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Budżet Obywatelski – wyniki głosowania!

20 października poznaliśmy oficjalne wyniki 
głosowania prowadzonego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Przypomnijmy, że w głosowaniu, 
które trwało od 2 do 16 października udział wzięło 
10 zadań. 

W dniach od 16 do 18 października Zespół 
Programowy do obsługi Budżetu Obywatelskiego 
Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok dokonał 
sprawdzenia poprawności i przeliczenia oddanych 
głosów. Poniżej prezentujemy wyniki głosowania.

Uprawnieni do głosowania 12 322 osoby. 
Frekwencja wyniosła 28,03%.
Od 2 do 16 października 2017 r. złożono 3 457 kart 

(927 kart elektronicznych), w tym:
• liczba kart ważnych – 3 064,
• liczba kart nieważnych – 393,
Łączna liczba głosów z kart ważnych – 4 252.

Podczas spotkania z Wnioskodawcami Marian 
Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
pogratulował wszystkim Wnioskodawcom pomysłów 
i podkreślił, że dzięki ich zaangażowaniu pierwsza 
edycja Budżetu Obywatelskiego w Gminie Witkowo 
zakończyła się sukcesem. W dalszej części spotkania 
szczególne podziękowania Włodarz Gminy skierował 
do Autorki zwycięskiego projektu, który zdobył 
największą liczbę głosów.

Wnioskodawcą tego projektu jest Wiesława 
Kotecka z Witkowa. Zwycięskie zadanie zostanie 
wpisane do projektu Budżetu Gminy i Miasta Witkowo 
na 2018 rok. Sam projekt dotyczy zagospodarowania 
istniejącego boiska sportowego przy ul. Jesionowej i ul. 
Brzozowej w Witkowie i  utworzenia centrum 
rekreacyjno-wypoczynkowego. W przypadku rezerwy 
finansowej po zakończonej procedurze przetargowej 
na realizację tego zadania, do budżetu Gminy i Miasta 
Witkowo w 2018 r. zostanie również wpisane zadanie, 
związane z zakupem kamery termowizyjnej dla 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, 
które w głosowaniu mieszkańców zajęło drugie 
miejsce.

Sylwia Mietlicka

 
„PROMYK” – „Pożegnanie lata” 

Zarząd „PROMYKA” zorganizował spotkanie 
integracyjne z okazji „Pożegnania lata”, w którym 
uczestniczyli członkowie Promyka i zaprzyjaźnione 
Koło Emerytów i Rencistów z Wrześni. 

Spotkanie odbyło się w Powidzu w Restauracji 
„Jabłona” dnia 9 września. Uczestnicy spotkania bawili 
się wspaniale przy muzyce na żywo. Pogoda i humory 
dopisały. 

Anna Tomczak 



 
Złote i Diamentowe Gody

Złote Gody i Diamentowe Gody” – to niezwykłe 
wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich 
rodzin oraz przyjaciół. To podsumowanie 50 i 60 lat 
n i e p r z e r w a n e g o ,  h a r m o n i j n e g o  p o ż y c i a 
małżeńskiego.

Także witkowska wspólnota samorządowa 
świętowała 50 oraz 60-lecie wspólnego małżeńskiego 
życia swoich mieszkańców.

Jubileusz Złotych Godów obchodzili Państwo:
1. Halina i Tadeusz Antczakowie
2. Żelisława i Zygmunt Babiszowie
3. Helena i Józef Banasikowie
4. Elżbieta i Jerzy Bruchowie
5. Stanisława i Bogdan Dolatowie
6. Janina i Bernard Fałdzińscy
7. Danuta i Tadeusz Grochowiakowie
8. Zofia i Władysław Janaszkowie
9. Teresa i Tadeusz Kaczmarczykowie
10. Sabina i Roman Konieczkowie
11. Elżbieta i Sylwester Korpikowie
12. Janina i Bogdan Płóciennikowie
13. Urszula i Lech Poborscy
14. Halina i Jan Rezulakowie
15. Danuta i Ryszard Rykowscy
16. Barbara i Jan Rzymyszkiewiczowie
17. Teresa i Zygfryd Spławscy
18. Zofia i Zdzisław Tyborowscy
19. Michalina i Ryszard Zborowscy

Jubileusz Diamentowych Godów świętowali z kolei 
Państwo:
1. Marta i Aleksander Gadzińscy
2. Marianna i Józef Gołębiewscy
3. Zofia i Eugeniusz Kowalikowie
4. Lucyna i Ryszard Nadowiczowie
5. Henryka i Franciszek Popkowie
6. Teodora i Edmund Sobkowiakowie
7. Franciszka i Jan Świerczkowie
8. Janina i Zbigniew Zachmycowie

Ta wyjątkowa uroczystość rozpoczęła się Mszą św., 
którą koncelebrowali Dziekan Dekanatu Witkowskiego 
ks. Andrzej Ziółkowski oraz Proboszcz witkowskiej parafii 
ks. Stanisław Goc.

W uroczystości oprócz zacnych Jubilatów udział 
wzięli także przedstawiciele władz samorządowych, 

na czele z Burmistrzem – Marianem Gadzińskim jego 
Zastępcą – Łukaszem Scheffsem, Przewodniczącym 
R a d y  M i e j s k i e j  –  P i o t r e m  J ó ź w i k i e m , 
Wiceprzewodniczącymi – Marianem Walczakiem 
i Ireneuszem Kwapichem, a także Radnym Rady 
Miejskiej: Franciszkiem Bosackim, Sekretarzem Gminy 
i Miasta – Elżbietą Kiełpińską oraz Kierownikiczką 
Urzędu Stanu Cywi lnego – Al icją Wentland. 
Nie zabrakło oczywiście najbliższej rodziny Jubilatów.

Następnie małżonkowie wraz z przedstawicielami 
władz samorządowych udali się do Centrum Kultury 
im. Krzysztofa Szkudlarka, gdzie odbyła się druga część 
Jubileuszu. Na wstępie Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego przywitała Jubi latów i  wszystkich 
przybyłych gości, po czym głos zabrał Burmistrz. 
Włodarz Gminy w swoim wystąpieniu podkreślił przede 
wszystkim jak ważne w życiu każdego małżeństwa są: 
zrozumienie i miłość. To one dają gwarancję długich 
i owocnych lat wzajemnego życia. Małżeństwo – 
szczególn ie  wyraźn ie  zaznaczył  Burmis t r z  – 
metaforycznie przyrównać można do wspólnej drogi, 
która raz prosta, innym razem usłana jest zakrętami 
i wzniesieniami, które symbolizują różne okoliczności 
naszego życia. Sens dobrego małżeństwa, to jednak 
pokonywanie tej drogi we wzajemnym wsparciu 
i poszanowaniu.

W dalszej części uroczystości Burmistrz Gminy 
i Miasta, jego Zastępca oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej uhonorowali Jubilatów medalami nadanymi 
przez Prezydenta Rzeczpospol itej  Polskiej  za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz wręczyli 
wszystkim listy gratulacyjne. W tym momencie głos 
w imieniu Jubilatów zabrała Janina Fałdzińska 
dziękując za tak godną i podniosłą uroczystość. 
Po dekoracji Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” odśpiewał 
głośne „sto lat”, a następnie dał krótki koncert 
okolicznościowy. W tym czasie uczestnicy uroczystości 
zasiedli do stołu smakując okolicznościowy tort, 
przygotowany specjalnie na ten wyjątkowy dzień.

Raz jeszcze życzymy Jubilatom kolejnych lat 
wspólnego życia. Niech każdy dzień dostarcza Wam 
radości, uśmiechu i zadowolenia. Wszystkiego 
najlepszego.

Alicja Wentland



Każdy kolejny rok szkolny niemal u swojego 
początku zawiera w sobie bardzo mocny akcent 
w postaci Dnia Edukacji Narodowej, zwyczajowo 
nazywanego Dniem Nauczyciela. Bardzo często 
w  u r o c z y s t e j  o p r a w i e ,  p r z y  s p e c j a l n i e 
p rzygotowanych na ten  czas  akademiach 
i spotkaniach społeczności szkolne celebrują ten 
wyjątkowy dzień, dostrzegając codzienny trud 
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi na 
stałe złączony z procesem nauczania.

Sens  tego Św ięta  jes t  n iezmienny :  chęć 
dostrzeżenia i uhonorowania wszystkich, których 
codzienna praca, zaangażowanie i  wys i łek 
nakierowane są na wychowanie i edukację kolejnych 
pokoleń. Jest to także czas życzeń, podziękowań 
i zwyczajnej, ludzkiej serdeczności. 

Z tej też okazji w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo 
odbyło się spotkanie, w trakcie którego Burmistrz 
Gminy i Miasta – Marian Gadziński wręczył nagrody dla 
wyróżnionych nauczycieli. Nagrodę Burmistrza w roku 
2017 otrzymali: Justyna Gromadzińska – Nauczyciel 
Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, Ewa 
Skrzypska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” 
w Witkowie, Arleta Bekas – Wicedyrektor w Szkole 
Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie, 
Marian Łukowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Adama Borysa w Witkowie, Małgorzata Napierała – 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie, Katarzyna Pawluk-Kotecka – 
Nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie, Anna Skurczyńska – Nauczyciel 
w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie, Roman Organiściak – Nauczyciel Zespołu 
S z k o l n o - P r z e d s z k o l n e g o  i m .  P o w s t a ń c ó w 
Wielkopolskich w Mielżynie.

Specjalne wyróżnienie spotkało Annę Jędrzejczak 
nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie, a jednocześnie Prezes Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, która decyzją 
Ministra Edukacji Narodowej została odznaczona 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie 
to przyznawane jest  osobom posiadającym 
szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. 

W okolicznościowym spotkaniu uczestniczyli także: 
Piotr Jóźwik – Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Witkowie, Łukasz Scheffs – Zastępca Burmistrza 
Gminy i  Miasta Witkowo, Tadeusz Śl iwecki – 

Nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Opieki Społecznej, Bernadetta Nowak – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego, Urszula 
Potaś – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie oraz 
Marzena Polak – Inspektor ds. oświaty Urzędu Gminy 
i Miasta Witkowo.

Łukasz Scheffs
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Kolejny dzień rozpoczął się od wizyty w miejscowym 
Urzędzie. Następnym punktem programu była 
wizytacja kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego 
z termami, saunami, basenami i salą zabaw dla dzieci. 
W drugiej części dnia zaplanowano zwiedzanie 
Niemieckiego Centrum Emigracji, znajdującego się 
w Bremie. Była to niezwykle osobliwa podróż śladami 
e m i g r a n t ó w  c a ł e j  E u r o p y ,  k t ó r z y  w ł a ś n i e 
z tego portu wyruszali w nieznane. Niemieckie 
Centrum Emigracji w założeniu oparte jest na bardzo 
podobnej idei jak Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Zwiedzający dosłownie przenoszą się na pokład 
jednego ze statków rejsowych do Ameryki i wspólnie 
z  pasażerami przeżywają tę t rudną i  często 
niebezpieczną podróż. 

Drugi dzień pobytu delegacji z Witkowa zakończył 
się uroczystym spotkaniem w historycznej dziś Sali 
Obrad Rady Mie j sk ie j  Otterndorfu,  k rótk imi 
przemówieniami i wymianą upominków. Oprócz 
przedstawicieli obu samorządów: niemieckiego 
i polskiego w spotkaniu udział wzięli nauczyciele 
i  wychowawcy,  którzy w tym samym czas ie 
koordynowali wspólną (polsko-niemiecką) wymianę 
uczniów. Do Land Hadeln kilka dni wcześniej przybyli 
bowiem uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Adama 
Borysa w Witkowie.

Ostatni dzień pobytu to już jedynie przygotowania 
do podróży i krótkie spotkanie z Przewodniczącym 
Rady gminy zbiorowej Land Hadeln. 

W trzydniowej wizycie u zaprzyjaźnionych 
partnerów z Niemiec udział wzięli: Burmistrz Gminy 
i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, jego Zastępca – 
Łukasz Scheffs oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Witkowie – Piotr Jóźwik. Pozostaje żywić nadzieję, że 
trzydniowa wizyta zaowocuje umocnieniem i dalszym 
rozwojem polsko-niemieckiej współpracy na poziomie 
gminy Witkowo i zbiorowej gminy Land Hadeln.

Łukasz Scheffs

Współpraca polsko-niemiecka w Witkowie

Otterndorf to miasto uzdrowiskowe położone 
w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, 
w powiecie Cuxhaven. Jest to jednocześnie siedziba 
gminy zbiorowej Land Hadeln, której częścią od 
1 listopada 2016 roku jest dotychczasowa partnerska 
gmina Witkowa – gmina zbiorowa Am Dobrock.

W celu podtrzymania dotychczasowej współpracy 
i nawiązania dalej idących relacji z nową jednostką 
niemieckiego samorządu przedstawiciele Gminy 
i Miasta Witkowo udali się z delegacją w trzydniową 
podróż do Otterndorfu – siedziby nowej gminy 
zbiorowej, a jednocześnie niezwykle urokliwej 
miejscowości  położonej na wybrzeżu Morza 
Północnego. Wizyta miała miejsce od 19 do 21 
września.

Program wizyty zawierał kilka zasadniczych 
punktów, wśród których warto zwrócić uwagę na 
zwiedzanie samego miasteczka, którego początki 
datuje się na wiek XI. Przepiękne i zachowane 
w doskonałym stanie zabudowania starego miasta 
zachwycają architekturą i dbałością o najdrobniejsze 
elementy wystroju. Piękno tego miasteczka zachwyca 
tak bardzo, że historyczna część Otterndorfu zdaje się 
wyglądać wręcz bajkowo. Już pierwszego dnia 
witkowska delegacja miała okazję przyglądać się 
pracy przedstawicieli Rady Miejskiej gminy zbiorowej 
Land Hadeln. Pierwszy dzień pobytu zakończyła 
wspólna kolacja.
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13 października odbyła się krótka, nadzwyczajna 
XXXII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Jej głównym 
tematem było dokonanie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej i zmian w budżecie gminy 
i miasta na 2017 r. 

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Uchwały w tych kwestiach zostały przez Radę 
przyjęte jednogłośnie. Sesja stała się ponadto okazją 
do przekazania przez Burmistrza Radnym, informacji 
o bieżących, istotnych dla gminy sprawach.

Halina Koźniewska



Sezon letni w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie

28 września w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo 
odbyło się spotkanie podsumowujące sezon letni 2017 
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, ze 
szczególnym uwzględnieniem kwestii zapewnienia 
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 
Ośrodka.

Spotkanie zainicjował i otworzył Burmistrz Gminy 
i Miasta Witkowo – Marian Gadziński. Uczestniczyli 
w nim m.in. Dowódca Oddziału Prewencji Policji 
w Poznaniu – Robert Kasprzyk, Komendant Powiatowy 
Pol ic j i  w Gnieźnie – Przemysław Kozanecki , 
przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie – 
Łukasz  Michalak ,  Dyrektor  Wydz iału  Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Maciej 
Szczepańsk i ,  Prezes Powiatowego Oddziału 
Wielkopolskiego WOPR w Gnieźnie – Waldemar Siwka, 
Z a s t ę p c a  P r e z e s a  P o w i a t o w e g o  O d d z i a ł u 
Wielkopolskiego WOPR w Gnieźnie – Czesław 
Nowaczyk, Komendant Komisariatu Policji w Witkowie 
– Mariusz Masłowski, Prezes OSP w Skorzęcinie – Karina 
Wawrzyniak, Prezes Stowarzyszenia Użytkowników 
w Skorzęcinie – Mirosław Klimas, Zastępca Burmistrza 
Gminy  i  M ias ta  Wi tkowo –  Łukasz  Schef f s , 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie – Piotr 
Jóźwik, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Marian 
Walczak oraz przewodniczący Komisji Rady Miejskiej – 
Marek Biadasz, Grzegorz Kaźmierczak, Tadeusz 
Śliwecki, Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
w Witkowie – Stanisław Rajkowski, Leśniczy Paweł 
Jarecki oraz dzierżawcy z terenu Ośrodka.

W czasie spotkania omówiono przede wszystkim 
sprawy związane z poprawą szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa. 

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na poprawę 
stanu bezpieczeństwa na terenie Ośrodka. Zdaniem 
większości obecnych sezon letni 2017 przebiegł bez 
niebezpiecznych sytuacji zagrażających życiu 
i zdrowiu osób przebywających na terenie Ośrodka. 
Na spotkaniu poruszono również temat tymczasowej 
zmiany organizacji ruchu, która podyktowana była 
koniecznością poprawy bezpieczeństwa zarówno 
uczestników ruchu, jak i wypoczywających na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

P r zeds tawic ie le  WOPR in fo rmowal i  m. in . 
o konieczności opracowania analiz zagrożeń 
obszarów wodnych, a także o potrzebie skierowania 
dodatkowych środków w związku z poprawą 
bezpieczeństwa na terenie kąpieliska w Ośrodku. 
W trakcie spotkania nie brakowało apeli kierowanych 
do policji – o podejmowanie interwencji m.in. poprzez 
karanie osób spożywających alkohol w miejscach 
niedozwolonych, co w opinii wnioskodawców 
w p ł y n ę ł o b y  n a  z n a c z n ą  p o p r a w ę  s t a n u 
bezpieczeństwa.

Było to kolejne spotkanie, które miało na celu 
kontynuację konsultacji w zakresie bezpieczeństwa 
osób przebywających na te ren ie  Oś rodka 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Łukasz Scheffs

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2017

Już po raz drugi Szkoła Podstawowa z Mielżyna 
przyłączyła się do akcji, która rozpoczęła się 
w poniedziałek 25 września dekorowaniem korytarzy.

Ozdoby wykonal i  uczniowie na zajęciach 
dodatkowych z matematyki oraz w czasie wolnym od 
zajęć. Następnie na lekcjach matematyki przez cały 

tydzień utrwalali tabliczkę mnożenia, brali udział 
w konkursach, grach z kartami Grabowskiego. 
W czasie przerw Komisje konkursowe zachęcały do 
wypełniania kart przez uczniów, nauczycieli oraz 
rodziców. W akcji uczestniczyli uczniowie kl. 4-7SP oraz 
1-2 G oraz nauczyciele i rodzice.

Koordynatorkami byli nauczyciele matematyki 
Urszula Potaś, Iwona Nowak i Ewa Popek. Z każdej klasy 
wyłoniono mistrza tabliczki mnożenia. 

Finał światowego Dnia Tabliczki Mnożenia odbył się 
w piątek 29 września, w holu szkoły. Wszystkich, którzy 
prawidłowo uzupełnili karty nagrodzono dyplomami 
oraz upominkiem ufundowanym przez Dyrektor szkoły.

Czworo uczniów klas 4 w ramach Światowych Dni 
Tabliczki Mnożenia wzięło także udział w Turnieju 
Tabliczki Mnożenia w Żydowie. Na sportowo 
uczestnicy zmagali się z tabliczką mnożenia. 
Drużynowo szkoła zajęła 4 miejsce. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody, a Szkoła dyplom.

Ewa Popek



Frida Kahlo i Diego Rivera
w CK Zamek w Poznaniu

4 października młodzież klasy III LO, wraz 
z polonistką Krystyną Popielec-Stürmer i nauczycielką 
historii Magdaleną Błaszak-Śliwińską, miała okazję 
obejrzeć w Poznaniu fenomenalną wystawę 
malarstwa Fridy Kahlo i Diego Rivery. Dopełnieniem 
była lekcja interpretacji dzieł ikonicznych, tak bardzo 
cenna i przydatna dla klasy maturalnej. Uczniowie 
poznali najważniejsze fakty z życia i twórczości 
słynnych meksykańskich artystów. 

Wystawa „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski 
kontekst” jest pierwszą i jedyną w Polsce wystawą tych 
artystów, wzbogaconą o mało znany polski wątek 
w życiu artystów. Tytułowy kontekst tworzą z jednej 
strony bardzo bliskie relacje artystów z autorkami 
o polskim pochodzeniu (Bernice Kolko i Fanny Rabel), 
z drugiej obecność obrazów Kahlo i Rivery. 

W Sali Wystaw zaprezentowane są dzieła Kahlo 
i Rivery z kolekcji Jacquesa i Natashy Gelman 
z Meksyku. Frida Kahlo de Rivera to artystka ciesząca 
się niezwykłą sławą na całym świecie. Znana jest 
przede wszystkim ze swoich licznych autoportretów, na 
których widoczne są „ból i  pasja” wyrażone 
w intensywnej, jaskrawej kolorystyce. 

W wieku 22 lat Kahlo poślubiła sławnego 
meksykańskiego malarza, Diego Riverę. W 1953 roku, 
podczas pierwszej wystawy indywidualnej Fridy Kahlo 
w Meksyku, jeden z krytyków napisał: „Nie sposób 
oddzielić życia i twórczości tej niezwykłej osoby. Jej 
obrazy są jej biografią″. 

 Naprawdę warto zobaczyć tę wystawę.

Krystyna Popielec-Stürmer

Europejski Dzień Języków 

Tegoroczn i  maturzyśc i  z  k lasy  IV  TŻ  i  IV 
TI uczestniczyli 21 września w nietypowej lekcji języka 
niemieckiego, która prowadzona była na Skype'a 
przez Małgorzatę Konopacką – lektora z Instytutu 
Goethego w Warszawie. 

Temat lekcji: „Co robić z workami na śmieci?” – 
zrealizowany został w bardzo ciekawy sposób. 
Uczniowie dowiedzieli się m.in., jak opowiadać 
o swoich pro-środowiskowych działaniach, co robić 
dla ochrony środowiska, a także jak Niemcy radzą 
sobie z odpadkami.

Po obejrzeniu krótkiego filmiku z zasobów Goethe 
Institut o segregowaniu odpadów w Niemczech 
uczniowie, odpowiadali na pytania prowadzącej, 
wykonywali ćwiczenia interaktywne, podczas których 
poznawali  a następnie ćwiczyl i  umiejętność 
stosowania nowego słownictwa z zakresu ochrony 
środowiska, a nawet wzięli udział w interaktywnym 
quizie, w którym konieczne było użycie telefonów 
komórkowych. Oprócz znajomości języka liczyła się 
wiedza i szybkość reakcji. 

I  choć temat lekcj i  n ie był  łatwy,  grupa 
współpracowała pilnie, starając się jak najlepiej 
wykonywać wszystkie zadania. 

Lidia Barszcz

Raz jeszcze ERASMUS PLUS w ZSP Mielżyn

30 września jedenastu uczniów z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Mielżynie pojechało na kolejną, 
tym razem ostatnią już wycieczkę z projektu Erasmus 
Plus. Uczniowie mieli okazję zwiedzać bunkry 
w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Znajdują się 
one 30 metrów pod ziemią i rozciągają się na 
przestrzeni 32 kilometrów. Pokonać można je w ok. 
2 godz.

Największą atrakcją były jednak nietoperze! 
W tamtejszych podziemiach żyje aż 12 gatunków tych 
zwierząt. W jednej z sal, uczniowie jako pierwsi mogli się 
podpisać na specjalnie do tego przygotowanej 
plandece. Czasy II wojny światowej bardzo zaciekawiły 
uczniów, a wycieczka dostarczyła wielu wrażeń. 

Ewa Popek



Tego spotkania dzieci z grupy „Przyjaciele 
Pszczółki Mai” Przedszkola Miejskiego „Bajka” 
w Witkowie z pewnością na długo nie zapomną. 
Z okazji Dnia Chłopaka czekała na dzieci niemała 
niespodzianka. Z wizytą u maluchów pojawił się gość 
specjalny, gwiazda speedwaya – zawodnik żużlowy 
klubu sportowego Start Gniezno – Norbert Krakowiak, 
który przygodę z „czarnym sportem” rozpoczął 
w wieku zaledwie kilku lat.

Wszystko to w ramach przygotowanej przez 
wychowawczynie i rodziców niespodzianki z okazji 
Dnia Chłopaka. Ogromne zdziwienie na twarzach 
dzieci pojawiło się, gdy w drzwiach sali przedszkolnej 
zjawił się tajemniczy gość z „wypasionym” motorem. 
Nie lada wyczynem było już wniesienie na I piętro 
naszego przedszkola, ważącego niemal 80 kg – 
motocykla. Było to możliwe dzięki wsparciu i pomocy 
Taty młodego żużlowca. Już na początku spotkania 
okazało się, że wśród dzieci – zarówno chłopców jak 
i dziewczynek jest wielu młodych fanów żużla. 
Zawodnik GTM Start opowiedział dzieciom o swojej 
sportowej pasji, początkach przygody z żużlem 
i rywalizacjI na torze. Były życzenia, śpiewy, autografy, 
pamiątkowe zdjęcia i słodki poczęstunek. Każde 
dziecko otrzymało słodycze oraz piękne upominki 
ufundowane przez rodziców. Nie zapomnieliśmy 
również o naszym niecodziennym gościu, który wraz 
z życzeniami dalszych sukcesów w czerwono-czarnych 
barwach otrzymał w prezencie, tak jak pozostali 
chłopcy, zabawkowy motor „na szczęście” i dyplom 
„Superchłopaka”. 

Niebywałą atrakcją tego spotkania okazała się 
prezentacja motocykla i stroju żużlowego. Chętne 
dzieci miały sposobność doświadczyć namiastki 
żużlowych emocji i przyjrzeć się bliżej niezwykłemu 
motocyklowi, a nawet zasiąść za jego kierownicą. 
Norbert zwrócił szczególną uwagę na wytrwałość 
i pracowitość, które powinny być atrybutami każdego 
sportowca. Niejednokrotnie podkreślał, że w życiu 
warto podążać za swoimi marzeniami i posiadać 
pasje, dzięki którym łatwiej jest osiągnąć sukces. 
To było cudowne spotkanie, pełne niezwykłych 
wrażeń, wielu pozytywnych emocji. Z pewnością na 
długo pozostanie ono w naszej pamięci. Bardzo 
dziękujemy Norbertowi Krakowiakowi za poświęcony 
czas oraz jego rodzinie i przyjaciołom za pomoc 
w zorganizowaniu niespodzianki dla dzieci. Czujemy 
się zaszczyceni i jest nam bardzo miło, że Wychowanek 
naszego przedszkola odnosi sukcesy. Cieszymy się 
także, że przyjął nasze zaproszenie i odwiedził po 

Maluchy kochają żużel! 

latach nas i swoje dawne przedszkole, sprawiając 
wszystkim ogromną radość. Oczywiście będziemy 
kibicować żużlowej reprezentacji Start Gniezno 
w wiosennych rozgrywkach I ligi żużlowej.

Kamila Dolata
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 12 października Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy 
Witkowo odwiedziły 4 latki z grupy „Przyjaciele 
Pszczółki Mai” z Przedszkola Miejskiego „Bajka”. 
Dzieci przybyły do Biblioteki, by uroczyście świętować 
91. urodziny – ulubionego, bajkowego bohatera, 
słynnej powieści dla najmłodszych – Kubusia 
Puchatka. 

 14 października, wszystkim znany, jako Dzień 
Edukacji Narodowej, jest także dniem urodzin Kubusia 
Puchatka. Wiedzą o tym przedszkolaki, które już 
w ubiegłym roku świętowały hucznie jego jubiluszowe 
– 90. urodziny. 

14 października 2017 roku minęło 91 lat od 
pierwszego wydania książki Kubuś Puchatek Alan 
Alexander Milne. Z tej okazji postanowiliśmy wspólnie 
z bibliotekarką – Beatą Szkudlarek – zorganizować 
kolejne spotkanie urodzinowe dla ulubionego Misia, 
lecz tym razem w bibliotece. 

Urodziny Kubusia Puchatka w witkowskiej bibliotece

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Witkowo 
mieszkańcy Stumilowego Lasu zajmują zaszczytne 
miejsce, a książki z ich przygodami nieustannie plasują 
się na nieoficjalnej liście bestsellerów czytelniczych. 
Była to więc wspaniała okazja do stworzenia sytuacji 
sprzyjających kontaktom z wartościową literaturą 
dziecięcą. „Puchatkowy dzień” obfitował w wiele 
atrakcji. Dzieci poznały sylwetkę Alan Alexander Milne 
– autora książki o przygodach Kubusia Puchatka oraz 
historię powstania najsłynniejszego Misia na świecie. 
Było głośne czytanie „kubusiowych przygód”, balony, 
z a g a d k i ,  t a ń c e  i  p l ą s y  p r z y  „ k u b u s i o w y c h 
piosenkach”, galeria książeczek i maskotek oraz 
„małe co nie co”. 

Przedszkolaki ubrane w żółto-czerwone stroje złożyły 
solenizantowi gorące życzenia i zaśpiewały 100 lat! 
Potem pomogły mu zdmuchnąć urodzinowe świeczki 
i wręczyły prezent – pamiątkowy album ze zdjęciami 
z  ubiegłorocznego przy jęcia urodz inowego. 
Na koniec każde dziecko otrzymało „małe słodkie co 
nieco” – słoiczek zdrowego miodku. 

Wielką niespodziankę sprawiła dzieciom mama Zosi 
– Sylwia Nowicka, piekąc dla dzieci przepyszne 
urodzinowe babeczki, za co serdecznie jej dziękujemy. 

Ogromne podziękowania za życzliwość i pomoc 
w organizacji przyjęcia urodzinowego składamy 
również na ręce Beaty Szkudlarek z Biblioteki Miejskiej. 
Z pewnością były to wspaniałe i pouczające urodziny, 
które na długo pozostaną w pamięci dzieci. Ich celem 
była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci 
przedszkolnych, kontakt z wartościową literaturą 
dziecięcą oraz rozwój zainteresowań czytelniczych. 

Kamila Dolata

W Przedszkolu Miejskim „Bajka” dużą wagę 
przywiązuje się do promowania ekologii, dlatego 
22 września „Pajacyki” oraz „Słoneczka” włączyły się 
do ogólnoświatowej akcji „Dzień bez Samochodu” 
i „Sprzątanie Świata”. 

Po raz pierwszy „Dz ień bez Samochodu” 
zorganizowano w 1994, a „Sprzątanie Świata” w 1989. 
Od tej pory oba wydarzenia cieszą się coraz większą 
popularnością, dzięki czemu rośnie świadomość 
społeczna na temat ochrony naszej planety. 
Tegoroczne hasło tych akcji brzmiało „Nie ma śmieci, 
są surowce”. Musimy pamiętać, że segregując 
odpady, zastępując samochód rowerem czy 
środkiem transportu publicznego chronimy zarówno 
przyrodę, jak i nas samych.

Eko-przedszkolaki

Początkiem przedszkolnej in icjatywy było 
wykonanie gazetki zachęcającej całą społeczność 
do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu. Dzieci 
przygotowały na zajęciach rekwizyty, które miały 
pomóc w przekonaniu innych do ochrony środowiska. 
Najpierw wycinały znaki zakazu, tym prostym 
sposobem zachęcając do ograniczenia jazdy 
samochodami. Następnie wykonały transparenty 
mówiące o ochronie Ziemi, ozdabiając je dającymi 
wiele do myślenia rysunkami. Tak wyposażone 
przedszkolaki wyruszyły na wędrówkę po Witkowie. 
Uczestnicy akcji zwracali dużą uwagę na porządek, 
jednocześnie zachęcając przechodniów do jego 
ut rzymywania.  Dz iec i  skandowały radośn ie 
pożyteczne hasła np.: „ZIEMIA TO NIE ŚMIETNIK, NIE 
ZAŚMIECAJ ZIEMI, SEGREGUJMY ŚMIECI, BO ŚWIAT SIĘ 
ROZLECI”. Pokazywały wcześniej przygotowane znaki 
zakazu nadjeżdżającym kierowcom. 

Przedszkolaki wiele nauczyły się tego dnia. Ziemia 
to nasz jedyny dom, o który musimy dbać, niezależnie 
od wieku. Akcję „Sprzątanie świata” można 
potraktować jako wspólną lekcję poszanowania 
środowiska i jego zasobów oraz okazję do inicjowania 
działań w tym zakresie. Kto wie, może przemarsz 
ulicami Witkowa przekona kogoś do alternatywnych 
środków transportu oraz zachęci do pomagania 
naszej planecie.

Iwona Pelak, Hanna Szlauderbach



24 września już po raz drugi odbyła się „Witkowska 
Dycha”. Pod takim hasłem przeprowadzono witkowski 
bieg uliczny na dystansie 10 km. Zorganizowano 
również bieg towarzyszący na dystansie 5,2 km. W ten 
wyjątkowy dzień dopisała nie tylko frekwencja, ale 
i atmosfera, jaką wnieśli uczestnicy oraz kibice.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, który 
podkreślił że najistotniejszy nie jest wynik, ale sam 
udział.

W niedzielne po południe na starcie stanęło ok. 500 
zawodników. Rywalizowała zarówno młodzież, osoby 
dorosłe, jak i seniorzy. Start i meta zawodów 
znajdowały się na Stadionie Miejskim w Witkowie. Trasy 
poszczególnych biegów przebiegały ulicami miasta 
i gminy.

Wszyscy uczestnicy szczęśliwie dotarli do mety. 
Na zakończenie każdy z nich otrzymał pamiątkowy 
medal.

Z  w ie lką dumą in formujemy,  że  w b iegu 
uczestniczyło trzech pracowników Urzędu: Zastępca 
Burmistrza – Łukasz Scheffs, Piotr Janowicz oraz Łukasz 
Misiewicz. Kolegom serdecznie gratulujemy wyniku 
i liczymy na udział w przyszłym roku. Nie zapomnimy 
także o samorządowcach. W biegu uczestniczyli 
również radni: Adam Kowalski, Paweł Roszyk oraz 
Marek Wiatrowski.

P r z e z  c a ł y  c z a s  t r w a n i a  i m p r e z y  n a d 
bezpieczeństwem uczestników czuwała witkowska 
policja, grupa zabezpieczenia medycznego oraz OSP 
Witkowo, Wiekowo oraz Mielżyn.

Imprezie towarzyszyło także wiele innych atrakcji, 
m.in. zamek dmuchany i animacje dla dzieci. Istniała 
również możliwość zakupu świeżych soków i innych 
kulinarnych smakołyków.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie oraz 
zachęcamy do ponownego wzięcia udziału w tym 
wydarzeniu w przyszłym roku.

Oddzielne słowa podziękowania kierujemy na ręce 
głównego organizatora – Stowarzyszenie „Witkowo 
Biega”. Bez zaangażowania i  ciężkiej pracy 
witkowskich pasjonatów biegania, to wydarzenie na 
pewno nie przybrało by takiej oprawy. Dziękujemy.

Marlena Trzcińska

 
Druga Witkowska Dycha
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XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

Bosak ze Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa.
Wszystkie dyplomy, medale i nagrody rzeczowe  

w postaci sprzętu sportowego wręczali: Burmistrz 
Gminy i Miasta jego Zastępca – Łukasz Scheffs, Radni 
Rady Miejskiej: Marek Biadasz, Franciszek Bosacki, 
Eugeniusz Czaplicki, Tadeusz Śliwecki oraz Dyrektor 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – 
Stanisław Rajkowski.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili 
się do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia 
imprezy, a szczególnie druhom z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Witkowie i funkcjonariuszom z Komisariatu 
Policji za zabezpieczenie trasy biegów, nauczycielom 
wychowania fizycznego z Krzysztofem Nowińskim na 
czele za przygotowanie zawodników i techniczne 
przeprowadzenie biegów, Piotrowi Jóźwikowi – 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej za prowadzenie 
spikerki zawodów, Marzenie Zielińskiej za opiekę 
medyczną, a Weronice Szcześniak, Damianowi 
Tomczak i Stefanowi Witulskiemu za pilotowanie 
biegów.

Raz jeszcze dziękujemy za pomoc Wszystkim 
zaangażowanym w organizację tego Wydarzenia, 
uczestnikom gratulujemy wyników. Już teraz 
zapraszamy również na kolejną edycję Biegów 
Ulicznych – Witkowo 2018.

Stanisław Antoszczyszyn

W niedzielę 15 października na Stadionie Miejskim 
i ulicach Witkowa odbyły się XVII Szkolne Biegi Uliczne. 
Głównymi organizatorami tego wydarzenia byli: Urząd 
Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 
Uczniowskie Kluby Sportowe oraz Dyrektorzy 
Placówek Oświatowych z terenu Gminy i Miasta 
Witkowo.

Głównym celem imprezy była popularyzacja 
biegów, jako najprostszej formy uprawiania sportu 
wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów w myśl hasła: „Wynik to jedno, a udział to 
drugie”.

Drugim celem imprezy była realizacja Kampanii 
Prof i laktycznej – przeciwdziałanie bierności, 
bezradności i nudzie oraz zmniejszenie dostępności 
alkoholu dla dzieci i młodzieży w myśl hasła: „Używkom 
mówimy  nie – Biegom tak !!!”.

Otwarcia imprezy dokonał Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo – Marian Gadziński, który witając zebranych 
życzył wszystkim zawodnikom zajęcia jak najlepszych 
miejsc. Włodarz Gminy zachęcał także rodziców 
i opiekunów do aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Zawodnikom życzył wytrwałości, a rodziców prosił 
o doping, szczególnie dla najmłodszych uczestników 
tegorocznych biegów.

W XVII edycji biegów ulicznych rywalizowano 
w kategori i :  przedszkola, szkoły podstawowe 
i gimnazjalne; oddzielnie dziewczęta i chłopcy. 
Łącznie w 22 rozegranych biegach wystartowało 
431 zawodników.

Zawodnicy, którzy zajęli sześć pierwszych miejsc 
otrzymali pamiątkowe medale, a trzech najlepszych – 
dyplomy oraz koszulki. Wśród zawodników, którzy 
ukończyli bieg były losowane nagrody rzeczowe 
w postaci sprzętu sportowego.

Atrakcją były nagrody główne ufundowane przez 
sponsorów, losowane wśród wszystkich, którzy 
ukończyli bieg. W kategorii przedszkola maskotkę 
ufundowaną przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Witkowie wylosowała Pola Jędrzejak z Przedszkola 
Miejskiego „Bajka” w Witkowie. W kategorii  klasy I-IIII 
szkół podstawowych rower ufundowany przez 
Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Witkowie wylosował 
Maciej Jagoda ze Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie. W kategorii klas IV-VI szkół  
podstawowych rower ufundowany przez Urząd Gminy 
i Miasta  w Witkowie wylosował Dominik Szczepański ze 
Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie, a w kategorii klas VII szkół podstawowych 
i klas II-III szkół gimnazjalnych rower ufundowany przez 
Bank Spółdzielczy w Witkowie wylosował Przemysław 
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Pierwszym widocznym efektem tych działań był 
imponujący pochód zorganizowany 15 września 
1929 r., w którym 30 nowo umundurowanych braci 
udało się na teren strzelnicy, by tam walczyć 
o godność Króla Żniwnego. Do pochodu przyłączyli się 
wszyscy starsi i zasłużeni obywatele miasta, jak 
Aleksander Knast, Zygmunt Łuszczewski, Aleksander 
Ogórkiewicz, Aleksander Perlicki, Józef Połczyński. 
Koronę Króla zdobył tego dnia naczelnik poczty 
Kozłowski, a wieczorem po strzelaniu, wygłoszono 
uroczyste przemówienia. Nieco później, w marcu 
1930 r. Bractwo Kurkowe, przy pomocy wojska, 
ukończyło przy drodze do Wrześni budowę strzelnicy 
na sześć stanowisk, z której mogli korzystać również 
członkowie Przysposobienia Wojskowego. W dniu 
1 kwietnia 1935 r. do Rejestru Stowarzyszeń i Związków 
pod pozycją 442 na mocy Zarządu z dnia 26 marca 
1 9 3 4  r .  N r  B P V  1 a / 2 6 1 / 3 4  z a r e j e s t r o w a n o 
stowarzyszenie zwykłe, reprezentowane przez 
Kazimierza Deskowskiego – Prezesa i Waleriana 
Wandela – Sekretarza, którego terenem działania 
było miasto Witkowo pod nazwą „Kurkowe Bractwo 
St rze leck ie w Witkowie zał .  1742 r .”  Celem 
stowarzyszenia było: pielęgnowanie wśród członków 
świadomości i poczucia obowiązków państwowych 
i obywatelskich, szerzenie ducha państwowego 
i obywatelskiego, podtrzymywanie wiekowej tradycji 
Kurkowych Bractw Strzeleckich. Natomiast środki 
działania Bractwa to: udzielanie wzajemnej 
życzliwej pomocy i utrzymania życia towarzyskiego, 
o r g a n i z o w a n i e  z a w o d ó w  s t r z e l e c k i c h 
z  u d o s t ę p n i e n i e m  s t r z e l n i c y  p o k r e w n y m 
towarzys twom i  organizacjom wychowania 
f izycznego i przysposobienia wojskowego za 
odpowiednim wynagrodzeniem. 

Była to kolejna, trzecia rejestracja Bractwa na 
przestrzeni jego istnienia, związana ze zmianą 
przepisów o stowarzyszeniach i zmianą Statutu. Była to 
również ostatnia tak poważna zmiana przed 
wybuchem II wojny światowej. 

W roku 1936 Prezesem Bractwa zostaje wybrany 
S t a n i s ł a w  G a w o r z e w s k i ,  D y r e k t o r  B a n k u 
Spółdzielczego. Pełnił On również wówczas funkcję 
honorowego Burmistrz Witkowa. W skład Zarządu 
weszli także:

- Wiceprezes: Aleksander Knast,
- Sekretarz: Maksymilian Wisiorek,
- Skarbnik: Leon Danecki,
- Strzelmistrz: Jan Strużyna,
- Gospodarz: Jerzy Grzechowiak,
- Radny: Aleksander Ogórkiewicz,
- Radny: Stanisław Dziatkiewicz,
- Z-ca sekretarza: Józef Roesler,
- Z-ca sekretarza Franciszek Zawada,
- Komendant: Leon Domański.

Bogusław Mołodecki

(…) Należy jednak przypuszczać, że bractwo nie 
zaprzestało swojej działalności, a członkowie Bractwa 
włączyli się w walkę o niepodległość. Walczą Oni 
bowiem w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim 
(Ignacy Knast, Stanisław Knast, Wacław Knast, 
Wacław Konieczyński, Józef Roesler, Jan Strużyna), 
aktywnie uczestniczą w odzyskaniu niepodległości, 
będąc członkami Rady Robotniczo-Żołnierskiej, a po 
jej rozwiązaniu w Powiatowej Radzie Ludowej.  W dniu 
28 grudnia 1918 r. po podpisaniu w siedzibie Komendy 
Powstańczej w Hotelu Knasta Aktu kapitulacji 
kompanii Grenzschutzu Powiatowa Rada Ludowa po 
naradzie w budynku Banku Ludowego przystąpiła do 
reorganizacji administracji Powiatu i miasta Witkowo. 
Członkowie Bractwa Kurkowego brali w tym czynny 
udział. Wacław Konieczyński został powołany na 
s t a n o w i s k o  K o m e n d a n t a  m i a s t a  W i t k o w a . 
Przewodniczącemu Rady Robotniczej – Stanisławowi 
Gowarzewskiemu po jej rozwiązaniu, powierzono 
nadzór nad wszystkimi urzędami pocztowymi 
w Powiecie witkowskim. Funkcję kwatermistrzów 
wojskowych powierzono: Edmundowi Kobylińskiemu 
i Józefowi Połczyńskiemu. W pracach Powiatowej 
Radzie Robotniczej czynny udział biorą  Ignacy Knast – 
sprawy leśne, Edmund Kobyliński – Sekretarz Wydziału 
Wykonawczego Rady. Odzyskanie niepodległości 
umożliwiło powrót do tradycji spowodowało 
spontaniczny rozwój bractw strzeleckich, które za swe 
główne hasło uznały dewizę: „Ćwicz oko i dłonie 
w ojczyzny obronie”. 

W myśl rozporządzenia Wojewody Poznańskiego 
z dnia 12 lipca 1920 r. w przedmiocie bractw 
strzeleckich na obszarze województwa, moc utraciły 
obowiązujące wszystkie statuty Bractw Strzeleckich 
pisane w języku polskim lub niemieckim. W tym czasie 
wraz ze zmianą Statutu, który zatwierdził Starosta 
Gnieźnieński, następuje zmiana nazwy Bractwa, na 
„Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zał. 1742 r.” 
Zaczęto również używać okrągłej pieczęci. Replika tej 
pieczęci jest również używana obecnie. 

Po odrodzeniu się Rzeczypospolitej zrodziła się idea 
utworzenia organizacji jednoczącej bractwa 
strzeleckie. W dniu 7 sierpnia 1922 r. na I Zjeździe 
Delegatów w Poznaniu podjęto decyzję o utworzeniu 
Zjednoczenia Bractw Strzeleckich Zachodnich Ziem 
Polskich. Na II Zjedzie w 1925 r. w Bydgoszczy zmieniono 
nazwę na Zjednoczenie Bractw Strzeleckich RP, 
kolejny II Kongres Zjednoczenia rozpoczął obrady 
13 sierpnia 1927 r. w Grudziądzu. Przy znacznej 
frekwencji delegatów, dokonano statutowej zmiany 
nazwy zjednoczenia na: „Zjednoczenie Kurkowych 
Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej”. Warto 
odnotować, że w tym czasie do Zjednoczenia zgłosiła 
akces kolejna grupa bractw wielkopolskich, w tym 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Witkowa zał. 1742  r. 

Z inicjatywy Neumanna i Gaworzewskiego 
Witkowskie Bractwo zaktywizowało swoją działalność. 
Po zawodach strzeleckich odbywających się 
w Zielone Świątki, zwołano zebranie i zaproponowano 
w p i s a n i e  b r a c t w a  d o  r e j e s t r u  s ą d o w e g o , 
przystąpienie do Zjednoczenia Bractw Kurkowych 
w Poznaniu, podjęcie prac nad rozbudową strzelnicy, 
zakup jednolitego umundurowania dla braci 
i podjęcia kroków w celu przyciągnięcia nowych 
członków. 

 
Nowe karty z historii Kurkowego Bractwa Strzeleckiego (cz. 3)



16 września delegacja Kurkowego Bractwa 
S t r ze leck iego w Wi tkowie  wraz  z  pocz tem 
sztandarowym wzięła udział w uroczystościach 
odsłonięcia i poświęcenia pomnika Brata Kurkowego 
w parku Szelągowskim w Poznaniu.

Andrzej Malik

Odsłonięcie Pomnika
Brata Kurkowego
w PoznaniuCzłonkowie „Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

w Witkowie zał.1742 r.” postanowili środki finansowe 
zebrane w trakcie strzelania z broni czarnoprochowej 
o tytuł Króla Żniwnego do tarczy ufundowanej przez 
Radnego powiatowego Andrzeja Kwapicha w kwocie 
400 złotych przekazać na „Pomoc dla Daniela”. 

Jest  to  sk romne wsparc ie  f inansowe d la 
odważnego i ofiarnego człowieka, który uległ 
poważnemu wypadkowi w trakcie udzielania pomocy 
poszkodowanym w czasie zwalczania skutków 
sierpniowej nawałnicy.

Andrzej Malik

„Pomoc dla Daniela”

Strzelanie o tytuł„Króla Żniwnego A.D. 2017 KBS Witkowo”

1 października na strzelnicy w Orchowie odbyły się 
zawody strzeleckie z okazji strzelania o tytuł „Króla 
Żniwnego A.D. 2017 KBS Witkowo”. Pierwsze miejsce i tytuł 
„Króla Żniwnego A.D. 2017” zdobył Brat Ireneusz Kwapich, 
natomiast Marszałkiem Prawym został Brat Henryk 
Flieger, a Marszałkiem Lewym Brat Mieczysław Knast. 

W strzelaniu do Tarczy Urodzinowej Brata Wiktora 
Knasta pierwsze miejsce zdobył Brat Henryk Flieger, drugie 
Brat Marian Musielski, a trzecie Brat Ireneusz Kwapich. 

W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez Króla 
Żniwnego A.D. 2016 Brata Mariana Szeszyckiego pierwsze 

miejsce wywalczył Brat Jan Wawrzyniak, drugie Brat 
Marian Musielski, a trzecie Brat Wiktor Knast. W strzelaniu 
do tarczy ufundowanej przez Radnego Rady Powiatu 
Gnieźnieńskiego – Andrzeja Kwapicha pierwsze miejsce 
zajął Brat Witold Wiśniewski, drugie miejsce zdobył Brat 
Jan Wawrzyniak, a trzecie miejsce wywalczył Brat Wiktor 
Knast. 

W strzelaniu do tarczy losowej pierwsze miejsce zajął 
Brat Marian Musielski, drugie Brat Grzegorz Kaźmierczak, 
trzecie Brat Mieczysław Knast. 

W strzelaniu do Kura pierwsze miejsce zajął Brat 
Grzegorz Kaźmierczak, drugie Brat Paweł Lisiak, trzecie 
Brat Jan Wawrzyniak.

Andrzej Malik



Już na stałe do terminarza Szkoły Podstawowej im. 
Adama Borysa w Witkowie wpisały się wrześniowe 
wyjazdy do zaprzyjaźnionej niemieckiej placówki 
w Cadenberge. Tegoroczne spotkanie odbywało się 
w dniach 18-23 września, a uczestniczyło w nim 
21 uczniów klas trzecich gimnazjum. Młodzież 
pojechała do Niemiec pod opieką Dyrektora szkoły 
Mariana Łukowskiego oraz nauczycieli języków 
obcych: Elizy Marcinkowskiej, Hanny Tyll-Kasprzak oraz 
Joanny Rzetelskiej. Sześciodniowe spotkanie było 
okazją do spotkania, budowania pozytywnych relacji, 
nawiązywania przyjaźni oraz świętowania 10-letniej już 
współpracy.

A o to krótka relacja z 6 dni pobytu w landzie Dolna 
Saksonia:

Poniedziałek, 18 września:
Tuż po godzinie siódmej uczniowie klas trzecich 

gimnazjum z opiekunami wyruszyli w drogę do 
Niemiec. Około godziny siedemnastej grupa dotarła 
do schroniska młodzieżowego w Stade, gdzie czekali 
j u ż  na  n ią  uczn iow ie  i  nauczyc ie le  s zko ły 
z Cadenberge. Po powitaniu i wspólnej kolacji wszyscy 
udali się na spacer po niezwykle urokliwym miasteczku 
Stade. Jest to ładne i klimatyczne miasteczko, 
zupełnie niezniszczonym podczas drugiej wojny 
światowej. Dzięki temu zachowało ono swój urok i czar. 

Wtorek, 19 września:
Około godziny dziewiątej polska grupa odwiedziła 

po raz pierwszy szkołę w Cadenberge. Młodzież 
powitali oficjalnie: Dyrektor Schule Am Dobrock – 
Thorsten Fastert, przedstawiciele samorządu gminy 
Land Hadeln – Maik Schwanemann i Julia Heuer, Karl-
Heinz Linck, nauczyciele i uczniowie. Gospodarze 
przygotowali dla gości słodki poczęstunek oraz kilka 
utworów muzycznych wykonanych przez młodszych 
uczniów. 

Zaraz po oficjalnej części młodzież wzięła udział 
w warsztatach muzycznych. Uczniowie tańczyli, 
śpiewali oraz grali na instrumentach – niektórzy po raz 
pierwszy w życiu. Celem zajęć była oczywiście 
i n t e g r a c j a  p o l s k o - n i e m i e c k i e j  m ł o d z i e ż y , 
przełamywanie barier oraz odkrywanie własnych 
możliwości i talentów. Była to również okazja do 
rozwijania kompetencji językowych, gdyż warsztaty 
prowadzone były w języku niemieckim.

Zaraz po zajęciach uczniowie Schule am Dobrock 
zabrali witkowskich gimnazjalistów do swoich domów. 
Część grupy miała też okazję obserwować pływy 
i spacerować po Morzu Wattowym, co dla osób spoza 
basenu Morza Północnego jest zawsze wyjątkowym 

Jubileuszowa rewizyta w Cadenberge

przeżyciem. Po godzinie 20:00 grupa ponownie 
spotkała się w schronisku w Stade.

Środa, 20 września.
P r zed połudn iem młodz ież  uczes tn iczy ła 

w warsztatach muzycznych, a około 13:00 udała się 
do domów niemieckich partnerów. Wieczorem 
uczniowie jednogłośnie uznal i  dwa ostatnie 
popołudnia za najciekawsze punkty programu. 
Dla kadry polsko-niemieckiej był to z kolei czas na 
wymianę spostrzeżeń i snucie planów dotyczących 
kierunku dalszej współpracy oraz na spotkanie 
z władzami samorządowymi polskiej i niemieckiej 
gminy, gdyż w tym samym czasie w gminie Land 
H a d e l n  p r z e b y w a ł a  d e l e g a c j a  w ł a d z 
samorządowych Witkowa.

Czwartek, 21 września.
W czwartek grupa polsko-niemiecka opuściła na 

chwi lę land Dolna Saksonia i  udała s ię na 
j e d n o d n i o w ą  w y c i e c z k ę  d o  H a m b u r g a  – 
przepięknego miasta portowego, które jest 
jednocześnie odrębnym krajem związkowym 
(landem). Do „Wenecji Północy” uczestnicy wymiany 
jechali przez tzw. „Altes Land”, czyli największe 
w Europie Północnej skupisko sadów owocowych. 
Pobyt w Hamburgu uczniowie i ich opiekunowie 
rozpoczęli od zwiedzania. Grupa zobaczyła starówkę, 
poznała historię miasta i jego mieszkańców, 
odwiedziła miasto spichrzów oraz podziwiała 
najnowszy symbol miasta – filharmonię nad Łabą, 
której budowa pochłonęła ponad 900 mln Euro. 
Po dwóch godzinach wszyscy udali się na wystawę 
„Dialog w ciszy”, podczas której każdy z uczestników 
mógł poczuć się jak osoba głuchoniema, uruchomić 
zmysły inne niż słuch i przy ich pomocy odbierać 
rzeczywistość. Pobyt na wystawie miał uczyć 
zrozumienia i  uwrażl iwiać na potrzeby osób 
niepełnosprawnych. Dla uczestn ików grupy 
międzynarodowej była to też wskazówka, aby 
wykorzystywać mimikę, gestykulację, czy mowę ciała 
do komunikowania się z obcokrajowcami.

Piątek, 22 września:
Uczestnicy wymiany spotkali się ponownie w szkole 

w  C a d e n b e r g e ,  a b y  d o p r a c o w a ć  u t w o r y 
przygotowane na specjalny koncert. Po południu 
przyszedł czas na podsumowanie tygodnia 
i prezentację efektów pracy grup projektowych. 
Podsumowaniem był uroczysty koncert, w którym 
oprócz uczestników wymiany wzięli również udział 
uczniowie i nauczyciele Schule am Dobrock oraz 
rodzice, którzy przygotowali poczęstunek na 



pożegnalną kolację. Młodzież zaprezentowała efekty 
tygodniowych ćwiczeń w polsko-niemieckich 
grupach projektowych, które zainaugurował polsko-
niemiecki Polonez. 

Na uwagę zasługiwał też wspólny występ chóru 
i zespołu muzycznego. Przygotowanie go było nie 
lada wyczynem, gdyż część muzyków po raz pierwszy 
w życiu grała na instrumentach. Po koncercie gości 
oficjalnie pożegnał dyrektor niemieckiej szkoły, który 
podziękował za tygodniową owocną współpracę 
i wyraził potrzebę i chęć kontynuowania partnerstwa. 
Za gościnę i możliwość odkrywania kraju partnera 
podziękowali też dyrektor witkowskiej szkoły oraz 
przedstawicielka uczniów. Po wymianie upominków 
przyszedł czas na ostatni punkt programu, czyli polsko-
niemiecką dyskotekę pożegnalną. O godzinie 
22 młodzież nie mogła się rozstać, a pożegnaniu 
towarzyszyły łzy, co było najlepszym potwierdzeniem 
na to, iż spotkanie należało do udanych.

Sobota, 23 września.
Po sześciu dniach pobytu w Niemczech, ostatnich 

wymianach maili, adresów i upominków polska grupa 
wyruszyła w drogę powrotną do Witkowa. 

Wrześniowa polsko-niemiecka wymiana młodzieży 
była 22 spotkaniem zorganizowanym wspólnie przez 
Szkołę Podstawową im. Adama Borysa (dawniej 
Gimnazjum) oraz Schule Am Dobrock z Cadenberge. 
K a ż d e  z  n i c h  w y m a g a ł o  z a a n g a ż o w a n i a 
i poświęcenia czasu wielu osób oraz finansowego 
wsparcia samorządu Witkowa i Land Hadeln (dawniej 
Am Dobrock). Pozostaje żywić nadzieję, że to nie 
koniec naszej współpracy i tym bardziej, że naszym 
n i e m i e c k i m  p r z y j a c i o ł o m  p o w i e d z i e l i ś m y 
„Do zobaczenia”.

Szkoła Podstawowa im. Adama Borysa w Witkowie

29 września na Placu Pielgrzyma przed Katedrą 
w Gnieźnie, opiekunowie Klubu Przyrodniczo-
Turystycznego wraz z młodymi przyrodnikami ze 
Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie, uczestniczyli w uroczystości nadania 
tytułu HONOROWEGO STRAŻNIKA DĘBU WOLNOŚCI.

Poprzedni „strażnicy”, uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Karniszewie przekazali na ręce 
Dyrektor Bernadetty Nowak oraz delegacji uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego kronikę 
i grawerton, symbolizujący nadanie tytułu i opiekę nad 
dębem na kolejny rok. Wydarzenie urozmaiciły 
występy uczniów oraz okolicznościowe przemówienia. 
Swą obecnością zaszczycił zebranych Prezydent 
Gniezna – Tomasz Budasz. 

Dąb Wolności został posadzony 9 września 2014 
roku na Placu św. Wojciecha w Gnieźnie, podczas 
uroczystości upamiętniającej 25-tą rocznicę przemian 
ustrojowych w Polsce. Honorowy patronat nad 
w y d a r z e n i e m  o b j ą ł  ó w c z e s n y  P r e z y d e n t 
Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski. 

Dęby Wolności posadzone w 2014 roku w całym 
kraju, mają przypominać o odzyskanej wolności, ale 

 
Honorowy Strażnik Dębu Wolności 

także o ciągle aktualnych postawach patriotycznych. 
Drzewa przypominają, że wolność rozwija się tak, jak 
każda roślina – staje się coraz mocniejsza, coraz 
silniejsza i wydaje co roku więcej owoców. Dąb ma 
znaczącą wymowę, jest symbolem siły i męstwa. Jest 
szczególnym drzewem, z którym wiąże się legenda 
o powstaniu Państwa Polskiego. To drzewo zdrowe, 
silne i długowieczne … , niczym nasza Ojczyzna.

Wraz z posadzeniem dębu podjęto decyzję, że 
należy otoczyć go opieką. W związku z tym, na wniosek 
władz Lasów Państwowych, Polski Klub Ekologiczny 
w Gnieźnie powołał Honorowego Strażnika Dębu 
Wolności. Tytuł ten nadaje się kolejnym zwycięzcom 
Powiatowego Konkursu Ekologicznego „EKOLIDER”. 
Zdaniem kapituły konkursowej, w ostatniej edycji 
właśnie Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego 
najbardziej wyróżniła się działalnością przyrodniczo-
ekologiczną i ciekawością świata. To z kolei sprawiło, 
że powierzono nam patronat nad Dębem Wolności. 
Opieka nad drzewem wiąże się z prowadzeniem przez 
kolejny rok specjalnej kroniki, w której będziemy 
zamieszczać informacje o naj i s totn ie j szych 
wydarzeniach z Gniezna i jego okolic. Zaszczytną rolę 
Strażników Dębu Wolności wypełnimy najlepiej jak 
potrafimy. 

Agata Woś, Bożena Reszuto-Kośmińska



Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach 
historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń 
kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem 
kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność 
czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. 
Niestety, wśród kolejnych pokoleń świadomość jego 
znaczenia stopniowo zanika. W tym samym czasie 
odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią 
fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, 
przedstawiając wydarzenia tamtych dni. Ludzie 
Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek.

 „BohaterON” – włącz historię to ogólnopolska 
kampania o tematyce historycznej, mająca na celu 
upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania 
Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych 
kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. 
Projekt edukuje Polaków, bazuje na historiach 
Powstańców, wzmacnia poczucie tożsamości 
narodowej, krzewi postawy patriotyczne oraz buduje 
wrażliwość społeczną. 

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – 
polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli 
„włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię 
bohatera – film albo prezentację, na komputerze, 
w telewizji bądź na tablecie. Nazwa sygnalizuje 
również chęć włączenia do świadomości społecznej 
indywidualnych histor i i  Powstańców poprzez 
nowoczesny patr iotyzm.  W l ipcu 2017 roku 
„BohaterON” otrzymał wyróżnienie w kategorii 
„ K a m p a n i e  o r g a n i z a c j i  p o z a r z ą d o w y c h ” 
w prestiżowym konkursie na „Najlepszą Kampanię 
Społeczną Roku 2016”. 

Jesteśmy dumni, ponieważ uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie wraz 
z rodzicami i nauczycielami także wzięli udział w tej 
kampanii. Kartki, które rozprowadzali uczniowie 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Każdy mógł 
włączyć się do udziału w akcji na miarę swoich 
możliwości. Młodsze dzieci wykonały rysunki, 
a młodzież i dorośli napisali do Bohaterów Powstania 
kilka słów wdzięczności. Była to żywa lekcja historii dla 
wszystkich pokoleń. Akcja została zorganizowana 
przez Mały Samorząd Uczniowski i jego opiekuna 
Iwonę Piórkowską we współpracy z Fundacją 
„Sensoria” z Wrocławia. Na uwagę zasługuje fakt, 
iż była to pierwsza inicjatywa Małego Samorządu 
działającego przy Szkole Podstawowej im. Adama 
Borysa w Witkowie.

Iwona Piórkowska

Żywa lekcja historii 

2 października, miłośnicy poezji ze Szkoły 
Podstawowej im. Adama Borysa mogli stanąć 
w konkursowe sz rank i .  Tematyka  konkursu 
recytatorskiego dotyczyła utworów patriotycznych.

 Polonistów ucieszyło szczególnie to, że tak wielu 
uczniów zgłosiło się do poetyckich zmagań. Nie 
zabrakło przedstawicieli żadnej klasy. Uczniowie 
wybrali utwory zarówno współczesne, jak i te zaliczone 
do k lasyk i .  N ie  zabrak ło  „Reduty  Ordona” 
i fragmentów „Pana Tadeusza”. Oto wyniki: Kategoria 
klas IV: I miejsce – Zosia Nowicka z kl. 4b, II miejsce 
Marianna Trzebińska z kl. 4c, III miejsce (równorzędnie) 
– Amelia Kuźma z kl. 4c i Julia Marczak z kl. 4c. 
Gratulujemy.

W kategorii klas starszych: I miejsce – Maciej 
Serżysko z kl. 7e, II miejsce – Gabriela Nowacka z kl. 3b 
(gimnazjum), III, miejsce (równorzędnie) Weronika 
Ostrowska z kl. 2c (gimnazjum) i Anna Ambrożak z kl. 2a 
(gimnazjum). Wyróżnienie otrzymał Bartek Biela z klasy 
VII. Gratulujemy.

 Jolanta Chyba

Konkurs Poezji Patriotycznej

30 września odbył się kolejny, dziesiąty rajd 
powstańczy organizowany w Szkole Podstawowej im. 
Lotnictwa Polskiego. Tym razem poświęcony był 
przywódcy działań powstańczych 1918/1919 
w naszym mieście – Ignacemu Karolowi Knastowi. 

Gościem honorowym rajdu była Agnieszka 
Narożna – prawnuczka przywódcy. Po pokonaniu 
trasy rajdu uczestnicy zapalili znicze pod pomnikiem 
witkowskich powstańców rozstrzelanych we wrześniu 
1939 roku w MIelżynie. Rajd zakończyło wspólne 
ognisko i mecz piłki nożnej pomiędzy Załogą 
Powstańczą, a Załogą Niemiecką. Nagrody 
książkowe, które otrzymali uczestnicy ufundował 
witkowski samorząd.

Mariusz Zborowski

Dziesiąty Rajd Powstańczy
Witkowo – Mielżyn



Pracowite wakacje Witkowskiego Zespołu Flażoletowego „Wietrzyki” 

Podczas tegorocznych wakacji Witkowski Zespół 
Flażoletowy „Wietrzyki” wyjechał na trzydniową 
wycieczkę do Dolska (miejscowości położonej nad 
Jeziorem Dolskim Wielkim w Wielkopolsce). 
Zasadniczym celem wyjazdu było rozbudzenie wśród 
dzieci zainteresowań muzycznych i kształtowanie 
umiejętności gry na flażolecie. Kolejnym celem 
wycieczki była integracji uczniów z różnych zespołów 
klasowych. 

W trakcie wycieczki dzieci zagrały gościnnie 
Koncert Muzyki Folkowej i Kościelnej na „Wielkim 
Odpuście Boreckim ku Czci Pocieszenia Najświętszej 
Maryi Panny w Borku Wielkopolskim”. Witkowski Zespół 
Flażoletowy zrobił ogromne wrażenie na tutejszej 
publiczności, która nagrodziła występ gromkimi 
brawami. Proboszcz tamtejszej Parafii ksiądz Daniel 
Litkowski nie krył wzruszenia. Każde dziecko otrzymało 
w prezencie książkę oraz słodkie niespodzianki. 

W trakcie wyjazdu odbyły się również warsztaty 
instrumentalne. Dzieci spędziły ze sobą trzy dni, które 
obfitowały w wiele atrakcji takich jak: zwiedzanie 
Sanktuarium w Borku Wielkopolskim, zwiedzanie 
Dolska, przejazd bryczką po rezerwatach przyrody, gra 
w kręgle oraz ognisko na terenie ośrodka „Villa 
Natura”, pokaz strażacki i warsztaty udzielania 
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, zorganizowane 
przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku 
Wielkopolskim. Wycieczka była nagrodą dla członków 

zespołu, którzy przez cały rok szkolny uświetniał swoimi 
występami imprezy szkolne, lokalne, gminne 
i ogólnopolskie. 

Organizatorem wyjazdu była instruktorka zespołu 
Iwona Piórkowska. Wycieczka odbyła się dzięki 
przychylności rodziców i sponsorów z Witkowa i Borku 
Wielkopolskiego. Serdeczne podziękowania należą się 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo, Dyrektorowi 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Radzie 
Rodziców Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie, Zarządowi Banku Spółdzielczego 
w Witkowie, Proboszczowi Parafii pw. Najświętszej 
Maryi Panny w Borku Wielkopolskim, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Borku Wielkopolskim, właścicielom ośrodka 
„Villa Natura” w Dolsku, właścicielom Restauracji 
„Rida” w Borku Wielkopolskim.

Słowa wdzięczności kieruję również do Roberta 
Filipiaka, Szymona Walkowiaka, Marzeny Wajnert, Darii 
Wajnert, Natalii Gol, Stefanii Walkowiak-Fiebig, 
Janusza Mrozińskiego, Agaty Trzebińskiej, Piotra 
Zienczyka, Renaty Kuźmy oraz Joanny Adamczewskiej 
za pomoc w organizacji wycieczki.

Zespół „Wietrzyki” swoim występem uświetnił także 
IV Grzybowski Turniej Wojów. Ogólnopolska impreza 
pod hasłem „Rękawica została rzucona” odbyła się 
w  d n i a c h  1 9 - 2 0  s i e r p n i a  w  R e z e r w a c i e 
Archeologicznym Gród w Grzybowie. Flażoleciści 
gościli również na Dożynkach Gminnych w Witkowie. 
Kolorowe stroje małych muzyków rzucały się w oczy już 
w korowodzie dożynkowym, który przeszedł ulicami 
Witkowa. Podczas oficjalnych obchodów na 
Stadionie Miejskim dzieci zagrały wiązankę piosenek 
ludowych.

Nawet podczas wakacji nasi artyści ciężko 
pracowali. To miłość do muzyki sprawiła, że dzieci 
miały motywację do działań artystycznych i czas 
wolny od nauki postanowiły spędzić w ten właśnie 
sbosób. 

Iwona Piórkowska 



20 września – to ważny dzień dla wszystkich 
przedszkolaków w całej Polsce bowiem decyzją 
Sejmu RP jest to Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 
Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę 
edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. Ma 
ono również przyczynić się do popularyzacji 
wychowania przedszkolnego. 

Ten dzień był szczególny dla dzieci z grupy 
„Krasnoludków” z Przedszkola Miejskiego „Bajka” 
w Witkowie, ponieważ obchodziły go po raz pierwszy 
w swoim życiu. Szczególny nastrój panował od 
samego rana, kiedy dzieci miały malowane twarze. 
Oficjalne obchody Dnia Przedszkolaka rozpoczęły się 
po śniadaniu. Po krótkim wprowadzeniu i wyjaśnieniu 
dzieciom idei święta; rozpoczęto to co przedszkolaki 
lubią najbardziej, czyli wesołą zabawę. Każde dziecko 
z okazji swego święta otrzymało specjalny medal. 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Ulubione pląsy, zabawy ruchowe z chustą animacyjną 
oraz konkurencje sportowe wszystkich wprowadziły w 
doskonały nastrój i sprawiły, że ani przez chwilę nikt nie 
n a r z e k a ł  n a  n u d ę .  D z i e c i  z  e n t u z j a z m e m 
podejmowały kolejne zabawy, a uśmiechy na 
twarzach, najlepiej odzwierciedlały ich znakomity 
nastrój. Przedszkole rozbrzmiewało śpiewem, muzyką 
no i oczywiście radością; wesołej zabawy nie było 
tego dnia końca. Nie zabrakło także słodkiego 
poczęstunku. Główną atrakcją „Dnia Przedszkolaka” 
okazały s ię jednak okol icznościowe balony. 
Wracające do domów dzieci obwieszczały wszystkim 
mieszkańcom Witkowa, że to właśnie dziś mają swoje 
wielkie święto. 

Kolejny Dzień Przedszkolaka już za rok. 

Sylwia Nowicka

„Katalog Firm”
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Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Godziny otwarcia Urzędu: 

poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

e-mail: ugim@witkowo.pl

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 (w. 18) 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. 505 352 590, 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) tel. kom. 516 404 827 
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. 537 496 139

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 8.00-17.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ

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

www.wspl-witkowo.pl

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych

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

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

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

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Europejski Numer Alarmowy tel. 112

Dane kontaktowe

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 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, 

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy 
i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie 

w dniu 10 października 2017r. został wywieszony wykaz 
NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONYCH W WITKOWIE 

I RUCHOCINKU PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA 
W NAJEM I DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.



 
Koncert Grażyny Łobaszewskiej

29 września publiczność Centrum Kultury 
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie spędziła 
piątkowy wieczór w wyśmienitym towarzystwie 
Grażyny Łobaszewskiej i  zespołu „Ajagore”. 
Organizatorem spotkania z Gwiazdą był Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Grażyna Łobaszewska to bezsprzecznie jedna 
z najlepszych polskich wokalistek, zaprezentowała 
swój najnowszy album „Sklejam się”. Jubileuszowy 
koncert działającej już od 40 lat artystki, odbył się w sali 
widowiskowej witkowskiego Centrum Kultury, które na 
ponad półtorej godziny stało się oazą rozrywki na 
najwyższym poziomie. Grażyna Łobaszewska to nie 
tylko bardzo utalentowana wokalistka, ale także 
osoba o bardzo pozytywnym usposobieniu i życzliwym 
podejściu do ludzi.

Płyta „Sklejam się” powstała we współpracy 
z formacją „Ajagore”. To trójka zdolnych młodych 
ludzi. Muzyka w ich wykonaniu ma świeży, naturalny 
wydźwięk. Sławomir Kornas (gitara basowa, wokal), 
Maciej Kortas (gitary banjo, dobro, syntezator 
gitarowy) i Michał Szczeblewski (perkusja) bez trudu 
odnaleźli wspólny język z doskonałą wokalistką.

Zebrana publiczność oklaskiwała niepowtarzalny 
głos artystki. Wspaniały koncert składał się z utworów 
z najnowszej płyty oraz starszych przebojów m.in. 
„Brzydka ona”, czy też „Czas nas uczy pogody”.

Po owacyjnie przyjętym przez publiczność 
koncercie, Grażyna Łobaszewska i zespół „Ajagore” 
pozostali jeszcze kilkanaście minut w Centrum Kultury 
im. Krzysztofa Szkudlarka, spotkali się z fanami 
podpisując płyty i pozując do pamiątkowych zdjęć.

OKSiR Witkowo

 
„Kaczka  Cudaczka”  

11 października w sali widowiskowej Centrum 
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, odbyło 
się przedstawienie pt. „Kaczka  Cudaczka”  
w wykonaniu aktorów z teatru „Krak-Art.” z Krakowa. 

Przezabawne losy i perypetie kaczki – cudaczki 
bardzo przypadły dzieciom do gustu. Z wielkim 
zainteresowaniem śledziły jej historię i czynnie brały 
udział we wszystkich konkurencjach i zabawach 
proponowanych przez aktorów. Dzieci, włączane 
przez aktorów do wspólnej zabawy, dobrze się bawiły, 
tym bardziej, że wszystkie znają świetnie wiersz Jana 
Brzechwy „Kaczka Dziwaczka”, której adaptacją 
sceniczną było to przedstawienie.

Dziękujemy dzieciom za tak liczne przybycie, 
a aktorom za wspaniałą zabawę!

OKSiR Witkowo

 
„Książę i Żebrak”

Z kolejnym spektaklem Teatr Krak-Art z Krakowa 
przybył do Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka 
28. września.  

Przedstawienie oparte na powieści Marka Twaina 
pt. „Książę i Żebrak”, przeniosło młodych widzów 
w świat ludzi bogatych i biednych. Z ciekawości młody 
książę i napotkany przez niego żebrak postanawiają 
zamienić się rolami. Każdy z nich miał szansę poznać 
zupełnie inne życie. Niekoniecznie jest to zamiana na 
lepsze. 

Wersja bajki przygotowana przez artystów spotkała 
się z miłym przyjęciem dzieci, które chętnie brały udział 
w inscenizacji. Wszyscy widzowie mogli przekonać się 
jak ważne są w życiu uczciwość i przyjaźń.

OKSiR Witkowo


