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Konkursy tradycją biblioteki 
Frąc i Sandra Krause - uczennice 
klasy II, Karolina Piniarska - klasa I 
oraz Angelika Szymańska uczennica 
klasy III Gimnazjum w Mielżynie. 
Uczestnicy konkursu, podobnie jak 
uczniowie szkó ł podstawowych, 
pisali dwa teksty podyktowane przez 
panią Monikę Czarnecką. Po spraw-
dzeniu prac komisja wyłoniła zwy-
cięzców. I miejsce zdobyła Klau-
dia Mikołajczewska - uczennica 
klasy I b, II miejsce zajęła Patry-
cja Czaplińska z klasy II g, a 
trzecie wywalczyła Natalia Wa-
nicka - klasa III e. Wszystkie 
laureatki są uczennicami Gim-
nazjum w Witkowie. 

Organizując konkurs pod hasłem 
„WITKOWO - MOJE MIASTO” mieli-
śmy na celu rozpowszechnienie 
wiadomości na temat naszej gminy. 
Zadaniem jego uczestników jest 
udzielenie odpowiedzi na dziesięć 
pytań, dotyczących między innymi 
historii oraz wydarzeń współcze-
snych, a także geografii i przyrody. 
Pierwsi do zmagań przystąpili gim-
nazjaliści w dniu 31 maja. Mielżyn 
reprezentowały: Magdalena Filipiak, 
Alicja Gadzińska, Patrycja Gurzęga, 
Sandra Krause i Honorata Mrozińska 
- uczennice klasy II. Przedstawicie-
lami Witkowa byli: Jagoda Bohn - 

klasa I f, Przemysław Kowalik, Prze-
mysław Robaszkiewicz - klasa II d i 
Joanna Słodowicz - klasa III d.  

Po sprawdzeniu i podliczeniu 
punktów komisja ustaliła, że Sandra 
Krause i Patrycja Gurzęda zdobyły 
maksymalną liczbę dziesięciu punk-
tów, a Honorata Mrozińska i Prze-
mysław Robaszkiewicz po osiem i 
pół. Zarządzono dogrywkę. Czworo 
uczestników odpowiedziało na trzy 

dodatkowe pytania. Efektem tego 
wyłoniono laureatów. I miejsce, 
zdobywając tę samą ilość punktów, 
zajęły Sandra Krause i Patrycja 
Gurzęda, II miejsce wywalczyła 
Honorata Mrozińska a na III miejscu 
uplasował się Przemysław Robasz-
kiewicz. 

Uczniowie szkół podstawowych 
przystąpili do rywalizacji w dniu 11 
czerwca. 
Z Gorzykowa przyjechali: Ilona 
Blaszyńska, Paulina Kasprzyk, To-
masz Marciniak, Marek Michałowski 
i Michał Paluch - uczniowie klasy VI.  
Mielżyn reprezentowali: Roksana 
Dobrychłop, Filip Kowalski, Wojciech 
Kupaj, Agnieszka Olejniczak - 
uczniowie klasy IV i Patryk Wróbel - 
klasa V.  
Przedstawicielami Szkoły Podstawo-
wej nr 2 byli: Dawid Borys - klasa VI 
d, Maurycy Dajwłowski - klasa VI a, 
Mateusz Orłowski - klasa VI c, oraz 
Remigiusz Popek i Bartosz Zdanow-
ski - z klasy VI b. 
Szkołę Podstawową nr 3 reprezen-
towało sześcioro uczniów: Błażej 
Bruch, Patryk Skolasiński i Marcin 
Średziński - uczniowie klasy VI c 
oraz Natalia Jaworska, Paulina Sta-
niszewska i Patryk Ziółkowski - z 
klasy VI b. Po upływie przewidziane-
go regulaminem czasu zebrano 
prace i komisja przystąpiła do 
sprawdzania. Z uwagi na to, że 
Agnieszka Olejniczak i Roksana 
Dobrychłop uzyskały maksymalną 
ilość dziesięciu punktów, a Dawid 
Borys i Filip Kowalski tylko o pół 
punktu mniej, zarządzono dogryw-
kę. Uczestnikom podobnie jak gru-
pie gimnazjalistów podyktowano 
trzy pytania, które pomogły wyłonić 
zwycięzców. W konsekwencji 
Agnieszka Olejniczak i Roksana 
Dobrychłop zdobyły równorzędne I 
miejsce, Dawid Borys wywalczył II, 
a Filip Kowalski - III. 
 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcom 
wręczono cenne nagrody książkowe 
ufundowane przez Bibliotekę Pu-
bliczną Miasta i Gminy, które pod-
czas obchodów DNI WITKOWA 
wręczył Burmistrz Gminy i Miasta.  
Zwycięzcom i wszystkim uczestni-
kom serdecznie gratulujemy, i ży-
czymy pogodnych wakacji. 
 

(W.G.) 

W roku bieżącym odbyła się już V 
edycja konkursu pod hasłem 
„ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII” i 
IV edycja konkursu „WITKOWO - 
MOJE MIASTO”. Wzorem lat ubie-
głych konkursy przeprowadzone 
zostały w dwóch kategoriach wieko-
wych. Nad ich przebiegiem czuwała 
komisja, w skład której weszli na-
uczyciele - opiekunowie grup biorą-
cych udział, a przewodniczącym był 
dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy. Po eliminacjach we-
wnątrzszkolnych, do współzawodnic-
twa na szczeblu gminnym jako 
pierwsi przystąpili w dniu 28 maja 
uczniowie szkół podstawowych. 

Szkołę w Gorzykowie reprezento-
wał Tomasz Kubasiak - uczeń klasy 
V. Przedstawicielkami Mielżyna były: 
Klaudia Janaszak, Magdalena Kieł-
czewska, Żaneta Kuszak i Magdale-
na Szcześniak - uczennice klasy VI. 
Reprezentantkami szkoły nr 2 w 
Witkowie były: Karolina Borys - 
uczennica klasy IV b, Joanna Pustel-
nik i Dominika Stasiak - uczennice 
klasy VI b oraz Natalia Radacz - z 
klasy VI d. Przedstawicielami szkoły 
nr 3 byli: Jagoda Szwed i Kamil 
Czapliński - uczniowie klasy VI a, 
Paulina Staniszewska - z klasy VI b 
oraz Oliwia Antczak i Wiktoria Lipiń-
ska - uczennice klasy VI c.  

Zadaniem uczestników konkursu 
było napisanie dyktanda składające-
go się z dwóch tekstów, które po-
dyktowała pani Hanna Nowak - 
polonistka ze Szkoły Podstawowej nr 
3. Po sprawdzeniu prac i podliczeniu 
błędów komisja stwierdziła, że Oli-

wia Antczak, Jagoda Szwed i Kamil 
Czapliński zajęli trzecie, równorzęd-
ne miejsce. Zarządzono dogrywkę. 
Trójce uczniów podyktowano krótki 
tekst, który pozwolił ustalić kolej-
ność miejsc i wyłonić zwycięzców. 
Ostatecznie I miejsce zajęła Sara 
Kmieciak - uczennica klasy VI a 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Witko-
wie, II miejsce zdobyła Karolina 
Borys - uczennica klasy IV b rów-
nież ze Szkoły Podstawowej nr 2 

natomiast III miejsce wywalczy-
ła Jagoda Szwed - uczennica 
klasy VI a Szkoły Podstawowej nr 3. 

Do konkursu w kategorii szkół 
gimnazjalnych w dniu 29 maja 
przystąpili: Patrycja Czaplińska - 
klasa II g, Elwira Jakubowska - 
klasa III d, Klaudia Mikołajczewska - 
klasa I b, Marta Struszczyk - klasa II 
e i Natalia Wanicka - klasa III e z 
Gimnazjum w Witkowie oraz Adrian 

Przełom maja i czerwca jest okresem zmagań uczestników konkursów 
organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Witkowo.  

W trakcie obchodów Dni Witkowa uczestnicy konkursów odbierali nagrody z rąk Burmistrza  



 

Warsztaty Freinetowskie w Vence 
nej i plastycznej dzieci. Freinet 
szczególną uwagę zwrócił na eks-
presję słowną w postaci swobod-
nych tekstów, gazetki szkolnej, 
korespondencji międzyszkolnej, 
teatru, poezji.  

Szkoła liczy 64 uczniów, 1 nauczy-
ciel dojeżdżający uczący języka 
angielskiego (2 razy w tygodniu), 1 
konserwator. 
Zajęcia odbywają się od 8:30 - 
11:30 - praca z tekstem, czytanie, 
pisanie swobodnych tekstów. 
12:00 - obiad. 
Latem obiad na powietrzu, obsługu-
ją dzieci. Same układają talerzyki, 
sprzątają. Do 14:00 - zabawa. 
Do 15:20 - praca indywidualna, 
fiszki, matematyka, malowanie. 
Od 17:00 - 18:00 - ocena fiszek, 
podsumowanie prac. 

W piątek robią porządki w kla-
sach, przygotowują sale na zajęcia 
poniedziałkowe.( P5030153) 

W sali konferencyjnej odbywają 
się dyskusje. Dzieci mają dyżury w 
jadalni, naczynia myje nauczyciel. 
Ilość dzieci w wieku od: 
 3 - 6 lat (25), 
Od 7 - 8 lat (19), 
Od 9 - 11 lat (20). 

W wieku 11 lat idą do gimnazjum. 
Rocznie przyjmują do szkoły 10 
dzieci. Selekcja odbywa się po roz-
mowie z rodzicami.  

W polskiej szkole nie wierzy się w 
to, że uczeń może działać samo-
dzielnie. Nauczyciel pełni rolę opie-
kuna,  doradcy.  Spo łeczność 
uczniowska ustala prawa obowiązu-
jące w szkole. 

Każdy dzień zaczyna się od plano-
wania zajęć. Planuje się na tydzień 
wykłady i konferencje. Wywieszone 
są imiona osób odpowiedzialnych za 
każdy występ. Do poprowadzenia 
tematu zgłaszają się dzieci, a na-
uczyciel wskazuje źródło informacji. 
Starsi piszą ile wykonają prac, ile 
wykonają zadań. Sami nadają sobie 
tempo pracy. Chłopiec 10 letni 

stwierdził: „Im więcej zdobędę 
wiedzy, tym lepiej poradzę sobie w 
życiu”. 

Do indywidualnego rozwoju po-
trzebne są fiszki autokorektywne. 
Uczniowie rozwiązują je i sprawdza-
ją jeden drugiemu.  

Nauka języka ojczystego polega 
na przygotowywaniu krótkich wypo-
wiedzi dotyczących snów, marzeń 
dziecka i fantazji. Dzieci piszą i 
drukują swoje prace. 
Starsi codziennie piszą na dowolny 
temat. Swobodne teksty odczytują 
przed klasą. Zadają pytania autoro-
wi i on udoskonala swój tekst. 
Wszystkie opowiadania i wiersze są 
drukowane co 2 miesiące. 

Dzieci zapisują ile wykonają w 
tygodniu zadań. Pod koniec tygo-
dnia następuje podsumowanie i 
rozliczenie. Ocenianie są przez 
kolegów, prezydenta i rodziców. 

Dzieci przebywają w szkole od 
9:00 do 18:00. W środy nie uczęsz-
czają do szkoły - mają czas dla 
siebie na rozwijanie indywidualnych 
zainteresowań. 
Dzieci uczęszczające do szkoły 
Freineta doskonale radzą sobie z 
nauką w innej szkole. Są samodziel-
ne i odpowiedzialne; wiedzą po co 
się uczą. W polskiej szkole opartej 
na karze i nagrodzie dziecko zdoby-
wa oceny, ma ograniczone szanse 
samorealizacji. Nie ma czasu na 
rozwój swoich zainteresowań. 
Trudno mi w kilku słowach oddać 
klimat spędzonych tam dni. Trudno 
mi znaleźć słowa adekwatne do 
uczuć, szacunku i podziwu dla ludzi, 

którzy chcą coś robić, co nie będzie 
tradycyjnie łatwe i nudne. I chociaż 
po tym pobycie wiem o Vence tyle, 
że jest w Prowansji, to nie żałuję 
godzin spędzonych w tamtej szkole. 
Tam bowiem, w tych salach, otwar-
ły się okna zaczarowanego króle-
stwa pedagogiki. 
 

Barbara Nowakowska 

Nauczyciel - freinetowiec to czło-
wiek otwarty, przyjazny, pomocny, 
zadowolony z życia. W szkole Fre-
ineta zostaliśmy przyjęci jak dzieci, 
które potrzebują wskazówek, porad, 
ale których od początku uczy się 
samodzielności i dokonywania wybo-
rów. Otaczał nas krąg uśmiechnię-
tych twarzy i wyciągniętych rąk.
( 27a, PICT0286) Celestyn Freinet, 
zmarł w 1966r., to francuski peda-
gog. Jest twórcą oryginalnej i ciągle 
żywej koncepcji pedagogicznej pod 

nazwą Nowoczesna Szkoła Francu-
ska Technik Freineta. Sercem freine-
towskiego ruchu pedagogicznego 
jest założona przez samego Freineta 
maleńka szkoła w Vence, znakomi-
cie funkcjonująca do dnia dzisiejsze-
go. Ecole Freinet jest położona 
wśród malowniczych prowansalskich 
wzgórz. Kilka niewielkich białonie-
bieskich budyneczków leży pośród, 

bujnej śródziemnomorskiej roślinno-
ści(P5030004). Freinet kupił teren 
za własne oszczędności. Wzrok 
przyciąga uroczy przypominający 
czasy starożytne, kamienny amfite-
atr zbudowany przez Freineta, w 
którym dzieci urządzają zebrania 
oraz przedstawienia teatralne. 
(PICT0328)  

Przed szkołą rośnie dąb zasadzo-
ny przez Freineta. Uczniowie w 
obejściu szkoły hodują warzywa, 
które spożywają i sprzedają - za 

pieniądze te kupują kredki, farby. W 
obejściu znajduje się basen. W 
niewielkich salach lekcyjnych stoliki 
ustawione są tak, aby uczniowie 
mogli pracować w grupach. Mają 
ksero, drukarkę. 

Kluczowym zagadnieniem w peda-
gogice Freineta jest swobodna 
twórczość uczniów, czego wyrazem 
są różne formy ekspresji artystycz-

Dzięki otwartemu sercu pani Wandy Silezin - przedstawiciela Polskiego 
Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta zostało zorganizo-
wane II Seminarium i Warsztaty „U źródeł pedagogiki Celestyna Freine-
ta”. Seminarium i warsztaty odbyły się we Francji, w Vence w Ecole 
Freinet. Warsztaty trwały od 28.04. - 05.05.2007r. W seminarium wzię-
ło udział 55 nauczycieli z całej Polski.  



Nie możesz znaleźć pracy?  
Masz problem z obsługą komputera, z napisaniem CV,  

życiorysu bądź listu motywacyjnego? 
Potrzebujesz aktualnych przepisów prawa pracy,  

informacji z zakresu problematyki związanej  
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej?  

Przyjdź do  

Gminnego Centrum Informacji 
w Witkowie 

 

Zapraszamy  
(w okresie wakacyjnym) 

poniedziałek, środa, piątek w godz. 1000 - 1800 
wtorek, czwartek w godz. 700 - 1500  

soboty w godz. 800 - 1400 
Siedziba: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

ul. Powstańców Wielkopolskich 17a   
62- 230 Witkowo 

tel/fax: (061) 477 73 00 
Oferujemy: 
- pomoc w szukaniu pracy, 
- pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, 
- pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, 
- możliwość skorzystania z materiałów i publikacji Informacyjno-szkoleniowych dostępnych w GCI, 
- współpraca z pracodawcami w celu zbierania ofert pracy oraz poszukiwania pracowników, 
- wysyłanie faksów, drukowanie, skanowanie, kserowanie. 
 

GMINNE CENTRUM INFORMACJI POWSTAŁO DZIĘKI DOFINANSOWANIU PRZEZ MINISTERSTWO 
GOSPODARKI I PRACY W RAMACH PROGRAMU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW  

„PIERWSZA PRACA”  



Sprawozdanie z kolonii letniej w Skorzęcinie 
- przeprowadzenie konkursu czysto-
ści między salami, 
- „Bajka na dobranoc” - czytanie 
wieczorem bajek. 
4. Edukacja europejska 
- „Z muzyką i tańcem po Europie” - 
prezentacja ulubionych zespołów w 
formie tańca (pochodzące z państw 
Unii Europejskiej). 
 

Podczas zajęć dzieciom zapewnio-
no wypoczynek, relaks, rozrywkę, 
poznawanie historii regionalnej, 
rywalizacje sportową. Likwidowano i 
uczono barierę nieśmiałości, prawi-

dłowe posługiwanie się sztućcami, 
kulturalne zachowanie się przy stole, 
utrzymywanie higieny osobistej, 
zwracano uwagę na poprawną pol-
szczyznę. Dzieci uczyły się śpiewać, 
pląsać, wspólnie spożywać posiłki. 
Organizowane zajęcia integrowały 
grupę likwidowały złe nawyki, roz-

budzały aktywność intelektualną. 
Maksymalnie wypełniony czas nie 
tylko bawił ale i uczył i wychowywał 
poprzez świetną zabawę. Dzieci nie 
spełniały większych trudności wy-
chowawczych, były miłe i sympa-

tyczne, chętne do zabawy. Nie 
wszystkie dzieci wykonywały pole-
cenia. Po przeprowadzeniu ewalu-
acji można stwierdzić, że kolonie 
dały im radość, relaks, kąpiel, we-
wnętrzny spokój od sytuacji rodzin-
nej, odprężenie. Świadczy o tym to, 
że nie które dzieci nie chcą wracać 
do domu.  
 

Pozytywne efekty wypoczynku: 
1. Zapewnienie dzieciom wypoczyn-
ku w sposób czynny i ciekawy w 
środowisku wodnym i kompleksie 
leśnym. 

2. Rozwój intelektualny i emocjonal-
ny dzieci. 
3. Podejmowanie i realizowanie 
własnych pomysłów w sytuacjach 
otwartych i niepewnych. 
4. Kształtowanie umiejętności em-
patycznego współdziałania w gru-
pie. 

5. Wzbogacanie wiedzy o środowi-
sku, w którym żyjemy oraz rozwija-
nie zainteresowań o problematyce 
ekologicznej. 
6. Poznawanie rywalizacji fair - play. 
 

A. Bekas 

Organizatorem kolonii był Urząd 
Gminy i Miasta w Witowie oraz 
Gminna Komisja Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Wypoczywało 46 dzieci z 
miejscowości: Witkowo, Wierzchowi-
ska, Małachowo Złych Miejsc, Ćwier-
dzin, Gorzykowa, Ruchocinka, Mą-

kownicy. Koloniści otrzymywali trzy 
posiłki dziennie: śniadanie, obiad, 
kolacja. W czasie trwania półkolonii 
realizowano wielozadaniowy pro-
gram podzielony na ścieżki eduka-
cyjne: 
1. Edukacja regionalna - kultura - 
dziedzictwo kulturowe - w tym za-
kresie dzieci uczestniczyły w:  
- wycieczce do Biskupina - zwiedza-
nie rezerwatu archeologicznego, 
udział w lekcji historycznej życia 
mieszkańców,  
- zwiedzanie Muzeum Kolejki Wą-
skotorowej - zapoznanie z historią 
rozwoju kolejki wąskotorowej, 
- oglądanie ruin zamku w Wenecji, 
- poznawanie okolicy w formie za-

baw terenowych, 
- „Bal gałganiarza” - wybór milusiń-
skiego kolonii 2007 r., 
- „Festiwal piosenki kolonijnej 2007”, 

- Ognisko - połączone z programem 
pt. „Maraton uśmiechu”. 
2. Edukacja poprzez sport - koloni-
ści wzięli udział w:  

- I Kolonijnej Spartakiadzie pt. „Żyj 
zdrowo i wesoło”, 
- kąpieli wodnej z zabawami i grami 
na, plaży i w wodzie oraz z konkur-
sami na rzeźby z piasku, 
- codzienne hartowania ducha i ciała 
- zaprawa poranna, biegi. 
3. Edukacja prozdrowotna - profilak-
tyka i bezpieczeństwo: 
- w porozumieniu z Komendą Po-
wiatową Policji w Gnieźnie zorgani-
zowano pogadankę i zajęcia z kolo-
nistami na temat: Kiedy mówić NIE, 
STOP PRZEMOCY, 
- przeprowadzono konkurs na 
„Reklamę antyalkoholową i antyni-
kotynową”, 
- dbanie o kulturę słowa, 

W dniach od 30.07 do 03.08.2007 r. w Ośrodku Wypoczynkowy w Sko-
rzęcinie został zorganizowany letni wypoczynek dla dzieci z rodzin o 
niskim statucie materialnym, i wielodzietnych. 



Szkolenie składało się z dwóch czę-
ści: teoretycznej oraz praktycznej. 
Celem szkolenia było nabycie i po-
głębienie wiedzy oraz podnoszenie 
poziomu umiejętności w zakresie: 
podstawowych wiadomości na temat 

kodeksu pracy, podatku dochodowe-
go, ubezpieczeń społecznych, zasad 
prowadzenia akt osobowych, list 
płac oraz deklaracji podatkowych-
ćwiczenia. Na koniec kursu wszyscy 
uczestnicy przystąpili do egzaminu. 
Szkolenie zrealizowane zostało w 
ramach projektu "Nie poddawaj się - 
zmień swoje kwalifikacje", realizo-

wanego w ramach działania 2.4 
Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Projekt finansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej - Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz ze 

środków budżetu państwa. W szko-
leniu uczestniczyli mieszkańcy z 
terenu gminy Witkowo. Udział w 
szkoleniu umożliwił uczestnikom 
szkolenia podwyższenie kwalifikacji i 
umiejętności zawodowych oraz 
przyczynił się do rozwoju społeczeń-
stwa na terenie gminy Witkowo. 
 

(P. Sz.) 

Dzięki nawiązaniu przez Gminne Centrum Informacji w Witkowie współ-
pracy z firmą ATC s.c. z Poznania, w dniach 12 - 26 lipca br. w Gimna-
zjum im. Adama Borysa w Witkowie odbył się bezpłatny kurs nt: „Kadry 
i płace + radzenie sobie ze stresem”. 

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy 

Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 
To warto wiedzieć… 

RODZAJE ALARMÓW, TREŚCI KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE 
L.p. RODZAJ ALARMU 

SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SPOSOBY ODWOŁYWANIA ALARMU 

ZA POMOCĄ SYREN 
ZA POMOCĄ ROZGŁOŚNI RADIOWYCH 
OŚRODKÓW TVP I RADIOFONII PRZE-

WODOWEJ 
ZA POMOCĄ SYREN 

PRZY POMOCY ROZGŁOŚNI RA-
DIOWYCH, OŚROD. TVP I RADIO-

FONII PRZEWODOWEJ 
1 2 3 4 5 6 

1. 

Alarm o klęskach 
żywiołowych  

i zagrożeniach 
środowiska 

Dźwięk ciągły trwający 3 
minuty 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słow-
na informująca o zagrożeniu i sposobie 

postępowania mieszkańców 

Dźwięk ciągły trwający 
3 minuty 

Powtarzana trzykrotnie zapo-
wiedź słowna: UWAGA!, UWA-

GA! 
Odwołuję alarm o klę-
skach ........................ 

dla ............................... 

2. Alarm powietrzny Dźwięk modulowany trwający 
3 minuty 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słow-
na: UWAGA!, UWAGA! Ogłaszam alarm 
powietrzny dla .................................. 

Dźwięk ciągły trwający 
3 minuty 

Powtarzana trzykrotnie zapo-
wiedź słowna: UWAGA!, UWA-

GA! 
Odwołuję alarm powietrzny 
dla ............................... 

3. Alarm o skażeniach 

Dźwięki trwające 10 sekund 
powtarzane przez 3 minuty; 
czas trwania przerwy między 
dźwiękami powinien wynosić 

25-30 sekund 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słow-
na: UWAGA!, UWAGA! 

Ogłaszam alarm o skaże-
niach ..................(podać rodzaj skaże-

nia) dla........................ 

Dźwięk ciągły trwający 
3 minuty 

Powtarzana trzykrotnie zapo-
wiedź słowna: UWAGA!, UWA-

GA! 
Odwołuję alarm o skaże-
niach ........................ 

  

4. 
Uprzedzenie o 

zagrożeniu skaże-
niami 

- 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 
słowna: UWAGA!, UWAGA! 
Osoby znajdujące się na tere-

nie.............................. około godzi-
ny ........ min. ..... może nastąpić skaże-
nie …...............................      (podać 

rodzaj skażenia)      z kierun-
ku ...................    (podać kierunek) 

dla………. 

 - 

Powtarzana trzykrotnie zapo-
wiedź słowna: UWAGA!, UWA-

GA! 
Odwołuję uprzedzenie o zagroże-

niu skażeniami 
.................................. 
(podać rodzaj skażenia) 
dla ............................... 

5. 
Uprzedzenie  
o zagrożeniu  
skażeniami 

 - 
Formę i treść komunikatu uprzedzenia o 
zagrożeniu zakażeniami ustalają organy 

Państwowej Inspekcji sanitarnej 
 - - 

Starosta Dożynek  
„Witkowo - 2007” 
 

Pan Józef Robaszkiewicz - 
rolnik ze wsi Kamionka, lat 44, żona-
ty, troje dzieci: Przemysław 15 lat, 
Joanna 12 lat i Kasia 8 lat. 

Pan Józef przejął od rodziców 
Anny i Teofila gospodarstwo rolne o 
powierzchni 34,64 ha., które prowa-
dzi wspólnie z żoną Renatą. 

 Gospodaruje na gruntach klasy V i 
VI. 

Produkcja roślinna w gospodar-
stwie to: 10 ha żyta, 4 ha pszenży-
ta, 5 ha mieszkanki zbożowej, 3 ha 
kukurydzy, 3 ha sorgo, natomiast 
pozostałe grunty to łąki i pastwiska. 
Średnie plony w gospodarstwie w 

2007 roku są o wiele niższe niż w 
latach ubiegłych.  

W gospodarstwie hoduje się 25 
szt. krów mlecznych oraz 35 szt. 
opasów. Średnio w ciągu roku pan 
Józef sprzedaje 120 tys. litrów mle-
ka. 

Pan Józef przeprowadził remont 
obory oraz pobudował płytę oborni-
kową i szambo. 

W gospodarstwie znajduje się 
większość maszyn rolniczych nie-
zbędnych w gospodarstwie rolnym. 

Starościna Dożynek 
„Witkowo-2007” 
 

Pani Wioletta Nowaczyk - 
zamężna, trójka synów: Jakub 10 
lat, Patryk 9 lat, Kamil 5 lat. 

Wspólnie z mężem Januszem 
prowadzi gospodarstwo rolne w 
miejscowości Ruchocinek.  

Gospodarstwo liczy 40 ha. Są to 
grunty klasy IV, V i VI.  

Produkcja roślinna w gospodar-
stwie to: 9,5 ha żyta, 2,5 ha jęcz-
mienia, 1,5 ha pszenicy, 4 ha pszen-
żyta, 5 ha mieszkanki zbożowej, 4,5 
ha ziemniaków przemysłowych, 5,5 
ha łąk, 4 ha kukurydzy z przezna-
czeniem na kiszonkę oraz 3,5 ha 
użytku leśnego. 

W gospodarstwie hoduje się 150 
szt. trzody chlewnej, 18 szt. krów 
mlecznych oraz 25 szt. bydła opaso-
wego. W ciągu roku gospodarstwo 
odstawia 92 tys. litrów mleka. 

Gospodarstwo wyposażone jest w 
większość maszyn i urządzeń nie-
zbędnych do prowadzenia działalno-
ści rolniczej. 

Pani Wioletta jest członkinią Koła 
Gospodyń Wiejskich w Ruchocinku. 

 

(A. K.) 



Gimnazjaliści zostali Wicemistrzami Wielkopolski 
kilkunastu boisk piłkarskich. Każde z 
nich ma murawę na miarę pierwszej 
ligi. Siatkarze plażowi także mogą 
grać na kilku dobrze przygotowa-
nych boiskach. Finałowe mecze 
rozgrywano więc na boiskach god-
nych rangi zawodów. Piłkarze z 
Witkowa i Skoków skazywani byli na 
porażkę. Można było odczuć wraże-
nie, że większość już przed turnie-
jem typowała finał Poznań-
Opalenica. Sędziowie z Poznania i 
Opalenicy także wyraźnie na to 
czekali. Niestety dla nich Gimnazjum 
Witkowo wygrało pojedynek z Gim-
nazjum nr 54 Poznań. Pierwszą 
bramkę w meczu zdobył Mateusz 
Szczepaniak wykorzystując sytuację 
sam na sam. Rywale wyrównali po 
rzucie rożnym. Gola zdobył najwyż-
szy zawodnik na boisku po strzale 
głową. Następnie dwukrotnie trafiał 
Mateusz Szczepaniak. Na 10 minut 
przed końcem Poznaniacy wykony-
wali rzut karny. Na szczęście spudło-
wali. Następnie gracze z Poznania 
strzelili kontaktowego gola po wy-

raźnym spalonym, sygnalizowanym 
przez liniowego. Arbiter główny 
uznał nieprawidłowo zdobytego 
gola. Wcześniej, nasi gimnazjaliści 
kilkukrotnie wychodzili na czyste 
pozycje. Niestety ich akcje sędzia 
główny przerywał odgwizdując 
pozycję spaloną. Wynik meczu na 
4:2 ustalił najlepszy obok Mateusza 
Szczepaniaka piłkarz na boisku 
Kamil Jóźwiak. Witkowianie awanso-
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wali do wielkiego finału. W drugim 
półfinale Opalenica pokonała Skoki 
4:1. W pojedynku o 3 miejsce roze-
granym już na głównej płycie Gim-
nazjum Skoki wygrało z Gimnazjum 
Poznań 4:3. W finale spotkali się 
gospodarze Gimnazjum Opalenica z 
Gimnazjum Witkowo. Mecz trwał 
2x30 minut. Opalenica dominowała 
od początku. Witkowo skutecznie 
się broniło nastawione na grę z 
kontry. Jednak, gdy tylko naszym 
piłkarzom udało się zagrać prosto-
padłą piłkę do napastników sędzia 
liniowy notabene z Opalenicy pod-
nosił chorągiewkę. Opór witkow-
skich gimnazjalistów został przeła-
many w 45 minucie. Golkiper Witko-
wa myśląc, że rzut wolny dla Opale-
nicy będzie wykonywany po gwizd-
ku ustawiał mur stojąc przy słupku. 
Niespodziewanie gospodarze oddali 
strzał zaskakując bramkarza. Po tej 
sytuacji bohater z półfinału Mateusz 
Sczczepaniak nie wytrzymał nerwo-
wo. Obraził sędziego, za co otrzy-
mał jak najbardziej słusznie czerwo-

ną kartkę. Gimnazjaliści z Witkowa 
po tej sytuacji przestali wierzyć w 
końcowy sukces. W dziesiątkę nie 
potrafili się już skutecznie bronić. 
Tracąc w końcówce cztery gole. 
Opalenica zasłużyła na końcowy 
sukces. Grała bardzo dobrą piłkę. 
Jednak gdyby nie sytuacja z 45 
minuty można było pokusić się co 
najmniej o remis. Nic nie zmienia 

Finał w Opalenicy był ostatnim 
etapem Gimnazjady 2007 w Piłce 
Nożnej. Po długiej wyczerpującej 
drodze przyszedł czas walki o meda-
le. Spośród prawie pięciuset gimna-
zjów w Wielkopolsce pozostały tylko 
cztery. Po zmaganiach gminnych, 
powiatowych, rejonowych, przyszedł 
czas na wielki finał wojewódzki. 
Obok Gimnazjum Witkowo oraz 
gospodarzy Gimnazjum Opalenica 

do finałowych zmagań przystąpiły 
także Gimnazjum Skoki i Gimnazjum 
nr 54 z Poznania. W półfinałach 
Gimnazjum Witkowo zagrało z Gim-
nazjum nr 54 Poznań, a Gimnazjum 
Opalenica z Gimnazjum Skoki. Me-
cze były rozgrywane równolegle na 
wyśmienicie przygotowanych bo-
iskach. Główny sponsor Lecha Po-
znań mieszkaniec Opalenicy zainwe-
stował dużo pieniędzy w budowę 

Opalenica: W środę 13 czerwca reprezentanci Gimnazjum im. Adama 
Borysa w Witkowie wzięli udział w finałowym turnieju Gimnazjady Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w Piłce Nożnej. Finałowa batalia rozegrana 
została w kompleksie piłkarskim klubu sportowego Remes Promień 
Opalenica. Gimnazjaliści z Witkowa odnieśli ogromny, historyczny suk-
ces zajmując drugie miejsce w Wielkopolsce.  



Podziękowania należą się nie tylko 
zawodnikom, ale również rodzicom, 
którzy pozwalali swoim dzieciom na 
grę w tylu wyczerpujących turnie-
jach. Dyrekcja i nauczyciele Gimna-
zjum im. Adama Borysa w Witkowie 
byli wyrozumiali dla swoich uczniów. 
W końcówce roku, kiedy ważą się 
sprawy ocen szli reprezentantom 
szkoły na rękę umawiając się z nimi 
na inne terminy. Podziękowania 
należą się także prezesowi Vitcovii 
Hocine Taibi, który bez problemu 
wyrażał zgodę na użyczanie sprzętu 
sportowego zawodnikom. Jan Sztu-
romski trener juniorów szedł na rękę 
trenerom gimnazjum i przestawiał 
kilkukrotnie trening, żeby zawodnicy 
byli wypoczęci przed zawodami. 

Wielu zawodników gimnazjum re-
prezentuje barwy Vitcovii. Marian 
Szczepaniak gospodarz klubu był 
obecny przed zawodami i wydawał 
sprzęt sportowy oraz wodę graczom 
gimnazjum. UGiM w Witkowie za-
pewniał transport na każdy turniej, 
za co także należą się podziękowa-
nia.Dyrektor OKSiR Alicja Wentland 
zezwalała na korzystanie z szatni i 
płyty boiska. Sukces był więc możli-
wy dzięki pomocy wielu osób i insty-
tucji. Filmy z bramkami i ciekawymi 
akcjami oraz zdjęcia ze zmagań 
witkowskich gimnazjalistów można 
znaleźć w internecie na popularnej 
stronie wpisując w wyszukiwarce 
Witkowo. 

(K.Ch) 

faktu, że drugie miejsce w Wielko-
polsce to ogromny sukces gimnazja-
listów z Witkowa. Pierwszy raz re-
prezentacja gry zespołowej awanso-
wała tak daleko. Dotąd tylko witko-
wscy lekkoatleci zdobywali medale. 
Brawa należą się wszystkim zawod-
nikom. Kamil Jóźwiak i Paweł Bosac-
ki dzięki wyśmienitej grze zostali 
zauważeni i zaproszeni na testy do 
szkółki piłkarskiej w Opalenicy. 
Spełniają wymagania, bo oprócz 
umiejętności legitymują się średnią 
ocen co najmniej 3,7 na świadec-
twie. Jeśli przejdą testy i zdobędą 
uznanie trenerów będą mieli szansę 
na grę w wyższych ligach piłkar-
skich. Skład Gimnazjum Witkowo: 

Paweł Bosacki, Piotr Gut, Karol Kral, 
Kamil Sarnowski, Jakub Wojcie-
chowski, Dariusz Hofman, Tomasz 
Starczewski, Kamil Jóźwiak, Jakub 
Moskal, Mateusz Kozioł, Mateusz 
Szczepaniak, Jakub Szczepaniak, 
Patryk Bojarski, Arkadiusz Przydry-
ga. Z powodu kontuzji w finałach 
nie zagrał Waldemar Kwaśniewski. 
Wszystkie zespoły otrzymały pa-
miątkowe dyplomy i puchary. Czoło-
wej trójce wręczono medale i pla-
kietki. Trener zespołu Krzysztof 
Chołodecki oraz wspierający go 
Wojciech Kędzierski byli bardzo 
zadowoleni z wyniku oraz samej 
organizacji finału. Pozostał niedosyt 
po finale, ale druga lokata daje 
także dużo satysfakcji i radości. 
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Spotkanie z aktorem 
W Zespole Szkolno - Przedszkolnym i Gimnazjum w Mielżynie odbyło się 
spotkanie z aktorem panem Andrzejem Malickim, który związany jest z 
Teatrem im. A. Fredry w Gnieźnie od 28 lat.  

W czasie spotkania gimnazjali-
ści zadawali aktorowi pytania. 
 
Anna Banasik: Jakie umiejętności 
powinien posiadać aktor? 
 

Pan Andrzej Malicki: Talent, 
dykcję, poprawną wymowę, dobrą 
pamięć. Aktor musi wykonywać 
ćwiczenia, żeby bez mikrofonu mó-
wić i być słyszanym.Musi mieć ładny 
głos, a mimika musi być wyrazista. 
Aktor musi ćwiczyć gesty, gdyż na 
scenie każdy gest musi być wolniej-
szy i bardziej wyrazisty. Aktor musi 
być plastyczny, gdyż w każdej sytu-
acji musi umieć się zachować. Od-
znaczać się wyobraźnią, żeby potra-
fić przeżywać. 
 

Anna Szczęśniak: Czy trudno 
dostać się do szkoły aktorskiej? 
 

A.M. W Polsce jest 5 uczelni. Prze-
ważnie na 1 miejsce zgłasza się 20 
kandydatów. Egzaminy są wieloeta-
powe, wyczerpujące i trwają kilka 
dni. W komisji siedzą wybitne oso-
by, które zwracają uwagę na 
wszystko. Dostają się osoby, które 
mają czysty poprawny głos, brak 
wad dykcyjnych i predyspozycje 
osobiste. Żeby zdać egzamin trzeba 
zaprezentować: wiersz, prozę 
(szeptem, śmiechem), taniec, rytmi-
kę, zadania na wyobraźnię. 
 

Justyna Szcześniak: Jakie role 
pan gra? 
 

A.M. Zagrałem 100 ról. Dobrze 
czuję się w sztukach komediowych. 
Jestem fanatykiem Aleksandra Fre-
dry. Najdłuższą rolę, którą zagrałem 
to rola Rejenta w „Zemście”. 
 

Wioletta Łuczak: Jak wygląda 
przygotowanie spektaklu? 

A.M. Przygotowanie spektaklu trwa 
wiele miesięcy. To żmudna praca 
wielu ludzi. Aktor pracuje od godzi-
ny 10:00 do 14:00 i od 17:00 do 
21:00. Rano próby, a wieczorem 
spektakl. Aktor nie ma życia prywat-
nego, 1 godzinę przed spektaklem 
musi być na scenie do charakteryza-
cji, żeby rozgrzać gardło. Aktor 
powtarza na głos rolę, musi rozćwi-
czyć mięśnie, zapomnieć o kłopo-
tach, radościach, wczuć się w rolę. 
 

Wojtek Lisiak: Skąd czerpie pan 
pomysły? 
 

A.M. Aktor jest wnikliwym obserwa-
torem życia. Czasem obserwuje 
ludzi a spostrzeżenia z otaczającego 
świata przekazuje na scenie. 
 

Michał Ścigocki: Czy chciałby pan 
być aktorem filmowym? 
 

A.M. Nie chciałbym, ponieważ nie 
miałbym bezpośredniego kontaktu z 
widownią. 
 

Anna Banasik: Czy aktorstwo jest 
pana sensem życia? 
 

A.M. Interesuję się teatrem i jest mi 
obojętne co gram. 
 

Anna Szczęśniak: Poza teatrem 
jakie są pana zainteresowania? 
 

A.M. Interesuję się l iteraturą 
(czytam pasjami), muzyką. Poza 
tym piszę programy kabaretowe 
gwarą gnieźnieńską. 
 
Aktor zaprosił uczniów Zespołu do 
zwiedzenia teatru (poznania warsz-
tatu pracy aktora) w czasie dni 
otwartych. 
 

Barbara Nowakowska 

Pierwsze aktorskie kroki stawiał w 
teatrze studenckim Nurt w Pozna-
niu. Przez wiele lat prowadził wrze-
siński teatr Fakt, zdobywając z ze-
społem wiele nagród (m.in. Złota 
Maska, Pegaz). Za pracę z młodzie-
żą otrzymał w roku 1985 Medal 
Młodej Sztuki. Jest wielokrotnym 
laureatem nagrody „Białego bzu” dla 
najpopularniejszego aktora Wielko-
polski. Od kilku lat pełni funkcję 
przewodniczącego Koła Związku 
Artystów Scen Polskich przy gnieź-
nieńskim teatrze. 
Organizatorką spotkania była na-
uczycielka nauczania zintegrowane-
go Barbara Nowakowska, która 
gościła już aktora. Pan Andrzej 
Malicki dwa razy brał udział w zaję-
ciach warsztatowych na kółku te-
atralnym prowadzonym przez panią 

Barbarę Nowakowską. 
C el em zorgani zowanego dl a 
uczniów Zespołu spotkania było 
podzielenie się swoim doświadcze-
niem dotyczącym sztuki aktorskiej. 
Aktor opowiadał o swojej pracy. 
Już w szkole podstawowej odkrył 
zainteresowania do nauk humani-
stycznych dużo czytał. W czasie 
studiowania psychologii zaczynał 
jako recytator akademijny. Wystę-
pował w teatrze studenckim 
(kabaret). Po ukończeniu studiów w 
sierpniu zaczynał jako adept w 
teatrze, a we wrześniu wszedł w 
sztukę jako debiutant. Nie miał 
przygotowania do zawodu aktora. 
Przez 4 lata uczył się na scenie 
gnieźnieńskiej. Egzaminy zdał eks-
ternistycznie w Warszawie. Ukończył 
studia reżyserskie. 



50 lecie GKS „Vitcovia” Witkowo 
ski wręczyli listy gratulacyjne preze-
sowi klubu Hocine Taibi.  

Następnie Przedstawiciele Wielko-
polskiego Związku Piłki Nożnej w 
Poznaniu wiceprzewodniczący działu 
dyscypliny Mieczysław Biegała oraz 
sekretarz wydziału dyscypliny Paweł 
Śl iwowski wręczyli odznaczenia 
przyznane działaczom klubu. Złotą 
odznaką uhonorowano: Stanisława 
Michno, Wiesława Hofmana oraz 
Stefana Lebudę. Srebrną odznakę 
otrzymali: Sylwester Korpik, Zdzi-
sław Łobodziec, Jan Szturomski, Jan 
Makowski, Zenon Burchardt, Andrzej 
Jaworski i Bogusław Brzozowski.  

Pamiątkowe medale dla byłych i 
obecnych działaczy klubu z rąk 
burmistrza Krzysztofa Szkudlarka 
oraz prezesa klubu Hocine Taibi 
otrzymali: Zbigniew Kacza, Wiesław 
Tomaszewski, Jarosław Gielewski, 
Krzysztof Szkudlarek (z rąk preze-
sa), Katarzyna Wełnitz, Robert Smo-
larczyk, Stanisław (Piotr) Topolski, 
ZPN Konin, Przedstawiciel rodziny 
Walentego Olczaka, Zenon Kubiak, 
Tadeusz Śliwecki, Agnieszka Wojty-
ra, Grzegorz Stasiak, Sławomir 
Jeziorski, Jan Orchowski, Przedsta-
wiciel Starostwa Gnieźnieńskiego, 

Leszek Chabowski, Leon Andrzej-
czak, Marian Gadziński, Edward 
Robaszkiewicz, Marcin Kowalski, 
Dariusz Roemer, Andrzej Pawela, 
Marian Szczepaniak, Hieronim Bie-
niara, Sławomir Krzysztofik, Piotr 
Sybilski, Jan Kupś, Jarosław Miczke, 
Janusz Mankiewicz, Krzysztof Naroż-
ny, Piotr Czarnecki, Piotr Jóźwik, 
Jadwiga Krzewińska, Marian Szcze-
śniak, Alicja Wentland, Piotr Jezior-
ski, Józef Szczepankiewicz, Roman 

Popek, Aleksandra Wojciechowska, 
Grzegorz Piotrowski.  

Zainteresowani mogli w trakcie 
imprezy wziąć udział w loterii fanto-
wej, w której głównymi nagrodami 
były: telefon komórkowy, kuchenka 
mikrofalowa oraz odtwarzacz DVD. 
Do każdego losu dodawano okolicz-
nościowy folder. Można było także 
zakupić okolicznościowy kubek 
zrobiony specjalnie na 50 lecie 
klubu. Chętni mogli obejrzeć wysta-
wę ukazującą historię klubu oraz 
witkowskiej piłki nożnej oraz wpisać 
się do księgi pamiątkowej. W ogród-
kach piwnych Sebastian Michałow-
ski, Karol Walczak i Jan Kupś ofero-
wali smaczne jedzenie i chłodne 
piwo.  

Następnie rozpoczął się mecz 
piłkarski Oldboje Witkowo kontra 
Vitcovia Witkowo. Przed meczem 
pożegnano kwiatami Szymona Dep-
czyńskiego, którego czeka służba 
wojskowa. To właśnie Szymon 
Depczyński zdobył jedynego gola w 
meczu. Vitcovia zwyciężyła 1:0. 
Skład Vitcovii: Adam Garczyk, Bar-
tosz Jaworski, Adam Heliasz, Robert 
Przychodzki, Damian Szczepaniak, 
Marcin Pietrowski, Daniel Szczepa-

niak, Dawid Kustra, Szymon Dep-
czyński, Karol Szymczak, Piotr Ja-
nusz, Tomasz Strycharz, Adrian 
Matuszewski, Piotr Chlebowski, 
Marcin Sterling, Krzysztof Hoffmann. 
Skład Oldbojów: Bogusław Brzozow-
ski, Jacek Kanior, Rafał Śliwecki, 
Józef Grobelny, Marek Wydra, Woj-
ciech Czaplicki, Zdzisław Miśta, 
Wojciech Kędzierski, Roman Or-
chowski, Janusz Połczyński, Andrzej 

Wspomnienia niektórych osób sięga-
ją nawet C klasy, jednak dotyczy to 
raczej drugiej drużyny Vitcovii. Lata 
świetności to gra w III lidze między 
innymi z Lechem Poznań. Aktualnie 
Vitcovia balansuje między A klasą, a 
klasą okręgową. Choć wszystko 
wskazuje na to, że ponownie dopi-
sze jej szczęście i może nawet bez 
baraży pozostanie w klasie okręgo-
wej. 

Uroczystości jubileuszowe rozpo-
częła Msza Święta w kościele para-
fialnym p.w. Św. Mikołaja w Witko-
wie. Mszę celebrował proboszcz ks. 
Stanisław Goc, który przywitał 
wszystkich przybyłych. Wyrazi ł 
zadowolenie, że uroczystość roczni-
cowa powstania klubu piłkarskiego 
rozpoczyna się właśnie Mszą Świętą 
w kościele. Na uroczystości obecni 
byli przedstawiciele UGiM w Witko-
wie, byli i obecni zawodnicy, działa-

cze, kibice i sympatycy klubu. Szko-
da tylko, że spora liczba piłkarzy nie 
znalazła czasu na uczestnictwo we 
mszy.  

Następnie na stadionie miejskim 
w Witkowie prowadzący imprezę 
Marek Łabarewicz powitał przyby-
łych gości. Nie wszyscy zaproszeni 
przybyli na uroczystość. Szczególnie 
ubolewano nad nieobecnością naj-
bardziej znanego wychowanka i 

trenera klubu Adama Topolskiego. 
Zaproszeni goście m.in. : Starosta 
Powiatu Gnieźnieńskiego Piotr 
Gruszczyński, Burmistrz GiM w 
Witkowie Krzysztof Szkudlarek, 
Przedstawiciel Konińskiego Związku 
Piłki Nożnej Wiesław Tomaszewski, 
Przedstawiciel Dowództwa 33 Bazy 
Lotniczej w Powidzu Płk. Robert 
Nowak oraz Przedstawiciele Wielko-
polskiego Związku Piłki Nożnej 
Mieczysław Biegała i Paweł Śliwow-

Dnia 30 czerwca 2007 roku w Witkowie odbyły się uroczystości związa-
ne z 50-cio leciem powstania klubu piłkarskiego GKS „Vitcovia” Witko-
wo. Zespół z Witkowa przez te 50 lat rywalizował na kilku „frontach”.  
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Na konkurs nadesłanych zostało 
650 prac z całej Polski. W konkursie 
wzięły udział dzieci z przedszkoli, 
szkół podstawowych, szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych z 
całego kraju.  

Na konkurs trzeba było wykonać 
pracę plastyczną techniką płaską 
mógł to być rysunek, grafika oraz 
wszystkie techniki malarskie jak też 
collage.  

Prace dzieci wystawione zostały w 
Senacie RP. 

Natalia Patrzek została laureatem 
tego konkursu.  

Wychowawczyni Natalii Barbara 
Nowakowska pod kierunkiem, której 
wykonano pracę otrzymała podzię-
kowanie od Senatora Piotra Boronia. 

„Dzięki Pani pracy Rok Krakowa 
ogłoszony przez Senat RP znalazł 
piękne odzwierciedlenie w Wystawie 
Witraży. To właśnie witraż jest naj-
bardziej ze wszystkich sztuk połą-

czeniem boskiego światła i ludzkie-
go rzemiosła.  

Idea edukacji młodego pokolenia 
rozbudzanie w nim świadomości 
historycznej jest godne uznania i 
stanowi nieodłączny element naszej 
narodowej tożsamości.  

Swobodna twórczość wyrażająca 
się poprze różnorodne formy eks-
presji daje szansę zaistnienia uta-
lentowanym dzieciom, rozwija ich 

artystyczne zainteresowania, a 
także kształtuje i utrwala wiedzę o 
Krakowie poprzez tematykę prac. 
Możliwość zaprezentowania swoich 
własnych prac na wystawie pokon-
kursowej jest niewątpliwie wspania-
łą nagrodą dla młodych artystów. 
Życzę by radość widoczna na twa-
rzach laureatów dawała Pani moty-
wacje do osiągania kolejnych wspa-
niałych efektów w trudnej codzien-
nej pracy"- napisał w swoim podzię-
kowaniu Senator Rzeczypospolitej 
Polskiej Piotr Boroń.  

Natalia Patrzek w tym roku brała 
udział w trzech konkursach ogólno-
polskich, w których trzykrotnie 
została laureatką. Jest to wspaniała 
nagroda i docenienie talentu dziew-
czynki. 

Organizatorem tego konkursu 
była Rada Programowa obchodów 
750-lecia Lokacji Miasta Krakowa, 
Małopolski Kurator Oświaty oraz 
Senator RP Piotr Boroń.  
 

Barbara Nowakowska 

Radacz, Sławomir Tylak, Grzegorz 
Szczepski, Jan Makowski, Wiesław 
Kaczmarek, Jerzy Stasiak, Dariusz 
Kujawski, Emil Krechut. Taki był 
awizowany skład na mecz. Kilku 
graczy nie dotarło na spotkanie. Do 
zespołu dołączyli jeszcze Włodzi-
mierz Walczak i Krzysztof Chołodec-
ki.  

W przerwie meczu i po spotkaniu 
wręczano statuetki oraz medale 
byłym i obecnym zawodnikom klu-
bu. Z rąk zastępcy burmistrza Maria-
na Gadzińskiego, przewodniczącego 
komisji ds. sportu Piotra Jóźwika 
oraz wiceprezesa Vitcovii Witkowo 
zostali wyróżnieni: Ireneusz Kubiak, 
Piotr Janusz, Henryk Wojtkowiak, 
Roman Orchowski, Marcin Nowak, 
Zbigniew Reformat, Włodzimierz 
Walczak, Mirosław Kowalski, Adam 

Brząkowski, Daniel Szczepaniak, 
Hocine Taibi, Grzegorz Wojtkowiak, 
Stanisław Antoszczyszyn, Marcin 
Pietrowski, Ryszard Sikorski, Zdzi-
sław Miśta, Rafał Śliwecki, Dariusz 
Kujawski, Gabriel Dzięcielak, Włodzi-
mierz Szcześniak, Krzysztof Kamiń-
ski, Janusz Dajwłowski, Paweł Bart-
kowiak, Apolinary Sierszulski, Józef 
Ratajczyk, Damian Szczepaniak, 
Marek Łabarewicz, Józef Szkudlarek, 
Grzegorz Kral, Adam Heliasz, Feliks 
Reformat, Jerzy Niedolistek, Euge-
niusz Hofman, Leszek Galant, Grze-
gorz Mankiewicz, Tomasz Radecki, 
Sebastian Michałowski, Waldemar 
Popek, Michał Roszkowiak, Seba-
stian Marysiak, Emil Krechut, Woj-
ciech Topolski, Zbigniew Jaworski, 
Marcin Sterling, Maciej Bruch, 
Krzysztof Chmielewski, Wiesław 
Kaczmarek, Waldemar Reformat, 
Zbigniew Konieczka, Robert Przy-
chodzki, Bartosz Matusz, Sebastian 
Topolski, Tomasz Strycharz, Jerzy 
Stasiak, Dariusz Płusa, Michał Siwa, 
Adam Jurkiewicz, Jacek Kanior, 
Andrzej Kral, Maciej Jaworski, Ro-

man Hęś, Jan Kustra, Wojciech 
Knast, Krzysztof Szcześniak, Woj-
ciech Dylewski, Ryszard Chmiel, 
Krzysztof Chołodecki, Krzysztof Kral, 
Adam Topolski, Wacław Makowski, 
Piotr Monterial, Piotr Chlebowski, 
Rafał Pietrowski, Marek Kaszyński, 
Henryk Banasik, Karol Szymczak, 
Stanisław Majchrzak, Sławomir 
Tylak, Szymon Depczyński, Jan 
Połczyński, Marcin Wolkiewicz, 
Stanisław Modrzejewski, Wojciech 
Kędzierski, Dawid Kustra, Grzegorz 
Szczepski, Tomasz Sikorski, Bartosz 
Jaworski, Marek Szymański, Andrzej 
Starczewski, Józef Grobelny, Jerzy 
Rokita, Roman Gębala, Janusz Wal-
czak, Wojciech Czaplicki, Józef 
Rachut, Mieczysław Nowicki, Zbi-
gniew Cichy, Jacek Pawłowski, 
Marek Wydra, Andrzej Nowakowski, 
Roman Szturomski, Adrian Matu-

szewski, Andrzej Radacz, Sławomir 
Rutecki, Krystian Dylewski, Klemens 
Tomaszewski, Grzegorz Kamiński, 
Adam Gorcych, Rafał Sterling, Jan 
Bąkowski, Tomasz Hoffmann, Hen-
ryk Knast, Krzysztof Hoffmann, 
Paweł Skudzawski, Krzysztof Stefan-
kiewicz, Leszek Nowak, Krzysztof 
Kowalski, Bogdan Chmielewski, 
Marian Dylewski, Piotr Śliwecki. Na 
koniec pamiątkowymi medalami 
uhonorowano trampkarzy i juniorów 
Vitcovii. 

 
Na koniec części oficjalnej prowa-

dzący Marek Łabarewicz zaprosił 
wszystkich chętnych do wzięcia 
udziału w licytacji piłki nożnej z 
podpisami zawodników Groclinu 
Grodzisk Wielkopolski. Pogratulował 
wszystkim odznaczonym i uhonoro-
wanym. Podziękował wszystkim za 
przybycie i zaprosił do zabawy ta-
necznej przy muzyce zespołu 
„Problem”. 

 
(K. Ch.) 

Sukcesem dla Natalii Patrzek uczennicy klasy drugiej Szkoły Podstawo-
wej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie zakończył się udział 
w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży na 
Projekt Witraża pod tytułem „Krakowskie Witraże Nawiązujące do Tra-
dycji Przedlokacyjnej i Lokacyjnej Miasta Krakowa" zorganizowanego z 
okazji 750-lecia Jubileuszu Lokacji Królewskiego Miasta Krakowa. 

Artystyczny sukces 





Zakład Usługowo - Handlowy Eltech  

 Katalog firm 

W styczniu 2006r. na stronie 
internetowej Urzędu Gminy i 
Miasta w Witkowie powstał 
„Katalog Firm”. Katalog powstał 
w celu promowania przedsię-
biorców prowadzących działal-
ność w Gminie i Mieście Witko-
wo. Reklama internetowa stano-
wi najlepsze źródło wiedzy o 
przedsiębiorstwach i ich produk-
tach, dlatego zgromadziliśmy w 
formie katalogu dane teleadre-
sowe, oferty oraz opisy profilu 

Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie 
ul. Gnieźnieńska 1, 

 promocja@witkowo.pl 
telefon: (061) 477-81-94 
 

Gminnego Centrum Informacji 
ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a, 

 gci@gci.witkowo.pl 
telefon: (061) 477-73-00 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie informacji do 

W każdym numerze „Witkowskich Wiadomości Samorządowych” zaprezentujemy Państwu jedną z firm działających  
na terenie gminy Witkowo, o której informacja zamieszczona została w katalogu firm. 

Adres ul. Wiejska 1b, 62-230 Witkowo  
Telefon: 502-685-795 

Naprawa: 
- pralek 
- odkurzaczy 
- kuchenek elektrycznych 
- robotów 
- innego sprzętu AGD 
- kosiarek elektrycznych 
 

Sprzedaż: 
- worków do odkurzaczy 
- węży do pralek 
- wyłączników 
- innych części do sprzętu AGD 
 

Czynne 
Poniedziałek - Piątek 9-16 
Sobota 8-12 
 

Witkowo Wiejska 1b 

Bezpłatna reklama 

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy Witko-

wo do nadsyłania materiałów promocyjnych do publikacji w ka-

talogu firm. Wystarczy przygotować krótką informację o prowa-

dzonej działalności oraz dane adresowe.  
 

Nadesłane materiały zostaną zamieszczone na stronie Interneto-

wej Urzędu www.witkowo.pl (Oficjalną stronę internetową Urzędu     

w ciągu miesiąca odwiedza około 5000 internałtów) oraz zostaną opu-

blikowane na łamach Witkowskich Wiadomości Samorządowych 

(bezpłatne wydawnictwo o nakładzie 1000 egzemplarzy docierające bezpo-

średnio do mieszkańców Gminy).  
 

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 

62-230 Witkowo 

ul. Gnieźnieńska 1  

telefon: (0 61) 477-81-94 (wew. 31)  

e-mail: promocja@.witkowo.pl 
 

 

Zachęcamy wszystkich do bezpłatnej promocji swojej firmy 

działalności firm. Poprzez kata-
log, oferta firm dotrze do więk-
szej grupy odbiorców. Chcemy 
pomóc Przedsiębiorcom w po-
większaniu rynków zbytu oraz w 
znalezieniu i nawiązaniu wielu 
nowych, korzystnych kontaktów. 
Zachęcamy wszystkich przedsię-
biorców z terenu Gminy i Miasta 
Witkowo do zaprezentowania 
(bezpłatnie) swojej firmy na 
łamach strony internetowej 
urzędu. 



Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny 

Adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, 62-230 Witkowo ul. Gnieźnieńska1 
Zespół Redakcyjny: Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska, Anna Kwapich, Krzysztof Dziel. 
Skład Graficzny: Krzysztof Dziel     Druk: Drukarnia Majorczyk. 
 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
Niezamówionych materiałów i utworów redakcja nie zwraca. 

tel. (061) 477 81 94 (wew. 31) 
fax: (061) 477 88 55 
e-mail: promocja@witkowo.pl  
www.witkowo.pl 
www.bip.witkowo.pl 

 
FirmaFirma  „Musielak”„Musielak”   
Witkowo 62Witkowo 62--230 ul. Dworcowa 22230 ul. Dworcowa 22  
tel. (061) 477tel. (061) 477--8080--66 66   
tel. kom. 606tel. kom. 606--814814--848848  

Kompleksowe Usługi PogrzeboweKompleksowe Usługi Pogrzebowe  

FirmaFirma istnieje od  istnieje od 1938 r.1938 r. jesteśmy z wami  jesteśmy z wami   
w najtrudniejszych chwilach od ponad w najtrudniejszych chwilach od ponad 69 lat69 lat    

-- Czynne całą dobę Czynne całą dobę   
-- Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości  
-- Autokarawan  Autokarawan --Transport na terenie gminy gratisTransport na terenie gminy gratis  
-- Przewozy zwłok  Przewozy zwłok -- pozwolenie cały kraj. pozwolenie cały kraj.  
-- Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali  Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali   
-- Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej  
-- Nekrologi  Nekrologi -- Krzyże  Krzyże -- Tabliczki na krzyże Tabliczki na krzyże  
-- Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych. Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych.  

Telefon zaufania  
Od dnia 03.04.2007r. uruchomiony został dyżur in-
terwencyjno - wspierający dla osób z problemem 
alkoholowym i członków ich rodzin. 

 

Porady udzielane są osobiście lub telefonicznie 
w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca od 
godz. 1800 do godz. 1900 w Punkcie Konsultacyj-
nym - Witkowo, ul. Sportowa 15 
telefon zaufania 061 4778134 

INFORMACJA 
Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie informuje, że do dnia 

15 września 2007r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 

15 października 2007r w UGiM w Witkowie pok. nr 20 można 

składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym w formie stypendium szkolnego.  

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia 

uprawniająca o ubieganie się o pomoc materialną o charakterze 

socjalnym, nie może przekroczyć 351,00 zł netto.  
 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 

OGŁOSZENIE 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

\ 
W REFERACIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM 

 
Główne obowiązki: 
- kontrola zgodności z uchwałą budżetową planów finansowych oraz mie-
sięcznych sprawozdań jednostek budżetowych, 
- opracowywanie materiałów, informacji i analiz dotyczących wykonania 
budżetu gminy, 
- prowadzenie rozliczeń z bankiem, 
- przekazywanie sprawozdań finansowych drogą elektroniczną do organu 
nadzoru, 
- wystawianie not księgowych, 
- wykonywanie prac zleconych przez przełożonych. 
 

Wykształcenie:  
- wyższe. 
 

Wymagania: 
- minimum 2-letnie doświadczenie w księgowości, 
- obsługa księgowych programów komputerowych, 
- zdolności analityczne, dyspozycyjność i komunikatywność, 
- wiedza z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i planowania budże-
towego, 
- kultura pracy i kultura osobista. 
 

Wymagane dokumenty: 
▪ list motywacyjny z CV, 
▪ kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery 
zawodowej), 
▪ kserokopie świadectw pracy, 
▪ kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
▪ podpisane pisemne oświadczenie o niekaralności, 
▪ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych do celów rekrutacji. 
 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie  
do 20 sierpnia 2007 r. osobiście lub pocztą na adres: 
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 
ul. Gnieźnieńska 1 
62-230 Witkowo 
 

Inne informacje: 
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie 
rozmowy wstępnej, oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie 
zniszczone. 

OGŁOSZENIE 
Uprzejmie informujemy, że Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Poznaniu na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem 
Zdrowia oraz Burmistrzem Gminy i Miasta w Witkowie w dniu  

12 września (środa), w godz. 9:00-16:00  
na parkingu przy Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie,  

ul. Gnieźnieńska 1 przeprowadzi  
bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet  
z przedziału wiekowego 50 - 69 lat (rocznikowo)  

oraz  
badania w ramach programu profilaktyki jaskry (I i II etap)  

dla kobiet i mężczyzn powyżej 35 roku życia. 
 

Badania zostaną przeprowadzone w dwóch ambulansach medycznych 
wyposażonych w najwyższej klasy aparaturę diagnostyczną. 
Wyniki okulistyczne pacjenci otrzymują bezpośrednio od lekarza, nato-
miast wyniki badań mammograficznych po 14 dniach od daty badania 
na adres domowy. 
  

Osoby zainteresowane badaniami mogą rejestrować się na w/w dzień i 
godzinę (od poniedziałku do piątku), korzystając z bezpłatnej infolinii - 
na numer 0 800-101-201 
 

Dla osób, które nie spełniają kryteriów wiekowych istnieje możliwość 
wykonania powyższych badań odpłatnie: mammografia - 70,oo zł 
jaskra (I etap) - 40,oo zł 
jaskra (II etap) - 50,oo zł 
 

Na badania proszę zabrać dowód osobisty !!! 
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