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Delegacja z gminy Geetbets (Belgia)

W dniach 13.06. - 15.06. br. Gminę Witkowo odwiedziła delegacja z gminy 

Geetbets (Belgia). W skład 3 osobowej delegacji wchodzili: Jen Pierrewyns - 

członek Zarządu Gminy, Wim Pawwemaws - trener judo, nauczyciel w-f oraz 

Willy Sempels - prezes Klubu Sportowego.

Była to kolejna wizyta belgijskiej 

delegacji z Gminy Geetbets. W czasie pobytu 

goście między innymi spotkali się w Urzędzie 

GiM z radnymi Rady Miejskiej, w czasie 

którego Burmistrz Krzysztof Szkudlarek 

przedstawił prezentację multimedialną 

ukazującą historię, charakter Gminy i Miasta 

Witkowo oraz realizowane przez Gminę 

inwestycje.

W spotkaniu uczestniczyli również m.in. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie 

Bogusław Mołodecki, zastępca Burmistrza 

Marian Gadziński, sekretarz GiM Elżbieta 

Kiełpińska, skarbnik GiM Halina Rzepecka 

oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Jen Pierrewyns n awiązał w swoim 

wystąpieniu do wizyty w 2012r., która 

zapoczątkowała współpracę miedzy Gminą 

Witkowo i Gmina Geetbets. W dalszej 

kolejności przedstawił charakterystykę, 

strukturę oraz osiągnięcia jakie odnosi Klub 

Sportowy Judo w Gminie Geetbets. W tym 

kierunku wyraził chęć współpracy i wymianę 

młodzieży miedzy Gminami.

Po wizycie w Urzędzie goście mogli 

zobaczyć infrastrukturę sportową Gminy 

i Miasta: Kompleks Sportowy ze Sztucznej 

Nawierzchni przy Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym w Mielżynie wraz z halą 

sportową, boisko ze sztucznej nawierzchni 

w Ruchocinku, Kompleks Boisk Sportowych 

„Orlik 2012” wraz z zapleczem sanitarno - 

szatniowym w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej, 

b o i s k o  w i e l o f u n k c y j n e  p r z y  

ul. Czerniejewskiej Halę Widowiskowo - 

Sportową wraz z zapleczem oraz Strzelnicę 

Pneumatyczną przy Szkole Podstawowej 

w Witowie.

W czasie pobytu w pomieszczeniach 

strzelnicy sportowej przedstawiciele 

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego bracia: 

Bogus ław Mołodecki  i  Roman Bąk 

zorganizowali dla gości zawody strzeleckie 

z broni pneumatycznej z medalami 

i nagrodami.

W czasie pobytu w hali sportowej, goście 

mogli podziwiać umiejętności sekcji 

koszykówki dziewcząt szkół podstawowych, 

doskonalone przez trenera Czesława 

Nowaczyka.

Oddzielny punkt pobytu gości na naszym 

terenie stanowił Ośrodek Wypoczynkowy 

w Skor zę c in i e .  Dyrek to r  Oś rodka  

Wypoczynkowego Stanisław Rajkowski 

zapoznał gości z charakterem Ośrodka i jego 

infrastrukturą. W czasie wspólnego spaceru 

można było zobaczyć między innymi: 

Kompleks Boisk Sportowych ze Sztucznej 

Nawierzchni, molo, plażę oraz nowoczesne 

place zabaw. Po powrocie ze Skorzęcina goście 

byli również uczestnikami III Festynu 

Gimnazjalnego, podczas którego mogli 

podziwiać halę sportową przy gimnazjum. 

W godzinach popołudniowych odbyło się 

spotkanie w modelarni „Sokół”.

Gości bardzo zainteresował proces 

budowy modeli pływających i latających, 

sterownych radiem. Następnie goście mogli 

podziwiać umiejętności techniczno - sportowe 

oraz porozmawiać w czasie treningu 

z przedstawicielami Klubu Sportowego MMA 

Witkowo oraz przedstawicielami Akademii 

Karate Tradycyjnego Samuraj Gniezno - Filia 

Witkowo.

Wizyta delegacji belgijskiej była kolejną 

okazją do spotkania się samorządowców obu 

gmin, w czasie którego kontynuowano 

rozmowy dotyczące wzajemnej współpracy.

Wizyta delegacji przebiegała w miłej 

atmosferze, a zagraniczni goście byli pod 

wrażeniem lokalnej infrastruktury i dorobku 

Gminy.
(M.T.)
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Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

W dniach 5 i 7 maja br. odbyły się 

kolejne posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

Przedmiotem posiedzeń była analiza 

wykonania budżetu gminy i miasta za 2013r. 

(rozpoczęcie procedury absolutoryjnej).

W dniu 26 maja br. odbyło się  

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 

i Opieki Społecznej. Komisja wysłuchała 

informacji Dyrektora OKSiR-u o realizacji 

„Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji” 

i informacji Dyrektora Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy o funkcjonowaniu bibliotek. 

Kolejnym punktem posiedzenia było 

spotkanie z koordynatorkami trzech świetlic 

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

w Gimnazjum w Witkowie w Szkole 

Podstawowej w Witkowie i w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Mielżynie.

W dniu 27 maja br. odbyło się kolejne 

posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Porządku 

Publicznego. Komisja wysłuchała informacji 

Komendanta Komisariatu Policji i informacji 

Dyrektora OKSiR-u na temat stanu 

przygotowań do sezonu letniego 2014r. 

P o n a d t o  m . i n .  z a p o z n a n o  s i ę  

z funkcjonowaniem składowiska odpadów 

i oczyszczalni ścieków oraz wspólnie 

z Kierownikiem ZGK dokonano oględzin 

terenu składowiska odpadów w Chłądowie.

W dniu 28 maja br. odbyło się  

posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego. Kierownik ZGK 

zapoznał członków Komisji z planowanymi 

i wykonanymi pracami remontowymi 

w budynkach gminnych administrowanych 

przez ZGK. Na posiedzeniu ponadto 

w y s ł u c h a n o  i n f o r m a c j i  n a  t e m a t  

przygotowanych i odbytych przetargach oraz 

informacji o sprzedaży mienia komunalnego.

W dniu 30 maja br. Komisja Rewizyjna 

k o n t y n u o w a ł a  p r a c e  z w i ą z a n e  

z opracowaniem wniosku absolutoryjnego. 

(B.R.M.)

Padł rekord. Jedziemy dalej. 
Rajd rowerowy 2014
Sobota była pochmurna i spadło bardzo dużo deszczu. Pogoda potrafi płatać 

różne niespodzianki i zepsuć nie jedną imprezę. Jednakże niedzielny poranek nic 

takiego nie zapowiadał. 

Od rana nasza ekipa martwiła się jak 

wygląda nasza trasa. Po oględzinach sztab 

organizacyjny zatwierdza trasę z małymi 

poprawkami, bo cóż na trasie parę drobnych 

rozlewisk. Czy mały strażacki rajd rodzinny, 

rozpoczęty 5 lat temu z 70 uczestnikami 

i jazdą prawie na czas, mógł rozrosnąć się do 

ponad 500 uczestników?. Zapewne tylko 

dzięki dobrej organizacji, miłej atmosferze, 

różnorodnym atrakcjom jak i ciekawym 

trasom. Nie sposób dziś powiedzieć z jak 

odległych miejscowości odwiedzili nas w tym 

roku amatorzy dobrej zabawy, lecz wszystkim 

bardzo serdecznie dziękuje za uczestnictwo. 

Główną atrakcją, jak przystało na rajd 

strażacki były postój w Wojskowej Straży 

Pożarnej na wojskowym lotnisku w Powidzu. 

Szczególne podziękowania kierujemy do 

Szefa Sztabu Pana ppłk Jacka Liszewskiego za 

pomoc i nadzór nad zwiedzaniem lotniska. 

Podziękowania kierujemy również do 

przesympatycznego Pana policjanta na 

motorze, który pilotował i zabezpieczał z nami 

ten rajd. Dziękujemy również pracownikom 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie 

za przygotowanie posiłków na zakończenie 

rajdu jak i uczniom za artystyczne występy. 

Gorące podziękowania kierujemy do 

sponsorów, bez których Rajd straciłby na 

atrakcyjności. Cóż można dodać. Hmmm. 

Wszystkim, którzy poświęcili swój czas, żeby 

inni mogli mieć dobrą zabawę jeszcze raz 

serdecznie dziękujemy.

(A.D.)

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego

Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
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Uczcili wolne wybory

W Witkowie dwadzieścia pięć lat po wygranych wyborach pod Pomnikiem 

Powstańców Wielkopolskich rozpoczęły się uroczystości upamiętniające tamte 

wydarzenia. 

Pomysłodawcą i głównym organizatorem 

spotkania był Grzegorz Musidlak. Z tej okazji 

do Witkowa przyjechał między innymi senator 

Ireneusz Niewiarowski, senator Piotr 

Gruszczyński, którzy wraz z Komitetem 

O r g a n i z a c y j n y m  i  b e z p o ś r e d n i m i  

uczestnikami tamtych wydarzeń, złożyli 

kwiaty, by w ten sposób uczcić „wolność”. 

Wiązankę kwiatów z łożyl i  również 

przedstawiciele Witkowskiego Samorządu 

w osobach: Krzysztof Szkudlarek Burmistrz 

Gminy i Miasta Witkowo, Marian Gadziński 

zastępca Burmistrza, Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej w Witkowie Marian Walczak, 

Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo Elżbieta 

Kiełpińska.                                          

Podczas spotkania osobom, które czynnie 

uczestniczyły w wydarzeniach sprzed 25 lat, 

zostały wręczone podziękowania podpisane 

przez ówczesnych senatorów Kazimierza 

Brzezińskiego i Ireneusza Niewiarowskiego 

oraz posłów Andrzeja Arendarskiego i Jerzego 

Żurawickiego. Spotkaniu towarzyszyła 

wystawa unikalnych i już historycznych 

dokumentów z działalności Witkowskiego 

Komitetu Obywatelskiego Solidarność. 

Zwiedzający mieli również okazję poznania 

najciekawszych artykułów jakie były 

zamieszczane w jednej z niezależnych gazet - 

Gazecie Witkowskiej. 

(na)

Rajd rowerowy - „Odjazdowy Bibliotekarz”

W Witkowie po raz pierwszy zorganizowano rajd rowerowy pt: „Odjazdowy 

Bibliotekarz”. W akcji wzięli udział m.in. bibliotekarze, czytelnicy, miłośnicy 

książek oraz rowerów. Uczestnicy przejeżdżając przez miasto i okolicę 

podziwiali piękną aurę oraz przyjemnie i aktywnie spędzili wiosenne popołudnie, 

w gronie osób o podobnych pasjach. 

a dalsza część trasy biegła przez Wiekowo, 

Charbin i Powidz do Przybrodzina - łącznie 16 

km.

W czasie jazdy uczestnicy akcji ( od wieku 

szkolnego do emerytalnego) mieli okazję 

podziwiać malownicze krajobrazy w majowej, 

zielonej odsłonie.

W urokliwym Przybrodzinie nad Jeziorem 

Powidzkim w Ośrodku Szkoleniowym 33. 

Bazy Lotnictwa Transportowego strudzonych 

rowerzystów powitał ciepło Kierownik 

Ośrodka, p. Tadeusz Krupczyński, który 

przygotował dla uczestników miejsce 

biwakowe z ogniskiem.

Po regeneracji sił fizycznych przyszła pora 

na atrakcje czytelnicze. Uczestnicy rajdu 

wysłuchali recytacji utworów poetyckich. 

Szczególnie rozbawił publiczność utwór 

Aleksandra Fredry „Przygoda wędrowca” 

w wykonaniu Danuty Stefańskiej i Henryka 

Kątnego. Rowerzyści wzięli udział w zabawie 

literackiej zgaduj-zgadula przygotowanej 

przez pracowników Klubu: Krzysztofa 

Wojtkowiaka i Patrycję Grzybowską. 

Kierownik Klubu, Henryk Kątny przepytał 

rower zys tów ze znajomość i  gwary 

poznańskiej. Stacjonarna część imprezy 

zakończyła s ię spacerem brzegiem 

urokliwego Jeziora Powidzkiego.

Pierwszy witkowski  „Odjazdowy 

Bibliotekarz” stał się impulsem do 

kontynuowania akcji na szerszą skalę we 

współpracy z innymi lokalnymi placówkami. 

(M.T.)

W ostatnią, majową sobotę sprzed 

budynku Klubu 3. Skrzydła Lotnictwa 

Transportowego wyruszyła 24 osobowa grupa 

miłośników książek i rowerów. Trasa rajdu 

została zainicjowana przez pracowników 

Biblioteki Oświatowej Klubu 3. Skrzydła 

Lotnictwa Transportowego p. Małgorzatę 

Sieniuć, p. Krzysztofa Wojtkowiaka oraz 

p. Bartosza Janka - członka Klubu 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego w Witkowie. 

Rajd rowerowy rozpoczął się w Witkowie, 
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„PROMYK” - w Ośrodku Rehabilitacyjno
- Wypoczynkowym w Sarbinowie Morskim

Z pobytu skorzystało 65 osób. 

Członkowie mogli korzystać z zabiegów m.in. 

masaże, kąpiele wodne, naświetlania oraz 

g i m n a s t y k a .  W  t r a k c i e  t u r n u s u  

zorganizowano również wycieczkę na 

Kaszuby, gdzie atrakcją jest dom drewniany 

stojący do góry nogami. Kolejną wycieczką był 

wyjazd do „Ogrodów Marzeń”, gdzie można 

było podziwiać ogrody tematyczne. Pogoda 

dopisała, wszyscy uczestnicy wrócili 

zadowoleni, uśmiechnięci z nadzieją na 

następny wyjazd za rok. 
(B.M.)

W dniach od 16.05.2014 do 29.05.2014r. Zarząd Promyka zorganizował 

dla członków „PROMYKA” turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w nadmorskim 

Sarbinowie w Ośrodku „Jagoda”. 

Teatr „Na walizkach” w Witkowie
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie w piątek 23 maja 2014 

zorganizował plenerowy występ wrocławskiego teatru ulicznego. 

Zgromadzeni na placu zabaw widzowie 

mieli doskonałą okazję do obejrzenia oraz 

udziału w widowisku pt. “ Beczka śmiechu”. 

Bardzo częste salwy śmiechu oraz udział dzieci 

i osób dorosłych w realizacji przedstawienia 

sprawił, że piątkowy wieczór był pełen 

humoru,  radości  i  bardzo dobrej zabawy.
(S.R.)

Ambaras w bajkowym lesie czyli obchody Święta Samorządu Terytorialnego

Święto Samorządu Terytorialnego jest w Przedszkolu Miejskim „Bajka” 

w Witkowie obchodzone co roku. Tegoroczna uroczystość odbyła się 

w przedszkolu przy ul. Jasnej. 

Do przedszkola przybyli zaproszeni 

goście - Burmistrz GiM Witkowo Krzysztof 

Szkudlarek, przewodniczący Rady Miejskiej 

Bogusław Mołodecki, zastępca burmistrza 

Marian Gadziński oraz pracownicy Urzędu 

Gminy i Miasta Witkowo. Wszystkich gości 

powitała pani wicedyrektor Małgorzata 

Kierepka i zaprosi ła na nietypowe 

przedstawienie pod zagadkowym tytułem 

„Ambaras w bajkowym lesie”. Niemałym 

zaskoczeniem dla gości był fakt, że na sali 

zabrakło pań nauczycielek. Zaskoczenie było 

tym większe, gdy okazało się, że 

w przedstawieniu występować będą nie tylko 

dzieci, ale również kukiełki. Tym sposobem 

władze samorządowe mogły przenieść się 

w bajkowy świat, a klaszcząc do śpiewanych 

przez dzieci piosenek włożyli swoją cegiełkę 

do zaprezentowanego przedstawienia. 

Gdy teatrzyk kukiełkowy dobiegł końca, 

a zza kurtyny wyszły kukiełki wszystko 

okazało się jasne. Tegoroczną uroczystość 

zaprezentowały panie nauczycielki, które 

wcieliły się w rolę kukiełek. 

Pierwsza głos zabrała pani dyrektor Ewa 

Skrzypska, która nawiązała do obejrzanego 

przedstawienia oraz złożyła najserdeczniejsze 

życzenia zaproszonym gościom, a dzieci 

wręczyły samorządowcom małe upominki.

P a n  B u r m i s t r z  p o d z i ę k o w a ł  

przedszkolakom za zaproszenie i za część 

artystyczną przedstawioną z okazji Dnia 

Samorządu.     Również słowa uznania skierował 

do starszej części występujących artystów. 

W dalszej wypowiedzi nawiązał do usłyszanej 

podczas przedstawienia piosenki „Przyjaciel 

od zaraz”, nazywając przedszkolaków 

przyjaciółmi gminy i zaprosił dzieci na 

organizowaną przez miasto imprezę z okazji 

Dnia Dziecka. 

Następnie nadeszła pora wykonania 

pamiątkowego zdjęcia, na którym znalazły się 

władze gminy i przedszkola, pracownicy 

urzędu, nauczyciele, dzieci i oczywiście 

kukiełki.

W tak miłej i przyjaznej atmosferze goście 

zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, 

w trakcie którego wjechał piękny tort, 

symbolizujący przyjaźń łączącą przedszkole 

„Bajka” z Urzędem Gminy i Miasta Witkowo. 

Pierwsze skrzypce przy krojeniu tortu zagrał 

pan Burmistrz, który poradził sobie 

z zadaniem perfekcyjnie. 

Z pewnością po tak zaskakującej 

uroczystości, władze naszej gminy już nie 

mogą się doczekać przyszłorocznych 

obchodów ich święta. 

(D.G.)
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w „podróż” po Holandii - kolejnym 

kraju należącym do Unii Europejskiej. 
W c i ą g u  t z w.  „ Ty g o d n i a  

ho lendersk iego” uczn iowie  

odbywali codziennie ciekawą 

wyprawę do kraju słynącego 

z tulipanów, kanałów, rowerów, 

w i a t r a k ó w  o r a z  m a ł y c h ,  

urokliwych miasteczek i wielkich 

malarzy. Wychowawcy w świetlicy 

szkolnej zaproponowali uczniom 

różnorodne zajęcia związane z tym 

krajem. Uczniowie wykonywali m.in. 

flagę Holandii, projektowali plakat pod 

hasłem: „Symbole holenderskie” oraz 

nauczyli się składać tulipana z papieru 

wykonanego w technice origami. Mieli 

okazję posłuchać, jak brzmi język 

niderlandzki. Wielką satysfakcję sprawiła 

dzieciom nauka piosenki o Holandii, 

mimo dość trudnej melodii. Wychowawcy 

przygotowali dla dzieci krzyżówkę. 

Podczas jej rozwiązywania uczniowie 

wykazali się sporą wiedzą na temat 

Holandii. Podobała im się zabawa, która 

polegała na ułożeniu jak największej 

i lośc i  różnych wyrazów z l i ter  

składających się na nazwę kraju 

Holandia. Uczniowie dowiedzieli się, 

z czego słynie holenderska kuchnia, 

w której królują oczywiście sery. 

Zaskoczeniem dla uczniów było to, jak 

wielu mieszkańców Holandii porusza się 

rowerami, a zimą jeździ na łyżwach po 

zamarzniętych kanałach przecinających 

ten kraj. Kolarstwo i łyżwiarstwo, to obok 

piłki nożnej sporty narodowe Holandii. 

Uzupełnieniem wiadomości zdobytych 

podczas zajęć była wystawa pamiątek 

z różnych części Holandii. Wśród nich 

największym zainteresowaniem cieszyły 

się saboty - tradycyjne drewniane 

chodaki, które chroniły stopy przed 

przemoczeniem, o jakie w tym kraju 

nietrudno. „Tydzień holenderski” 

okazał się udanym pomysłem na 

t w ó r c z e  s p ę d z e n i e  c z a s u  

w świetlicy. Uczniowie bardzo chętnie 

brali udział w zajęciach, z dużą uwagą 

słuchali ciekawostek o Holandii, 

z zainteresowaniem oglądali pamiątki, 

zadawali wiele pytań na temat nowo 

poznanego kraju i na długo zapamiętali 

piosenkę, której nauczyli się podczas 

zajęć.

Uczniowie naszej szkoły 

przystąpili do osiemnastej edycji 

konkursów z języka polskiego, 

a n g i e l s k i e g o ,  m a t e m a t y k i  

i przyrody - ALBUS 2014

Organizatorem konkursów jest Centrum 

Edukacji Szkolnej (CES) z siedzibą 

w Warszawie. Testy konkursowe były 

zadaniami jednokrotnego wyboru. 

Do każdego pytania w teście podane są 4 

odpowiedzi. Tylko jedna jest prawidłowa. 

Liczba uczestników w poszczególnych 

kategoriach przedstawiła się następująco:
język polski 55 osób, język 

angielski 55 osób, matematyka 68 

osób, przyroda 29 osób. Każdy 

uczestnik konkursu niezależnie od 

otrzymanego wyniku otrzymuje dyplom. 
M i ę d z y n a r o d o w y  K o n k u r s  

„ K a n g u r  M a t e m a t y c z n y ”  

organizowany jest przez Towarzystwo 

Upowszechniania Wiedzy i Nauk 

Matematycznych z siedzib w Toruniu. 

Dzień konkursu jest okazją do 

popularyzacji matematyki. W tym roku 

szkolnym do zmagań matematycznych 

z klas II - VI przystąpiło ogółem 59 

uczniów. Test konkursowy w kategorii 
„Żaczek” rozwiązywało 14 

.  

 

 
 

 

 

Z okazji „DNIA MATKI” odbyły się 

uroczyste spotkania w wielu klasach. 

Uczniowie klasy Ib podczas krótkiego 

występu zaprezentowali się wyjątkowo. 

Każdy pięknie recytował wiersze i śpiewał 

piosenki. W podniosłej atmosferze mamy 

wysłuchały wielu ciepłych słów uznania 

dla ich codziennego trudu i oddania. 

Dzieci wyraziły swą wielką wdzięczność 

za matczyne - kochające serce. Na koniec 

z olbrzymim wzruszeniem panie przyjęły 

serdeczne dziecięce życzenia oraz 

własnoręcznie wykonane przez swe 

pociechy laurki i upominki. Po części 

artystycznej dzieci wraz ze swoimi Gośćmi 

da le j  św ię towały  pr zy  s łodk im 

poczęstunku. Również uczniowie klasy 

4e przygotowali dla kochanych 

Mam - popołudnie przy muzyce, 

kawie  i  c iasteczku .  Dz i e c i  

zaprezentowały wiersze, piosenki, 

złożyły mamom życzenia, wręczyły 

kwiatki, lizaka - serduszko i czekoladkę. 

Ponadto przygotowano dla pań 

konkursy. Wiele mam miało łzy w oczach. 
Klasowy Dzień Dziecka uczniowie 

klasy 4e wraz z wychowawczynią 

spędzili na kręgielni. Zabawa 

i rywalizacja była niesamowita, a po niej 

wszyscy udali się do McDonalda. 

Wychowawczyni podsumowała też 

klasowy konkurs fotograficzny „My -

maleństwa”. Natomiast dla wszystkich 

Dzieci w szkole wystąpiła grupa cyrkowa 

Heca z Ukrainy. Był to z pewnością udany, 

wyjątkowy i niezapomniany Dzień! Maj 

i czerwiec to miesiące, w których 

organizowane są liczne wycieczki 

klasowe. I tak grupa uczniówz naszej 

szkoły udała s ię na wycieczkę 

do Malborka i Trójmiasta. Mimo 

wyjątkowo niesprzyjającej aury zwiedzili 

Zamek w Malborku, byli na Westerplatte 

i Starówce Gdańskiej. Poznali świat 

wodny w Akwarium Gdyńskim. Silny 

wiatr uniemożliwił im rejs do Sopotu, ale 

za to z pokładu statku zobaczyli cały port 

w Gdyni. Ostatnim punktem był spacer po 

Sopocie i brzegiem morza, a znalezione 

muszelki i bursztyny będą miłym 

wspomnieniem wspólnego, udanego 

wyjazdu. Wychowawczynie klas Ic 

i Id zorganizowały swoim uczniom 

wycieczki klasowe do Poznania 

i lasu w Skorzęcinie. W Poznaniu 

odwiedzili Palmiarnię, obejrzeli spektakl 

„Śpiąca królewna” w Teatrze Animacji, 

uczestniczyli w spotkaniu z aktorem, 

zwiedzili galerię lalek, byli na Starym 

Rynku, widziel i  s łynne koziołki 

poznańskie. Po lesie skorzęcińskim 

przewodnikiem był leśniczy, pan Jerzy 

Zawiślak, który poprowadził uczestników 

przyrodniczą ścieżką dydaktyczną. 

Uczniowie z klas Ia i Ib odwiedzili 

Pobiedziska i Kobylnicę. Wspólne 

wyjazdy dostarczyły mnóstwo wrażeń 

i emocji. Rajd rowerowy do 

Skorzęcina to przyjemność dla 

zainteresowanych tą formą wypoczynku 

uczniów. W bezpiecznej i dobrej 

atmosferze wypoczynku sportowego jego 

uczestnicy pokonywali kolejne kilometry 

wsłuchując się w śpiew ptaków 

i podziwiając piękno polskiej przyrody. 

Trasa wiodła przez Kamionkę, Skorzęcin - 

wieś, Rybakówkę i Skorzęcin - plaża, aż 

do kamiennego pałacyku ukrytego 

w lesie. Podczas relaksu w Skorzęcinie 

podziwiali zawody modeli pływających 

zdalnie sterowanych, była też zabawa na 

placu gier zręcznościowych. Chętni 

uczniowie podjęli się degustacji lodów. 

W świetnych humorach wrócili do 

Witkowa. Wychowawcy świetlicy 

s z k o l n e j  z a b r a l i  u c z n i ó w  

 

W Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie ...
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uczniów z klas II, w kategorii 

„Maluch” 23 uczniów z klas III - IV. 

W kategorii „Beniamin” zadania 

matematyczne rozwiązywało 22 

uczniów z klas VI. Najlepsze wyniki 

uzyskali: Pluciński Mateusz kl. 2 b - 

„Żaczek” - wynik bardzo dobry; 

Winsztal Weronika kl. 5 b - 

„Beniamin” - wyróżnienie ;  

Kwapich Aleks kl. 6 b - „Beniamin” 

wyróżnienie; Roszkowiak Mateusz 

kl. 6 b - „Beniamin” - wyróżnienie. 

Serdecznie gratulujemy wiedzy, wyników 

i sukcesu!

W ramach IV Festiwalu Nauki i Sztuki 

odbywającego się w dniach 19 - 25 maja 
nasze uczennice: Z. Górna, 

J. Jóźwiak, A. Kaźmierczak, 

Z. Krzewińska. A. Wiśniewska, 

L. Zielińska wzięły udział w XIX 

PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI 

A R T Y S T Y C Z N E J  D Z I E C I  

I MŁODZEŻY.  Każda  z  n i ch  

zaśpiewała po jednej  piosence.  

N a t o m i a s t m ł o d s i u c z n i o w i e  

uczestniczyli w WARSZTATACH 

EKSPERYMENTOWANIA - MŁODY 

NAUKOWIEC. Dzieci z klasy I b wraz 

z wychowawcą Agatą Woś obejrzały 

wystawę Koła Hafciarskiego „Róża” 

z Witkowa.

Opiekunki koła „W świecie 

sztuki” Małgorzata Łączna 

i Barbara Szymańska zaprosiły 

u c z n i ó w  k l a s  I  -  I I I  n a  

przedstawienie pt.: „Wiosenne 

granie”. W godzinach rannych sala 

taneczna zgromadziła liczną i ciekawą 

widownię. Występujący aktorzy to 

członkowie koła, dzieci z najmłodszych 

klas w naszej szkole.

Już po raz czwarty ruszyła 

Akc ja „Puszka d la  Maluszka” .  
Fundacja Pomocy Humanitarnej 

„Redemptoris Missio” z Poznania 

zbiera aluminiowe puszki, aby 

ratować afrykańskie dzieci. W tym 

roku będzie niesiona pomoc dla dzieci 

z Sudanu i Etiopii. Koordynatorem 

akcji jest Szkolne Ognisko Misyjne. 

Pomysł na Akcję „Puszka dla Maluszka” 

zrodził się wśród wolontariuszy Fundacji 

przed pięcioma laty. Wówczas do Fundacji 

dotarł z Kamerunu smutny list od lekarki, 

wolontariuszki Fundacji, przyjmującej 

 

porody w tamtejszym szpitalu misyjnym. 

Na jej oczach zmarło nowonarodzone 

dziecko, które w Europie byłoby 

uratowane. W Kamerunie jednak do jego 

uratowania brakowało odpowiedniego 

sprzętu. Zgniecione puszki zbierane były 

w każdy piątek rano, przy wejściu do 

budynku A i B. Każdy zebrany kilogram 

to kolejne pieniądze na pożywienie i leki 

dla afrykańskich dzieci. W maju 

zakończyła się II edycja zbiórki 

makulatury. Akcja została zainicjowana 

przez Radę Rodziców naszej szkoły. 

Zebrano ponad 22 tony różnego rodzaju 

papieru. Pierwsze miejsce zajęła 

klasa IIc z wynikiem - 2 tony 727 

kg, kolejne miejsca zajęły klasy IIIb, 

IIb, IIIc oraz IVd. Pierwsze 5 miejsc 

zgodnie z regulaminem zostanie 

nagrodzone dodatkowymi upominkami. 

Dziękujemy za udział w akcji i już dziś 

zapraszamy do przyszłorocznej,  

w nowym roku szkolnym. 

Uczniowie klas Ia, Ib i Ic wraz 

z wychowawczyniami gościli na zajęciach 

otwartych grupy dzieci z Przedszkola 

Miejskiego ''Bajka'' w Witkowie. 
Pierwszoklasistów odwiedziły 

grupy: „PRZYJACIELE BOLKA 

I LOLKA”, „KOTKI”, „KOGUCIKI”, 

„SŁONECZKA”,  „ZAJĄCZKI” 

i „SMERFY”. Spotkania miały na celu 

zapoznanie przedszkolaków ze specyfiką 

zajęć zintegrowanych w szkole, salą 

lekcyjną oraz bazą szkoły. Dzieci mogły 

usiąść w ławkach i poczuć się jak 

uczniowie. Podczas zajęć bawiły się 

i uczyły razem z pierwszakami, 

chętnie uczestnicząc w różnych 

zabawach dydaktycznych. Wspólnie 

gimnastykowały swoje ciało i umysł. 

Z w i e l k i m  z a a n g a ż o w a n i e m  

rozwiązywały zadania i łamigłówki 

matematyczne, czytały odgadując 

zagadki i hasła. Wszystkie dzieci szybko 

się zintegrowały, miło i wesoło spędziły 

czas w trakcie zajęć. Po zajęciach 

przedszkolaki zapewniły, że bardzo im 

się podoba w szkole. Mamy nadzieję, że 

te pozytywne wrażenia pozostaną na 

długo, a od września śmiało i z zapałem 

rozpoczną naukę w klasie pierwszej.

 (sp)

cd. ze str. 6

Spotkanie zawodoznawcze
16 maja br. w witkowskim Gimnazjum w ramach projektu „Z nauką 

w przyszłość” odbyło się kolejne spotkanie z lokalnymi pracodawcami.

1. Klaudia Ciurysek Salon fryzjerski

2. Katarzyna Perlicka Salon Urody Nefretete

3. Grzegorz Trzciński Firma „DAGPON” 

Mechanika Pojazdowa

4. Stefania Smuktonowicz Firma WITOWA 

Sp. z o.o Zakład stolarski

Spotkanie skierowane było dla uczniów 

drugich i trzecich klas, jednak organizacyjnie 

podzielone było na 2 części - pierwsza dla 

dziewczyn, druga dla chłopaków. 

Spotkania zawodoznawcze realizowane 

w ramach projektu są tylko jednym 

z elementów w realizacji zadań poradnictwa 

zawodowego dla młodzieży. Mają one na celu 

uświadomienie uczniom znaczenia trafnego 

wyboru zawodu na ścieżce kariery 

zawodowej, jak również pobudzenie refleksji 

nad wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. 

Celem realizowanego przedsięwzięcia było 

również poszerzenie wiedzy słuchaczy 

o lokalnym rynku pracy, a także pokazanie 

wpływu specyfiki środowiska lokalnego na 

przyszłe życie zawodowe.

Uczestnicy spotkania mogli również 

skorzystać z ulotek zawodoznawczych, nie 

tylko branży usługowej, ale różnych profesji 

spotykanych nie tylko na naszym lokalnym 

rynku pracy. 

Spotkaniu towarzyszył również catering, 

który cieszył się dużym zainteresowaniem ze 

strony uczestników.
(J.A.)

PIKNIK W GOSPODARSTWIE SZKÓŁKARSKIM POWIDZ

Dnia 15.05.2014 r. uczniowie Niepublicznej Szkoły w Gorzykowie wybrali się do 

Powidza na Dolinę, gdzie znajduje się Gospodarstwo Szkółkarskie podlegające 

pod Nadleśnictwo Gniezno. 

K o o r d y n a t o r e m  w y c i e c z k i  b y ł a  

p. E. Skudzawska - nauczyciel przyrody, 

w sprawowaniu opieki wspomagali ją także 

wychowawcy klas. Zajęcia w terenie, 

w otoczeniu natury zorganizowano w ramach 

obchodów Dnia Ziemi. Cała społeczność 

szkolna była zaciekawiona opowieściami 

leśniczego, który w interesujący sposób 

zapoznawał dzieci ze sposobami pielęgnacji 

drzew i krzewów oraz rozpoznawaniem 

poszczególnych gatunków roślinności leśnej. 

Program obejmował także pogadankę 

o zwierzętach, które szczególnie zimą 

potrzebują pomocy leśniczego. Uczniowie 

mieli okazję posłuchać ciekawostek o dzikach, 

sarnach, nietoperzach, ptakach i jeżach oraz 

obejrzeć paśniki i budki lęgowe. Po obejściu 

terenu gospodarstwa, wszyscy wspólnie 

uczestniczyli w zabawach integracyjnych oraz 

kosztowali kiełbaski z ogniska. 

Na koniec spotkania podziękowano 

leśniczemu za miłe przyjęcie i ciekawe 

opowieści o roślinności i mieszkańcach lasów. 
 (P.T.)



   6-2014   6-2014  str. 8str. 8

Szkolne wiadomości ze szkoły w Mielżynie

Spotkanie z pisarką Ewą Nowak

06.05.2014r. odbyło się spotkanie klas 
gimnazjalnych z pisarką i publicystką P. Ewą 
Nowak. Uczniowie podczas tego spotkania 
mogli dowiedzieć się, jakie książki pisze i czym 
inspiruje się pisarka. 

 XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

W  d n i a c h  8 . 0 5 . - 1 5 . 0 5 . 2 0 1 4 r.  
obchodziliśmy XI Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek. W związku z tym nasza szkolna 
biblioteka ogłosiła konkurs fotograficzny pod 
hasłem „Najpiękniejsze zakątki Mielżyna 
i okolic”. Do konkursu zgłosili się uczniowie 
klas: 4-6 SP oraz I G. Wkrótce zostaną 
ogłoszone wyniki. 

Wystawę zdjęć można oglądać na 
szkolnym korytarzu oraz na stronie 
internetowej.

Wycieczka do Francji

Uczniowie naszej szkoły oraz szkół 
z Powidza i Strzałkowa spędzili sześć dni 
w przepięknym Paryżu i okolicach. W planie 
wycieczki było między innymi przejście obok 
Łuku Triumfalnego, wejście na wieżę Eiffla, 
wyjazd do Wersalu oraz Luwru, zwiedzanie 
Katedry Notre Dame, wieczorny rejs po 
Sekwanie oraz cały dzień spędzony 
w Disneylandzie. Warto dodać, że uczniowie 
zobaczyli takie arcydzieła jak Mona Liza 
i Wenus z Milo.

Powiatowy finał projektu stąd jestem, 
tu moja Mała Ojczyzna 

15.05.2014r. w Niechanowie odbył się 
finał projektu, w którym wzięli udział 
uczniowie naszego gimnazjum. Projekt 
polegał na zreal izowaniu 5 zadań 
obowiązkowych oraz 2 dodatkowych. Wśród 
prac, które wykonali uczniowie naszego 
gimnazjum znalazły się prezentacje, prace 
p lastyczne oraz f i lm o Mie lżynie.  
Po zakończeniu finału uczestnicy otrzymali 
certyfikat o ukończeniu projektu. Opiekunem 
grupy był P. Roman Organiściak.

Studenci z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza

09.05.2014r. odwiedzili nas studenci 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu  razem z  Pan ią  prof .  
Anną Brzezińską. W każdej z klas 
gimnazjalnych zostały przeprowadzone 
lekcje na temat emocji, mnemotechniki 
oraz stron internetowych. Prof. Anna 
Brzezińska specjalizuje się w psychologii 
społecznej.

V Strażacki Rajd Rowerowy

Już po raz piąty dnia 25 maja 2014 r. odbył 
się rajd rowerowy którego organizatorem byli: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Mielżynie, 
Dyrekcja i Rada Rodziców Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Mielżynie oraz Gminna 
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Witkowie. Celem 
ra jdu by ło  promowanie  t r zeźwego 
i bezpiecznego sposobu spędzania czasu 
wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia, 
bezpiecznej jazdy.Trasa mierzyła 32 km, 
w przerwie można było zwiedzić lotnisko 
w Powidzu oraz posilić się. Wśród wszystkich 
uczestników, którzy ukończyl i  rajd 
rozlosowano nagrody. Jak widać z roku na rok 
r a j d  c i e s z y  s i ę  c o r a z  w i ę k s z y m  
zainteresowaniem.

VII Piknik Rodzinny

W niedzielne popołudnie 1 czerwca 2014r. 
już po raz siódmy odbył się Piknik Rodzinny, 
kóry zgromadził nie tylko mieszkańców 
Mie lżyna a le  również  oko l i cznych  
miejscowości. Można było skorzystać z wielu 
atrakcji: zamku dmuchanego, trampoliny, 
pokazów strażackich, loterii fantowej, 
przejazdów bryczką, malowania twarzy 
dzieciom oraz posmakować słodkości i dań 
z małej gastronomi.

Piknik uświetnili swoimi występami 

uczniowie naszej szkoły i przedszkolaki 
z przedszkola oraz gościnnie zespół 
„My,Młodzi” z Witkowa. Dzięki letniej aurze, 
dobrym nastrojom wszyscy świetnie się bawili. 
Szczególne podziękowania należą się 
sponsorom i organizatorom imprezy: Radzie 
Rodziców Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
w Mielżynie, Sołectwu Jaworowo, Sołectwu 
R u c h o c i n ,  S o ł e c t w u  M i e l ż y n ,  
p. S. Rakowskiemu, p. M. Żurawskiej, 
p. K. i P. Lis iakom, p. E. Kupaj,  
p. T i R. Słowińskim, Hurtowni Bartek 
z Wrześni, p. J. Mrozińskiemu, p. I i Z Możejko, 
p. B i W Kosmala, p. S. Mizera Auto-Złom, 
gabinetowi kosmetycznemu Karina Słupca, 
Domowej wypożyczalni odzieży „Atelier”, 
salonowi fryzjerskiemu loczek Słupca, p. A i R 
Marciniakom, p. D i B Bruchom, gabinetowi 
kosmetycznemu Gracja Witkowo, pracowni 
K$M Witkowo, p. J. Szcześniak, p.S. 
Chmielowi, Strażakom z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mielżynie oraz dzieciom, 
m ł o d z i e ż y,  p r a c o w n i k o m  s z k o ł y  
zaangażowanym w przeprowadzenie pikniku.

(E.P.)
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Z życia przedszkolaków w Mielżynie

Piknik w Katrzynowie

Dnia 22 maja z okazji święta mam maluszki 
z oddz ia łu  1  zapros i ły  mamy na 
przedstawienie pt: ”Majowa łąka dla mamy”. 
Kolorowe stroje motyli i pszczółek przeniosły 
wszystkich widzów na łąkę,  gdzie 
koncertowano, muzykowano i tańczono. 
Dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane 
prezenty i zaprosiły gości na piknik do 

Katarzynowa. W schronisku obejrzeliśmy 
pieski, odbyła się lekcja z weterynarzem na 
temat chorób przenoszonych przez zwierzęta 
oraz obrony przed psem. Wspólnie śpiewano 
przy ognisku i pieczono kiełbaski. Odbyły się 
także sportowe rozgrywki. Pogoda oraz 
humory dopisały, mamy były bardzo 
zadowolone.

Piknik w leśniczówce Wólka

26 maja dzieci z grupy 2 zaprosiły mamy na 
piknik do lasu. Odbyły się wspólne rozgrywki 
sportowo- zręcznościowe, m.in. rzut szyszką 
w drzewo. Mamom wręczono upominki oraz 
biesiadowano przy wspólnym stole ze 
słodkościami.

„Zdrowy przedszkolak” - innowacja 
w przedszkolu

Pod tym hasłem maluchy z grupy 1 zgłębiają 
wiedzę na temat zdrowia i bezpieczeństwa. 
W miesiącu maju uczyły się zdrowo odżywiać 
i prowadzić zdrowy styl życia. Poznały pięć 
porcji warzyw i owoców jakie należy 
codziennie spożywać, co to jest Piramida 
zdrowia, wspólnie robiły koktajl owocowy 
oraz deser. Na zakończenie cyklu zajęć 
tworzyły owocowe obrazy. Dowiedziały się jak 
bezpiecznie korzystać z urządzeń w kuchni, 
obejrzały fi lm edukacyjny z Zetką 
i Zygzakiem.

Wizyta w teatrze w Gnieźnie

3 czerwca 2014 r. dzieci z oddziału 2-3,  
starsze przedszkolaki wybrały się do teatru na 
przedstawienie „Szpak Fryderyk”. Magia 
teatru udzieliła się wszystkim. Ta piękna 
opowieść o inności, odmienności, jakże często 
wzbudzającej agresję lub wzgardę, ale też 
o potrzebie akceptacji i uczucia zaciekawiła 
młodych widzów. 

Sukcesy plastyczne

Przez cały rok przedszkolny maluchy 
uczes tn i czy ły  w w ie lu  konkursach  
plastycznych m.in. portalu Czas dzieci, Bliżej 
przedszkola oraz w konkursach na szczeblu - 
wojewódzkim i gminnym. Doczekały się 
sukcesu! W wojewódzkim konkursie 
plastycznym ph.”Marzenia mojej mamy” 
Kornelia Białas z grupy 2 pod opieką 
p. Justyny Szcześniak otrzymała nagrodę 
i wyróżnienie. W gminnym konkursie 
”Kochajmy bajki - z grupy 1 Nikola Kowalska, 
Amanda Łyskawa i Agnieszka Kupaj pod 
opieką p. Ewy Popek oraz Magdalena 
Kaczmarek z grupy 2 pod opieką p. Justyny 

Szcześniak otrzymały wyróżnienia i nagrody. 
Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy!!

Dzień dziecka na wesoło!

3 czerwca 2014 r. przyjechał do naszego 
przedszkola „Cyrk heca”. Dzieci rozbawiał na 
scenie wesoły klauni  bardzo zwinny 
i zabawny piesek pudelek. Popisami 
akrobatycznymi zachwycała artystka, a chwile 
grozy przeżyliśmy dzięki wężowi boa 
albinosowi. Do zabawy zachęcano dzieci, 
które również sprawdziły się w roli cyrkowców. 
Za odwagę i zaangażowanie otrzymały 
upominki.

(E.P.)
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Dzień Otwartych Koszar w Powidzu
W dniu 30.05.2014 r. został zorganizowany Festyn z okazji Międzynarodowego 

Dnia Dziecka na Lotnisku Wojskowym w Powidzu, połączony z obchodami 

Święta 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego. 

Pogoda była sprzyjająca, pomimo 

wcześniejszych deszczowych dni. Lotnicy 

przygotowali całą masę atrakcji dla dzieci 

w różnym przedziale wiekowym. Podczas 

uroczystej zbiórki zaproszonych gości, wśród 

których znaleźli się m.in. Burmistrz Gminy 

i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek, 

przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław 

Mołodecki, Wójt Gminy Powidz Ryszard 

Grześkowiak, powitał dowódca płk. pil. 

Mirosław Jemielniak. Po uroczystej zbiórce 

odbyły się pokazy w wykonaniu Orkiestry 

Reprezentacyjne Sił Powietrznych, grupy 

policyjnej z Poznania, Słupcy, Stowarzyszenia 

Wojów w Grzybowie. Można było również 

podziwiać wystawy sprzętu lotniczego jak 

i sprzęt obsługujący samoloty na co dzień. 

Ponadto klub 3.SLTr, zorganizował wiele 

imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży. 

Entuzjaści lotnictwa z bliska mogli zobaczyć 

takie maszyny jak - Hercules130-E, CASA C-

295M, M-28, BRYZA i Mi-2. Miłym akcentem 

tego dnia była duża liczba dzieci i młodzieży 

zwiedzającej wystawy podczas „Dni otwartych 

koszar”, to sprawiło duża satysfakcję kadrze 

jak i pracownikom wojska 3SLTr.

(na)

On-line
Ogromny postęp techniczny i dokonujące się przeobrażenia społeczne, niosą za 

sobą mnóstwo zmian, które wpływają również na życie prywatne każdego 

człowieka, poczynając już od najmłodszych. Rodzice i opiekunowie, pochłonięci 

obowiązkami zawodowymi, dążąc do zapewnienia odpowiednich dóbr 

materialnych, często nie zauważają niebezpieczeństw czyhających na ich 

pociechy.

Ś w i a d o m i  z a g r o ż e ń  p ł y n ą c y c h  

z Internetu, będąc świadkami zachowań dzieci 

korzystających z komputerów, jesteśmy 

przekonani o konieczności działania. Pragnąc 

uświadomić młodemu pokoleniu, że Internet 

nie tylko jest wspaniałym narzędziem do 

zdobywania informacji, wymiany poglądów, 

porozumiewania się, wspomaga w nauce, ale 

jednocześnie ma wielkie możliwość 

rozpowszechniania szkodliwych treści 

kultywujących używanie narkotyków, modę 

na odchudzanie i wiele innych. W tym celu 

zaprosiłyśmy uczniów klas V i VI szkół 

podstawowych gminy Witkowo na spektakl 

pt.: „On-line”, w wykonaniu aktorów 

Prof i laktyczno-Edukacyjnego Teatru 

„MORALITET” z Krakowa. Z uwagi na liczbę 

w idzów,  w idow i sko  p r zeds taw iono  

dwukrotnie. 

Główne bohaterki: Magdalena, Simona 

i Wiktoria, nastolatki w wieku od 13 do 17 lat, 

zafascynowane Internetem, pozbawione 

nadzoru zapracowanych rodziców, cały wolny 

czas spędzają przed komputerem. Nie znają 

innych sposobów na spędzanie wolnego czasu.  

Wiktoria, nazywana przez znajomych Wi-fi, 

zwykle pochłonięta jest zdobywaniem 

kolejnych poziomów w grach komputerowych. 

Tym razem trafia na ofertę pozyskania 30 

tysięcy zł. Nieświadoma konsekwencji 

akceptuje warunki nie czytając regulaminu. 

Efektem tego, konto jej mamy obciążone jest 

comiesięczną opłatą w wysokości 300 zł. Jej 

siostra, 13 letnia Magdalena, tak jak Simona, 

17 letnia koleżanka, wychodząc z założenia, 

że „jeśli nie ma cię na facebooku to nie 

istniejesz”, zwykle spędza czas serfując 

po tym portalu, nawiązują nowe znajomości. 

Tam właśnie zdobywają wiedzę dotyczącą 

bardzo „skutecznych” tab le tek na 

odchudzanie. Wspólnie z Simoną kupują je na 

jednej z internetowych aukcji. Okazuje się, że 

specyfik ten, to straszna trucizna i dziewczyna, 

po zażyciu, ląduje w szpitalu walcząc o życie. 

Cała rodzina drży o Magdalenę. Wi-fi wyrzuca 

sobie, że nie zainteresowała się poczynaniami 

siostry, że nie zapobiegła nieszczęściu. 

Dopiero w tak tragicznej sytuacji odkłada 

swojego laptopa, z którym nigdy się nie 

rozstawała i biegnie do szpitala zostawiając 

Simonę w domu. Pojawia się kolejna postać, 

17 letnia Wioletta, świadoma całej sytuacji, 

przychodzi do Wiktorii, której nie zastaje. 

Na scenie pojawia się mama Wiktorii 

i Magdaleny. Przyjaciółka dziewcząt, na 

wiadomość o tym, że przy Magdalenie czuwa 

ojciec, bardzo się denerwuje. Informuje matkę 

dziewcząt, że Magdalena boi się ojca, gdyż ten 

ją bije. Zszokowana matka postanawia 

zmienić sytuację rodzinną, pragnie więcej 

czasu poświęcać własnym dzieciom i planuje 

wspólny wyjazd, stwierdzając, że nie można 

zamiatać problemów pod dywan.  

Spektakl zakończono pogadanką, 

uświadamiając widzom, że bezkrytyczne 

przyjmowanie informacji umieszczonych 

w Internecie może pociągnąć za sobą 

nieodwracalne skutki, A korzystając z tego 

medium wykazywali zawsze najwyższą 

o s t r ożno ś ć .  Św iadomoś ć  zag rożeń  

i odpowiedzialne zachowanie w ogromnym 

stopniu może ograniczyć ryzyko zabrnięcia 

w pułapkę hakerów czy osób propagujących 

zło.
 (W.G.)
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Uczeń Potrafi

Celem p ikniku by ło  rozwi jan ie  

zainteresowań naukami przyrodniczymi, 

kształtowanie świadomości ekologicznej 

młodego pokolenia oraz rozwijanie uzdolnień 

i podnoszenie poziomu wiedzy. W spotkaniu 

przyrodniczym w Skokach brało udział 6 

gimnazjów oraz 2 szkoły podstawowe. Piknik 

Naukowy w Skokach przebiegał dwutorowo. 

Cz te roosobowa  drużyna  (An i ta  

Pieczyńska, Patrycja Szefer, Mikołaj Krzysiek, 

Patryk Szymański) wzięła udział w III Skockim 

Konkursie Przyrodniczym. Młodzi przyrodnicy 

musieli wykazać się szeroko rozumianą 

wiedzą ekologiczną oraz umiejętnościami 

z zakresu chemii, biologii i geografii. 

W tym samym czasie pozostali uczniowie 

uczestniczyli w różnorodnych grach 

i zadaniach projektowych. Każdy z uczniów 

mógł wziąć udział w rozwiązywaniu zadań 

z zakresu matematyki, chemii, przyrody, 

astronomii, kaligrafii, języków obcych 

czy origami. Atrakcji na pikniku nie 

brakowało, gdyż w Skokach odbyły się 

również pokazy prowadzone przez 

animatorów z Centrum Nauki Kopernik 

w Warszawie. Animatorki prowadziły pokazy 

z zakresu fizyki, chemii i biologii, ale 

największą sensacją był pokaz „Generatora 

von de Graaffa”. 

Piknikowi Naukowemu towarzyszył 

także konkurs plastyczny pt. „Moje hobby”. 

Prace plastyczne na ten konkurs przygotowali 

z naszej szkoły następujący uczniowie: 

G. Depczyńska, A. Pieczyńska i P. Jantas. 

Komisja artystyczna przyznała Grażynie 

Depczyńskiej III miejsce za wykonaną pracę 

plastyczną. 

Pod koniec pikniku naukowego zostały 

og łoszone  także  wyn ik i  konkursu  

przyrodniczego. Okazało się, że reprezentacja 

gimnazjalistów z Witkowa zajęła III miejsce. 

W nagrodę szkoła otrzymała cyfrowy aparat 

fotograficzny, a każdy konkursowicz - album, 

komplet map parków krajobrazowych 

na s zego  wo j ewódz twa  o raz  mysz  

bezprzewodową. 

Udział Witkowian w pikniku był możliwy 

dzięki Urzędowi Gminy i Miasta Witkowo, 

który zatroszczył się o transport uczniów do 

Skoków. Dziękujemy. 
(T.M.)

Pod takim hasłem odbył się 30 maja 2014 r. V Piknik Naukowy w Skokach, 

w którym uczestniczyła 10-osobowa reprezentacja z Gimnazjum im. Adama 

Borysa w Witkowie (G. Depczyńska, A. Pieczyńska, P. Szefer, P. Jantas, 

M. Krzysiek, K. Łączny, D. Perlicki, Ł. Szczepański, P. Szymański, W. Szeszycki) 

pod opieką p. W. Filińskiej i p. T. Majchrzaka. 

Święto Rodziny
Niedawne Święto Matki, zbliżające się Święta Dzień Dziecka i Ojca, a także 

piękna pogoda były głównym powodem do zorganizowania w Przedszkolu 

Miejskim „Bajka” przy ul Jasnej w Witkowie Festynu Rodzinnego. 

Dnia 27 maja do ogrodu przedszkolnego 

przybyli główni bohaterowie dnia - 

przedszkolaki, ich rodzice, rodzeństwo oraz 

dziadkowie. Tam czekały już niesamowite 

niespodzianki, które spodobały się zarówno 

dzieciom jak i starszym gościom. Podczas gdy 

dzieci bawiły się ze swoimi kolegami w zabawy 

proponowane przez animatorów, rodzice 

mogli zjeść domowe ciasto lub pieczoną 

kiełbaskę i porozmawiać z innymi rodzicami. 

Podczas Festynu można było kupić pluszaka - 

maskotkę oraz wziąć udział w losowaniu 

niezwykłej nagrody - weekendu spędzonego 

w Campingu „Mieszko” w Skorzęcinie. Kolejną 

atrakcją było malowanie twarzy. Nagle 

w przedszkolnym ogrodzie pojawiły się pieski, 

króliczki, motylki oraz pająki. Animatorzy 

zabaw postarali się także o to, aby każde 

dziecko otrzymało balon w kształcie pieska, 

kwiatka lub miecza. Do zabawy zostali 

zaproszeni również rodzice oraz pani 

wicedyrektor Małgorzata Kierepka. Wszyscy 

wspólnie wzięli udział w przeciąganiu liny. 

Po zaciętym pojedynku między kobietami 

i mężczyznami, górą okazały się panie.

Gdy Festyn Rodzinny dobiegał końca, 

pani wicedyrektor wylosowała szczęśliwców, 

którzy spędzą weekend w Skorzęcinie. 

Na zakończenie wspólnej imprezy został 

zaprezentowany pokaz  puszczan ia  

ogromnych baniek mydlanych, który zrobił 

wrażenie zarówno na dzieciach, jak 

i rodzicach. Uśmiechnięte dzieci, które 

opuszczały przedszkole były potwierdzeniem, 

że zorganizowanie święta rodziny było 

strzałem w dziesiątkę oraz, że za rok będzie 

tak samo rodzinnie.
(D.G.)

Śladami bł. Edmunda Bojanowskiego
W sobotę 31 maja 20143 r. grupa uczniów z klas I z witkowskiego gimnazjum 

wzięła udział w pieszym rajdzie turystycznym, który ostatecznie zamykał 

realizację projektu edukacyjnego nawiązującego do Roku Edmunda 

Głównym celem rajdu było odnalezienie 

śladów życia i działalności Edmunda 

Bojanowskiego na terenie naszej gminy. 

W związku z tym, trasa rajdu wiodła 

z Witkowa przez Dębinę, Głożyny do 

Mielżyna, a następnie przez Odrowąż do 

Witkowa. 

Po przybyciu do Mielżyna witkowscy 

turyści odnaleźli kamienicę, w której Edmund 

Bojanowski założył pierwszą w Wielkopolsce 

ochronkę dla dzieci. Następnie udali się do 

DPS-u, gdzie pomodlili się w kaplicy pod 

przewodnictwem duchowym ks. Rafała 

Chareńskiego. Następnie uczestniczyli w mini-

pikniku przygotowanym przez p. Agnieszkę 

Łukowską, Siostrę Dyrektor Ochronki 

z Witkowa oraz dyrektora naszej szkoły 

p. Mariana Łukowskiego. W tym miejscu 

uczestnicy rajdu wraz z opiekunami składają 

serdeczne podziękowania organizatorom tego 

pikniku. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała 

odpoczynkowi, jednakże przyszedł czas na 

wędrówkę powrotną do Witkowa. Drogami 

polnymi przez Odrowąż młodzi turyści 

w godzinach popołudniowych dotarli do 

domów. 
(T.M.)
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Nasza zaczarowana podróż zaczęła się 

w Chinach, gdzie dzieci nauczyły się 

pod s t awowych  zw ro t ów  w  j ę zyku  

m a n d a r y ń s k i m .  M i a ł y  m o ż l i w o ś ć  

przenoszenia przedmiotów z miejsca 

na miejsce za pomocą chińskich pałeczek. 

Wykonały ponadto misia pandę metodą 

origami oraz cieszyły się z wielu innych zabaw 

charakterystycznych dla tego regionu. 

W Grenlandii, kolejnym punkcie wycieczki, 

czekały na dzieci trudniejsze wyzwania - 

budowanie igloo z kostek cukru, zapoznanie 

się ze zwyczajami witania się Inuitów, jak 

i połów ryb wędkami. Kolejnym etapem naszej 

wycieczki był Meksyk. W tym dniu 

w Przedszkolu Miejskim „Bajka” gościła 

muzyka meksykańska grana na wykonanych 

wcześniej przez dzieci marakasach. „Hola”, 

„Buenos Dias” oraz „Adios” można było 

usłyszeć wszędzie. Wielką radość sprawiło 

dzieciom wykonanie plastelinowych kaktusów 

oraz wysłuchanie bajki o meksykańskim 

chłopcu wraz z odwzorowaniem jego flagi. 

„ Z a j ą c z k i ”  n a u c z y ł y  s i ę  r ó w n i e ż  

podstawowych zwrotów w języku suahili, czyli 

języku używanym w Keni. W tym dniu gościła 

u nas wielka radość podczas wykonywania 

ozdób z koralików oraz bębenków kenijskich, 

na których z przyjemnością grali chłopcy, 

a dziewczynki próbowały sił w tańcu 

kenijskim. Kolejną ciekawostką okazały się 

starożytne piramidy. Dzieci mogły je „poznać” 

i spróbować wykonać ich miniaturki 

z surowców wtórnych w kolejnym dniu naszej 

podróży po świecie. Jednak największą radość 

sprawiło wykonanie hieroglifów w modelinie. 

Z Egiptu przenieśliśmy się do Indii, gdzie 

czekało na nas kolejne zadanie językowe oraz 

wykonanie rangoli, czyli charakterystycznej 

dla Indii sztuki komponowania kształtów 

z kolorowych ziaren. W tym dniu dziewczynki 

zaprezentowały tańce hinduskie w sari z tilaką 

na czole. Podróż zakończyliśmy na mecie, 

którą stanowił nasz kraj. Dzieci próbowały 

swoich sił w quizie na temat znajomości 

podstawowych informacj i  o Polsce,  

charakterystycznych dla kraju miejsc, potraw 

i tradycji. Dyskusji nie było końca. Podczas 

tego dnia dzieci wraz z wychowawczynią 

stworzyły pracę plastyczną pt. „Wizytówka 

Polski”. Celem konkursu było przybliżenie 

dzieciom z innych krajów naszej ojczyzny. 

W zabawę zostali włączeni rodzice, których 

głównym zadaniem było przygotowanie dzieci 

każdego dnia do nowych wyzwań. Serdecznie 

dziękujemy za trud i poświęcenie.
(A.G.)

„Z Misiem Haribo zwiedzam świat”
Przedszkolaki z grupy „Zajączków” mogły przez 2 tygodnie uczestniczyć 

w zaczarowanej podróży po świecie. Mogły ją odbyć dzięki Akademii Misia 

Haribo. Każdego dnia obecne na zajęciach dzieci, mogły zagrać w grę 

psychoedukacyjną, która poszerzała ogólny rozwój poznawczy graczy oraz była 

interesującym przeżyciem. 

Pan Policjant przybył do najmłodszych 

mieszkańców Gorzykowa i okolic w celu 

zapoznania ich ze specyfiką swojej pracy. 

Opowiadał o czynnościach, jakie wykonuje na 

co dzień, swoich obowiązkach, zagrożeniach, 

związanych z pełnieniem służby, przypomniał 

również zasady bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym oraz demonstrował strój policjanta 

i niezbędne w pracy akcesoria. Był to moment, 

na który dzieci z niecierpliwością czekały, 

wszystkie chętnie przymierzały kuloodporne 

i odblaskowe kamizelki, nie zabrakło także 

odważnych, chcących wypróbować policyjne 

kajdanki. Podopieczni byli podekscytowani 

spotkaniem z policjantem, aktywnie 

uczestniczyli w rozmowach, zadawali pytania, 

na które gość udzielał odpowiedzi. Na koniec 

wizyty, dzieciom udało się obejrzeć radiowóz 

i wykonać pamiątkowe zdjęcia. 

 (P.T.)

Wizyta Policjanta w Przedszkolu
Miesiąc maj był szczególnie obfity w atrakcje dla dzieci. Dnia 20.05.2014 r. 

„Motylki” i „Słoneczka” w oddziale przedszkolnym oraz klasy I - III gościły na 

swoich zajęciach policjanta sierż. sztab. Adama Szczerbę. 

Główną atrakcją było zwiedzanie obiektu 

w towarzystwie przewodnika, który przybliżył 

dzieciom i dorosłym, nazwy przedstawicieli 

wymarłej grupy zwierząt oraz opowiedział 

wiele ciekawostek o ich fizjologii, rozmiarach, 

jakie osiągały, nawykach żywieniowych, czy 

też sposobach komunikacji. Po spacerze 

alejkami parku, przyszedł czas na zasłużony 

odpoczynek. Dzieci pod okiem rodziców 

i wychowawców korzystały z atrakcji placu 

zabaw,  n i ek tó r y ch  podop i e c zny ch  

zainteresowały prace archeologiczne, do tego 

stopnia, że podejmowali próby wykopania 

z pisaku szkieletu dinozaura. Rodzice z kolei 

mieli okazję potowarzyszyć swoim pociechom. 

Pogoda tego dnia dopisała i wszystkie cele 

wycieczki zostały zrealizowane, więc wspólny 

wyjazd można było uznać za udany. 
(P.T.)

Dzień Mamy w Parku Dinozaurów
W poniedziałek, 26.05.2014 r. przedszkolaki oraz uczniowie klas I - III wraz 

z wychowawcami i swoimi mamusiami udały się na wycieczkę. Ten dzień 

zarezerwowany był dla wzmocnienia więzi rodzinnych i wspólnego spędzenia 

czasu na zwiedzaniu i zabawach. Cała grupa wycieczkowiczów spotkała się przy 

budynku szkolnym, skąd wyruszyła w kierunku Rogowa, gdzie znajduje się Park 

Dinozaurów - Zaurolandia. 
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 Już po raz kolejny zaprosiłyśmy aktorów 

teatru ART-RE z Krakowa, którzy na tę okazję 

przygotowali spektakl pt.: „Dwie Dorotki” 

oparty na motywach baśni braci Grimm 

zatytułowanej „Pani Zima”. Była to opowieść 

o wdowie, która miała dwie córki - obie miały 

na imię Dorotka. Rodzona córka była leniwa, 

a pasierbica bardzo pracowita. Wdowa obie 

kochała, ale każdą inaczej. Swojej pozwalała 

wypoczywać, pasierbicę obciążała wszystkimi 

obowiązkami. Pewnego razu wysłała 

pasierbicę po wodę, ale prąd rzeki porwał jej 

wiadro. Dorotka, nie chcąc rozgniewać 

macochy, postanowiła za wszelką cenę je 

odnaleźć. Idąc dróżką brzegiem rzeki 

spotkała piec pełen chlebów, które prosiły 

o pomoc. Dziewczynka przyzwyczajona do 

pracy, chętnie wyjęła je, chroniąc przed 

spaleniem. Dalej spotkała jabłoń, ta prosiła by 

oberwała jabłka, gdyż są już dojrzałe i ciężkie. 

I tu Dorotka pomogła, zaskarbiając sobie ich 

wdzięczność. Dalej spotkała tajemniczą 

staruszkę, u której została na służbie. 

Ta również była bardzo zadowolona z jej 

pracy, a za dobre serce obdarzyła ją złotą 

szatą. Jak macocha zobaczyła pasierbicę 

zapragnęła by i jej córka miała taką samą 

suknię. Wysyła ją w drogę, ale ta okazała się 

przeciwieństwem siostry. W nagrodę dostała 

worek. Dzięki tej historii dzieci mogły się 

nauczyć, że człowiek dobry, uczynny 

i pracowity, w przeciwieństwie do leniwego 

i c h c i w e g o ,  m o ż e  b y ć  s z c z o d r z e  

wynagradzany przez los. Barwna scenografia 

i kostiumy oraz wspólna zabawa wywołały 

zadowolenie, a historia Dwóch Dorotek 

z pewnością na długo zostanie w pamięci 

widzów.

 Tym razem wszystkie dzieci ze szkoły 

i z przedszkoli w Witkowie i Kołaczkowie 

zaprosiłyśmy do sali nad naszą biblioteką. 

Tu, z uwagi na liczną publiczność, spektakl 

przedstawiono dwa razy. Z trzecim 

pojechaliśmy do Mielżyna, gdzie czekały na 

nas dzieci z klasy I i wszystkie przedszkolaki.

 (W.G.)

Uczą, bawią i wychowują
Baśnie, bajki, bajeczki… spełniają w życiu dziecka ważną rolę. Od dawna 

nazywano je literaturą pocieszenia. To dzięki nim można pokrzepić serca a świat 

uczynić bardziej zrozumiałym. W nich świat realny łączy się ze światem fikcji, 

dobro i sprawiedliwość wygrywa ze złem, pokazany jest wzorzec moralny 

i kulturowy. To w bajkach dziecko odnajduje swoje marzenia i sposób na trudną 

dla siebie sytuację. Czytane, opowiadane czy oglądane przynoszą pocieszenie 

i budzą nadzieję na lepsze jutro.

 Głównymi założeniami konkursu było: 

kształtowanie u dzieci nawyków zdrowego 

odżywiania się, propagowanie w środowisku 

rodzinnym potrzeby właściwego dbania 

o zdrowe odżywianie, umożliwienie dzieciom 

odczuwania satysfakcji ze współpracy 

z rodzicami przy przygotowaniu prac 

konkursowych, rozwijanie zainteresowania 

fotografowaniem.  Udział w konkursie polegał 

na wykonaniu zdjęcia zdrowego i pięknie 

podanego posiłku.  Wśród pomysłów znalazły 

się: kanapki, które przypominały swym 

wyglądem „lodziarnię”, „sowę”, „rybkę” 

i wiele, wiele innych. Na fotografiach znalazły 

się także sałatki i potrawy z ryb. Jury miało 

nie lada zadanie! Jak spośród tylu 

fantastycznych prac wybrać tą najpiękniejszą 

i najzdrowszą? W końcu po burzliwych 

dyskusjach Jury postanowiło, że wszyscy 

uczestnicy zostaną nagrodzeni. 28.05.2014r.  

nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów 

i nagród. Każde dziecko otrzymało dyplom, 

książeczkę i zdrowy sok. Sponsorami książek 

był pan Dawid Górka - przedstawiciel 

Księgarni Edukacyjnej w Gnieźnie.  Składamy 

serdeczne podziękowania za ufundowanie tak 

pięknych książek.

Wszystkie prace były wyjątkowe 

i niepowtarzalne! Bardzo dziękujemy za 

zaangażowanie i życzymy jeszcze wielu, tak 

wspaniałych i pysznych posiłków!

(S.N. , K.D.)

„Najzdrowszy i najpiękniej podany posiłek”

Przedszkole Miejskie „ Bajka” pragnąc promować zdrowy styl życia wśród 

dzieci i ich rodziców ogłosiło konkurs fotograficzny na „Najzdrowszy 

i najpiękniej podany posiłek”.

Stypendium szkolne jest przyznawane na:

a) wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia 

po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora 

szkoły,  kolegium nauczyc ie lsk iego,  

nauczycielskiego kolegium pracowników 

służb społecznych lub ośrodka, o którym 

mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy 

o systemie oświaty,

b) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły 

kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego 

kolegium pracowników służb społecznych lub 

ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 

2 ustawy o systemie oświaty.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę 

w rodzinie ucznia uprawniająca o ubieganie 

się o pomoc materialną o charakterze 

socjalnym, nie może przekroczyć 456,00 zł 

netto. 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych 

przychodów z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku lub w przypadku utraty 

dochodu z miesiąca, w którym wniosek został 

złożony, bez względu na tytuł i źródło ich 

uzyskania, pomniejszony o podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składki na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz 

kwotę alimentów świadczonych na rzecz 

innych osób.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego 

uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 

250 złotych netto.

W przypadku pobierania świadczeń 

z pomocy społecznej należy przedłożyć 

zaświadczenie lub oświadczenie z Miejsko 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium 

szkolnego można pobrać w UGiM Witkowo 

w Biurze Informacji lub ze strony internetowej 

www.witkowo.pl.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 

Krzysztof Szkudlarek

Stypendia szkolne
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że do dnia 15 września 2014r., 

a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2014r w UGiM 

w Witkowie pok. nr 20 można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. 

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

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, 

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta

przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 4 czerwca 2014r.

WYWIESZONY  ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE, 

PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ W DRODE BEZPRZETARGOWEJ
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 

Terminy wywozu zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz odpadów zbieranych 
selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych, szkła 
i odpadów ulegających biodegradacji) dla zabudowy 
wielorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo 
w okresie od 1 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r. 
uzgodnione są bezpośrednio z zarządcami 
b u d y n k ó w,  z g o d n i e  z  n a s t ę p u j ą c y m i  
częstotliwościami:

Harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów 
zbieranych selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych i szkła) dla zabudowy 

jednorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo do 30 czerwca 2014r.

a) zmieszane odpady komunalne: 
� miasto: przynajmniej dwa razy w tygodniu,
� wieś: przynajmniej raz w tygodniu,
b) papier, tworzywa sztuczne i szkło - 
przynajmniej dwa razy w miesiącu,
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji: 
� okres jesienno - zimowy: przynajmniej raz w tygodniu, 
� okres wiosenno - letni: przynajmniej dwa razy w tygodniu.

(P.J.)

Katalog Firm

Obsługa biura „PISEMKO” Działalność wspomagająca
Małachowo 46

62-230 Witkowo

tel. 727 693 578

Usługi sekretarsko - biurowe

Oferujemy

�przepisywanie komputerowe prac i innych rękopisów,

�pomoc w przygotowaniu pism, podań , wniosków, odwołań - do Firm, Urzędów, 

Sądów itp.,

�pomoc i wypełnianie różnego rodzaju druków, kwestionariuszy itp.,

�sporządzanie CV i listów motywacyjnych, opinii itp.,

�pomoc w załatwianiu spraw formalnych petenta w Urzędzie, 

�prowadzenie korespondencji klienta i inne usługi biurowe,

�możliwość realizacji zleceń w domy klienta, biuro mobilne,

�usługi biurowe skierowane do osób mających ograniczony dostęp do usług ze 

względu na wiek lub niepełnosprawność.

tel. 727 693 578
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Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

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

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

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

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

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

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ustalanie 

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

e-mail: infrastruktura@witkowo.pl

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

e-mail: przetargi@witkowo.pl

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

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

Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194

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

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

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

Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23) 

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) 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 tel. 61 4779 277 

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

Biblioteka Publiczna Witkowo tel. 61 4778 162

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

Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28) 

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

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

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

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

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 10.00-17.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ

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

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych

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

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

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

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Europejski Numer Alarmowy tel. 112

HDK WITKOWO
Zaprasza na akcje poboru krwi, które odbędą się w 2014 roku:

28 czerwca, 13 września, 6 grudnia 
od godz.8:30 w sali OSP Witkowo

Dane kontaktowe
LIKWIDACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH  ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST NA TERENIE  GMINY I MIASTA WITKOWO W 2014 ROKU

Informuję, że osoby fizyczne i prawne, osoby władające obiektami użyteczności publicznej, 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, parafie, użytkownicy wieczyści oraz użytkownicy 
ogródków działkowych na terenie Gminy i Miasta Witkowo posiadający budynki, w których 
znajdują się materiały budowlane zawierające azbest lub posiadający takie materiały, które nie są 
już wykorzystywane, mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów związanych z ich likwidacją.

Finansowanie kosztów związanych z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest 
odbywać będzie się w dwóch wariantach:

1) 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 demontażu i unieszkodliwiania azbestu 
będzie zajmowała się wyłoniona w przetargu firma.

Regulamin udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów 
zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” oraz druki wniosków dostępne są w 
tut. Urzędzie, pok. nr 15, na stronie internetowej Urzędu www.witkowo.pl w zakładce Ochrona 
środowiska oraz na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl.

Wnioski w powyższej sprawie wraz z tytułem prawnym do nieruchomości oraz w przypadku 
demontażu pokrycia dachowego, potwierdzeniem odpowiedniego zgłoszenia w Wydziale 
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, a także w przypadku 
wnioskodawców prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem 
produktami rolnymi, oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie, należy składać 
do 30 września 2014 roku w tut. Urzędzie.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, 
pok. Nr 15, inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nr tel. (61) 477 81 94 w. 13.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Krzysztof Szkudlarek

�za jednodniowy wstęp motocyklem 

i motorowerem - 4,00zł,

�za jednodniowy wstęp pojazdem 

wielośladowym - poniedziałek - czwartek - 

5,00zł,

�za jednodniowy wstęp pojazdem 

wielośladowym - piątek - niedziela - 

8,00zł,

�karnet tygodniowy za pojazd wielośladowy 

- 25,00zł,

�karnet 2-tygodniowy za pojazd 

wielośladowy - 45,00zł,

�karnet cało-sezonowy za pojazd 

wielośladowy - 100,00zł,

�karnet cało-sezonowy dla mieszkańców - 

30,00zł,

�karnet cało-roczny dla użytkowników 

gruntów wieczystych - 100,00zł,

�opłaty za wejście do ośrodka ulegają 

obniżeniu o 50%, jeśli pojazd należy do 

inwalidy, który okaże się dokumentem 

stwierdzającym inwalidztwo,

�dzierżawcy gruntów na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego w Skorzęcinie

�otrzymują karnet w ramach płaconego 

czynszu,

�w przypadku braku potwierdzenia wjazdu, 

ustala się opłatę w wysokości 100,00 zł,

�opłaty dokonuje się w bezobsługowych 

automatach płatniczych znajdujących się 

na terenie Ośrodka.

�osoby niepełnosprawne mogą dokonać 

opłaty u osoby obsługującej automaty 

płatnicze w recepcji na bramie wjazdowej.

OKSiR Witkowo

Ceny za wjazd do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie
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Eliminacje do Mistrzostw Polski Jachtów Żaglowych RC klas F5-E - „Skorzęcin 2014”

W dniach 7-8.06.2014. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie odbyły się eliminacje do Mistrzostw Polski 

Jachtów Żaglowych RC klas F5-E - „Skorzęcin 2014”. W zawodach udział wzięło 24 zawodników w dwóch grupach 

wiekowych (juniorzy i seniorzy), podzielonych na dwie grupy (A i B). Zawodnicy zajmujący ostatnie miejsca w grupie A, 

spadali do grupy B, a pierwsi zawodnicy z grupy B przeszli do grupy A w następnym wyścigu. 

Uroczyste otwarcie zawodów nastąpiło 

w sobotę o godz. 9.30 przez Zastępcę 

Burmis t r za  G iM Wi tkowo Mar iana  

Gadzińskiego. O godz. 10.30 odbyły się 

pierwsze wyścigi. Sesja przedpołudniowa 

trwała do godz. 13.30, a następnie po 

przerwie obiadowej do godz. 18.00.

W tym dniu rewelacyjnie dopisała pogoda. 

Było słonecznie, był lekki podmuch wiatru, 

który sprzyjał zawodom i sprawił, że udało 

s ię rozegrać wiele emocjonujących 

wyścigów. W niedzielę wiatr nieco osłabł, 

ale i tak był wystarczający, by dokończyć 

zawody. Ostatnie biegi wykonano o godz. 

13,15 po których dokonano podsumowania 

eliminacji. Przy tej okazji wręczono dyplomy, 

puchary i nagrody.

Uroczystego zakończenia zawodów 

dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowa 

Krzysztof Szkudlarek oraz Przewodniczący 

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Telesfor 

Gościniak.

Wyniki regat w podziale na dwie grupy 
wiekowe przedstawiają się następująco:

SENIORZY:

1. POL 8 MULLER Mieczysław 

Bliza Wejherowo 11.1 (-6.0) 5.1

2. POL 96 JERECZEK Bartłomiej 

Mateusz Parchowo 40.1 (-16.0) 24.1

3. POL 63 KUKOWSKI Tomasz 

Bliza Wejherowo 39.4 (-14.0) 25.4

4. POL 90 ALBRECHT Paweł 

Wodnik Poznań 37.1 (-11.0) 26.1

5. POL 48 RAPACKI Wiesław 

Gdynia 55.5 (-21.0) 34.5

6. POL 122 BECKER Andrzej 

Bliza Wejherowo 62.4 (-17.0) 46.4

7. POL 86 DUTKOWSKI Karol 

Arwimont 74.1 (-23.0) 51.1

8. POL 92 MIKA Romuald 

LOK Żnin 74.7 (-17.0) 57.7

9. POL 78 KLAWIKOWSKI Karol 

Czarni Pieszcz 81.7 (-22.0) 59.7

10. POL 175 HAMROL Waldemar 

Wodnik Poznań 83.7 (-22.0) 61.7

11. POL 187 CYRA Szymon Bliza 

Wejherowo 84.7 (-22.0) 62.7

12. POL 32 JARMUZ Roman 

LOK Żnin 87.0 (-18.0) 69.0

13. POL 61 MYLLER Waldemar 

Bliza Wejherowo 98.0 (-20.0) 78.0

14. POL 140 KARDYNAL Ryszard 

Legnica 107.0 (-22.0) 85.0

15. POL 9 ALBRECHT Romuald 

Wodnik Poznań 114.0 (-22.0) 92.0

16. POL 03 Mikołajczyk Bogdan 

Gorzów WIkp 152.0 (-24.0) 128.0
JUNIORZY:

1. POL 17 GOSZ Paweł 

Bliza Wejherowo 59.1 (-19.0) 40.1

2. POL 99 WOŹNIAK(ML) Michał 

LOK Żnin 96.0 (-23.0) 73.0

3. POL 93 LASUT - BALCERZAK(ml) 

Szymon QK Żnin 101.0 (-20.0) 81.0

4. POL 108 KOLLMETZ Jakub 

Bliza Wejherowo 119.0 (-23.0) 96.0

5. POL 95 GOLIŃSKI(ml) Aleksander 

LOK Żnin 135.0 (-24.0) 111.0

6. POL 153 JAZDZEWSKI Filip 

Mausz Parchowo 141.0 (-24.0) 117.0

7. POL 33 KONKOL(ml) Kacper 

Bliza Wejherowo 143.0 (-24.0) 119.0

8. POL 38 Surma(ml) Kacper 

Czarni Pieszcz 151.0 (-24.0) 127.0

Ostatnim akcentem eliminacji było 

wspólne, pamiątkowe zdjęcie.

(J.H.)

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz 

Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof 

Szkudlarek, który powitał zebrane dzieci 

życząc spełnienia najskrytszych marzeń, 

zdrowia, uśmiechu oraz dobrej zabawy.

Obchody Dnia Dziecka uświetnił Program 

artystyczny pt. „Żyj zdrowo i kolorowo” 

w wykonaniu Agencji „RYTM” z Poznania, 

który cieszył się dużym zainteresowaniem 

i zachęcił dzieci do aktywnego odpoczynku na 

świeżym powietrzu.

Najmłodsi z radością uczestniczyli 

w zabawach przygotowanych przez 

organizatorów, wśród których znalazły się 

Tegoroczny Festyn z okazji Dnia Dziecka odbył się na terenach zielonych przy 

Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.
m.in. warsztaty plastyczne - (tektura i papier), 

warsztaty eksperymentu „Fizyka dla smyka”. 

Dodatkowo za udział dzieci otrzymywały 

nagrody, słodkości oraz „zwierzątka” 

wykonane z podłużnych baloników.

W trakcie trwania festynu można było też 

skorzystać z atrakcji - dmuchanego zamku, 

trampoliny, przejażdżki na kucykach 

i w br yczkach ,  zakup i ć  s łodkośc i  

przygotowane przez rodziców oraz wziąć 

udział w różnych zabawach rekreacyjno - 

spor towych  pr zygotowanych  pr zez  

organizatorów. Wspólnej zabawie sprzyjała 

piękna słoneczna pogoda, obchody cieszyły 

się dużym zainteresowaniem, a uśmiechy na 

twarzach uczestników potwierdzały fakt, iż 

bawili się bardzo dobrze.
(M.T.)




