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Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Witkowie 

W dniu 29 marca br. o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka 

odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Witkowie, zwołana przez Komisarza 

Wyborczego w Poznaniu, w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza elekta 

Witkowa.

Po  wys łu chan iu  he jna łu  gminy  

w wykonaniu saksofonisty p. Witolda 

Biegalskiego, Przewodnicząca Miejskiej Komisji 

Wyborczej w Witkowie p. Danuta Rabiega 

przedstawiła informację o wynikach wyborów 

na Burmistrza Gminy i Miasta, po czym 

dokona ła  w rę c zen ia  p .  Mar i anow i  

Gadzińskiemu Burmistrzowi elektowi 

zaświadczenia o wyborze.

Następnie p. Marian Gadziński złożył 

wobec Rady i licznie zebranych gości 

i mieszkańców następujące ślubowanie:

„Obejmując urząd burmistrza gminy 

i miasta uroczyście ślubuję, że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd 

sprawować będę tylko dla dobra publicznego 

i pomyślności mieszkańców gminy i miasta”.

Pan Burmistrz dodał do treści ślubowania 

zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg.”

P o  z ł o ż e n i u  w w .  ś l u b o w a n i a ,  

p. Przewodniczący Rady nałożył Burmistrzowi 

jako insygnium władzy - ozdobny łańcuch 

z napisem „Burmistrz Gminy i Miasta”. Zgodnie 

bowiem z art. 29a ustawy o samorządzie 

gminnym, objęcie obowiązków przez 

Burmistrza, następuje z chwilą złożenia wobec 

Rady ślubowania.

Następnie przedstawiciele Radnych, 

p. Beata Szkudlarek - żona śp. Krzysztofa 

Szkudlarka, przedstawiciele Sołtysów 

i Przewodniczących Zarządów Osiedli, Prezes 

ZNP, dyrektorzy placówek oświatowych, 

kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 

przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji 

społecznych, Radni Rady Powiatu, p. Łukasz 

Grabowski - pełniący tymczasowo funkcję 

Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik Gminy, 

mieszkańcy i przedstawiciele prasy złożyli 

Burmistrzowi gratulacje i wiązanki kwiatów.

Gratulacjom i życzeniom towarzyszyły 

oklaski zebranych na sali.

Pan Burmistrz podziękował wszystkim za 

liczny udział w tym szczególnym wydarzeniu 

które, jak podkreślił, jest dla niego zaszczytem i 

jednocześnie zobowiązaniem. Wyraził wolę 

współpracy z Radą Miejską, instytucjami 

działającymi na terenie gminy i z osobami, 

którym leży na sercu dobro gminy. 

Podziękował również za gratulacje i życzenia.

Wystąpienie p. Burmistrza przyjęto 

oklaskami.

Po zakończeniu sesji, wykonano na sali 

pamiątkową fotografię Radnych Rady Miejskiej 

z nowo wybranym Burmistrzem.
(B.R.M.)

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

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

„My Młodzi” zaśpiewali w Gnieźnie

Tradycyjnie od trzech  lat Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” z Ośrodka Kultury 

Sportu i Rekreacji w Witkowie występuje z koncertem charytatywnym w Domu 

Pomocy Społecznej im. Małżeństwa Trakowskich w Gnieźnie. 

W dniu 14 marca w świetlicy DPS na ulicy 

Wrzesińskiej koncertu wysłuchało około 40 

pensjonariuszy. W programie przygotowanym 

i poprowadzonym przez dyrygenta zespołu 

Katarzynę Wieczorek znalazło się 12 piosenek 

z lat sześćdziesiątych. Koncert został odebrany 

bardzo ciepło i wywołał wśród pensjonariuszy 

wiele pozytywnych wzruszeń. Po koncercie 

odbyło się spotkanie integracyjne przy kawie. 

Warto wspomnieć, że w ramach swojej 

działalności charytatywnej wspieranej przez  

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie 

zespół występował m.in. w Inowrocławiu, 

Pleszewie i Poznaniu. 

(M.B.)



  4-2016  4-2016 str. 3str. 3

IX Sztafeta Trzeźwości Powiatu Gnieźnieńskiego

W minioną niedzielę tj. 24 kwietnia do gminy Witkowo zawitali biegacze, biorący 

udział w IX Sztafecie Trzeźwości Powiatu Gnieźnieńskiego. W odbywającej się już 

po raz dziewiąty akcji, zorganizowanej przez: Trzemeszeński Klub Abstynencki, 

kluby abstynenckie „TĘCZA” z Witkowa i „ODNOWA” z Gniezna, Starostwo 

Powiatowe w Gnieźnie oraz gminy z terenu powiatu gnieźnieńskiego, wzięły 

udział osoby borykające się z problemem alkoholowym, które na trasie biegu 

wspierane były przez uczniów, młodzież i wielu życzliwych ludzi. W każdym 

z odwiedzanych punktów uczestnicy zapalali świece w intencji trzeźwości oraz 

składali kwiaty w miejscach ważnych dla historii danej gminy.

IX Sztafeta Trzeźwości pod przewodnictwem 

Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszna - 

Krzysztofa Derezińskiego oraz jego Zastępcy- 

Dariusza Jankowskiego, wystartowała 

o godzinie 9.oo z Trzemeszna. Po blisko 

pół torej  godziny biegacze,  którym 

towar zyszy l i  u czn iow ie  ze  Szko ły  

Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 

i z Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie 

dotarli do Witkowa, gdzie przy Pomniku 

Powstańców Wielkopolskich czekali na nich: 

Burmistrz Gminy i Miasta - Marian Gadziński, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Marian 

Walczak, Proboszcz miejscowej parafii - ks. 

Stanisław Goc, Radni - Tadeusz Śliwecki i Adam 

Kowalski, Przewodnicząca - Sekretarz Gminy 

i Miasta Witkowo - Elżbieta Kiełpińska 

i członek Gminnej Komisji Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 

Wiesława Papiewska. Zmęczonych, ale 

szczęśliwych uczestników sztafety powitał 

w Witkowie Burmistrz - Marian Gadziński, 

który podkreślił jak ważną inicjatywą dla ludzi 

borykających się z problemami alkoholowymi 

jest wypełnienie wolnego czasu, a udział w 

takim przedsięwzięciu na pewno pomaga im 

w poradzeniu sobie z przeciwnościami losu 

i własnymi słabościami. Życzył również 

wytrwałości w dalszej drodze, jaka czekała 

biegaczy tego dnia, po czym wspólnie 

z uczestnikami złożył wiązankę kwiatów przy 

Pomniku Powstańców Wielkopolskich. 

Następnie biegacze przeszli pod Pomnik Jana 

Pawła II, gdzie zapalili znicze i wspólnie 

odśpiewali ulubioną pieśń papieża czyli 

„BARKĘ”. Cała sztafeta w towarzystwie 

przedstawicieli władz i księdza proboszcza 

udała się do kościoła p.w. św. Mikołaja, by 

odmówić wspólnie modlitwę oraz zapalić 

świecę w intencji trzeźwości. 

Po pobycie w Witkowie sztafeta udała się 

w kierunku Niechanowa, a później odwiedziła 

jeszcze m.in.: Żydowo, Czerniejewo i Łubowo. 

Meta IX Sztafety Trzeźwości usytuowana była 

w Katedrze Gnieźnieńskiej, gdzie odbyło się 

uroczyste zakończenie niedzielnego biegu. 

Głównym celem, zorganizowanej już po raz 

dziewiąty, imprezy była promocja trzeźwości 

i aktywnego wypoczynku, integracja 

i współpraca klubów abstynenckich oraz 

instytucji działających na rzecz idei trzeźwości. 

Sztafeta była też przykładem współpracy 

gmin powiatu oraz znakomitą okazją 

do promocji  walorów turystycznych 

i krajoznawczych Powiatu Gnieźnieńskiego. 

W ramach tegorocznej edycji prowadzona była 

równ ież  kampan ia  p rewency jno  -  

informacyjna pod hasłem „ZAŻYWASZ - 

PRZEGRYWASZ”. 
(S.A.)

Otwarte Mistrzostwa Gminy Amatorów w Tenisie Stołowym

W dniu 23 kwietnia 2016 roku w Hali Sportowej Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Witkowie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Gminy Witkowo Amatorów 

w Tenisie Stołowym. 

Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz 

Gminy i Miasta w Witkowie - Marian 

Gadziński, który podziękował uczestnikom za 

udział w imprezie i życzył samych zwycięstw 

zawodnikom, choć jak stwierdził w sporcie 

muszą być także przegrani. Osobne 

podziękowania złożył organizatorom imprezy 

za upowszechnianie kultury fizycznej oraz 

propagowanie aktywnego spędzania czasu 

wolnego wśród dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych w myśl hasła: „NIECH NAS ŁĄCZY 

SPORT I ZABAWA”.

Organizatorami zawodów byli: Urząd 

Gminy i Miasta, Gimnazjum im. Adama Borysa 

oraz nauczyciele wychowania fizycznego 

z placówek oświatowych w Witkowie.

Mistrzostwa rozegrano w VII kategoriach 

wiekowych, w których wystartowało 

73 zawodników.

Wyniki zawodów:

Szkoły Podstawowe : klasy I - IV

Chłopcy: 1. Marek Olszewski - SP Witkowo; 

2. Fabian Stawikowski - ZSz-P Mielżyn; 

3. Hubert Kukulski - ZSz-P Mielżyn

Szkoły Podstawowe : klasy V - VI

Dziewczęta : 1. Maja Janowicz - SP Witkowo; 

2. Hanna Kiełczewska - ZSz-P Mielżyn; 3. Julia 

Ćwiklińska - ZSz-P Mielżyn

Chłopcy: 1. Łukasz Staniszewski - ZSz-P 

Mielżyn; 2. Kacper Rewers - SP Witkowo; 

3. Hubert Krause - ZSz-P Mielżyn

Szkoły Gimnazjalne

Dziewczęta: 1. Weronika Janowicz - 

Gimnazjum Witkowo; 2. Agata Tyborowska - 

G imnaz jum Wi tkowo;  3 .  Weron ika 

Szczygielska - Gimnazjum Witkowo 

Chłopcy: 1. Miłosz Rewers - Gimnazjum 

Witkowo; 2. Marek Wiącek - Gimnazjum 

Witkowo; 3. Damian Chyblewski - Gimnazjum 

Witkowo.

Seniorzy OPEN

1. Michał Skiba - Witkowo; 2. Filip Cichocki - 

Witkowo 3. Karol Staniszewski - Witkowo

Old-boy - mężczyźni powyżej 55 lat

1. Zdzisław Miśta - Witkowo; 2. Wojciech 

Piotrowski - Witkowo; 3. Tadeusz Śliwecki - 

Witkowo.

Tr z e c h  n a j l e p s z y c h  z a w o d n i k ó w  

z poszczególnych kategorii otrzymało od 

organizatorów pamiątkowe dyplomy, medale 

oraz nagrody rzeczowe w postaci tenisowego 

sprzętu sportowego, które wręczali Burmistrz 

Gminy i Miasta Marian Gadziński, radni Rady 

Miejskiej - Henryk Mucha i Tadeusz Śliwecki 

oraz Dyrektor Gimnazjum im. Adama Borysa 

Marian Łukowski i Wicedyrektor Arleta Bekas. 

(S.A.)
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VI rocznica katastrofy pod Smoleńskiem

W niedzielę 10.04.2016r. w całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające 
VI rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem. W kościele p.w. św. Mikołaja 
w Witkowie o godz. 10,30 odbyła się msza święta w intencji ofiar katastrofy 
pod Smoleńskiem. 

W „Kruchcie Pamięci Narodowej” przez 

cały dzień była zapalona świeca paschalna.  

Delegacja samorządowa w osobach: Burmistrz 

Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jóźwik, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian 

Walczak złożyła przy tablicy upamiętniającej 

katastrofę smoleńską wiązankę kwiatów. 

Również z tej okazji złożono wiązankę 

kwiatów i zapalono znicze przy Pomniku 

Powstańców Wielkopolskich.
(M.T.)

Spotkanie dotyczące przygotowania OW w Skorzęcinie do sezonu letniego 2016r. 

Dnia 21 kwietnia w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie 

dotyczące przygotowania OW w Skorzęcinie do sezonu letniego 2016r.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz GiM Witkowo 

Marian Gadziński, witając zaproszonych gości:

1. Przedstawiciele Policji w osobach: 

� p. Sławomir Sikorski Z-ca Komendanta 

Powiatowego Policji w Gnieźnie

� p. Mariusz Masłowski Komendant 

Komisariatu Policji w Witkowie

� p. Robert Recki Zastępca Naczelnika 

Wydziału Prewencji w Gnieźnie

2. p. Krzysztof Kapciński Zastępca 

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gnieźnie

3 .  Pr zeds tawi c ie le  S towar zyszen ia  

Użytkowników Ośrodka Wypoczynkowego 

 w Skorzęcinie w osobach:

� p. Dariusz Kwapich - Prezes

� p. Jerzy Adamiak 

� p. Zbigniew Modro

� p. Halina Wojciechowska

4. Przedstawiciele firmy ochraniarskiej 

Secura-Security w osobach:

� p. Wiesław Święcichowski właściciel firmy,

� p. Tomasz Sosiński dyrektor ochrony. 

5. Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu 

i Rekreacji w Witkowie p. Stanisław Rajkowski

6. Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie 

p. Piotr Jóźwik

7. Przewodniczący Komisji Finansów 

p. Grzegorz Kaźmierczak 

8. Pracownik ds. OW w Skorzęcinie Hanna 

Pietrowicz.

W czasie spotkania omówiono przede 

wszystkim sprawy związane z poprawą 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa na 

terenie OW w Skorzęcinie w sezonie 

2016r.Dyskutowano między innymi 

o sposobie i konieczności wykorzystania 

dodatkowego parkingu buforowego, 

konieczności dalszej rozbudowy monitoringu, 

oraz o przestrzeganiu zakazu parkowania na 

drodze dojazdowej do Ośrodka. Poruszono też 

sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania 

Ośrodka.
(H.P.)
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Ognisko upamiętniające 1050. rocznicę
Chrztu Polskiego

Ogień przeszedł przez całą Polskę - od Tatr, aż po Morze Bałtyckie. Pierwsze „ognisko” 

zapłonęło o godz. 20.00 przy krzyżu na Giewoncie, a na terenie naszej Gminy o godz. 20,20.
(M.T.)

W całej Polsce zapłonęły ogniska upamiętniające 1050. rocznicę Chrztu Polski. 

Strażacy z Gminy Witkowo również włączyli się w czwartkową ogólnopolską 

akcję zapalania ognisk w ramach uczczenia 1050. rocznicy Chrztu Polski. 

Wyniki głosowania w wyborach uzupełniających
do Rady Miejskiej w Witkowie w okręgu nr 3 

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 647

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 329

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 329

Frekwencja wyborcza w wyniosła: 50,85%

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm. ) 
informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy 
ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie zostały wywieszone następujące wykazy:

- w dniu 15 kwietnia 2016r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH 
W WITKOWIE, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETRGU,

- w dniu 19 kwietnia 2016 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH 
W RUCHOCINKU, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE 

BEZPRZETARGOWEJ oraz WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH 
W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE PRZEZANCZONYCH 

DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE PRZETARGU. 

Utworzono Spółdzielnie Socjalne 

Powołane Spółdzielnie Socjalnie są 

przedsiębiorstwami społecznymi, czyli 

podmiotami gospodarczym o rynkowej 

orientacji, realizującym potrzeby osób 

o niskiej  zatrudnialnośc i  i  n iskich 

kwal i f ikac jach ,  twor ząc  formy i ch  

tymczasowego i stałego zatrudnienia.

Celem ich powołania jest umożliwienie 

osobom bezrobotnym i niepełnosprawnym 

aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie 

działalności społecznej na rzecz osób 

z a t r u d n i o n y c h  w  S p ó ł d z i e l n i .

Powołanie Spółdzielni Socjalnych jest 

alternatywą misji w zakresie przeciwdziałania 

bezrobociu.

Utworzone spółdzielnie będą zajmować 

się następującą tematyką:

- „Razem być” - spółdzielnia będzie 

dziennym domem opieki dla dzieci od 2,5 do 6 

lat oraz osób starszych. Spółdzielnia 

pows tan i e  w  Wymys ł ow ie  (Gmina  

Trzemeszno),

- „Pomocnik od zaraz” - spółdzielnia 

będzie świadczyć usługi opiekuńcze dla osób 

starszych, chorych w ich własnych domach, 

usługi sprzątania mieszkań, firm oraz inne 

prace porządkowe. Siedziba spółdzielni 

będzie w Małachowie-Szemborowicach.

- „Domowe przysmaki” - spółdzielnia 

będzie prowadzić przetwórstwo rolno-

spożywcze oraz usługi cateringowe dla firm 

i osób indywidualnych, na jej terenie będzie 

r ó w n i e ż  p r o w a d z o n a  k a w i a r e n k a  

z domowymi przysmakami. Siedziba 

spó łdz ie ln i  będz ie  w  Ma łachowie -

Szemborowicach, a do realizacji zamówień 

wykorzystana będzie kuchnia przetwórstwa 

rolno-spożywczego zbudowana w ubiegłym 

roku.
(S.M.)

W dniu 13 kwietnia 2016r. w siedzibie Stowarzyszenia Światowid 
w Małachowie- Szemborowicach odbyło się spotkanie założycieli trzech 
Spółdzielni Socjalnych: „Domowe przysmaki”, „Pomocnik od zaraz” oraz 
„Razem być”. W spotkaniu wspólnie z przedstawicielami Gmin: Czerniejewo, 
Niechanowo, Orchowo i Trzemeszno uczestniczył między innymi Pan Marian 
Gadziński - Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo.

11. Rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Jak co roku, późnym wieczorem w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II - 2 

kwietnia o godz. 21.37 zapalono w oknach budynku Urzędu Gminy i Miasta 

w Witkowie pamiątkowe znicze.

Pontyfikat papieża Polaka trwał 27 lat 

i był trzecim pod względem długości 

w dotychczasowej  h is tor i i  Kośc io ła 

katolickiego. 1 maja 2011 roku sześć lat po 

śmierci papież Jan Paweł II został 

beatyfikowany, a 27 kwietnia 2014 roku 

został kanonizowany.
(S.A.)
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Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie 

Mariana Gadzińskiego. Komendanta 

Powiatowego PSP w Gnieźnie Jacka 

Michalaka, Prezesa Oddziału Miejsko-

Gminnego ZOSP RP w Witkowie Mariana 

Łukowskiego. 

Podsumowanie warsztatów szkoleniowych 

odbyło się przy wspólnym poczęstunku.
(M.J.)

Warsztaty szkoleniowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych „Integracja 2016”
pod hasłem „Kreatywność i pewność siebie”

Warsztaty szkoleniowe - łączą w sobie 

elementy treningu i edukacji. Najlepszy 

ratownik to taki, który działa z otwartym 

umysłem, nie odrzuca żadnej z opcji (pod 

warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa 

ratowników oraz poszkodowanych) szuka 

alternatywy, koncepcji lub nowych skojarzeń, 

myśli kreatywnie, a to prowadzi do uzyskania 

oryginalnych i stosownych rozwiązań 

w działaniach ratowniczych.

Cele warsztatów :

� kształtowanie i doskonalenie umiejętności 

współpracy, współdziałania zastępów,

� kształtowanie i doskonalenie umiejętności 

posługiwania się sprzętem pożarniczym,

� wyrabianie i utrwalanie ogólnych zasad 

BHP, organizacja łączności na terenie akcji.

W szkoleniu uczestniczyły jednostki OSP 

z terenu gminy Witkowo: OSP Witkowo, OSP 

Skorzęcin, OSP Mielżyn, OSP Wiekowo, 

jednostki z terenu powiatu gnieźnieńskiego: 

OSP Kruchowo, OSP Mnichowo, OSP Kłecko, 

OSP Ułanowo, OSP Modliszewo, OSP 

Niechanowo oraz powiatu słupeckiego: OSP 

Powidz, OSP Wola Koszucka. 

Warsztaty przeprowadzane były przez 

fachową kadrę pod kierunkiem dowódcy 

Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Gniezna mł. 

bryg. Bartosza Klich oraz odbywały się pod 

czujnym okiem odwiedzjących gości: 

W celu podniesienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu 
powiatu gnieźnieńskiego i słupeckiego w dniu 16 kwietnia 2016 r.  na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego Skorzęcinie, za zgodą Burmistrza Gminy i Miasta 
Witkowa Pana Mariana Gadzińskiego oraz w porozumieniu z  Komendantem PSP 
z Gniezna mł. bryg. Jackiem Michalakiem, jednostki OSP Wiekowo i OSP Mielżyn 
zorganizowały warsztaty szkoleniowe „Integracja 2016”pod hasłem  
„Kreatywność i pewność siebie”

„Wyprawa do krainy kwiatów”

Dzieci weszły do kwiaciarni pełne radości, 

przywitała ich wspaniała gama kolorów 

i zapachów. Bogactwo barw zapierało dech. 

Wnętrze kojarzyło się z pełnym życia 

czarodziejskim ogrodem, w którym wiosna 

panuje cały rok.

Pracujące tam panie przybliżyły 

przedszkolakom sekrety tego barwnego 

świata. Opowiadały o kwiatach ciętych, 

doniczkowych oraz układaniu bukietów. 

Demonstrowały, jak o nie dbać, stosując 

specjalne odżywki i wykonując inne czynności 

pielęgnacyjne, co było ciekawą lekcją wiedzy 

i odpowiedzialności. Dzieci poznawały je 

poprzez dotyk oraz próbowały przypisać im 

nazwy. Dowiedziały się też,  że w kwiaciarni 

oprócz roślin znajdują się inne interesujące 

przedmioty, między innymi ozdoby 

Wielkanocne, stanowiące integralny element 

polskiej tradycji.

Panie nie poprzestały na słowach, 

każdemu przedszkolakowi ofiarowały 

pięknego tulipana, który będzie przypominać 

o ciekawej wycieczce.

Powrót do przedszkola nawiązywał do 

naszej wyprawy. Dzieci, wykorzystując 

zdobytą wiedzę, poszukiwały oznak długo 

oczekiwanej wiosny.
(I.P.)

W pogodny marcowy dzień dzieci z grupy „Słoneczka” Przedszkola Miejskiego 
wybrały się na wycieczkę do Kwiaciarni „Bajka”. Celem wyprawy było 
zapoznanie się z zawodem oraz poszerzenie wiedzy na temat środowiska 
lokalnego. 

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
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Wycieczka młodzieży ze Świetlicy
Środowiskowej do Bydgoszczy
Dnia 5 marca młodzież ze Świetlicy Środowiskowej działającej przy Gimnazjum 
im. A. Borysa w Witkowie wraz z wychowawcami udała się na wycieczkę do 
Bydgoszczy. Celem wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Mydła i Historii Brudu 
oraz uczestnictwo w warsztatach mydlarskich. 

Podopieczni świetlicy podczas pobytu 

w muzeum usłyszeli wiele ciekawych 

i zaskakujących informacji o sposobach 

higieny zmieniających się na przestrzeni 

wieków. Mogli także zobaczyć interesujące 

i c z a s a m i  ś m i e s z n e  e k s p o n a t y  

przypominające dawne czasy walki z brudem. 

Znalazła się również okazja, by wejść do 

starodawnej balii oraz spróbować prania na 

tarze. Na zajęciach warsztatowych nasi 

zwiedzający własnoręcznie wykonali mydło 

według staropolskiej receptury i swojego 

projektu. 

W harmonogramie wycieczki było też 

zwiedzanie najstarszego bydgoskiego 

kościoła - katedry pw. św. Marcina i Mikołaja, 

a także Wyspy Młyńskiej, malowniczej ulicy 

Długiej oraz rynku, gdzie młodzież zobaczyła 

Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej. 

Wielkim zainteresowaniem cieszyła się 

również rzeźba Przechodzący przez rzekę 

usytuowana nad Brdą,  zawieszona 

i balansująca na linie w pobliżu mostu im. 

Jerzego Sulimy-Kamińskiego. Sobotni wyjazd 

był bardzo udany, dostarczył uczestnikom 

wielu niezapomnianych wrażeń. Oprócz tego 

każdy wrócił do domu z własnoręcznie 

wykonanym pachnącym mydłem, które (do 

czasu, nim się nie wymydli) będzie 

przypominało tę wyprawę.
(G. F.)

Lekcja historii inaczej

W dniu 6 kwietnia br. uczniowie klas pierwszych Gimnazjum im. A. Borysa 

w Witkowie mieli okazję uczestniczyć w niecodziennej lekcji historii. Stało się to 

za przyczyną pana Romana Pankiewicza, który gościł w Bibliotece Publicznej 

Miasta i Gminy Witkowo. 

Roman Pankiewicz już po raz trzeci przyjął 

nasze zaproszenie. Tym razem wizyta 

związana była z ukazaniem się ostatniej jego 

książki pt. „Niemcy, moja mała ojczyzna - 

drugi żywioł”, która jest efektem jego trzy 

letniego pobytu w tym kraju. Ta i dwie 

poprzednie są wynikiem zagranicznych 

wyjazdów zarobkowych.

Po krótkim powitaniu, nasz gość rozpoczął 

opowieść o zachodnim sąsiedzie poczynając od 

początków państwa niemieckiego aż do 

współczesności. Przybliżył sylwetki kilku osób, 

które miały ogromny wpływ na kształt i rozwój 

państwa.

Opowieść przepełniona ciekawostkami 

z życ ia  codz iennego p isar za oraz 

mieszkańców miast, w których przebywał, 

m.in. Berlina, Lipska, Frankfurtu nad Menem 

uatrakcyjnił barwnymi zdjęciami i filmem. 

Pokazując obrazy współczesnych miast 

niemieckich, mówił o skutkach źle rozumianej 

demokracji, przestrzegał młodzież przed 

używaniem narkotyków i alkoholu, wskazując 

na ich zgubne i wyniszczające następstwa.

Na zakończenie były podziękowania 

i symboliczny kwiat, a cisza i skupienie 

panujące na sali mogły tylko przekonać 

obserwatora o słuszności tego typu spotkań.

 Książki autorstwa pana Romana Pankiewicza 

czyta się jak opowieść lekką, łatwą 

i przyjemną. Wszystkie trzy tytuły znajdują się 

w naszych zbiorach. Zachęcam do lektury.

(W.G.)

Spotkanie autorskie z Tanyą Valko

Dyrektor i Pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo serdecznie 

zapraszają na spotkanie autorskie z Tanyą Valko, które odbędzie się 9 maja 

(poniedziałek), o godz. 19.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury 

im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie ul. Jana Pawła II 3.

Tanya Valko to pseudonim absolwentki 

arabistyki Instytutu Filologii Orientalnej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodziła się 

i wychowała w Krakowie. Była nauczycielką 

w Szkole Polskiej w Libii, a następnie 

długoletnią asystentką ambasadorów RP. 

Przez ponad dwadzieścia lat mieszkała 

w krajach arabskich, w tym w Arabii 

Saudyjskiej. Obecnie przebywa w Indonezji.

Twórczość literacką zapoczątkowała jako 

poetka, jednak pomimo zainteresowania jej 

utworami zaczęła skłaniać się do prozy. 

Jest autorką książek o Libii: „Libia od kuchni”, 

„Życie codzienne w Trypolisie” oraz „Sahara - 

ocean ciszy”.

Zainteresowania zdrowym stylem życia 

zaowocowały książkami: „Dość odchudzania - 

czas na dietę”, „Nowoczesna książka 

kucharska” oraz „Odchudzająca książka 

kucharska”. Jest autorką bestsellerowej 

„Arabskiej sagi”, na którą złożyły się: 

„Arabska żona”, „Arabska córka”, „Arabska 

księżniczka”, „Arabska krew” oraz ostatnio 

wydana „Arabska krucjata”.

Sukces skłonił autorkę do rozpoczęcia 

następnego cyklu powieściowego pod 

zbiorczym tytułem „Azjatycka saga”, której 

pierwszy tom nosi tytuł „Okruchy raju”, drugi - 

„Miłość na Bali”. 
(W.G.)

Warsztaty makijażu
W piątek, 15 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Centrum Kultury 
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyły się darmowe warsztaty makijażu 
organizowane przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie wraz 
z firmą AVON.

Na warsztatach uczono jak krok po kroku 

wykonać codzienny makijaż, jakich do tego 

używać kosmetyków,  jak dobierać  

kolory i odcienie, czego unikać i jak 

eksperymentować z kosmetykami, a to 

wszystko pod okiem oficjalnej makijażystki 

firmy AVON.

W trakcie spotkania uczestniczki miały 

możliwość praktycznego sprawdzenia 

i poprawienia swoich umiejętności. Zapoznały 

się również z zagadnieniami teoretycznymi. 

Wizażystka omówiła zasady dotyczące 

pielęgnacji skóry, jak również odpowiedniego 

doboru kosmetyków do różnych typów cery, 

czy urody a dodatkowo wykonała makijaż 

pokazowy na chętnych uczestniczkach 

warsztatów. Zgromadzone Panie opuściły 

Centrum Kultury w pełnym makijażu oraz 

wspaniałych nastrojach. 

(OKSiR Witkowo)
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Z życia szkoły w Mielżynie

stole.

Śniadanie Daje Moc - to tytuł kampanii 

zdrowotnej realizowanej przez uczniowie kl. 1 

zorganizowali po raz kolejny zajęcia na temat 

zdrowego odżywiania. Poznały nową 

piramidę żywienia. Dowiedziały się więcej na 

temat białka i węglowodanów. Wykorzystano 

akcję Jabłko w szkole i do dania „Zapiekanki 

z ryżem” dzieci dołożyły starte jabłka. 

Uczniowie zadbali również o higieniczne 

spożywanie posiłków oraz warunki pracy.

Egzamin szóstoklasisty!

No i stało się !!! Nasi szóstoklasiści 

5 kwietnia 2016r. napisali ostatni sprawdzian 

na koniec szkoły podstawowej. Było troczę 

tremy, ale humory też dopisywały. Mamy 

nadzieję, że wszystkim dobrze poszło. 

A obecni uczniowie kl.5 mogą już odetchnąć 

z ulgą. Za rok nie będą pisać sprawdzianu

Konkursy matematyczne

Pangea 2016 

3 marca 2016 r. uczniowie szkoły 

podstawowej kl. 4-6 oraz gimnazjaliści wraz 

z nauczycielami matematyki p. Urszulą Potaś, 

Ireną Nowak i Ewa Popek wzięli udział 

w I etapie Międzynarodowego Konkursu 

Matematycznego - Pangea. Drugi etap już 29 

kwietnia!

Szkolny Mistrz Działań Pisemnych- 

to hasło konkursu matematycznego dla kl. 4 

zorganizowanego przez Ewę Popek. W piątek 

18 marca 2016 r do rywalizacji przystąpiło 18 

uczniów. Podzieleni na dwuosobowe zespoły 

mieli do rozwiązania zestaw 5 zadań. Wśród 

nich: Zakupy, Szyfr do sejfu, Ciekawe daty, 

Odwrócone piramidy oraz Kto sprytniejszy. 

Zwyciężyły trzy zespoły - 1 m. Szymon 

Indrzejczak i Jakub Kowalski, 2 m - Oskar 

Malawko i Martyna Rutkowska, 3 m - Kasia 

Kupaj i Michalina Bondalska. 

Coca - Cola Cup 2016

Dnia 30 marca 2016 r. na boisku orlik 

w Witkowie rozegrano turniej piłki nożnej. 

Wzięło w nim udział sześć drużyn: Gimnazjum 

Wi tkowo ,  G imnaz jum Ko ła czkowo ,  

Gimnazjum Mielżyn , Gimnazjum nr 1 i nr 2 we 

Wrześni oraz Lider Trzemżal.

Niestety w tym roku nie zdobyliśmy 

kwalifikacji do gry w kolejnym etapie turnieju. 

Trzeba jednak przyznać, że nasza drużyna 

darmo skóry nie sprzedała.

Gimnazjaliści kibicują! 

19 marca 2016 r. godz. 17.00 na stadionie 

przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu rozgrywany 

był mecz pomiędzy Lechem Poznań a Legią 

Warszawa.

Mecz Lecha z Legią był świetnym 

wydarzeniem sportowym z rewelacyjną 

oprawą przygotowaną przez kibiców, a co 

ważne my tam byliśmy. Niestety nasz Lech 

przegrał, jednak wrażenia pozostaną 

niezapomniane.

Wycieczka do Giecza

Dnia 08.03.2016r. uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w wycieczce do Rezerwatu 

Archeologicznego w Gieczu, w ramach 

projektu ERASMUS+ „Culture and History 

without Borders - Succes in Diversity, Diversity 

in Success”.

Gimnazjaliści zwiedzili wystawę muzealną 

i gród pierwszych Piastów w Gieczu. Następnie 

młodzież wzięła udział w podchodach 

zorganizowanych przez pracowników 

rezerwatu. Rozwiązując różne zagadki 

związane z grodem, uczniowie naszej szkoły 

pomyślnie rozszyfrowali ukryte hasło. 

Młodzież obejrzała także prezentację 

multimedialną, która dotyczyła dawnych 

w i e r z e ń ,  z w y c z a j ó w  i  o b r z ę d ó w  

wielkanocnych. Każdy z uczestników wyjazdu 

mógł wykonać również świąteczne ozdoby. 

Na koniec wszyscy udali sie do osady i szukali 

tam słodkości ukrytych przez wielkanocnego 

zajączka.

Obdarowani słodyczami i z nową wiedzą 

wszyscy wrócili z wycieczki z uśmiechami na 

twarzach.

Numerprojektu: 

2015-1-CZ01-KA219-014005_4

Tytułprojektu: „Culture and History without 

Borders - Success in Diversity, Diversity in 

Success”

W ramach projektu Erasmus+ 

„Culture and History withoutBorders- 

Success in Diversity, Diversity 

in Success”  sześcioro uczniów 

z gimnazjum w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Mielżynie: Wiktoria 

Franczak, Ewelina Nowacka, Grzegorz 

Nowaczyk, Dawid Patrzek, Piotr 

Szczepański, Paula Wiącek wzięło 

udział w spotkaniu młodzieży 

wraz z opiekunami: Małgorzatą 

Walczykiewicz oraz Elwirą Wasiewicz 

na Słowacji w dniach 13.03 - 

19.03.2016r. Uczniowie zostali przywitani 

chlebem i solą przez nauczycieli i uczniów 

ubranych w tradycyjne słowackie stroje, 

następnie wysłuchali kilku pieśni ludowych 

w wykonaniu uczennic i uczniów szkoły 

Zák ladnáško la  s  Ma te r skouško lou  

Zubrohlava. 

 Nasi uczniowie brali udział w warsztatach 

wielkanocnych zorganizowanych w szkole, 

współpracując z uczniami z Czech, Turcji, 

Włoch oraz Słowacji tworzyli własnoręcznie 

ozdoby wielkanocne m.in. wydmuszki, 

pierniki, świece, mieli też możliwość poznania 

tradycji związanych z obchodzeniem 

Wielkanocy na Słowacji. Uczniowie na 

warsztatach tworzyli także plakaty z logo 

naszego projektu.

 Uczniowie odwiedzili takie miejscowości 

jak DolnýKubín czy Klin, znany z ogromnej 

figury Jezusa oraz przepięknego widoku na 

panoramę Tatr. W Zubrohlavie uczniowie mieli 

możliwość odwiedzenia lokalnej piekarni, 

zobaczenia jak wygląda codzienna praca 

w piekarni, degustacji wypieków oraz 

spróbowania swoich sił w tworzeniu warkoczy 

z ciasta.

 Uczniowie odwiedzili również muzeum 

Wsi Orawskiej w Zubercu oraz najczęściej 

odwiedzany przez turystów zamek w Europie, 

a mianowicie Zamek w Orawie.

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach 

tradycyjnego drukowania niebieskich tkanin 

w Párnicy. Pokazano im sposób ich farbowania 

- używa się do tego drewnianych pieczęci. 

Każdy mógł  spróbować  swoich  s i ł  

w farbowaniu tkanin.

 U r o c z y s t a  w s p ó l n a  k o l a c j a  

podsumowująca nasze spotkanie odbyła się 

w ostatni wieczór naszego pobytu na Słowacji. 

Uczniowie już nie mogą doczekać się 

przyjazdu swoich przyjaciół do Polski w maju!

(E.P.)

Nasz udział w konkursach

Dnia 21 marca 2016 r. uczniowie kl.1a 

z wych. Henryką Gadzińską i kl. 1 b z Ewą 

Popek oraz z kl. 2a z Natalią Dżygałą 

przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu 

SYNAPSIK MEN Wydawnictwa Synapsa 

z Łodzi. Trzeba było rozwiązać test wiadomości 

na poziomie pierwszej i drugiej klasy. 

Czekamy na wyniki!!

Wielkanocna pisanka - to hasło 

Gm innego  Konkur su  P l a s t y c znego  

zorganizowanego przez OKiR, w którym 

udział wzięli uczniowie kl. 1b i 2a. Dzieci 

wykonywały jajko przestrzenne, które można 

podziwiać na wystawie zorganizowanej 

w Domu Kultury w Witkowie. Wśród 

wszystkich 36 uczestników troje z naszej 

szkoły zostało nagrodzonych. 

I m zajęła Amanda Łyskawa z kl. 1b, II m 

Piotr Przybylski z kl 1b a III m Maciek 

Jałoszyński z kl. 2a 

Innowacja w kl.1b

W kręgu sztuki to tytuł innowacji 

pedagogicznej realizowanej w tym roku 

szkolnym w kl. 1b. Wśród tematów m.in. jest: 
Spotkania z malarstwem i sztuką 

ludową.  Cele: Poznawanie stylów 

malarskich oraz malarzy regionu i świata; 

Budzenie zainteresowań dorobkiem 

kulturalnym własnego regionu; Wdrażanie do 

kulturalnego uczestnictwa w spotkaniach 

z twórcami kultury w naszej gminie; 

Rozwijanie umiejętności projektowania 

i wykonywan ia  p rac  p la s ty cznych  

z zastosowaniem różnorodnych technik 

plastycznych, wspólnego uzgadniania treści, 

planowania i podziału pracy.

W ramach tej tematyki zorganizowano 

Kącik ludowy, wzięto udział w różnych 

konkursach plastyczny na różnych szczeblach, 

przygotowujemy się przeglądu teatrów oraz 

zorganizowaliśmy spotkanie dla rodziców 
Wielkanocne warsztaty na ludowo. 

Dnia 16 marca do sali 24 przybyło bardzo 

dużo gości mamy i babcie. Wykonano ozdoby 

na wielkanocny stół- zajączki, pisanki, 

ptaszki. Na zakończenie dzieci recytowały 

wiosenne wiersze oraz biesiadowano przy 

Śniadanie daje moc

Słowacja

Słowacja
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Ponad 1600 małych flażolecistów 

spo tka ło  s i ę  na  spe c j a l nym,  

j u b i l e u s z o w y m  m u z y k o w a n i u  

w poznańskiej katedrze, by uczcić 

1050. rocznicę Chrztu Polski. 

W repertuarze artystów znalazły się 

polskie pieśni religijne i patriotyczne, 

a także średniowieczne melodie 

taneczne. Mali muzykanci po brzegi 

wypełnili poznańską świątynię, zajmując 

miejsca w ławkach, w bocznych kaplicach, na 

posadzce prezbiterium, a nawet wokół 

ołtarza. Dzieciom towarzyszyli nauczyciele, 

katecheci, rodzice i dziadkowie. Spotkanie 

rozpoczęła pieśń „Nie bój się, wypłyń na 

głębię” do słów św. Jana Pawła II. „Kiedy 

Mieszko I 1050 lat temu, w 966 roku, przyjął 

chrzest, a wraz z nim cały lud, wszystko 

zaczęło się zmieniać. Książę wraz ze swoim 

ludem rozpoczął życie według Ewangelii, 

a Polska znalazła się w gronie krajów 

chrześcijańskich Europy Zachodniej” - mówił 

do dzieci bp Damian Bryl. Biskup pomocniczy 

archidiecezji poznańskiej zaznaczył, że 

tegoroczny jubileusz jest okazją do 

świętowania i dziękowania Panu Bogu za to, 

że przez te wszystkie wieki błogosławił naszej 

ojczyźnie. „Warto też przypomnieć sobie, że 

każdy z nas został ochrzczony i od tego 

momentu może mówić, że jest ukochanym 

dzieckiem Boga” - podkreślił ksiądz biskup. 

Zachęcił dzieci, by odnowiły swą przyjaźń 

z Panem Jezusem i rozbudziły pragnienie 

miłości ojczyzny. Bp Bryl zaapelował też do 

obecnych w katedrze rodziców, opiekunów 

i nauczycieli, by pielęgnowali wśród młodego 

pokolenia tradycję śpiewania i grania polskich 

pieśni religijnych i patriotycznych. Podczas 

spotkania w świątyni miała miejsce „kolorowa 

mod l i twa” ,  pod c za s  k t ó re j  d z i e c i  

przypomniały sobie znaczenie i symbolikę 

kolorów szat l i turgicznych. Zebrani 

w katedrze odśpiewali też modlitwę Regina 

C a e l i .  F l a ż o l e c i s t o m  w k a t e d r z e  

akompaniował Jacek Pupka, organista 

katedralny. Każdy uczestnik spotkania 

otrzymał specjalnie przygotowany na tę 

okazję śpiewnik. Na zakończenie flażoleciści 

przypomnieli pieśń „Boże, coś Polskę”, 

a następnie wyszli na plac katedralny, gdzie 

przy akompaniamencie Swarzędzkiej 

Orkiestry Flażoletowej zagrali najstarszą 

zachowaną polską pieśń żołnierską „Idzie 

żołnierz borem lasem”. Wykonali również 

ś redn iow ie czne  me lod ie  taneczne .  

W koncercie wzięły udział dzieci ze szkół 

i ośrodków kultury z całej Polski. Witkowo 

reprezentowali uczniowie z klasy 2a, 

którzy uczą się grać na flażolecie na 

zajęciach prowadzonych przez p. Iwonę 

Piórkowską. Dzieciom towarzyszyli 

r ó w n i e ż  r o d z i c e -  p .  A .  M a r c z a k  

i p. M. Michalski.

 W ramach akcji „Mądra szkoła 

czyta dzieciom” uczniowie klasy 2 h wraz 

z wychowawczynią N. Biesek wybrali się do 

W Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie ...

przedszkola „Bajka” w Witkowie. Celem 

wizyty było czytanie przygotowanych 

wcześniej bajek, przez starszych kolegów 

i koleżanki, przedszkolakom z grupy „Kotki”. 

Dla uczniów z jednej strony był to ogromny 

stres, natomiast z drugiej strony mogli oni 

sprawdzić swoje umiejętności czytelnicze. 

Pomiędzy czytaniem bajek były przerwy na 

t a ń c e ,  k t ó r e  i n t e g r o w a ł y  d z i e c i .  

Na zakończenie przedszkolaki i uczniowie 

mieli czas na wspólną zabawę i posilenie się 

cukierkami. Wizyta była bardzo udana.

 32 uczniów z klas I-III i 27 uczniów 

z  k l a s  I V- V I  w z i ę ł o  u d z i a ł  

w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego 

Myślenia, który został zorganizowany 

przez Centrum Edukacji Szkolnej 

z Warszawy. Do udziału w konkursie 

zgłosili się uczniowie, którzy potrafią 

rozwiązywać łamigłówki, rebusy i logiczne 

zadan ia .  C i ekawa  fo rmu ła  zadań  

konkursowych umożliwiła trening i rozwój 

logicznego myślenia, który przyda się nie 

tylko w matematyce, ale także na innych 

przedmiotach wymagających rozwiązywania 

problemów oraz w życiu codziennym. Konkurs 

polegał na pisemnym udzieleniu odpowiedzi 

na 26 pytań testowych. Zróżnicowany stopień 

trudności pytań i ciekawe opracowanie 

graficzne stanowiły dla uczniów zachętę do 

wzięcia udziału w konkursie, a więc wysiłku 

intelektualnego i sprawdzenia swych 

u m i e j ę t n o ś c i .  N a j l e p s i  o t r z y m a j ą  

grawerowane dyplomy, tytuł Arcymistrza, 

Mistrza i Eksperta Logicznego Myślenia. 

Arcymistrzowie i Mistrzowie uhonorowani 

zostaną dodatkowo nagrodami książkowymi. 

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy 

uznania. Wyniki konkursu poznamy w maju. 
Koordynatorkami konkursu w szkole 

były: I. Piórkowska i A. Woś.

 W dniach 8-14 marca odbył się 

TYDZIEŃ Z MATEMATYKĄ pod hasłem 

„Rusz głową” zorganizowany przez 

n a u c z y c i e l i  m a t e m a t y k i :  

M. Będzieszak, B. Szcześniak, 

J. Chmielewską i K. Kotecką. Celem akcji 

było doskonalenie sprawności rachunkowej, 

rozumowanie i  tworzenie strategi i ,  

m o d e l o w a n i e  m a t e m a t y c z n e ,  

wykorzystywanie i tworzenie informacji, 

przełamywanie bariery niechęci do 

matematyki i rozwijanie zainteresowania 

matematyką  o raz  zauważan ie  j e j  

w codziennym życiu. Uczniowie klas IV-VI 

uczestniczyli w konkursach: Rachmistrz 

Klas Czwartych - algorytmy działań na 

liczbach naturalnych. Zwycięzcami zostali: 
A. Karwasińska z kl. IV d, M. Lemiesz 

z kl. IV a; Rachmistrz Klas Piątych - 

działania na ułamkach zwykłych. Zwyciężyli: 

M. Bala, M. Janowicz, D. Manuszak z V 

a, W. Łuczyńska, K. Stefaniak, 

A. Śliwecka z V b, B. Majorczyk, 

E. Moksik z V c. Z okazji Ogólnopolskiego 

Dnia Matematyki (12 marca) uczniowie klas 

szóstych w dniach 8-14 marca brali 

udział w turnieju „Matematyka 2016 

z polskimi przysłowiami”. Inicjatorem 

i organizatorem Dnia Matematyki w Polsce 

jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 

4improve - patron merytoryczny programu e-

math.pl. Szóstoklasiści rozwiązywali zadania 

tekstowe pracując w grupach. 24 zadania, 

z którymi zmagali się uczniowie ukazywały, 

że matematyka istnieje w każdej dziedzinie 

życia, a jej znajomość jest niezbędna do 

poradzenia sobie w prostych czynnościach, jak 

choćby gotowanie, podróżowanie. Gratulacje 

należą się wszystkim szóstoklasistom za 

zaangażowanie i wysokie wyniki. W dniu 11 

marca odbył się Konkurs Logicznego Myślenia, 

w którym również brali udział uczniowie kl. IV-

VI. Ponadto można było obejrzeć wystawę brył 

i przedmiotów użytkowych wykonanych przez 

uczniów klas szóstych i czwartych oraz poznać 

sylwetki i myśli sławnych matematyków, 

a także wystawę 28 plakatów wykonanych 

przez uczniów klas czwartych, piątych 

i szóstych. Ich tematem była matematyka 

w handlu, sporcie, modzie, w muzyce, wokół 

nas i inne. Najwyżej ocenione zostały 

plakaty wykonane przez: W. Popek, 

J. Miechowicz, O Dziencielak z kl.VI e - 

m. I, M. Wielgus z kl. VI e - m. II, 
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Flażoleciści z kl.2a

Tydzień z matematyką

Uczniowie kl. 2h czytali bajki przedszkolakom
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A. Pustelnik z kl. V d - m. III. Bardzo 

dużym zainteresowaniem cieszyły się 

ilustracje z iluzjami oraz pokaz kostek 

Rubika w wykonaniu ucznia klasy V b - 

Błażeja Lewandowskiego. W ramach 

współpracy  z wychowawcami  

Świetlicy Środowiskowej, dnia 

14.03.16r. odbyły się zajęcia dla ich 

wychowanków, które przeprowadziła 

Jolanta Chmielewska. Dzieci poznały 

chińską układankę „Tangram”, a następnie 

wykonały piękne prace plastyczne, które 

zostały wyeksponowane w świetlicy szkolnej. 
Na dużych przerwach czynna była 

„kawiarenka matematyczna”, a w niej 

można było grać w gry planszowe, 

rozwiązywać zagadki, rebusy i łamigłówki 

matematyczne, a także sprawdzić, ile osób 

zmieści się w metrze sześciennym. Oczywiście 

nie zabrakło słodkiego poczęstunku. 

14 marca po raz trzeci w naszej szkole 

obchodziliśmy święto Liczby Pi. W tym roku 

święto tej niezwykle popularnej i zarazem 

bardzo tajemniczej liczby obchodzili również 

uczniowie klas młodszych, którzy pięknie 

udekorowali tę liczbę wiosennymi barwami. 
Najpiękniejsze prace wykonali: 

J. Krauze, K. Rakowska z kl. I d, 

K. Manuszak z kl. I f, Ł. Sobieralski 

i I. Szmańda z kl. II a, A. Chęś z kl. III b, 

A. Sterling z kl. III a. Chętni uczniowie 

mogli obejrzeć film pt. „Dzień Liczby Pi”, 

sprawdzić swoją wiedzę odpowiadając na 

pytania również dotyczące liczby pi. Brali 

udział w konkursie na ułożenie jak 

największej liczby rzeczowników 

zaczynających się od cząstki „pi”. 

Najwięcej ułożyli: S. Andrzejczak z kl. 

VI a - 39 słów oraz Sz. Bruch z kl. VI a - 

37 słów. Uczniowie klasy VI d wyjaśniali, 

gdzie wykorzystuje się liczbę pi oraz jak się ją 

oblicza. Chętne osoby mogły same dokonać 

obliczeń wykorzystując przygotowane 

pomoce. Od samego rana w całej szkole 

r o z p o c z ę ł y  s i ę  p o s z u k i w a n i a  

„zaginionej” liczby pi. Najwięcej 

znaleźli: A. Sikorska, A. Cichacki, 

K. Nowak i M. Sierzputowski z kl. IV c 

oraz Z. Tomaszewska z kl. IV d. Również 

dzieci ze świetlicy szkolnej poznały liczbę 

pi oraz rozwiązywały różne zadania i zagadki 

logiczne. Najpiękniejsze wiosenne liczby 

pi wykonali: Z. Antczak z III b, 

J. Łykowska z kl. I a, M. Roszyk z kl. II 

h. TYDZIEŃ Z MATEMATYKĄ obfitował w wiele 

atrakcji. Każde dziecko mogło pobawić się 

matematyką i przekonać się, że jest ona 

naprawdę ciekawa i wcale nie jest straszna, 

i jest wszędzie. Dziękujemy wszystkim 

zaangażowanym w organizację i przebieg 

akcji - nauczycielom, uczniom oraz 

sponsorom.

 W poniedziałek, 21 marca uczniowie 

kl. 2a i 2e wraz z wychowawczyniami 

p. I. Piórkowską i p. J. Zawiślak oraz 

rodzicami wybrali się na wycieczkę do 

historycznego miejsca. W Rezerwacie 

Archeologicznym Gród w Grzybowie 

uczestniczyli w obrzędzie pożegnania zimy 

według obyczajowości Słowian, który 

korzeniami sięga okresu sprzed 966 roku, 

a dotyczy czasu związanego z okresem końca 

zimy i nastaniem wiosny. Jest on kultywowany 

do dzisiaj. Mowa tu o paleniu i topieniu 

Marzanny. Pracownicy Grodu przygotowali 

nietypowe niespodzianki. Dzieci „cofnęły się” 

w czasie i razem z wojami zwiedzały chaty 

dawnych Słowian. Mogły również rozwiązać 

wiosenne krzyżówki i przygotować kolorowe 

gaiki. Największą jednak atrakcją był 

korowód kolorowych kukieł z udziałem wojów 

ze Stowarzyszenia Edukacji i Odtwórstwa 

Historycznego AUREA TEMPORA z Poznania. 

Wszystkie klasy, które przyjechały do 

Grzybowa przygotowały oryginalne 

Marzanny. Po rozstrzygnięciu konkursu na 

najbardziej oryginalne kukły kolorowe 

Marzanny zostały spalone. Dzieci razem 

z wojami oficjalnie powitały wiosnę. Widok 

ogniska oraz klimat grodu sprzyjał inwencji 

twórczej uczniów, którzy na przygotowanych 

sztalugach tworzyli wiosenne obrazy. 

Po działaniach plastycznych na uczestników 

imprezy czekała pyszna grochówka. 

Przygoda z wojami na długo pozostanie 

w pamięci uczniów kl. 2a i 2e. Warto znaleźć 
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się w tym unikalnym miejscu i poczuć „ducha 

czasu”. Tradycyjnie, jak co roku, klasa 6e 

z wychowawczynią Małgorzatą 

Krauze, chciała przywitać wiosnę 

ogniskiem. Niestety pogoda tym razem im nie 

s p r zy j a ł a .  „ Ca ł ą  na s zą  imp rezkę  

przenieśliśmy do garażu, deszcz nam na 

głowy nie padał, a my zajadaliśmy się 

smakowicie grochóweczką, potem mieliśmy 

trochę szczęścia i pogoda na tyle poprawiła się, 

że zagraliśmy w naszego ulubionego 

"Palanta” oraz rozegraliśmy mecz w nogę. 

To popołudnie było mile spędzonym czasem 

w gronie koleżanek i kolegów.” 

Z okazji Dnia Św. Patryka, święta 

hucznie obchodzonego w Irlandii, w szkole 

został zorganizowany quiz wiedzy właśnie 

o tym kraju. Jego celem było rozwijanie 

zainteresowań uczniów, otwartość na 

różnorodność kultury, zwyczaje, poszerzanie 

wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz 

zachęcenie do odwiedzenia tej pięknej 

zielonej wyspy. Chętni uczniowie klas szóstych 

21 marca zmierzyli się z 30 pytaniami quizu 

dotyczącymi m.in. środowiska naturalnego, 

sportów narodowych, symboli kraju oraz 

muzyki. Najlepszy wynik uzyskał uczeń 

klasy 6c Arkadiusz Kośmiński. 

Serdecznie gratulujemy! Uczniowie za udział 

w konkursie otrzymali drobne upominki. 

Organizatorem quizu była M. Kuster-Walczak. 

 W ramach obchodów Światowego Dnia 

Wody, 17 marca uczniowie klas 2d i 3b 

uczestniczyli w wycieczce do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Witkowie. 

Przywitał ich kierownik Zakładu Gospodarki 

Komunalnej, pan Tomasz Nowak, który 

wprowadził w tematykę „Skąd się bierze woda 

w kranie?”. Następnie pan Marian Walczak - 

kierownik Wydziału Wodociągów i Kanalizacji 

- oprowadził i szczegółowo opowiedział 

o ujęciu wód podziemnych, chlorowaniu 

i filtrowaniu wody. Przybliżył również 

specyfikę zajęć osób pracujących w ZGK. 

Dzieci z zainteresowaniem oglądały 

urządzenia niezbędne do magazynowania 

i uzdatniania wody. Dowiedziały się, jaką 

drogą płynie woda do naszych kranów. 

Wycieczka była pouczająca. Uczniowie mają 

świadomość, że WODA TO SKARB i z pewnością 

będą ją oszczędzać. Na zwiedzających czekała 

jeszcze niespodzianka - pracownicy wręczyli 

dzieciom długopisy, balony oraz słodycze. Tak 

skończyła się hydrologiczna wyprawa 

zorganizowana przez B. Reszuto - Kośmińską 

i A. Woś. Natomiast na terenie szkoły, 

uczniowie, nauczyciele, rodzice zostali 

zaproszeni do obejrzenia wystawki pod 

hasłem „WODA TO SKARB”, którą 

przygotowali członkowie Klubu Przyrodniczo - 

Turystycznego klas II i III, również pod opieką 

B. Reszuto - Kośmińskiej i A. Woś.

 Na początku marca uczniowie klas 1a 

i 1d wraz z wychowawczyniami 

M. Wójcicką i M. Kurczewską oraz 

paniami K. Kozica i B. Rakowską 

pojechali do Biskupina. Pierwszoklasiści 

poznal i  s taropolsk ie  obr zędy oraz 

pr zygotowywal i  po t rawy i  ozdoby 

w ie lkanocne .  Za ję c i a  war sz ta towe  

obejmowały: przedstawienie zwyczajów 

i obyczajów wielkanocnych, przebranie się 

w stroje, pokaz - koszyków wielkanocnych, jaj 

różnych wielkości  i  kolorów, stołu 

wielkanocnego, palm, ubijanie masła 

w kierzynkach, formowanie i strojenie 

baranków, wykonanie, pieczenie i dekoracje 

mazurków, zdobienie pisanek, tworzenie 

palm wielkanocnych. Świąteczne spotkanie 

zakończyło się uroczystym posiłkiem 

wielkanocnym.

 W połowie marca uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych. 

Dzieci wysłuchały nauk rekolekcyjnych, 

uczestniczyły we Mszy świętej i Drodze 

Krzyżowej. Obejrzały również misterium 

pt.: „Zbawienie przyszło przez krzyż” 

w wykonaniu uczniów klas piątych i szóstych 

pod  k i e runk iem p .  M .  Mar c i n i ak  

i M. Markiewicz. Natomiast w ramach lekcji 

religii uczniowie klas czwartych i piątych 

przygotowali ozdoby świąteczne: palmy, 

pisanki, koszyczki z papieru, które ozdobiły 

korytarz szkolny. Zakończyła się 

akc ja „Zaczarowany ołówek”  

Koordynatorki akcji: M. Marciniak. 

M. Markiewicz,  G. Zaryczna, 

s. Michalina Adamska, serdecznie 

d z i ę k u j ą  u c z n i o m ,  r o d z i c o m  

i nauczycielom, którzy zaangażowali 

się w zbiórkę przyborów szkolnych dla 

dzieci w Afryce.

 Wychodząc naprzeciw akcji „DARMOWE 

JABŁKA W SZKOLE”, uczniowie klasy 5b na 

godz in ie  wychowawcze j  omawial i  

właściwości odżywcze i zdrowotne 

jabłek. Rozmawiali też o walorach 

smakowych znanych im gatunków jabłek. 

Zgłaszali swoje propozycje i pomysły na 

potrawy i przetwory, które można przyrządzić 

z tych smacznych i zdrowych owoców. Na 

kolejnej lekcji wychowawczej uczniowie 

pracowali w kilkuosobowych grupach. 

Zadaniem zespołów było wykonanie plakatu, 

który propagowałby walory jabłek, jak 

również zachęcał do ich spożywania. 

Po zakończeniu prac, każda grupa 

zaprezentowała i omówiła swój plakat. Efekty 

twórczej pracy uczniów klasy 5b można było 

oglądać na korytarzach budynku B. Mamy 

nadzieję, że zachęciły one pozostałych 

uczniów do zjedzenia kolejnego jabłka. 

(sp)

Powitanie wiosny w Grzybowie
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Koncert zespołu „U Studni”

 Grupa muzyczna „U Studni” tworzona jest 

p r zez  muzyków  wywodzący ch  s i ę  

z ikonicznego dla polskiej sceny poezji 

śpiewanej „Starego Dobrego Małżeństwa”. 

Na scenie pojawił się zespół w składzie: Ola 

Kiełb-Szawula, Wojciech Czemplik, Dariusz 

Czarny, Andrzej Stagraczyński i Ryszard 

Żarowski. Muzycy przez prawie dwie godziny 

raczyli słuchaczy pięknymi utworami 

z umiejętnie dobranym tekstem i niebanalną 

oprawą muzyczną.

Zespół „U Studni” swój najnowszy 

program opiera na wierszach Adama 

Ziemianina, wybitnego krakowskiego poety, 

a także na utworach autorstwa Oli 

Kiełb, Darka Czarnego i  Ryszarda 

Żarowskiego. Mądra refleksja, afirmacja 

życia we wszystkich jego przejawach, liryka 

najwyższej próby i optymizm, to oprócz 

przepięknej harmonii głosów wokalistów 

i akompaniujących instrumentów główne 

cechy przekazu i stylu wykonywanego przez 

artystów „U Studni”.

Publiczności mocno udzieliła się radość 

z obcowania z muzyką. Dodatkowym 

zaskoczeniem był wspólny występ młodego 

miłośnika zespołu „U Studni” - 5-cio i pół 

letniego Ignasia,  który bez tremy 

zaśpiewał razem z muzykami piosenkę 

pt. „Przesiadkowo w Częstochowie”.

Zgromadzona publiczność nie kryła 

zadowolenia, gromkimi brawami i owacją na 

stojąco wyraziła swoje uznanie dla muzyków. 

Balsam dla duszy i ciała. Tymi słowami można 

podsumować słowno-muzyczne wydarzenie 

jakie odbyło się w niedzielny wieczór w sali 

widowiskowej Centrum Kultury w Witkowie.

(OKSiR Witkowo)

W niedzielę 17 kwietnia 2016r. w sali widowiskowej Centrum Kultury 

im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się koncert zespołu „U Studni”, 

którego organizatorem był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Spotkanie kierowników, dyrektorów jednostek
organizacyjnych Gminy Witkowo 

Głównym tematem była aktualna sytuacja tych jednostek oraz założenia do projektów 

organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017.
(M.P.)

W dniu 5 kwietnia 2016r. odbyło się spotkanie kierowników i dyrektorów 

jednostek organizacyjnych Gminy Witkowo.

„Polski-mój język, moja kultura”
Konkurs Językowy „Polski-mój język, moja kultura” organizowany przez Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie pod patronatem Starosty Gnieźnieńskiego  

odbył się 4 kwietnia 2016r . 

To już V edycja zmagań z pułapkami i często 
sprawiającymi trudność formami języka 
ojczystego. Konkurs dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych ma na 
celu popularyzację wiedzy o języku ojczystym, 
poprawnej pisowni i wymowy oraz jego roli w 
zachowaniu kultury, estetyki i tożsamości 
narodowej. Ma także wyzwalać kreatywność 
młodzieży, budzić i rozwijać w młodym 
człowieku przeżycia estetyczne.

Oprócz testu merytorycznego, uczestnicy 
losowali fragmenty prozy współczesnej- 
ukazującej motyw tolerancji- ze „Świata Zofii” 
Josteina Gaardera oraz „Podróży Teo” 
Catherine Clement, czytali je publicznie, 
stosując zasady oratorskie, i interpretowali 
przeczytany tekst.

Do konkursu przystąpiło 20 osób z: I LO 
w Gnieźnie, ZSEO w Gnieźnie, ZSP nr 2 
w Gnieźnie, ZSP w Witkowie, Gimnazjum 
im. Kompanii Powidzkiej 1918 w Powidzu 
i Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie.

Konkurs przygotowały- Krystyna Popielec - 
Stürmer (polonistka ZSP w Witkowie) 
i Krystyna Żok ( nauczyciel bibliotekarz ZSP 
w Witkowie).

Honorowymi gośćmi byli: Dyrektor 
Wydziału Kultury i Sportu, Turystyki 
i Promocji- Marcin Makohoński oraz Inspektor 

Wydziału Kultury i Sportu, Turystyki i Promocji 
- Maciej Walery.

Klasyfikacja V Powiatowego Konkursu 
Językowego „Polski-mój język, moja kultura”.

Szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce 
Aleksandra Krych - ZSP Witkowo; II miejsce 
Mikołaj Krzysiek - I LO im. B. Chrobrego 
w Gnieźnie; III miejsce Anna Wojciechowska - I 
LO im. B. Chrobrego w Gnieźnie; Wyróżnienie 
dla Bartosza Bugajaka - ZSP nr 2 w Gnieźnie

Szkoły gimnazjalne: I miejsce Maksym 
Kędzierski - Gimnazjum im. A. Borysa 
w Witkowie; II miejsce Maurycy Chwiłka - 
Gimnazjum im. Kompanii Powidzkiej 1918 
w Powidzu; III miejsce Antoni Kaźmierski - 
Gimnazjum im. Kompanii Powidzkiej 1918 
w Powidzu.

Wyróżnienia otrzymały: Kornelia Tyczka, 
Alicja Pustelnik - Gimnazjum im. A. Borysa 
w Witkowie. Zwycięzcom gratulujemy 
i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych 
zmaganiach w 2017 roku.

Słodki poczęstunek dla wszystkich 
uczestników konkursu przygotowali uczniowie 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 
pod czujnym okiem pani Barbary Sesiuk i pani 
Anny Malendowicz-Koteras. 

 (K.P.S.)
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Młody Europejczyk

W piątek 11 marca 2016r. w Gimnazjum im. Adama Borysa odbyło się uroczyste 
podsumowanie Szkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. Przez pięć 
miesięcy chętni uczniowie z klas II oraz III mierzyli się z różnorodnymi 
zadaniami, łatwiejszymi i trudniejszymi, które dotyczyły różnych aspektów 
związanych z Unią Europejską. Podczas wszystkich etapów uczniowie 
wykazywali się sporą wiedzą znacznie wykraczającą poza podstawę 
programową z geografii czy z wiedzy o społeczeństwie. 

W piątkowe popołudnie wszyscy uczestnicy 

konkursu spotkali się na gali, podczas której 

dyrektor gimnazjum pan Marian Łukowski 

w towarzystwie pełniącego funkcję Burmistrza 

Gminy i Miasta Witkowa pana Łukasza 

Grabowskiego oraz organizatora konkursu 

pana Tomasza Majchrzaka ogłosili wyniki 

konkursu.

Honorowy tytuł MŁODEGO EUROPEJCZYKA 

za zwycięstwo w konkursie otrzymał Patryk 

Sołtysiak z klasy IIa. Tuż za nim na podium 

uplasował się Wiktor Sadowski z klasy IIIb, 

a trzecie miejsce przypadło Mateuszowi 

Roszkowiakowi z klasy IIb Laureaci konkursu 

otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody. 

Pozostali uczestnicy otrzymali również 

dyplomy za udział w konkursie oraz nagrody. 

Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu 

zostały ufundowane przez dyrektora szkoły 

p. Mariana Łukowskiego oraz pełniącego 

funkcję Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 

p. Łukasza Grabowskiego. 

Na koniec spotkania Pan Łukasz 

Grabowski wręczył jeszcze jedną nagrodę dla 

zwycięzcy konkursu - Patryka Sołtysiaka. 

Tą nagrodą okazał się „okolicznościowy bilet” 

na wyjazd do Parlamentu Europejskiego. 

Wycieczka ta została ufundowana dla Patryka 

wraz z opiekunem przez Posła do Parlamentu 

Europejskiego, Pana Ryszarda Czarneckiego. 

Reasumując należy stwierdzić, że wszyscy 

uczestnicy dzięki udziałowi w konkursie 

zyskali nie tylko nagrody, ale przede 

wszystkim wiedzę, której już nikt im nie 

zabierze oraz potrafili samodzielnie tę wiedzę 

zdobywać. 
(T.M.)

Odkrywali oblicza naszej planety

W sobotę 12 marca witkowskie gimnazjum był gospodarzem etapu finałowego 
XII Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego. Tegoroczne hasło konkursu 
„Oblicza Ziemi” nawiązywało do poruszanej tematyki, czyli litosfery oraz 
procesów modelujących wygląd naszej planety.

Na finał międzypowiatowy przybyło sześć 

dwuosobowych reprezentacji uczniów 

z powiatów: słupeckiego (Kowalewo 

Opactwo), wrzesińskiego (Nowy Folwark, 

Pyzdry) oraz gnieźnieńskiego (gimnazjum 

nr 1 Gniezno, gimnazjum Stowarzyszenia 

„Rodzice- Dzieciom” oraz Witkowo).  Podczas 

zmagań konkursowych „młodzi odkrywcy” 

udali się na naukową ekspedycję po 

8 stanowiskach geologicznych. Na każdym 

stanowisku spotykali różnorodne zadania, np. 

rozpoznawali skały, analizowali profile 

geologiczne, wykazywali się orientacją na 

mapie (rozpoznawanie łańcuchów górskich 

oraz pustyń), itp., które rozwiązywali w ściśle 

określonym czasie.

Czas konkursu upływał bardzo szybko i po 

kilkudziesięciu minutach, do pracy przystąpiła 

komisja konkursowa, która sprawdziła 

poprawność wykonanych zadań. Na tej 

podstawie zostali ustaleni laureaci konkursu:
I miejsce: Weronika Janowicz, 

Patryk Sołtysiak, Gimnazjum 

im. Adama Borysa w Witkowie,

II miejsce: Gimnazjum nr 1 z Gniezna,

III miejsce: Gimnazjum z Pyzdr.

Na koniec spotkania dyrektor szkoły 

p. Marian Łukowski oraz pełniący funkcje 

burmistrza gminy i miasta Witkowo p. Łukasz 

Grabowski wręczyli laureatom dyplomy 

i nagrody. Pozostali uczestnicy również 

otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody 

za udział w konkursie.

(T.M.)

Dzień Kobiet w Maleninie 

Dnia  6 marca  2016 r. w Maleninie z pomocą Sołtysa i Rady Sołeckiej 
zorganizowano Dzień Kobiet. W święcie prócz pań miejscowych uczestniczyły 
m.in. panie z Odrowąża. Gościliśmy również pana dzielnicowego i kandydatów 
na Burmistrza. Naszym menu była obiadokolacja z cateringu, wiejskie placki 
i torcik.

Warsztaty florystyczne w witkowskim Centrum Kultury

We wtorek, 22 marca br. młodzież ze Świetlicy Środowiskowej działającej przy 
Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie brała udział w Wielkanocnych 
Warsztatach Florystycznych zorganizowanych przez Centrum Kultury 
im. Krzysztofa Szkudlarka. 

Warsztaty pod hasłem „Wiosna, ach to Ty!” 

prowadziła florystka - Pani Dorota Tarłowska. 

Każdy z uczestników pod okiem instruktorki 

wykonał świąteczny stroik - kompozycję 

z wiosennych kwiatów. Warsztaty były bardzo 

ciekawe, dzięki nim młodzież poznała wiele 

przydatnych tajników wiedzy florystycznej, 

mogła także sprawdzić swoje umiejętności 

i poczucie estetyki w układaniu bukietów 

kwiatowych.

(na)
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Katalog Firm

Bezpłatna reklama przedsiębiorców
z terenu Gminy Witkowo 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zaprasza wszystkich przedsiębiorców 

z terenu Gminy Witkowo do nadsyłania materiałów promocyjnych do publikacji 

w katalogu firm. Wystarczy przygotować krótką informację o prowadzonej 

działalności oraz dane adresowe.

Nadesłane materiały zostaną jednorazowo opublikowane na łamach Witkowskich Wiadomości 

Samorządowych (bezpłatne wydawnictwo o nakładzie 1500 egzemplarzy docierające 

bezpośrednio do mieszkańców Gminy).

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, 62-230 Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1

telefon: 61 477-81-94 (wew. 31), e-mail: promocja@.witkowo.pl

Zachęcamy wszystkich do bezpłatnej promocji swojej firmy

WYDAWANIE WNIOSKÓW 

Dział Świadczeń Rodzinnych  ul. Sportowa 15 

- wnioski na pierwsze i drugie dziecko    

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polna 4a 

- wnioski na drugie dziecko

    Bank Spółdzielczy w Witkowie ul. Stary Rynek 14 

- wnioski na drugie dziecko

 SKŁADANIE WNIOSKÓW 

Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Sportowa 15

NA ZŁOŻONE WNIOSKI W OKRESIE OD 01.04.2016r. DO 01.07.2016r. 

ŚWIADCZENIA BĘDĄ WYPŁACANE  ZE SPŁATĄ OD 01.04.2016 r.
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Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

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

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

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

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

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

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ustalanie 

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

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

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

e-mail: przetargi@witkowo.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 61 4778 491

e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl 

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197 

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

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

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

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo tel. 61 4778 162

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

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

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

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

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

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

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 10.00-17.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ

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

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych

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

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

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

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Europejski Numer Alarmowy tel. 112

Dane kontaktowe

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

 25 czerwca,10 września, 10 grudnia
w 2016 roku od godz. 8:00 w sali OSP Witkowo

Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej 
Informujemy, że w naszym mieście funkcjonuje system darmowej pomocy 
prawnej. Punkt 

prowadzony jest przez 
Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowice 12, 62-230 
Witkowo. Uprawnieni mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatną pomoc adwokatów 
oraz radców prawnych.

darmowej pomocy prawnej znajduje się w budynku 
przy ul. Sportowej 15 (świetlica terapeutyczna) i 

Otwarcie punktów bezpłatnej pomocy 
prawnej w Witkowie jest rezultatem wejścia 
w życie ustawy, zakładającej stworzenie 
ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 
Z usług adwokatów i radców prawnych można 
skorzystać od poniedziałku do piątku, 
w następujących godzinach:

Poniedziałek od godz. 13:00 - 18:00
Wtorek od godz. 13:00 - 18:00
Środa od godz. 13:00 - 17:00
Czwartek od godz. 14:00 - 18:00
Piątek od godz. 13:00 - 18:00

Do otrzymania bezpłatnej pomocy 
prawnej uprawnieni są:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku 
poprzedzającego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej 
Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą 
naturalną, klęską żywiołową lub awarią 
techniczną.

Uprawnieni  będą mogl i  uzyskać 
informacje w zakresie: prawa pracy; 
przygotowania do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej; prawa cywilnego; spraw 
karnych;  spraw admin is t racy jnych;  
ubezp ie czen ia  spo łe cznego ;  sp raw 
r o d z i n n y c h ;  p r a w a  p o d a t k o w e g o  
z wyłączeniem spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej 
o obowiązującym stanie prawnym, 
przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu 
rozwiązania dotyczącego jej problemu 
prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego 
wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie 
niezbędnym do udzielenia pomocy, 
z wy łą c zen i em p i sm  p ro ce sowych  
w postępowaniach przygotowawczym lub 
sądowym i pism w postępowaniu sądowo-
administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub o ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu.

(A.F.)
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13 KWIETNIA - Dzień Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest polskim świętem obchodzonym co roku 

13 kwietnia. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił je poprzez aklamację 

14 listopada 2007 roku, a jego przesłaniem jest oddanie hołdu ofiarom zbrodni 

katyńskiej.

P o d  P o m n i k i e m  P o w s t a ń c ó w  
Wielkopolskich delegacja samorządowa 
w osobach: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
Marian Gadziński, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Jóźwik, Sekretarz Gminy 
Elżbieta Kiełpińska i Skarbnik Gminy Halina 
Rzepecka złożyła kwiaty oraz minutą ciszy 
uczciła pamięć ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 (M.T.)

Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę 
opublikowania przez Niemców w 1943r. 
informacji o odkryciu w Rosji masowych 
grobów obywateli Polski. Jak podają źródła 
historyczne wiosną 1940 roku radziecka 
policja polityczna NKWD rozstrzelała ponad 
21.000 obywateli Polski, w tym ponad 10.000 
oficerów wojska i policji. Wiele kwestii 
związanych z tą zbrodnią nie zostało dotąd 
wyjaśnionych.

„PROMYK” w restauracji
„ Liliowy Staw” w Małachowie Złych Miejsc

W dniu 9.03.2016r. Zarząd Koła „PROMYK” Witkowo zorganizował spotkanie 

z okazji „ Światowego Dnia Inwalidy” oraz „Międzynarodowego Dnia Kobiet”. 

W spotkaniu udział wzięło ok. 100 osób tj. członkowie „PROMYKA” 

oraz zaproszeni goście: były współzałożyciel Stowarzyszenia  „PROMYK” 

Witkowo, z-ca Burmistrza GiM Witkowo pan Marian Gadziński, Radny Rady 

Powiatu Gnieźnieńskiego pan Telesfor Gościniak, jako członek honorowy.

innym, jak i  wytrwałości w tak niełatwej 
pracy. Spotkanie odbyło się przy wspólnym 
obiedzie, była również kawa i ciasto.

Wszyscy uczestnicy spotkania wrócili 
zadowoleni, z nadzieją spotkania się 
w następnym toku w takim samym składzie.

(na)

Spotkanie rozpoczął Prezes Ludwik 
Rajzel, witając serdecznie przybyłych 
członków, zaproszonych gości. Następnie głos 
zabrali zaproszeni goście, którzy w krótkich 
słowach podziękowali za zaproszenie życząc 
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz 
dalszych sił do działania na polu pomocy 

Spektakl Teatru Art-Re pt. „Skrzat Titelitury”

14 kwietnia 2016 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury im. Krzysztofa 

Szkudlarka w Witkowie odbył się spektakl, którego organizatorem był Ośrodek 

Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

bezpośredni kontakt z widownią, prowadzili 
z nią dialog i włączyli dzieci do wspólnej 
zabawy. Młodzi widzowie żywo reagowali na 
wydarzenia na scenie pomagając bohaterom.

Spektakl miał także wymiar edukacyjny - 
dzieci mogły nauczyć się, że zarozumialstwo, 
przechwalanie się i mówienie nieprawdy 
prowadzi do przykrych konsekwencji. Barwne 
przedstawienie z pięknymi strojami, 
scenografią i muzyką na długo pozostanie 
w naszej pamięci.

(na)

Dzieci z terenu naszej Gminy obejrzały 
spektakl przygotowany przez Studio Małych 
Form Teatralnych Art-Re z Krakowa. 
Przedstawienie pt. „Skrzat Titelitury” oparte 
jest na baśni braci Grimm. Opowiada o córce 
młynarza, która przez swojego ojca 
chwalipiętę zostaje poddana próbie. Król każe 
jej uprząść ze słomy złoto. Jeśli jej się to uda - 
zostanie królową. Z pomocą dziewczynie 
przychodzi tytułowy Skrzat Titelitury. Będzie 
jednak musiała za to drogo zapłacić.

Aktorzy bardzo szybko nawiązali 

1050 rocznica Chrztu Polski

Z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski, delegacja samorządowa z naszej Gminy 

w osobach: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie Pan Piotr Jóźwik oraz Sołtys 

Sołectwa Kamionka Pani Renata Robaszkiewicz uczestniczyła w inauguracji 

Kościelno - Państwowych Obchodów tej rocznicy oraz poświęcenia 

jubileuszowego dzwonu Mieszko i Dobrawa na Ostrowie Lednickim.
(M.T.)
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XI Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Witkowie

Dzień 16 kwietnia 2016 roku długo pozostanie w pamięci w środowisku strażackim. Był to dzień podsumowań pracy 

Zarządu M-G ZOSP RP w Witkowie za okres 5- letniej działalności oraz wytyczenia zadań na kadencję 2016-2021. 

Kownacki. Wszyscy goście wyrażali swoje 

uznanie i podziękowania za bezinteresowną 

pracę zapewniającą bezpieczeństwo pożarowe 

na terenie Gminy Witkowo i nie tylko oraz 

niesienia pomocy drugiemu człowiekowi 

wszędzie tam, gdzie chodzi o jego dobro, 

zdrowie i dobytek.

Na nową kadencję 2016 - 2021  prezesem 

Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP 

w Wi tkowie  wybrano  dh  Mar iana  

Łukowskiego. Wiceprezesami zostali dh 

Jolanta Barańska i dh Mariusz Janowicz, 

komendantem gminnym dh Tomasz Kuliński, 

sekretarzem dh Karina Wawrzyniak, 

skarbnikiem dh Wiesław Goll, a członkiem 

prezydium ds. młodzieży dh Grzegorz 

Barański. Pozostali członkowie zarządu to: 

Izydor Kobielski, Andrzej Kobielski, Marian 

Krych, Jerzy Kubasiak, Paweł Lisiak, Artur 

Dobrychłop, Jan Orchowski i Łukasz 

Gromadziński. Przewodniczącym Komisji 

Rewizyjnej Oddziału M-G ZOSP został dh 

Henryk Krause, wiceprzewodniczącym Adam 

Kujawa, a sekretarzem Tomasz Rachelski.  

Składamy serdeczne podziękowania za 

udzieloną pomoc: Pani Honoracie Glanc, 

Dyrektorowi  Banku Spó łdz ie l czego 

w Witkowie, Prezesowi Gminnej Spółdzielni 

„SCH” w Witkowie, Spółdzielni Spółek 

Rolniczych, Spółce Sobieski Trade, Spółce KOS-

POL z Kołaczkowa, Panu Stefanowi 

Pokładeckiemu - „ELPOS” Gniezno oraz 

niezawodnym Paniom Iwonie Orchowskiej, 

Ewie Janickiej-Stejakowskiej i Joannie 

Andrzejewskiej. 
(J.B.)

XI Zjazd przebiegał w doniosłym nastroju, 

na którego wpływ miało wystrój sali, 

rozpoczęcie obrad hymnem państwowym 

i odgłosem syren z samochodu strażackiego 

jadącego do wypadku samochodowego, jak 

również grupy przybyłych strażaków - 

delegatów prosto z warsztatów szkoleniowych 

pn. INTEGRACJA 2016 w mundurach 

bojowych. Przewodnictwo Zjazdu powierzone 

zostało Jolancie Barańskiej. Powołane komisje 

działały podczas obrad bardzo sprawnie 

i rzeczowo. Sprawozdanie z działalności złożył 

prezes dh Marian Łukowski i komendant 

gminny Tomasz Kuliński. Był to 5-letni okres 

intensywnych działań nie tylko z zakresu 

operacyjnego, ale również realizowania 

zadań w zakresie profilaktyki pracy 

z młodzieżą - turnieje wiedzy pożarniczej, 

konkursy, zawody i upowszechnianie kultury 

m.in. poprzez organizację do 2013 roku 

Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki 

Strażackiej, obchody Dnia Strażaka, festyny 

itp. współpraca ze szkołami oraz zakładami 

pracy. Dh Marian Łukowski na koniec 

sprawozdania wyraził swoją wdzięczność za 

współpracę i za zaangażowanie w strukturę 

ochrony przeciwpożarowej i wspieranie 

w okresie minionej kadencji. 

Na XI Zjazd przybyli dostojni goście 

i przyjaciele współpracujący ze strażakami- 

ochotnikami na co dzień wśród nich: 

Wiceprzewodniczący Głównej Komisji 

Rewizyjnej ZOSP RP dh Tadeusz Tomaszewski, 

Prezes Zarządu Powiatowego Jacek Kowalski, 

Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie Jacek 

Michalak, radni powiatu gnieźnieńskiego: 

Krystyna Żok, Telesfor Gościniak i Andrzej 

Kwapich, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 

Marian Gadziński, Przewodniczący Rady 

Miejskiej Piotr Jóżwik, radni: Marian Walczak, 

M a r e k  B i a d a s z ,  A d a m  K o w a l s k i ,  

przedstawiciel Komisariatu Policji, Dyrektor 

OKSiR Stanisław Rajkowski, Kierownik ZGK 

Tomasz Nowak oraz przyjaciele wspierający 

działalność statutową Arleta Bekas, Wiesława 

Papiewska, Michał Bocheński i Maciej 


