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Obchody Święta Niepodległości
11 listopada w całym kraju odbywały się uroczystości patriotyczne upamiętniające
93 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Nie inaczej było w Witkowie,
gdzie mieszkańcy zebrali się przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich by uczcić
jedno z najważniejszych wydarzeń w historii polskiej państwowości.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości
rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej
w intencji Ojczyzny, która została odprawiona
w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja
w Witkowie. Ksiądz proboszcz Stanisław Goc
powitał wszystkich zgromadzonych w świątyni,
podkreślając, że spotkanie patriotyczne z okazji
11 Listopada łączy pokolenia - kombatantów,
pokolenie pracujące obecnie dla ojczyzny
i najmłodsze - młodzież witkowskiego
gimnazjum. Powitał także przybyłe władze
lokalne: Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo,
Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych
Gminy Witkowo oraz delegacje i Poczty

poruszający montaż słowno - muzyczny
pt. „To jest Polska”. Patriotyczne pieśni
i wzruszające wiersze przypomniały zebranym
w kościele mieszkańcom trudne losy naszego
narodu i ciężką walkę o odzyskanie
niepodległości. Ważną rolę podczas spektaklu
odegrały scenki, miały wymowę nie tylko
symboliczną, ale stwarzały niepowtarzalny,
uroczysty nastrój, wpływały na patriotyczne
uczucia widzów. Na początku programu
artystycznego na scenie ukazała się tajemnicza
czarna postać, wyrażająca niewolę Polski.
Widzowie zadumali się wówczas nad tragicznym
losem naszych przodków. Niezwykłych wzruszeń

Sztandarowe instytucji, organizacji i zakładów.
W homilii nawiązał do obchodów święta
narodowego, jakim jest 11 Listopada. Podkreślił,
że skłania ono do refleksji na temat ojczyzny
i patriotyzmu. W takim dniu miłość do ojczyzny
łączy rodaków bez względu na poglądy i różnice.
Nie powinna być ona tylko od święta, lecz na co
dzień. Powinnością każdego Polaka jest
szanować przeszłość, zapisywać swoją obecność
na kartach teraźniejszości, by móc budować
przyszłość. Po zakończeniu eucharystii uczniowie
z Gimnazjum im. Adama Borysa przedstawili

dostarczyła druga scena - odradzania się Polski
z niewoli trzech mocarstw - Rosji, Prus i Austrii.
Pojawiły się barwy biało - czerwone
symbolizujące ojczyznę wolną, wielką
i …najważniejszą. Piosenka, kończąca program
artystyczny gimnazjalistów, wyrażała nadzieję,
że kolor biały i czerwony dziś, w XXI wieku,
nadal, dzięki pielęgnowaniu wartości
patriotycznych, będzie utożsamiany z Polską
i Polakami. Wymowny charakter miały postacie
w widowisku, Józef Piłsudski - symbol
odradzającego się państwa polskiego, a także
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bohaterowie wiersza - matka troszcząca się
o wojenne losy swojego syna, który, będąc
żołnierzem, gotowy był oddać życie za ojczyznę.
Pojawienie się ich razem u boku Polski
świadczyło o tym, że każdemu rodakowi bohaterowi narodowemu i prostemu człowiekowi
bliska sercu była ojczyzna. Na widok barw
narodowych i końcowej sceny niejednemu
widzowi w starszym wieku zakręciła się w oku łza
wzruszenia.

w jego obronie, wierząc, że i tak kiedyś odrodzi
się na nowo. Dzięki ofiarności pradziadów znów
staliśmy się częścią Europy. Burmistrz Krzysztof
Szkudlarek przypomniał, że do walki rodaków
zagrzewała literatura, towarzysząc im
w trudnych chwilach, podtrzymując na duchu,
przypominając o tożsamości, często wskazując
drogę do wolności. Podkreślił także ogromną role
kościoła wspierającego starania Polaków o wolny
kraj. Czerpiąc wzorce z historii, powinniśmy

Po zakończeniu mszy św. uczestnicy
spotkania przeszli pod pomnik Poległych za
Ojczyznę, by tu oddać hołd Polakom, którzy
poświęcili życie dla swojego kraju.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego
w okolicznościowym przemówieniu Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek
przypomniał wydarzenia sprzed 1918 roku.
Podkreślił w swoim wystąpieniu, że zniewolony
naród polski nigdy nie zatracił ducha polskości
i walki. „Żeby Polska była Polską” 123- letnie
zmagania z zaborcami, kolejne zrywy

kształtować postawy odpowiedzialności
obywatelskiej poprzez pracę na rzecz nie tylko
Wielkiej, ale przede wszystkim Małej Ojczyzny.
Każdego dnia dawać dowody, że jesteśmy
godnymi spadkobiercami chlubnej historii,
kultury i tradycji naszego kraju. Kończąc
okolicznościowe przemówienie Burmistrz
podziękował mieszkańcom za udział w spotkaniu
patriotycznym, pogratulował uczniom
i nauczycielom z Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie pięknego i wzruszającego montażu
słowno-muzycznego.

w o l n o ś c i o w e P o l a k ó w u d o w o d n i ł y,
że najcenniejszą wartością dla nas jest Ojczyzna.
Nasz naród nie poddawał się. Każde pokolenie
stawało w obronie najważniejszych wartości.
Tęsknota za krajem, wola walki o jego
wyzwolenie i wiara w zwycięstwo wiodły Polaków
ku wolności. W trudnej, znojnej drodze
do wolności nasi przodkowie oddali to,
co najcenniejsze - własne życie. Jakże silnie
musieli kochać swój kraj, decydując się na śmierć

Uczestnicy spotkania uczcili pamięć przodków
minutą ciszy oraz złożeniem wieńców i wiązanek
pod pomnikiem. Następnie Zespół Śpiewaczy
„My Młodzi” zaprezentował wiązankę pieśni
patriotycznych, po czym chętni udali się do Sali
Historii by obejrzeć wystawę pt. „Od Wojciechowa
do Odrowąża”. Spotkanie zakończyło się
wspólną kawą przy tradycyjnych rogalach
świętomarcińskich.
(na)

Lekcja prehistorii
We wtorek 25 października br. uczniowie klas I (b, c, d, e) wraz
z wychowawcami (Halina Krych, Wacława Filińska, Katarzyna Jędrzejczak,
Tomasz Majchrzak) z witkowskiego gimnazjum uczestniczyli w nietypowej lekcji
geografii, która odbyła się w JuraParku w Solcu Kujawskim.

W dniu 22 października 2011r. z głębokim żalem
pożegnaliśmy śp. inż. Kazimierza Szubę,
Naczelnika Miasta i Gminy Witkowo
w okresie od 1 września 1974r. do 28 maja 1990r.
Z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem pełnił
funkcję włodarza, dla dobra mieszkańców Gminy.
Będziemy zawsze o nim pamiętać.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Gminy i Miasta

Bogusław Mołodecki

Krzysztof Szkudlarek

W gronie braci uczniowskiej
Gdy wraz z początkiem września po raz pierwszy przekraczali mury „podstawówki”,
towarzyszyła im obawa, ale także i ciekawość połączona z ekscytacją. Czekał na nich nowy,
zupełnie inny świat.

Uczniowie swoje zajęcia w JuraParku
rozpoczęli od obejrzenia filmu w wersji 5D pod
tytułem „Śmierć dynastii”.
Trzydziestominutowy film prezentował ważne
wydarzenia dotyczące zaginionego świata
dinozaurów, a poprzedzony był fachową
prelekcją. Podczas filmu gimnazjaliści zostali
przeniesieni do późnej kredy, a głównymi
bohaterami były tyranozaury - jedne
z najgroźniejszych znanych stworzeń. Oprócz
nich spotkano dinozaury rogate i pancerne.
Jednakże pod koniec kredy dochodzi do
potężnej katastrofy, a uczestnicy filmu stają
się naocznymi świadkami ich wyginięcia.
Uczniowie podczas filmu mogli również
odczuwać, np. zapach dinozaurów czy odgłosy
stąpania tych gadów. Wzmożeniem efektów
specjalnych był padający śnieg, wiatr oraz
rozpryskująca się woda po upadku meteoru.

Dzieci złożyły przyrzeczenie
Po blisko dwumiesięcznej nauce, a przede
wszystkim poznaniu szkoły, zaprzyjaźnieniu
się z wychowawczynią oraz klasowymi
koleżankami i kolegami, nadszedł wreszcie
czas na włączenie pierwszoklasistów w poczet
pełnoprawnych uczniów Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie.
Uśmiechnięte i szczęśliwe siedmiolatki
(warto dodać, że wszystkie ubrane
w odświętne stroje) ślubowały na sztandar

szkoły sumiennie wypełniać uczniowskie
obowiązki, pilnie się uczyć i być koleżeńskim,
a swoim zachowaniem sprawiać radość
zarówno rodzicom, jak i nauczycielom.
Następnie każde dziecko zostało
pasowane - okazałą , kolorową kredką - na
ucznia szkoły. Dla upamiętnienia tego
wydarzenia pierwszoklasiści otrzymali m.in.
okolicznościowy dyplom.
(na)

Kolejnym punktem zajęć w parku był 2godzinny spacer z przewodnikiem po ścieżce
dydaktycznej. Gimnazjaliści odbyli wędrówkę
przez erę dinozaurów (mezozoik), obejrzeli
i dotknęli ponad 150 modeli zaginionych
gadów (dinozaurów i gadów
ssakokształtnych). Zobaczyli również model
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najstarszego tetrapoda, którego ślady
pochodzą z okresu dewońskiego. Wzdłuż
ścieżki ustawione były tablice, które
prezentowały najważniejsze wydarzenia
z dziejów życia na Ziemi.
Po powrocie ze ścieżki dydaktycznej
uczniowie udali się do Muzeum Ziemi im.
Karola Sabatha, w którym mieści się
największa ekspozycja skamieniałości
w Polsce. Zwiedzanie muzeum rozpoczęliśmy
od skamieniałych trylobitów z okresu kambru,
a zakończyliśmy w neolicie. Uczniowie mogli
również „wejść” na pokład batyskafu, aby
podziwiać środowisko wodne sprzed milionów
lat. Ogromne wrażenie zrobił na uczestnikach
tej lekcji szkielet ogromnego mamuta oraz
wiele innych okazów (np. skamieniałe jajo
dinozaura).
Po zakończonej lekcji wszyscy uczniowie
wraz z opiekunami udali się do restauracji
„Jaskiniowej”, aby posilić się po wyczerpującej
wędrówce przez miliony lat.
Czas na wycieczce przedmiotowej
z geografii upływał bardzo szybko, ale
uczniowie mogli również skorzystać z atrakcji
znajdujących się na placu zabaw, bo po
intensywnym wysiłku umysłowym przyszła
pora na relaks.
Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała
gimnazjalistom, a dodatkowym atutem tego
miejsca jest piękny las w otoczeniu, którego
znajduje się JuraPark.
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3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego w Powidzu ma sztandar
Uroczystość jego wręczenia zainaugurowała msza święta odprawiona w gnieźnieńskim kościele garnizonowym pw. NMP
Królowej Polski przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

Konkurs plastyczny
pn. „Moje wakacyjne
wspomnienia”
rozstrzygnięty
Pod koniec września Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Witkowie ogłosił
konkurs plastyczny pn. „Moje
wakacyjne wspomnienia” na który
wpłynęło kilkanaście prac.

Po nabożeństwie (już na rynku miejskim)
rozpoczął się podniosły apel. Dowódca 3. SLTr.
w Powidzu płk. dypl. pil. Sławomir Żakowski
złożył meldunek Zastępcy Dowódcy Sił
Powietrznych - Szefowi Sztabu gen. dyw. pil.
Sławomirowi Kałuzińskiemu o gotowości
pododdziałów do uroczystości wręczenia
sztandaru.
„… Chcę zapewnić wszystkich, że bardzo
pragniemy być godnymi następcami swoich
wielkich poprzedników. Dołożymy wszelkich
starań, aby wojsko było nadal obecne w życiu
regionu wzbudzając zaufanie i poczucie
bezpieczeństwa jego mieszkańców. Przy
okazji wszelkich uroczystości patriotycznoreligijnych chcemy pokazać najmłodszemu
pokoleniu, kim jest żołnierz, co znaczy
patriotyzm i jak należy traktować miłość do
Ojczyzny. Od dnia dzisiejszego będziemy mieli
sztandar, który jest najważniejszym
symbolem sławy wojennej i tradycji oraz
wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna
wymaga od swoich żołnierzy…” - mówił
Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego w Powidzu.
Gwoździe honorowe wbili:
- w imieniu Prezydenta RP, Ministra Obrony
Narodowej i Dowódcy Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Sławomir Kałuziński,
Zastępca Dowódcy Sił Powietrznych - Szef
Sztabu,
- w imieniu Szefa Sztabu Generalnego

Wojska - gen. dyw. pil. dr Leszek
Cwojdziński,
- Wojewoda Wielkopolski - Piotr Florek,
- w imieniu Marszałka Województwa
Wielkopolskiego - wicemarszałek Wojciech
Jankowiak,
- Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru,
- w imieniu przedstawicieli fundatorów
sztandaru - Grzegorz Prajwowski, Artur
Wojtas i Tomasz Berezowski.
Gwoździe pamiątkowe wbili:
- rodzice chrzestni sztandaru - Poseł Jadwiga
Zakrzewska i mjr w st. spocz. pil. Antoni
Tomiczek,
- Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego w Powidzu - płk dypl. pil.
Sławomir Żakowski,
- w imieniu oficerów - płk mgr inż. pil.
Michał Erdmański,
- w imieniu podoficerów - chor. sztab. Tomasz
Socha,
- w imieniu pracowników wojska - Aurelia
Matelska.
Sztandar ekumenicznie poświęcono oraz
odczytano akt jego nadania, a rodzice
chr zestni pr zekazali ów sztandar
przedstawicielowi Prezydenta RP - Zastępcy
Dowódcy Sił Powietrznych - Szefowi Sztabu
gen. dyw. pil. Sławomirowi Kałuzińskiemu,
który wręczył go Dowódcy 3. Skrzydła
Lotnictwa Transportowego w Powidzu płk.
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dypl. pil. Sławomirowi Żakowskiemu.
Po prezentacji sztandaru przekazał go
dowódcy pocztu.
Następnie nastąpił przemarsz pocztu
sztandarowego przed frontem pododdziałów
3. SLTr. Całość zakończyła defilada
pododdziałów, przelot samolotów zespołu
akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry” oraz
pokaz musztry paradnej Orkiestry Wojskowej
Sił Powietrznych z Bytomia i Kompanii
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.
Przygotowano także szereg atrakcji dla
lokalnej społeczności m.in. wystawę statyczną
samolotu Ts-11 Iskra z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Pawła II
w Gnieźnie, symulator zdarzeń drogowych
organizowany przez Żandarmerię Wojskową
oraz stoisko promocyjne Narodowych
Sił Rezerwowych, a także wyposażenie
Zespołu Działań Specjalnych.
Uroczystość zakończyła Gala Lotnicza
(w teatrze im. A. Fredry) podczas które nie
zabrakło podziękowań przewodniczącego
Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru
i Dowództwa 3. Skrzydła dla najważniejszych
gości, członków komitetu i sponsorów.
Zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Sił
Powietrznych z Poznania pod dyrekcją mjr
Pawła Joksa. Na koniec - niespodzianka, czyli
występ grupy Vox.

Najlepszymi pracami w ocenie jury
okazały się prace:
Bartosza Bartosiewicza - kl. II B SP 3
Witkowo
Wiktorii Bysikiewicz - kl. II B SP 3 Witkowo
Sandry Grabowskiej - kl. III SP Gorzykowo
Joanny Ławniczak - kl. II B SP 3 Witkowo
Amelii Nowak - kl. II B SP 3 Witkowo
Pauliny Olejniczak - kl. III SP Gorzykowo
Damiana Paprockiego - kl. II SP Gorzykowo
Krystiana Paprockiego - kl. II SP Gorzykowo
Weroniki Prabuckiej - kl. III SP 3 Witkowo

Wyróżnienia otrzymały prace:
Liliany Białas - kl. II SP Gorzykowo
Weroniki Dardzikowskiej - kl. III SP
Gorzykowo
Olgi Kozłowskiej - kl. III SP Gorzykowo
Bartosza Olejniczaka - kl. II SP Gorzykowo

Nagrodzone prace można obejrzeć
w siedzibie OKSiR przy ul. Sportowej 15.

(na)
(S.R.)

I Walne Zebranie Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Witkowie

Nagrody Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo

30 września br. odbyło się I Walne Zebranie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Witkowie, podczas którego omówiono dotychczasowe działania komitetu
założycielskiego oraz wybrano władze powstałego niedawno stowarzyszenia.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniającym się w pracy dydaktyczno wychowawczej nauczycielom, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof
Szkudlarek przyznał nagrody, które zostały wręczone w dniu 17.10.2011r.
w tut. urzędzie.

Zebranie otworzył Bogusław Mołodecki,
który powitał zebranych i przedstawił
proponowany por ządek spotkania.
Po stwierdzeniu kworum dokonano wyboru
przewodniczącego oraz sekretarza zebrania,
którymi zostali odpowiednio: Bogusław
Mołodecki i Tomasz Deskowski. Następnie
przewodniczący zapoznał zebranych
z dotychczasowymi działaniami komitetu
założycielskiego stowarzyszenia, a także
przedstawił stosowne dokumenty nadające
Bractwu status prawny, takie jak: wpis do KRS,
Regon oraz Statut Bractwa.

głosowaniu otrzymał trzynaście głosów i tym
samym będzie piastować funkcję prezesa
podczas kadencji 2011- 2014. W drugiej
kolejności przystąpiono do wyboru członków
Zarządu Bractwa, którymi ostatecznie zostali:
Roman Bąk, Tomasz Deskowski, Wiktor Knast
oraz Henryk Flieger. Na końcu zebrani
wybrano także członków Komisji Rewizyjnej,
którą tworzyć będą: Marian Musielski
(przewodniczący), Paweł Lisiak oraz Marek
Grzybowski.
Po przeprowadzeniu wszystkich głosowań
w sprawie wyboru władz Bractwa, uczestnicy

Wyróżnienia otrzymali:
1. Pani Danuta Maciejewska - Nauczyciel
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Witkowie
2. Pan Mariusz Zborowski - Nauczyciel
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Witkowie.
3. Pani Anna Jędrzejczak - Nauczyciel
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Witkowie.
4. Pani Irena Nowak - Nauczyciel w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie.
5. Pani Eliza Marcinkowska - Nauczyciel
w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie
6. Pan Krzysztof Nowiński - Nauczyciel
w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie.

7. Pani Kamila Dolata - Nauczyciel
w Przedszkolu Miejskim w Witkowie.
8. Pani Iwona Pelak - Nauczyciel
w Przedszkolu Miejskim w Witkowie.
9. Pani Danuta Misiak - Nauczyciel w Szkole
Podstawowej w Gorzykowie.
W spotkaniu uczestniczyli również: Z-ca
Burmistrza GiM - Marian Gadziński,
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Piotr Jóźwik oraz Inspektor d.s. oświaty Marzena Polak.
(M.P.)

Skład Zarządu Bractwa (od lewej): Roman Bąk,
Henryk Flieger, Bogusław Mołodecki (przewodniczący)
Wiktor Knast, Tomasz Deskowski

Skład Komisji Rewizyjnej (od lewej): Paweł Lisiak,
Marian Musielski (przewodniczący) oraz Marek
Grzybowski.

Kolejnym, a zarazem najważniejszym
punktem zebrania było dokonanie wyboru
władz Bractwa. Aby to uczynić powołano
komisję skrutacyjną, która miała czuwać nad
przebiegiem głosowania. W jej skład weszli:
Krzysztof Szkudlarek, Grzegorz Kaźmierczak
oraz Paweł Lisiak. Po ukonstytuowaniu się
komisji przystąpiono do wyboru Prezesa
Zarządu Bractwa. Członkowie stowarzyszenia
jako kandydata na to stanowisko zgłosili
Bogusława Mołodeckiego, który
w przeprowadzonym następnie tajnym

zebrania przedyskutowali jeszcze kilka
istotnych spraw. Omówiono min.: opracowanie
przez Zarząd planów pracy oraz innych
dokumentów przewidzianych w statucie,
uczczenie pamięci zmarłych członków Bractwa
podczas zbliżającego się Święta Zmarłych oraz
najbliższe plany nowo powstałego
stowarzyszenia.
Kolejne zebranie członków Bractwa
Kurkowego, połączone z opłatkiem wigilijnym
zaplanowano na 09. 12. 2011 r.
(W.D.)
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Święto w gimnazjum
W Gimnazjum im. Adama Borysa odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto oświaty i szkolnictwa
wyższego uczcili nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły i licznie zgromadzeni goście.

"Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez
ustanku zdobywa ten może być nauczycielem
innych" - tymi słowami Konfucjusza rozpoczął
uroczystość dyrektor gimnazjum Marian
Łukowski.

Po przemówieniu gospodarz szkoły
wręczył swoim pracownikom nagrody. Byli
nimi: Arleta Bekas, Urszula Błach, Anna
Boruta, Irena Borys, Anna Brząkowska,
Elżbieta Drozdowska, Wacława Filińska, Maria
Kaźmierczak, Urszula Knast, Halina Krych,
Ilona Musidlak, Iwona Nadowicz - Mróz,
Monika Ottenburger, Wiesława Papieska,
Paweł Piniarski, Tomasz Pluciński, Liliana
Suborska, Teresa Szczerba oraz Danuta
Bednarek, Ewa Gronowicz, Danuta
Jakimowicz, Eugeniusz Jankowski, Krzysztof

Janowczyk, Ryszard Jaworski, Jolanta
Kaźmierczak, Andrzej Krawczyk, Małgorzata
Malawko, Irena Misiak, Małgorzata Zamiar,
Agnieszka Frańczak, Mariola Michlak,
Agnieszka Szymańska. Następnie zabrali głos

burmistrz Krzysztof Szkudlarek oraz
proboszcz Stanisław Goc. Nagrodę burmistrza
otrzymali nauczyciele, Eliza Marcinkowska
oraz Krzysztof Nowiński. Zgodnie z przyjętą
tradycją podczas uroczystości wręczono
statuetkę „Przyjaciela Szkoły”. Przypomnieć
należy, że wyróżnienie to przyznawane jest
osobie, która swoją pracą przyczynia się do
rozwoju szkoły. W tym roku statuetka została
przekazana na ręce przedstawiciela,
zaprzyjaźnionej ze szkołą i gminą witkowską,
Gminy Am Dobrock, pana Karl- Heinz Linck.
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Pan Linck od wielu lat zaangażowany jest w
współpracę polsko-niemiecką pomiędzy
Gimnazjum im.Adama Borysa w Witkowie, a

Uczniowie klas I złożyli uroczyste ślubowanie,
po którym zostali oficjalnie członkami
społeczności uczniowskiej. Na koniec odbyła

Realschule w Cadenberge. Swoim
zaangażowaniem przyczynia się do
rozwijania przyjaźni polsko - niemieckiej.

się część artystyczna przygotowana przez
uczniów i nauczycieli szkoły.
(na)

Jarosław Kret gościem Biblioteki w Witkowie
Podróże uczą i kształcą, mogą być też ciekawym doświadczeniem. Jednak
z wielu powodów, nie wszyscy możemy sobie pozwolić na długie, zagraniczne
wojaże. Najczęściej poznajemy świat oglądając przygotowane relacje z wypraw
na ekranach odbiorników telewizyjnych, „odbywamy własne eskapady” czytając
ciekawe książki. Niewątpliwie atrakcyjną formą poznawania świata jest
rozmowa ze znanym podróżnikiem.

Taką okazję mieliśmy w dniu 18
października. Wtedy to, na zaproszenie
Biblioteki Publicznej, kilka minut po godz. 17
przyjechał do Witkowa pan Jarosław Kret.
W stroju, w jakim na co dzień chodzą

Indii. Powodem wyjazdu był reportaż
o reżyserze Orskim, który tam przygotowywał
„Ślub” Gombrowicza w indyjskich realiach,
w języku hindi. Pojechał na 5 dni, a został... 5
lat.

w Indiach, wszedł do sali wypełnionej
oczekującymi. Powitany oklaskami, „zabrał”
czytelników do miejsc szczególnie mu bliskich
- rozpoczął snuć opowieści o swojej podróży do

Już na początku powiedział, że nie będzie
mówił tego co napisał w książce pt.; „Moje
Indie”, zachęcając tym samym do jej
przeczytania. W ujmujący sposób, z wielką

fascynacją mówił o kulturze, muzyce,
religiach wyznawanych w tym kraju,
zwyczajach i o życiu codziennym. Przybliżył
czytelnikom bardzo radosne w tym kraju
święto Holi. Objaśnił strukturę społeczeństwa
indyjskiego, z jej stanami, wyjaśnił też system
kastowy, który przez wieki obowiązywał
w Indiach, a którego pewne symbole (np. biały
sznur świadczący o przynależności do wyższej
kasty) można jeszcze dziś zauważyć. Gość
przez ponad trzy godziny, w sposób ciekawy,
lekki i z humorem mówił o wielu innych
elementach życia i kultury Indii, pokazując
przy tym slajdy z wykonanymi prze siebie
fotografiami. Omawiając strój, w którym
wystąpił, objaśnił dlaczego właśnie tak
mieszkańcy ubierają się pomimo gorącego
klimatu. Omówił też strój w jakim chodzą
kobiety, m.in.: churidar, burkę - w której panie
chętnie chodzą na targ, jak wyjaśnił, wtedy
nikt ich nie zaczepia.
Oprócz książek wyjął kilka paczek
przypominających opakowania chipsów.
Po ich otwarciu zgromadzeni mogli

posmakować ostrych potraw w rodzaju
chrupkek, (m.in. Katta meetha, w skład której
wchodzą: ostra mieszanka dmuchanego ryżu,
groszku i orzechów ziemnych czy Bombay mix
- to mieszanka orzeszków ziemnych, groszku
i pikantnych paluszków, czy też Cornflakes
mixture - ostra mieszanka płatków
kukurydzianych, paluszków ziemniaczanych,
orzeszków i rodzynek). Wszyscy też mogli
skosztować indyjskiej herbaty o wyraźnie
wyczuwalnym smaku imbiru, goździków,
cynamonu, którą pije się z mlekiem i cukrem.
Na koniec spotkania nadszedł czas na
pytania ze strony słuchaczy. Były
podziękowania i kwiaty.
Na pamiątkę wszyscy zainteresowani
mogli kupić książki, w których gość wpisywał
dedykacje, odpowiadając przy tym na licznie
zadawane pytania.
Wszystkich chętnych zapraszamy do
lektury książek Jarosława Kreta, które
znajdują się w naszych zbiorach.

Tradycji stało się zadość!
W Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie 2 listopada 2011 był dniem
uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych.
Towar zyszyły temu występy dzieci
przygotowane przez panie wychowawczynie oraz
gratulacje, życzenia i prezenty od starszych kolegów
i koleżanek. - „Nasze dzieci to źródełka, które
dopiero wypłynęły i dążą do celu, a my musimy
pomóc im tam dotrzeć. Będziemy regulować brzegi
i bieg tworzącej się rzeczki. Jest to wspólna praca
rodziców i nauczycieli ”- powiedział dyrektor szkoły
Tomasz Desowski. W uroczystości wzięli udział
rodzice, którzy przygotowali dla dzieci słodkie
niespodzianki. Pierwszakom życzymy bardzo
dobrych ocen, wytrwałości w nauce oraz wiele
radości.
(SP2)
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Konkurs wierszy i pieśni o tematyce patriotycznej
W dniu 17.10.2011 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Powstańców
Wielkopolskich w Mielżynie odbył się „Konkurs wierszy i pieśni o tematyce
patriotycznej”. Konkurs ten został zorganizowany przez Ligę Obrony Kraju
w Witkowie, w ramach eliminacji powiatowych - powiatu gnieźnieńskiego.

Celem konkursu było upowszechnianie
wśród młodzieży piękna mowy ojczystej,
dorobku kultury narodowej oraz rozwijanie
wrażliwości artystycznej.
W konkursie brały udział 4-osobowe
reprezentacje szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z powiatu
gnieźnieńskiego - z Gniezna, Mielżyna,
Trzemeszna i Witkowa. Każda z drużyn
biorących udział w konkursie miała za zadanie
zaprezentować dwa wiersze i dwie piosenki,
które oceniało jury w składzie - p. Beata
Szkudlarek, p. Katarzyna Wieczorek
i p. Henryk Flieger. Zadaniem jury było
wyłonienie najlepszej drużyny i najlepszych
wykonawców indywidualnych w kategorii
„recytacja” i w kategorii „pieśń patriotyczna”.

Laureatami konkursu zostali:
W kategorii zespołowej zajmując:
I miejsce - reprezentacja I Liceum
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego
w Gnieźnie,
II miejsce - reprezentacja Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego
w Trzemesznie,
III miejsce - reprezentacja III Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana II Sobieskiego
w Gnieźnie,
W kategorii indywidualnej „recytacja”:
Waldemar Hensler z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego
Chłapowskiego w Witkowie.
W kategorii indywidualnej „pieśń
patriotyczna”:

Zuzanna Draheim z I liceum
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego
w Gnieźnie.
Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe
dyplomy, trofea szklane oraz cenne nagrody
rzeczowe ufundowane przez Starostę
Gnieźnieńskiego, Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowa, Panią Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Powstańców
Wielkopolskich w Mielżynie i Ligę Obrony
Kraju w Witkowie.

W dniu 22.10.2011r. w Poznaniu został
przeprowadzony Wojewódzki Konkurs
Recytatorski Wierszy i Pieśni o Tematyce
Patriotycznej, w którym dwie laureatki
konkursu powiatowego - Patrycja Brylska zajęła III miejsce w kategorii „recytacja”
i Hanna Paszkowiak zajęła III miejsce
w kategorii „pieśń patriotyczna”.

Jarosław Słowy. W interesujący sposób
opowiedział o trudach swojej 14 - letniej pracy
misyjnej, przybliżył warunki życia wspólnoty
katolickiej w odległym Kazachstanie. Swoje
opowieści wzbogacił pokazem
multimedialnym. Uczniowie mieli okazję

posłuchać muzyki kazachskiej, nauczyć się
kilku słów w tym języku. Gość był zadowolony
ze spotkania z młodzieżą i serdecznie
podziękował za miłe przyjęcie.

(H.F.)

Światowy Dzień Misyjny
... obchodziliśmy w niedzielę, 23 października, pod hasłem „Idźcie i głoście”.
Z tej okazji członkowie Ognisk Misyjnych ze Szkół Podstawowych nr 2 i 3
w Witkowie, pod opieką animatorek, przygotowali uroczystą oprawę
Mszy Św. oraz przedstawili inscenizację o Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci.

Na zakończenie Mszy Św. nastąpiło
uroczyste przyjęcie i wręczenie legitymacji
nowym członkom PDMD.

W Tygodniu Misyjnym na zaproszenie
Ognisk Misyjnych przybył do Szkoły
Podstawowej nr 3 misjonarz z Kazachstanu ks.
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Absolutorium jednogłośnie, bez zmian w zarządzie
Członkowie Witkowskiego Oddziału Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno
- Kulturalnego „Promyk” (21.10 - podczas zebrania sprawozdawczowyborczego) funkcję prezesa ponownie powierzyli Ludwikowi Rajzelowi.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze spotkało się z dużym
zainteresowaniem członków Stowarzyszenia

Zarząd witkowskiego oddziału „Promyk”
W zarządzie (w dalszym ciągu) pracować
będą: Janina Nowacka-Wawrzyniak, Izabela
Piaskowska, Genowefa Pierun oraz Edmund
Krupa.
Decyzję (na 147 członków w zebraniu
uczestniczyło 98) podjęto jednogłośnie.
Innych kandydatur do pracy w zarządzie nie
zgłoszono. Także Ludwik Rajzel nie miał
kontrkandydata. Warto dodać, iż obowiązki
prezesa pełni już od 12 lat. Przed nim, jak
i całym zarządem, kolejne cztery lata
wytężonej pracy. „..Jest to wielkie
zobowiązanie do dalszej pracy..” - skwitował
prezes Rajzel.

Rehabilitacyjno - Kulturalnego „Promyk”
w Gnieźnie, Jana Nowaka, Edmunda
Rybarczyka i Hieronima Blaszyńskiego.
Zaangażowanie, poświęcenie i trud
zarówno prezesa oraz całego zarządu docenili
zaproszeni goście. Na ręce prezesa Rajzela
okolicznościowy grawerton wręczył burmistrz
Krzysztof Szkudlarek - „... Abyście dalej
tworzyli dobry zespół, gdzie każdy z Was
wspiera drugiego, który w pewnym momencie
myślę, że jakiejś pomocy potrzebuje. Sam fakt
wspólnego spotkania jest też ważną sprawą
dla tych, którzy być może kiedyś przy jakiejś
pełnej niepełnosprawności mogli się poczuć

Rehabilitacyjno - Kulturalnego z Gniezna
dziękując za dotychczasową współpracę na
r zecz organizacji dla dobra osób
niepełnosprawnych. Prezes Dyc wyraziła
również nadzieję na dalszą owocną
współpracę. Słowa uznania popłynęły także
z ust Telesfora Gościniaka - Radnego Powiatu
Gnieźnieńskiego.

W okresie od listopada 2007 roku
do października 2011 roku (czyli na
przestrzeni ostatniej kadencji) członkowie
witkowskiego „Promyka” uczestniczyli
w ponad 40 różnego rodzaju imprezach,
w których udział wzięło 2 tys. 620 osób.
Ponadto zarząd zawsze uczestniczy
w świętach patriotycznych oraz innych

Okolicznościowy grawerton na ręce prezesa Rajzela
od Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka

Podziękowanie za współpracę także i od Haliny Dyc
- Prezesa Zarządu „Promyka” w Gnieźnie
Zebranie stało się także doskonałą
sposobnością do podziękowań. Pamiątkowymi
dyplomami (za zaangażowanie oraz
bezinteresowną pomoc) wyróżniono m.in.
członków „Promyka”.
Pamiątkowy dyplom (za współpracę)
powędrował także do rąk Krzysztofa
Szkudlarka - Burmistrza Witkowskiego
Samorządu, Telesfora Gościniaka - Radnego
Powiatu Gnieźnieńskiego, Haliny Dyc Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Centrum

również samotnymi, a dzięki takiej
działalności macie okazję planować wspólne
spędzenie wolnego czasu, czekać na tę
okoliczność, a potem cieszyć się tym co było,
wspominać czekając na następne...” - mówił
włodarz witkowskiego samorządu. Wyrazy
uznania skierował pod adresem całego
zarządu gwarantując dalszą współpracę.
Podziękowanie dla zarządu witkowskiego
oddziału „Promyk” przekazała także Prezes
Zarządu Stowarzyszenia Centrum

„... Jak sama nazwa mówi jesteśmy
Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych
toteż wszystkie poczynania kierujemy do osób
chorych i potrzebujących...” - podkreślił
prezes Ludwik Rajzel. Jednym z zadań
Stowarzyszenia jest wydawanie oraz
przyjmowanie wniosków na turnusy
rehabilitacyjne, z których w ciągu roku
korzysta blisko pięćdziesiąt osób. Niestety
2011 rok jest wyjątkiem, bowiem z powodu
braku funduszy niepełnosprawni
nie otrzymali dofinansowania. Poza tym
członkowie „Promyka” korzystają także
z pobytu w ośrodkach m.in. w Sarbinowie,
Ciechocinku, Inowrocławiu czy Kołobrzegu.
Dużą popularnością cieszą się również
wyjazdy jednodniowe, a także spotkania
okolicznościowe m.in. z okazji Światowego
Dnia Inwalidy, jak również i integracyjne
m.in. z okazji powitania i pożegnania lata.
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spotkaniach z organizacjami i związkami,
z którymi współpracuje. Stowarzyszenie
„Promyk” zajmuje się także szeroko pojętą
rehabilitacją, a z dobrodziejstwa gabinetu
rehabilitacyjnego korzystają nie tylko
członkowie „Promyka”, ale również
i mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo.
Zajmują się również (wspólnie z opieką
społeczną) w wydawaniem żywności
pozyskanej z Wielkopolskiego Banku
Żywności w Poznaniu. „... Stowarzyszenie
nasze nie prowadzi żadnej działalności
gospodarczej. Utrzymujemy się ze składek
członkowskich, dotacji celowych, odpisu
jednego procentu podatku, ofiarności ludzi
dobrego serca, którym nie jest obcy los osób
niepełnosprawnych...” - zaznaczył prezes
Rajzel.
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(na)

TO JEST POLSKA”

„

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GIMNAZJUM IM. ADAMA BORYSA W WITKOWIE
„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”… Jaka będzie i czym będzie we współczesnym świecie zależy wyłącznie od
nas, Polaków, a przede wszystkim od młodych Polaków! To właśnie po to przypominamy młodemu pokoleniu karty historii,
by czerpali z nich siłę i mądrość, wartości, które pozwalały rodakom przetrwać niewolę i po 123 odzyskać wolność.
Przeszłość narodu to depozyt przekazany nam przez przodków, aby go chronić, rozwijać i wzbogacać. Dlatego w dniu 10
listopada 2011 roku uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie przygotowali lekcję historii, by uczcić
93 rocznicę odzyskania niepodległości. Artyści w montażu słowno - muzycznym zwrócili się wdzięczną myślą ku naszym
dziadkom, pradziadkom, wspominali, jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei wyłoniła się Polska.

Szkolna uroczystość rozpoczęła się
odśpiewaniem hymnu państwowego
i powitaniem gościa - Burmistrza Gminy
Miasta Witkowo pana Krzysztofa Szkudlarka.
Spotkanie patriotyczne uświetnił program
artystyczny przygotowany przez uczniów pod
kierunkiem nauczycieli humanistów - pani
Arlety Bekas, pani Teresy Szczerby, pani
Elżbiety Drozdowskiej i pani Teresy
Szkudlarek. Młodzi artyści zaprezentowali
widowisko pod tytułem „To jest Polska”,
ukazujące drogę narodu polskiego
do wolności. Piosenki, wiersze, teksty
narracyjne przypomniały najważniejsze
wydarzenia z historii walki o niepodległą
ojczyznę zniewoloną od 1772 roku po 1918
rok, podkreślając, że tylko dzięki
patriotycznemu sercu naszych pradziadów
najcenniejsze wartości zostały uratowane kultura, język, obyczaje i religia. Szczególnie
doniosłe znaczenie w odzyskaniu wolności
przez Polskę miała I wojna światowa.
W sercach żołnierzy zapłonęła nadzieja, której
wyrazem były zaprezentowane przez
gimnazjalistów pieśni żołnierskie i wiersze,
ukazujące tułaczą dolę i ciężki los walczących,
mówiły o śmierci, ale zawierały też ducha
optymizmu.

Ważną rolę podczas spektaklu odegrały
scenki, miały wymowę nie tylko symboliczną,
ale stwarzały niepowtarzalny, uroczysty
nastrój, wpływały na patriotyczne uczucia
młodych widzów. Na początku programu
artystycznego na scenie ukazała się

ojczyznę wolną, wielką i ...najważniejszą.
Piosenka, kończąca program artystyczny
gimnazjalistów, wyrażała nadzieję, że kolor
biały i czerwony dziś, w XXI wieku, nadal,
dzięki pielęgnowaniu wartości patriotycznych,
będzie utożsamiany z Polską i Polakami.

tajemnicza czarna postać, wyrażająca niewolę
Polski. Widzowie zadumali się wówczas nad
tragicznym losem naszych przodków.
Niezwykłych wzruszeń dostarczyła druga
scena - odradzania się Polski z niewoli trzech
mocarstw - Rosji Prus i Austrii. Pojawiły się
barwy biało - czerwone symbolizujące

Wymowny charakter miały postacie
w widowisku, Józef Piłsudski - symbol
odradzającego się państwa polskiego, a także
bohaterowie wiersza - matka troszcząca się
o wojenne losy swojego syna, który będąc
żołnierzem, gotowy był oddać życie za
ojczyznę. Pojawienie się ich razem u boku
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Polski świadczyło o tym, że każdemu
rodakowi - bohaterowi narodowemu
i prostemu człowiekowi bliska sercu była
ojczyzna. Klimat wydarzeń z chlubnej historii
naszego narodu podkreślała muzyka
Fryderyka Chopina i ścieżka dźwiękowa
z filmu „Polskie drogi”, a także oprawa
plastyczna uroczystości, przygotowana przez
panią Monikę Otenburger i panią Iwonę
Nadowicz - Mróz.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo pan
Krzysztof Szkudlarek, gość uroczystości,
podziękował młodym artystom za piękną
lekcję historii i patriotyzmu, zapraszając
jednocześnie na gminne obchody Święta
Niepodległości Polski w dniu 11 .11. 2011r.
Spotkanie patriotyczne było doskonałą
okazją do podsumowania Tygodnia Kultury
Języka Polskiego zorganizowanego przez
polonistów w witkowskim gimnazjum.
Wręczono nagrody i wyróżnienia
w następujących kategoriach: w konkursie
„Odkrywamy tajemnice języka polskiego”,
w turnieju pięknego czytania, w konkursie na
plakat i hasło promujące piękna polszczyznę
na co dzień. Wylosowano również nagrody dla
uczniów biorących udział w rozwiązywaniu
zagadek polonistycznych. Gimnazjaliści,
którzy brali udział w zmaganiach z językiem
polskim i zdobyli laury, na pewno uwodnili, że
młode pokolenie kocha swój język ojczysty,
dba o niego i pogłębia o nim wiedzę.
Program artystyczny przygotowany przez
uczniów gimnazjum uświetnił gminne obchody
Święta Niepodległości. W dniu 11 listopada
2011r. po mszy św. w intencji Ojczyzny,
odprawionej w kościele parafialnym młodzi
artyści zaprezentowali widowisko
patriotyczne społeczności naszej Małej
Ojczyzny. Po zakończeniu mszy św. młodzież
wraz z mieszkańcami Witkowa uczestniczyła w
spotkaniu patriotycznym przy pomniku
Poległych za Ojczyznę, by tu oddać hołd
Polakom, którzy poświęcili życie dla swojego
kraju. Uroczystości patriotyczne z okazji
Święta Niepodległości uczniowie zakończyli
zwiedzaniem okolicznościowej wystawy w Sali
Historii Witkowa i wspólną kawą przy
tradycyjnych rogalach świętomarcińskich.
Święto Niepodległości skłoniło gimnazjalistów
do zadumy nad historią i współczesnością
Polski. Uświadomiło, że należy hołdować
przeszłości i pielęgnować wartość, jaką jest
Ojczyzna.
(T. SZ.)

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
upamiętniająca lądowanie amerykańskiego
bombowca. Dzieci razem z opiekunami
uporządkowały teren wokół tablicy i zapaliły
znicz.
„Wszyscy lubimy czytać” to hasło w ramach
kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.
Uczniowie kl. II - III wraz z wychowawcą p.Ewą Popek - w miesiącu październiku gościli
rodziców, którzy czytali opowiadania
jesienne. Dzieci były ilustratorami i wykonały
piękne prace plastyczne oraz zadawały

gościom pytania. W podzięce wręczyły
dyplom.
W związku ze Świętem Zmarłych uczniowie
klas młodszych wraz z wychowawcami p. B.Prusinowską i p.E.Popek - wybrali się na
cmentarz mieszczący się w Gorzykowie. Dzieci
uporządkowały groby oraz zapaliły pod
krzyżem symboliczny znicz za zmarłych
nauczycieli, uczniów i bliskich.
(M.F.)

Pasowanie na ucznia oraz zerówkowicza

13 października najmłodsze dzieci oraz
uczniowie naszej szkoły obchodzili święto.
W tym ważnym dniu nasi milusińscy zdawali
swój pierwszy w życiu egzamin z wiedzy
tudzież umiejętności szkolnych. Dzieci m.in.
recytowały wiersze, śpiewały piosenki,
wykazały się znajomością alfabetu i zasad

W tym dniu uroczyście świętowano także
Dzień Edukacji Narodowej. Swoją obecnością
zaszczycili nas zaproszeni goście emerytowani nauczyciele. Z tej okazji
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p.Renatą Bagrowską - przygotował krótką
inscenizację pt. „Jak to bywa w szkole”.

Dzieci pomagają zwierzętom
W pierwszym tygodniu października mieszkańcy Gminy Witkowo mogli
uczestniczyć w akcji: „Dni zwierząt” zorganizowanej przez Towarzystwo Opieki
Nad Zwierzętami wraz z Urzędem Gminy i Miasta Witkowo.

Wszyscy lubimy czytać

dobrego zachowania się. Następnie dyrektor
szkoły - Zdzisław Bosacki - dokonał aktu
pasowania na ucznia oraz zerówkowicza.
Dzieci otrzymały legitymacje jak
i pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Rodzice wręczyli dyrektorowi szkoły kwiaty
w podziękowaniu za przyjęcie ich pociech do
grona uczniów.

Gorzykowo

Nie zabrakło również wyrazów
wdzięczności w formie życzeń skierowanych
do gości, nauczycieli tudzież pracowników
szkoły jak i skromnych upominków.
19 i 28 października uczniowie klasy V w tym pr zedstawiciele Samor ządu
Uczniowskiego udali się wraz z nauczycielami
do Czajek, gdzie mieści się tablica

Do akcji przyłączyła się również
najmłodsza część naszej społeczności.
Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego
„Bajka” w Witkowie przy ul. Jasnej
zgromadziły 17 kg suchej karmy, płatki,
makarony oraz kaszę. Uwrażliwione na
potrzeby bezdomnych zwierząt z ochotą
chciały im pomóc. Dla psów ze schroniska

w Gnieźnie i Radlinie oraz kotów
wolnożyjących na terenie miasta, dzieci
przyniosły również koce i zabawki. Akcja
spotkała się z dużą aprobatą rodziców i ich
pociech. Świadomość jaką zdobyły dzieci na
temat pomagania zwierzętom będzie im na
pewno towarzyszyć przez długi czas.

Dzień Edukacji Narodowej
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Coca Cola Cup

Rozpoczęcie nauki w szkole …

Witkowscy gimnazjaliści stanęli przed szansą awansu do najlepszej ósemki
Województwa Wielkopolskiego w turnieju piłki nożnej Coca Cola Cup. II rundę
przebrnęli pomyślnie, ale nie sprostali kolejnemu rywalowi i odpadli z rywalizacji.

… jest ważnym momentem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka ono
każdego dnia na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, przygodami.
Czeka na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i zostanie włączone
do społeczności szkolnej.

Wągrowiec był jednym z miast rozegrania II
rundy turnieju piłkarskiego Coca Cola Cup.
W rywalizacji o trzy miejsca premiowane
awansem do półfinału wojewódzkiego
walczyło 18 chłopięcych drużyn, które
wygrały pierwszą rundę. W tym gronie było
Gimnazjum Witkowo. Nasza drużyna
w wyniku losowania trafiła do grupy
z Gimnazjum Wysoka i Gimnazjum Szczytniki
Duchowne. W pierwszym meczu nasi
przedstawiciele zremisowali pechowo
z Wysoką 1:1. Stracili bramkę w ostatnich
sekundach gry. Bramkę dla naszych zdobył
Mariusz Starczewski. W drugim swoim meczu

W drugie połowie Koziegłowy odskoczyły na
kilka bramek i o awansie Witkowa nie mogło
być mowy. Ostatecznie przegraliśmy 7:2
i zostaliśmy sklasyfikowani na miejscach 9-16
w gronie 235 szkół biorących udział w turnieju
w województwie Wielkopolskim.
To największy sukces witkowskich
gimnazjalistów w historii tej imprezy. Bramki
strzelili Mariusz Starczewski i Jakub
Drzewiecki. Druga runda zawsze była nie do
przejścia dla Witkowa. Tym razem zawodnicy:
Bartosz Borys, Dawid Mruk, Mariusz
Starczewski, Michał Marszałek, Karol
Kowalski, Hubert Mielcarek, Szymon

nie dali szans Szczytnikom Duchownym
wygrywając pewnie 3:0. Gole zdobyli: Mariusz
Starczewski dwa i Karol Kowalski. Zwycięstwo
oznaczało awans do III rundy i szansę na
półfinał wojewódzki. Rywalem Witkowa było
Gimnazjum Koziegłowy. Bardzo silna ekipa
naszych przeciwników od początku
zdominowała grę. Mimo tego do przerwy
prowadzili tylko 2:1. Duża w tym zasługa
Bartosza Borysa, który bronił fenomenalnie.

Grzechowiak, Adam Dominiak, Daniel
Nowaczyk, Jakub Drzewiecki znaleźli sposób
na rywali i przełamali złą passę. Gratulujemy
ambitnej gry i walki do końca. Trenerami
drużyny byli Krzysztof Chołodecki i Jarosław
Barszcz. Zawodnicy i trenerzy dziękują UGiM
w Witkowie za transport, a dyrektorowi szkoły
Marianowi Łukowskiemu za ufundowanie
obiadów dla reprezentantów szkoły.
(K.Ch.)

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1
w Witkowie w dniau 24 października 2011r. został wywieszony
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Uroczystość pasowania na uczniów klasy I na
stałe została włączona do kalendarza
uroczystości w Szkole Podstawowej nr 3
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. Stanowi
ona przeżycie nie tylko dla samych dzieci, ale
także dla ich rodziców, nauczycieli, koleżanek
i kolegów. Poprzedza je okres kilku tygodni
przygotowań, w którym dzieci poznają prawa
i obowiązki ucznia, poznają szkołę,
jej pracowników, otoczenie, koleżanki
i kolegów. Poznają Ojczyznę, symbole
narodowe. W bieżącym roku szkolnym taka
uroczystość miała miejsce 25 października.

Wzięli w niej udział zaproszeni goście:
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof
Szkudlarek, dyrektor Anna Pawluk, zastępca
dyrektora Małgorzata Napierała,
przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna
Wojtyra, Agnieszka Wojtal - skarbnik Rady
Rodziców. Pierwszoklasiści zaprezentowali się
w pięknym programie artystycznym, zdali
egzamin dojrzałości dziecka do podjęcia
obowiązków ucznia i tym samym stali się
pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.
Po części oficjalnej miało miejsce spotkanie
w klasach przy słodkim poczęstunku.
(bt)

Halloween w SP 2
Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie świętowali
Halloween. Tym razem Samorząd Uczniowski zaprosił uczniów klas IV-VI do
wzięcia udziału w konkursie na najbardziej pomysłową klasową gazetkę ścienną
o tematyce halloweenowej.
Wybór zwycięzcy był bardzo trudny, ponieważ
wszystkie gazetki były niezwykle pomysłowe.
Komisja konkursowa, uwzględniając włożony
wkład pracy, pomysłowość oraz oryginalność,
jak również staranność wykonania gazetki,
przyznała I miejsce gazetce wykonanej przez
uczniów klasy Va. W nagrodę zwycięska
gazetka została zaprezentowana na szkolnym
korytarzu.
(S.F)
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Warsztaty taneczne

Rajd rowerowy

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie był współorganizatorem
warsztatów tanecznych.

W dniu 1.10.11r. odbył się rajd rowerowy pod hasłem „ Las Naszym
Przyjacielem”, w którym brała udział Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ze
Skorzęcina.

25 uczniów ZSP z Mielżyna przez 3 dni
intensywnie ćwiczyło kroki i układy kilku
narodowych, polskich tańców.
Po warsztatowych zajęciach był czas na relaks.
Spacery, ognisko oraz aktywne korzystanie

z kompleksu sportowego w Ośrodku
Wypoczynkowym w Skorzęcinie pozwoliło
uczestnikom, opiekunom oraz choreografowi
miło spędzić czas pobytu.
(S.R.)

Trasa rajdu prowadziła zielonym i czarnym
szlakiem rowerowym i miała pięć punktów
postojowych:
1. Leśniczówka „ Skorzęcin”
2. Grób Paula Redlicha
3. Gruba Sosna
4. Leśniczówka „ Piłka”
5. Orla Góra - OW Skorzęcin
W Leśniczówce Skorzęcin odwiedziliśmy
pomnik powstały na cześć niemieckiego
leśniczego Paula Redlicha, który był
założycielem Skorzęcińskich lasów.
Kilkanaście metrów dalej odwiedziliśmy grób
w/w leśniczego. Podążając dalej szlakiem
zielonym i czarnym dotarliśmy na „Orlą Górę”
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie

gdzie odbyło się wspólne ognisko dla
uczestników rajdu. Po poczęstunku
i odpoczynku młodzież wraz z opiekunami
w miłej atmosferze dotarła do macierzystej
jednostki OSP.
Opiekun MDP Karina Wawrzyniak bardzo
serdecznie dziękuje za pomoc i wsparcie przy
organizacji rajdu następującym osobom: Panu
Wojciechowi Burzyńskiemu, Panu Adamowi
Kujawie, Pani Marzenie Ciesielskiej, Pani
Magdalenie Spławskiej, Pani Martynie
Wawrzyniak, Panu Bartoszowi
Karasiewiczowi, Panu Leszkowi Biadaszowi
oraz Panu Maciejowi Wawrzyniakowi.
(W.K.)

Działania w zakresie animacji kulturalnych
W środę 9 listopada 70 osób (dzieci, młodzież, dorośli) przybyło do sali
środowiskowej sołectwa Małachowo Złych Miejsc na spotkanie dotyczące
działań w zakresie animacji kulturalnych.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
wspólnie z Radą Sołecką organizują w okresie
jesienno - zimowym warsztaty taneczne, które
realizowane będą w trzech grupach
wiekowych w każdą środę od godziny 17.00.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele

lokalnego samorządu Ireneusz Kwapich
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Witkowie, Radny Rady Miejskiej w Witkowie
Łukasz Grabowski, sołtys p. Elżbieta
Grabowska oraz Stanisław Rajkowski dyrektor
OKSiR Witkowo.
(S.R.)

str. 13

11-2011

Katalog Firm

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę w celu rolniczego
wykorzystania nieruchomości stanowiących własność Gminy Witkowo,
położonych w Witkówku, Małachowie Kępym i Gorzykowie
1.
Nr ewidencyjny nieruchomości i oznaczenie
Księgi Wieczystej: działka nr 14/2
KW 32667
Powierzchnia: wynikająca z ewidencji gruntu
wynosi: 1,00 ha
Położenie nieruchomości: Witkówko, gmina
Witkowo
Opis nieruchomości: Nieruchomość rolna,
niezabudowana kl. III B
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak
planu zagospodarowania przestrzennego,
w ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem R tereny rolne. W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo
nieruchomość stanowi tereny rolne.
Termin zagospodarowania: zgodnie
z terminami prawidłowej agrotechniki
Aktualizacja opłat: w związku ze zmianą ceny 1q
Okres umowy: 3 lata
Terminy wnoszenia opłat: opłata roczna, płatna
jednorazowo do 30.09 każdego roku
Czynsz wywoławczy: równowartość ceny 3,0 q
pszenicy rocznie
Wadium: 100,00 zł
Minimalne postąpienie: równowartość ceny 0,3q
2.
Nr ewidencyjny nieruchomości i oznaczenie
Księgi Wieczystej: Część działki nr 37 KW 20429
Powierzchnia: Część działki o pow. 0,2000 ha
Położenie nieruchomości: Małachowo Kępe,
gmina Witkowo
Opis nieruchomości: Nieruchomość rolna,
niezabudowana kl. II
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak
planu zagospodarowania przestrzennego,
w ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem R tereny rolne. W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo
nieruchomość stanowi tereny rolne.
Termin zagospodarowania: Zgodnie
z terminami prawidłowej agrotechniki
Aktualizacja opłat: W związku ze zmianą ceny
1q pszenicy
Okres umowy: 3 lata
Terminy wnoszenia opłat: Opłata roczna, płatna
jednorazowo do 30 września każdego roku
Czynsz wywoławczy: równowartość ceny 0,8q
pszenicy rocznie
Wadium: 50,00zł
Minimalne postąpienie: równowartość ceny 0,2q
3.
Nr ewidencyjny nieruchomości i oznaczenie
Księgi Wieczystej: działka nr 103, KW 20310
Powierzchnia: 0,1200 ha
Położenie nieruchomości: Gorzykowo gmina
Witkowo

Zakład Stolarski Piotr Szalaty

Opis nieruchomości: Staw wraz z przyległym
terenem
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak
planu zagospodarowania przestrzennego,
w ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem N nieużytki. W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo
nieruchomość stanowi teren zainwestowany.
Termin zagospodarowania: zgodnie z zasadami
ochrony środowiska (pielęgnacja i utrzymanie
czystości zbiornika i przyległego terenu)
Aktualizacja opłat: Burmistrz zastrzega sobie
prawo do waloryzacji czynszu corocznie o wskaźnik
inflacji
Okres umowy: 3 lata
Terminy wnoszenia opłat: opłata roczna, płatna
do 30 września każdego roku
Czynsz wywoławczy: 100,00zł
Wadium: 50,00
Minimalne postąpienie: 20,00 zł
Przetarg odbędzie się 29 listopada 2011r.
o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta Witkowo w sali nr 1.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu
nie są obciążone ograniczonymi prawami
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi.
Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wniesienie gotówką wadium w kasie znajdującej
się w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowa lub na konto
Urzędu w GBW Konin ( BS Witkowo) nr 43 8538 0002
0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia
25 listopada 2011r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który
przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet
czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zostaną
zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu,
najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu na
wskazane konto.
Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli
zrealizowane przelewem wpłynęło w wyznaczonym
terminie na rachunek Gminy Witkowo lub zostało
w tym terminie wpłacone do kasy Urzędu.
W przypadku nie przystąpienia do zawarcia
umowy w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu,
gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium
nie podlega zwrotowi.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej
czynszu wywoławczego.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu,
o czym poinformuje się zainteresowanych w formie
właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej
przedmiotem dzierżawy można uzyskać w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, pok. nr 15.
(A.F.)
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Małachowo 22, 62-230 Witkowo
Bogaty wybór usług stolarskich w promocyjnych cenach.
Nowe schody - Stara cena
tel. 600 978 307

Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej - listopad 2011r.
1. Komisja Oświaty… 21 listopada (pon.) godz. 11,00
2. Komisja Rolnictwa… 22 listopada (wtorek) godz. 10,00
3. Komisja Finansów… 23 listopada (środa) godz. 10,00
4. Sesja Rady Miejskiej 25 listopada (piątek) godz. 12,00
5. Komisja Rewizyjna 29 listopada (wtorek) godz. 11,30

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie zaprasza
Warsztaty fotograficzne
Od 19 listopada 2011 roku rozpoczeły się warsztaty fotograficzne.
Tematyka warsztatów - zasady kompozycji i wypełniania kadru,
perspektywa w fotografii, ustawienia parametrów aparatu. Osoby
chcące uczestniczyć w warsztatach proszone są o zabranie aparatów
fotograficznych, kilku zdjęć do prezentacji na pendrivie, CD/DVD lub
wywołanych. Warsztaty odbywają się w sali OKSiR w Witkowie przy
ul. Powstańców Wlkp. Zapisy oraz bliższe informacje 61 477 92 77
oksir@skorzecin.net.pl, www.oksir.witkowo.pl
Warsztaty salsy
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza do udziału w warsztatach salsy.
Zapisy oraz bliższe informacje 61 477 92 77 oksir@skorzecin.net.pl, www.oksir.witkowo.pl
Kurs komputerowy w zakresie podstawowej obsługi komputera
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza do udziału w kursie komputerowym
w zakresie podstawowej obsługi komputera. Kurs organizowany w ramach Klubu Seniora
działającego przy OKSiR w Witkowie obejmuje 35 godzin zajęć praktycznych. Zapisy prowadzone
będą do 25 listopada pod nr telefonu 61 477 92 77 .
Warsztaty z robotyki
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału
w warsztatach z robotyki. Zajęcia z budowy i programowania robotów zapewne wszechstronnie
rozwiną takie zdolności jak motoryka, kreatywność, praca zespołowa oraz umiejętność logicznego
wnioskowania. Przyjdź i przekonaj się sam, że warsztaty to nie tylko nauka ale też świetna
zabawa. Zajęcia odbywają się od początku listopada we wtorki w godzinach popołudniowych. Czas
trwania jednego warsztatu to 2 godziny. Zajęcia odbędą się w grupach do 15 uczestników
w następujących przedziałach wiekowych grupa 5 do 8 lat, grupa od 8 do 12 lat, grupa 13 do 18 lat
oraz grupa 18+. Zapisy pod nr tel. 61 477 92 77 lub oksir@skorzecin.net.pl
(S.R.)

Centra Integracji
Międzypokoleniowej

A my żyjemy jeszcze wspomnieniami…
Witkowscy gimnazjaliści goszczący u siebie w maju uczniów z zaprzyjaźnionej Gminy Am Dobrock, wciąż żyją wspomnieniami,
ale nie tylko majowymi, lecz także tymi wrześniowymi.

Nasi trzecioklasiści: Agnieszka Nowicka,
Karolina Borys, Agnieszka Olszewska,
Barbara Depczyńska, Gracjana Gawrońska,
Łukasz Jarecki, Sonia Wolek, Wiktoria
Blaszyńska, Martyna Dolata, Anna
Szcześniak, Karolina Szefer, Sylwia Zawada,
Jan Szreder, Jakub Zdanowski, Paweł
Wiśniewski, Hanna Szeszycka , Paulina Knast,
Dawis Bąk, Justyna Hekert udali się w dniach
12.09. -17.09. 2011r. pod opieką pań Arlety
Bekas, Anny Brząkowskiej i Elizy
Marcinkowskiej na wymianę polskoniemiecką do miejscowości Cadenberge,
w której znajduje się współpracująca
z Gimnazjum im. Adama Borysa, szkoła

Haupt- und Realschule Cadenberge. Celem
wizyty jak corocznie jest zacieśnianie
obopólnej współpracy z naszym zachodnim
sąsiadem, umożliwianie młodzieży naszego
gimnazjum poznania kultury, tradycji
i obyczajów krajów niemieckojęzycznych,
a przede wszystkim przełamanie bariery
językowej i tym samym zachęcanie uczniów
do nauki języków obcych i rozwijania swoich
własnych językowych horyzontów.

Także tegoroczny program wymiany
młodzieży szkolnej przygotowanej przez
niemieckich przyjaciół był atrakcyjny
i wnoszący wiele nowych doświadczeń w nasze
życie. Polscy goście, zanim oficjalnie zostali
przywitani przez panią burmistrz gminy Am
Dobrock i dyrektora Haup- und Realschule
Cadenberge dnia 13.09.2011r., mieli
możliwość spotkania się ze swoimi
przyjaciółmi w dzień przyjazdu w schronisku
młodzieżowym w miejscowości Wingst.
Od razu odżyły pierwsze wspomnienia
z majowego pobytu w Witkowie, uczniowie
natychmiast, bez najmniejszych barier
kulturowych i językowych, rzucili się sobie

w ramiona na powitanie. Po wymianie wrażeń
z podróży, przedstawiono program, który
zawierał: zwiedzanie miasta Hamburg
(zwiedzanie ratusza i spacer po rynku),
miasta Bremen (zwiedzanie miasta oraz
muzeum „Universum”) i miasta Bremerhaven
(wycieczka do muzeum „Klimahaus” oraz
pobyt na basenie „Ahoi”).
Nasi uczniowie zwiedzali budynki szkolne,
w których uczą się nasi niemieccy przyjaciele,

uczestniczyli w zajęciach szkolnych w Hauptund Realschule w Cadenberge oraz spędzili
całe popołudnie u niemieckich rodzin
goszczących.
Wrażenia z pobytu w gminie Am Dobrock
wymieniali uczniowie podczas pożegnalnej
dyskoteki, zorganizowanej w tamtejszej
szkole. Jak zwykle to bywa polało się kilka łez,
gdyż był to ostatni dzień pobytu
w zaprzyjaźnionej gminie. Pożegnania
zawsze są trudne dlatego też sobotni powrót
do domu nie był najłatwiejszy. Podczas
oficjalnego pożegnania dziękowano sobie za
mile spędzony czas oraz za tygodniową
przygodę.

Mimo, że czas tak szybko mija, my ciągle
żyjemy wspomnieniami i utrzymujemy
kontakty listowne, telefoniczne i mailowe
z naszymi niemieckimi przyjaciółmi. Trzeba
wspomnieć również, że gdyby nie pomoc
dyrektora gimnazjum, pana Mariana
Łukowskiego, władz gminnych oraz firmy
Creaflor nie bylibyśmy w stanie zorganizować
naszego wyjazdu. DZIĘKUJEMY wszystkim za
okazaną pomoc.

Aktywizowanie oraz udzielanie
wsparcia dla integracji i potencjału
społeczności lokalnych poprzez
współpracę międzypokoleniową - to
główne cele, których realizację
zaproponowało Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan przystępując do
projektu Centra Integracji
Międzypokoleniowej „CIM”,
współfinansowanego ze środków dotacji
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt realizowany jest na terenie
Witkowa, Niechanowa, Gniezna, Kłecka,
Bieganowa, Kołaczkowa oraz Wszemborza.
Zachęca on do skorzystania z kursów obsługi
komputera, lektoratów języka angielskiego,
kursów kandydatów na wychowawców
placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
warsztatów taneczno - ruchowych, Nordic
Walking oraz warsztatów florystycznych.

W Witkowie od września do listopada
prowadzone są warsztaty Nordic Walking,
zajęcia florystyczne, a także lektoraty języka
angielskiego. Jest to alternatywne wyjście
naprzeciw wyzwaniom współczesnego rynku.
Przystąpienie do projektu ukierunkowuje
adresatów na wdrażanie szeregu rozwiązań
lokalnych, ułatwiających dotarcie im do
szerokiego spektrum programów
aktywizujących, niwelujących przyczyny
zróżnicowań społecznych i ekonomicznych.

(E.M.)
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Sukces witkowskich lekkoatletów
Duży sukces odnieśli witkowscy lekkoatleci podczas Mistrzostw Wielkopolski
w Sztafetowych Biegach Przełajowych rozegranych w Poznaniu.

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

Pięknieje wielkopolska wieś
W sierpniu 2011 r. zakończono realizację Projektu pt. „Świetlica i plac zabaw
miejscem spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Wiekowo, gm.
Witkowo” zrealizowanego w ramach Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,
ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Dziewczyny i chłopcy z Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie zajęli trzecie
miejsce. Pierwsze pokonały dystans 10x800
metrów, drudzy przebiegli 10x1000 metrów.
Było to kolejne podium obu sztafet. Tym
razem nie udało się wygrać, ale zdobycie

Skład dziewcząt: Patrycja Majchrzak,
Oliwia Chęś, Weronika Wareńczak, Weronika
Piniarska, Karolina Chmielewska, Paula
Kuczyńska, Katarzyna Sobczyk, Oliwia
Basińska, Paulina Plucińska, Katarzyna
Plucińska oraz Oliwia Majchrzak.
Inwestycja obejmowała zakup urządzeń
zabawowych, zagospodarowanie terenu
wokół budynku świetlicy, poprzez urządzenie
terenów zielonych oraz doposażenie świetlicy
wiejskiej. Całkowita wartość zadania to kwota
66 245,03 zł, w tym wkład własny

brązowych medali to i tak świetny wynik.
W tyle pozostało wiele sztafet. Trenerzy
młodych sportowców Paweł Piniarski
i Krzysztof Nowiński byli bardzo
zadowoleni z osiągniętego wyniku. Siódmą
lokatę w Wielkopolsce zajęli podopieczni
Czesława Nowaczyka ze SP Nr 2
w Witkowie, co jest też bardzo dobrym
rezultatem.

Skład chłopców: Przemek Leśny, Adam
Dominiak, Szymon Grzechowiak, Dominik
Kopecki, Adrian Kozłowski, Adam Matuszak,
Alan Strzelecki, Hubert Mielcarek, Jakub
Łysiak, Michał Marszałek oraz Dominik
Kadrzyński.
(K.Ch.)

mieszkańców wsi. Dofinansowanie ze środków
budżetu Samor ządu Województwa
Wielkopolskiego stanowi 80% wartości
inwestycji nie więcej jednak niż 40 000,00 zł.
(S.M.)

