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Delegacja z Witkowa podczas uroczystości 700-lecia gminy Oberndorf
W dniach 3-5 czerwca delegacja Gminy i Miasta Witkowo wzięła udział
w uroczystych obchodach 700-lecia niemieckiej gminy Oberndorf, wchodzącej
w skład zaprzyjaźnionej gminy zbiorczej Am Dobrock. W skład delegacji
wchodzili: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński, Dyrektor
Gimnazjum im. Adama Borysa Marian Łukowski, koordynator ds. kultury Michał
Bocheński oraz nauczyciel języka niemieckiego Eliza Marcinkowska.

Jubileusz gminy Oberndorf rozpoczął się
uroczystościami na boisku sportowym,
w których wzięło udział kilkaset osób.
Burmistrzowi i mieszkańcom Oberndorfu
gratulowali m.in. przedstawiciele władz
samorządowych landu Dolna Saksonia
i powiatu Cuxhaven, pełniący funkcję
burmistrza gminy zbiorczej Am Dobrock,
c z ł o n k o w i e r a d y g m i n y, b u r m i s t r z
partnerskiej gminy Oberndorf z landu
Nadrenia - Palatynat, burmistrz

partnerskiego, ukraińskiego miasta
Owrutsch oraz Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo. Pan Marian Gadziński
złożył gospodarzom gratulacje za
dotychczasowe osiągnięcia oraz życzył
dalszego dynamicznego rozwoju i realizacji
zaplanowanych przedsięwzięć. Uroczystości
Jubileuszowe uświetniły występy lokalnych
c h ó r ó w i z e s p o ł ó w, a z w i e ń c z e n i e m
pierwszego dnia obchodów był
kilkunastominutowy pokaz sztucznych ogni.

Szereg atrakcji organizatorzy
zaplanowali również na pozostałe dni
jubileuszu. W sobotę goście i gospodarze
mogli podziwiać piękne krajobrazy i idylliczne
położenie miejscowości Oberndorf po dwóch
stronach rzeki Oste z pokładu historycznego
statku „Mocambo”. Przez cały dzień na placu
przy kościele dobywał się też historyczny
jarmark, podczas którego można było poznać
dawne zawody i rzemiosła, którymi trudnili się
m i e s z k a ń c y g m i n y. O r g a n i z a t o r z y
przygotowali też wystawę dawnych sprzętów
rolniczych oraz degustację lokalnych
specjałów.
Obchody Jubileuszu zakończyły
się w niedzielne popołudnie uroczystym
korowodem przez miasto,

w którym uczestniczyły władze samorządowe,
delegacje gmin i miast partnerskich,
przedstawiciele kółek i organizacji
z Oberndorfu i pobliskich miejscowości,
ochotnicze straże pożarne, orkiestr y
i zespoły muzyczne, kluby sportowe oraz
mieszkańcy.
Udział w uroczystościach Jubileuszowych
był dla delegacji naszej gminy okazją do
spotkania z przedstawicielami partnerskiej
gminy Am Dobrock, z którą Witkowo
współpracuje już od 12 lat, do poznania
miejscowych zwyczajów i tradycji oraz rozmów
z władzami samorządowymi, wymiany
doświadczeń i poglądów oraz wyznaczenia
kierunku dalszej współpracy.

otrzymało od sponsorów słodki upominek.
Sponsorami w tym roku byli : Bank
Spółdzielczy z Witkowa, Gminna Spółdzielnia
„SCh” z Witkowa, Spółdzielnia Kółek
Rolniczych z Witkowa, Pan Marek Szuba Hurtownia Papiernicza z Gniezna, Firma
Usługowa „ELPOS” z Gniezna, Katarzyna
i Wiesław Wojtyrowie z Witkowa, Pan Ryszard
Nowakowski - PSZCZELARZ z Witkowa oraz
Usługi Rozrywkowo-Kulturalne Grażyny
i Andrzeja Kaszuba z Kalisza.
Ponadto Radni Rady Miejskiej w Witkowie
- Panowie : Marian Walczak, Marek Biadasz,
Marek Wiatrowski i Tadeusz Śliwecki
ufundowali dla uczestników upominki
w postaci lodów.

W trakcie trwania festynu można było też
skorzystać z bezpłatnych atrakcji :
dmuchanych zamków, trampoliny, „wodnych
kul”, przejażdżki „kucami” oraz zakupić
słodkości. Na następną imprezę przyjdzie
dzieciom czekać cały rok.
W IMIENIU ORGANIZATORÓW
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA POMOC
W ZORGANIZOWANIU TEGOROCZNYCH
OBCHODÓW DNIA DZIECKA !!!.
(S.A. )

(E.M.)

Dzień Dziecka na sportowo
W dniu 1 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka.
Z tej okazji władze samorządowe Gminy i Miasta Witkowo w niedzielę
5 czerwca 2016 roku zorganizowały dla najmłodszych mieszkańców wspaniałą
imprezę, która odbyła się na terenach zielonych przy hali widowiskowosportowej w Witkowie. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy i Miasta,
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Placówki Oświatowe oraz Gminna Komisja
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do zabawy zostały
zaproszone dzieci z terenu całej Gminy Witkowo.

Uroczystego otwarcia w imieniu
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo - Mariana
Gadzińskiego, dokonał Dyrektor Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie Stanisław Rajkowski, który powitał zebrane
dzieci, życząc z okazji Dnia Dziecka dużo
zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych
marzeń, dużo uśmiechu i beztroskiej zabawy.
Występ artystyczny w tym roku

przygotowała Agencja Artystyczna „RYTM”
z Poznania realizując program zabaw
interaktywnych p.t. ”Bajkowa Olimpiada
Sportowa”.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach
przygotowanych przez zespół. Dodatkowo za
udział w grach, zabawach i konkursach
przygotowanych przez Przedszkole Miejskie
„BAJKA” w Witkowie, każde dziecko
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Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

19 maja - posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

W dniu 10 maja br. Komisja Rewizyjna
rozpoczęła procedurę związaną
z absolutorium, za wykonanie budżetu gminy
i miasta za 2015r.
W d n i u 1 9 m a j a b r. o d b y ł o s i ę
posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego. Komisja
zapoznała się z pr zedstawioną pr zez
Kierownika ZGK informacją o zaplanowanych
na 2016r. remontach budynków i mieszkań
komunalnych, informacjami Dyrektora
Gimnazjum w Witkowie i Dyrektora Zespołu

i wojewódzkich i planowanych w tym zakresie
zadań inwestycyjnych.
W d n i u 2 3 m a j a b r. o d b y ł o s i ę
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Opieki Społecznej. Komisja zapoznała się
z przedstawioną przez Dyrektora OKSiR-u
realizacją uchwalonego w 2005r. Programu
Rozwoju Turystyki i Rekreacji. Prezesi
organizacji pozar ządowych (Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klub
Turystyczny PTTK) przedstawili ich bieżącą
działalność.

23 maja - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej

Szkolno-Pr zedszkolnego w Mielżynie
o sytuacji finansowej tych placówek. Ponadto
analizowano przygotowane przez gminę
i odbyte w br. przetargi oraz realizację spłaty
zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ważnym
punktem posiedzenia było spotkanie
z Burmistrzem GiM, Kierownikiem Rejonu
Dróg Wojewódzkich, Dyrektorem
Powiatowego Zarządu Dróg i Radnymi Rady
Powiatu na temat stanu dróg powiatowych

W dniu 24 maja br. Komisja Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania
Porządku Publicznego wysłuchała informacji
Dyrektora OKSiR-u i Komendanta Komisariatu
Policji o przygotowaniach do sezonu letniego.
Zapoznano się również z działalnością
Związku Gmin Powidzkiego Parku
Krajobrazowego i z tematem rekultywacji
terenu składowiska odpadów w Chłądowie.

Nowy Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
Pragnę poinformować Szanownych
Mieszkańców Gminy i Miasta
Witkowo o wyborze swojego zastępcy.
Został nim Pan Łukasz Scheffs.
Pan Łukasz Scheffs jest absolwentem
politologii na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Pracował między innymi
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, był
doradcą Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego
Dariusza Pilaka, a ostatnio Prezydenta
m. Gniezna Tomasza Budasza. Doktor, autor
wielu publikacji, wykładowca UAM, mieszkaniec
Witkowa.

Łukasz Scheffs
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadziński

Dzień Dziecka w Centrum Kultury
W środę, 1 czerwca 2016r. w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
w Witkowie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy dzieci w wieku przedszkolnym, gościły w sali
widowiskowej, gdzie zostały przywitane przez
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Pana

Mariana Gadzińskiego, a następnie odbyła się
projekcja bajek, której organizatorem był
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie.
(OKSiR Witkowo)

Ogłoszenie

24 maja - posiedzenie komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 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
w dniu 9 czerwca 2016r. został wywieszony wykaz
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE I RUCHOCINKU, PRZEZNACZONYCH NA
WYNAJEM I DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

str. 3

6-2016

Strażacy ograli policjantów
Udał się rewanż mielżyńskim strażakom, którzy podczas II meczu przyjaźni
pokonali w niedzielę w Mielżynie witkowskich policjantów 8:5.

Kadra gospodarzy na ten interesujący
mecz była dwukrotnie większa od ekipy gości.
Do tego zawodnicy OSP Mielżyn mogli liczyć
na doping miejscowych kibiców. Zwycięzca
zgarnął puchar ufundowany przez burmistrza
Witkowa, Mariana Gadzińskiego.
Nie o trofeum tu tylko chodziło, ale przede

wszystkim o dobrą zabawę. Integracja obu
służb była celem nadrzędnym. Jedni i drudzy
walczyli do końca o zwycięstwo. Różnicę
w gr ze zrobili jednak młodsi strażacy
z Mielżyna, na czele ze strzelcem pięciu goli,
Szymonem Słowińskim. Do przerwy
strażacy prowadzili 4:2. Potem kontrolowali

grę i utr zymali cenne, dające puchar
zwycięstwo. Po spotkaniu puchar trafił z rąk
burmistrza do kapitana gospodarzy, Artura
Dobrychłopa. Imprezę sponsorował UG i M
w Witkowie oraz przedsiębiorca Zbigniew
Możejko.

Skład OSP Mielżyn: Bartek Możejko,
Artur Dobrychłop, Kazimierz
Reznerowski, Waldemar Kaźmierczak,
Paweł Kaźmierczak, Dawid Kułaga,
Patryk Kułaga, Norbert Kułaga, Paweł
Kułaga, Michał Stefankiewicz,

Bramki dla OSP Mielżyn strzelili: Szymon
Słowiński 5, Patryk Kułaga, Norbert
Kułaga, Michał Stefankiewicz. Gole
dla policji zdobyli: Bartosz Wejerowski
3, Mariusz Sucholas, Marek
Wasielewski.

Waldemar Dżygała, Szymon
Słowiński. Skład policji: Sławomir Całuj,
Tomasz Grabowski, Mariusz Sucholas,
Filip Sucholas, Marek Wasielewski,
Bartosz Wejerowski, K r zysztof
Chojnacki.
(K.Ch.)

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
We wtorek, 31 maja 2016 r. na scenie Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie odbył się koncert Orkiestry Koncertowej
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, którego
współorganizatorem był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Orkiestra, swoją działalność rozpoczęła
w czasie II wojny światowej, pełniąc głównie
funkcje paradne, by po dwudziestu latach stać
się Centralną Orkiestrą Reprezentacyjną
Wojska Polskiego. W tym czasie doskonaliła

swój profil artystyczny i wzbogacała repertuar
oraz instrumentarium. W 1989 roku
otrzymała nazwę: Orkiestra Koncertowa
Wojska Polskiego im. Stanisława Moniuszki.
W 2004 roku została włączona w skład
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Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego.
W jej repertuarze znajdują się programy
patriotyczne i estradowe, koncerty muzyki
klasycznej i rozrywkowej oraz oprawa mszy
świętej. Orkiestra Koncertowa RZAWP od wielu
lat bierze udział w tematycznych koncertach
i audycjach muzycznych organizowanych dla
dzieci i młodzieży pr zez Filharmonię
Narodową w Warszawie. Dokonała również
wielu nagrań archiwalnych dla Polskiego
Radia i Telewizji Polskiej. Utwory muzyki

polskiej i światowej znalazły się na ponad 20
płytach. Za swoją działalność artystyczną
została uhonorowana m.in. Nagrodą Ministra
Obrony Narodowej oraz Nagrodą Ministra
Kultury i Sztuki.
Trwający ponad godzinę koncert zawierał
standardy muzyki polskiej i światowej. Jak
zwykle orkiestra porwała publiczność, która
długo oklaskiwała muzyków po zakończeniu
występu.
(OKSiR Witkowo)

Sukcesy naszej młodzieży
Ostatnie dwa tygodnie były bardzo aktywne w wykonaniu witkowskich młodych
sportowców. Gimnazjaliści wzięli udział w kilku imprezach sportowych
i osiągnęli w nich niezłe wyniki. Podczas Mistrzostw Powiatu w lekkiej atletyce
w Gnieźnie witkowianie zdominowali miejsca na podium.

Wyniki: I miejsce - 1000 m Weronika
Cieślicka, II miejsce - 600 m Weronika
Winsztal, III miejsce - 600 m Laura
Gawrońska, II miejsce - 300 m Jakub
Pawlak, III miejsce - 300 m Dominik
Białas, II miejsce - 300 m Julia Nowaczyk,
III miejsce - 300 m Sara Strzelecka,
III miejsce - 2000 m Jakub Danisewicz,
I miejsce - pchnięcie kulą Agata
Tyborowska, I miejsce w skoku wzwyż
Kamil Stachowiak, II miejsce w skoku

wzwyż Jakub Bachorz, I miejsce w skoku
wzwyż Zofia Szeszycka, II miejsce w skoku
wzwyż - Daria Ochotna, I miejsce sztafeta
szwedzka w składzie: Michał
Grześkowiak, Jakub Białas, Jakub
Pawlak, Dominik Białas, III miejsce
sztafeta szwedzka w składzie: Katarzyna
Bielak, Aleksandra Zawistowska,
Zofia Szeszycka, Sara Strzelecka.
Kilka dni później w stadninie koni
w Gnieźnie odbyły się Mistr zostwa

Powiatu w biegach przełajowych. Tam
również nie obyło się bez sukcesów. Wyniki:
II miejsce zajęła Weronika Cieślicka
w roczniku 2002 i 2001, III miejsce zajął
Kacper Rewers w roczniku 2002 i 2001,
V miejsce Sebastian Roszkowiak
w roczniku 2002 i 2001, VI miejsce zajęła
Agata Tyborowska w roczniku 2000.
Wyżej wymienione osoby zdobywając miejsce
w pierwszej szóstce, wywalczyły awans do
finału wojewódzkiego, który odbędzie się
2 czerwca w Żerkowie.
W ostatnim czasie uczniowie witkowskiego
gimnazjum pokazali się z dobrej strony
w Niechanowie i Trzemesznie. Wyniki
Biegu Niechana: I miejsce Weronika

Cieślicka, rocznik 2002, II miejsce Kacper
Rewers, rocznik 2002, III miejsce
Sebastian Roszkowiak, rocznik 2002.
I miejsce Weronika Szcześniak, rocznik
2001. Drużynowo, Gimnazjum Witkowo
zajęło III miejsce.
Bieg Osiedla Sportowego
w Tr z e m e s z n i e , w y n i k i : I m i e j s c e
w kategorii klas I i II - Weronika Cieślicka,
II miejsce - Joanna Woźniak, I miejsce Kacper Rewers, III miejsce - Jakub
Danisewicz. Kategoria klas III, II miejsce Sandra Dziębowska. Drużynowo,
Gimnazjum Witkowo zajęło III miejsce.
(Gimnazjum Witkowo)

Koncert muzyczny - HEJA-HEJówka!

Wyjazd do kina

W środę 25 maja 2016r., w sali widowiskowej Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie odbył się koncert Filharmonii Pomysłów, organizowany
przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Dnia 20 maja młodzież ze Świetlicy Środowiskowej działającej przy Gimnazjum
im. A. Borysa w Witkowie udała się na wycieczkę do Kina Cinema City Kinepolis
w Poznaniu.

Najmłodsi po raz kolejny mieli okazję
uczestniczenia w muzycznym spektaklu pt.”
HEJA-HEJówka”, przygotowanym przez
grupę artystów z Filharmonii Pomysłów. Tym
razem przyjechali do nas także goście
specjalni - prawdziwi górale „spodsamiuśkich
Tater”. Pod czas koncertu wysłuchaliśmy

Był to już trzeci wyjazd na seans filmowy
w tym roku szkolnym. Tym razem podopieczni
Świetlicy mieli do wyboru dwa filmy: „Księga
dżungli” oraz „Dzień Matki. Obejrzany film
dostarczył im wielu wrażeń, ten sposób
wypoczynku jest zawsze atrakcyjny dla naszej
młodzieży. Wspólne oglądanie seansów

znanych góralskich przyśpiewek przy
akompaniamencie skr zypiec, a także
dowiedzieliśmy się co to są i jak wyglądają:
ciupaga, kierpce, kapelus z kostkami, portki
oraz inne elementy stroju podhalańskiego.
(OKSiR Witkowo)
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filmowych jest bowiem znakomitą formą
spędzania wolnego czasu. To wyjątkowa
okazja do integracji grupy oraz kształtowania
wrażliwości estetycznej gimnazjalistów
poprzez aktywny udział w kulturze.

6-2016

(G.F.)

Vive La France !
W dniach 09.05. - 13.05.2016r. Przedszkole Miejskie „Bajka” przy ulicy
Powstańców Wielkopolskich wybrało się w „ Podróż do Francji”. To była nasza
kolejna wyprawa do kraju europejskiego, ponieważ w tamtym roku
odwiedziliśmy Grecję.

W przedszkolu pojawiły się dekoracje i
wystawki nawiązujące do tematu.
Przewodnikami całej podróży były
nauczycielki: Justyna Gromadzińska, Sylwia
Nowicka, Sylwia Wiatrowska. W pierwszym
dniu, już od rana panie witały dzieci słowami
„bonjour”, co w języku francuskim oznacza
„dzień dobry”. Wielką atrakcją okazało się
malowanie twarzy dzieci przy dźwiękach
francuskiej muzyki. Po śniadaniu wszystkie
przedszkolaki zebrały się na jednej sali, gdzie
nauczycielki przedstawiły im prezentację
multimedialną i zapoznały z podstawowymi
informacjami o Francji. Dzieci dowiedziały się,
gdzie na mapie Europy leży Francja, jak
wygląda flaga tego kraju, jakie są jego
symbole i wiele innych informacji. Tego dnia
również podczas zajęć dzieci wykonywały
flagę Francji - każda grupa odrębną techniką
plastyczną. Wykonane przez dzieci prace

zostały wywieszone na korytarzu.
Następnego dnia przedszkolaki pracowały
nad wykonaniem francuskich nakryć głowy
oraz muszek w kolorach flagi francuskiej.
Kulminacyjnym punktem tygodnia był pokaz
mody zatytułowany „ Na paryskim wybiegu”,
w którym wzięły udział chętne dzieci z całego
przedszkola. Ściśle strzeżone tajemnice
o najnowszych kolekcjach Haute Couture
prosto z Paryża zostały ujawnione! Przy
francuskich piosenkach to my pierwsi
mieliśmy okazję podziwiać wiosenno-letnie
projekty z takich domów jak „Dior” czy
„Chanel”. Renomowane marki i tym razem
nie zawiodły naszych oczekiwań. Każdy mógł
odnaleźć coś dla siebie: były stroje na co dzień i
na eleganckie wyjścia, zestawy pospolite
i ekstrawaganckie. Mogliśmy zobaczyć także
postacie bajkowe, jak Myszka Miki czy
Czerwony Kapturek oraz Ludwika XVI.

Wszystkie prezentowały się znakomicie.
Modele i modelki wykazały się niezwykłym
profesjonalizmem i wdziękiem, któremu nie
można było się oprzeć. A grono
fotoreporterów miało pełne ręce roboty... A po
pokazie nie zabrakło szampana serwowanego
w prawdziwych kieliszkach. Wszyscy bawili się
wyśmienicie. Czwartego dnia przedszkolaki
poznawały kuchnię francuską. Młodsze dzieci
w y k o n a ł y c i a s t e c z k a P a l m i e r y, m u s
czekoladowy oraz sałatkę nicejską. A starsze
przygotowały tartę z mozzarellą i rukolą,
zupę jarzynową z pesto i makaronem oraz
crostini. Pojawiła się także hachis parmentier
czyli francuska zapiekanka, francuskie ptysie
czekoladowo - truskawkowe, ratatouille.
To był dzień pełen atrakcji i niespodzianek.
Po wspólnym przygotowywaniu francuskich
potraw na korytarzu pojawił się pięknie
przystrojony stół, na którym umieszczone
zostały wszystkie przysmaki. Rodzice
odbierając dzieci z przedszkola
w towarzystwie przebranych w francuskie
stroje nauczycielek mogli spróbować potraw

kuchni francuskiej. Degustacja potraw
francuskich przebiegała w miłej atmosferze,
a na twarzach rodziców i dzieci promieniał
uśmiech. Ostatni dzień naszej podróży odbył
się w tanecznej atmosferze. Jednak zanim
obejrzeliśmy pokazy artystyczne panie
nauczycielki sprawdziły czego nauczyły się
dzieci o Francji, w tym celu przeprowadziły
quiz. Wiedza dzieci była zaskakująca, więc
można było pr zejść do pokazów.
Rozpoczęliśmy od najbardziej
charakterystycznego utworu- Kankana, który
przedstawiły starszaki. Mogliśmy także
zobaczyć układy taneczne do następujących
utworów: „ Lou pas del loup” , „Chaps Elysees
Lyrics” oraz „ Frere Jacques”.
„Podróż do Francji” była wspaniałą
przygodą; z pewnością wspomnienia na długo
pozostaną w naszej pamięci. Sponsorami
naszej podróży byli: sklep „Euro- Sam”, salon
Renault Nowicki z Konina, Bank Spółdzielczy
oraz Firma P.H.U. Karol Łączny Wszystkim
sponsorom serdecznie dziękujemy!
(S.N., J.G., S.W.)

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Festyn Sportowo - Rekreacyjny dla Seniorów
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy
w Witkowie w dniu 16 maja 2016r., zorganizował po raz kolejny dla swych
członków pielgrzymkę do Sanktuarium w Licheniu.

Polski Związek Emerytów i Inwalidów - Odział Rejonowy w Witkowie, na
zaproszenie Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan 27 maja 2016r., na hali
sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gnieźnie wziął udział
w X Jubileuszowym Regionalnym Festynie Sportowo - Rekreacyjnym dla
Seniorów pod hasłem „SPORT RECEPTA NA ZDROWIE”.

W pielgrzymce wzięły udział 72 osoby. O godz. 10.00 odbyła się msza święta w intencji
członków stowarzyszenia. Uczestnicy szczegółowo zapoznali się z historią powstania
Sanktuarium.
(na)

Uczestnicy za zajęcie od I do III miejsca w poszczególnych konkurencjach otrzymali
pamiątkowe medale, puchary. Organizatorzy zapewnili dla każdego uczestnika posiłek oraz
obsługę medyczną i techniczną. Uczestnicy wykazali zadowolenie z odbytej imprezy.
(na)
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Gość z Australii
Pani Elżbieta Bednarczyk od ponad 20 lat mieszka na stałe w Australii. Jest
zawodową tancerką, aktorką, pisze scenariusze, poezje i książki dla dzieci.
Podczas kolejnych wizyt w Polsce mieszka w Częstochowie. 19 i 20 maja
przyjechała, by spotkać się z mieszkańcami Witkowa.

Pierwszego dnia odbyły się trzy spotkania
z dziećmi. Jako pierwsi uczestniczyli uczniowie
klas I i II Szkoły Podstawowej w Witkowie, na
drugie spotkanie zaprosiłam wszystkie dzieci
pięcioletnie z Przedszkola Miejskiego Bajka
w Witkowie wraz z oddziałem zamiejscowym
w Kołaczkowie. Trzecie spotkanie odbyło się
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Mielżynie.
Po krótkim powitaniu pani Elżbieta
rozpoczynała spotkania czytając fragmenty
swojej książki Pt.: „Kłótnia w tornistrze”.
Dzieci z wielką uwagą wysłuchały perypetii

mieszkańców tytułowego szkolnego tornistra.
Opowieść stała się okazją do rozmowy autorki
z młodymi czytelnikami na temat szacunku do
przyborów szkolnych. Aktywniejszych
uczestników dyskusji chwaliła za wiedzę
i odwagę. Wszystkich uczniów zachęcała do
szacunku do książki i częstego czytania
przekonując, że dzięki temu będą ciągle
rozwijały swoją wyobraźnię, uczyły się
logicznego myślenia i poszerzały swoją wiedzę
o świecie.
Wyjątkowym punktem programu była
prezentacja multimedialna, podczas której

dzieci zobaczyły jak żyją ich rówieśnicy
mieszkający w odległej Australii, a krajobrazy
i egzotyczne zwierzęta wywoływały zachwyt
wśród widzów.
Kolejną atrakcją spotkania były dwa tańce
w wykonaniu naszego gościa.
Na koniec każdego ze spotkań były
podziękowania, a dzieci miały możliwość
nabycia książki Pt. ; „Kłótnia w tornistrze”
wraz z imienną dedykacją i autografem
autorki.
Dzięki uprzejmości pana Stanisława
Rajkowskiego - dyrektora OKSiR-u, mali
uczestnicy spotkań w Witkowie mieli
wyjątkową okazję zobaczyć artystkę na scenie
pięknej Sali Centrum Kultury.
Drugiego dnia, późnym popołudniem,
Elżbieta Bednarczyk spotkała się z grupą

dorosłych mieszkańców miasta i gminy
Witkowo. Przy tonach nastrojowej muzyki
przeczytała strofy przepełnionej bólem i
cierpieniem swojej poezji.
Następnie uczestnicy zobaczyli taniec
arabski w wykonaniu naszego gościa, a po nim
obejrzeli wzbogaconą prezentację
multimedialną ukazującą życie mieszkańców
oraz bogactwo roślin i zwierząt występujących
na tym kontynencie. Piękne obrazy ukazujące
wręcz „sielankowe” życie zachęcały do
podróży. Po krótkiej przerwie mogliśmy
podziwiać kolejny, pełen dynamiki taniec.
Było bardzo nastrojowo, sympatycznie
i wesoło, a po podziękowaniach uczestnicy
skorzystali z okazji, by zakupić książki dla
dzieci i wnuków z okazji zbliżającego się dnia
dziecka.
(W.G.)

Rola rodziny w kształtowaniu młodych charakterów
Media donoszą o wzroście agresji wśród młodzieży. Co jest powodem takich
zachowań, co sprawia, że młodzi ludzie krzywdzą swoich rówieśników, ludzi
im bliskich, znajomych?

Aby powstrzymać te zachowania
musimy działać „wspólnie przeciw
uzależnieniom”. Kierując się tym
hasłem od kilku lat zapraszamy
Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr
MORALITET z Krakowa, którego
aktorzy przedstawiają scenki (często
z życia wzięte) ukazujące problemy
ludzi uzależnionych, agresywnych i ich
ofiar. Tym razem, w profesjonalny sposób
aktorki przedstawiły spektakl pt.: „Tatuaż”
u k a z u j ą c y r o l ę r o d z i n y, p r z y j a c i ó ł ,

priorytetów oraz relacji młodych ludzi
z najbliższymi, a także porusza problem
przemocy i agresji.
Pr zedstawienie pełne humoru ale
i skłaniające do głębokich przemyśleń - co
w życiu jest najważniejsze? Kult pieniądza,
władzy i pięknego wizerunku w dzisiejszych
czasach przesłania wartości duchowe.
Główna bohaterka Milka zakochuje się
bez pamięci w nowym koledze, który dla niej
jest sympatyczny, uczynny, dla innych okazuje
się być chłopakiem, który prześladuje i gnębi

uczniów nie tylko tej szkoły. Zauroczona Milka
nie zwraca uwagi na przestrogi przyjaciela.
W dowód miłości chce wytatuować sobie imię
swojej sympatii. Prosi o zgodę mamę, która
kategorycznie protestuje. Jej reakcja jest
bardzo gwałtowna - dochodzi do sprzeczki.
Zdenerwowana dziewczyna wychodzi do
parku i tam dostrzega grupkę młodych ludzi
poniżających małe dzieci. Wśród nich
dostrzega ukochanego. Dopiero ta sytuacja
zmienia jej stosunek do mamy, przyjaciela
i chłopaka. Również jej mama, po rozmowie
z przyjaciółką zauważa, że zbyt nerwowo
zareagowała. Ponowna rozmowa matki
i córki jest spokojna. Dziewczyna
rezygnuje z tatuażu, a matka okazuje
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większe zaufanie córce.
Ten spektakl ukazuje, jak ważne jest by
młodzi ludzie znaleźli oparcie w swych
rodzicach, by ich stosunki były serdeczne
i oparte na wzajemnym porozumieniu,
szacunku, zaufaniu i lojalności. To pozwala na
umocnienie autor ytetu rodziców i na
prawidłową komunikację uwrażliwiającą na
problemy dzieci i młodzieży. Dzięki temu
istnieje możliwość właściwej reakcji na
przejawy agresji ze strony rówieśników.
Spektakl sfinansowany został z Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
(W.G.)
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Z życia szkoły w Mielżynie
Bezpieczne wakacje z Puchatkiem
W ramach Ogólnopolskiego Programu
Bezpieczny Puchatek w dnich 1-3 czerwca
2016 r.uczniowie kl.1b wraz z wychowawcą E
.Popek przypomnieli zasady bezpieczeństwa
podczas zabaw na placu, nad morzem,
w górach, w lesie oraz na rowerze. Odbyły się
lekcje z udzielania pierwszej pomocy,
wzywania pr zez telefon, kor zystania
z roweru, deskorolki. Dzieci odgrywały scenki,
obejrzały film edukacyjny oraz wypełniły
książeczkę. Na zakończenie cyklu zajęć
wszyscy otrzymali odblaskowe opaski od
wychowawczyni.
W poznańskim ZOO
Czerwiec to miesiąc szkolnych wycieczek.
Klasy 1a z p.H. Gadzińską, 1b z p. E. Popek
oraz 2a z p. N. Dżygałą wraz z dziećmi
w poniedziałkowe południe 6 czerwca 2016
udały się do nowego ZOO do Poznania. Dzieci
kolejką pojechały zwiedzać słoniarium,
następnie oglądały żyrafy, flamingi oraz
bociany. Najwięcej frajdy dostarczyło dzieciom
dotarcie do nosorożca gdzie po drodze
podziwiały liczne gryzonie, ptaki, koty,
pajęczaki oraz zobaczyły motylarnię.
Zmęczone ale zadowolone na koniec
zwiedzania ujrzały wypatrywanego
nosorożca. Pobyt dostarczył dzieciom wielu
wrażeń i poszerzył wiedzę na temat życia
zwierząt.
XVIII Mistrzostwa w Dwuboju
obronnym i Pojedynku strzeleckim.
6 czerwca 2016 r. odbyły się uczniowie
naszej szkoły wzięli udział w XVIII
Mistrzostwach w Dwuboju obronnym i
Pojedynku strzeleckim w zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im Papieża Jana
Pawła II w Gnieźnie.

miejsce Jakub Woźniak i III miejsce Patryk
Pławski.
Teatr dla mamy.
Dnia 20 maja 2016 r. uczniowie klas 1-3
wzięli udział w Przeglądzie Teatrów szkolnych
, na który zaprosiły mamy. Na małej scenie
kl.1a zaprezentowała Rzepkę, kl. 1b Czerwonego Kapturka, kl. 2a - Na straganie,
kl. 2b - Teatr cieni, kl 3 - Dwie krainy. Wszyscy
artyści z wielkim zaangażowanie wcielili się
w soje role. Uroku dodała sceneria oraz piękne
stroje wykonawców. Dzieci za swoje występy
otr zymały gromkie brawa od licznie
przybyłych mam. Dla każdej klasy Rada
rodziców ufundowała gry planszowe oraz
słodycze. W drugiej części dnia dzieci udały się
do klas, gdzie recytowano wiersze i śpiewano
piosenki mamom, z okazji Dnia Matki.
Dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane
prezenty i wspólnie biesiadowano przy
słodkościach.
W pasiece
W środę 11 maja uczniowie klasy 2a wraz
z wychowawczynią panią Natalią Dżygałą
udali się na spotkanie z pszczelarzem panem
Piotrem Mikołajczakiem i jego żoną. Dzieci
zobaczyły pasiekę pana Piotra, a następnie
udały się niezwykłe interesującą lekcję na
temat życia pszczół oraz pracy pszczelarza,
którą poprowadził sam pan Piotr. Dzieci miały
okazję z bliska zobaczyć jak wygląda jeszcze
pusty ul w środku. Wysłuchały niezwykłych
opowieści i ciekawostek na temat życia
pszczół. Mogły także przymierzyć część stroju
chroniącego pszczelarza przed użądleniami.
Uczniowie zachwyceni byli w szczególności
kratkami wypełnionymi jeszcze miodem
i woskiem, który mogli sami zdejmować za
pomocą odsklepiacza. Pan Piotr pokazał także

History without Borders - Success in
Diversity, Diversity in Success”

D n i a 3 0 . 0 5 . 2 0 1 6 r. o g o d z . 9 : 4 5
w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
w Witkowie odbyło się oficjalne powitanie grup
z Czech, Włoch, Słowacji i Turcji.
Ośmioosobowe grupy z zagranicy
przyjechały do nas w ramach realizowanego
przez naszą szkołę projektu Erasmus Plus
„Kultura i Historia bez Granic, Sukces
w Różnorodności, Różnorodność w Sukcesie”.
W poniedziałek i piątek grupy
przebywały w naszej szkole. W tych dniach
odbyły się wspólne warsztaty tańców oraz

W piątek po warsztatach o godz. 13:10
przedstawili efekty swojej wspólnej pracy
i zostali pożegnani przez społeczność szkolną
na hali sportowej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mielżynie.
W hotelu Pietrak odbyła się wspólna,
pożegnalna kolacja oraz dyskoteka, którą
poprowadził nasz uczeń Piotr Szczepański.
Z naszej szkoły uczniom z zagranicy cały
czas towarzyszyli: Anna Ziółkiewicz, Ewelina
Nowacka, Amanda Dobrychłop, Magdalena
Pietryga, Wiktoria Franczak, Wiktoria
Śmigielska, Piotr Szczepański, Grzegorz
Nowaczyk, Paula Wiącek, Dawid Patrzek.
W czwartek Grzegorza Nowaczyka zastąpiła
Kinga Matuszak.
Dziękujemy za cudownie spędzony czas!

„Culture and History without Borders - Success in Diversity, Diversity in Success”

malowania stopami i dłońmi. W poniedziałek
wieczorem wspólnie zwiedziliśmy Gniezno.
We wtorek grupy zwiedziły Toruń, gdzie
odwiedziły Muzeum Historii Torunia, Muzeum
Mikołaja Kopernika oraz wzięli udział
w opowiadaniu Legend w języku angielskim,
w Domu Legend w Toruniu.
Środę uczniowie wraz z nauczycielami
z Włoch, Polski, Słowacji, Turcji i Czech spędzili
w Grzybowie, gdzie wszyscy przebrani
w giezła, specjalnie dla nich przygotowane,
cofnęli się w czasie, by poznać polską historię
i kulturę.
W czwartek zwiedzili Ostrów Lednicki

VII Strażacki Rajd Rowerowy
22 maja 2016 roku już po raz siódmy
wyruszył rajd rowerowy zorganizowany przez
dyrektor naszej szkoły p. U. Potaś, Straż
Pożarną z Mielżyna i Witkowa oraz Gminną
Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Witkowie.
Trasa rajdu przebiegała następująco:
rozpoczęto wyjazd z Rynku Mielżyńskiego,
przez Ruchocinek, Wiekowo, Huta Skorzęcka,
Skorzęcin Wieś, Skorzęcin Rybakówka,
Skorzęcin Nadleśnictwo, Sokołowo, Ćwierdzin,
Chłądowo, Witkowo, Odrowąż, Jaworowo,
Mielżyn. Łączna długość 39 km.

XVIII Mistrzostwa w Dwuboju obronnym i Pojedynku strzeleckim

Udział w zawodach był były dla naszych
zespołów bardzo owocny. Drużyna w składzie
Jakub Woźniak, Weronika Pawlak i Piotr
Jadrych zajęła I miejsce. Drużyna w składzie
Patryk Pławski, Wiktoria Franczak i Amadeusz
Łazinka zajęła II miejsce, Drużyna w składzie
Dawid Patrzek, Ewelina Nowacka i Piotr
Szczepański zajęła III miejsce. Indywidualnie
w kategorii młodziczek I miejsce zajęła
Ewelina Nowacka, II miejsce Weronika Pawlak
i III miejsce Wiktoria Franczak. Zaś w kategorii
młodzików I miejsce zajął Piotr Jadrych, II

inne narzędzia, które wykorzystuje w pracy.
Dzieci zafascynowane były także królową
pszczół, którą mogły zobaczyć z bardzo bliska.
Gdy spotkanie dobiegło już końca pan Piotr
wraz z żoną wręczyli dzieciom słoiczek miodu.
Po powrocie do szkoły dzieci ochoczo
degustowały wafle polane miodem z pasieki
pana Mikołajczaka. Uczniowie byli niezwykle
zadowoleni ze spotkania, a do szkoły wrócili
bogatsi o nowe wiadomości i doświadczenia.
Numer projektu: 2015-1-CZ01-KA219014005_4 Tytuł projektu: „Culture and

VII Strażacki Rajd Rowerowy
i wzięli udział w warsztatach, w których
poznali zasady budowania polskich,
średniowiecznych mostów i budowli.
Następnie uczniowie pojechali do Poznania na
warsztaty do Rogalowego Muzeum.

Jak co roku uczestnicy rajdu dopisali.
Uczestniczyło około 400 rowerzystów małych
i dużych. Po przyjeździe z trasy na wszystkich
czekał posiłek w szkole. Rozlosowano nagrody
a wśród nich nie mogło zabraknąć rowerów!
(E.P.)
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W Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie ...
W maju odbyło się podsumowanie
Powiatowego Projektu Edukacyjnego
„Zdarzyło się w..”, skierowanego do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów powiatu
gnieźnieńskiego. W tegorocznej edycji
uczniowie reprezentujący naszą szkołę
przedstawili spektakl pt. „Denar
Witka, czyli historie wszędzie się
kryją”. Powstał on na podstawie scenariusza
, którego autorem jest Maciej Serżysko - uczeń
klasy 5e. Zaprezentowana scenka teatralna,
wyjaśniająca powstanie nazwy i herbu
Witkowa, została oceniona pozytywnie. Pani
dyrektor B. Nowak odebrała pamiątkowy
Certyfikat, potwierdzający udział w projekcie,
natomiast jego uczestnicy w nagrodę pojadą
21 czerwca na jednodniową wycieczkę
śladami „Filmowej Łodzi”. Udział w projekcie
był doskonałą okazją do wspomagania
rozwoju uczniów, dokonywania w nich
pozytywnych zmian, uwrażliwiania ich na
potrzeby otaczającego świata oraz
przygotowanie do aktywnego uczestnictwa
w życiu kulturalnym. Ponadto doskonalił
umiejętność współdziałania w grupie,
nawiązywania kontaktów społecznych oraz
rozwijania inwencji twórczej i wyobraźni.

kobietą”, A. Karwasińska za wykonanie
piosenki pt. „Gdzie ci mężczyźni”,
przygotowane przez H. Pustelnik.
Wy r ó ż n i e n i a o t r z y m a l i : N . L i s z a
wykonanie utworu pt. „ Tempus Fugit 1”,
A. Kaźmierczak za wykonanie piosenki
pt. „Something in the way you move”,
B. Popek za wykonanie piosenki pt. „Miłość
rośnie wokół nas”, O. Rekruciak za wykonanie
piosenki pt. „Nie ma nas”, przygotowane
przez H. Pustelnik. GRATULUJEMY!
Pod koniec maja miał miejsce Szkolny
etap X Konkurs Pięknego Czytania dla
uczniów klas drugich. Zgłoszonych zostało
7 uczestników: Trzebińska M. 2a, Bartkowiak
A. 2b, Nowicka Z. 2c, Gruszczyńska M. 2d,
Wasielewski A. 2f, Kurowski M. 2g, Stefaniak
N. 2h. Celem konkursu było zachęcenie
uczniów do czytania, budzenie nowych
zainteresowań czytelniczych, wzbogacenie
i pogłębienie przeżyć estetycznych
i moralnych, zdobywanie wiedzy o świecie.
Zadaniem uczestników konkursu było:
zaprezentowanie wybranej przez siebie
książki, przeczytanie wybranego fragmentu
z książki oraz tekstu przygotowanego przez
organizatorów. Komisja i jednocześnie

XXI Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży Witkowo 2016

Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział
w XXI Przeglądzie Twórczości Dzieci
i Młodzieży Witkowo 2016, którego
celem była integracja i popularyzacja
amatorskiego ruchu artystycznego Gminy
i Miasta Witkowo oraz wymiana doświadczeń.
Jego laureatami zostali: Zespół
Flażoletowy za wykonanie utworu „ Amazing
Grace” i „ Ai vist lo lop” oraz dziewczynki z kl.
2a za wykonanie tańca do melodii „
Hallelujah”, przygotowani przez I.
Piórkowską, uczniowie kl.3b i 2d za
inscenizację pt. „Jak rozweselić Ziemię?” oraz
za wykonanie piosenki pt. „Ziemia, wyspa
zielona”, pr zygotowani pr zez A. Woś
i B. Reszuto - Kośmińska, J. Jóźwiak za
wykonanie ”Piosenki drewnianych lalek”,
M. Dębiak za wykonanie piosenki pt. „Być

o r g a n i z a t o r z y k o n k u r s u , W. R a c h u t
i A. Jędrzejczak, oceniała: technikę czytania
tekstu przygotowanego i nowego,
pomysłowość prezentacji książki, rozumienie
tekstu, ogólne wrażenie. Uczniowie
zaprezentowali bardzo wyrównany
poziom umiejętności czytania.
Do międzyszkolnego etapu konkursu,
31 maja, zgłosiły się reprezentacje:
Szkoły Podstawowej w Niechanowie,
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Mielżynie i naszej szkoły. Uczniowie
zajęli następujące lokaty: I miejsce
Nowicka Zosia, Gruszczyńska Marlena,
II m. Adamczyk Wiktoria, Trzebińska
Marianna, Kędzierski Adrian, III m.
Białas Kornelia, Kurowski Marcel,
Tabaka Julian. GRATULUJEMY!

X Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas drugich

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na
bezpieczeństwo oraz edukację związaną
z bezpieczeństwem dzieci. W związku z tym
z inicjatywy pani dyrektor B. Nowak oraz
M. Krauze, odbyło się spotkanie klas
czwartych z policjantem witkowskiego
komisariatu - asp. sztab.
M. Gielewskim. Uczniowie ci za kilka dni
przystąpią do egzaminu na kartę rowerową,
więc celem tego spotkania było propagowanie
wiedzy na temat zasad ruchu drogowego oraz
zwiększanie świadomości w zakresie
bezpieczeństwa na drodze. Policjant omówił
zasady poruszania się rowerzysty po ulicy, po
chodniku, znaki obowiązujące pieszych
i r o w e r z y s t ó w. U c z n i o w i e w s p ó l n i e
rozwiązywali przykładowy test na kartę
rowerową, wyjaśniali swoje wątpliwości
dotyczące zachowań rowerzystów na drodze:
co można a co nie. Za pośrednictwem tego
spotkania chcieliśmy przekazać uczniom
informacje nt. bezpiecznego poruszania się po
drogach i zachęcić do zdawania na kartę
rowerową. Karta rowerowa uprawnia nas do
poruszania się rowerem po drodze. Jest
potwierdzeniem sprawdzenia znajomości
przepisów ruchu drogowego.
Wychowawczyni klasy 1d M. Kurczewska w raz z u czniami
zaprosiła rodziców na zajęcia otwarte
z okazji Dnia Matki. Na lekcji obecna była
dyrektor szkoły B. Nowak. W trakcie zajęć
dzieci zaprezentowały swoje umiejętności
z poszczególnych edukacji. Spotkanie
rozpoczęło się od zagadki, której
rozwiązaniem było słowo: mama nawiązujące
do pięknego święta. Dzieci wiedzą kiedy
zaczęto je obchodzić w Polsce i na świecie.
Sprawnie i bezbłędnie tworzyły rodzinę
wyrazu „mama” oraz potrafiły uzasadnić
dlaczego i za co dziękujemy swoim mamom.
W dalszej części lekcji uczniowie
zaprezentowali swoje umiejętności
w rachunku pamięciowym w dodawaniu
i odejmowaniu liczb w zakresie 20. Chętnie
wzięły udział w zabawie „w sklep” tzn.

układały treść zadań tekstowych do
zgromadzonych rekwizytów, układały
pytania, bezbłędnie wykonywały obliczenia
oraz układały odpowiedzi. Na koniec
spotkania odbył się mały koncert muzyczny.
Dzieci zaśpiewały piosenkę „Kochana Mamo”,
a Kacper Jóźwiak i Filip Kosz zagrali krótkie
utwory na gitarze. Potem nadszedł czas na
wręczenie obecnym mamom samodzielnie
wykonanych laurek oraz złożenie życzeń.
Wychowawczyni ma nadzieję, że spotkanie na
długo pozostanie w pamięci dzieci i ich mam.
Wszyscy wiemy, że do prawidłowego
funkcjonowania człowieka niezbędne są
odpowiednie składniki dostarczane w postaci
pokarmu. Ważne jest, co i w jakiej ilości się
spożywa. Informacje na ten temat określa
dzienna racja pokarmowa. To co jemy, ma
bardzo duży wpływ na nasze zdrowie. Należy
zatem przestrzegać zasad racjonalnego
żywienia. Polega ono na zapewnieniu
organizmowi wszystkich niezbędnych
składników pokarmowych w określonych
ilościach, jedzeniu z umiarem - nieprzejadaniu
się, regularnym spożywaniu posiłków,
kulturze spożywanych posiłków, na którą
składają się odpowiedni nastrój, dobra
atmosfera, estetyka podanych dań i właściwy
sposób przygotowywania dań. Klasa 6e
podjęła wyzwanie i na lekcjach zajęć
technicznych, pod okiem wychowawczyni
M. Krauze postanowiła nauczyć się
w prawidłowy sposób przygotowywać
zdrowe i smaczne posiłki, dbając
jednocześnie o ich wygląd czyli estetykę dań.
Paleta dań była bardzo urozmaicona, zdrowa i
kolorowa. To nie koniec naszych poczynań
kulinarnych - ciąg dalszy będzie na klasowym
biwaku oraz w trakcie projektu „Żyjmy
zdrowo”, na który serdecznie zapraszamy
klasy czwarte, piąte i szóste.
Wyjątkowa gra planszowa stała się
doskonałą okazją, aby uczniowie naszej
s z k o ł y u ś w i e t n i l i D z i e ń E u r o p y,
obchodzony 9 maja przez wszystkie
państwa Europy. „Smok postanowił
cd. str. 10

str. 9

6-2016

cd. ze str. 9

wyruszyć ze Strasburga, miejsca swojego
pochodzenia, aby odwiedzić dawno
niewidzianego kuzyna Smoka Wawelskiego.
Podróż okazuje się fascynującą wyprawą po
kontynencie. Każdy uczestnik ma możliwość
sprawdzić i poszerzyć swoją znajomość
zagadnień z zakresu geografii, wiedzy
ogólnej i wyrażeń w językach obcych”.
W zabawie, w trakcie zajęć języka
angielskiego, udział wzięli uczniowie klas
drugich, piątych oraz szóstych pod opieką
pań: A. Krasowskiej i M. Kuster - Walczak.
Święto Polskiej Niezapominajki jest
to akcja autorstwa redaktora radiowej
Jedynki, Andrzeja Zalewskiego, która ma na
celu stałe przypominanie o ochronie i
zachowaniu różnorodności biologicznej
Polski. Ten niezwykły dzień 15 maja łączy
pokolenia, dostarcza nowej wiedzy na temat
przyrody oraz potrzeby jej ochrony. W ramach
działalności Klubu PrzyrodniczoTurystycznego klas I-III zorganizowano
zajęcia plastyczne, podczas których dzieci
zobrazowały ten uroczy kwiatek.
Również w maju, w roku jubileuszu
1050. rocznicy Chrztu Polski grupa
misyjna z naszej szkoły udała się „do
źródła” naszej państwowości - na Pola
Lednickie. Być może nad brzegiem Jeziora

sprzed wieku. Dzieci miały możliwość zasiąść
w zabytkowych ławkach i jednocześnie wziąć
udział w lekcji muzealnej poświęconej
wydarzeniom związanym ze strajkiem.
Obejrzały również projekcję najstarszego
polskiego filmu fabularnego "Pruska kultura"
z 1908 r. W kolejnych salach poznali historię
Wrześni oraz zobaczyli, jak umeblowane były
mieszkania bogatych mieszczan w drugiej
połowie XIX wieku. Na koniec obejrzeli
wystawę dawnego sprzętu fotograficznego
oraz współczesnych i dawnych zdjęć
wybranych miejsc we Wrześni.
Uczniowie kl. 2a i 2e wraz
z wychowawczyniami: p. I. Piórkowską
i p. J. Zawiślak wzięli udział w wycieczce
do Teatru Muzycznego w Poznaniu,
gdzie obejr zeli musical pt: „Dookoła
Karuzeli”. Widowisko muzyczne i taneczne
z udziałem dzieci, solistów i orkiestry
nawiązywało do cyklu „Dziecko potrafi”
wystawianego w latach 8O. i 90.
w poznańskiej Arenie. Był to niezwykły
spektakl, który bawiąc - uczył, a ucząc - bawił.
Klasa 2a wraz z wychowawczynią
I. Piórkowską odwiedziła też Muzeum
Wczesnośredniowieczne Gród
w Grzybowie. Dzieci poznały jego historię
oraz pracę archeologa, zwiedziły zabytkowe

Klasa 2a - warsztaty w Grodzie w Grzybowie

Lednickiego Mieszko I przyjął chrzest.
Uczniowie poznali historię tego miejsca oraz
pamiątki zgromadzone przez śp. Ojca Jana
Górę - założyciela Lednicy. Zwiedzili Muzeum
św. Jana Pawła II, kaplicę z relikwiami
świętych, przeszli przez Bramę Trzeciego
Tysiąclecia, która prowadzi do Jeziora
Lednickiego, gdzie odnowili przyrzeczenia
chrzcielne. Odwiedzili też grób śp. Ojca Jana.
Chętni uczniowie klasy 1b i 1e wraz
z wych. B. Szymańską i M. Łączną mieli
okazję zwiedzić Muzeum Regionalne
im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.
Głównym celem wyprawy była lekcja
muzealna i obejrzenie stałej ekspozycji we
wspomnianej placówce. Wizyta w muzeum
pozwoliła na przyjrzenie się z bliska szkole

chaty i wzięły udział w warsztatach
pt. „Tworzymy Grody”. Po twórczych zajęciach
kierownik muzeum p. Jacek Wrzesiński
wręczył nagrody zwycięzcom konkursu pt.
„Godło mnie inspiruje”.
W połowie maja uczniowie klas: 6d i 6e
oraz 4c i 4d wyruszyli na wycieczki do
Łodzi. Zorganizowały je wychowawczynie:
B. Szcześniak, M. Krauze i J. Kaźmierska,
A. Średzińska. Rozpoczęły się one od
zwiedzania Muzeum Animacji SEMAFOR jednego z najciekawszych łódzkich placówek
kultury, powołanej by promować animację,
dorobek oscarowego studia Se-ma-for.
Uczniowie obejrzeli również film „Piotruś
i Wilk”. Następnie udali się do
najnowocześniejszego Planetarium EC1

6-2016

str. 10

Wycieczka do Łodzi

w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Dalej przyszedł czas na Manufakturę w której
znajdują się poza sklepami m.in.: Centrum
rozrywki i rekreacji, Kompleks kulturalny itp.
Pierwszym punktem było Muzeum Fabryki,
gdzie poznali dzieje przemysłowej fortuny
Poznańskich, rozwój zakładów, technikę
produkcji tkanin bawełnianych i codzienną
pracę dawnych robotników. Następnie odbyli
lekcję-grę miasto w mieście „Budujemy
fabrykę...”. Po zabawie wyruszyli na wyprawę
do świata nauki i eksper ymentów, do
interaktywnego Centrum Nauki, w którym
mogli poznać i zrozumieć różne, nawet
skomplikowane zagadki naukowe. Następnie
przyszedł czas na niecodzienną rozrywkę dla
każdego - Arena Laser Games. „Każdy
z graczy ubrany był w specjalną kamizelkę,
wyposażoną w sensory, które reagują na
strzał wiązką laserową. Poruszając się po
labiryncie pełnym niespodzianek i pułapek,
gracz może działać sam lub w zespole. Celem
jego misji jest zdobycie maksymalnej ilości
punktów. Ta gra była okazją do poznania
swoich słabych i silnych cech charakteru.
To także możliwość lepszego poznania swoich
kolegów.” Tę wycieczkę i jej atrakcje wszyscy
na pewno długo będą wspominać.
Na początku maja uczniowie klas 6a
i 6b uczestniczyli w wycieczce
w Karkonosze. Swoją przygodę rozpoczęli
od zwiedzania zamku KSIĄŻ w Wałbrzychu.
Przewodnik przybliżył historię tego miejsca
począwszy od Księcia Bolka I, po czasy
współczesne. Wszyscy z dużym
zainteresowaniem słuchali relacji, dotyczących
uczynienia z zamku kwatery głównej Hitlera
i loka liza cji „złot ego p oc ią gu ”. By li
zachwyceni Stadniną Ogierów Książ i pięknem
koni rasy śląskiej. W drodze do miejsca
docelowego - Karpacza, odwiedzili Krzeszów,
gdzie znajduje się opactwo cystersów. Zabytek
ten jest wpisany na listę Pomników Historii
pr zez Prezydenta RP jak również jest
kandydatem na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Drugiego dnia uczestnicy wycieczki

zdobywali najwyższy szczyt Karkonoszy oraz
Sudetów - Śnieżkę. Trasa wymagała wysiłku,
odwagi, zachowania szczególnej ostrożności.
Kolejnego dnia - wjeżdżali i zjeżdżali kolejką
górską ze Szrenicy. Na samym szczycie, przy
pięknej pogodzie, podziwiali panoramę gór

Wycieczka w Karkonosze

Izerskich, Szklarską Porębę, czeskie i polskie
Karkonosze. Ostatnim punktem wycieczki był
Wodospad Kamieńczyka, który w tym okresie
zasobny w wodę zasilaną topiącym się
śniegiem dawał przyjemną bryzę
i wytchnienie dla wędrujących szlakiem
turystów. Wycieczka była bardzo udana, nie
obyło się bez plastrów i potu, ale przyjemność
zdobywania szczytów, przezwyciężanie
słabości, pokora przed naturą i wzajemna
pomoc w trudnych chwilach to kolejne
doświadczenia, o które bogatsi są jej
uczestnicy. Opiekę nad uczniami sprawowali
wychowawcy klas M. Kuster - Walczak
i K. Pawluk - Kotecka wraz z rodzicami.
Z okazji Dnia Dziecka grupa
nauczycieli z naszej szkoły przygotowała
i przedstawiła najmłodszym uczniom Rzepkę
J. Brzechwy na podstawie scenariusza
opracowanego przez panią I. Piórkowską.
Barwne i ciekawe stroje oraz zabawna gra
„aktorów” wzbudziła, wśród widowni, wiele
radości i śmiechu.
(sp)

Realizacja marzeń - drogą do osobistego szczęścia
Tegoroczny Tydzień Bibliotek w Witkowie rozpoczął się 9 maja w godzinach
przedpołudniowych. Wówczas, na zaproszenie Biblioteki Publicznej, Jan Hyjek
spotkał się z uczniami klas VI Szkoły Podstawowej w Witkowie.

Autor tekstów satyrycznych, kompozytor,
twórca i wykonawca piosenek przeprowadził
bardzo dynamiczne spotkanie. Opowiadając o
swoim dzieciństwie i dorastaniu przekonywał
młodzież do realizacji własnych marzeń,
nawet jeśli będzie się to odbywało metodą
drobnych kroków. Mówił o licznych pasjach i
talentach, które starał się rozwijać pomimo

wszelkich przeciwności. Na przykład, grę na
trąbce rozpoczął od kupienia ustnika, co
wywoływało śmiech i żarty ze strony
rówieśników. Dzisiaj świetnie gra na trąbce
i na gitarze, co zaprezentował podczas
spotkania.
Idąc śladem ojca od 15 roku życia latał
sportowo na szybowcach, a później na

samolotach w Aeroklubie Poznańskim.
Wyjątkowe zainteresowanie wzbudził
pokazując spadochron i strój pilota
przytaczając liczne przygody związane
z lataniem.
Realizując swoje mar zenia i pasje
jednocześnie ukończył dzienne studia
pedagogiczne na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w Poznaniu, i przez 12 lat
pracował w szkolnictwie. Problemy ze
zdrowiem i operacja na strunach głosowych
ostatecznie zmusiły go do odejścia z zawodu

nauczyciela. Lata tych doświadczeń są
widoczne podczas spotkań z młodzieżą.
Wśród licznych zainteresowań znalazła
się twórczość literacka. Jest autorem
następujących książek dla młodzieży:
„Nie oglądaj się wstecz”, „Koła czasu”,
„Zbudzone zmilczenia” oraz „Sporna śliwka”,
za którą otrzymał wyróżnienia
w ogólnopolskich konkursach na powieść dla
dzieci. Dwie ostatnie znajdują się w naszych
zbiorach - zapraszam do lektury.
(W.G.)

Kabaret Śląski Grzegorza Stasiaka i Biesiada Śląska W krainie pszczółki Mai
W piątkowy wieczór, 27 maja 2016r., na scenie Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie, wystąpił Kabaret Śląski Grzegorza Stasiaka, któremu
towarzyszyła Grupa Fest.

31.05. w Przedszkolu- Ochronce w Witkowie zawrzało niczym w pszczelej
rodzinie a to za sprawą wyjątkowego hasła pod którym odbył się tegoroczny
Dzień Matki - W krainie pszczółki Mai.

Grzegorz Stasiak - wodzirej, showman
i aktor - zagrał w kilku filmach, m.in. wiele lat
występował w serialu „Święta wojna” jako
karczmarz Alojz, ale największą popularność
przyniosła mu rola instruktora nauki jazdy
w programie TVN Nauka Jazdy. Na scenie
wystąpiła również Grupa Fest - wykonawcy
śląskich szlagierów telewizji TVS, w programie
rozrywkowo muzycznym.
Grupa Fest zaprosiła mieszkańców Gminy
Witkowo do wspólnej biesiadnej zabawy.

Tego dnia wszystkie mamy i ich pociechy
przebrały się za pszczoły by bawić się w rytmie
znanych utworów. W to wyjątkowe popołudnie
w Ochronce dominowały tylko dwa kolory
żółty i czarny. Imprezę osłodził słodki konkurs
na najpyszniejsze danie z miodem. Pyszne
dania przygotowały niezawodne mamy.
Imprezę uświetnił także krótki wykład
pana Krzysztofa, który zajmuje się zawodowo
pszczelarstwem. Rodzice mieli okazję

Można było usłyszeć znane i lubiane utwory,
bez których nie odbędzie się żadna impreza.
Pan Gr zegor z zorganizował konkurs
z nagrodami, w którym dwójka chętnych
śmiałków musiała wykazać się znajomością
gwary. Grzegorz Stasiak jako wyśmienity
kabareciarz rozbawił widownię do łez.
Zgromadzona publiczność bawiła się
doskonale przy dowcipach opowiadanych
tradycyjną śląską gwarą.
(OKSiR Witkowo)

dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o
pszczelim rodzie. Hodowla pszczół to
prawdziwa sztuka, a pszczelarz musi mieć
percepcję artysty oraz cierpliwość
rzemieślnika. Cechy z pogranicza tych profesji
są niezbędne by osiągnąć sukces w hodowli
pszczół. Bazą umożliwiającą działanie w tej
dziedzinie jest umiejętność zrozumienia
pszczół oraz właściwa interpretacja ich
zachowań.
(M.P.)
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BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
Przedmiotem dzierżawy jest:
Grunt zabudowany obiektem konstrukcji
drewnianej - wiatą rekreacyjną, stanowiący
część działki oznaczonej geodezyjnie nr
5088/17 o powierzchni ca 415,00 m2, położony
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gmina
Witkowo, w sektorze 4B, na „Orlej Górze”.
Pr zedmiotowy grunt pr zeznaczony jest do
prowadzenia działalności gospodarczej: handlowej,
usługowej związanej z rekreacją i wypoczynkiem.
Istnieje możliwość dostosowania istniejącego
obiektu do planowanej działalności na okres
dzierżawy. Zakres modernizacji musi zostać
zaakceptowany przez Wydzierżawiającego
i spełniać wymogi prawa budowlanego.
ź Dla pr zedmiotowej nieruchomości nie
uchwalono planu zagospodarowania
przestrzennego, w ewidencji gruntów teren
oznaczony jest symbolem TR- tereny różne.
W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo
nieruchomość stanowi tereny zabudowy
letniskowej.
ź Okres dzierżawy - 3 lata
ź Wywoławczy czynsz za dzierżawę
nieruchomości wynosi 3.000,00 zł netto
rocznie. Termin płatności czynszu zostanie
ustalony w umowie, nie później jednak niż do
31 sierpnia każdego roku. Do wylicytowanego
czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek
VAT.
ź Wa d i u m u s t a l o n o w w y s o k o ś c i
2.000,00 zł, a minimalne postąpienie nie
może wynosić mniej niż 100,00 zł.
Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2016r.
o godz. 12 0 0 w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta Witkowo w sali nr 1.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie
jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi
i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata
wadium na konto Gminy Witkowo.
1. Wadium należy wpłacać formie pieniężnej na
konto Urzędu nr 43 8538 0002 0000 0677 2000
0008 w terminie do dnia 20 czerwca 2016r.
2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli
zrealizowane przelewem wpłynęło
w wyznaczonym terminie na rachunek
Gminy Witkowo.
Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie
wskazać uczestnika przetargu oraz
nieruchomość, której wpłata dotyczy.
3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni
okazać:
- osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość,
- osoby prawne- aktualny wypis z właściwego
rejestru oraz umocowanie do zaciągania
zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
- dowód wpłaty wadium.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu
dzierżawnego. Pozostałe wadia zostaną zwrócone
niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej
w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu na
wskazane konto.
W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy
w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu, Gmina
może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie
podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej
czynszu wywoławczego.
Do przetargu nie zostaną dopuszczone
o s o b y, k t ó r e p o s i a d a j ą z a l e g ł e
zobowiązania wobec Gminy Witkowo.
WARUNKI DZIERŻAWY:
1. Grunt przeznaczony jest do prowadzenia
nieuciążliwej działalności gospodarczej: handlowej,
usługowej związanej z rekreacją i wypoczynkiem.
Istnieje możliwość dostosowania istniejącego
obiektu do planowanej działalności na okres
dzierżawy. Zakres modernizacji musi zostać
zaakceptowany przez Wydzierżawiającego
i spełniać wymogi prawa budowlanego.
2. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od
nieruchomości.
3. Burmistrz zastrzega sobie prawo do waloryzacji
czynszu corocznie o wskaźnik inflacji oraz
w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT.
4. W t r a k c i e t r w a n i a u m o w y o r a z p o j e j
rozwiązaniu, Dzierżawcy nie przysługuje zwrot
poniesionych nakładów, czy też zaliczenie ich
w poczet czynszu lub odszkodowania za
bezumowne zajmowanie nieruchomości.
5. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, jeżeli Dzierżawca będzie
wykorzystywał grunt niezgodnie z przeznaczeniem.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu
przekraczającej 60 dni po terminie płatności
Wydzierżawiający ma prawo odstąpić od umowy.
7. Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia
wszelkich obciążeń związanych z przedmiotem
dzierżawy - podatku od nieruchomości oraz innych
obciążeń związanych z jego posiadaniem, a także
ewentualnych kosztów ubezpieczenia.
8. Dostawa wody, prądu i odprowadzanie ścieków
następuje na podstawie odrębnych umów zawartych
z dostawcami.
9. W s z e l k i c h f o r m a l n o ś c i z w i ą z a n y c h
z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na
dzierżawionym gruncie dopełni dzierżawca.
10. Dzierżawca nie może oddać przedmiotu
dzierżawy osobie trzeciej do korzystania, jak
również przelewać praw z umowy bez zgody na
piśmie wydzierżawiającego.
11. Przedmiot dzierżawy nie może stanowić
zabezpieczenia ani obciążania prawami
rzeczowymi.
12. Dzierżawca zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów określonych Uchwałą
Nr XXXII/311/2014 Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28.03.2014r. w sprawie: ustalenia zasad
zarządu oraz korzystania z Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie. (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. poz.3087 z dn. 13.05.2014r.ze zm.)
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu
z ważnych przyczyn, o czym poinformuje się
zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia
o przetargu.
Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1,
pok. nr 15, tel. (61) 47-78-194, wew. 13
w godzinach od 800 do 1530
Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Marian Gadziński
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Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

1. Lokalu mieszkalnego nr 3, położonego
wWitkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2,
o powierzchni użytkowej 46,53 m2 wraz z udziałem
w wysokości 7352/33086 w częściach wspólnych
nieruchomości i prawie współwłasności działki
gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow.
0,1011 ha. Lokal usytuowany jest na parterze
budynku mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni,
WC, przedpokoju oraz dwóch pomieszczeń
gospodarczych o powierzchni 17,07m2 i 9,92m2.
Nieruchomość posiada uregulowany stan
p r a w n y, o p i s a n y w k s i ę d z e w i e c z y s t e j n r
KN1S/00022686/9.
Cena wywoławcza wynosi
40.000,00 zł netto
Wadium wynosi 8.000,00 zł
2. Lokalu mieszkalnego nr 2, położonego
w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2,
o powierzchni użytkowej 42,20 m2 wraz z udziałem
w wysokości 10724/33086 w częściach wspólnych
nieruchomości i prawie współwłasności działki
gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow.
0,1011 ha. Lokal usytuowany jest na poddaszu
budynku mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni,
łazienki z WC, przedpokoju oraz pomieszczenia
gospodarczego o pow. 18,20m2 oraz pomieszczenia
strychowego o pow. 46,84m2.Nieruchomość posiada
uregulowany stan prawny, opisany w księdze
wieczystej nr KN1S/00022686/9.
Cena wywoławcza wynosi
40.000,00 zł netto
Wadium wynosi 8.000,00 zł
Sprzedaż lokali na podstawie art. 43 ust. 1
pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług ( tekst jedn.
Dz. U. z 2016r. poz. 710 ) jest zwolniona
z podatku VAT.
Nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną
geodezyjnie nr 1261/1 usytuowana jest
w centralnej strefie miasta wpisanej do rejestru
zabytków województwa wielkopolskiego tworzącej
historyczny układ urbanistyczny Witkowa pod
nr 693/Wlkp/A, na terenie nie objętym
miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. W obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Witkowo, działka oznaczona
jest symbolem A_R- teren wielofunkcyjnej
zabudowy w obszarze miasta. W ewidencji gruntów
stanowi teren oznaczony symbolem B - tereny
mieszkaniowe. Budynek, w którym położone są
lokale wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków
Gminy Witkowo.
Pr zetarg odbędzie się 7 lipca 2016r
o godz.1200 w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Witkowie, przy
ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.
1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu
nie są obciążone ograniczonymi prawami
rzeczowymi, nie stanowią przedmiotu

jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód
prawnych w rozporządzaniu nimi.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wniesienie w pieniądzu (PLN) wadium (z podaniem
numeru lokalu) na konto Urzędu w GBW Konin
(BS Witkowo) nr 43 8538 0002 0000 0677 2000
0008 w terminie do dnia 4 lipca 2016r.
3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu
winni okazać:
- osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość
( dowód osobisty lub paszport),
- osoby prawne- aktualny wypis z właściwego
rejestru oraz umocowanie do zaciągania
zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
- małżonek zamierzający samodzielnie licytować
nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego pełnomocnictwo współmałżonka obejmujące zgodę
na licytacje.
- dowód wpłaty wadium,
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny
nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwrócone
niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej
w ciągu trzech dni od zamknięcia przetargu na
wskazane konto bankowe. Wadium uznaje się za
wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym
terminie na rachunek Gminy Witkowo.
Wadium ulega pr zepadkowi w razie
uchylenia się uczestnika, który przetarg
wygrał od zawarcia umowy.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej. O wysokości
postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym,
że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
6. Wybrany nabywca zobowiązany jest do
uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed zawarciem
aktu notarialnego.
7. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego
oraz ujawnieniem praw własności w księdze
wieczystej ponosi nabywca.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu organizator może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
9. Szczegółowych informacji o nieruchomościach
będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie,
ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 477-81-94,
wew. 13.
10. Lokale mieszkalne można oglądać po
uprzednim uzgodnieniu terminu
z pracownikiem Urzędu GiM Witkowa
tel. 61 4 778-194 wew. 13.
Burmistrz GiM Witkowo
/-/Marian Gadziński

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) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed
siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 31 maja 2016r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONEJ W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM
W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

„Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy i Miasta Witkowo”
W bieżącym roku dobiegła końca
procedura związana z opracowaniem „Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta
Witkowo”. Na sesji Rady Miejskiej w Witkowie
w miesiącu kwietniu radni przyjęli do realizacji
opracowany dokument. Podstawą
opracowania planu była uchwała Rady
Miejskiej w Witkowie Nr VI/42/2015 z dnia
29 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrażania
„Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie
Gminy i Miasta Witkowo”.
Wykonawcą zadania była firma Westmor
Consultig z Włocławka. Koszt przygotowania
tego dokumentu to kwota 38 000,00 zł brutto.
Zadanie zostało realizowane pr zy
współfinansowaniu środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w kwocie 18 536,59 zł
brutto.
Plan gospodarki niskoemisyjnej składa się
z dwóch zasadniczych części: inwentaryzacji
emisji gazów cieplarnianych z terenu Gminy i
Miasta Witkowo, opierającej się na zużyciu
energii i paliw na terenie gminy oraz planu
działań, w któr ym wskazano zadania
przewidziane do realizacji w latach 20162020, pr zyczyniające się do poprawy
efektywności energetycznej oraz redukcji
emisji gazów cieplarnianych.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to
dokument strategiczny, którego celem jest
określenie wizji rozwoju gminy w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej. Zadaniem
opracowanego dokumentu jest podniesienie
efektywności energetycznej, zwiększenie
poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, jak również redukcja emisji gazów
cieplarnianych. Czynności te w konsekwencji
mają służyć wszystkim mieszkańcom gminy,
poprzez poprawę jakości powietrza oraz
zmniejszenie kosztów energii.
Kluczowym elementem planu było
wyznaczenie celów strategicznych
i szczegółowych, realizujących określoną wizję
gminy w zakresie zwiększenia efektywności
energetycznej, zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych oraz wdrożenia nowych
technologii, zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju.
Konieczność opracowania planu
gospodarki niskoemisyjnej wiązała się
z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem
z Kioto oraz pr zyjętym pr zez Komisję
Europejską w grudniu 2008 roku pakietem
klimatyczno-energetycznym, które skutkują
szeregiem obowiązków, w tym w szczególności
koniecznością redukcji emisji gazów
cieplarnianych i zużycia energii, a także
zwiększenia udziału wykorzystania energii
z odnawialnych źródeł. Opracowanie planu

Spotkanie z klasami III
Cieszymy się ze spotkań z klasami III z naszej gminy. Jest to lekcja
zapoznawcza dla tych, którzy przychodzą tu po raz pierwszy i pochwała dla
tych, którzy korzystają z biblioteki i jej zbiorów.

wynika także z założeń Narodowego
Programu Rozwoju Gospodarki
Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę
Ministrów 16 sierpnia 2011r. Treść i zakres
planu gospodarki niskoemisyjnej wynika z
załącznika nr 2 Regulaminu naboru wniosków
na przedsięwzięcia związane z opracowaniem
planów gospodarki niskoemisyjnej
opracowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.
Prace związane z opracowaniem planu
rozpoczęły się we wrześniu 2015r. W trakcie
opracowania dokumentu pracownicy firmy
Westmor Consulting dokonali inwentaryzacji
emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy
i Miasta Witkowo oraz stworzyli bazę danych
zawierającą informacje, pozwalające na ocenę
gospodarki energią w gminie oraz w jej
poszczególnych sektorach i obiektach.
W grudniu 2015r. zwrócono się z pismem
do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu oraz Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu
o stwierdzenie braku konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla
opracowanego projektu dokumentu.
Po zapoznaniu się z opracowanym projektem
planu Instytucje uzgadniające odstąpiły od
przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
W dniu 20 stycznia 2016r. na 21 dni
projekt planu został poddany również
konsultacjom społecznym. W wyznaczonym
czasie nie wpłynęła żadna uwaga.
Opracowany Plan gospodarki
niskoemisyjnej pozwoli Gminie i Miastu
Witkowo, jej podmiotom oraz mieszkańcom
pozyskać fundusze unijne na działania takie
jak: termomodernizacja budynków, czy
wdrażanie inwestycji w zakresie
Odnawialnych Źródeł Energii. Ostatecznie
właściwie opracowany Plan gospodarki
niskoemisyjnej podniesie szanse Gminy
i innych podmiotów działających na jej terenie
na uzyskanie dofinansowania ze środków
krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Wielkopolskiego na lata 20142020 i funduszy ochrony środowiska.
(S.M.)

Od dziesiątek tysięcy lat znano wiele
sposobów przekazywania wiadomości za
pomocą r ysunków, znaków, obrazów.
Jednakże to, co rozumiemy pod pojęciem
pisma, istnieje dopiero od chwili stworzenia
zorganizowanego systemu znaków lub
symboli, którymi można jasno sformułować to
o czym człowiek myśli, odczuwa lub chce
wyrazić. Jest to promocja osiągnięć
cywilizacyjnych.
W maju uczniowie klasy III- ich
z wychowawcami uczestniczyli w kolejnych
zajęciach bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece
Publicznej. Tym razem była to lekcja na temat
historii pisma na przestrzeni dziejów,
w oparciu o prezentację multimedialną
i Internet.

wzbudziła u nich sztuka starannego
i estetycznego pisania czyli kaligrafia, która
kiedyś była podstawowym przedmiotem
w szkołach. Następnie poznali ciekawostki na
temat książek, dowiedzieli się, że dawniej były
pisane ręcznie i kopiowane ręcznie, że
możliwością czytania mogli poszczycić się
nieliczni ludzie. Dowiedzieli się wielu
ciekawostek o książkach współczesnych, jak
wygląda najmniejsza i największa, najgrubsza
książka. Ile kosztowała najdroższa, ile waży
najcięższa książka. W kolejnej części dzieci
zapoznały się z pracą Biblioteki Publicznej.
Dobr ze się bawili pr zechadzając się
w labiryncie regałów wypełnionych książkami
doszukując się różnic miedzy bibliotekami
szkolnymi a innymi rodzajami książnic.

Uczniowie uzyskali wiele ciekawych
informacji na temat sztuki pisania, dowiedzieli
się, że zaczęła rozwijać się ok. 5500 lat temu.
Poznali najdawniejsze formy pisma piktogramy, na które składają się zestawy
rysunków przedstawiających ludzi, zwierzęta i
przedmioty codziennego użytku. Mogli
również zobaczyć, jak wyglądały hieroglify
„święte znaki”, które są najwcześniejszym
rodzajem pisma starożytnego Egiptu, a także
poznali pismo węzełkowe zwane kipu.
Trzecioklasiści zapoznali się również z książką
średniowieczną bogato zdobioną i ręcznie
pr zepisywaną. Duże zainteresowanie

Poznali ciekawe propozycje, które można
w naszej bibliotece spotkać, między innymi:
książki z zapachem, z dźwiękiem i 3d,
fascynujące opowieści i wiele
popularnonaukowych woluminów. Lekcja
biblioteczna dostarczyła dzieciom wiele
ciekawych wiadomości, uczniowie poszerzyli
swoją wiedzę na temat historii pisma i książki.
Razem dobrze się bawiliśmy, bo o to chodzi by
było nam przyjemnie i przyjaźnie.
Zapraszamy do biblioteki w czasie wakacji:
z książką nie da się nudzić.
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„Dzień Dziecka i Dzień Matki” w sołectwie Malenin
Dnia 29.05.2016 w sołectwie Malenin odbył się „Dzień Dziecka i Dzień Matki”
zorganizowany przez Sołtysa i Radę Sołecką. Wszyscy konsumowali wiejskie
placki, dzieci otrzymały paczki ze słodyczami. Atrakcją tego dnia była
przejażdżka konną bryczką wieloosobową, której to sponsorem była Pani Sołtys.

Wcześniej, 14 maja w sobotę odbył się „Dzień Chłopa”, który cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród panów.
(J.W.)

Spektakl teatralny grupy „Fenomen”
W dniu 7.06.2016r., na scenie Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
wystąpiła Grupa Teatralna „Fenomen” działająca przy Ośrodku Kultury Sportu
i Rekreacji w Witkowie.

Dane kontaktowe
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
e-mail: ugim@witkowo.pl, 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

Młodzi aktorzy pod kierownictwem artystycznym Pani Barbary Nowakowskiej zaprezentowali
tworzącym widownię uczniom Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, spektakl
teatralny pt. „Światełko Pana Lampiszona”.
(OKSiR Witkowo)

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
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„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

Dzień Samorządowca w Przedszkolu „BAJKA”
Z tej okazji radni, pracownicy Urzędu Witkowo zostali zaproszeni do wspólnego świętowania Dnia Samorządowca
z dziećmi w Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witkowie. Przedszkolaki zaprezentowały bogaty program artystyczny.

Występy uświetniły okolicznościowe
wierszyki, piosenki oraz występy taneczne.
Niespodzianka był występ Pań opiekunek,
które przedstawiły legendę o powstaniu
Witkowa. Program artystyczny został
nagrodzony gromkimi brawami, po których
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian
Gadziński podziękował za życzenia i za pamięć
o samorządowcach. Wszystkie dzieci
z przedszkola otrzymały od samorządowców
słodycze. Pani Dyrektor Ewa Skrzypska złożyła
samorządowcom najserdeczniejsze życzenia.
Wszyscy goście otrzymali drewniane laurki
wykonane przez dzieci. Spotkanie przebiegło
w miłej atmosferze i zakończyło się wspólnym
zdjęciem.
(M.T.)

50-lecie istnienia Koła Gospodyń Wiejskich
w Gorzykowie
W niedzielę 5 czerwca 2016r. w świetlicy wiejskiej Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich obchodziły Złoty Jubileusz Koła. Obchody 50-lecia działalności Koła
Gospodyń Wiejskich w Gorzykowie rozpoczęła od powitania wszystkich
przybyłych gości, Przewodnicząca KGW Krystyna Kierzek.

Po jej wystąpieniu, Pani Regina
Kneblewska w krótki lecz interesujący sposób
przedstawiła 50-cio letnią historię działalności
Koła. Na uroczystość przybyli zaproszeni
goście w tym członkinie, które przed laty
działały w Kole Gospodyń, Sekretarz Gminy
Pani Elżbieta Kiełpińska, Pracownik Urzędu
Gminy Anna Kwapich, Beata Szkudlarek,
Sołtys Marian Marciniak, Proboszcz par. pw.
MB Królowej Polski ks. Piotr Kunicki, Radna

Rady Miejskiej Monika Andrzejaszek. Na tak
wzniosłej uroczystości nie zapomniano
o torcie, przy którym odśpiewano gromkie
Sto lat. Do tortu zaserwowano kawę, napoje
oraz inne wypieki. Uroczystość uświetnił
występem muzycznym Karol Staniszewski.
Jubileusz zakończył się wspólnym zdjęciem
wszystkich zgromadzonych osób.
(M.A.)

„Promyk” w Skorzęcinie
W dniu 21.05.2016r Zarząd Koła „PROMYK” zorganizował spotkanie
„Powitanie Lata”. Zaproszonych gości i wszystkich pozostałych powitał Prezes
Ludwik Rajzel.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo Pan Marian
Gadziński, Radny Rady Powiatu w Gnieźnie
Pan Telesfor Gościniak, Prezes Zarządu
Centrum „ Promyka” w Gnieźnie Pani Halina
Dyc z małżonkiem, członek wspierający Pan
Dariusz Rajzel z małżonką, Prezes Spółki „Kos
- Pol” w Kołaczkowie Pan Janusz Tomczak,
Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych
w Witkowie Pan Marek Biadasz oraz zespół
muzyczny. Podczas uroczystości wręczono
medale 6 osobom z okazji 15-lecia. Były
również podziękowania i wyróżnienia.
Podziękowanie - książkę od członka
wspierającego Pana Dariusza Rajzela
otrzymał cały Zarząd z życzeniami
wytrwałości w dalszej pracy. Wszyscy goście
zabierający głos życzyli Prezesowi dalszej
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dobrej współpracy, a przede wszystkim
zdrowia i wytrwałości w pracy społecznej.
Spotkanie trwało do 21, wszyscy uczestnicy
byli bardzo zadowoleni i jak zawsze życzyli
miłego spotkania na następnej imprezie.
W spotkaniu udział wzięło 114 osób z oddziału
„PROMYKA” oraz zaprzyjaźnionego Koła
Emerytów z Wrześni.
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