Konstytucja 3 Maja 1791 roku

Konstytucja 3 Maja, a właściwie Ustawa Rządowa
z dnia 3 maja 1791 roku w swoich założeniach
regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga
Narodów.
Jej głównym założeniem była naprawa obecnych
od dawna wad systemu politycznego Polski
szlacheckiej. Miała ona stanowić swoistą odpowiedź
na pogarszającą się sytuację wewnętrzną
i międzynarodową ówczesnej Polski.
Obecnie Święto Narodowe 3 Maja pozostaje
symbolem troski o ratowanie dobra wspólnego,
dalekowzroczności i chęci modernizacji państwa.
227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja stała
się również okazją do wspólnego, radosnego
świętowania dla witkowskiej społeczności. Uroczyste
obchody trzeciomajowego święta rozpoczęła Msza
św. w intencji Ojczyzny. Na wspólnej modlitwie
zgromadzili się przedstawiciele władz
samorządowych, służb mundurowych, Poczty
Sztandarowe, delegacje placówek oświatowych,
zakładów pracy, stowarzyszeń, kombatanci oraz
mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo.
Tuż po Eucharystii zgromadzeni udali się przed front
Pomnika Powstańców Wielkopolskich, gdzie odbyła
się dalsza część Uroczystości. W obecności Wojskowej
Asysty Honorowej 33. Bazy Lotnictwa Transportowego
w Powidzu odegrano i odśpiewano Hymn Państwowy.
Głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo –
Marian Gadziński, który podkreślił w swoim wystąpieniu
jak ważna jest dla nas wszystkich historia, jakim
symbolem i wymownym znakiem pozostaje
Konstytucja 3 Maja, i jak potrzebne jest kształtowanie
świadomych postaw patriotycznych kolejnych
pokoleń Polaków. Następnie przybyłe delegacje
złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów.
W dalszej kolejności minutą ciszy uczczono pamięć
wszystkich poległych, którzy na przełomie wieków
walczyli o wolność Naszej Ojczyzny.
Kolejnym punktem Uroczystości był montaż słownomuzyczny pt. „Tracąc pamięć, tracimy tożsamość”,
przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.
Montaż był nie tylko krótką lekcja patriotyzmu, ale
i wspomnieniem trudnej, momentami wręcz tragicznej
historii Naszego Narodu.
Część artystyczną zakończył występ Zespołu
Śpiewaczego „My Młodzi”, prezentującego Koncert
Pieśni Patriotycznych.

Zainteresowani zaraz po zakończeniu oficjalnej
części Uroczystości – w Sali Historii – mogli obejrzeć
wystawę okolicznościową pt. „Porucznik pilot Alojzy
Ratajczak – niedokończony lot”.
W imieniu samorządu Gminy i Miasta Witkowo
wszystkim mieszkańcom dziękujemy za obecność oraz
zaangażowanie.
Marlena Trzcińska

Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

„Niepodległościowe spotkanie pokoleń”
„Setka Niepodległa” to program artystyczny,
przygotowany szczególnie z myślą o najmłodszych
mieszkańcach naszej lokalnej wspólnoty. Dzieci
z Przedszkola Miejskiego „Bajka” wcieliły się w role
aktorów, którzy przedstawili zarys historii powstania
Państwa Polskiego. Nad walorami muzycznymi
spotkania czuwała Katarzyna Wieczorek, która wraz
z Zespołem Śpiewaczym „My Młodzi” zadbała
o patriotyczny klimat całego Wydarzenia. Na scenie
można było dostrzec niesamowitą wrażliwość, którą
prezentowali młodsi i nieco starsi artyści.

Widzowie zebrani w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka mogli, za sprawą odgrywanych scen,
przenieść się w czasie i na własne oczy zobaczyć
„Legendę o Lechu, Czechu i Rusie”, poprzez rozbiory
Polski, dotrzeć do klasy, w której swój strajk prowadziły
Dzieci Wrzesińskie, i dotrwać do odzyskania przez
Polskę Niepodległości.
Koncert był również okazją do podsumowania
gminnego konkursu plastycznego pt. „Godło Polski –
Orzeł Biały”, którego wystawę można obejrzeć w holu
Centrum Kultury. Zakończeniem spotkania była
muzyczna bitwa „Od przedszkolaka do Senioraka”,
podczas której naprzemiennie przedszkolaki i seniorzy
śpiewali wybrane w drodze losowania patriotyczne
piosenki. Spotkanie obejrzeli rodzice „aktorów”,
uczniowie z klasy 1c Szkoły Podstawowej nr 2 im.

Lotnictwa Polskiego w Witowie oraz dzieci
i pracownicy Niepublicznego Przedszkola
Specjalnego „Magiczny Zakątek” z Wrześni.
„Setka niepodległa” nie mogłaby mieć miejsca,
gdyby nie współpraca z Dyrektorem i Pracownikami
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.
Patronat nad całym Przedsięwzięciem objął samorząd
Gminy i Miasta Witkowo. Wszystkim zaangażowanym
w realizację tego Wydarzenia dziękujemy.
Anna Gadzińska
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Przygotowania do Jubileuszu
22 maja br. w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo
odbyło się trzecie spotkanie Komitetu Honorowego ds.
Organizacji Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, Odzyskania
Niepodległości przez Polskę oraz 655. Rocznicy
Istnienia Witkowa.
W trakcie posiedzenia omówiono kalendarz imprez
organizowanych przez różnego rodzaju placówki
i podmioty z terenu Gminy.
Dyskutowano propozycje i postulaty zgłoszone
w trakcie poprzednich spotkań. Na zakończenie była
również możliwość wymiany poglądów i opinii
w sprawie obchodzonych rocznic i planowanych
wydarzeń.
Marlena Trzcińska
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Samorządowcy gminy zbiorczej Land Hadeln w Witkowie
Od 14 do 16 maja br. na terenie naszej Gminy
przebywała delegacja z zaprzyjaźnionej gminy
zbiorczej Land Hadeln. W skład delegacji wchodzili:
Harald Zahrte – Burmistrz gminy zbiorczej, Prezydent
miasta Otterndorf, Eugen Böhm – Przewodniczący
Rady gminy zbiorczej oraz Burmistrz Gminy Nordleda,
Hans-Peter Weber – Rzecznik frakcji CDU.

Jednocześnie odbywała się także polskoniemiecka wymiana młodzieży. I właśnie dlatego, 15
maja uczniowie zbiorczej Szkoły Canneberge oraz klas
gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama
Borysa w Witkowie spotkali się w Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka.
Tam też miało miejsce oficjalnie powitanie
biorących udział w wymianie oraz delegacji. Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński serdecznie
powitał przybyłych oraz przedstawił program ich
wizyty. Uczniowie z polskiej Szkoły przygotowali na tę
okoliczność prezentację multimedialną.

Delegacja niemieckich samorządowców zwiedziła
m.in. Centrum Kultury, Halę Widowiskowo-Sportową
zlokalizowaną przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Lotnictwa Polskiego oraz odbyła krótki spacer po
Witkowie. Doszło także do oficjalnego spotkania
członków delegacji Land Hadeln z przedstawicielami
Rady Miejskiej oraz pracownikami Urzędu Gminy
i Miasta. Nie obyło się bez wyjazdu do Skorzęcina, a po
drodze krótkiej wizyty w Kamionce u podnóża
zabytkowego wiatraka, typu Koźlak. W programie
przygotowanym z myślą o samorządowej delegacji
z Niemiec był również wyjazd do Kórnika.
Żywimy nadzieję, że nasi Goście spędzili w Witkowie
miłe chwile i odjechali z bagażem pozytywnych
wrażeń oraz doświadczeń.
Marlena Trzcińska

Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

OSP Witkowo Wielkopolską
Ochotniczą Strażą Pożarną 2017 Roku
5 maja delegacja z OSP Witkowo udała się do
Konina na Wielkopolski Dzień Strażaka zorganizowany
przez Miasto Konin, Oddział Wojewódzki ZOSP RP
w Poznaniu, Oddział Powiatowy Grodzki i Ziemski ZOSP
RP w Koninie.
O godzinie 11.00 odbyła się Msza św. polowa na
Placu Wolności poprzedzona przemarszem przybyłych
pododdziałów OSP. W trakcie uroczystości wręczono
medale, odznaczenia i wyróżnienia m.in. dla
działacza roku, strażaka roku i „najlepszej”
wielkopolskiej jednostki OSP w roku 2017. Decyzją
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Województwa Wielkopolskiego im. Stanisława
Taczaka honorowy tytuł Wielkopolskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej Roku 2017 przypadł w udziale OSP
Witkowo.
W uzasadnieniu tej decyzji wskazano m.in. uznanie
dla organizowanych przez witkowską brać strażacką
wydarzeń i przedsięwzięć: międzypokoleniowych
spotkań strażackich, Zawodów i Warsztatów MEDYK,
szkoleń z obsługi AED, remontów organizowanych
w czynie społecznym, udziału w ponad 150.
działaniach ratowniczych na terenie województwa,
i wiele innych.

Warto podkreślić, że wyróżnienie zbiegło się
w czasie z obchodami 150-lecia istnienia i działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie. Tym bardziej
zasługuje to na uznanie i podziękowania. Wszystkim
druhnom i druhom OSP Witkowo gratulujemy.
OSP Witkowo
Fot. Marcin Zawada
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Bezpieczeństwo w Skorzęcinie

W Urzędzie Gminy i Miasta Witkowa odbyła się
doroczna narada w sprawie zapewnienia
bezpieczeństwa na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
W spotkaniu dotyczącym sezonu letniego 2018 roku
uczestniczyli m.in. Zastępca Dowódcy Oddziału
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
podinspektor Mariusz Pelec, Szef Zespół Operacji
Policyjnych i Zarządzania Kryzysowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podinspektor
Waldemar Adamski, komisarz Piotr Binaś, Pierwszy
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Gnieźnie nadkomisarz Sławomir Sikorski, Zastępca
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Gnieźnie starszy kapitan Łukasz Michalak,
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie –
Maciej Szczepański, Prezes Powiatowego Oddziału
Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Gnieźnie – Waldemar Siwka,
Zastępca Prezesa Powiatowego Oddziału
Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Gnieźnie – Czesław Nowaczyk,
Komendant Komisariatu Policji w Witkowie
podkomisarz Mariusz Masłowski, Prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej w Witkowie – Grzegorz Barański,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie – Piotr
Jóźwik, Przewodniczący poszczególnych komisji Rady

Miejskiej w Witkowie: Marek Biadasz, Grzegorz
Kaźmierczak, Ireneusz Kwapich oraz Tadeusz Śliwecki,
Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
– Stanisław Rajkowski, Przedstawiciele Stowarzyszenia
Użytkowników w Skorzęcinie: Jerzy Adamiak i Stanisław
Rożek, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian
Gadziński, jego Zastępca – Łukasz Scheffs oraz
pracownica Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie –
Krystyna Witczak.
W trakcie narady omówiono kilka zasadniczych
tematów, w tym: inwestycje w sprzęt i infrastrukturę
związaną z poprawą bezpieczeństwa na terenie
Ośrodka, rozwiązaniach komunikacyjnych
i drogowych przygotowanych na sezon letni oraz
kwestie zabezpieczenia służb mundurowych (policji,
żandarmerii wojskowej, państwowej i ochotniczej
straży pożarnej, zespołów ratownictwa medycznego),
ochrony oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
Obecni na naradzie zgodnie stwierdzili, że Ośrodek
Wypoczynkowy w Skorzęcinie należy do największych
w Wielkopolsce, wymaga szczególnej uwagi
i odpowiedniego zabezpieczenia pod każdym
względem. Wszystkie podniesione w trakcie spotkania
kwestie z pewnością staną się przedmiotem analiz,
konsultacji i dalszych działań służb, organizacji i osób
żywo zainteresowanych sprawami Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
Łukasz Scheffs

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
12 maja br. w Gnieźnie odbyły się Powiatowe
Obchody Dnia Strażaka. W uroczystościach
zorganizowanych w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej oraz Katedrze
Gnieźnieńskiej udział wzięła m.in. reprezentacja
Ochotniczej Straży Pożarnej z Witkowa.
Dzień Strażaka postanowili uczcić i swoją
obecnością zaszczycić: parlamentarzyści,
przedstawiciele wojska, policji, samorządowcy,
duchowni, przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm
i instytucji.
W trakcie uroczystości wręczono awanse,
odznaczenia oraz gratyfikacje finansowe. Miło nam
poinformować, że wśród wyróżnionych znalazła się
również OSP Witkowo, otrzymując tytuł „Gnieźnieńska
OSP Roku 2017”. Gratulujemy.
Łukasz Scheffs

Nowy Sztandar dla OSP Mielżyn
Niezapomnianą i podniosłą uroczystość przeżyli
zaproszeni Goście, druhny i druhowie z Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz mieszkańcy Mielżyna. 12 maja
miało bowiem miejsce poświęcenie i przekazanie
nowego Sztandaru dla miejscowej jednostki OSP.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele
parafialnym w Mielżynie pod przewodnictwem
ks. Sławomira Zadłużnego – Proboszcza Parafii.
Następnie przy akompaniamencie orkiestry dętej
z OSP Sługocin wszyscy zebrani przemaszerowali do
remizy strażackiej na drugą część Uroczystości.
Obecnych powitał Prezes mielżyńskiej OSP druh
Artur Dobrychłop. Wśród gości znaleźli się
m.in. Zbigniew Dolata – Poseł na Sejm RP,
przedstawiciel Biura Posła Pawła Arndta, druh
Eugeniusz Grzeszczak – Wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego Z OSP RP, druh Jacek Kowalski – Prezes
Zarządu Powiatowego Z OSP RP, Marian Gadziński –
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Piotr Jóźwik –
Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie z Radnymi
Rady Miasta, Andrzej Kwapich – Radny Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego, Łukasz Scheffs – Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo, Mariusz Janowicz –
przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie,
druh Marian Łukowski – Prezes Zarządu MiejskoGminnego Z OSP RP w Witkowie, Sołtysi z: Mielżyna,
Ruchocina, Jaworowa, darczyńcy okolicznościowych
„gwoździ", druhowie zaprzyjaźnionych OSP z: Witkowa,
Wiekowa, Ruchocinka, Gorzykowa, Skorzęcina oraz
z OSP z Woli Koszuckiej.

Ważnym punktem Uroczystości było przedstawienie
rysu historycznego jednostki w Mielżynie, którego
dokonał druh Marian Łukowski.
W dalszej części uroczystości Przedstawiciele
Komitetu Fundacji Sztandaru dla OSP Mielżyn
w osobach: Mariana Gadzińskiego – Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowa, Mariana Łukowskiego –
Przewodniczącego Komitetu Fundacji Sztandaru,
Gabrieli Szeszyckiej – Sołtys Sołectwa Mielżyn,
przystąpili do ceremonii przekazania Sztandaru.
Burmistrz odczytał Akt Fundacji Sztandaru. Kolejnym
punktem ceremonii było wbicie symbolicznych
„gwoździ” do drzewca i potwierdzenie tego faktu
w Księdze Pamiątkowej. Fundatorami „gwoździ” byli:
Rada Miejska Witkowa, Marian Gadziński – Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowa, Ks. Sławomir Zadłużny –
Proboszcz parafii Mielżyn, Roman Walczak
mieszkaniec Mielżyna, Zbigniew Możejko mieszkaniec
Mielżyna, Koło Gospodyń Wiejskich z Mielżyna,
Mirosława i Mariusz Kujawa z Ruchocina, Bank
Spółdzielczy w Witkowie, Łukasz Grabowski –
Wicedyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Poznaniu, Druhowie Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy Witkowo, Marian
Łukowski – Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Z OSP RP
w Witkowie, Rada Sołectwa Mielżyn, Kółko Rolnicze
Mielżyn, Teresa i Roman Bociek z Mielżyna oraz Dariusz
Kokott z Mielżyna.
Po dokonaniu tej czynności Proboszcz miejscowej
Parafii dokonał poświęcenia Sztandaru.
Ta część Uroczystości zakończyła się odegraniem
„Roty”.
Akt Nadania Sztandaru odczytał druh Eugeniusz
Grzeszczak – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego
Z OSP RP. Następnie przekazał On otrzymany z rąk
Burmistrza – Mariana Gadzińskiego Sztandar,
Prezesowi OSP Mielżyn druhowi Arturowi Dobrychłop,
który dalej złożył Go na ręce członków Pocztu
Sztandarowego. Zgodnie z ceremoniałem
nastąpiła prezentacja nowego Sztandaru.
Uroczystość uświetnił występ przygotowany przez
uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie. Był to
ostatni oficjalny punkt Uroczystości.
Obecnych zaproszono jeszcze na przygotowany
poczęstunek oraz do obejrzenia wystawy
fotograficznej, ukazującej zmiany w OSP Mielżyn na
przestrzeni lat. Wystawę przygotował Adam Kowalski –
Radny Rady Miejskiej w Witkowie, pasjonat lokalnej
historii i mieszkaniec Mielżyna.
Organizatorzy dziękują druhnom i druhom
strażakom, Radzie Sołeckiej Sołectwa Mielżyn i Kołu
Gospodyń Wiejskich za okazaną pomoc i włączenie
się w organizację tego wyjątkowego Święta.
Komitet Fundacji Sztandaru bardzo gorąco dziękuje
z kolei wszystkim ofiarodawcom za wpłacone kwoty,
które umożliwiły przygotowanie i wykonanie nowego
Sztandaru dla mielżyńskiej jednostki.
Marian Łukowski
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„My Młodzi” zaśpiewali w Słupcy
9 maja Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” wziął udział
w II Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Seniorów
w Słupcy. Gospodarzami przeglądu był Zespół
Śpiewaczy „Odrodzenie” ze Słupcy, a organizatorami
Urząd Miasta i Miejski Dom Kultury z Słupcy.

Przegląd miał charakter spotkania biesiadnego.
Wzięło w nim udział 12 zespołów: Zespół Śpiewaczy
„Seniorskie Nuty” z Władysławowa, „Wyszynianki”
z Władysławowa, Zespół Śpiewaczy „Róża”
z Niechanowa, „Dębowy Liść” z Suchego Lasu,
„Radość” z Jezior Wielkich, „Złota Jesień” z Orchowa,
„Złoty Wiek” ze Strzałkowa, „Powidzanie” z Powidza,
„Retro Cafe” z Czerwonaka, „dość” z Lądku, Zespół
Śpiewaczy „Odrodzenie” ze Słupcy i „My Młodzi”.
Na koniec każdy zespół otrzymał z rąk Burmistrza
Michała Pyrzyka i przedstawicieli „Odrodzenia”,
statuetkę i dyplom za udział w Przeglądzie. Tradycyjnie
program przygotowany przez dyrygent Katarzynę
Wieczorek wzbudził ogromny aplauz wśród
publiczności.
Michał Bocheński

Podsumowanie

Pouczająca wycieczka
pierwszaków

21 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia Światowid
w Małachowie Szemborowice Kurkowe Bractwo
Strzeleckie w Witkowie zał. 1742 r. na Walnym Zebraniu
podsumowało kolejny, siódmy rok swojej działalności.

We wtorek, 10 kwietnia odbyła się wycieczka klasy
1a i 1b ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa
w Witkowie do Gniezna na lekcję w kinie pt. „Raz, dwa,
trzy, klikasz Ty”, „By dzieci uważały w sieci!”.

Obrady rozpoczął Hetman Bogusław Mołodecki
witając Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Mariana
Gadzińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej –
Piotra Jóźwika oraz Członków Bractwa.
Po wprowadzeniu Sztandaru przyjęto w poczet
Bractwa Janusza Wąsowskiego. W dalszej części
spotkania omówiono szczegółowo wszystkie
przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2017 roku oraz
nakreślono zadania do realizacji w roku bieżącym.
Szczególny akcent położono na dalsze szkolenie
strzeleckie młodzieży oraz obchody 100. rocznicy
niepodległości Polski, a także 655. rocznicy istnienia
Witkowa. Burmistrz – Marian Gadziński podziękował za
działania Członków Bractwa na rzecz lokalnej
społeczności oraz przekazał 2. nowo zakupione
peleryny, w których Członkowie Bractwa będą mogli
zaciągnąć wartę w trakcie różnych, cerebrowanych
świat i uroczystości. Zebranie dzięki uprzejmości
i gościnności Stowarzyszenia Światowid przebiegło
w miłej i przyjemnej atmosferze.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Podczas spotkania uczniowie:
· zobaczyli, jakie zagrożenia mogą kryć się w sieci,
· zrozumieli, że nie wszystkie informacje podane
w internecie są prawdziwe,
· dowiedzieli się, co zawdzięczamy internetowi,
· odkryli ile lat ma internet, i jak sprawdzić jego wiek,
· dowiedzieli się jak przez internet można zostać
odkrywcą,
· nauczyli się jak bezpiecznie korzystać z internetu.

Opiekę nad dziećmi pełniły: Iwona Piórkowska,
Marta Fischer, Natalia Betke, Karolina Bronka
i Małgorzata Cieślińska.
Iwona Piórkowska

„Biało-czerwone Witkowo”
Od 4 do 6 maja miał miejsce Turniej Piłkarski „Białoczerwone Witkowo”. Wydarzenie niosło w sobie
akcent patriotyczny i wprost związane było
z majowymi świętami – przede wszystkim Dniem Flagi
i Świętem Konstytucji 3 Maja. Patriotyczne zmagania
trwały od piątku do niedzieli i były częścią
gminnego kalendarza wydarzeń z okazji: 100.
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 655.
rocznicy istnienia Witkowa.

Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

Trzydniowe zmagania nie byłyby możliwe, gdyby
nie organizatorzy Wydarzenia: samorząd Gminy
i Miasta Witkowo, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Witkowie oraz Zarząd Witkowskiej Ligi Halowej. Warto
podkreślić, że patronat honorowy nad Turniejem objął
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo. O zwycięstwo
walczyło 18. drużyn, które podzielono
na 4 grupy.
Oto pełna lista uczestniczących drużyn:
GRUPA A: Syljar Symix, Amigos, Bovelli Bedding,
Gniezno, AS Bozacin, Elgrom.
GRUPA B: Zakład Poprawczy, Getin Bank Słupca,
Wilki, Manufaktura tortów i ciast JAH Team.
GRUPA C: Kopcup.pl, Akademia Futbolu 92, Locus
Team, Auto-Rataj.
GRUPA D: White Star, Pizzeria Torttuga, Baza 33, Bank
Spółdzielczy Witkowo.
Pierwszą trójką Turnieju zostały: 1. Kopcup.pl;
2. Bank Spółdzielczy Witkowo; 3. Pizzeria Torttuga.
Wyróżnienia indywidualne otrzymali:
Na j p i ęk ni ej s zy gol : M a c i ej G a j d a ( Z a k ła d
Poprawczy). Wyróżniony gol padł w sobotnim meczu
z Getin Bank Słupca; Najlepszy bramkarz: Jakub
Szczepaniak (Kopcup.pl); Król strzelców: Filip Szczypa
(Manufaktura tortów i ciast); Najlepszy zawodnik:
Patryk Malinger (Bank Spółdzielczy Witkowo).
Uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Łukasz Scheffs

XIII Gminny Konkurs Ortograficzny
26 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie odbył się XIII Gminny Konkurs
Ortograficzny pod hasłem „Zostań Mistrzem Ortografii”
dla uczniów klas II i III szkół podstawowych. Jego
celem było: zainteresowanie uczniów pięknem języka
ojczystego – głównie ortografią. Swą obecnością
uczestników konkursu zaszczycili: Tadeusz Śliwecki –
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Opieki Społecznej w Witkowie oraz Bernadetta
Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

Etap gminny poprzedziły klasowe, a następnie
szkolne eliminacje, które pozwoliły wytypować
„Szkolnych Mistrzów Ortografii”. Uczniowie z czterech
szkół: Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców
Wielkopolskich w Mielżynie, Szkoły Podstawowej nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, rywalizowali o tytuł
„Gminnego Mistrza Ortografii”. Organizatorkami
tegorocznych ortograficznych potyczek były
nauczycielki: Agata Woś i Maria Kurczewska

Uczestnicy konkursu napisali test ortograficzny
(różny dla każdego poziomu edukacyjnego), który
sprawdzała Komisja, w skład której weszli nauczyciele
z każdej szkoły. Po emocjonujących potyczkach
językowych wyłoniono „Gminnych Mistrzów
Ortografii”:
DRUGOKLASIŚCI
I miejsce: Igor Kruk – Szkoła Podstawowa nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie; II miejsce: Wiktoria
Binkowska – Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2
im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni; III miejsce: Martyna
Myszkiewicz – Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2
im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
TRZECIOKLASIŚCI
I miejsce: Kamil Gibowski – Samorządowa Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni;
II miejsce: Konstancja Rakowska – Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie; III miejsce:
Martyna Lipnicka – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Niechanowie
Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy,
ciekawe książki i drobne upominki ufundowane przez
Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Witkowie. Słodki
poczęstunek zapewniła Pani Honorata Glanc.
Uczestnicy konkursu opuścili mury w poczuciu
osiągniętego sukcesu, bez względu na zajęte miejsce.
Konkurs był również okazją do wymiany doświadczeń
i spostrzeżeń pedagogicznych wśród nauczycieli
z zaprzyjaźnionych szkół. Wszystkim laureatom oraz
uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Agata Woś, Maria Kurczewska

Filharmonia Pomysłów
16 maja w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie gościliśmy aktorów Filharmonii
Pomysłów.

Tym razem bohaterem muzycznego spotkania był
stworzony przez stolarza Dyl Smykosmyczkowski, który
wraz z nim oprowadził dzieci po krainie instrumentów
strunowych smyczkowych. Dyl szukał swojej rodziny
i bardzo chciał opuścić Muzyczną Kamienicę. Dzięki
pomocy stolarza, który wykonał dla niego smyczek,

udało się przekonać Dyla do pozostania z rodziną
instrumentów. Dzieci poznały budowę
i charakterystyczne brzmienie skrzypiec, altówki
i kontrabasu. Jak zwykle nie zabrakło też Pana Kota,
który zaśpiewał piosenkę o Muzycznej Kamienicy.
Cały występ i gra aktorska została nagrodzona przez
dzieci wielkimi brawami.
OKSiR Witkowo

Dzień Bibliotekarza
Biblioteka to miejsce: spotkań, dialogu, informacji,
integracji różnych środowisk, współpracy
instytucjonalnej i lokalnej. Biblioteka rozpoznaje:
potrzeby, zasoby wiedzy i kultury. Biblioteka: inspiruje,
animuje, edukuje, kreuje i wdraża wysokiej jakości
przedsięwzięcia.

Dzisiejszy pracownik biblioteki to dynamiczny
animator kultury, widzący moc w książkach. Potrafi
opowiadać o nich, umie je skatalogować. Dzisiejszy
bibliotekarz zaprojektuje plakat, ulotkę, wypromuje
firmę, zorganizuje ciekawe wydarzenia, przy tym
wszystkim odnajdzie się także w świecie wirtualnym.
O tym wszystkim powiedziała nam Sylwia Nowicka,
nauczyciel z Przedszkola „Bajka”, dając wstęp do
naszego lokalnego świętowania. W Dniu Bibliotekarza
wspólnie z gośćmi: Burmistrzami Marianem Gadzińskim
i Łukaszem Scheffsem, Dyrektorami szkół,
Bibliotekarzami z naszej Gminy mogliśmy obejrzeć
„Sąd nad książkami”, przygotowany przez Sylwię
Nowicką i Justynę Gromadzińską. Aktorami byli
przedszkolacy, którzy wcielili się w rolę bohaterów
rozprawy sądowej.
Jako pierwsza na scenie pojawiła się Książka, która
stanęła przed sędzią i prokuratorem. Główną
bohaterkę oskarżono o to, że jest niepotrzebnym
przeżytkiem i czas ustąpić miejsca nowym
technologiom. Książka broniła się dzielnie,
argumentując swój byt, m.in. tym, że to przecież
właśnie ona towarzyszy człowiekowi od zarania
dziejów, odkąd tylko nauczył się pisać. Dbano o nią
i ceniono, a teraz jest niepotrzebna? To straszne
i okrutne. Jej przeciwnicy to: płyta CD i komputer.
Z pomocą oskarżonej przyszli obrońca, który przytoczył
piękne słowa Andrzeja Grabowskiego: „Książka to
mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją czyta doradcę
ma i przyjaciela”. Widzowie z dużym zainteresowaniem
oglądali przedstawienie, podczas którego zarówno
obrońca, jak i prokurator powoływali świadków
i próbowali udowodnić, że we współczesnym świecie
książka powinna zniknąć... Czy rzeczywiście komputer
oraz e-book mogą ją zastąpić?
Świadkiem obrony była bibliotekarka i wszystkie
dzieci na sali, które głośno krzyczały: „Wiwat! Wiwat!
Niech żyje Książka”. Po wysłuchaniu argumentów
obydwu stron sędzia ogłosił:
1. Książka jest bardzo ważnym elementem naszego
życia.
2. Książka może współistnieć z innymi środkami
przekazu, wspierając je i uzupełniając.
3. Z czytania nie wolno zrezygnować! Sędzia
ostatecznie uznał, że z czytania książek nie wolno
zrezygnować!
Przedstawienie nagrodzone zostało gromkimi

brawami, dzieci spisały się na medal. Burmistrz –
Marian Gadziński pochwalił zdolności dzieci i ogrom
pracy jaki włożyły w przygotowanie przedstawienia
Panie Nauczycielki.
Inscenizacja była podsumowaniem akcji
bibliotecznej „Tu… się czyta”.
Z okazji Dnia Bibliotekarza wszystkim pracownikom
bibliotek i czytelni życzono dużo satysfakcji
z wykonywanej pracy, wytrwałości i twórczej inwencji
w propagowaniu czytelnictwa. Działalność i starania
niech przekładają się na ciągle rosnącą liczbę
zwolenników książek.
Życzenia odebrała Dyrektor Wiesława Gąsiorowska
od przedstawicieli władz naszej gminy
i zaprzyjaźnionych Dyrektorów szkól i Dyrektora
Biblioteki Wojewódzkiej.
Zapewniamy, że drzwi naszej biblioteki zawsze stoją
otworem dla wszystkich, którzy kochają książki
i pragną czerpać wiedzę z naszych zasobów.
Zapraszamy!
Beata Szkudlarek

Wspólnie przeciw uzależnieniom
Agresja i przemoc towarzyszą człowiekowi od
początku świata, to one są przyczyną konfliktów,
krzywd i zła. Żyjemy w szczególnych czasach,
w których chęć posiadania przysłania nam takie
wartości jak: honor, uczciwość, poświęcenie,
bezinteresowność i miłość do drugiego człowieka.
To brutalność, agresja i przemoc wygrywają
w dzisiejszym świecie, stając się sposobem na
osiągnięcie celu. Młodzi ludzie wyposażeni
w komputery, tablety, smartfony i iphony potrafią,
choć czasem nieświadomie lecz okrutnie, skrzywdzić
nawet bliską osobę.

Realizując zadanie, którego celem jest
przeciwdziałanie agresji i uzależnieniom zaprosiłyśmy
Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr MORALITET dla dzieci
i młodzieży z Krakowa, by we współpracy ze szkołami,
działać przeciw tym zjawiskom.
Młodzi aktorzy przedstawili spektakl pt.: „Słodka”,
którego tytułową postacią jest dziewczyna
z „dobrego” domu. Grzeczna i delikatna Julia, za jaką
uchodziła, swoim zachowaniem sterroryzowała
słabszą koleżankę, zmuszając ją do pisania
wypracowań. Sytuacje upokarzające dla innych
nagrywała telefonem, by następnie umieścić je
w internecie.
Zastraszona Ania, zwierzając się przyjacielowi,
ujawniła prawdziwe oblicze Julki. Ten interweniując
u dyrektora przerwał pasmo udręk pomagając
jednocześnie ofierze i agresorowi.
Profilaktyka przemocy i agresji jest potrzebna na co
dzień. Bezstresowe wychowanie młodego pokolenia
nie oznacza wychowania bez zasad. Należy również
uświadamiać o konsekwencjach popełnianych
czynów.
Spektakl zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną
Miasta i Gminy w Witkowie sfinansowany został ze
środków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wiesława Gąsiorowska

„W szponach uzależnień”
Pod tym hasłem, 8. maja, przeprowadzone zostały
profilaktyczno-edukacyjne pogadanki, których
celem było uświadomienie młodemu pokoleniu jakie
oddziaływanie na organizm człowieka mają
wszechobecne używki.

Sięgają po nie szczególnie ludzie młodzi; jedni
z ciekawości, inni dla złudnej przyjemności. Trzeba
podkreślić, że prawdziwe powody są jednak inne
i w każdym przypadku indywidualne: zagubienie, brak
akceptacji, niska samoocena, wyobcowanie,
nieśmiałość, niestabilność i niedojrzałość
emocjonalna, mała odporność na stres, przesadna
idealizacja bądź lekceważenie innych, poszukiwanie
wrażeń.

Prelegentem była Anna Onichimowska – znana
i ceniona autorka książek dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. W swoich powieściach dla młodzieży
porusza trudne tematy uzależnień, problemów
z sektami oraz niebezpieczeństwami płynącymi z sieci.
W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VI
Szkoły Podstawowej w Witkowie, w drugim uczniowie
klas VI, VII SP i gimnazjaliści Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie.

Prelegentka zwracając się do młodzieży
podkreśliła, że przytaczane historie są autentyczne,
opowiedziane przez osoby uzależnione, które
nawiązały z nią kontakt. Przedstawiała problemy nie
tylko osób uzależnionych, ale również ich rodzin.
Prelekcje zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną
Miasta i Gminy w Witkowie we współpracy
z Dyrektorami szkół sfinansowane został ze środków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Wiesława Gąsiorowska

Pożegnanie maturzystów

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,
wtedy dopiero wszystko się zaczyna” - słowa Jana
Twardowskiego były myślą przewodnią uroczystego
pożegnania klas maturalnych w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego
w Witkowie. Przysłowiowy „Ostatni dzwonek”
był oficjalnym zakończeniem Szkoły uczniów klasy
czwartej technikum informatycznego, technikum
żywienia i usług gastronomicznych, klasy trzeciej
liceum ogólnokształcącego mundurowego oraz
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
Oprócz szczerych życzeń skierowanych do
Absolwentów, Dyrektor Szkoły Anna MalendowiczKoteras wręczyła nagrody uczniom wyróżniającym się
w nauce, zachowaniu oraz nagrodziła najbardziej
aktywnych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
Rodzice uhonorowani zostali listami gratulacyjnymi,
w których zamieszczone zostały podziękowania za
wychowanie, dbałość o wizerunek dziecka
i motywowanie go do nauki.
Listy pochwalne otrzymali następujący rodzice:
p. Połatyńscy, p. Nowakowie, p. Kowalscy,
p. Dobrzycka, p. Dutko, p. Plucińscy, p. Kozińscy,
p. Pachuta, p. Depczyńska.
Za zaangażowanie w życie szkoły,
reprezentowanie jej w licznych konkursach, wzorową
postawę ucznia, ustawiczne podnoszenie wyników
nauczania i świadectwo z wyróżnieniem
Nagrodą Dyrektora Szkoły uhonorowana została:
Oliwia Dutko – Uczennica Technikum Informatycznego
w Witkowie.
Wielu tegorocznych Absolwentów pracowało na
bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Kształtowali oni
wizerunek Szkoły, reprezentowali ją na konkursach,
pokazach gastronomicznych oraz zawodach
sportowych. Trud ich pracy nagrodzony został listami
pochwalnymi i upominkami. Wśród wyróżnionych
znaleźli się: Jakub Połatyński, Magdalena Nowak,
Aleksandra Kowalska, Krzysztof Dobrzycki, Katarzyna
Robaszkiewicz, Katarzyna Rzepka, Natalia Walczak,
Żaneta Mikołajewska, Oskar Pietrzak, Oliwia Dutko,
Katarzyna Plucińska, Marta Kozińska, Patrycja
Pachuta, Grażyna Depczyńska, Kinga Rurek, Patrycja
Golda, Albert Migoń, Kinga Kozińska
Zasługi uczniów wielokrotnie podkreślała Pani
Dyrektor.
Klasa technikum żywienia i usług
gastronomicznych wielokrotnie pomagała
w przygotowywaniu potraw i smakołyków
okolicznościowych, brała udział w pokazach

kulinarnych i kiermaszach świątecznych.
W mowie pożegnalnej wychowawcy klas IV TżiUG
i III LO Agnieszka Nowicka i Danuta Rybińska życzyły
tegorocznym Absolwentom, by spełniły się ich
marzenia, żeby zawsze czuli, że postępują w zgodzie ze
sobą i by znaleźli własną drogę do szczęścia.
Najważniejsze jednak jest szczęście i dobroć, które
powinny być nieodłącznymi wartościami w ich życiu.
Z kolei Karol Kozłowski – uczeń klasy II liceum
ogólnokształcącego – w imieniu całej społeczności
uczniowskiej pożegnał Absolwentów, życząc im
przysłowiowego połamania pióra na egzaminie
maturalnym oraz realizacji zamierzeń i planów.
Serdecznie gratulujemy Absolwentom ukończenia
szkoły i trzymamy kciuki za ich zmagania podczas
majowych egzaminów.
Krystyna Popielec-Stürmer

„…Nie próbuj mówić o miłości,
Bo ona w słowach się nie mieści…”

VIII Konkurs Recytatorski: Dwa Języki
Te oraz wiele innych słów propagowało kulturę
żywego słowa podczas VIII Konkursu Recytatorskiego:
Dwa Języki, który odbył się 11 kwietnia w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego
w Witkowie.

Konkurs, przygotowany przez Monikę
Nowakowską-Szymczak oraz Sławomirę Szymajdę,
umożliwił młodzieży sprawdzenie umiejętności
interpretowania utworów poetyckich zarówno
w języku angielskim, jak i polskim. Zmotywował on do
nauki języka angielskiego i poznawania aspektów
szeroko rozumianej kultury krajów angielskiego obszaru
językowego oraz kształtował wrażliwość na piękno

William Blake

języka i umożliwił odkrywanie i rozwijanie uzdolnień
artystycznych wśród uczniów.
Tegoroczna edycja kierowana była do klas VII
szkoły podstawowej, II i III gimnazjalnych oraz szkół
ponadgimnazjalnych, dla których stworzono osobne
kategorie.
Przepiękną recytację zaprezentowali uczniowie ze:
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa
w Witkowie, Szkoły Podstawowej w Powidzu oraz
Strzałkowie. Reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych
pochodzili z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie.
W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych
I miejsce zdobyła Aleksandra Szymfeld, II miejsce –
Adrianna Adamczewska, III miejsce – Aleksandra
Galuba. Wszystkie uczennice reprezentowały SP ze
Strzałkowa. Olga Radacz otrzymała wyróżnienie.
W drugiej kategorii przyznano I miejsce – Wiktorii
Zykowskiej.
VIII edycja Konkursu Recytatorskiego uzmysłowiła
odbiorcom znaną prawdę, że proza rejestruje,
a poezja – kreuje. To poeci, tworząc nowe słowa,
szukając nowych barw słów istniejących, budzą naszą
wyobraźnię, a tworząc nowe kształty wiersza – uczą
dyscypliny i konstrukcji wypowiedzi.
Kolejna edycja już za rok.
Monika Nowakowska-Szymczak

XIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
24. kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie odbył się
XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI pod
hasłem „Spotkanie z poezją patriotyczną”.

Do udziału w konkursie zgłoszone zostały
reprezentacje następujących szkół: Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Szkoła
Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie,
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców
Wielkopolskich w Mielżynie, Szkoła Podstawowa nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. Łącznie
14 uczestników. Jury w składzie: Wiesława
Gąsiorowska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Witkowo, Iwona Woźniak – Szkoła
Podstawowa im. M. Kopernika w Niechanowie,
Monika Czarnecka-Schelenz – Zespół SzkolnoPrzedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w
Mielżynie, Renata Wiącek – Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Gorzykowie, Hanna Nowak, Anna

Jędrzejczak, Małgorzata Światkowska – Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
(organizatorki konkursu) oceniało: stopień
opanowania pamięciowego tekstu, interpretację
utworu, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny.
Uczniowie uzyskali następujące miejsca; klasy IV:
I m. Julia Rybnicka- SP w Niechanowie, II m. Kamil
Pławski – ZSz-P w Mielżynie, III m. Michalina Roszyk – SP
nr 2 w Witkowie, wyróżnienie: Lilianna Bielawska – SP nr
2 w Witkowie. Klasy V: I m. Alicja Majchrzak – SP
w Niechanowie, II m. Alan Nawrocki – SP nr 2
w Witkowie, III m. Izabela Brzana – SP nr 2 w Witkowie,
Mikołaj Kozłowski – NSP w Gorzykowie. Klasy VI: I m.
Alicja Sikorska - SP nr 2 w Witkowie, II m. Jakub Kowalski
– ZSz-P w Mielżynie, III m. Florentyna Kneblewska – SP
w Niechanowie, wyróżnienie: Venessa Biela – SP nr 2
w Witkowie. Klasy VII: I m. Karolina Kozanecka – SP
w Niechanowie.
Laureaci konkursu otrzymali z rąk Łukasza Scheffsa –
Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – dyplomy
i nagrody książkowe ufundowane przez Gminną
Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Pozostali uczestnicy pamiątkową
książkę i podziękowanie za udział w konkursie. Słodki
poczęstunek dla wszystkich ufundowali Organizatorzy.
Członkowie Jury z dużą przyjemnością wysłuchali
prezentowanych utworów. Zwrócili uwagę na
zaangażowanie uczestników, wyrównany poziom
konkursu. Laureatom gratulujemy.
Anna Jędrzejczak, Hanna Nowak,
Małgorzata Światkowska

„Podróż do Stanów Zjednoczonych”
14 – 18 maja w Przedszkolu Miejskim „Bajka” był
wyjątkowym czasem dla grup „Pajacyki”, „Kotki”
i „Misie”. To właśnie w tym terminie przedszkolaki
wybrały się w podróż do Stanów Zjednoczonych dzięki
projektowi pod tym samym tytułem.
Pierwszego dnia podróży dzieci poznały flagę,
godło, stolicę oraz kształt Stanów Zjednoczonych.
Poznały także miejsce USA na mapie świata oraz
obejrzały prezentację multimedialną dotyczącą tego,
za co można pokochać Stany Zjednoczone.
Na koniec zajęć dzieci samodzielnie wykonały flagę
USA –„Pajacyki” i „Misie” malując flagę pędzlami,
natomiast „Kotki” stosując technikę wydzieranki.
Drugiego dnia projektu dzieci poznały zabytki oraz
niektóre słowa i zwroty w języku angielskim.
Uczestniczyły także w różnych zabawach ruchowych
posługując się tym językiem. Następnie sala
przedszkolna zamieniła się w dziki zachód, w którym
górą byli Indianie oraz Kowboje.
Trzeci dzień projektu nazwano bajkowym,
ponieważ dzieci podczas zajęć przeniosły się
w magiczny świat bajek Walta Disneya. W tym dniu
każde dziecko miało okazję przebrać się za swoją
ulubioną postać z bajki i wspólnie z kolegami
i koleżankami wziąć udział w quizach dotyczących
postaci bajkowych. Na koniec na dzieci czekała
niespodzianka – wspólne zdjęcie z Myszką Miki.
Nagrodą za aktywny udział w zajęciach był wyjazd do
Gniezna do restauracji McDonald's.
Czwarty dzień podróży nazwano kulinarnym, gdyż
podczas zajęć przedszkolaki poznawały amerykańskie
dania. Dzieci miały okazję poznać hamburgery, hotdogi, frytki, popcorn, apple pie oraz ciasto brownie.
Dzieci dowiedziały się także, z jakich składników
można wykonać te potrawy. Wiedzę tę mogły
wykorzystać podczas zajęć praktycznych –
samodzielnie wykonując frytki. W tym dniu nie obyło się
również bez niespodzianek, gdyż na rodziców, którzy
odbierali swoje dzieci czekał amerykański
poczęstunek przygotowany przez Panie Nauczycielki.
Ostatni dzień projektu upłynął pod znakiem
podsumowania zdobytych wiadomości. Dzieci
poprzez wykonanie zadań mogły przypomnieć sobie
to, czego dowiedziały się na temat Stanów

Katalog Firm

Zjednoczonych. Na koniec zajęć wszystkie
przedszkolaki biorące udział w projekcie otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz przypinki z amerykańską
flagą.
Po zadowolonych minach można przypuszczać, że
przedszkolakom oraz ich rodzicom projekt bardzo się
podobał.
Dagmara Skrzypska

Wspólnie głosujmy na Podwórko
Talentów NIVEA w Witkowie

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 2018 r. poz. 121 ze zm. ) informuje, że na tablicy
ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy
ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 29 maja 2018 r.
WYWIESZONE ZOSTAŁY WYKAZY NIERUCHOMOŚCI,
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WITKOWO
POŁOŻONYCH W WITKOWIE i MAŁACHOWIE KĘPYM,
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE
PRZETARGU I WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE
BEZPRZETARGOWEJ.
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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
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
Gospodarka odpadami komunalnymi tel. 61 4778 194 (w. 30),
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 31,
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

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO SERDECZNIE ZAPRASZA

POD WITKOWSKIM
NIEBEM
1 CZERWCA 2018 r.
STADION MIEJSKI
W WITKOWIE UL. SPORTOWA 15

Szanowni Państwo,
w związku z organizacją imprezy masowej POD WITKOWSKIM NIEBEM w dniu 1 czerwca od godz. 16,00
nastąpi tymczasowe ograniczenie ruchu drogowego.
Zamknięte dla ruchu zostaną: ul. Sportowa i Słoneczna (wyłączenie ruchu nie dotyczy dojazdu do
posesji mieszkańców tych ulic). Na ulicy Warszawskiej wprowadzony zostanie jeden kierunek jazdy
z możliwością parkowania. Dodatkowo urządzone zostaną parkingi buforowe w lokalizacji zgodnej
z mapą poglądową. Przypominam, że parkowanie na drogach osiedlowych musi być zgodne
z przepisami Prawo o ruchu drogowym. W miarę możliwości proszę mieszkańców o nie pozostawianie
w tym czasie aut na ogólnodostępnych miejscach parkingowych.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Parking przy
UGiM Witkowo

Parking wjazd
od ul. Kosynierów
Miłosławskich

Parking przy
Banku Spółdzielczym
w Witkowie

STADION
MIEJSKI

LEGENDA
Miejsca parkingowe
Tymczasowa zmiana organizacji ruchu
STADION
MIEJSKI

Miejsce organizacji imprezy

