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STO LAT DLA SENIORA
Pan Roman Radacz urodził się 4.08.1916r. w miejscowości Dysiek jako
syn Wawrzyna i Teresy. 5 kwietnia 1945r. zawarł związek małżeński
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Witkowie z Józefą Szymańską.
Dochowali się 3 córek i 3 synów, 16 wnuków oraz 16 prawnuków.

z założycieli Koła ZBOWiD-u w Witkowie
oraz jego członkiem od 1984 r. Obecnie
należy do Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych.

Pan Roman Radacz mieszkał
w Ostrowitem Prymasowskim, w czasie
okupacji w Gaju, następnie w Witkowie,
a obecnie u córki Barbary w Miroszce.

250 drużyn z 12 krajów w 10 kategoriach wiekowych wzięło udział w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim
Wrocław Trophy. Wśród zespołów nie zabrakło Orlików Vitcovii Witkowo, którzy rywalizowali w kategorii U11.

Pierwszy mecz z Odrą Koźle wygraliśmy
4:1. Bramki strzelili: Kuba Nowak,
Kuba Dżygała, Kamil Dałek, Filip
Stranc. Kolejny mecz GKS wygrał 3:1
z ABC Futbolu Dębno po hattricku Tomka
Jakubowskiego. W finale o puchar
Challenge Cup Vitcovia zmierzyła się
z Czeskim FC Novy Bór i przegrała 1:2.
Honorowe trafienie zaliczył Kacper
Krajniak.
Skład: Jan Dańkowski,
Nikodem Mazurkiewicz, Kamil
Dałek, Kacper Trelka, Jan Zamiar,
Radek Piórkowski, Kuba Dżygała,
Kacper Krajniak, Alan Adamski,
Kuba Nowak, Bartek Brodnicki,
Igor Wendland, Adam Milarski,
Filip Stranc, Sebastiana
Bysikiewicz, Tomek Jakubowski.

Szacowny jubilat ukończył szkołę
w Ostrowitem Prymasowskim w 1930
roku i rozpoczął pracę jako robotnik rolny
w charakterze najemnym u różnych
gospodarzy. Praca ta trwała do 1939r.
kiedy został powołany do zasadniczej
służby wojskowej. Od 1 września 1939r.
brał czynny udział w wojnie obronnej,
przeszedł ze swoim plutonem aż do
Kowla. Po kapitulacji Wojska Polskiego
powrócił do domu i pracował
przymusowo. Po wojnie Pan Roman
pracował w Państwowej Centrali Drzewnej
Ekspozytura w Poznaniu Biuro

Transportowe w Trzciance, Państwowej
Centrali Drzewnej Przedsiębiorstwo
Państwowe Wyodrębnione Baza
Transportowa w Gnieźnie, Nadleśnictwie
Gniezno i Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Witkowie. Był
założycielem, a w latach 1972-1976
Prezesem Rodzinnych Ogrodów
Działkowych w Witkowie. Odznaczony
Medalem za udział w wojnie obronnej
1939 r., odznaczony odznaką za zasługi
dla Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych. Jest jednym

(A.W.)

Sukces witkowskich piłkarzy

Podopieczni Jana Szturomskiego
i Jakuba Moskala trafili do grupy
F. Zaczęło się obiecująco. Nasi wygrali
z Polonią Wrocław 2:0 po bramkach

Kamila Dałka i Radka
Piórkowskiego. Potem przyszły dwie
porażki, 0:2 z AP BTP Stal Brzeg i 0:1
z LBF JFK Daugava Riga. Trzecie miejsce
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w grupie nie pozwoliło naszym walczyć
o główny puchar Wrocław Trophy, ale
umożliwiło witkowianom grę o Challenge
Cup. Tam poszło już znacznie lepiej.

(K.Ch.)

Narada Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli...
W dniu 13 lipca 2016 r. odbyła się narada Sołtysów, Przewodniczących
Zarządów Osiedli, Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich
i Prezesów Kółek Rolniczych. Spotkanie miało na celu m.in. omówienie
spraw związanych z organizacją tegorocznych Dożynek a także
przygotowania Gminnych Spółdzielni do kampanii żniwnej w 2016r.

Burmistrz Marian Gadziński
poinformował o planowanych
tegorocznych inwestycjach. Będzie to
m.in. kolejny etap budowy kanalizacji
sanitarnej od Dębiny do Ruchocinka, na
realizację której zostanie złożony
wniosek o dofinansowanie. Następnym
punktem będzie modernizacja
oczyszczalni ścieków w Małachowie,
z uwagi na zmianę przepisów
dotyczących ochrony środowiska. Jeszcze
w tym roku zostanie przeprowadzony
przetarg na wyłonienie wykonawcy, a co
za tym idzie rozpoczęcie prac.
W miejscowości Piaski planuje się budowę
sieci wodociągowej o długości około
800m. Z informacji przekazanej przez
Burmistrza wynika, że problemem jest
modernizacja drogi powiatowej
przebiegającej w granicach miasta
(ul. Armii Poznań i Jana Pawła II), ze
względu na fakt, iż od kilku lat trwają
konsultacje związane ze zmianą kategorii
tej drogi z powiatowej na wojewódzką.
Sytuacja ta uniemożliwia złożenie
przez Gminę Witkowo wniosku
o dofinansowanie inwestycji w ramach
OSI. Rozpoczęto jednak prace
koncepcyjne związane ze zmianą części
dotychczasowego projektu. Kolejną
planowaną inicjatywą jest budowa drogi
rowerowej od Witkowa do Skorzęcina. W

chwili obecnej tr wa opracowanie
dokumentacji projektowokosztorysowej, a planowany termin
złożenia wniosku o dofinansowanie to III
kwartał tego roku. Projekt realizowany
jest na terenach gmin Powiatu
Gnieźnieńskiego. Również inna
miejscowość z terenu Gminy Witkowo
może wstępnie liczyć na budowę ścieżki
rowerowej. Mowa tutaj o Kołaczkowie, do
którego z Witkowa, wzdłuż ulicy Nowej
(od ul. Północnej) planuje się przebudowę
pasa drogowego w zakresie wykonania
wspomnianej ścieżki rowerowej.
Aktualnie opracowywany jest projekt
budowalny, a jeszcze w tym roku zostanie
złożony wniosek o dofinansowanie tego
zadania. Następnym punktem jest
wykonanie chodników: w miejscowości
Dębina - 200 m (kontynuacja odcinka
pobudowanego w ubiegłym roku),
w Wiekowie o powierzchni 50 m2 (odcinek
przed kościołem), w Piaskach, przy
budynku OSP w Witkowie oraz budowa
deptaka przy ul. Polnej. Również przy
ul. Zakole utwardzony kostką brukową
zostanie plac o powierzchni około 200
m2, oraz plac przed świetlicą w Mielżynie.
Dodatkowo zostaną wykonane miejsca
postojowe przy ulicach Hynka oraz Braci
Łukowskich. Na ten moment
opracowywana jest dokumentacja

przetargowa. Z kolei w miejscowościach
Folwark, Ruchocin i Witkówko wykonane
zostaną nowe nawier zchnie dróg.
Prace zakończyć się mają z końcem
września. Burmistrz poinformował
również o rozbudowie monitoringu
poprzez montaż kolejnych kamer,
a także o przebudowie części wodociągu
w OW Skorzęcin. Kolejną inwestycją na
terenie miasta jest renowacja elewacji
budynków przy ul. Stary Rynek 3 i 6.
Faktem jest już zakup i montaż bramy
garażowej wraz z zasilaniem
elektrycznym w OSP Witkowo. Także
zaplanowaną na ten rok inwestycją

świetlica wiejska w Ruchocinie. Planuje się
dobudowanie wiatrołapu i kuchni. W tym
celu powstała koncepcja budowlana, a co
za tym idzie, zlecono wykonanie mapy.
Witkowo rozwija się także pod względem
rekreacyjnym, dlatego zaplanowano,
m.in. modernizację placu zabaw przy
ul. Mickiewicza, urządzenie mini boiska
do piłki nożnej i placu zabaw przy
ul. Dworcowej, zakup piłkochwytów na
boisko przy ul. Sportowej oraz
rewitalizację terenów zielonych przy
Centrum Kultury. Niebawem zostanie
zlecone opracowanie dokumentacji
projektowo- kosztorysowej.

jest wydzielenie klatki schodowej
drzwiami przeciwpożarowymi
oraz zamontowanie klapy
oddymiającej w budynku Przedszkola
przy ul. Jasnej. Ważną inwestycją będzie
przebudowa i rozbudowa budynku przy
ul. Gnieźnieńskiej z przeznaczeniem na
cele Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Na rozbudowę czeka również

Podczas narady omówiono również
kwestię finansową Funduszu Sołeckiego.
Spotkanie było również pier wszą
przymiarką do dożynek gminnych.
W tym roku zostały one zaplanowane
na dzień 28 sierpnia.
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(B.R.M.)

Inwestycje Gminy i Miasta Witkowo
Druga połowa roku to intensywne prace modernizacyjne i inwestycyjne
na terenie całej gminy. W chwili obecnej trwają już prace związane
z przebudową dróg gminnych w m. Folwark, Ruchocin oraz Witkówko.

W m. Ruchocin wykonana została
nakładka z betonu asfaltowego na
długości 940m oraz poszerzono łuki na
podłączeniu z droga powiatową
Ruchocinek - Mielżyn.

również czynności związane z wyborem
wykonawcy na realizację zadania
związanego z wykonaniem robót
drogowo-brukarskich. W m. Mielżyn
wymieniona zostanie nawierzchnia przed

W m. Witkówko z kolei dokonano
poszerzenia drogi pod ciąg pieszy na
długości 155m.
Na chwilę obecną wykonana została
również podbudowa z kruszywa.
Kolejnym etapem zaplanowanych prac
będzie ułożenie nawierzchni z betonu
asfaltowego. Odbędzie
się to równolegle z wykonanie pełnej
konstrukcji oraz nawierzchni z betonu
asfaltowego drogi w m. Folwark.
W m. Małachowo Złych Miejsc
wykonano za to nową nawierzchnię
przed świetlicą wiejską na powierzchni
ok. 380m 2 . W zakres tego zadania
wchodziło zdjęcie i wykonanie nowej
podbudowy, ułożenie krawężnika oraz
obrzeża betonowego, ułożenie kostki
betonowej oraz odprowadzenie wód
opadowych z budynku świetlicy do
kanalizacji burzowej.
Realizacja kolejnych inwestycji to

budynkiem świetlicy oraz OSP na kostkę
brukową. Dodatkowo odprowadzona
zostanie woda deszczowa z budynku
świetlicy do sieci kanalizacji burzowej.
W m. Wiekowo wykonany będzie
brakujący fragment chodnika przed
kaplicą, natomiast w m. Dębina
wydłużony zostanie, o kolejne 200m
chodnik. W m. Witkowo wykonane
zostaną dodatkowe miejsca postojowe
przy drodze dojazdowej do posesji przy
ul. Czerniejewskiej 16-16A. Zwiększeniu
ulegnie również ilość miejsc postojowych
przy ul. Płk. Hynka 4. Zostanie tam
poszer zona zatoka postojowa dla
samochodów. Dodatkowo wymianie
poddany zostanie chodnik z płytek
betonowych na kostkę betonową.
Zmianie ulegnie również nawierzchnia
chodnika przy ul. Polnej. Planowany
termin realizacji tych zadania to sierpień październik tego roku.
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Już teraz prowadzone za to prace
wstępne, związane z przygotowaniem
przyszłorocznej inwestycji w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie
Światowid, pod nazwą „Wyjątkowe
miejsca spotkań - stworzenie
Międzypokoleniowych Centrów Sportu
i Rekreacji na terenie Gminy Witkowo”.
W ramach zadania planowana jest
modernizacja terenów rekreacyjnych
w Witkowie, w tym placu zabaw
i wykonanie miejsc postojowych przy
ul. Mickiewicza, urządzenie mini boiska

Jedną z ważniejszych i pilniejszych
inwestycji ostatnich tygodni było
wykonanie studni chłonnej z kręgów
betonowych wraz z włączeniem ich do
istniejącego drenażu opaskowego
i montażem pompy odprowadzającej
wodę przy Centrum Kultury im.
Krzysztofa Szkudlarka.
W najbliższym czasie oczekiwane są
rezultaty dokonanych działań, które
mają pozwolić na wykonanie dalszych
prac. Wszystko to w związku
z notorycznym zalewaniem tego obiektu.
Ponadto wykonano dodatkowe kratki
wentylacyjne w ścianach działowych

do piłki nożnej i placu zabaw przy
ul. Dworcowej, zakup piłkochwytów na
boisko przy ul. Sportowej oraz
rewitalizacja terenów zielonych przy
Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka.
W miesiącu sierpniu zostaną także
wykonane roboty budowlane związane
z wydzieleniem klatki schodowej
w Przedszkolu Miejskim przy ul. Jasnej.
W ramach prac zostaną m.in.
zamontowane drzwi przeciwpożarowe
oraz klapa oddymiająca. Wykonawcą
zadania jest Zakład Ogólnobudowlany
GRINBUD.

pomieszczeń piwnicznych, zamontowano
nawiewniki w oknach, zmieniono
podłączenie zasilania wentylatorów
mechanicznych wyciągowych. Dołożono
również warstwę przepuszczalną drenażu
opaskowego wzdłuż elewacji bocznej - od
strony skarpy. W dalszej przyszłości
planowany jest również stosowny remont
piwnicy i przywrócenie jej stanu sprzed
zalania.
Podsumowując na wszystkie te
inwestycje Gmina i Miasto Witkowo wyda
łącznie około 800 000,00 zł
(M.Ł.)

Starostowie Dożynek Gminnych
Tegorocznymi gospodarzami Gminnych Obchodów Święta Plonów będą
Pani Renata Ziółkowska oraz Pan Tadeusz Jaskólski. Dożynki Gminne
odbędą się w niedzielę 28 sierpnia br. na Placu Targowym w Witkowie.
Poniżej prezentujemy kilka informacji o bohaterach nadchodzącego
wydarzenia.

Pani Renata Ziółkowska wraz z mężem
Maciejem prowadzi gospodarstwo rolne
od 2001 roku. Mieszkają w Skorzęcinie,
Aktualnie gospodarują na 12 ha własnych
i 14 ha dzierżawy użytków rolnych
w niskich klasach bonitacyjnych.

Produkcja zwierzęca to produkcja
żywca wołowego.
Gospodarstwo dysponuje prawie
kompletnym sprzętem rolniczym do
prowadzenia produkcji. Z usług korzysta
jedynie przy zbiorze zboża.

Od tego roku gospodarstwo prowadzone
jest także pod kątem agroturystyki.
Pan Tadeusz Jaskólski wspólnie z żoną
Dorotą od 30 lat prowadzi rodzinne
gospodarstwo rolne w miejscowości
Strzyżewo Witkowskie.
Powierzchnia gospodarstwa wynosi 31
hektarów, w tym 11 hektarów to grunty
dzierżawione. Są to gleby o niskiej
bonitacji.
W gospodarstwie prowadzona jest

produkcja roślinna i zwierzęca.
Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji
opasów i trzody chlewnej.
Produkcja roślinna w gospodarstwie
Państwa Jaskólskich, przeznaczona jest
na paszę.
Gospodarstwo posiada niezbędne
maszyny do prowadzenia produkcji
roślinnej i zwierzęcej.
(A.K.)

Wakacje z Akademią Nauki

Wakacyjny sierpień z OKSiR Witkowo

W poniedziałek, 8 sierpnia 2016r. w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie odbyły się kolejne zajęcia z Akademią Nauki:
„Dzieciaki - Eksperymenciaki czyli Poznaję Siebie - Poznaję Świat”,
zorganizowane przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Za nami kolejne dni z Wakacjami z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie. Z naszych propozycji spędzenia wolnego czasu korzystały
zarówno dzieci jak i ich opiekunowie.

Zajęcia polegały na przeprowadzeniu
zajęć dla dzieci z elementami zabaw
integracyjnych i doświadczeń, z udziałem
e k s p e r y m e n t ó w, w a r s z t a t a m i
z inteligencji emocjonalnej, budowaniu

samoświadomości dziecka i jego pewności
siebie. Zadania z fizyki i chemii odbywały
się w miłej atmosferze zabawy
z wykorzystaniem technik plastycznych.
(OKSiR Witkowo - M.S.)

Dużym zainteresowaniem cieszyły się
zajęcia taneczne - zumba fitness dla
dzieci, letnie warsztaty tańca
nowoczesnego break dance, taniec
klasyczny dla najmłodszych oraz
wakacyjne zajęcia z animatorem,
podczas któr ych zawieramy nowe
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pr zyjaźnie w miłej pr zepełnionej
zabawami integracyjnymi atmosferze.
Rozpoczęliśmy wakacyjna szkółkę
piłkarską oraz kontynuowana jest
szkółka tenisa ziemnego
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(OKSiR Witkowo - M.S.)

Ogólnodostępny alkomat w Witkowie

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

W dniu 22 sierpnia 2016 roku w obecności Burmistrza Gminy i Miasta Mariana Gadzińskiego, Pani Honoraty Glanc - właścicielki piekarni
GLANC w Witkowie oraz aspiranta sztabowego Komisariatu Policji
w Witkowie - Mariusza Gielewskiego przekazano i zainstalowano
ogólnodostępny alkomat typu DA-8100. Badania trzeźwości można
dokonać 24/ho od poniedziałku do niedzieli.

W dniu 19 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego.

- „Przekazuję oficjalnie i dziękuję, że
zgodziła się Pani przyjąć pod swój dach to
urządzenie, wyrażam przekonanie, że
spełni ono swoją funkcję i będzie dobrze
służyło mieszkańcom i odwiedzającym
nas gościom”- powiedział Burmistrz
Marian Gadziński.

Po omówieniu bieżących spraw
związanych z działalnością Rady
Miejskiej, Komisja udała się do siedziby
OSP Ruchocinek. Z funkcjonowaniem tej
Jednostki OSP Komisję zapoznali

Alkomat DA-8100 jest precyzyjnym
testerem o zakresie pomiarowym do
5 promili. Wykonuje szybkie pomiary
i wyposażony jest w bardzo trwałą i czułą
elektrochemiczną jednostkę pomiarową.

panowie: Henr yk Krause - Prezes
i Andrzej Kobielski - Naczelnik. Po czym
Komisja dokonała oględzin pomieszczeń
strażnicy i terenu wokół tego obiektu.
(B.R.M.)

(S.A.)
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Laureaci konkursów nagrodzeni
Od kilkunastu lat na przełomie maja i czerwca Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Witkowie organizuje konkursy pod hasłem: „Zostań
mistrzem ortografii” oraz „Witkowo - moje miasto”. Ich uczestnikami
są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy. Termin
współzawodnictwa wybrany nieprzypadkowo, gdyż są to imprezy
związane z „Dniami Witkowa”.

W roku bieżącym, w dniu 8 czerwca, do
rywalizacji przystąpili uczniowie szkół
podstawowych, by wykazać się znajomością
języka ojczystego. Następnego dnia,
odpowiadając na pytania, dowiedli
znajomości historycznych gminy Witkowo.
W następnym tygodniu do tych
konkursów przystąpili gimnazjaliści.
Teksty i pytania, choć dostosowane do wieku
uczestników, nie należały do
najłatwiejszych - jednak uczestnicy
wykazali się ogromną wiedzą. Komisja,
w skład której weszli opiekunowie grup,

miała nie lada problem z wyłonieniem
zwycięzców.
W dniu 8 czerwca mistrzem ortografii
w kategorii szkół podstawowych została
Hanna Kiełczewska - uczennica kl. VI
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mielżynie, II miejsce zajęła Julia
Mańkowska - uczennica kl. VI d Szkoły
Podstawowej w Witkowie a III miejsce
wywalczyły Olga Radacz - kl. VI b
i Wiktoria Kurkowska - kl. VI a uczennice Szkoły Podstawowej w Witkowie.
Wśród gimnazjalistów tytuł mistrza

ortografii w dniu 13 czerwca zdobyła
Amanda Dobrychłop - uczennica kl. III
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mielżynie, II miejsce zajęła - Julia
Smużniak - kl. III a, III wywalczyli Natalia
Grzelak - kl. III a i Mateusz Czapliński kl. III e. Zdobywcy II i III miejsca
reprezentowali Gimnazjum w Witkowie.
W dniu 9 czerwca największą wiedzą
o Witkowie wykazał się Kamil Król - uczeń
kl. V Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mielżynie, II zajęła zdobyła Nikola
Frejda również uczennica kl. V Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, III
miejsce wywalczyli: Julia Mańkowska kl. VI d i Bartosz Majorczyk - kl. V c uczniowie Szkoły Podstawowej w Witkowie.
Laureaci konkursu pod hasłem
„Witkowo - moje miasto” w kategorii szkół

gimnazjalnych osiągnęli bardzo zbliżoną,
wysoką punktację dając dowód swojej
wyjątkowej wiedzy o regionie. I miejsce
w rywalizacji zajął Jakub Dzięcielak uczeń kl. III b, II zdobyła Weronika
Janowicz - kl. II b, III wywalczył Wiktor
Sadowski - kl. III b. Wszyscy laureaci
reprezentowali Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie.
Oficjalne podsumowanie
konkursów odbyło się 19 czerwca
podczas obchodów „Dni Witkowa”.
Nagrody laureatom wręczył
burmistrz pan Marian Gadziński.
Wszystkim uczestnikom i nauczycielom
serdecznie dziękujemy za udział
i współpracę. Laureatom konkursów
gratulujemy ogromnej wiedzy.
(W.G.)

Dodatkową atrakcją toruńskiego
Planetarium są interaktywne wystawy.
Wystawa Geodium poświęcona jest Ziemi
jako planecie. Jej centralnym elementem
jest obracający się i odpowiednio oświetlony
model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m.
Dzięki gr ze świateł w łatwy sposób
mogliśmy przekonać się, dlaczego mamy
cztery pory roku, a po dniu następuje noc.
Wokół globusa znajdowały się interaktywne
urządzenia, dzięki którym samodzielnie
e k s p e r y m e n t o w a l i ś m y, w ł ą c z a j ą c
odpowiednie przyciski.
Następnie wybraliśmy się do Orbitarium.
Sala Orbitarium to druga, obok Geodium,
wystawa interaktywna stworzona
w toruńskim Planetarium wg własnego,
oryginalnego pomysłu. W sali pod sufitem
podwieszony był model sondy Cassini,
a wokół na kilku stanowiskach można było
poeksperymentować, by dowiedzieć się, ile
waży kilogramowy odważnik na różnych
planetach, jak powstaje tornado, jak
rozchodzą się fale dźwiękowe, ile waży
nasze ciało na Ziemi a ile na innych ciałach

niebieskich, jak ciśnienie atmosferyczne
wpływa na znajdujące się w przestrzeni
kosmicznej obiekty.
Ostatnim punktem wycieczki był kolejny
seans w Planetarium. Zasiedliśmy
w wygodnych fotelach i obserwowaliśmy
seans wyświetlany na czaszy kopuły
pt. „Meteoplanet” - opowieść o niezwykłych
i ekstremalnych warunkach panujących
w Układzie Słonecznym. Sprawdziliśmy
pogodę, jaką zastaną przyszli mieszkańcy
baz na Księżycu i Marsie a także
poszukaliśmy wśród planet miejsc
z ekstremalnym wiatrem, ciśnieniem,
wyładowaniami, czy opadem.
Wracają z budynku Planetarium
minęliśmy pomnik Mikołaja Kopernika.
Następnie zatrzymaliśmy się koło budki
z lodami. Po zjedzeniu lodów i krótkim
odpoczynku, odwiedziliśmy sklep gdzie
można kupić oryginalne Pierniki Toruńskie.
Wycieczka była bardzo udana,
dziękujemy uczestnikom za udział oraz
wspaniałą atmosferę.

Wyjazd do Planetarium w Toruniu
We wtorek, 16 sierpnie 2016r. blisko dwudziestoosobowa grupa
mieszkańców gminy Witkowo, wzięła udział w wyjeździe edukacyjno krajoznawczym do Planetarium w Toruniu, organizowanym przez
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Głównym punktem wycieczki był seans
w Planetarium. Wszyscy z zapartym tchem
oglądaliśmy film pt. „Barwy Kosmosu”.
W trakcie pokazu dowiedzieliśmy się
dlaczego Orion ucieka przed Skorpionem
oraz spróbowaliśmy wyobrazić sobie, jak
wygląda niebo na planetach krążących

wokół gwiazd innych niż Słońce. Ciekawa
fabuła, interesujące informacje o Kosmosie,
dużo humoru, wesoła muzyka, wirujące nad
głowami gwiazdy i przede wszystkim
kopuła pełna kolorów - doświadczyliśmy to
wszystko, co uwielbiają miłośnicy
Planetarium.
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KOLONIA PROFILAKTYCZNA W LĄDKU ZDROJU
Wakacje to czas odpoczynku i regenerowania sił do pracy w nowym roku szkolnym, zwłaszcza, że towarzyszy
temu wspaniała, słoneczna pogoda i okolica, w której wypoczywamy. W dniach 27 czerwca - 07 lipca br. dzieci
i młodzież z gminy Witkowo, dzięki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
mogła wypoczywać na Ziemi Kłodzkiej.

Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani byli
w Ośrodku Wypoczynkowym „ Bankowy”,
który położony jest wśród gór i lasów w części
uzdrowiskowej miasta - Lądka Zdroju.
Głównym celem kolonii profilaktycznych
było tak wpłynąć na młodego człowieka, by
mógł lepiej radzić sobie z problemami
i wyzwaniami otaczającego świata. Ponadto
ważnym elementem oczekiwanej pracy
profilaktycznej było tworzenie atmosfery
dającej dzieciom i młodzieży poczucie
zaufania, bezpieczeństwa, ciepła i radości.
Aby powyższy cel zrealizować, turnus miał
w swoim programie trzy bloki zajęciowe: blok
edukacyjny, sportowy i profilaktyczny.
W bloku edukacyjnym uczestnicy nabywali
różnych zdolności manualnych
i artystycznych, np. plakaty o tematyce
profilaktycznej (omawianej z zajęciach),
wykonując prace konkursowe. Uczestnicy
kolonii odbyli wiele wycieczek pieszych
i autokarowych po najbliższej okolicy. Już
pierwszego dnia zwiedzili Lądek Zdrójrynek, najstarszą pijalnię wód mineralnych „Wojciech Zdrój”. W kolejnych dniach
w czasie pieszych wycieczek dzieci i młodzież
poznała niezapomniane miejsca: źródło wód
mineralnych „Jadwiga”, Arboretum - ogród
botaniczny, Stawy Biskupie. Wyjątkowa
okazała się wycieczka piesza - górska do
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.
W czasie wędrówki mijaliśmy: skałę
„Samotnik”, punkt widokowy „ Trojan”,
„Skalną Basztę”. Witkowianie zwiedzali nie
tylko najbliższą okolicę zamieszkania, czyli
Lądek Zdrój, ale także mieli okazję poznać
Ziemię Kłodzką i jej przepiękne miejsca.
Atrakcyjnym miejscem, które zwiedziliśmy 29.06.- był Szczeliniec Wielki w Górach
Stołowych ( 919 m n.p.m.). Aby dostać się
do schroniska na górze, musieliśmy pokonać
ponad 700 schodów! Droga powrotna wiodła

malowniczymi szczelinami tej góry, gdzie z
platform widokowych dodatkowo
podziwialiśmy malowniczy teren leżący u stóp
skalnych ścian. Pogoda nam dopisała.
Popołudnie tego dnia przeznaczone było na
pisanie kartek pocztowych do najbliższych.
Kolejnego dnia udaliśmy się do Stronia
Śląskiego, by zwiedzić Hutę Szkła
Kryształowego „Violetta”, w której
produkowane są kryształy. Huta w Stroniu
Śląskim istnieje już od 1864 roku. Zwiedzanie
zakładu trwa ok. 1godz 30 min i obejmuje:
dział wytopu: piec hutniczy i odprężarka szkła
kryształowego, dział zdobienia: zapoznanie
z procesem ręcznego i mechanicznego
zdobienia wyrobów z kryształu, a także dział:
produkt gotowy: prezentacja wyrobów
gotowych, formowanych i zdobionych ręcznie
oraz mechanicznie. Było to bardzo ciekawe
doświadczenie, bowiem prześledziliśmy
produkcję kryształu od początku - surówki,
po gotowy do sprzedaży produkt. Tego
samego dnia popołudnie spędziliśmy nad
Zalewem w Starej Morawie. Wieczór natomiast
upłynął nam na zajęciach profilaktycznych „NARKOTYKI - NIE BIORĘ!” .
Jako zagorzali kibice reprezentacji POLSKI
stwor zyliśmy swoistą „strefę kibica”
i oglądaliśmy mecz: Polska- Portugalia…
Kolejny dzień upłynął nam na zajęciach
w terenie. Udaliśmy się do Stacji
Narciarskiej w Lądku Zdroju, gdzie
wyciągiem kanapowym wjechaliśmy na górę,
by tam właśnie strzelać z łuku, brać udział
w podchodach czy w elektronicznym
paintballu. Podzieleni na małe grupy, każdy
z uczestników miał okazję do udziału w każdej
zabawie. Była tu także okazja do zwiedzenia
„mini ZOO”, w którym królowała … lama.
Całodniową wyprawę odbyliśmy do
Kłodzka, gdzie zwiedziliśmy m.in. most na
Nysie, Starówkę, Kościół gotycko - barokowy
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NMP oraz atrakcję tego miasta, czyli
Twierdzę Kłodzką. Tu poznaliśmy historię
tego miejsca opowiedzianą przez
przewodnika w stroju z XIX wieku. Popołudnie
spędziliśmy nad Zalewem w Starej Morawie,
gdzie kibicowaliśmy w czasie zawodów na
'pływaniu na byle czym'. Do zawodów stanęły
tylko trzy drużyny, ale emocje towarzyszyły
wszystkim. Uczestnicy kolonii wzięli udział
w biciu rekordu ilości osób tańczących zumbę.
Czy rekord został osiągnięty ? Tego nie wiemy,
gdyż burza, która pojawiła się nad Starą
Morawą, sprawiła, że wróciliśmy do Ośrodka.
W czasie zajęć sportowych na ORLIKU
poznaliśmy młodzież z Petersburga, która
przebywała w Lądku na Parafiadzie. Mieliśmy
okazję z chłopakami zagrać międzynarodowy
mecz piłki nożnej, niestety po remisie
bramkowym, przegrany w rzutach
karnych… Młodzież tę podziwialiśmy w
niedzielne pr zedpołudnie, słuchając
śpiewanych utworów przez jedną z dziewczyn,
jak również oglądając przepiękne tańce
polskie w ich wykonaniu.
Wambierzyce - to kolejna miejscowość,
którą mogliśmy zwiedzić w czasie pobytu na
Ziemi Kłodzkiej. Zwiedziliśmy tu swoisty
skansen - u miejscowego Sołtysa. „Staroci” są
tysiące, sam właściciel nie jest w stanie określić
ich liczby. Są tu zarówno drobne sprzęty
domowe, jak i wyposażenia wnętrz izb
mieszkalnych, warsztatów pracy - kuźnia,
stolarnia, w której na poczesnym miejscu stoi
stary miech austriacki z początku XIX w.,
k o w a d ł o z 1 9 0 8 r. i p i e c k o w a l s k i .
W następnym pomieszczeniu możemy
drewniany kierat z początku XIX w. Jest to
urządzenie do napędzania maszyn. W dolnej
części budynku znajduje się kuźnia, warsztat
szewski, itp. W kolejnym pomieszczeniu
zebrano stare maszyny do szycia oraz sprzęt
związany z przerobem lnu i wełny -

kołowrotki, krosna tkackie, grępel, grzebienie
do lnu, międlice - pochodzące z XIX i pocz.
XX w.
W dalszej kolejności można zwiedzić
prawdziwy chodnik górniczy ze zbiorem
lamp karbidowych, wystawę spr zętu
pszczelarskiego, warsztat szewca, warsztat
stolarski, jest też kącik archeologiczny ze
starymi siekierkami z kamienia - sprzed 5 tyś.
lat, obrazy minerałów i skamielin oraz wiele
innych atrakcji.
Po wyjściu z muzeum możemy pooglądać
różne zwierzęta i ptaki znajdujące się
w zagrodach i wolierach. Jest jeleń, daniele,
sarna, strusie, dzikie świnie, kozy, bażanty,
jastrzębie, różne rasy kur, nutrie żyjące
w strumieniu, pstrągi i inne ryby w oczkach
wodnych. Po podwórku chodzą oswojone
i przyjazne koty i psy. Nad głowami fruwają
gołębie.
Po tym ciekawym miejscu zwiedziliśmy
Bazylikę Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny, która jest Sanktuarium
Wambierzyckiej Królowej Rodzin , Patronki
Ziemi Kłodzkiej, ośrodek pielgrzymkowy
i turystyczny, zwany śląskim Jeruzalem.
Słoneczna pogoda sprawiła, że
skorzystaliśmy także z kompleksu basenów
w Lądku Zdroju. Koloniści spotkali się
z ratownikiem, poznali zasady bezpiecznego
korzystania z obiektu. Pobyt na basenie to
poznawanie podstawowych elementów
w nauce pływania, to zabawy w wodzie.
Aktywny wypoczynek na basenie,
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa to także
nabywanie ważnych umiejętności, które
zapisane zostały w Programie kolonii.
W przeddzień powrotu do domów udaliśmy
się na Przełęcz Lądecką, by pieszo dotrzeć na
Górę Borówkową - wieżę widokową,
miejsce spotkań Polskiej Opozycji lat 70 -80
z Opozycją Czeską. Dojście do tego miejsca
wiodło granicą państw: Polski i Czech
wyznaczonym szlakiem.
Ważnym blokiem tematycznym był blok
profilaktyczny (o którym już wspomniano).
Uczestnicy wypoczynku wakacyjnego, oprócz
udziału w zajęciach sportowo - rekreacyjnych,
uczestniczyli w zajęciach dotyczących edukacji
z zakresu profilaktyki uzależnień. Poruszane
zagadnienia to: nikotynizm, alkoholizm,
narkomania, anoreksja. Zajęcia wzbogacone
zostały filmami edukacyjnymi, a uczestnicy
zajęć wykonywali prace plastyczne o tematyce
profilaktycznej. Ponadto ważnym tematem,
poruszanym niemal codziennie, była
asertywność. Asertywności uczyliśmy się nie
tylko w teorii …
Wielokrotnie korzystaliśmy z obiektu
sportowego ORLIK, w ten sposób
przygotowaliśmy się do przeprowadzonego
cd. str. 9

Przynieśli szczęście Lechowi

cd. ze str. 8

Kolonijnego Dnia Sportu. W różnych
konkurencjach sportowych, np. bieg krótki,
strzały piłką do bramki, rzuty piłką do kosza,
skoki przez skakankę i in., wzięli udział
w s z y s c y n a s i u c z e s t n i c y. D l a t r z e c h
najlepszych sportowców w kategorii chłopców i
dziewcząt organizatorzy przygotowali
nagrody. Najlepszymi sportowcami okazali
się: kat. „dz.” : I m - Oliwia Dobrzycka, II m
- Daria Jóźwiak, III m - Izabela
Torzewska; kat. „chł.”: I m - Przemysław
Bosak, II m - Mateusz Szcześniak , III m Szymon Stefankiewicz.

Kadra kolonii przygotowała dla
uczestników konkurs plastyczny pt.
„Wakacyjnym szlakiem”, w którym
nagrodzono czterech wykonawców
najciekawszych prac: Elizę Skieresz, Martę
Stefankiewicz, Olenę Szabla i Jakuba
Szcześniaka.
Ostatniego dnia pr zeprowadzono
konkurs wiedzy krajoznawczo turystycznej, którego celem było
sprawdzenie wiadomości o miejscach, które
zwiedzaliśmy w czasie pobytu na Ziemi
Kłodzkiej. Trzech najlepszych uczestników
konkursu nagrodzono Dyplomem i nagrodą

książkową, byli nimi: Piotr Chmielewski,
I z a b e l a To r z e w s k a , O l i w i a
Jaroszewska.
Wybrano także „MISS” i „ MISTERA”
kolonii. Zostali nimi: Izabela Torzewska
i Mikołaj Mikołajczak.
Kadra kolonii po raz drugi zorganizowała
konkurs na „Czyściocha” kolonii, którego
celem było nagrodzenie mieszkańców pokoju,
w którym zawsze panował ład i porządek.
Dbanie o czystość w miejscu zamieszkania
opłaciło się: Oliwerowi Danielczykowi

i Hubertowi Obecnemu ( kat. „chł.”) oraz
Oliwii Dobrzyckiej, Oliwii
Jaroszewskiej i Marcie Stefankiewicz
(kat. „dz”).
W tym miejscu uczestnicy Kolonii
profilaktycznej pragną podziękować
wszystkim, dzięki którym mogli przeżyć
wspaniałe chwile w ciągu tych kilku dni
i podziwiać Ziemię Kłodzką. Podziękowania
kierujemy dla: Pana Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowo, Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Witkowie
i Lądku Zdroju.
(M.Ł.)

Pogrążony w kryzysie Lech Poznań w końcu przełamał złą passę.
Drużyna prowadzona przez trenera Jana Urbana uczyniła to w obecności
grupy witkowian. Ich doping był na tyle głośny, że osobiście
podziękował im napastnik Marcin Robak.

W piątkowym (12 sierpnia) meczu
z Cracovią Kraków wzięło udział blisko 60
młodych adeptów piłki nożnej z terenu
gminy Witkowo. Wyjazd został
zorganizowany przez Akademię Futbolu
92. Jednym z opiekunów oraz głównym
inicjatorem przedsięwzięcia był jej
właścicieli i trener Jakub Moskal.
Po trafieniach Jana Bednarka
i Marcina Robaka, Lech zdobył 3 punkty,
wydostając się z ostatniego miejsca
w tabeli. Gola honorowego dla pasów
zdobył Miroslav Covilo. Po spotkaniu
witkowianie pozostali jeszcze na
stadionie, licząc że przyjdą do nich
piłkarze. Kiedy obiekt opustoszał, na
murawie pojawił się Marcin Robak, który

został donośnie przywołany przez grupę
witkowian. Zaowocowało to autografami
oraz wspólnymi zdjęciami. Droga
powrotna do Witkowa przebiegała
w świetnej atmosferze. Akademia Futbolu
92 planuje kolejny tego typu wyjazd.
(H.L.)

Spektakl Teatru Art-Re
We wtorek, 9 sierpnia 2016r. w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie, dzieci mogły zobaczyć spektakl pt. „Cudowna
Lampa Alladyna” w wykonaniu teatru Art-Re z Krakowa, którego
organizatorem był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Adaptacja jednej z najsłynniejszej
opowieści Szeherezady „Baśnie tysiąca
i jednej nocy” to piękne, poetyckie
historie przybliżające egzotykę krajów
dalekiego wschodu. Spektakl
przeplatany był orientalną muzyką
i piosenkami w wykonaniu aktorów.
Barwne, piękne kostiumy oraz elementy
scenografii w pełni oddały baśniową
atmosferę spektaklu. Przesłanie baśni to
zwrócenie uwagi na znaczenie uczciwości,
szacunku i odpowiedzialności.
Humorystycznie potraktowano perypetie
tytułowego bohatera, któremu udało się
wyjść cało z opresji dzięki sprytowi i chęci
niesienia pomocy innym.
Podczas spektaklu aktorzy
nawiązywali bezpośredni kontakt
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z dziećmi, włączając je do współudziału
w przedstawieniu oraz zachęcając do
zabawy przy piosenkach.
Ta k a f o r m a s c e n i c z n a b a r d z o
spodobała się naszym widzom.
Humorystyczne dialogi połączone
z wesołą zabawą sprawiły, że dzieci
w skupieniu i z zaciekawieniem śledziły
losy Alladyna oraz innych bohaterów.
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Stypendia szkolne

Paczkomat InPost w Witkowie

Informuję, że do dnia 15 września 2016 r., a w przypadku słuchaczy
kolegiów do dnia 15 października 2016 r. w UGiM w Witkowie pok. 20
można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Dzięki staraniom władz samorządowych w ramach nowego programu
InPost w Witkowie zamontowano Paczkomat. Paczkomat InPostu
znajduje się za budynkiem Urzędu Gminy i Miasta Witkowo przy
ul. Gnieźnieńskiej. Jest to miejsce optymalne, obok znajduje się wygodny
parking.

Stypendium szkolne jest
przyznawane na:
a) wniosek rodziców lub
pełnoletniego ucznia po zasięgnięciu
opinii odpowiednio dyrektora szkoły,
kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium pracowników
służb społecznych lub ośrodka, o którym
mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy
o systemie oświaty,
b) wniosek odpowiednio dyrektora
szkoły kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium pracowników
służb społecznych lub ośrodka, o którym
mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o
systemie oświaty.
Miesięczna wysokość dochodu na
osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
o ubieganie się o pomoc materialną
o charakterze socjalnym, nie może
przekroczyć 514,00 zł netto.
Za dochód uważa się sumę
miesięcznych przychodów z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku lub

w przypadku utraty dochodu z miesiąca,
w którym wniosek został złożony, bez
względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
pomniejszoną o podatek dochodowy od
osób fizycznych, składki na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz
kwotę alimentów świadczonych na rzecz
innych osób.
Przyjmuje się, że z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód
miesięczny w wysokości 288 złotych
netto.
W przypadku pobierania
świadczeń z pomocy społecznej
należy przedłożyć zaświadczenie
lub oświadczenie z Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego można pobrać w UGiM
Witkowo w Biurze Informacji lub ze
strony internetowej www.witkowo.pl.
(M.P.)

Paczkomat to system skrytek
pocztowych, pozwalający na łatwe,
szybkie i tanie nadawanie i odbieranie
przesyłek. Służy do odbierania paczek 24
godziny na dobę przez siedem dni
w tygodniu. Aby mieć możliwość
nadawania i odbierania paczek, trzeba
zarejestrować się na stronie
paczkomaty.pl. Po rejestracji otrzymamy
dostęp do managera paczek, dzięki
któremu będziemy mogli śledzić naszą
przesyłkę. Przesyłki trafią do
paczkomatu najpóźniej do dwóch dni od

ich nadania. Gdy paczka dotrze do
paczkomatu, firma powiadamia o tym
adresata sms-em oraz e-mailem.
Na odebranie paczki mamy trzy dni.
Potem zostanie ona przekazana do
oddziału InPost, tam poczeka dwa
tygodnie i po upływie tego czasu zostanie
odesłana z powrotem do nadawcy.
Za przesyłkę można zapłacić: kartą
kredytową, przelewem elektronicznym
lub przy odbiorze przesyłki, jeżeli
wybraliśmy opcję odbioru paczki za
pobraniem.
(M.T.)

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 2015 r. poz. 1774)
informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy
i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniu 11 oraz 26 lipca 2016 r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONEJ
W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE RZEZNACZONEJ
DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

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 2015 r. poz. 1774
z późn. zm. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą
Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniu 19 sierpnia 2016 r. został wywieszony wykaz
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEŚCIE I GMINIE WITKOWO,
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERZAWIENIA W DRODZE
BEZPRZETARGOWEJ
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W Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie...
W maju, w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Jaśle, odbyło się podsumowanie
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej
Twórczości Dzieci i Młodzieży. II miejsce
w kategorii proza zajął uczeń naszej
szkoły - Maciej Serżysko (kl. 5e).
Nagrodzone utwory został wydane w tomiku
pt. „Liryczne Jasło”. Warto podkreślić, że daje
się w nich „zauważyć nie tylko warsztatową
biegłość czy zaplecze erudycyjne piszących,
ale również wrażliwość i indywidualność
autorów”. Na posiedzeniu kapituły
XVI edycji Powiatowego Konkursu
Ekologicznego „Ekolider 2015/2016”,
które miało miejsce w maju, naszej szkole
przyznano zaszczytne wyróżnienie
i nagrodę w postaci drukarki.

Przyrodniczo-Turystycznego: A. Woś,
B. Reszuto-Kośmińska i A. Zdanowska.
W Ogólnopolskim Konkursie
„LOGICZNEGO MYŚLENIA”, w którym
uczniowie naszej szkoły wzięli udział w marcu,
a wyniki otrzymaliśmy w maju najwięcej
punktów w szkole w kategorii klas 1- 3
zdobyli: Zofia Antczak, Aleksandra
Tłoczyńska, Filip Glanc. Tytuł Mistrza
Logicznego Myślenia w kategorii klas 4 - 6
zdobyła: Wiktoria Łuczyńska. Tytuł
Eksperta Logicznego Myślenia w kategorii klas
4 - 6 zdobyli: Paweł Konecki i Kacper
Rewers. Ubóstwo, zdrowie, zmiany
klimatyczne i prawa dziecka to zagadnienia
dotyczące nas wszystkich. Dla UNICEF
oczywiste jest, że jeżeli chcemy osiągnąć Cele

Ekolider 2015-2016

W piątek, 10 czerwca przy Wiacie
Edukacyjnej „Gajówka” Leśnictwa Las
Miejski, nastąpiło uroczyste ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród dla
najlepszych Ekoliderów. Konkurs
organizowany jest co roku przez Starostwo
Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski
w Gnieźnie, Polski Klub Ekologiczny - Koło
w Gnieźnie, Nadleśnictwo Gniezno i Polski
Związek Łowiecki. Idea konkursu opiera się na
działaniach placówek oświatowych w zakresie
racjonalnej gospodarki odpadami
i uświadamianiu dzieciom i młodzieży, w jaki
sposób należy dbać o środowisko
przyrodnicze. „Ekolider” obejmuje wiele
kategorii: odzysk surowców wtórnych, odzysk
nakrętek od butelek PET, szeroko rozumianą
aktywność ekologiczną, pomoc zwierzętom
leśnym, zbiórkę zużytych baterii oraz
„ekolans”, czyli pomysł na propagowanie
inicjatyw i edukacji ekologicznej uczniów
i społeczeństwa. W tegorocznej edycji
konkursu wzięły udział placówki oświatowe
z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego:
11 przedszkoli, 4 szkoły podstawowe,
2 gimnazja - łącznie 3630 wychowanków.
KRONIKĘ DZIAŁALNOŚCI
EKOLOGICZNEJ NASZEJ SZKOŁY
przygotowały opiekunki Klubu

Zrównoważonego Rozwoju, musimy
zaangażować się w ochronę dzieci i ich praw na
całym świecie. Nasza uwaga powinna
szczególnie skupić się na dzieciach
w najtrudniejszej sytuacji, niezależnie od płci,
rodzaju niepełnosprawności, kultury,
r a s y, p o c h o d z e n i a , ś r o d o w i s k a
socjoekonomicznego czy innych czynników.
Dzieci mogą w pełni rozwinąć swój potencjał
tylko wtedy, gdy mają dostęp do zdrowego
pożywienia w wystarczającej ilości, jeżeli mają
zapewnioną dobrej jakości edukację oraz
jeżeli dorastają w bezpiecznym środowisku,
w którym ich głos też się liczy. Nasza szkoła,
należąca do KLUBU SZKÓŁ UNICEF
przystąpiła w maju i czerwcu 2016r. do
realizacji ważnego przedsięwzięcia.
Cele Projektu Edukacyjnego UNICEF
„Prawa Dziecka a Problemy
Współczesnego Świata” były następujące:
a) edukacja dzieci i młodzieży na temat
problemów współczesnego świata,
b) przekazanie uczniom wiedzy czym są
Zrównoważone Cele Rozwoju, c)
kształtowanie wśród młodego pokolenia
świadomości globalnych problemów
dotyczących ubóstwa, zdrowia i zmian
klimatycznych, d) kształtowanie postawy
zaangażowania społecznego. Do realizacji

projektu przystąpiły klasy: 2d z wychowawcą B. Reszuto- Kośmińską; 3a z wych. - B. Pokorą;
3b z wych. - A. Woś; 4b z wych. - B. Lis; 3d
z wych. - E. Makowską, która była również
koordynatorem realizacji projektu na terenie
szkoły. W ramach realizacji projektu w każdej
z klas został przeprowadzony cykl zajęć
edukacyjnych. Każde zajęcia były poświęcone
osobnemu zagadnieniu: ubóstwu, zdrowiu,
zmianom klimatycznym oraz dostrzeganiu
zależności pomiędzy omawianymi
zagadnieniami. Mimo trudnych problemów,
dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach,
wyrażały swoje opinie i dochodziły do
ważnych wniosków. Jeżeli chcemy
zaangażować się w zrównoważony rozwój
naszych społeczeństw oraz szerzej ujmując,
całego świata, musimy zaangażować się
w walkę o prawa dzieci. Dzieci są nie tylko
naszą przyszłością, lecz są także obywatelami
współczesnego świata.
W ramach cyklu edukacyjnego pod hasłem
„DZIECIOLADA”, panie A. Woś i I.
Piórkowska zorganizowały drugą szkolną
zabawę dydaktyczną, tym razem CZYTELNICZĄ. Jej celem było
zainteresowanie dzieci z młodszych klas
czytaniem książek. Proponowane zadania:
rebusy, krzyżówki, zagadki, teksty z lukami i
kolorowanki cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem. Od 7 do 9 czerwca podczas
długich przerw, uczniowie klas I - III mieli
możliwość wyboru kart z rozmaitymi
łamigłówkami, które sprawdzały ich wiedzę
czytelniczą. Była to również okazja do
pogłębienia wiedzy z zakresu literatury
dziecięcej. Kartki z rozwiązaniami dzieci
wrzucały do specjalnej SKRZYNI WIEDZY.
W piątek, 10 czerwca dyrektor B. Nowak
i wicedyrektor M. Lemańczyk, w obecności
wielu uczestników zabawy, wylosowały 10
zwycięzców. W losowaniu brały udział tylko
prawidłowo wypełnione karty. Ich autorzy
otrzymali nagrody w postaci książek,
które ufundowała Rada Rodziców.
ZWYCIĘZCY „DZIECIOLADY”

CZYTELNICZEJ: Natalia Borys, Marcel
Kurowski, Jan Dańkowski, Agata
Szymańska, Jagoda Ceglewska,
Paulina Ryszkiewicz, Julia
Śmiechowska, Zofia Nowicka, Oliwia
Fiałkowska, Julia Marczak.
Również w maju odbył się SZKOLNY
KONKURS ORTOGRAFICZNY dla
uczniów klas 4-6 pod hasłem „ZOSTAŃ
MISTRZEM ORTOGRAFII”. Jego cele to:
podniesienie kompetencji ortograficznych
uczniów, doskonalenie umiejętności
stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
zastosowanie w wypowiedziach pisemnych
zasad oraz wyrazów utrwalonych w procesie
lekcyjnym, nawiązanie kontaktu
z rówieśnikami z innych klas. Konkurs składał
się z dwóch etapów. Najpier w
przeprowadzono eliminacje klasowe, później
szkolne. MISTRZAMI ORTOGRAFII W ROKU
SZKOLNYM 2015/2016 zostały: Marcelina
Wójt (4a), Wiktoria Łuczyńska (5b)
i Olga Radacz (6b).
W XIV edycji Konkursu
Ortograficznego ogłoszonego przez
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy
Witkowo z naszej szkoły wzięły udział
cztery uczennice z klas szóstych. Celem
konkursu było rozbudzanie czytelnictwa
i czujności ortograficznej wśród młodzieży,
motywowanie do systematycznej pracy nad
poprawnym posługiwaniem się językiem
polskim, uwrażliwianie na jego piękno,
rozwijanie uzdolnień i promowanie
najzdolniejszych uczniów. Uczestnicy zmagań
pisali dwa teksty. Na wykonanie zadania
przeznaczone było 30 minut oraz 5 na
naniesienie poprawek. Prace sprawdzali
nauczyciele - przedstawiciele szkół biorących
udział w rywalizacji, której wyniki były
następujące: II miejsce Julia Mańkowska
z klasy 6d, III - Olga Radacz z kl. 6b
i Wiktoria Kurkowska z kl. 6a.
Klasa V stwarza uczniom możliwość
poznania najciekawszych i najbardziej
popularnych mitów greckich. W ramach

Mitologia - Konkurs wiedzy
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podsumowania zdobytej wiedzy w kwietniu
w naszej szkole został przeprowadzony test
sprawdzający wiadomości z mitologii greckiej.
Stanowił on I etap Konkursu czytelniczego
z mitologii greckiej. W jego wyniku
wyłoniono z każdej klasy po trzech uczniów
z największą ilością punktów. To oni w czerwcu
reprezentowali poszczególne oddziały w II
etapie konkursu. Zmagania poprzedziła
krótka inscenizacja w wykonaniu kl. Vb.
Po niej uczniowie przystąpili do rywalizacji.

naturalnego oraz poznanie procesu
recyklingu. Miały możliwość praktycznego
sprawdzenia wiedzy i umiejętności w zakresie
segregacji śmieci i obejrzenia pouczającej
prezentacji multimedialnej. Część praktyczna
zajęć odbyła się na hali produkcyjnej. Tam
dokładnie widać, jak powstaje regranulat i co
można z niego zrobić. Każdy z uczestników
dostał w prezencie kolorową doniczkę
wyprodukowaną na miejscu przez wtryskarkę
i pamiątkowe zdjęcie.

Wycieczka - nagroda

Zadania polegały np. na rozpoznaniu
związków frazeologicznych, skojarzeniu
bohaterów mitologicznych z wydarzeniami
i przedmiotami, rozwiązaniu rebusów.
Do rywalizacji włączono również publiczność każda klasa ułożyła krótki, humorystyczny
wiersz o tematyce mitologicznej. Konkurencje
prowadziły uczennice kl. 6d - Aleksandra
i Julia Mańkowskie, które pomogły wyłonić
zwycięzców: I miejsce zajęła klasa 5b, II
miejsce - klasa 5c, III miejsce
wywalczyła klasa 5e. Wszystkim
laureatom konkursów gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
Na początku czerwca odbyła się
wycieczka do Balczewa i Inowrocławia,
która była nagrodą dla 44 uczniów
z klas I - VI, biorących udział
w konkursie na najlepszych
kasztanozbieraczy. Na wyprawę wyruszyli
młodzi przyrodnicy, opiekunowie Klubu
Przyrodniczo - Turystycznego: J. Kaźmierska,
B. Reszuto - Kośmińska, A. Woś i A. Zdanowska
oraz mamy, P. Bednarek i M. Banaszyńska.
Wszyscy pierwsze kroki skierowali do
firmy Plast - Mar w Balczewie w której
przetwarza się plastikowe odpady na
regranulat, będący bazą do produkcji
przedmiotów codziennego użytku, głównie
plastikowych doniczek. Na terenie zakładu
znajduje się również punkt edukacji
ekologicznej. W nowocześnie wyposażonych
pomieszczeniach dzieci wzięły udział
w zajęciach, których celem było pogłębienie
wiedzy z zakresu ochrony środowiska

Kolejnym etapem wycieczki był
Inowrocław, gdzie czekały już następne
atrakcje, a wśród nich wejście natężnie
solankowe. Dzieci dowiedziały się, że
przebywanie w pobliżu tężni pomaga osobom
chorym na nadciśnienie tętnicze, choroby
układu oddechowego, stany ogólnego
wyczerpania. Wskazane jest również dla osób
zdrowych, gdyż wzmacnia odporność
i zabezpiecza przed chorobami. Po tak
wyjątkowym spacerze, zakupie pamiątek,
nadszedł czas na powrót do domu. Uczestnicy,
pełni niezapomnianych wrażeń zastanawiali
się, czy uda im się wziąć udział w kolejnej
wyprawie, będącej prezentem za bezcenne
kasztany.
Również w czerwcu uczniowie klasy
If pod opieką wychowawczyni A. Bieniara oraz
opiekunów: M. Kapczyńskiej, E. Warda,
M. Banaszyńskiej wybrali się do Sali Zabaw
w Witkowie. Uczniowie obchodzili tam,
radosny Dzień Dziecka korzystając
z wszystkich zabawek, samochodów,
zjeżdżalni, trampoliny, piłkarzyków, basenów
kulkowych oraz wielu innych atrakcji.
Spędzając czas w sali dzieci wykorzystały
wszystkie swoje siły, a wychowawczyni
uwieczniła radosne chwile aparatem, aby na
zawsze pozostały te miłe wspomnienia
w pamięci jak żywe. Klasy: 2a wraz
z wychowawczynią I. Piórkowską oraz 2e
z wychowawczynią J. Zawiślak, wybrały się
do Muzeum Rogala w Poznaniu. Dzieci
poznały legendę dotyczącą powstania miasta
Poznania, poszerzyły wiadomości na temat
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gwary poznańskiej. Wzięły również udział
w warsztatach cukierniczych, podczas których
pod czujnym okiem fachowców
przygotowywały rogale świętomarcińskie.
Największą atrakcją wycieczki było jednak
zwiedzanie Starego Rynku, podziwianie
koziołków i zakup pamiątek. Natomiast
uczniowie klasy 2h wraz
z wychowawczynią N. Biesek
świętowali w Gaju Dzień Mamy i Taty.
Wszystkie dzieci słowem i piosenką wyraziły
miłość i wdzięczność za matczyną dobroć
i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie
i tak wspaniałomyślnie wybacza, a także za
mądrość i ojcowski autorytet. Po wspaniałych
występach, w których dzieci zaprezentowały
swoje zdolności recytatorskie oraz wokalne na
twarzach rodziców zauważyć można było
tylko jedno - wzruszenie i dumę ze swoich
pociech. Po zakończonym programie
artystycznym dzieci wręczyły swoim rodzicom
piękne czerwone serca i zaprosiły na słodki
poczęstunek. Następnie był czas na gry
i zabawy do których włączyli się także rodzice.
Punktem kulminacyjnym było wspólne
ognisko i pieczenie kiełbasek. Ten mile
spędzony czas na pewno zostanie na długo
w pamięci i na pamiątkowych zdjęciach.
W czerwcu uczniowie klas 4a oraz 5e
wraz z opiekunami i wychowawcami
udali się na wycieczkę do Warszawy.
„Wcześnie rano zebraliśmy się przed szkołą,
by wyruszyć w kilkugodzinną podróż
autokarową do stolicy. Zwiedzanie
rozpoczęliśmy od lotniska F. Chopina na
Okęciu. Dzięki przewodnikowi mieliśmy
okazję poznać tajniki funkcjonowania
największego portu lotniczego w Polsce.
Zapoznaliśmy się m.in. z rozkładem lotów,
zatrzymaliśmy się przy gablocie
ekspozycyjnej, w której znajdują się
„pamiątki” przywiezione przez turystów
z ciepłych krajów, z tarasu widokowego
obserwowaliśmy startujące i lądujące
samoloty pasażerskie. Naszą uwagę zwrócił
stojący w porcie lotniczym fortepian, na
którym może grać każdy, kto chce umilić czas
sobie oraz czekającym na samolot pasażerom.
Ku naszemu zadowoleniu zagrała na nim Ania
Sawa, wzbudzając zainteresowanie innych
podróżnych. Z lotniska przejechaliśmy kolejką
i dwoma liniami metra pod Stadion Narodowy.
Z bliska podziwialiśmy ogrom tego obiektu,
który naprawdę robi wrażenie. Tutaj był czas
na pamiątkowe zdjęcie. Idąc mostem
Świętokrzyskim, podziwialiśmy Wisłę tudzież
roztaczające się przed nami piękne widoki.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie
wybranych zabytków Warszawy. Byliśmy na
Starym Mieście. Tu znajduje się Kolumna

Zygmunta III Wazy oraz Zamek Królewski.
Powędrowaliśmy na ul. Świętojańską, gdzie
mieści się jedna najstarszych świątyń
Warszawy - bazylika archikatedralna św. Jana
Chrzciciela. To właśnie tu została
zaprzysiężona Konstytucja 3 Maja. Do dziś
w bazylice odbywają się ważne uroczystości
narodowe. Mieliśmy również okazję zobaczyć
kompleks murów miejskich otaczających Stare
Miasto, które wzniesiono w XIII - XVI wieku.
Ostatnim etapem umocnień było utworzenie
Barbakanu. Weszliśmy do środka tej baszty
i spacerowaliśmy wzdłuż średniowiecznych
murów. Na ich obszarze znajduje się Pomnik
Małego Powstańca, który upamiętnia
najmłodszych uczestników powstania
warszawskiego. Podziwialiśmy kamieniczki
Starego Miasta jak i warszawską Syrenkę.
Przechodziliśmy także koło Pałacu
Prezydenckiego. Idąc wzdłuż Krakowskiego
Przedmieścia - nasze zainteresowanie
wzbudziły grające ławeczki, na których można
usiąść i po naciśnięciu przycisku posłuchać
jednego z utworów Chopina. Z krótkiego opisu
można dowiedzieć się, dlaczego ławeczka stoi
przed danym budynkiem bądź obiektem i jaki
był jej związek z kompozytorem. Wędrując
dalej, naszym oczom ukazał się Grób
Nieznanego Żołnierza. Mogliśmy
zaobserwować żołnierzy wracających ze
zmiany warty. Ostatnim punktem naszej
wycieczki było zwiedzanie Centrum Nauki
Kopernik. To wspaniały ośrodek nauki,
którego misją jest rozbudzanie ciekawości,
wspomaganie samodzielnego poznawania
świata i uczenia się. Wszyscy mogliśmy
uczestniczyć w poznawaniu praw nauki
poprzez samodzielne przeprowadzanie
doświadczeń na interaktywnych wystawach.
Mieliśmy okazję zobaczyć mechanizmy
funkcjonowania ludzkiego organizmu,
urządzeń, wszechświata i wielu innych
aspektów otaczającego nas świata”.
W sobotni poranek, uczniowie klasy
6e, wyruszyli rowerami na biwak do
Powidza, pod opieką wychowawczyni
M. Krauze oraz mam: p. Popek,
p. Paluch, p. Małeckiej i p. Michalskiej.
Po rozlokowaniu i rozpakowaniu zwiedziliśmy
tzw. Łazienki - Rotundę, plażę oraz przyległy
park. Wysłuchaliśmy legend opowiadanych
przez p. Małgosię. Upał doskwierał, więc
odrobinę zamoczyliśmy nogi, a następnie
udaliśmy się na obiad. Po południu
rozegraliśmy mecz z Libero Powidz - co
prawda przegraliśmy 2:3, ale my nie
trenujemy, „poszliśmy prosto z ławki” jak to
określiła nasza wychowawczyni, mówiąc
jeszcze, że zagraliśmy rewelacyjnie.
cd. str. 13
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Następnym punktem naszego biwaku były
podchody - tym razem uciekali chłopcy i swoim
klasowym koleżankom nie dali żadnych
szans. Późnym wieczorem rozpaliliśmy
ognisko. Piekliśmy kiełbaski oraz ziemniaki.
Po wielu emocjach, przeżyciach i wesołej
zabawie przez cały dzień, poszliśmy spać.
Ale nasz sen nie trwał długo. Wstaliśmy
wcześnie, gdyż nie mogliśmy doczekać się
niespodzianki, jaką przygotowała dla nas
wychowawczyni. Najpierw musieliśmy zjeść
śniadanie, a po nim - rowerki wodne!
Ucieszyliśmy się, gdyż większość z nas
uwielbia na nich pływać. Oczywiście
pływaliśmy pod opieką ratowników - W. Siwka
i A. Ambrożaka oraz naszej wychowawczyni,
która również jest ratownikiem wodnym.
Nasza dalsza zabawa przeniosła się na Orlika,
gdzie dalej graliśmy w nogę oraz braliśmy
udział w Festynie Rodzinnym „Uzależnia mnie
tylko sport”. Niestety, po południu przyszedł
czas na pakowanie i powrót do domów.
Odjeżdżaliśmy z łezką w oku. Za chwilę
opuścimy mury naszej szkoły”.
Kiedy moja mama była małą
dziewczynką pod takim tytułem odbyło się
spotkanie również uczniów klasy 6e na
które zaprosili swoich rodziców,
dyrekcję i wychowawczynię. Spotkanie
to było połączeniem Dnia Matki, Dnia
Ojca i ukończenia szkoły podstawowej.
Uczniowie przygotowali wiele piosenek
i tekstów dotyczących rodziców, ich młodości,
ich pierwszych randek, pierwszych miłości,
poświęcenia się mam w ich wychowanie,
a także dotyczące ich narodzenia, pierwszych
lat w przedszkolu, szkole, aż do momentu
obecnego, czyli tego, że za chwilę opuszczą
mury naszej szkoły, będą absolwentami
i rozpoczną naukę na kolejnym szczeblu
edukacji, czyli w gimnazjum. Oczywiście nie
obyło się bez łez po usłyszeniu piosenki
„Cudownych rodziców mam” czy „Jej portret”.
Były również wesołe momenty- sceny z lekcji,
gdy uczniowie próbują wymigać się od
odpowiedzi, od sprawdzianu, ot, szkolne
życie! Było to ostatnie wspólne spotkanie
w tak licznym i przyjaznym gronie.
„Romeo i Julia” najsłynniejsza historia
miłości jaką zna świat. Opowieść Szekspira to
pokaz wielkich ludzkich emocji: nienawiści
i pogardy, miłosnych wzlotów i bezmyślnych
morderstw, mądrości i cynizmu. Nastolatkowie
- Julia i Romeo, w ciągu zaledwie
kilkudziesięciu godzin, z dzieciaków stają się
głęboko doświadczonymi przez los dojrzałymi
ludźmi. Ich dramat przemienia wszystkich:
rodziców, przyjaciół, duchownych. Tę
historię mogli zobaczyć uczniowie klas
2a, 3b i 3d, którzy wraz

z wychowawczyniami I. Piórkowską,
A. Woś i E. Makowską skorzystali
z zaproszenia dyrektora Zakładu
Poprawczego - pana J. Lisa. Wspaniałymi
aktorami byli mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej w Mielżynie i wychowankowie
Zakładu Poprawczego w Witkowie. Spektakl
teatralny przygotowany został z okazji Roku
Szekspira. Wszyscy byli pod wielkim
wrażeniem tej pięknej historii o miłości oraz
gry aktorów. Udział w spektaklu to kolejne
działanie w ramach projektu „Strefa
zdrowego Myślenia”.
W ostatnich dniach roku szkolnego
z inicjatywy nauczyciela Małgorzaty Krauze w ramach projektu „Żyjmy zdrowo...”
zostało zorganizowane spotkanie dla
uczniów klas czwartych z Prezesem
Powiatowego WOPR-u i jednocześnie
ratownikiem wodnym, panem W. Siwką
oraz aspirantem M. Gielewskim,
z witkowskiego komisariatu. Jest to
akcja informacyjno-edukacyjna
„Bezpieczna Woda”, skierowana przede
wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Jej
celem jest popularyzacja i podniesienie
świadomości społecznej z zakresu
bezpiecznego letniego wypoczynku na
wodach i terenach przywodnych oraz
wykształcenie bezpiecznych zachowań
u uprawiających sporty i rekreację wodną, co
z kolei pozwoli na zmniejszenie liczby
wypadków. „Wielu tragedii, do których
dochodzi każdego dnia nad akwenami
wodnymi można byłoby prawdopodobnie
uniknąć, gdyby ludzie pamiętali o zachowaniu
podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie
wypoczynku nad wodą - powiedział pan
W. Siwka. Pamiętajmy więc o tym, że
bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego
przeznaczonym, które jest odpowiednio
oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem
czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze
mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich
może być skażona. Nie zapominajmy również
o tym, aby: nie kąpać się zaraz po jedzeniu powinno się odczekać przynajmniej godzinę;
nie wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na
słońcu - może to grozić szokiem termicznym
lub utratą przytomności; po wejściu do wody
wpierw schłodzić okolicę serca, karku oraz
twarzy; nad bezpieczeństwem kąpiących się
dzieci zawsze czuwał ktoś dorosły; nie
próbować przepływać jeziora czy wypływać na
otwarty akwen bez asekuracji; nie skakać do
wody z dużej wysokości - takie skoki są
niebezpieczne i mogą grozić urazem głowy
oraz kręgosłupa; dzieci i osoby dorosłe, które
korzystają ze sprzętów pływających miały na
sobie założony kapok; podczas skurczu mięśni

Konferencja z Wiktorią

nie wpadać w panikę. Kiedy coś takiego nam
się przydarzy starajmy się wezwać pomoc,
jeśli jest ktoś w pobliżu. Jeśli nie ma nikogo
takiego, należy położyć się na plecach,
spokojnie oddychać, zgiąć stopę w stawie
skokowym i mocno przyciągając ją do siebie
wyprostować nogę w kolanie i starać się
dopłynąć powoli do brzegu. Tylko
przestrzegając tych podstawowych zasad
możemy sprawić, że nasz wypoczynek nad
wodą będzie bezpieczny i zakończy się
szczęśliwie” - zakończył p. Siwka. Następnie
był pokaz jak należy udzielać pierwszej
pomocy.
Na godzinie wychowawczej w klasie 5b
odbyła się „konferencja prasowa” nt:
„Czym jest sport i w czym nam
pomaga?” Inspiracją dla wychowawcy do
zorganizowania zajęć, był sportowy sukces
uczennicy Wiktorii Łuczyńskiej.
Dziewczynka w Ogólnopolskim
Pucharze Dzieci w Karate Tradycyjnym,
który odbywał się w dniach 45.06.16r. w Lublinie , zajęła I miejsce
w konkurencji KATA.
To właśnie osoba Wiktorii, dziewczynki
skromnej i życzliwej, a jednocześnie
zdyscyplinowanej i silnej, stała się obiektem
zainteresowania. Uczniowie podzielili się na
grupy, przybrali wymyślone przez siebie
nazwy gazet, czasopism oraz przygotowali
zestawy pytań. Wcielili się w role reporterów
i redaktorów. Nad przebiegiem całego
przedsięwzięcia czuwała Ola Walczakprowadząca konferencję. To ona przedstawiła
Wiktorię, powitała przedstawicieli gazet oraz
specjalnego gościa, jakim była pani
Bernadetta Nowak, była wychowawczyni
klasy 5b, a obecna dyrektor szkoły. Pytania
kierowane do Wiktorii dotyczyły jej
dzieciństwa, obecnych czasów szkolnych i
przyszłości. Miały na celu lepsze poznanie
dziewczynki, jej ulubionych zabaw,
zainteresowań, rozkładu dnia, czasu
poświęcanego na treningi, umiejętności
godzenia obowiązków szkolnych ze sportem,
planów na przyszłość, wyborom szkoły.
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Wiktoria, jak sama mówiła o sobie, była
najzwyklejszym dzieckiem, nie przejawiała
w dzieciństwie zainteresowań sportem. Lubiła
zabawy lalkami na podwórku. Czytać
nauczyła się w klasie pierwszej Na pierwszy
trening karate poszła ,będąc uczennicą klasy
trzeciej. I… tak zaczęła się jej przygoda
z karate. Na początku płakała, było jej ciężko,
ale nie poddawała się, trenowała dalej. Dziś
odnosi sukcesy i w sporcie i w nauce. Potrafi
świetnie organizować swój czas, dzielić go
pomiędzy naukę, treningi, zawody, turnieje
i przyjemności: spotkania z koleżankami,
rozmowy z rodzicami. Swoim rówieśnikom
radziła, by nie oglądali się za siebie, by robili
swoje i szli do przodu, podejmowali nowe
wyzwania i nie poddawali się nawet wtedy,
gdy na początku nie wychodzi. Porażka
wzmacnia, uczy pokory. Stajemy się silniejsi.
Wiktoria podkreślała, że to, co robimymusimy robić sami z siebie, z własnej woli,
musi to być tylko nasza decyzja. Swoją
przyszłość wiąże z naukami ścisłymi, ale nie
wyklucza też kariery sportowej, bo jak
twierdzi jedno nie wyklucza drugiego.
Konferencja zakończyła się gratulacjami dla
Wiktorii i ze strony Pani dyrektor,
wychowawcy klasy - Jolanty Chmielewskiej,
jak i wszystkich uczniów. Potem była minuta
dla fotoreporterów i wszyscy bardzo chętnie
fotografowali się z naszą bohaterką. Była to
cenna lekcja wychowawcza dla wszystkich. Na
pewno będziemy dalej śledzić losy Wiktorii,
wspierać ją i jej kibicować. Na koniec Wiktoria
podała informację, że w październiku planuje
wystąpić w Mistrzostwach świata karate, które
odbędą się w Krakowie. Wszyscy na pewno
będziemy trzymać za nią kciuki, a może
nawet dotrzymamy jej towarzystwa
i pokibicujemy na miejscu? Wiktorii oraz
wszystkim pozostałym uczniom
życzymy udanego wypoczynku i dużo
przyjemnych chwil w ostatnie dni
wakacji.
(sp)
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Akcja znakowania grobów
Powstańca Wielkopolskiego 1918/1919
Informuję, że na terenie powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego rozpoczęła
się akcja znakowania grobów Powstańca Wielkopolskiego 1918/1919.
Akcja znakowania grobów Powstańca Wielkopolskiego 1918/1919 ma na celu nieodpłatne
oznakowanie okolicznościową tabliczką grobów powstańców znajdujących się na terenie powiatów
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego. W celu zakwalifikowania do akcji, zainteresowani zobowiązani
są złożyć wniosek osobiście w siedzibie organizatora wraz z dokumentacją do wglądu
potwierdzającą udział w powstaniu. Wniosek i regulamin akcji dostępne są na stronie internetowej
organizatora www.powstaniegniezno.pl.
Montaż tabliczki oraz jej wykonanie odbywa się na koszt organizatora. Składanie wniosków
odbywa się do 15.09.2016 roku.
Organizatorami akcji są: Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań, Senator RP Robert Gaweł,
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 koło nr 6 w Gnieźnie oraz
Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Gnieźnie.
Kontakt do organizatora
E-mail: kontakt@powstaniegniezno.pl, Adres: Biuro Senatora RP Roberta Gawła,
62-200 Gniezno, ul. Rynek 9, tel.: (61) 883-45-15.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
(-) Marian Gadziński

Koncert Zespołu LOREM
W sobotę 30 lipca 2016r. w sali widowiskowej Centrum Kultury im.
Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się koncert zespołu LOREM,
organizatorem tego wydarzenia był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie.

Z e s p ó ł L O R E M t o m ł o d y, p e ł e n
pozytywnej energii projekt. Sama nazwa
zespołu wskazuje na dużą mieszankę
muzyczną ich repertuaru. Muzycy
wykorzystują w swojej twórczości różne
gatunki muzyczne. W efekcie tej
wybuchowej mieszanki powstaje
oryginalny i rozpoznawalny styl zespołu.
W sobotni wieczór ośmioosobowa,
młoda kapela LOREM dała pełen

pozytywnej energii, ponad godzinny
koncert. Połączenie żywiołowej
mieszanki funku i pop-rocka oraz świetny
kontakt z publicznością sprawiły, że
zgromadzona widownia bawiła się
doskonale. Członkowie zespołu dali
z siebie wszystko, zaprezentowali własne
utwory i porwali publiczność do wspólnej
zabawy.
(OKSiR Witkowo - M.S.)

HDK WITKOWO
Zaprasza na akcje poboru krwi, które odbędą się:
10 września, 10 grudnia w 2016 roku
w godz. 8.00-12.00 w sali OSP Witkowo
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Dane kontaktowe
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
e-mail: ugim@witkowo.pl, 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

Spotkanie Prezydenta RP - Andrzeja Dudy z samorządowcami
18 sierpnia w Gnieźnie - Pierwszej Stolicy Polski gościł Prezydent RP Andrzej Duda. Najpierw o godzinie 17:00 Pan Prezydent spotkał się na
rynku miasta z mieszkańcami Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego,
a następnie ok. godziny 18:00 miało miejsce spotkanie
z samorządowcami Powiatu Gnieźnieńskiego. Uczestniczył w nim - na
zaproszenie Starosty Beaty Tarczyńskiej - także Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowa - Marian Gadziński.
Pr zyjazd prezydenta, był zarówno
realizacją jego obietnicy nawiedzenia tych
miejsc, których nie miał okazji zobaczyć
w trakcie swojej kampanii wyborczej, jak
i jednym z elementów uczczenia obchodów
1050. rocznicy Chrztu Polski.
W trakcie spotkania prezydenta Andrzeja
Dudy z samor ządowcami rozmawiano
o możliwościach rozwoju całego regionu
i powiatu. Sam Prezydent zwrócił uwagę na

potencjał związany z bliskim sąsiedztwem
aglomeracji poznańskiej i doskonałym
połączeniem komunikacyjnym w postaci trasy
szybkiego ruchu (S5), której kolejny odcinek
za chwilę zostanie oddany do użytku.
Przedmiotem spotkania i dyskusji była także
trudna sytuacja związana z wciąż
niedokończoną rozbudową gnieźnieńskiego
szpitala. Rozmawiano o możliwości wsparcia
tego przedsięwzięcia z budżetu państwa.

Mówiąc o roli i znaczeniu w przeszłości, ale
i teraz całej Wielkopolski prezydent Andrzej
Duda wspomniał również o swojej prywatnej
wizycie w Biskupinie i okolicach sprzed kilku

lat, podkreślając, że to tu ma początek polska
państwowość.
Po części oficjalnej był jeszcze krótki czas na
wymianę kilku zdań i okolicznościowe zdjęcia.
(Ł.Sz.)

I Spotkania z Folklorem
W sobotę, 20 sierpnia 2016r. w sali widowiskowej Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyły się I Spotkania
z Folklorem - inicjatywa realizowana przez Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Witkowie.

Odbywający się po raz pierwszy koncert,
był prawdziwy świętem międzynarodowego
folkloru, dla którego wspólnym
mianownikiem była ludowa sztuka tańca,
śpiewu i muzyki. Na scenie zaprezentował się
Zespół Pieśni i Tańca „Siekieracy”, który jest
grupą folklorystyczną, powstałą z inicjatywy

mieszkańców wsi Siekierki Wielkie. Zespół
działa od 1984 roku przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Kostrzynie. Następnie na
scenie wystąpili goście z Malty - Aurora Folk
Group. Zespół Folklorystyczny Aurora został
utworzony w 1973 roku i był pierwszym
zespołem folklorystycznym działającym

w Republice Maltańskiej. Zespół pierwotnie
został utworzony przez młodych ludzi, którzy
byli członkami Ruchu Młodzieżowego Aurora.
Grupa obecnie jest częścią Leone Philarmonic
Society of Victoria Gozo.
Zespoły pr zygotowały na tą okazję
programy artystyczne, w któr ych nie
brakowało widowiskowych choreografii,
pięknych strojów oraz przede wszystkim
wysokiego poziomu artystycznego.
Prezentacje obydwu zaproszonych zespołów
zostały przyjęte ciepło i z entuzjazmem.
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Każdy występ nagrodzony był owacjami.
Na zakończenie I Spotkania z Folklorem
głos zabrali Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Witkowie - Stanisław Rajkowski
oraz Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński, którzy podziękowali
zaproszonym gościom za przybycie oraz za
ciekawy program artystyczny, a także
zaprosili na kolejną edycję Spotkań
z Folklorem.
(OKSiR Witkowo - M.S.)
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