 10:00-

17:00. Wszyscy poczęstowani zostali 
kawą i ciastem, następnie był obiad oraz 
ognisko i kiełbaski, były też napoje oraz 
czekolada dla wszystkich uczestników. 
Przez cały czas przygrywała orkiestra p. 
Michała Bocheńskiego. Były sprzedawa-
ne losy oraz odbyły się zawody sportowe 
takie jak: darta, rzut woreczkami do kosza 
i zbijanie kręgli. Powołana została Komi-
sja nadzorująca zawody, której przewod-
niczył p. Edward Rutecki. Były puchary, 
medale i dyplomy. Reasumując wszystkie 

dyscypliny, zdobywcą I miejsca było Wit-
kowo, II miejsca Gniezno, a III Trzemesz-
no. Ponieważ w przyjemnej atmosferze 
czas upłynął bardzo szybko, tak i to spo-
tkanie dobiegło końca. Przy pożegnaniu 
uczestnicy dziękowali za mile spędzony 

czas, bo właśnie w ten sposób można, 
chociaż na chwilę zapomnieć o troskach 
życia codziennego. 

 Iza Piaskowska 

„Promyk” „Promyk”   
bawi się bawi się   
w Skorzęciniew Skorzęcinie  
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 W dniach 23 - 25 maja br. odbył 
się X już, z kolei, Przegląd Twórczo-
ści Dzieci i Młodzieży. 
 Stał się on swoistą tradycją w 
naszym mieście i młodzież chętnie 
przygotowuje się przez cały rok, by 
w maju zaprezentować swój doro-
bek przed komisją oceniającą i pu-
blicznością. 
 Na tegorocznym Przeglądzie mogli-
śmy oglądać dzieci i młodzież m.in. z 
Przedszkola Wojskowego, Przedszkola 
Miejskiego, Przedszkola Sióstr Zakon-
nych, SP Nr2, SP Nr3, SP z Gorzykowa, 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i 
Gimnazjum z Mielżyna, Gimnazjum z 
Witkowa, Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych, Zakładu Poprawczego i OKSiR. 
 Kategorie, w jakich oceniano dorobek 
młodych wykonawców obejmowały: 
wiersz, piosenka, inscenizacja, taniec, 
utwór instrumentalny. 
Komisja X Przeglądu Twórczości Dzieci i 
Młodzieży, składała się z przedstawicieli 
placówek wychowawczych naszej Gmi-
ny. 
W jej skład wchodzili: 
Przewodnicząca: Małgorzata Pietrzak - 
Sikorska 
Członkowie: Dobrosława Czempińska, 
Małgorzata Kowalczyk, Wiesława Papie-
ska, Danuta Goch, Barbara Ogórek. 
Sekretarz: Michał Bocheński. 

Bardzo miła atmosfera, jaką stworzo-

no na Przeglądzie, bardzo pozytywnie 
wpływała na samopoczucie i luz scenicz-
ny młodych wykonawców. Tegoroczne 
prezentacje odbierano jako rodzaj dobrej 
zabawy i przyjaznej rywalizacji, co przy-
czyniło się do wysokiego poziomu przed-
stawianego dorobku artystycznego. 

Szczególne uznanie Komisji otrzymał 
Zespół Teatralny ,,Amigos” z Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji, laureat w ka-
tegorii ,,Inscenizacja”, za spektakl „Carpe 
Diem” dotyczący problemu narkomanii, 

za ,,tematykę” oraz Teatr ,,Przyjaciel 
Diabła” z Mielżyna za wykorzystanie 
współczesnej techniki w teatrze ( teatr 
cieni). 

Zdaniem komisji, tegoroczny poziom 
prezentacji był bardzo wysoki i ocena 
była wielkim przedsięwzięciem dla jury. 
Zadawala fakt, że młodzież stara się 
wykazywać i rozwijać własne zaintereso-
wania i otwarta jest na zdobywanie no-
wych doświadczeń scenicznych. 

Koncert Laureatów odbędzie się 
podczas Dni Witkowa 24 - 26 czerwca 
2005 r., gdzie można będzie podziwiać 
ich twórczość. 

 Do zobaczenia i wielu satysfakcji 
w solidnym przygotowaniu życzą or-
ganizatorzy. 

(D.K.K.) 

 
Uczniowie ZSPiG w Mielżynie w 
dniach 22 - 25 V br. odwiedzili 
najbardziej malownicze tereny 
Republiki Czeskiej - Skały Teplic-
kie należące do Narodowego Re-
zerwatu Przyrody - Skał Adrszpa-
sko - Teplickich.  
 
27 osobowa grupa uczniów pokonując 
turystyczne szlaki podziwiała niezwykłe 
kształty form skalnych i powiązała piękno 
z pożytecznym. Turystyczny szlak wiązał 
się bowiem ze ścieżką dydaktyczną do-
tyczącą: historii skał, ciekawostek ze 
świata roślin i zwierząt, licznych fotografii 
i ilustracji. Stanowił on również źródło 
informacji turystycznej oraz okazał się 
znakomitym materiałem do nauki, o 
czym przekonaliśmy się na miejscu spo-
tykając liczne grupy rodaków.  
Do najbardziej urzekających tras zda-
niem uczniów należy Adrszpaskie Skalne 
Miasto ze względu na liczne atrakcje: 
wodospad, rejs łódkami po sztucznym 
górskim jeziorku. 
Program wycieczki obejmował również 
zwiedzanie pięknych czeskich miast o 

niezwykle bogatej 
architekturze - Tepli-
ce nad Metują, Kut-
nej Hory, Sedlec, 
Hradec Kralove. 
Według przeprowa-
dzonego rankingu 
zdecydowanie naj-
piękniejszym mia-
stem okazała się Kutna Hora z katedrą 
świętej Barbary, kościołem Jakuba i mu-
zeum kopalni srebra. Kostnica w Sedlcu 
natomiast, ukazała zwiedzającym grani-
cę między życiem, a śmiercią. 
W programie zajęć znalazł się również 
konkurs wiedzy związany z programem 
wycieczki. Laureatkami konkursu zosta-
ły: Alicja Gadzińska, Martyna Grzybow-
ska, Agnieszka Gromadzińska.  
Nie zabrakło również zmagań sprawno-
ściowych i rozrywek sportowych. Najlep-
szymi zawodnikami okazali się: Krzysztof 
Szeszycki, Hubert Tomczak, Tomasz 
Łazinka i Karol Staniszewski.  
    Nasze pierwsze wrażenia krajoznaw-
czo - turystyczne związane były z połu-
dniową częścią Polski. Uczestnicy mieli 
okazję zwiedzić były obóz pracy w Gross 

Rosen (Rogoźnica), zamek w Książu i 
zaliczyć dwugodzinny pobyt w aquapar-
ku w Polkowicach - tu już bez przewodni-
ków mogliśmy zjeżdżać w rynnach i zma-
gać się z prądem krętej rzeki, raczyć się 
w solankach i jaccuzi. Za tę ostatnią 
atrakcję dziękujemy sponsorom: z Banku 
Spółdzielczego w Witkowie oraz Stowa-
rzyszeniu na Ratunek w Gnieźnie. Spon-
sorzy przyczynili się również do ufundo-
wania nagród w postaci słodyczy za 
udział w konkursach sportowych i wie-
dzy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy! 
   Organizatorem i kierownikiem wyciecz-
ki był p. Krzysztof Kosicki, któremu po-
magały p. Iwona Jankowska i  p. Graży-
na Grzybowska. 
 

Grażyna Grzybowska        

Przegląd Twórczości Przegląd Twórczości   
Dzieci i MłodzieżyDzieci i Młodzieży  

Skały Teplickie kontra ucSkały Teplickie kontra uczniowiezniowie    
ZSPiG w MielżynieZSPiG w Mielżynie  
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Sport w Gminie 

W dniach od 30. 05. 2005r. do 
03.06.2005r. w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Witkowie odbył się 
tydzień sportu pod hasłem: „Aby 
Zdrowym Być Trzeba Zdrowo 
Żyć”. Zaplanowane imprezy 
sportowe propagowały idee i 
założenia ze Szkolnego Planu 
Prozdrowotnego. 
 
Głównym celem wszystkich gier, olim-
piad, zawodów było ukierunkowanie na 
aktywny i zdrowy styl życia dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. 
 Poprzez szeroki wachlarz oddziały-
wań tj. kultura, sztuka, wiedza, zdrowe 
odżywianie, aktywność fizyczna, czynna 
rekreacja na świeżym powietrzu i spotka-
nia z ludźmi promującymi właściwy spo-
sób na życie. Tydzień sportu szkolnego 
zainaugurowaliśmy inscenizacją teatral-
ną dla kl. IV - VI o pozytywnym wpływie 
systematycznego stosowania aktywnego 
i zdrowego stylu życia. 

Przybliżenie pozytywnych aspektów 
sportowej postawy każdego z nas ukaza-
no w sposób zachęcający i możliwy do 
realizacji. 
 Zaproszony gość pan mgr Adam 
Twardy jako człowiek niezwykle aktywny 
fizycznie, opowiedział młodzieży swoją 
drogę do sukcesu zawodowego jako 
sportowca i pedagoga wychowania fi-
zycznego. W częstych kontaktach na 
zawodach sportowych p. Adam ma moż-
liwość dostrzeżenia młodych, sporto-
wych talentów. 
 Ogromną dumą i zadowoleniem na-
pawa nas fakt, że są to między innymi 
uczniowie naszej szkoły. 
We wtorek odbyła się olimpiada wiedzy o 
kulturze fizycznej. 

 Przedstawiciele poszczególnych klas 
wykazywali dużą znajomość z historii 
sportu, dyscyplin sportowych, zdrowego 
stylu życia itp... 
Zwycięzcami na poziomach klas zostali: 
Z kl. IV - Kania Bartłomiej 
Z kl. V - Świniarska Zuzanna i Makowski 
Tomasz 
Z kl. VI - Sieniuć Patryk 
Od godz. 10.00 uczestnicy gimnastyki 
korekcyjnej mieli szansę wykazania swo-
ich sprawności w rywalizacji sportowej. 
Zwycięzcami Olimpiady Korekcyjnej 200-
5 roku byli na poziomach klas; 
Z kl. I - Kaczmarek Filip 
Z kl. II - Głowinkowski Filip 
Z kl. III - Knast Wojciech 
Za zdobycie pierwszego miejsca czekała 
nagroda w postaci piłki nożnej. 
Drugie miejsca nagradzane były rakiet-
kami i otrzymali je: 
Z kl. I - Zawierucha Tomasz 
Z kl. II - Krysztofiak Kamila 
Z kl. III - Majchrzak Angelika 
Natomiast trzecie miejsce - to skakanki i 
otrzymali je następujący uczniowie; 
Z kl. I - Borys Bartosz 
Z kl. II - Wysocka Patrycja 
Z kl. III - Kuczyński Szymon. 
Wszyscy uczestnicy Olimpiady Z Gimna-
styki Korekcyjnej nagrodzeni byli dyplo-
mami i czekoladami. 
W środę głos należał do nauczania zinte-
growanego. 
Uczniowie kl. I B. pod kierunkiem Alicji 
Flieger i Małgorzaty Wójcickiej przygoto-
wali przedstawienie pt: „Aby zdrowym 
być - trzeba zdrowo żyć”. 
Po przedstawieniu rozstrzygnięto kon-
kurs plastyczny kl. I - III o tematyce zdro-
wotnej. 
Następnie z prelekcją o zdrowym odży-
wianiu i przestrzeganiu higienicznego 
trybu życia wystąpiła przedstawicielka 

Służby Zdrowia p. Urszula Gibaszewska. 
W czwartek gościliśmy naszych najmłod-
szych obywateli  
z Przedszkola Miejskiego i Wojskowego. 
W imprezie „I Szkolny Start 
Przedszkola” dzieci wykazywały się cel-
nością rzutów, strzałami do bramki, zwin-
nością na torze przeszkód i skocznością 
w konkurencji skoki dodawane. Najmłod-
szych Milusińskich pożegnaliśmy zaba-
wą ruchową w kole i wręczeniem dyplo-
mów wraz ze słodyczami. 
Piątek - to dzień sportu szkolnego na 
stadionie uczniów kl. IV- VI 
i na terenie boiska szkolnego dla kl. I - 
III. Przeprowadzone zawody, gry i zaba-
wy terenowe zacieśniały więzy koleżeń-
skie, uczyły zdrowej rywalizacji sportowej 
i pozwalały na elementy współzawodnic-
twa „ fair play”. Dzień ten był podsumo-
waniem całego tygodnia oraz całorocz-
nych starań i zmagań o charakterze 
sportowym i preferowania postaw proz-
drowotnych. 
Popołudniami prowadzone były rozgryw-
ki: w piłkę siatkowa, w piłkę nożną i w 
unihoca. 
 Piękny wystrój graficzny sali gimna-
stycznej zawdzięczaliśmy zmysłowi arty-
stycznemu kol. Krzysztofa Żoka. Pod 

Jego kierunkiem uczniowie wykonali 
plakaty o tematyce zdrowotnej. 
Inscenizacje teatralne od strony muzycz-
nej i plastycznej przygotowały: Hanna 
Pustelnik i Danuta Maciejewska, a wy-
stawę filatelistyczną o tematyce sporto-
wej monitorował Mariusz Zborowski. 
Całość koordynowali: Renata Gołębiow-
ska, Teresa Zarzyka, Czesław Nowaczyk 
i Elżbieta Cieślicka. 
 
Sponsorami nagród uwieńczających 
sportowy wysiłek uczniów byli: Dyrekcja 
Szkoły Podstawowej nr 2, nauczyciele 
wychowania fizycznego i gimnastyki ko-
rekcyjnej. 
Idee krzewienia sportu, zdrowia i aktyw-
nej rekreacji pragniemy w tak szerokim 
zakresie kontynuować w naszej szkole 
przez kolejne lata. 

                                                                        
Teresa Zarzyka 

„Aby Zdrowym Być„Aby Zdrowym Być  
      Trzeba Zdrowo Żyć”Trzeba Zdrowo Żyć”  
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Z każdej klasy wybrano 10-cio osobowe 
zespoły 5 dziewcząt i 5 chłopców, które 
rywalizowały między sobą. Osobno oce-
niano klasy pierwsze, drugie i trzecie. 
Pierwsze konkurencje dla sportowców to 
tzw. wyścigi rzędów, Klasy pierwsze : I 
konkurencja slalom z piłką koszykową i 
przełożenie szarfy,  II konkurencja tocze-
nie 2 piłek lekarskich oraz wyścig w wor-
kach. Klasy  drugie: wyścigi w workach 
oraz slalom piłką lekarską zakończony 
strzałem do bramki. Klasy trzecie: wyści-

gi z ubieraniem i zdejmowaniem stroju 
sportowego i skoki na skakance oraz 
bieg slalomem z trzema piłkami koszyko-
wymi.  

 Zawodnicy byli gorąco dopin-
gowani przez pozostałą część młodzie-
ży, a konkurencje wywołały spore emo-
cje oraz dużo śmiechu. 

Kolejnym zadaniem dla zespo-
łów klasowych były skoki drużynowe na 
dużej skakance. Liczyła się liczba po-
prawnie wykonanych przeskoków całego 
zespołu w ciągu jednej minuty. Na ko-
niec rozegrano konkurs przeciągania 
liny, który wyzwolił chyba najwięcej emo-
cji szczególnie u męskiej części młodzie-
ży.  

W przeciąganiu liny klas trze-
cich pierwsze miejsce zdobyła klasa IIIB, 
drugie miejsce klasa IIIG, trzecie miejsce 
klasa IIIC oraz pozostałe miejsca IIIE, 
IIIF, IIIA, IIID. 

 
W klasach drugich:  I miejsce 

klasa IIE, II miejsce klasa IID, III miejsce 
klasa IIC pozostałe miejsca IIB, IIA, IIF, 
IIG. Klasy pierwsze przeciąganie liny I 
m-ce klasa IF, II m-ce klasa IA, III m-ce 
klasa IE pozostałe miejsca IB, IC, ID, IG. 
Po całym dniu zmagań sportowych, poli-
czeniu punktów za wszystkie konkuren-
cje ustalono następującą klasyfikację: 
 

Klasy III          Klasy II          Klasy I 
1 IIIc                1 IIg   
1 Ie 
2 IIIe                2 IIc                2 Ib 
3 IIIa                3 IIe                3 Ig 
4 IIIg                4 IIa                4 Id 
5 IIIf                 5 IId                5 Ie 
6 IIIb                6 IIb                6 Ic 
7 IIId                7 IIf                 7 Ia 

Za przeprowadzenie Dnia Spor-
tu odpowiedzialni byli nauczyciele wy-
chowania fizycznego z gimnazjum oraz 
wychowawcy klas, którzy często włączali 
się do sportowej rywalizacji razem z mło-
dzieżą.  

   Marek Gazinski 

Dzień sportu Dzień sportu   
w Gimnazjumw Gimnazjum  

Dnia 1 czerwca 2005r.  w Gimnazjum im. Adama Bo-
rysa w Witkowie odbył się Dzień Sportu. Po dwóch 
godzinach zajęć lekcyjnych punktualnie o godzinie 
10.00 młodzież zebrała się na hali sportowej i rozpo-
częto zmagania sportowe połączone z zabawą i muzy-
ką. Ideą  Dnia Sportu i jednocześnie Dnia Dziecka 
było zachęcenie do aktywności sportowej jak naj-
większej ilości młodzieży wraz ze swoimi wychowaw-
cami. 

Mistrzostwa w SzachachMistrzostwa w Szachach  
W dniu 4 czerwca 2005 roku w Klu-
bie Garnizonowym w Witkowie od-
były się II Mistrzostwa Szkół Pod-
stawowych i Gimnazjów z terenu 
gminy i miasta w szachach. 
 
Celem zawodów była popularyzacja sza-
chów wśród dzieci i młodzieży. 
Organizatorami mistrzostw byli: Urząd 
Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji, Klub Garnizonowy, UKS 
„Organizator” i sekcja szachowa „Jurand” 
w Witkowie. 
Oficjalnego otwarcia mistrzostw dokonał 
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta - 
Marian Gadziński, który powitał uczestni-
ków i życzył sukcesów w „królewskiej 
grze” jaką są szachy. 
W zawodach uczestniczyło 8 zawodni-
ków i zawodniczek, z czego większość 

stanowili członkowie sekcji szachowej 
„Jurand” Witkowo - uczęszczających na 
zajęcia kółka szachowego w Klubie Gar-
nizonowym. 
Zawody rozegrano systemem kołowym 
czyli „każdy z każdym” na dystansie 7 
rund. 
Po kilku godzinach szachowych zmaga-
niach wyłoniono zwycięzców:  

wśród dziewcząt najlepszą okazała się 
Joanna Liberkowska gromadząc 1,5 pkt. 
a wśród chłopców Damian Kroczka, który 
zdobył komplet 7,o pkt. - zawodnicy ci 
reprezentowali ZSPiG w Mielżynie, 
wśród chłopców młodszych - ze szkół 
podstawowych - najlepszym okazał się 
Paweł Dębczak ze Szkoły Podst. Nr 3 w 
Witkowie zdobywając 5,0 pkt. 
Najmłodszym uczestnikiem mistrzostw 
był Jakub Mierzejewski - czterolatek, 
który reprezentowa ł przedszkole 
„Ochronka” w Witkowie. 
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i puchary ufundowane przez Burmi-
strza Gminy i Miasta - Krzysztofa Szku-
dlarka, a pozostali uczestnicy dyplomy 
za udział w zawodach. 
Sędzią głównym mistrzostw był Mariusz 
Mierzejewski - instruktor sekcji szacho-
wej „Jurand” działającej w strukturach 
UKS „Organizator” przy Ośrodku Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Witkowie. 

 (M.M.) (S.A.) 
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W dniu 15 września 2005 roku 
(czwartek) po raz pierwszy w dziejach 
Witkowa przez teren gminy i miasta 
przejedzie kolumna 62 Tour De Polo-
gne. Tegoroczna edycja wyścigu skła-
dać się będzie z 8 etapów o łącznej 
długości 1253 km. Nasz Narodowy 
Wyścig od tego roku wszedł do grona 
największych wyścigów kolarskich 
świata, uczestnicząc w nowej katego-
rii utworzonej przez Radę Kolarstwa 
Zawodowego UCI pod nazwą UCI Pro 
Tour. 
 

Głównym organizatorem wyścigu, który 
odbędzie się w dniach 12 - 18 września 
2005 r. jest Lang Team Sp. z o.o. Biuro 
Organizacji Imprez Sportowych w War-
szawie. 
Wyścig rozpocznie się w Gdańsku i za-
kończy w Karpaczu na słynnym „Orlinku” 
- jazdą indywidualną na czas. 
Przez teren gminy i miasta Witkowo IV 
etap przebiegać będzie na trasie z Ino-
wrocławia do Leszna przez: Strzelno, 
Witkowo, Wrześnię, Środę Wielkopolską 
i Śrem i jest najdłuższym tegorocznym 
etapem, bo liczy aż 215,4 km. 
 
Program minutowy przejazdu kolum-
ny wyścigu: 
- Wiekowo  godz. 12:40 - 12:45 
- Strzyżewo Wit.  godz. 12:45 - 12:50  
- Witkowo  godz. 12:46 - 12:52 
- Malenin  godz. 12:53 - 12:59 
- Gorzykowo  godz. 12:56 - 13:03 
- Królewiec  godz. 13:01 - 13:08 

W dniu 9 czerwca 2005 roku władze 
samorządowe gminy i miasta z Burmi-
strzem Gminy i Miasta - Krzysztofem 
Szkudlarkiem zorganizowały pierwsze 
spotkanie organizacyjne służb odpowie-

dzialnych za przeprowadzenie i zabez-
pieczenie wyścigu. W spotkaniu udział 
wzięli : przedstawiciele Komendy Powia-
towej Policji w Gnieźnie, Komisariatu 
Policji w Witkowie, OSP Witkowo, sołtysi 
wsi, przez które przejedzie kolumna wy-
ścigu oraz pan Zbigniew Ogrodowicz - 
koordynator wyścigu z ramienia organi-
zatora Lang  Team.  

(S.A.) 

Tour De Pologne w WitkowieTour De Pologne w Witkowie  

W dniu 20 czerwca 2005 roku  na 
stadionie miejskim w Witkowie 
odbyły się wiosenne biegi przeła-
jowe dla szkół podstawowych oraz  
gimnazjów z terenu gminy i miasta 
w ramach realizacji gminnego ka-
lendarza imprez sportowo rekre-
acyjnych na 2005 r.    
 
W biegach wzięły udział reprezentacje   
szkół  podstawowych Nr  2  i  Nr  3 
 z Witkowa oraz Gimnazjum im. Adama 
Borysa w Witkowie  Zabrakło młodzieży 
z Gorzykowa i Mielżyna. 
Głównym celem biegów była popularyza-
cja i upowszechnianie biegów jako naj-
prostszej i najefektywniejszej formy pod-
noszenia sprawności fizycznej, pobudza-
nie aktywności ruchowej wśród dzieci i 
młodzieży. Propagując zdrowy styl życia 
i edukację poprzez sport w myśl hasła : 
„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każ-
dy lek, ale wszystkie leki razem wzięte 
nie zastąpią ruchu” 
Wyniki: 
Klasa  IV   - startowało 50 zawodników i 
zawodniczek. 
Dziewczęta: Jaworska Natalia, Bobrow-
ska Dominika, Nowicka Agnieszka. 
Chłopcy: Ziółkowski Patryk, Łykowski 
Michał, Szeszycki Patryk. 
Klasa V - startowało 50 zawodników i 
zawodniczek. 
Dziewczęta: Stranc Karolina, Pawłowska 
Julita, Wawrzyniak Martyna 
Chłopcy: Kral  Karol, Ziółkowski Adrian 

Han  Michał.  
Klasa  VI - startowało 21 zawodników i 
zawodniczek. 
Dziewczęta: Piniarska  Ewelina, Musi-
dlak Karolina, Krzewińska Kamila.  
Chłopcy: Wucki  Adrian, Szreyman Grze-
gorz, Zaryczny Bartosz 
Gimnazjum - startowało 48 zawodników i 
zawodniczek. 
Dziewczęta: Pankowska Kamila, Cieślic-
ka Marika, Cieślicka Mariola.  
Chłopcy: Chmielewski Bartosz, Marsza-
łek Szymon, Stępień Jakub.  

 
Organizatorzy biegów - Urząd Gminy i 
Miasta, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji oraz nauczyciele W-F przygotowali 
dla najlepszych nagrody - dla 3-ch naj-
lepszych - koszulki sportowe, a dla 6-ciu 
najlepszych pamiątkowe dyplomy, które 
wręczał Zastępca Burmistrza Gminy i 
Miasta - Marian Gadziński. 

 (P.P.) (S.A.) 

S towarzyszenie 
Pomocy Poszkodo-
wanym w Wypad-
kach Komunikacyj-
nych „Na ratunek” 
wspólnie ze Staro-
stwem Gnieźnień-
skim, Komendą 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Gnieź-
nie oraz Zespołem Szkół Medycz-
nych zorganizowało dla mieszkań-
ców miasta i gminy Witkowo szko-
lenie pod tytułem „Pierwsza pomoc 
i prawidłowe zachowanie się w 
trakcie nagłych zdarzeń losowych”. 
  
 Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się 
jak powinni zabezpieczać miejsce zda-
rzenia, przeprowadzać rozpoznanie miej-
sca wypadku, jak wezwać służby ratow-
nicze i w jaki sposób udzielić pierwszej 
pomocy. Instruktorzy pokazali, w jaki 
sposób wydobywać poszkodowanego z 
samochodu, tamować krwotoki, zabez-
pieczać złamane kończyny oraz w jaki 
sposób udzielać pomocy przy omdle-
niach i oparzeniach, a na fantomie każdy 
mógł spróbować przeprowadzić masaż 
serca oraz sztuczne oddychanie metodą 
usta-usta. 
  
 Zebrani uczestnicy z wielką uwagą 
śledzili i notowali wskazówki, które w 
jasny i przejrzysty sposób  były do nich 
przekazywane.    

(J.B.) 

Na ratunekNa ratunek  Wiosenne Biegi Wiosenne Biegi 
Przełajowe Przełajowe   
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Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/322/02 Rady Miejskiej w Wit-
kowie z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy i Miasta Witkowo, należy stosować zasady 
określone w uchwalonym „Regulaminie utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gminy i miasta Witkowo”. 
 Przypominam, że zgodnie z  § 4 pkt 1 i § 22 pkt 1 i 
2  tego Regulaminu,  istnieje obowiązek szczególnej sta-
ranności utrzymania zwierząt domowych - psów.  Właści-
ciele psów zobowiązani są wyprowadzać psy na smyczy 
a szczególnie groźne na smyczy i kagańcu za wyjątkiem 
psów pilnujących stada bydła. 
 Osoby wyprowadzające psy zobowiązane są do 
sprzątania odchodów z terenów przeznaczonych do 

wspólnego użytkowania, a w szczególności: klatek scho-
dowych, piwnic, dziedzińców, terenów przyblokowych,  
ulic,  placów,  skwerów i parków. 
 Osoby lekceważące powyższe przepisy narażają 
się na ewentualne postępowanie mandatowe  lub  postę-
powanie w sprawie o wykroczenie przed Sądem Rejono-
wy w Słupcy. 
 Jednocześnie wyrażam przekonanie,  że  troska  
naszych  mieszkańców  o  czystość,  ład i porządek na 
terenie miasta i gminy , spowoduje dbałość o estetykę, 
bez potrzeby stosowania mandatów czy innych uciążli-
wości.   

Burmistrz Gminy i Miasta 
/-/ Krzysztof Szkudlarek 

 
Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 maja 2005r.Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 maja 2005r.  
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Szanowni Szanowni   
Mieszkańcy !Mieszkańcy !  

Już niebawem oddamy w Wasze ręce pu-
blikację o budżecie naszej gminy na rok 
2005 i za lata 2002, 2003 oraz za rok 2004.  
Książeczka zostanie opracowana w ramach 
Akcji Masowej Przejrzysta Polska realizo-
wanej przez jednostki samorządu terytorial-
nego.  
Będzie ona przystępną formą prezentacji 
zagadnień związanych z gospodarką finan-
sową naszej gminy. Postaramy się przybli-
żyć Państwu dane dotyczące dochodów i 
wydatków w sposób czytelny dla wszyst-
kich. 
Celem książeczki będzie przekazanie infor-
macji dla mieszkańców gminy - skąd biorą 
się pieniądze w budżecie gminy i na co 
zostają wydane. Każdy mieszkaniec naszej 
gminy ma prawo znać budżet oraz sposób, 
w jaki jest tworzony, a także, w jaki sposób 
może zgłaszać wnioski do budżetu.  
Wszystko to znajdziecie Państwo w naszej 
publikacji. Chociaż zdajemy sobie sprawę, 
że nie będą to informacje wyczerpujące ze 
względu na niewielką jej formę. Nie mniej 
mamy nadzieję, że będzie ona pomocna w 
odpowiedzi na pytanie „skąd bierzemy pie-
niądze i na co je wydajemy?”  

(J.O.) 

Umieść swoje ogłoszenie już w następnym  
numerze WWS 

Może chcesz zareklamować Może chcesz zareklamować   
swoją firmę lub coś sprzedać.swoją firmę lub coś sprzedać.  

Zadzwoń 
pod nr. tel. (061) 4778194 (wew. 38) 

lub 
przyjdź do UGiM w Witkowie. 

 
 Nakład gazetki wynosi 1000 egzemplarzy  

I dociera do dużej liczby mieszkańców gminy. 

Święto Witkowa 
Tradycyjnie już w czerwcu, w dniach od 24-26 czerwca obchodzić będziemy Dni Witkowa. Wiele atrakcji, wrażeń, 
emocji i rozrywki dostarczą przewidziane przez organizatorów imprezy. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. 

(Program obchodów Dni Witkowa na ostatniej stronie Witkowskich Wiadomości Samorządowych) 

 
Biblioteka Miejska Gminy i Miasta w Witkowie  

prosi czytelników o zwrot zaległych książek.  
Zaległe zwroty oddane do biblioteki  

w miesiącach lipiec-sierpień 2005 r. będą  
zwolnione z opłat karnych.  

 
BMiG w Witkowie      

mailto:e-mail:promocja@witkowo.pl
http://www.witkowo.pl
http://www.bip.witkowo.pl
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Dzień Dziecka

Dzień Przyjaźni w SP nr 3 w Witkowie



Imprezy towarzyszące:
- wystawa Koła Hafciarskiego „Róże”
- wystawa i pokaz Gminnego Klubu

Modelarskiego „Sokół”
- wystawa militariów wojskowych
- zawody strzeleckie z wiatrówki - LOK Witkowo
- turniej piłki koszykowej
- symultana szachowa
- konkurencje sprawnościowe
- konkurs plastyczny - organizator -

Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
- dmuchany zamek
- karuzela, rowerki
- zawody o tytuł „Pączusia Gminy”

(dla lubiących pączki)
- ognisko

Piątek 24 czerwca

Sobota 25 czerwca

godz. 17:00 Wieczór Teatralny - sala kinowa -
Klub Garnizonowy

godz. 20:00 Dyskoteka (plac targowy)

godz. 10:00 Mini Tenis Ziemny
(dla dzieci - korty przy stadionie)

godz. 10:00 Międzygminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze
- wręczenie nagród i wyróżnień dla
jednostek OSP biorących udział w
Zawodach

godz. 16:00 Mistrzostwa Gminy w Tenisie
Ziemnym

godz. 16:00 Mistrzostwa Sołectw Gminy w
piłce nożnej 6 - osobowej

godz. 16:30 Oficjalne otwarcie „Dni Witkowa”
przez Burmistrza Witkowa
Krzysztofa Szkudlarka

- Otwarcie VII Międzypowiatowego
Festiwalu Piosenki Strażackiej
przez Starostę Gnieźnieńskiego
Jacka Kowalskiego

godz. 18:00 Piosenka Biesiadna
- Gminny Chór Seniorów
„My Młodzi”

godz. 19:00 Występ Gwiazdy - Elwira
Dąbrowska

Godz. 20:00 Zabawa Taneczna - gra zespół
„Format”

godz. 22:30 Pokaz sztucznych ogni

(stadion miejski)

(korty przy stadionie miejskim)

(stadion)

(plac targowy)

(plac targowy)

(plac targowy)

Patronat medialny:
Gazeta „Przemiany na Szlaku Piastowskim”
Radio „Merkury”
Radio „Eska”

W trakcie niedzielnego dnia między
innymi wręczenie nagród i wyróżnień:
- uczestnikom Gminnego Konkursu „Nasze

Witkowo”
- Honorowym Dawcom Krwi
- Laureatom Przeglądu Twórczości Dzieci

i Młodzieży - Witkowo 2005
- uczestnikom „Gminnego Konkursu

Ortograficznego”
- drużynom piłkarskim biorącym udział w

Gminnych Mistrzostwach Sołectw
- tenisistom i koszykarzom
- wędkarzom
- zwycięzcom zawodów strzeleckich

Dni Witkowa
Niedziela 26 czerwca
godz. 07:00 Zawody Wędkarskie o Puchar

Burmistrza GiM Witkowo
- Koło nr 20, Jezioro Niedzięgiel

godz. 09:00 Finał Gminnych Mistrzostw
Sołectw w piłce nożnej

godz. 10:30 Msza Święta w intencji
Mieszkańców Gminy z okazji
Dni Witkowa

godz. 11:30 Odegranie hejnału gminy z wieży
kościelnej

godz. 15:00 Mistrzostwa Gminy w Tenisie
Ziemnym

godz. 15:00 Podsumowanie Przeglądu
Twórczości Dzieci i Młodzieży -
Koncert Laureatów - Witkowo 2005

godz. 17:00 Pokaz sprawnościowy grupy
antyterrorystycznej

godz. 17:15 Występ zespołu
„Arhed” z Poznania

godz. 18:00 Występ „Kapeli Znad Baryczy”

godz. 19:30 Zabawa Taneczna - gra zespół
„Duet”

(stadion miejski)

(Kościół p.w. św. Mikołaja)

(korty przystadionie miejskim)

(plac targowy)

(plac targowy)

(plac targowy)

(plac targowy)

(plac targowy)

godz. 15:00 Mecz piłkarski: Sędziowie RP -
GKS „Vitcovia” (stadion miejski)

24-26 czerwca 2005 r.

Program obchodów


