Dzień Dziecka
Każdego roku w dniu 1 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień
Dziecka. Również w tym roku władze samorządowe Gminy i Miasta nie
zapomniały o najmłodszych mieszkańcach i zorganizowały im wspaniałą
imprezę, która odbyła się tym razem na terenie Parku Miejskiego „Strzelnica” przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie.

zabawy.

Spółdzielnia

Występ artystyczny w tym roku

z Witkowa, firma „GŁOWACCY”

przygotowała Agencja Artystyczno

z Witkowa, „CONCORDIA POLSKA”
TUW z Poznania, Pan Marek Szuba -

zabaw
Organizatorami imprezy byli: Urząd

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie,
Szkoły Podstawowej w Gorzykowie,

Sportu i Rekreacji oraz Gminna

OCHRONKI im.Dzieciątka Jezus oraz

Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania

dzieci z Domu Pomocy Społecznej

Problemów

w Mielżynie.

Do

wspólnej

Alkoholowych.

zabawy

zostały

Uroczystego

otwarcia

Rolniczych

„TEART” z Krakowa z programem
interaktywnych

„CLOWNADA”
Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury,

Kółek

-

Clowna

pt.

Patyka

i Clownowej Patysi.

Hurtownia Papiernicza z Gniezna,
Zespół

Parków

Krajobrazowych

z Poznania, Firma „SUN-PLUS” Place

Dzieci były zadowolone z zabaw

Zabaw ze Swarzędza oraz Katarzyna

przygotowanych przez zespół, za które

i Wiesław Wojtyra z Witkowa.

dodatkowo można było otrzymać

Można było też skorzystać z atrakcji -

nagrody. Dodatkowo każde dziecko

Dmuchanego Zamku, przejażdżek

dokonał

zaproszone dzieci z Przedszkola

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie -

Miejskiego „BAJKA” w Witkowie,

Krzysztof Szkudlarek, który serdecznie

Przedszkola w Kołaczkowie, Zespołu

powitał wszystkie dzieci i złożył im

Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie,

z okazji święta życzenia i życzył udanej

z Przedszkola i klas „O” otrzymało

samochodzikami i zakupić słodkości

słodki upominek i napój od sponsorów.

w licznych punktach handlowych. Na

A byli nimi w tym roku: Gminna

następną tak, udaną imprezę przyjdzie

Spółdzielnia

im czekać cały rok.

„SCh”

z

Witkowa,

Spółdzielnia Mleczarska z Witkowa,

(S.A.)

Święto w Skrzydle

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Na początku czerwca na lotnisku w Powidzu odbył się uroczysty apel

W budynku oświatowym w Witkowie odbyło się podsumowanie

z okazji święta 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, na które zostali

zorganizowanego przez Ośrodek Kultury Sportu Rekreacji w Witkowie

zaproszeni dowódcy podległych i zaprzyjaźnionych jednostek, władze

konkursu fotograficznego pn. „ Przyroda i krajobraz Gminy i Miasta Witkowo”

samorządowe i administracyjne z Powidza, Słupcy, Gniezna i Witkowa.

Na konkurs wpłynęło 57 prac. Jury
po
W uroczystej zbiórce wzięły udział
pododdziały z 33.Bazy Lotniczej, 3.
Skrzydła Lotnictwa Transportowego i

z Bytomia, która za swój pokaz
otrzymała gromkie brawa.
Święto

Skrzydła

połączono

14 eskadry lotnictwa transportowego.

z Międzynarodowym Dniem Dziecka.

Gości przywitał generał brygady pilot

Na zwiedzających czekała grochówka

Tadeusz Mikutel, dowódca 3. Skrzydła

wojskowa i pokaz sprzętu lotniczego.

Lotnictwa

Dużym zainteresowaniem cieszyło się

Tr a n s p o r t o w e g o .

Uroczystość uświetniła Orkiestra

zwiedzanie

Garnizonowa

Herculesa, Bryzy i Casy.

Sił

Powietrznych

samolotów:

obejrzeniu

postanowiło

wszystkich

przyznać

prac

pierwsze

Szczepańskiemu
w

Witkowie

z

Gimnazjum

oraz

Maciejowi

Woźniakowi ze Szkoły Podstawowej

miejsce Monice Kierzek uczennicy

w Gorzykowie. Wszystkim laureatom

Szkoły Podstawowej w Gorzykowie.

nagrody ufundowane przez Ośrodek

Dwa równorzędne drugie miejsca Jury

Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

przyznało Julicie Nijak - uczennicy

wręczył Stanisław Rajkowski dyrektor

w Gorzykowie

Ośrodka, który jednocześnie zachęcił

oraz Dawidowi Wolskiemu ze Szkoły

Szkoły Podstawowej

zebraną w sali młodzież do udziału

Podstawowej nr 2 w Witkowie. Trzecie

w zajęciach warsztatowych z zakresu

C-130
(na)

miejsce

przypadło

Monice

fotografii,

Szkoły

organizował od września br.

Krzyżanowskiej

ze

Podstawowej

Gorzykowa

z

a wyróżnienia przyznano Rafałowi

które Ośrodek będzie

(S.R.)

Podsumowanie Sezonu Ligowego Sekcji Szachowej Jurand Witkowo
W ostatnim meczu w sezonie, rozegranym w dniu 26.04.2009r.,
szachiści Juranda Witkowo spotkali się z drużyną Raszyn Poznań. Po
bardzo zaciętej walce niestety szachiści z Witkowa przegrali 2,5pkt. do
3,5pkt. Mecz nie miał większego znaczenia dla układu tabeli, gdyż i tak
już wcześniej wiadomo było, że obie drużyny nie mają szans na
utrzymanie się w trzeciej lidze.

- Paulina Rewers: 3,5pkt. z 9 partii.

Generalnie drużyna Jurand Witkowo

składa serdeczne podziękowania
Urzędowi Gminy i Miasta Witkowo za

w rozgrywkach wielkopolskiej trzeciej

wsparcie działalności szachowej

ligi szachowej seniorów wypadła

w sezonie 2008/2009. Kierownik sekcji

słabo. Wpływ na taki wynik miało wiele

szachowej

dziękuje

wszystkim

zawodnikom za grę oraz pracownikom
Klubu

Garnizonowego

i

Panu

Stanisławowi Antoszczyszynowi, za

Wyniki na poszczególnych „deskach” w meczu Raszyn Poznań - Jurand Witkowo

wkład i zaangażowanie w organizację

wyglądały następująco:

zabezpieczenia meczów ligowych.

Seniorzy sekcji szachowej Jurand

indywidualnie zawodnicy zdobyli 23,5

Witkowo, w sezonie 2008/2009, po raz

pkt na poszczególnych szachownicach.

drugi uczestniczyli w rozgrywkach III

Poszczególne zdobycze punktowe

c z y n n i k ó w.

zawodników według ustawienia na

problemy

W rozgrywkach uczestniczyło

szachownicach

zawodników

dwanaście zespołów z: Poznania,

zestawienie poniżej:

rozstawienia rozegrało tylko po kilka

Rawicza, Kórnika, Wrześni, Wolsztyna,

- Zbigniew KUDLIŃSKI: 2pkt. z 10 partii;

pojedynków. Rezerwowi nie sprostali

Śremu, Gniezna, Konina i Witkowa.

- Krzysztof KAPRAL: 5,5pkt. z 11 partii;

wysokiemu poziomowi prezentowanej

- Damian KROCZKA: 0,5pkt. z 10 partii;

gry przez przeciwników.

Wielkopolskiej Ligi Szachowej.

Drużyna Jurand Witkowo zajęła
dwunastą

lokatę

w

końcowej

klasyfikacji. Z rozegranych jedenastu

przedstawia

- Mariusz MIERZEJEWSKI: 4,5pkt. z 11
partii;

spotkań, witkowianie jedno wygrali,

- Robert MANTORSKI: 4pkt. z 6 partii;

dwa mecze zremisowali, a osiem

- Emilia PODYMSKA: 1pkt. z 2 partii;

spotkań

przegrali.

W

sumie

- Józef PAZGAN: 2,5pkt. z 7 partii;

Przede
ze

wszystkim

składem.
z

Dwoje

podstawowego

W następnym sezonie szachiści
z Witkowa zagrają w lidze okręgowej.
Będzie znowu szansa na awans do
wyższej klasy rozgrywek.
Sekcja Szachowa Jurand Witkowo

Następny sezon rozpocznie się
najprawdopodobniej w grudniu 2009
roku.

Serdecznie

z a p ra s z a m y

wielbicieli „królewskiej gry” do
kibicowania zawodnikom z Witkowa.
(MARIO)

Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień Bibliotekarza

W dniu 27 maja co roku świętujemy Dzień Samorządu Terytorialnego,

W dniu 8 maja pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy otrzymali

dla upamiętnienia daty przeprowadzenia pierwszych w pełni demokraty-

od samorządowców Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka, zastępcy

cznych wyborów samorządowych do rad gmin i miast, które odbyły się

Mariana Gadzińskiego oraz sekretarza Elżbiety Kiełpińskiej, Dyrektorów

27 maja 1990 roku. Osiem lat później struktura podziału terytorialnego

Szkół oraz bibliotekarskiej braci życzenia wytrwałości, uporu i energii.

została wzbogacona o powiaty.

W Dniu Samorządu Terytorialnego
dzieci

z

przedszkola

przygotowały

pod

„Bajka”

opieką

Pani

Małgorzaty Kalinowskiej program

cza cza”, „Na cztery i na sześć”.
Przedszkolaki
Samorządowcom
wręczyły

kwiaty.

złożyły

życzenia

oraz

Program

ten

Życzono wiele pomysłów na
szerzenie w społeczeństwie wiedzy
i informacji oraz kultury nawyku
czytania, a przede wszystkim
poszanowania dla słowa
drukowanego.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Witkowie jest biblioteką
multimedialną która łączy w sobie
edukację, informację i rozrywkę.
Tak jak zmienia się oblicze
współczesnych bibliotek tak zmienia
się wizerunek zawodu bibliotekarza.
Sukces biblioteki jest sukcesem jej
pracowników, a zawód bibliotekarza

ewaluuje się w bardzo szybkim
tempie. Czynnikami decydującymi o
tych przemianach są zmiany w
organizacji pracy bibliotek, nowe
zbiory biblioteczne, automatyzacja
i komputeryzacja. W pracy
bibliotekarza niezbędna jest
komunikatywność, a współczesny
bibliotekarz musi być wszechstronny.
Musi być dobrym organizatorem,
psychologiem, pedagogiem. Poza tym
musi być kompetentnym,
komunikatywnym, wykształconym, jak
r ó w n i e ż m i ł y m i s e r d e c z ny m
człowiekiem.
(B.Sz.)

słowno - muzyczny,
przedstawiły m.in.

w którym

podziwiali pracownicy UGiM oraz Radni

piosenkę „Już

- członkowie Komisji Szkolnictwa,

w przedszkolu”, taniec z chustami,
układ taneczny do piosenki „ Tęcza cza

Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.
(M.L.)

W imieniu wszystkich czytelników
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie
składamy serdeczne podziękowanie i nadajemy
TYTUŁ HONOROWEGO PRZYJACIELA BIBLIOTEKI
osobom, które czynne przyłączyły się do naszej akcji:
PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE
pani Barbarze Radacz, pani Ewie Nowak, pani Annie
Muszyńskiej, pani Czesławie Rybarczyk, panu Krzysztofowi
Tamiole, oraz : Julii Muszyńskiej, Anice Sierszulskiej,
Rafałowi Mikołajczakowi, Renacie Kierzek, Arkadiuszowi
Musiałkowskiemu, Marlenie Musiałkowskiej, Tomaszowi
Maciejewskiemu, Damianowi Czesak, Aleksandrze
Walińskiej, Emilii Włodarczyk, Łukaszowi Włodarczykowi,
Magdalenie Sikorze, Marlenie Jeżewskiej, Dominice
Bobrowskiej i Rafałowi Szczepańskiemu.

Wymiana Szkolna Uczniów Gimnazjum Im. Adama Borysa oraz Haupt Und Realschule Candenberge
W dniach 25 - 30 maja 2009 witkowskie gimnazjum ponownie
odwiedziła młodzież Haupt- und Realschule Cadenberge
z zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Am Dobrock. Była to już trzecia
wizyta młodzieży niemieckiej w naszej szkole i gminie. Głównym celem
tegorocznego spotkania, którego temat brzmiał: „W poszukiwaniu
śladów wspólnej historii”, było przybliżenie uczniom elementów
wspólnej historii dot. naszego regionu, poznanie przez młodych
Niemców naszej kultury oraz nawiązanie kontaktów i przyjaźni
pomiędzy uczestnikami z Polski i Niemiec.

Spotkanie młodzieży rozpoczęło się
w poniedziałkowe popołudnie
w Ośrodku Wypoczynkowym
w Skorzęcinie, gdzie goście powitani
zostali przez dyrektora Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Witkowie, pana
Stanisława Rajkowskiego oraz uczniów
i nauczycieli witkowskiego gimnazjum.
We wtorek rano uczniowie z Niemiec,
w towarzystwie nauczycieli oraz pana
Karla-Heinza Lincka, przewodniczącego
komitetu ds. współpracy z gminą
Witkowo zjawili się w witkowskim

gimnazjum, gdzie oficjalnie powitani
zostali przez Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo Pana Krzysztofa Szkudlarka,
dyrektora gimnazjum Pana Mariana
Łukowskiego oraz młodzież. Goście
obejrzeli prezentację przygotowaną
przez uczniów oraz pięknego Poloneza
w wykonaniu witkowskich
gimnazjalistów. Następnie zwiedzili
szkołę oraz uczestniczyli w zajęciach
lekcyjnych poszczególnych klas. Po
godzinie 12 witkowscy gimnazjaliści

Pomimo niezbyt dobrej pogody
znaleziono również czas na krótki
spacer nad Wisłą. Wycieczkę po
Poznaniu rozpoczęto od zwiedzania
katedry na Ostrowie Tumskim.
Następnie młodzież zwiedziła starówkę,
obejrzała makietę historii Poznania
i wreszcie udała się do muzeum
Bambrów Poznańskich. Historia
osadników z Niemiec, którzy
w wyjątkowy sposób zasymilowali się
z mieszkańcami Poznania
zainteresowała zarówno młodzież
polską, jak i niemiecką. Piątego dnia
pobytu uczestnicy wymiany szkolnej
wybrali się na wycieczkę do Gniezna,
aby również w tym mieście odnaleźć
ślady wspólnej historii. Popołudnia
i wieczory wszyscy spędzali na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie. Był to czas na wspólne
gry, zabawy oraz nawiązywanie
przyjaźni pomiędzy młodymi Polakami
i Niemcami.

dyrektor gimnazjum, Pan Marian
Łukowski, nauczyciele oraz uczniowie,
którzy wręczyli koleżankom i kolegom
zza Odry pamiątkowe zdjęcia. Młodzież
z Niemiec, jej opiekunowie oraz
towarzyszący im Pan Karl-Heinz Linck,
przewodniczący komitetu do spraw
w s p ó ł p ra c y z g m i n ą W i t k o w o
podziękowali za wspólnie spędzony
czas, interesujący program oraz
wyjątkową polską gościnę.
Na zakończenie pary z Polski i Niemiec
odtańczyły wspólnie Poloneza. Były łzy
i obietnice szybkiego spotkania, które
na szczęście nastąpi już we wrześniu
podczas rewizyty uczniów naszej szkoły
w gminie Am Dobrock.
W trakcie sześciodniowego pobytu
młodzież z Niemiec miała okazję poznać
polskie tradycje, kulturę i zwyczaje
p a n u j ą c e w n a s z yc h d o m a c h .
Uczniowie poszukiwali śladów wspólnej
historii w zwiedzanych miastach. Był to
jednak przede wszystkim czas na

W piątkowe popołudnie młodzież
obydwóch szkół ponownie spotkała się
w Skorzęcinie. Tym razem głównym
celem spotkania była nauka polskiego
tańca - poloneza.
W piątek po południu przyszedł
również czas na sprawdzenie, ile
uczniowie polscy i niemieccy zdołali
zapamiętać z wizyt w polskich miastach.
Polsko-niemieckie pary rozwiązywały
quiz, który dotyczył zwiedzanych
podczas całego tygodnia miejsc.
Najlepszym w tym pojedynku okazał się
Patryk Ziółkowski z klasy II c oraz jego
niemiecki kolega Tobias. Obydwaj
chłopcy nagrodzeni zostali drobnymi
upominkami. Wieczorem młodzież
bawiła się na wspólnej dyskotece.
W sobotę był już tylko czas na
pożegnanie, które odbyło się
w gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie.
Gości z Niemiec pożegnali: Pani Elżbieta
Kiełpińska, sekretarz Gminy i Miasta
Witkowo (w zastępstwie burmistrza
Gminy i Miasta Pana Krzysztofa
Szkudlarka, który przebywał na
uroczystościach w gminie Am Dobrock),

wzajemne działanie, poznanie oraz
zacieśnianie kontaktów pomiędzy
młodymi Polakami i Niemcami.
Wypowiedzi uczestników z gimnazjum
im. Adama Borysa oraz uczniów Hauptund Realschule Cadenberge świadczą
o tym, iż spotkanie zaliczyć można do
udanych, a założone przez
organizatorów cele zostały
zrealizowane.
Organizatorzy wymiany składają
serdeczne podziękowania wszystkim
tym, dzięki którym spotkanie młodzieży
było możliwe, i którzy wpłynęli na jego
wyższą jakość: Dyrektorowi Gimnazjum
im. Adama Borysa, Panu Marianowi
Łukowskiemu, Burmistrzowi Gminy
i Miasta, Panu Krzysztofowi
Szkudlarkowi, Dyrektorowi Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie,
Panu Stanisławowi Rajkowskiemu,
instruktorowi tańca, pani Mariannie
Frąckowiak, rodzicom oraz przede
w s z y s t k i m o r g a n i z a c j i „ Po l s k o
Niemiecka Współpraca Młodzieży”,
która dofinansowała spotkanie.

zaprosili koleżanki i kolegów z Niemiec
do swoich domów. Podczas tych wizyt
młodzi Niemcy poznawali tradycje,
kulturę oraz kuchnię polską.
Konfrontowali wiedzę, jaką posiadali na
temat modelu polskiej rodziny
z rzeczywistością. Wszyscy wrócili
z tych spotkań z bagażem nowych
doświadczeń. Dzielili się między sobą
wrażeniami, podkreślal i ciepłą
atmosferę panującą w polskich
rodzinach oraz przede wszystkim
niezwykłą gościnność.

W ciągu kolejnych dni młodzież
Haupt- und Realschule Cadenberge
oraz gimnazjum im. Adama Borysa
odwiedziła Toruń, Poznań i Gniezno.
Uczniowie wspólnie wypiekali pierniki
w e d ł u g t ra d yc y j n e j r e c e p t u r y,
poznawali architekturę, uczestniczyli
w prezentacjach multimedialnych oraz
poszukiwali śladów wspólnej historii
w tych miastach. W Toruniu grupa
polsko - niemiecka zwiedziła muzeum
piernika, starówkę oraz dom Kopernika.

Eliza Marcinkowska

I Warsztaty Tańca Nowoczesnego

Międzypowiatowa Olimpiada „Wiem, Myślę, Liczę Gniezno”

OKSiR Witkowo (piątek i sobota 15 -16 maja) zorganizował I Warsztaty
Tańca Nowoczesnego. W warsztatowych zajęciach zorganizowanych
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie uczestniczyło 50 uczniów ze
wszystkich typów szkół.

Organizator oprócz programowych
zajęć

warsztatowych,

które

się

do

wysokich

Wyłonieni w drodze szkolnych eliminacji uczniowie Szkoły Podstawowej
Nr 3 Michał Grześkowiak (IIB), Mateusz Czapliński (IIA) i Krzysztof
Polanowski (IIA) wzięli udział w Międzypowiatowej Olimpiadzie „WIEM,
MYŚLĘ, LICZĘ - GNIEZNO 2009”, która odbyła się w Szkole Podstawowej
Nr 8 w Gnieźnie.

umiejętności

tanecznych ćwiczących.

przeprowadzane były 3 razy dziennie

Uczestniczący w podsumowaniu

zadbał również o to aby uczestnicy

warsztatów Burmistrz Gminy i Miasta

mieli możliwość sympatycznego

Witkowa

i aktywnego odpoczynku.

obdarował uczestników słodyczami

Krzysztof

Szkudlarek

Do udziału zgłoszono 63 uczniów
z 21 szkół podstawowych z 5
powiatów. Organizatorami olimpiady
byli: Szkoła Podstawowa Nr 8
w Gnieźnie, Kuratorium Oświaty
w Poznaniu O/Gniezno oraz
Wydawnictwo JUKA.
Po kilku etapach Michał i Mateusz
zakwalifikowali się do finału. Po
zaciętej walce okazało się, że nasi
uczniowie są niepokonani. Pierwsze
miejsce zajął Mateusz Czapliński
z klasy IIA, natomiast miejsce drugie

zdobył Michał Grześkowiak z klasy IIB.
Chłopcy, oprócz radości z pokonania
tylu rywali, przywieźli wspaniałe
p u c h a r y o ra z c e n n e n a g ro d y
rzeczowe.
Udział w VII Międzypowiatowej
Olimpiadzie dla uczniów klas drugich
„WIEM, MYŚLĘ, LICZĘ- GNIEZNO
2009” okazał się dla Mateusza
i Michała oraz dla całej naszej szkoły
wielkim sukcesem.
(B.P.)

Niecodzienny prezent dla dzieci
Szczęście malowało się na małych buziach, gdy po raz pierwszy wyszły
pobawić się na nowym placu zabaw, który powstał przy Ochronce
im. Dzieciątka Jezus w Witkowie.

Warsztaty

taneczne

zapewniając, że samorząd wspierał

przeprowadzane głównie w plenerze

i nadal będzie wspierał działania na

(plaża przy kąpielisku) wzbudzały duże

rzecz

zainteresowanie

artystycznych dzieci i młodzieży.

spacerujących

turystów, którzy z uznaniem odnosili

rozwoju

umiejętności

(S.R.)

Nowa zjeżdżalnia, piaskownica,
karuzela i sprężynowy rumak stanowią
ogromną atrakcję dla wszystkich
przedszkolaków, którzy każdego dnia
korzystają z tego miejsca. Trudno
jednak byłoby wyobrazić sobie raj bez
odpowiedniego podłoża i dlatego
pewnego dnia w dość tajemniczy
sposób wyrosła gęsta, zielona
i soczysta trawa. Skąd ta trawa ? pytali zdziwieni przechodnie. To nasza

tajemnica - odpowiadały siostry
z uśmiechem. Możemy jednak
podzielić się adresem firmy, która jest
sprawczynią tego dzieła. Życzymy
wszystkim milusińskim radosnej
i bezpiecznej zabawy w tym bajkowym
świecie, który tak został nazwany
przez rodziców przyprowadzających
swoje pociechy do Ochronki.
(M. Paruszewska)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie

Światowy Dzień Ziemi

Dnia 13 maja w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mielżynie odbył się

Światowy Dzień Ziemi został ustanowiony jako symbol prawa wszystkich

uroczysty apel o tematyce historycznej. Podczas apelu zostały wręczone

ludzi na świecie do życia w bezpiecznym i zdrowym środowisku.

Stypendia Naukowe Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
W pierwszej części spotkania została
przedstawiona prezentacja
multimedialna upamiętniająca
najważniejsze wydarzenia historyczne.
Prezentację omawianą przez Żanetę

się również informacje dotyczące
wstąpienia Polski do NATO oraz Unii
Europejskiej.
W drugiej części apelu zostały
wręczone Stypendia Naukowe.

Kuszak przygotowały uczennice klasy II
G w osobach: Żaneta Kuszak,
Magdalena Szcześniak, Klaudia
Janaszak, Joanna Uścińska oraz Daria
Kokott. W przygotowanym pokazie
przedstawiono informacje dotyczące:
Konstytucji 3 Maja, biografii Józefa

Z rąk Burmistrza G i M Witkowo
Krzysztofa Szkudlarka stypendia
otrzymali: Żaneta Kuszak z klasy II G
oraz Wojciech Gadziński uczeń kl. I G.
Wyróżnionym i ich rodzicom gratulacje
złożyła dyrektor szkoły Urszula Potaś.
Kolejnym miłym akcentem było

Piłsudskiego, zbrodni katyńskiej,
powstania w Getcie warszawskim, Dnia
Zwycięstwa oraz historię powstania
„Solidarności”. W prezentacji znalazły

wręczenie przez burmistrza dyplomów i
nagród uczestnikom za udział
w konkursach szkolnych.
Ż. Kuszak, M. Szcześniak

OGŁOSZENIE
MY
MŁODZI

Zespół Śpiewaczy „MY MŁODZI”
ogłasza nabór kobiet i mężczyzn do
Zespołu. Bliższych informacji udziela
Pani Helena Biegalska
tel. 061 - 477 71 17 lub 0787 710 323

Naszym obowiązkiem jest
dołożenie wszelkich starań, by dbać
o to, co otrzymaliśmy od Matki Natury.
Światowy Dzień Ziemi to doskonały
moment, by zaakcentować
konieczność ochrony środowiska
naturalnego.
Obchody tego święta
przebiegającego pod hasłem „Energią
chrońmy Ziemię” w Szkole
Podstawowej nr 3 zainaugurowała
nadana w dniu 22 kwietnia audycja
skierowana do uczniów. Wszyscy
z zainteresowaniem wysłuchali
informacji o zagrożeniach naszej
błękitnej planety i ekologicznym
postępowaniu wobec środowiska.
Tradycyjnie już od ośmiu lat
organizujemy z tej okazji konkurs
przyrodniczo-ekologiczny dla uczniów
klas I-III, którego celem jest
kształtowanie i rozwijanie wśród
uczniów zainteresowań
przyrodniczych i proekologicznych,
wyrabianie właściwych postaw
i nawyków, utrwalanie wiedzy zdobytej
na zajęciach. W konkursie brały udział
trzyosobowe drużyny reprezentujące

każdą klasę. Uczniowie na poziomach
klas I, II i III rozwiązywali różne
zadania, w których musieli wykazać się
szeroką wiedzą ogólną dotyczącą
świata przyrody, ekologii -recyklingu.
Najwięcej emocji wywołało zadanie
praktyczne, polegające na
segregowaniu śmieci. Dobra
współpraca w zespole, wiedza
i umiejętności oraz szybkość,
decydowały o wyniku. Jednak nie on
był najważniejszy, bowiem liczył się już
sam udział w konkursie.
Uczestnicy konkursu otrzymali
drobne upominki sponsorowane przez
Radę Rodziców naszej szkoły oraz
pamiątkowe dyplomy dla klasy.
Żywiołowa atmosfera sprzyjała dobrej
zabawie.
Aktywna postawa uczniów, chęć
zdobywania nowych doświadczeń oraz
zdrowa rywalizacja między zespołami
utwierdzają w przekonaniu, że taka
impreza jest dla uczniów atrakcyjna
i sprzyja realizacji wyznaczonych
celów, budzeniu świadomości, że
Ziemia - to nasz wspólny Dom.
( aw, gj)

Wystawa: „Nie wiesz? - zapytaj w bibliotece”
Z okazji Tygodnia Bibliotek od 5-15 maja 2009 roku zorganizowałyśmy
wystawę do konkursu: „Nie wiesz? - zapytaj w bibliotece”. Tegorocznej
wystawie patronowało hasło: „BIBLIOTEKA TO PLUS”. Konkurs to stały
element bibliotecznego marketingu.
Współczesna Biblioteka nie może
ograniczać się do gromadzenia
i udostępniania zbiorów bibliotecznych.
Musi poszukiwać takich form pracy, które
aktywizują otoczenie i pobudzają
społeczne motywacje, potrzebę czytania
i podnoszenia kultury.
W konkursie nagrodzono prace
autorstwa: I miejsce - Pauliny Marczak,
II miejsce - Pauliny Owczarzak,
wyróżniono: Wojciecha Ziółkiewicza
i Wojciecha Drapińskiego;
Dyplomami-wyróżnieniami
uhonorowano: Martę Antosik, Paulinę

Ludwicką, Anetę Kołodziejek, Aleksandrę
Kwaśniewską, Karinę Jaworską, Patrycję
Tabaczkę, Joannę Pawlak, Magdalenę
Janiak, Agnieszkę Śmigielską, Dawida
Sałamachę, Adama Mikołajczaka.
Biblioteka jest na tyle atrakcyjnym
miejscem, że wiele osób spędza w niej
znaczną część swojego wolnego czasu.
Przekonanie, że biblioteki są
potrzebne, a nawet niezbędne będzie
owocowało dzięki Wam Drodzy
Czytelnicy - dlatego gorąco zapraszamy
do bibliotek.
(B.Sz.)

Origami w świetlicy szkolnej przy SP 3

„ABC Unii Europejskiej” - Grecja

Składanie papieru jest sztuką uprawianą od wieków, która ciągle się

Od czasu, kiedy Polska została przyjęta do Unii Europejskiej, stając się

rozwija, zaskakuje nowymi, interesującymi kształtami papierowych

częścią zjednoczonej Europy, edukacja w tym zakresie stała się jednym

modeli. „Ori” znaczy po japońsku „składanie”, „gami” - „papier”. Origami

z ważnych elementów wychowawczych dzieci. Każdy młody Polak

stanowiło bardzo ważny element obyczajów i kultury ludów Dalekiego

powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą europejskiej

Wschodu. Obecnie znane i lubiane jest w prawie wszystkich krajach

wspólnoty oraz jej poszczególnych członków.

świata.
Już od pięciu lat w podróż po
państwach

Składanie papierowych modeli jest

twórczości plastycznej w tej technice,

ciekawą formą zajęć świetlicowych

rozwijanie wyobraźni i wrażliwości

wzbudzającą

coraz

większe

estetycznej,

zainteresowań japońską sztuką

Jest

składania papieru oraz artystyczna

technika

plastyczna

przyjemna, korzystnie wpływająca na

rywalizacja. Warunkiem udziału

rozwój,

dziecięcą

w konkursie było wykonanie pracy

fantazję, rozwijająca wyobraźnię

plastycznej w technice origami

pobudzająca

przestrzenną i sprawność manualną.

płaskie na bazie koła, kwadratu,

Wy z w a l a

wzmaga

trójkąta itp. Lub w formie origami

koncentrację oraz wyczula dzieci na

przestrzenne. Prace były oceniane

skupienie,

ład i harmonię. Wielu autorów

w dwóch kategoriach wiekowych:

podkreśla, „iż sztuka origami jest

I grupa 8-10 lat, II grupa 11-13 lat.

zajęciem

Jury

któremu

bardzo

kreatywnym,

towarzyszy

w

składzie:

M.

Kazecka

radość

(przewodnicząca), E. Kozińska,

tworzenia, nagrodą zaś jest duma

M. Napierała, A. Skurczyńska brało

i satysfakcja z udanego dzieła”.
Z pewnością zaletą tej techniki jest
fakt, że wymaga niewiele miejsca

pod uwagę: trudność wykonania,
pracochłonność,

kreatywność,

różnorodność

wykonanych

i materiałów. Czasami pierwsze próby

elementów,

składania papieru bywają trudne,

oryginalność użytego papieru (kolor,

dlatego konieczna jest pomoc

faktura itp.). Laureatami konkursu

nauczyciela. Dzieci potrafią się szybko

estetykę

oraz

zostali: M. Berdzińska kl. IIIb,

zniechęcić, jednak po pewnym czasie

P. Skolasińska kl. IIb, M. Webnar

nabywają wprawy w prawidłowym

kl. IIb, J. Cieślik kl. IIIa, K. Pokora

czytaniu schematów i doskonalą

kl. IIIb, A. Nowicka kl. VIa, M. Cieślik

sposoby składania papieru.

kl. VIa, B. Depczyńska kl. VIb. Autorzy

Ze względu na walory edukacyjne
sztuki

składania

nagrodzonych prac otrzymali nagrody

papieru,

rzeczowe oraz dyplomy. Wszystkim

wychowawcy świetlicy szkolnej

uczestnikom konkursu dziękujemy,

ogłosili II Szkolny Konkurs Origami

a laureatom gratulujemy! Wykonane

pod hasłem: „Mój papierowy świat”,

papierowe dzieła sztuki stanowią

który zakończył się na początku maja.

wspaniałą dekorację, która upiększa

Adresatem konkursu byli uczniowie

świetlicę szkolną.

prezentacja

dziecięcej

dla uczniów okazał się nadmorski

Europejską zabierają uczniów naszej

piasek przywieziony z greckich wysp

szkoły wychowawcy świetlicy. 14

Krety i Rodos. Odkryli oni również

maja br. prezentacja multimedialna

piękno wysp Santorini i Mykonos,

wprowadziła uczniów klas IV-VI

dzięki licznie zgromadzonym kartkom

w świat pięknej Grecji. Zawierała

pocztowym i przepięknym zdjęciom.

podstawowe wiadomości o kraju oraz

Zachwycił widok na Zatokę Wraku

kulturze regionalnej, krótkie życiorysy

statku

na

wyspie

Zakhyntos.

słynnych Greków, podstawowe

Zwiedzaniu towarzyszyła grecka

potrawy

ciekawostki

muzyka. Wystawa cieszyła się dużym

i tradycje świąteczne oraz piękne

zainteresowaniem. Obejrzeli ją

greckie,

i niezwykłe miejsca, które warto

wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz

odwiedzić będąc w Grecji. To właśnie

dzieci z oddziału przedszkolnego.

ten kraj był pierwszym państwem na

Rolę przewodniczki po Grecji pełniła

kontynencie europejskim, którego

jedna z wychowawczyń świetlicy

ustrój i kultura połączyły cały obszar

szkolnej. Szczegółowo omówiła

Śródziemnego.

zgromadzone pamiątki, zwróciła

wiadomości

uwagę na najciekawsze zabytki,

zdobytych podczas prezentacji była

narodowe przysmaki oraz podała

basenu

Morza

Uzupełnieniem

wystawa bogatej kolekcji pamiątek

cechy

z różnych zakątków Grecji. Najwięcej

wyróżniające

charakterystyczne

gadżetów dotarło prosto z greckiej

z greckich wysp. Podsumowaniem

najpopularniejsze

stolicy, od kolegi z Polski, od kilku lat

zdobytych informacji i wiadomości

mieszkańca Aten. Wśród pamiątek

o kolejnym kraju Unii Europejskiej był

znalazły się różne bilety wstępu,

przeprowadzony konkurs plastyczny

bilety autobusowe, kolejowe, na

pt.: „Grecja w moich oczach” dla

metro itp., legitymacja szkolna,

uczniów klas 0-III oraz konkurs

gadżety związane z igrzyskami

wiedzy dla uczniów klas starszych

olimpijskimi

odbywającymi

się

w Atenach w 2004 roku, flagi,

„ABC

Grecji”.

Rozstrzygniecie

połączone z wręczeniem nagród

koszulki, czapki, kartki pocztowe,

i

zdjęcia, słodycze, obrazki, wazy

w czerwcu 2009r.

dyplomów

nastąpi

jeszcze

i dzbany z ceramiki, komboloje -

z klas I-III i IV-VI. Głównym celem
była

europejska waluta itp. Dużą atrakcją

Unię

rozwijanie

zainteresowanie naszych uczniów.
to

tworzących

(M.K.)

paciorki

służące

do

zabawy,

(M.K.)

Rekolekcje w Szkołach

Szkolny Dzień Profilaktyki

Pierwsze dni kwietnia były dla naszych uczniów czasem rekolekcji

W dniu 29 maja 2009r. W Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie

wielkopostnych. Uczniowie uczestniczyli we mszy, spotkaniach, naukach

odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki pod tytułem „Życie cudem jest".

oraz na zajęciach przygotowanych dla nich w szkole przez katechetów:
M. Marciniak, s. Anetę Adamską i gościnnie - s. Sancję i s. Rachelę.

Odbyły się wspólne śpiewy,
inscenizacja, praca nad plakatami.
Uczniowie mieli możność przemyślenia
wielu ważnych spraw, np. roli
sumienia. Zastanawiali się, co
pomaga, a co przeszkadza zbliżyć się
do Boga.
Ojciec Święty, Benedykt XVI obecny
rok ogłosił "Rokiem św. Pawła" z racji
przypadającej 2000 rocznicy jego
urodzin.
Z tej okazji został ogłoszony
konkurs plastyczny dla klas 1-3, na
który wpłynęło 14 prac, wykonanych
rożnymi technikami.
I miejsce - M. Depczyński z kl 3b
II miejsce - M. Wojtal z kl. 1a

III miejsce - Z. Wójcicka z kl. 1a
Odbył się też konkurs wiedzy dla
klas 4-6 o życiu i działalności św. Pawła
- Apostoła Narodów, w którym wzięło
udział 17 uczniów: I miejsce - B.
Depczyńska - 6b, II miejsce - A.
Kolasińska - 6 c, III miejsce - A.
Woźniakowska - 4b, M. Krzysiek - 4a, P.
Jantas - 4a.
Samorząd Uczniowski przygotował
świąteczny kiermasz, na którym
uczniowie mogli zakupić tradycyjne
polskie mazurki. W pieczenie jak
i ozdabianie tych pyszności, prócz
opiekunów, zaangażowali się także
uczniowie.
(J.A., K.K., K.M., R.B.)

Poetycki sukces Karoliny
W październiku witkowska dwójka po raz pierwszy przystąpiła do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Jutro... w świat”. Został on

Naczelnymi hasłami były:
- Szanuj mnie, żebym szanował
innych,
- Wybaczaj, żebym umiał wybaczać,
- Słuchaj, żebym umiał słuchać,
- Nie bij, żebym nie bił,
- Nie poniżaj, żebym nie poniżał,
- Rozmawiaj ze mną, żebym umiał
rozmawiać,
- Kochaj, żebym umiał kochać.
Młodzież naszego Gimnazjum
przedstawiła program dotyczący
profilaktyki uzależnień. W pierwszej
części spektaklu udział wzięli młodzi
artyści, którzy wcielili się w role osób
uzależnionych. Druga część składała
się z poszczególnych „przystanków"
poruszających następującą tematykę:
- przemocy domowej,
- spożywania alkoholu przez osoby
nieletnie,

z Mielżyna pod kierownictwem pani
Barbary Nowakowskiej. Uczniowie
przedstawili program pod tytułem:
„Sindi stąd uciekła", którego tematem
były konflikty szkolne.

Powyższe przedstawienia
dostarczyły uczniom i nauczycielom
wielu wzruszeń i emocji. W trakcie
spektaklu rozdawane były ulotki
przekazane przez organ prowadzący,

zorganizowany już po raz piąty przez Szkołę Podstawową nr 103
w Warszawie pod Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy oraz Wydawnictw Szkolnych
i Pedagogicznych.
W etapie szkolnym wyłoniono
utwory sześciu uczniów - po trzy
w dwóch kategoriach: akrostych
i wiersz o budowie dowolnej. Wszystkie
nawiązywały do tytułu cyklu

podręczników do języka polskiego oraz
zamieszczonej na ich okładce ilustracji.
W komisji oceniającej prace
w kolejnym etapie byli znany aktor, pan
Krzysztof Kolberger oraz autorka
podręczników do języka polskiego dla
klas IV -VI, pani Hanna Dobrowolska.
Wśród laureatów znalazła się uczennica
naszej szkoły, Karolina Borys z klasy VI
b. Zajęła ona trzecie miejsce za utwór
w kategorii: wiersz o budowie
dowolnej. Gratulujemy sukcesu!
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych
prac zostali zaproszeni do Warszawy.
22 maja nagrody wręczyła im pani
Hanna Dobrowolska. Następnie młodzi
poeci zaprezentowali swoje utwory.
Na pamiątkę otrzymali tomiki poezji wiersze laureatów Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego 2004 -2009.
Wśród nich jest również wiersz Karoliny.
Na zakończenie uroczystości laureaci
konkursu i ich opiekunowie wzięli udział
w krótkiej wycieczce po Warszawie,
ufundowanej przez WSiP.
(A.Ś.)

- prowadzenie pojazdu pod
wpływem alkoholu,
- skutki palenia tytoniu.
Całości towarzyszyła muzyka Hip
Hop, nagranie zespołu Dżem oraz
muzyka klasyczna w wykonaniu
R. Clayderman.
Z inicjatywy Dyrektora Szkoły,
gościem był Teatr Przyjaciół Diabła

dotyczące Ogólnopolskiej Akcji
Profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy
umysł".
Za przygotowanie odpowiedzialni
byli Koordynatorzy:
- Monika Ottenburger,
- Jwona Nadowicz-Mróz,
- Wiesława Papiewska,
- Agnieszka Narożna.

Gminne konkursy w Bibliotece Publicznej
W dniach od 2 do 5 czerwca odbyły się gminne konkursy organizowane

Lipińska uczennica kl. II a Gimnazjum

b, Maksymilian Deskowski - kl. Va,

przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Witkowo. Cztery dni zmagań,

w Witkowie.

Łukasz Jarecki - kl. VI b i Wojciech

podczas których uczestnicy mogli wykazać się znajomością ortografii
oraz wiedzą z historii i dnia dzisiejszego naszej gminy.
Konkurs, to nie tylko walka

I miejsce zdobyła Karolina Borys -

o zwycięstwo, ale sprawdzenie swojej

uczennica kl. VI b Sz. P. nr 2, II miejsce

wiedzy. Do udziału zaproszeni zostali

zajęła Weronika Nowaczyk - uczennica

uczniowie

kl. V a Sz. P. nr 2

szkół

podstawowych

i gimnazjaliści gminy. Każda ze szkół
mogła wytypować czworo uczniów.
W dniu 2 czerwca do zmagań
z ortografią przystąpili uczniowie szkół
podstawowych.
Ze

III miejsce wywalczyła Zofia Rachut
- uczennica kl. VI b Sz. P. nr 3
Gimnazjaliści

zmierzyli

się

z ortografią następnego dnia.
Mielżyn reprezentowały: Żaneta

szkoły

podstawowej

w Gorzykowie udział wzięło troje
uczniów: Dominika Paluch - kl. V, Rafał
Kasprzyk - kl. V i Łukasz Paluch - kl. IV.

Kuszak - kl. II, Emilia Olejniczak - kl. III
i Karolina Pilarska - kl. III g.
Z

Witkowa

do

rywalizacji

przystąpiły: Kinga Biadasz - kl. III f,

Z Mielżyna do konkursu przystąpiły

Martyna Chmielewska - kl. III g,

trzy uczennice : Paulina Bielawska - kl.

Wiktoria Lipińska - kl. II a i Urszula

V, Klaudia Nowak - kl. VI i Agnieszka

Siembida - uczennica kl. III b.

Olejniczak - kl. VI.

Nad prawidłowością tego konkursu

W dwóch następnych dniach

Ze Szkoły Podstawowej nr 3

„Witkowo - moje miasto.” Zadaniem

w Witkowie uczestniczyli: Amadeusz

udzielenie

Berdziński - kl. VI c, Aneta Bojarska -

pisemnych odpowiedzi na 10 pytań

uczestników

było

kl. VI a, Justyna Manuszak- kl. VI b

dotyczących historii i dnia dzisiejszego

i Jan Szreder - kl. VI b.

Gminy Witkowo. W tych zmaganiach

Przewodniczącym komisji w tym

jako pierwsi wzięli udział gimnazjaliści.

konkursie został pan Krzysztof

Mielżyn reprezentowali: Żaneta

Szkudlarek - Burmistrz G i M Witkowo,

Kuszak - kl. II, Marta Ostynowicz - kl.

a jej członkami historycy, opiekunowie

III, Piotr Pietryga - kl. I i Wojciech

grup biorących udział w konkursie:

Ziółkiewicz - kl. III.

pani Beata Bil-Gurzęda i panowie:

Z Witkowa do rywalizacji przystąpili:
Jakub Biegalski, Karolina Jasińska,
i Julita Kozłowska - uczniowie kl. I a
oraz Paulina Owczarzak - kl. I b.
Nad prawidłowością konkursu
czuwała komisja pod przewodnictwem

po trzynaście punktów. Zarządzono

upływie

zebraniu prac komisja wyłoniła
przewidzianego

Gadziński - z - ca Burmistrza GiM
Witkowo. Członkami komisji były

IV b. i Sylwia Zawada - kl. VI c.

panie:

Witkowo,
bibliotekarz.

Beata

Zapoznano

Szkudlarek

wszystkich

Nad prawidłowością konkursu

z regulaminem konkursu, po czym Pani
Teresa Szkudlarek podyktowały dwa
teksty.
Po napisaniu uczestnicy mieli czas

polonistki - panie: Bożena Erdmańska,

na korektę. Zebrano prace i komisja
przystąpiła do sprawdzania.

Po

zapoznaniu

wszystkich

z regulaminem konkursu, członek
komisji - pani Monika Czarnecka-

Po

podliczeniu

błędów

popełnionych przez uczestników
komisja wyłoniła zwycięzców.
I miejsce zdobyła Urszula Siembida

Schelenz podyktowała teksty. Zebrano

- uczennica kl. III b Gimnazjum
w Witkowie,

Po

II miejsce zajęła Żaneta Kuszak -

podliczeniu

błędów

uczennica

popełnionych przez uczestników

w Mielżynie,

komisja

wyłoniła

zwycięzców.

miejsce

zdobył

Wo j c i e c h

II miejsce zajął Piotr Pietryga -

kl.

II

III miejsce wywalczyła Marta
Ostynowicz - uczennica kl. III
Wszyscy laureaci są uczniami

prace i komisja przystąpiła do
sprawdzania.

I

Ziółkiewicz - uczeń kl. III
uczeń klasy I

Małgorzata Frąckowiak, Hanna Nowak
i Monika Czarnecka-Schelenz.

II miejsce zajęli: Łukasz Jarecki uczeń kl. VI b. Szkoły Podstawowej nr

-

czuwała komisja, której przewodniczył
pan Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz G

w Mielżynie

Teresa Szkudlarek - polonista,

uczennice: Adrianna Matuszak - kl. VI

i M Witkowo. Członkami komisji były

I miejsce zdobył Wojciech Kupaj uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej

Wiesława Gąsiorowska - dyr. BPM. I G.

a, Zofia Rachut - kl. VI b i Sonia Wolek kl. VI b.

zwycięzców.

której

Karolina Borys - kl. VI b, Weronika

trzy

komisja

przewodniczącym został pan Marian

Nowaczyk - kl. V a., Patrycja Szefer - kl.

uczestniczyły

punktów,

dogrywkę. Podyktowano pytania. Po

zwycięzców.

Witkowie

Po podliczeniu zdobytych przez

historyk i Wiesława Gąsiorowska - dyr.

Po podliczeniu zdobytych przez

w

i komisja przystąpiła do sprawdzania.

uczestniczyły panie: Barbara Pałka -

uczestników punktów wyłoniono

Ze Szkoły Podstawowej nr 3

przewidzianego

stwierdziła, że pięcioro z nich zdobyło

regulaminem czasu zebrano prace

komisja,

upływie

G i M Witkowo. W pracach komisji

i komisja przystąpiła do sprawdzania.

czuwała

Po

regulaminem czasu zebrano prace

uczestników

Po

Szkołę Podstawową nr 2 w Witkowie

Stanisław Brząkowski oraz Mariusz
Zborowski.

pana Krzysztofa Szkudlarka Burmistrza

BPM. i G. Witkowo.

reprezentowały cztery uczennice:

Szeszycki - kl. IV c.

przeprowadzono konkursy pod hasłem

Gimnazjum

III miejsce wywalczyła - Wiktoria

Gimnazjum w Mielżynie.
W ostatnim dniu swoją wiedzą

2 w Witkowie, Filip Kowalski - uczeń kl.
VI Szkoły Podstawowej w Mielżynie
i Agnieszka Olejniczak - uczennica kl.
VI Szkoły Podstawowej w Mielżynie.
III miejsce wywalczyła - Karolina
Borys - uczennica kl. VI b Szkoły
Podstawowej nr 2 w Witkowie.
Zwycięzcom

konkursów

gratulujemy i zapraszamy na Dni

o Witkowie pochwalili się uczniowie

Witkowa, podczas których zostaną

szkół podstawowych.

wręczone

nagrody,

a

wszyscy

Z Mielżyna do konkursu przystąpili:

uczestnicy otrzymają pamiątkowe

Roksana Dobrychłop - kl. VI, Filip

dyplomy w ostatnim dniu roku

Kowalski - kl. VI, Wojciech Kupaj - kl.

szkolnego.

VI i Agnieszka Olejniczak - kl. VI.
Szkołę Podstawową nr 2 w Witkowie
reprezentowali: Karolina Borys - kl. VI

(W.G.)

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
Karta rowerowa i motorowerowa
potrzebna każdemu.
Dnia 6 maja 2009 r. odbył się w naszej
szkole wielki egzamin na kartę
rowerową uczniów klasy 4 oraz egzamin
na kartę motorowerową uczniów klasy
6, którzy ukończyli 13 lat i uczniów
z pierwszej gimnazjum, którzy
uczęszczali do Gorzykowa do szkoły
w ubiegłym roku. Egzamin obejmował
część teoretyczną - znajomość
przepisów ruchu drogowego i znaków
oraz praktyczną - jazdę na rowerze
i motorowerze. Przejęci uczniowie
odpowiadali znakomicie i sprawdzili się
również w części praktycznej.
Dodatkowym utrudnieniem był

Szkolny Tydzień Profilaktyczny
„TRUDY ŻYCIA, NAUKA, ZABAWA,
TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA”
Rozpoczął się w naszej szkole
w piątek 22 maja 2008r. od spotkania
z sierżantem Pyrkiem. Przyjechał on do
nas na zaproszenie dyrektora szkoły
Z d z i s ł a w a B o s a c k i e g o - w ra z
z policjantami z Witkowa, aby w sposób
przystępny przypomnieć o zasadach
obowiązujących pieszych, rowerzystów
i innych osób przebywających w danej
chwili na jezdni. Pyrek to taka policyjna
maskotka w województwie
wielkopolskim, a że nasze rejony zwą
Pyrlandią stąd też on został Pyrkiem.
Zrobiliśmy sobie z nim pamiątkowe

padający deszcz, ale to nie
przeszkodziło zdającym, którzy zdali na
5. Przybyli policjanci stwierdzili, że
przybyło na drogach dobrze jeżdżących
kierowców, a trenowali pod czujnym
okiem pani Ewy Bartczak.
Konkurs pięknego czytania
„Wszystkie dzieci pięknie czytają”
Miał miejsce 11 maja 2009 r. W komisji
zasiadły panie Małgorzata Frąckowiak,
Renata Bagrowska oraz Beata
Przybylska. Uroczystości otwarcia
dokonał dyrektor szkoły Zdzisław
Bosacki. Uczestnicy musieli pięknie
przeczytać wybrany przez siebie
fragment prozy oraz krótki tekst
wybrany drogą losowania. Czas
czytania nie mógł być dłuższy niż 5 min.
Komisja zwracała uwagę na intonację,
dykcję, interpretację tekstu, świadome
stosowanie znaków interpunkcyjnych,
czas czytania. Wyróżnienia otrzymali:
1. Łukasz Paluch - kl.4, 2. Dominika
Paluch - kl.5, 3. Kinga Chmielewska kl.5. Wszyscy uczestnicy otrzymali
słodki upominek.
Przegląd Twórczości Dzieci
i Młodzieży
Wraz z panią Ewą Bartczak
i Małgorzatą Frąckowiak pojechał
Zespół Tik-Tak, prezentując dwa tańce
dyskotekowe i Zorbę. Występ bardzo się
wszystkim podobał, a szczególne
oklaski otrzymały dziewczęta za Zorbę.
Uśmiechnięte i zadowolone wróciły do
szkoły.

zdjęcia, wręczył nam upominki,
a potem pojechał dalej. Ale dla nas to
nie był koniec atrakcji, bo
uczestniczyliśmy w różnych
konkurencjach sportowych, a na
zakończenie dnia zajadaliśmy się
smacznymi surówkami. Takie spotkania
z policją bardzo lubimy. A zajęcia te
prowadzili z dziećmi Renata Bagrowiska
i Piotr Kaczmarek.
Kolejnego dnia 25.05. uczniowie kl.5
przygotowali dramę na temat skutków
spożywania nieznanych substancji od
osób nieznajomych . Z projekcji filmu
przygotowanego przez panią Ewę
Bartczak dowiedzieli się, co dzieje się
z organizmem dziecka i dorosłego
w momencie zażywania narkotyków
i picia alkoholu.
Usłyszeli rady i zalecenia, co robić
w trudnych sytuacjach i gdzie szukać
pomocy. Na ten temat wypowiadał się
gość zaproszony przez pana dyrektoraMarek Moskal, który opowiedział
uczniom klas 4-6 o funkcjonowaniu
samopomocowych grup AA.
Po spotkaniu uczniowie mieli okazję
sprawdzić swoją wiedzę i zapamiętane
wiadomości w czasie zajęć
warsztatowych prowadzonych przez
panie Małgorzatę Frąckowiak i Beatę
Przybylską.
Uczniowie klas O-3 w tym czasie
zdobywali wiadomości o bezpiecznej
drodze do szkoły, bezpiecznym
spędzaniu wolnego czasu

i bezpiecznym korzystaniu z urządzeń
domowych, prowadzone przez panie
Beatę Prusinowską i Ewę Popek.
Dnia następnego 26.05. zajęcia
rozpoczęły się dramą dzieci klas 0-3.
Uczniowie w scenkach zaprezentowali
zasady bezpiecznego i zdrowego
przebywania na plaży oraz
bezpiecznego poruszania się w lesie.
Zdobyte wiadomości poszerzyli
w trakcie spotkania z leśnikiem
z Nadleśnictwa Gniezno - panem
Jerzym Zawiślakiem, zaproszonym
przez pana dyrektora, który
opowiedział uczniom klas O-6 o swojej
pracy, o funkcjonowaniu lasu,
o zasadach zachowania się w lesie.
Uczniowie mogli obejrzeć i dotknąć
eksponaty łowieckie i poznać fachowe
nazewnictwo. Swoje wiadomości
uczniowie klas O-3 sprawdzali
w konkursie plastycznym. A pomagały
im w tym panie Ewa Popek i Beata
Prusinowska.
Natomiast uczniowie klas 4-6
sprawdzali wiedzę w konkursie wiedzy o
zagrożeniach, zdrowiu, uzależnieniach i
higienie, nad którym czuwały panie
Danuta Misiak i Elżbieta Skudzawska.
Kolejnego dnia 27.05. na zaproszenie

obejrzały wystawę prac hafciarskich,
dobrze bawiły się na placu zabaw.
Natomiast uczniowie klas 4-6
uczestniczyli w rajdzie pieszym wraz
z Danuta Misiak, Elżbietą Skudzawską
i Małgorzatą Frąckowiak- do Jaworowa,
zakończonym ogniskiem i pieczeniem
kiełbasek. Wszyscy uczniowie w tym
dniu otrzymali suchy prowiant i napoje.
O s t a t n i d z i e ń Ty g o d n i a
Profilaktycznego - 29.05- to dzień
podsumowań, wręczania nagród
i dyplomów. W tym dniu uczniowie klasy
5 zaprezentowali przedstawienie na
temat zagrożenia płynącego
z Internetu, klasa 6 - „Sąd nad
Papierosem” pod kierunkiem Beaty
Prusinowskiej.
Wszystko dobre, co się dobrze
kończy.
Święto Sportu oraz Dzień Dziecka
w szkole- 1 czerwca 2009 r.
Ten dzień zapowiadał się niezwykle
wspaniale. Między innymi dlatego, że
zamiast na lekcjach czas spędziliśmy na
boisku sportowym uczestnicząc
w różnego rodzaju grach i zabawach
przygotowanych przez dyrektora
Zdzisława Bosackiego przy współpracy
nauczycieli.

pana dyrektora Zdzisława Bosackiego
do szkoły przybył Dyrektor Regionalny
firmy „Votum” z Konina -Marek Lisewski,
który rozmawiał z uczniami klas 0-4 na
temat „Bezpiecznej drogi do szkoły”.
Uczniowie mieli okazję przypomnieć
sobie zasady zachowania na jezdni.
Prezentacja multimedialna wywołała
ogromne zainteresowanie dzieci, co
zaowocowało pięknie wykonanymi
pracami plastycznymi oraz prawidłowo
rozwiązanym testem.
Pomocy udzielały panie Ewa Popek
oraz Beata Prusinowska. W tym czasie
pani Ewa Bartczak przedstawiła
uczniom klas 5-6 film o tematyce
profilaktycznej.
Czwartek-28.05 - to dzień, w którym
uczniowie mogli doświadczyć różnych
form spędzania wolnego czasu. Dzieci
klas 0-3 wraz z paniami Ewą Popek,
Beatą Prusinowską i Ewą Bartczak
uczestniczyły w projekcji filmu w kinie,

Klasy O-III: rzucały kółkiem ringo,
strzelały piłką do bramki, skakały w dal
z miejsca, skakały przez skakankę.
Natomiast klasy IV - VI: brały udział
w wieloboju sprawnościowym: skok
w dal, skok z miejsca, bieg na 60 m.
Odbył się też wielki mecz piłki nożnej
między klasą VI, a resztą szkoły. Nad
młodszymi czuwały panie Beata
Prusinowska, Ewa Popek, Ewa
Bartczak, Renata Bagrowska, a nad
starszymi: dyr. Zdzisław Bosacki,
Danuta Misiak, Małgorzata Frąckowiak.
Szczególnie miło witaliśmy radnego
Miasta i Gminy Witkowo: p. Krzysztofa
Bykowskiego, który przywiózł nam
niespodzianki z okazji Dnia Dziecka.
Niespodzianki otrzymaliśmy również od
Rady Rodziców, a także losowaliśmy
prezenty. Wszyscy składali nam
życzenia. Nie chciało nam się wracać do
domu.
Ewa Bartczak

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 12 maja odbyło się

przygotowań do sezonu letniego.

o sytuacji finansowej tych placówek.

Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

Rolnictwa,

Zapoznano się również z działalnością

Zapoznano się również z planowanymi

Wspólnie z p.Stanisławem Rajkowskim

Ochrony Środowiska i Przestrzegania

Związku Gmin Powidzkiego Parku

pracami remontowymi w obiektach

- Dyrektorem Ośrodka Kultury, Sportu i

Krajobrazowego, za okres od 1

oświatowych.

Rekreacji omówiono stan obiektów

posiedzenie

Komisji

Porządku Publicznego. Głównym

W dniu 26 maja odbyło się

sportowych na terenie miasta i gminy,

posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

po czym Komisja dokonała oględzin

Komisja dokonała kontroli obiektów

wybranych obiektów. Na posiedzeniu

sportowych (Stadionu i boisk na

ponadto zapoznano się z działalnością

terenach

wiejskich),

kontroli

magazynu

sprzętu

sportowego

Gminnego

Klubu

Sportowego

Bibliotek,

którą

przedstawiła

p. Wiesława Gąsiorowską - Dyrektor
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.

„Vitcovia”, kontroli funkcjonowania

A n a l i z o wa n o

Świetlicy Środowiskowej.

w oświacie, w okresie od stycznia br.

W dniu 27 maja odbyło się

również

wydatki

do końca kwietnia br.

posiedzenie Komisji Szkolnictwa,

(B.R.M.)

Stowarzyszenie Światowid
W maju 2009 roku odbyło się spotkanie informacyjne dla organizacji
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego 12.05.2009r.
tematem Komisji było dokonanie

W dniu 25 maja odbyło się
posiedzenie

W dniu 18 maja odbyło się
posiedzenie

Komisji

Rolnictwa,

VI” (Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku).

stycznia 2008r. do 9 marca 2009r.

kontroli obrzeży jezior, pod kątem
ochrony środowiska.

pozarządowych z gminy Witkowo dotyczące programu „Działaj Lokalnie

Komisji

Finansów

i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
Komisja zapoznała się z informacją

Projekt „ Działaj Lokalnie VI”, ma za
zadanie

aktywizować

społeczności

wokół

Podczas spotkania Ekspert ds.

lokalne

promocji Pani Anna Nawrocka,

celów

przedstawiła dużo cennych informacji,

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego 18.05.2009r.
Ochrony Środowiska i Przestrzegania

o

Porządku

przetargach, ponadto wysłuchała

Publicznego.

Komisja

przygotowanych

i

odbytych

wysłuchała informacji Komendanta

informacji Dyrektora Gimnazjum

Komisariatu Policji i Dyrektora Ośrodka

w Witkowie i Dyrektora Zespołu

Kultury, Sportu i Rekreacji o stanie

Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie

o charakterze dobra wspólnego,

które są bardzo pomocne przy

szukać rozwiązań na realizowanie

wypełnianiu wniosków dotyczących

rzeczywistych potrzeb mieszkańców

w/w projektu.

małych miejscowości przy pełnym
Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

zaangażowaniu zasobów lokalnych.

(M.L.)

Konkurs na stanowisko dyrektora
Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie
Dnia 9 czerwca 2009r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbył się
konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z oficjalnymi wynikami wyborów
do Parlamentu Europejskiego z terenu Gminy Witkowo.
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 10811

Liczba ważnych kart: 2344

Liczba wydanych kart: 2345

Liczba głosów ważnych: 2245

Liczba wyjętych kart: 2344

Frekwencja: 21.68%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
Numer
listy

h
Liczba głosów ważnych
[%]
na listę

Nazwa komitetu wyborczego

1 Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
2 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
4 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
5 Komitet Wyborczy Libertas
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
7

Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica
(PD+SDPL+Zieloni 2004)

8 Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej
9 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
10 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Σ

W celu przeprowadzenia w/w konkursu
została powołana Komisja Konkursowa
w składzie:
1. Przedstawiciele organu
prowadzącego: Pan Marian Gadziński,
Pan Piotr Jóźwik i Pan Bogusław
Mołodecki.
2. Przedstawiciele organu
sprawującego nadzór pedagogiczny:
Pani Sława Mrożek i Pan Marek
Machiński.
3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej:
Pani Wiesława Papiewska.
4. Przedstawiciel Rady Rodziców: Pani
Katarzyna Wojtyra.
5. P r ze ds taw icie l z akł adow ych
organizacji związkowych: Pani Anna
Jędrzejczak.
Na w/w konkurs w wyznaczonym
terminie wpłynęła jedna oferta - Pana
Mariana Łukowskiego.
Konkurs zgodnie z procedurą składa

się z dwóch etapów. W pierwszym
etapie konkursu Komisja Konkursowa
sprawdziła, czy oferta została złożona w
terminie i zawiera wszystkie wskazane
w ogłoszeniu dokumenty oraz czy
kandydat spełnia określone
wymagania. Po spełnieniu tych
wymogów, kandydat został
zakwalifikowany do drugiego etapu
konkursu, w którym przedstawił
koncepcję funkcjonowania i rozwoju
Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie.
Po przedstawionej koncepcji
członkowie komisji zadawali pytania
związane z koncepcją i dalszym
funkcjonowaniem gimnazjum.
W wyniku przeprowadzonego tajnego
głosowania na dyrektora Gimnazjum
im. A. Borysa w Witkowie wybrano
kandydata - Pana Mariana
Łukowskiego.
(M.P.)
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, informuje, że Gmina i Miasto Witkowo posiada nie zagospodarowany
lokal o powierzchni użytkowej 67,4 m2, znajdujący się w gminnym budynku w miejscowości Gaj, który może
zostać zaadaptowany na cele mieszkalne.
Uprawnionymi do adaptacji lokalu na cele mieszkalne są osoby, figurujące w Rejestrze potrzeb
mieszkaniowych.
Adaptację lokalu należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku Nr 1 do uchwały
Nr XXX/312/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta w Witkowie
Zainteresowani, winni złożyć stosowne pismo w powyższej sprawie do dnia 22 czerwca 2009r.
Szczegółowe informacje, dotyczące warunków adaptacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, pok. nr 26, w godzinach urzędowania lub
telefonicznie pod nr: (0-61) 4778194, wew. 24.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Uprzejmie informujemy,
że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień
zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
oraz Burmistrzem Gminy i Miasta w Witkowie

w dniu 21 lipca 2009 roku (wtorek) o godzinie 11,oo
OGŁOSZENIE

w miejscowości - WITKOWO - Urząd Gminy i Miasta

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla mieszkańców gminy, podczas której zainteresowanym
uczestnikom, którzy ukończyli 50 lat rozdane zostaną specjalne probówki do przygotowania materiału do
badań na obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego),

informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniu 12.06.2009r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI , POŁOŻONYCH W MAŁACHOWIE ZŁYCH MIEJSC,
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

a w dniu 29 lipca 2009 roku (środa)
pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu
krokowego (prostaty). W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia.
Miejsce pobierania krwi: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie - sala USC - od godz. 9,oo do 13,oo
Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku! Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również odbierała
probówki z kałem. Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobisty!!

Sprostowanie
Z przyczyn technicznych w artykule „ Witkowska Kompania Powstańcza po 90 latach ponownie
w Inowrocławiu”, nastąpił błąd. Inicjatorem Rajdu był Grzegorz Musidlak.
Serdecznie przepraszamy!

„DOZÓR” z Gniezna

Zapisy na badania przyjmuje: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
osobiście - pokój Nr 8 - lub telefonicznie 061-4778194 w.32
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy oraz do wskazanego lekarza rodzinnego.
Wszystkie badania finansowane są z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Delegacja Gminy Witkowo w Gminie Am Dobrock
W dniu 28 maja 2009r. delegacja z Gminy Witkowo, udała się z wizytą
do zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej Am Dobrock.

W skład delegacji weszli: Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof
Szkudlarek, jego zastępca Marian
Gadziński, Przewodniczący Rady

Miejskiej Bogusław Mołodecki, radni
Marian Walczak, Grzegorz Kaźmierczak,
Ireneusz Kwapich, Tomasz Deskowski
oraz Michał Bocheński - tłumacz,
nauczyciel z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie.

Program wizyty obejmował między
innymi:
! spotkanie z radnymi Gminy Am
Dobrock w Ratuszu w Cadenberge,
w czasie którego prowadzone były

w miejscowości Wingst. Jest to
bardzo nowoczesny Zakład, który
zaopatruje w uzdatnioną wodę, nie
tylko Gminę Am Dobrock, ale również
gminy okoliczne (w sumie ok. 40.000
mieszkańców).
! zwiedzanie „Mini ZOO”, które mieści
się w miejscowości Wingst.
! Chlubą i aktualną atrakcją tego ZOO
jest nowo wybudowany wybieg
z wilkami i niedźwiedziami.
! zwiedzanie Jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Cadenberge.
! zwiedzanie nowego portu jachtowego
nad rzeką Oste oraz pasieki

orkiestry dętej oraz była możliwość
skorzystania z rejsu statkiem po rzece
Oste.
Na zakończenie pobytu Burmistrz
Gminy Am Dobrock Pani Bettina Gallinat
wydała uroczystą kolację, na której
obecni byli wszyscy burmistrzowie
odwiedzanych gmin, stanowiących Am
Dobrock oraz osoby, które towarzyszyły
w czasie pobytu. W czasie kolacji
nastąpiła wymiana upominków oraz
materiałów promujących obie Gminy.
Na zakończenie spotkania Burmistrz
GiM Witkowo Krzysztof Szkudlarek
podziękował za gościnę i miły pobyt na

pszczelarskiej w miejscowości
Neuhaus.
! zwiedzanie mleczarni, stanowiącej
własność okolicznych rolników
! poświęcenie pomnika jesiotra
w O b e r n d o r f. Z t e j o k a z j i
zaplanowany został w tej
miejscowości festyn, w czasie
którego nastąpiło między innymi
symboliczne poświęcenie jesiotra
wykonanego z drewna. Ryba ta ok.
100 lat temu żyła w okolicznych

terenie Gminy Am Dobrock oraz za
dotychczasową, 5-letnią współpracę.
Powiedział między innymi, że ten 5-letni
Jubileusz jest dobrym przykładem
partnerskiej współpracy obu Gmin
w różnych dziedzinach życia. Jako
przykład podał wymianę doświadczeń
między samorządami, realizację
projektów dotyczących wymiany
m ł o d z i e ż y, s p o r t o w c ó w o r a z
nawiązanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi.

wodach. Od ok. 3 lat samorząd
wspólnie z naukowcami próbuje
przywrócić rzece ten gatunek ryb
i wpuszcza do rzeki narybek oraz
buduje odpowiednie warunki
potrzebne do egzystencji jesiotra.
Z tej okazji uczniowie przedstawili
część artystyczną, odbył się koncert

Burmistrz w imieniu witkowskiego
samorządu zaprosił do rewizyty, do
odwiedzenia naszej gminy przez
przedstawicieli Gminy Am Dobrock oraz
członków Strażackiej Orkiestry Dętej,
która jak powiedział mogłaby uświetnić
Dni Witkowa czy Gminne Święto
Plonów.

rozmowy dotyczące dalszej
wzajemnej współpracy między obu
Gminami oraz dyskusja i wymiana
poglądów w zakresie działalności

samorządowej. Odbyła się również
prezentacja multimedialna obu
Gmin. Na pamiątkę pobytu został
umieszczony stosowny wpis do
Złotej Księgi Ratusza, pod którym
podpisały się wszystkie osoby

biorące udział w spotkaniu. Delegaci
mieli również możliwość zwiedzenia
całego Urzędu i porównania
warunków pracy urzędników.
! zwiedzanie Zakładu Wodociągowego

(M.G.)

