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Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia,
wkrótce powitamy Nowy 2014 Rok.
Z tej okazji życzymy Mieszkańcom Gminy Witkowo
oraz przebywającym na naszym terenie gościom,
aby ten czas stanowił okazję do refleksji i wyciszenia.
W rodzinnej atmosferze spróbujmy choć przez chwilę
zapomnieć o problemach codzienności.
Niech nadchodzące Święta pozwolą nam
zatrzymać się w pośpiechu, zapomnieć o sporach,
spotkać się z najbliższymi.
Niech będzie to czas radości i spokoju.
Rok 2014 niech przyniesie wiele zmian, ale tych na lepsze,
niech będzie czasem realizacji zamierzeń,
planów i pomysłów tych osobistych i zawodowych,
niech da nam wszystkim zdrowie i wszelką pomyślność.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Witkowie
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XI Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych
W dniu 8 grudnia 2013 roku władze samorządowe Gminy i Miasta Witkowo spotkały się z najmłodszymi mieszkańcami
naszej Gminy. Okazją do spotkania był XI Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych, który odbył się
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Witkowie.

Spotkanie rozpoczęło się przemarszem
i prezentacją wszystkich uczestników Turnieju.
Zawodników prowadziły poczty sztandarowe
z flagą Gminy Witkowo, flagą olimpijską,
MIKOŁAJ i „ŚNIEŻYNKI”. Po odegraniu hejnału
Gminy Witkowo głos zabrał gospodarz turnieju
Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof
Szkudlarek, który powitał wszystkich
zaproszonych gości i podziękował drużynom
za przystąpienie do Turnieju. Złożył
Mikołajkowe i Świąteczne życzenia. Uroczyście

Dzieci z grupy 3 - 4 - latków rywalizowały
w 5-iu konkurencjach takich jak: sadzenie
ziemniaków, szybkobiegacz, tor przeszkód,
bieg ze „skaczącą piłką z uchwytami”
i literowanie wyrazu „MOI RODZICE”.
Grupa 5 - latków miała do wykonania
następujące zadania: wyścigi z przełożeniem
szarfy, zbieranie „grzybków”, wyścig
z butelkami plastikowymi pod materacem,
skoki na „skaczącej piłce z uchwytami” i bieg
rekreacyjny.

otwierając Turniej między innymi stwierdził,
że dawno ta hala nie gościła tylu zawodników
i kibiców. Zaczęła się wspaniała zabawa, którą
dopingowali rodzice, dziadkowie i pozostała
część widowni. W części artystycznej wystąpiły
dzieci z Oddziału Przedszkolnego Szkoły
Podstawowej w Witkowie, które
zaprezentowały wspaniały pokaz artystyczny
pod kierunkiem Pań - Anny Kalwińskiej i Marty
Jankowskiej, wzbudzając podziw
zgromadzonej widowni. Po tym wstępie
rozpoczęła się rywalizacja sportowa
w poszczególnych grupach wiekowych.
W każdej grupie wiekowej, w jednej
z konkurencji występował dodatkowo rodzic
oraz opiekun.

Najstarsza grupa 6 - latków wykonywała
następujące zadania : „toczenie bombki pod
materacem”, wyścig z „workiem Mikołaja”,
rywalizowała na hulajnodze i skokach na
„skaczącej piłce z uchwytami” oraz wyścigu
liczb. Na zakończenie wszystkie drużyny wraz
z opiekunami przeciągały linę. Zespoły
zmierzyły się z drużyną Burmistrza, którą
tworzyli MIKOŁAJ, „ŚNIEŻYNKI”, radni Rady
Miejskiej oraz dyrektorzy placówek
oświatowych z terenu Gminy i Miasta
Witkowo.
Zwycięzcami okazali się jednak
bohaterowie tego szczególnego dnia, czyli
najmłodsi mieszkańcy Gminy.
Turniej ten należał do wyjątkowych. Nie
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liczyły się zajęte miejsca, lecz zabawa i udział
najmłodszych w poszczególnych
konkurencjach rekreacyjno-sportowych.
Imprezie towarzyszyła wystawa prac
plastycznych „MÓJ MIKOŁAJ 2013”. Rysunki
wykonały dzieci z: Przedszkola OCHRONKI
im. Dzieciątka Jezus w Witkowie, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie,
Przedszkola Miejskiego „BAJKA” w Witkowie
z ulicy Powstańców Wielkopolskich,
Przedszkola Miejskiego „BAJKA” w Witkowie
z ulicy Jasnej, Oddziału Zamiejscowego
Przedszkola Miejskiego „BAJKA”
w Kołaczkowie, ze Szkoły Podstawowej
w Witkowie i Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Gorzykowie.
Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali od
MIKOŁAJA - słodkie prezenty, a poszczególne
reprezentacje z rąk Burmistrza Gminy i Miasta
otrzymały pamiątkowe puchary oraz talony
na zakup sprzętu edukacyjno-sportowego.
Ponadto każdy uczestnik Turnieju otrzymał
okolicznościowy pamiątkowy medal.
MIKOŁAJAMI tego dnia byli: Urząd Gminy
i Miasta, Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz
Szkoła Podstawowa w Witkowie. Dekorację
wykonały Panie: Małgorzata Napierała,
Magdalena Kazecka i Anna Skurczyńska.
Pomoc medyczną zapewniła Pani Elżbieta
Dominiak, a konkurencje przygotowali
i przeprowadzili nauczyciele wychowania
fizycznego oraz uczniowie z Gimnazjum
im.Adama Borysa w Witkowie i Szkoły
Podstawowej w Witkowie.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA POMOC
W ZORGANIZOWANIU TEGOROCZNEGO TURNIEJU !!!

(S.A.)
Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

XXIX sesja Rady Miejskiej
W dniu 29 listopada br. odbyła się kolejna, XXIX sesja Rady Miejskiej. Rada
wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz informacji
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie i Dyrektora Gimnazjum
w Witkowie, o funkcjonowaniu tych placówek.

Gmina Witkowo przystąpiła do Ogólnopolskiego
Programu „Przyjazna Gmina” w branży turystycznej
Program ten ma na celu wyłonienie najlepszych Gmin w Polsce oraz wskazanie
kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym, a także promocję Gminy
przyjaznej inwestorom, mieszkańcom i turystom. Kapituła Konkursu Dobre
Bo Polskie, przyznała Gminie Godło „Gmina Przyjazna Turystom” potwierdzone
Certyfikatem Kapituły.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:


 uchwałę Nr XXIX/279/2013 o Programie


 uchwałę Nr XXIX/273/2013 dot. podatku

współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami;

 uchwałę Nr XXIX/280/2013 o ogłoszeniu
tekstu jednolitego uchwały o inkasie
podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości;

 uchwałę Nr XXIX/281/2013 o ogłoszeniu
tekstu jednolitego uchwały o Statutach
Osiedli;

 uchwałę Nr XXIX/282/2013 zmieniającą
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata
2013-2024;

 uchwałę Nr XXIX/283/2013 o zmianach
w budżecie gminy i miasta na 2013r.
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest
na dzień 27 grudnia 2013r..

rolnego (45,-zł);

 uchwałę Nr XXIX/274/2013 dot. podatku

od nieruchomości;

 uchwałę Nr XXIX/275/2013 dot. opłaty
targowej;

 uchwałę Nr XXIX/276/2013 dot.
ustalenia miejscowości, w której
pobierana jest opłata miejscowa;

 uchwałę Nr XXIX/277/2013 o uchyleniu
uchwały z 2007r. o opłacie od posiadania
psów;

 uchwałę Nr XXIX/278/2013
o przystąpieniu Gminy i zgłoszeniu
Sołectw do Programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020";

Wizualizacja Gminy będzie
zaprezentowana wśród najbardziej
atrakcyjnych Gmin z całej Polski. Jako

reprezentant Wielkopolski ma szanse na stałe
wpisać się jako jedna z najlepszych Gmin woj.
wielkopolskiego.
(M.T.)

XXII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W dniu 3 grudnia 2013 roku w Urzędzie Gminy i Miasta odbyło się spotkanie
Komitetu Organizacyjnego XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Spotkanie poprowadził Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Stanisław
Rajkowski. Wielkie granie rozpocznie się 12 stycznia 2014 roku.

(B.R.M)

PODZIĘKOWANIE
Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacyjno- Kulturalnego
„PROMYK” Oddział w Witkowie składa serdeczne
podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za przekazanie
1% od podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego Roku 2014, składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej
pomyślności.

Celem przyszłorocznej akcji jest „zakup
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej
medycyny ratunkowej i godnej opieki
medycznej seniorów”.
Na terenie Gminy i Miasta „kwestować”
będzie 50 wolontariuszy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Witkowie, uczniów
z Witkowskiego Gimnazjum, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych i Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie.
Część artystyczna Wielkiego Finału to
między innymi różne pokazy, występy dzieci
i młodzieży pt. „WITKOWIANIE ARTYSTYCZNIE
DLA WOŚP”.

W trakcie trwania imprezy można będzie
obejrzeć wystawki tematyczne, wystawę sekcji
modelarstwa „SOKÓŁ”, wziąć udział w loterii
fantowej, kiermaszu książek lub kupić słodki
upominek. Można też będzie nabyć różne
gadżety otrzymane z Fundacji oraz od
sponsorów. Na godz.20,00 organizatorzy
przewidują pokaz sztucznych ogni w ramach
„ŚWIATEŁKA DO NIEBA”.
Miejsko-Gminny Sztab XXII Finału WOŚP
prosi wszystkich, którzy chcą wesprzeć
zbiórkę do składania własnych propozycji lub
zgłaszania się do pomocy przy jej
organizowaniu.
SZTAB XXII FINAŁU WOŚP
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Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
przygotowanych na listopadową sesję Rady
Miejskiej. Oprócz tematów związanych z sesją,
Komisja Oświaty zapoznała się z informacją
o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2012/2013, Komisja Rolnictwa o wykorzystaniu dofinansowań na budowę

W dniu 14 listopada br. odbyło
się kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Komisja dokonała kontroli Przedszkola
Miejskiego w zakresie dożywiania dzieci
i kontroli placu zabaw Przedszkola,
usytuowanego przy ul. Powstańców Wlkp..

przydomowych oczyszczalni ścieków,
natomiast Komisja Finansów zapoznała
się z realizacją remontów budynków
komunalnych.
(B.R.M.)

Kontrolowano również sposób rozpatrywania
skarg wpływających do Urzędu Gminy
i Miasta.
W dniach 25, 26 i 27 listopada br.
odbyły się przedsesyjne posiedzenia Komisji,
dla zaopiniowania projektów uchwał

Święto Pluszowego Misia w przedszkolu

Rekord świata w resuscytacji krążeniowo - oddechowej

25 listopada to dzień, kiedy na świecie obchodzi się urodziny pluszowego misia.
Miś jest przyjacielem dzieci, czy zatem wypada zapomnieć o urodzinach
przyjaciela? Miś to nie tylko pluszowa przytulanka, to „ktoś” bardzo bliski, czuły,
cierpliwy i często niezastąpiony. Misiaczki towarzyszą dzieciom zarówno
w chwilach radości jak i smutku. Są powiernikami dziecięcych tajemnic, ocierają
łzy, pomagają zasypiać. To nic, że ucho się naderwało, to nic, że kolor wypłowiał.
Czym starszy miś, tym więcej tajemnic posiada i bliższy jest dziecięcemu sercu.

Grupa uczniów z klas trzecich i czwartych Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie pod opieką M.Lemańczyk, K. Maj-Zborowskiej
i J. Jakubas-Zawiślak brała udział w akcji ustanowienia rekordu świata
w resuscytacji krążeniowo - oddechowej organizowanej przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Całe wydarzenie odbywało się w Warszawie, w budynku
Giełdy Papierów Wartościowych i polegało na jednoczesnym wykonywaniu
resuscytacji krążeniowo - oddechowej na jak największej ilości fantomów,
a co za tym idzie przez jak największą ilość osób.

Przedszkolaki z oddziału Krasnale
i Pr zyjaciele Smoka Wawelskiego
uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia
Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko
przyszło do przedszkola ze swoim małym lub
dużym przyjacielem Misiem. Nauczycielki:
Justyna Gromadzińska i Sylwia Nowicka za
pomocą czarodziejskich kredek wymalowały
dzieciom misie na twarzach. Uroczysty dzień
rozpoczął się od odczytania listu, który napisał
do nich Pluszowy Miś. Oto jego fragment:
„Hej Dzieciaki! Pewnie już wiecie, że
dzisiaj mam święto. I z tej okazji chciałbym
Was wszystkich zaprosić do krainy pluszowych
misiów i pokazać Wam, co misie lubią
najbardziej. Na sam koniec przygotowałem
niespodziankę, ale najpierw dobra zabawa...”
Przedszkolaki zostały zaproszone do
wspólnej zabawy i wykonywania zadań
przygotowanych przez Pluszowego Misia.
Na samym początku dzieci poznały historię
święta. Następnie bawiły się przy piosence
„Pluszowe niedźwiadki”. Pluszowy Miś
w kolejnej swojej wiadomości z zadaniem

zaprosił dzieci na wycieczkę przy piosence
„Jadą misie” i do zabawy z chustą animacyjną.
Dzieci korzystając z okazji położyły swoje
misie na chuście i odśpiewały im tradycyjne
„Sto lat” podrzucając je do góry. Nie zabrakło
także czarów. Panie nauczycielki pokazały
dzieciom czym misie lubią bawić się
najbardziej. Zaprezentowały pokaz
ogromnych baniek mydlanych oraz
balonowych czarów, z których powstały
kwiatki, samoloty, miecze czy pieski. Każde
dziecko ze swoim zaczarowanym balonem
tańczyło przy piosence „Pokochaj pluszowego
misia. Na zakończenie spotkania wszystkie
dzieci pozowały do zdjęć grupowych ze swoimi
ulubieńcami, a w innej sali czekała na nich
ukryta niespodzianka, którą był słodki
poczęstunek.
Podczas tego dnia towarzyszyła nam miła
atmosfera, pełna humoru, która pozwoliła
nam świetnie się bawić. Dzieci długo jeszcze
wspominały ten dzień.
(S. N.), (J.G.)

12-2013

str. 4

Przed rozpoczęciem akcji uczniowie
otrzymali koszulki WOŚP, a następnie zajęli
miejsca przy fantomach. Po usłyszeniu
dźwięku gongu dzieci rozpoczęły resuscytację
krążeniowo-oddechową: 2 wdechy i 30
ucisków. Bicie rekordu trwało pół godziny
i było prowadzone przez samego Jurka
Owsiaka. Nasi uczniowie wykazali się
niezwykłym zaangażowaniem i doskonałymi
umiejętnościami. Poza tym byli
reprezentantami jedynej placówki spoza
Warszawy, która wzięła udział w całej akcji.
Po zakończeniu akcji uczniowie mieli
również okazję zwiedzić Warszawę.
Spacerując po stolicy uczniowie zobaczyli
Zamek Królewski, Starówkę, Pomnik Syrenki,

Kolumnę Zygmunta oraz Pałac Prezydencki.
Na zakończenie dzieci odbyły krótką
wycieczkę Kolejką Staromiejską po
Warszawie. Dzieci wróciły pełne wrażeń
i wspomnień.
Uczniowie wraz z opiekunami bardzo
dziękują sponsorom dzięki, którym udało się
zorganizować wyjazd na tak wspaniałą akcję:
Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej, firmie
przewozowej JAH Janusza Mrozińskiego,
radnemu Rady Miejskiej Tomaszowi
Radaczowi, firmie Kubiak z Witkowa,
Oddziałowi Zachodniemu Banku WBK
z Witkowa oraz osobom prywatnym, które
prosiły o anonimowość.
(na)

Arkadiusz Niemirski wśród
witkowskiej młodzieży

Mistrzostwa Gminy w Siatkówce
Drużyn Mieszanych szkół gimnazjalnych

19 listopada w Bibliotece Publicznej gościł Arkadiusz Niemirski. Satyryk,
dziennikarz, autor książek detektywistycznych dla młodzieży i dorosłych,
kontynuator znanego cyklu „Pan Samochodzik...” przyjął nasze zaproszenie,
by spotkać się z uczniami klas I Gimnazjum w Witkowie.

Rekordowa liczba 120 uczniów stawiła się do rywalizacji siatkarskiej w hali
Gimnazjum w Witkowie. Turniej co roku wzbudza duże zainteresowanie
młodzieży.

Podczas spotkania Arkadiusz Niemirski
niezwykle barwnie, często żartobliwie, mówił
o sobie, swoich zainteresowaniach,
działalności kabaretowej, a przede wszystkim
o twórczości literackiej. Za pomocą prezentacji
multimedialnej, przybliżył uczestnikom
informacje na ten temat, pokazując fotografie
z dzieciństwa i lat młodzieńczych. W podobny
sposób przybliżył postaci najsłynniejszych
detektywów w historii literatury i kina. Mówił
o wyjątkowości Pana Samochodzika,
kultowego polskiego detektywa, a będąc
kontynuatorem tego cyklu, do którego dopisał
16 tomów, dużo uwagi poświęcił jego twórcy.
Nadmienił młodzieży, że pierwowzorem
powieści popularnego dziś pisarza Dana
Brown'a był twórca Pana Samochodzika Zbigniew Nienacki. To w jego utworach
odnajdziemy podobne wątki i tematy.

12 zespołów złożonych z dziewcząt
i chłopców zagrało wiele interesujących
spotkań. Po kilkugodzinnych zmaganiach
najlepsza okazała się klasa 3 B. Nagrody
ufundował UGiM w Witkowie. Podziękowania
należą się także pani Honoracie Glanc, która
ufundowała pączki i drożdżówki.
(K.Ch.)

SOS dla Kultury Języka Polskiego
Pan Niemirski ujawnił także swoje plany
zawodowe, wspomniał o inspiracjach
i pomysłach na nowe książki. Ciekawa
prezentacja multimedialna oraz satyryczny
sposób prowadzenia spotkana uatrakcyjniły
jego przebieg. Pisarz zachęcał słuchaczy do
czytania książek oraz do rozwijania własnych
zainteresowań i pasji.
Na zakończenie spotkania Gość
przedstawił kilkuminutowy program
satyryczny.
(W.G.)

Na przełomie października i listopada w Gimnazjum im. Adama Borysa trwały
Dni Kultury Języka Polskiego. W tym roku odbyły się pod hasłem „SOS dla
Kultury Języka Polskiego”.
Wszyscy , którym leży na sercu dbałość
o język ojczysty, mieli okazję wziąć udział
w różnorodnych konkursach. Były zmagania
dla miłośników książek, można było
sprawdzić swoją znajomość cytatów i sentencji.
Odbył się też konkurs pod hasłem
„Ogonkowym błędotwórcom mówimy: „Nie!”
Zadaniem uczestników tego konkursu było
stworzenie tekstu dyktanda z jak największą

ilością wyrazów zawierających „ą” i „ę”. Jak
co roku wybrano także „ Mistrzów Ortografii
2013”na poziomach klas I , II i III. Dni Kultury
Języka Polskiego na stałe weszły już do
kalendarza akcji organizowanych w naszej
szkole. Na pewno czynią użytkowników
polszczyzny bardziej wrażliwymi na język
i poprawne jego używanie.
(J. Ch.)

SPOTKANIE Z LOKALNYMI PRACODAWCAMI
24.10.2013 r. w Gimnazjum w Witkowie odbyło się już kolejne spotkanie
z lokalnymi pracodawcami realizowane w ramach projektu „Z nauką
w przyszłość”. Po branży mundurowej i usługowej przyszła kolej na służbę
zdrowia.

Z zaproszenia doradcy zawodowego
skorzystało trzech przedstawicieli branży
medycznej: Katarzyna Deskowska - Prywatny
Gabinet Stomatologiczny; Maciej Klebański Apteka mgr Krystyna Klebańska; Rafał
Grześkowiak - Koordynator pomocy doraźnej
przy ZOZ w Gnieźnie (Stacja pomocy
doraźnej).
Spotkanie uczniów z przedstawicielami
różnych specjalności zawodowych miało na
celu poszerzenie wiedzy o lokalnym rynku
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pracy i zwiększenie motywacji do
świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacji.
Promocja zawodów w ramach spotkań
zawodoznawczych obejmuje działania, które
mają również na celu poinformowanie
uczniów o kształceniu w konkretnym
zawodzie - w tym przypadku zawodu
farmaceuty, stomatologa czy ratownika
medycznego. Duże znaczenie tych spotkań
odnosi się do systematycznego podnoszenia
świadomości zawodowej.
Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy
z zaciekawieniem słuchali zaproszonych gości,
a po zakończeniu mogli skorzystać ze
słodkiego poczęstunku.
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(J.A.)

Wyjazd naukowy biologiczno - matematyczny na trasie
Krasiejów - Opole - Marcinowice - Książ - Wałbrzych
W dniach 28 - 29 października 2013 roku uczniowie klas drugich i trzecich
z Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie przebywali na wyjeździe
naukowym, który został zorganizowany na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku.
Wyjazd ten jest jednym z punktów realizowanego w tutejszej placówce
projektu „Z nauką w przyszłość”. Tematyka wyjazdu związana była z biologią
i matematyką, a poszerzanie wiedzy biologiczno - matematycznej ułatwiał
program naukowy.

Podczas pobytu na Opolszczyźnie 28
października młodzież odwiedziła Jura Park
w Krasiejowie. Zwiedzanie Parku zaczęliśmy
od odwiedzenia niesamowitego „Tunelu
Czasu”. Tunel Czasu - to miejsce, które
przeniosło nas w czasy, gdy jeszcze nie istniała
Ziemia. Począwszy od Wielkiego Wybuchu
poznaliśmy kolejne etapy kształtowania się
Ziemi. Byliśmy świadkami powstania
pierwszych galaktyk i Układu Słonecznego.

Na naszych oczach narodziła się Ziemia,
powstała atmosfera i pierwsze formy życia.
Zajrzeliśmy w głębiny paleozoicznych mórz
podziwiając ich mieszkańców. Obejrzeliśmy
wędrówki kontynentów, zmiany klimatyczne
i największe kataklizmy w dziejach naszej
planety. Wszystko to w niesamowicie
realistycznej scenerii połączonej
z najnowszymi osiągnięciami technologii
multimedialnych.

Po pełnej wrażeń podróży w Tunelu Czasu
rozpoczęliśmy spacer wśród prehistorycznych
stworzeń po specjalnie przygotowanej ścieżce
edukacyjnej. Ścieżka prowadziła przez teren
wyrobiska i miała długość około 1500 m. Czas
zwiedzania ścieżki z przewodnikiem wyniósł
około 2 godzin. Wzdłuż ścieżki rozmieszczone
były modele mezozoicznych gadów i płazów.
Prawie 70 gatunków, około 200 modeli czyni
Jura Park Krasiejów największym tego typu
obiektem w Europie. Mieliśmy również okazję
odwiedzić Pawilon Paleontologiczny, który
zabezpiecza największe w Europie
skamieniałości triasowych płazów i gadów.
Można je było oglądać przez przeszkloną
podłogę. Dużą atrakcją dla gimnazjalistów był
pobyt na placu zabaw.
Następnym etapem naszego wyjazdu było
Opole. Opole to stolica polskiej piosenki,
miasto leżące w południowo-zachodniej
Polsce, nad rzeką Odrą. Zobaczyliśmy
Amfiteatr Opolski, gdzie od 50 lat odbywają
się Festiwale Polskiej Piosenki, Aleję Gwiazd
i poznaliśmy historię miasta. Z Opola
pojechaliśmy do Marcinowic, gdzie w „Hotelu
u Marcina” mieliśmy nocleg.
Kolejny dzień naszego wyjazdu
naukowego rozpoczęliśmy od Zamku
w Książu. Zamek Książ. - jeden z największych

Zamków w Polsce zwany Perłą Dolnego
Śląska. Mieliśmy okazję poznać historię
zamku i jego mieszkańców. Trasa zwiedzania
z przewodnikiem prowadziła przez salony
barokowe: Salon Zielony, reprezentacyjną
Salę Maksymiliana, Salon Biały, Salon Chiński,
Salon Gier oraz Salon Barokowy. Ostatnim
punktem zwiedzania z przewodnikiem była
„Skałka Szczęścia”, skąd bezpośrednio
udaliśmy się na tarasy.
Jednym z ważnych punktów naszego
wyjazdu naukowego był pobyt w ExploraPark
w Wałbrzychu. ExploraPark - Park Nauki
i Techniki to program wystaw edukacyjnych
przygotowanych przez Instytut Badań
Kompetencji w Wałbrzychu. Głównym
przesłaniem tych wystaw jest stworzenie
młodzieży warunków do interaktywnej
edukacji. Spędziliśmy tutaj około 2 godzin,
gdzie w atmosferze nauki i zabawy mogliśmy
korzystać z zaproponowanych na wystawie
eksponatów oraz wziąć udział w lekcji
matematyki na temat mozaik.
Podsumowując wyjazd naukowy
biologiczno - matematyczny należy stwierdzić,
że jego cele zostały zrealizowane i miejsca,
w których byliśmy były warte poznania.
Należy również dodać, że organizatorem
wyjazdów naukowych jest ALMATUR Opole.
(I.B.)

Zawody strzeleckie dla młodzieży z okazji „Dnia Niepodległości”
Uczestników zawodów przywitał Bogusław Mołodecki Prezes Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego z Witkowa przypominając regulamin zawodów oraz
zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy.

O godzinie 9,30 strzelanie rozpoczęli
reprezentanci Szkół Podstawowych.
W konkurencji wzięło udział 9 strzelców.
Wśród dziewcząt z wynikiem 67 pkt.
zwyciężyła Aleksandra ZAWISTOWSKA
z Witkowa, druga z wynikiem 27 pkt. była
Weronika PAWLAK z Mielżyna. Wyniki
chłopców: 1 miejsce Daniel LEŚNIEWSKI
56 pkt.; 2 miejsce Patryk PŁAWSKI 51 pkt.;
3 miejsce Jakub WOŹNIAK 37 pkt. Wszyscy

chłopcy to uczniowie Szkoły podstawowej
w Mielżynie. Puchar dla drużyny zdobyła
SP z Mielżyna w składzie: Weronika Pawlak,
Patryk PŁAWSKI, Daniel LEŚNIEWSKI,
Amadeusz ŁAZINKA.
Największa ilość bo 22 zawodników
wystartowało z Gimnazjów. Wyniki dziewcząt:
1 miejsce Julia SŁOWIŃSKA 80 pkt.
z Mielżyna; 2 miejsce Julia MUSZYŃSKA
80 pkt. (strzeliła jedną „9” mniej) z Witkowa;

3 miejsce Klaudia ŁYSKAWIŃSKA 78 pkt.
z Witkowa. Wyniki chłopców: 1 miejsce
Waldemar ŻYŁA 91 pkt.; 2 miejsce Dawid
PERLICKI 84 pkt.; 3 miejsce Jędrzej
KAŹMIERSKI 82 pkt. Wszyscy to uczniowie
Gimnazjum w Witkowie. Puchar dla drużyny
zdobyła drużyna z Gimnazjum w Witkowie
w składzie: Paweł STEFANIAK, Waldemar
ŻYŁA, Bartłomiej WĄSOWSKI i Szymon
NOWACZYK.
W kategorii szkół ponadpodstawowych
wystartowało 16 zawodników. Wyniki
dziewcząt: 1 miejsce Izabela RATAJSKA 87 pkt.
z Witkowa reprezentująca sekcję strzelecką
przy LOK Witkowo; 2 miejsce Kinga
CZERNIEJEWSKA 86 pkt. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie;
3 miejsce Klaudia PIÓREK 78 pkt. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie. Wyniki

chłopców: 1 miejsce Patryk TASSAREK 91 pkt.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Gnieźnie; 2 miejsce Patryk BURGIEL
86 pkt. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Gnieźnie; 3 miejsce Tobiasz
MIECHOWICZ 84 pkt. Liceum w Witkowie.
Puchar dla drużyny zdobyła drużyna
z Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Gnieźnie w składzie: Klaudia LISIECKA,
Kinga CZERNIEJEWSKA, Patryk TASSAREK
i Patryk BURGIEL.
Razem w zawodach wzięło udział
47 zawodników.
Zawodnicy zostali udekorowani przez
Bogusława Mołodeckiego Prezesa Kurkowego
Bractwa Str zeleckiego z Witkowa
pamiątkowymi medalami oraz drobnymi
upominkami.
Zwycięskie drużyny otrzymały puchary
ufundowane przez Burmistrza GiM Witkowo.
Nad organizacją i bezpiecznym
przebiegiem zawodów czuwali bracia KBS
Witkowo Bogusław Mołodecki, Henryk Flieger
i Roman Bąk. W sprawnym przeprowadzeniu
zawodów pomogli również członkowie sekcji
strzeleckiej przy LOK Witkowo.
(na)
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POLSKA TO WIELKA RZECZ - obchody Narodowego
Święta Niepodległości w witkowskim gimnazjum

„Opowiem Ci bajeczkę”
Bajki to utwory, w których świat fantastyczny miesza się z realnym i razem
tworzą zrozumiałą dla dziecka rzeczywistość. Pokazują dziecku świat
w uproszczonej wersji, gdzie istnieje wyraźny podział na dobro i zło, i to zło
zawsze zostaje ukarane. Dziecko utożsamia się z bohaterem, przez co przejmuje
jego wzorce moralne, sposób myślenia i działania. Pomagają dziecku odkryć
swoją tożsamość, wczuć się w emocje jakich doznają postacie występujące
w opowieści, przez co rozwija empatię i wrażliwość na zło. Bajki odgrywają
bardzo dużą rolę w rozwoju dziecka.

Zazwyczaj bajki czytane są dzieciom przez
dorosłych. W przedszkolu zdarzył się dzień,
a było to 22.11.2013 r., w którym to dzieci
opowiadały bajki dorosłym i swoim
rówieśnikom. Tego dnia odbył się konkurs
„Opowiem Ci bajeczkę” przygotowany przez
nauczycielki: S. Nowicka, K. Pietrewicz.
Najpierw przeprowadzono eliminacje
w grupach, podczas których
wyłoniono reprezentantów na konkurs
o g ó l n o p r z e d s z k o l n y. W y t y p o w a n o
następujące osoby: Gabrysia Nawrocka,
Agatka Sobczyk, Amelia Nowicka, Marlena

Gruszczyńska, Tosia Zakrzewska, Ola
Szeszycka. Wystąpienia dzieci oceniała
komisja w składzie: p. dyrektor Ewa
Skrzypska, p. dyrektor Biblioteki Publicznej
Wiesława Gąsiorowska oraz p. bibliotekarka
Beata Szkudlarek. Komisja konkursowa brała
pod uwagę następujące kryteria: umiejętność

modulowania głosem, intonację i dykcję oraz
płynność opowiadania. W trakcie narady jury,
dzieci zaśpiewały piosenkę „Bajeczki,
książeczki”. Komisja konkursowa przyznała
następujące miejsca:
I miejsce
Agata Sobczyk „ Kwoka”
Amelia Nowicka „ Trzy Świnki”
Tosia Zakrzewska „ O toruńskich piernikach”
II miejsce
Gabrysia Nawrocka „ Królewna Śmieszka”
Marlena Gruszczyńska „ Czerwony Kapturek”
Ola Szeszycka „ O toruńskich piernikach”

Dzieci otrzymały dyplomy, słodycze
i zabawki dla swojej grupy. Nagrody zostały
ufundowane przez WBK w Witkowie oraz
Radę Rodziców. Serdecznie dziękujemy
sponsorom, a wszystkich dorosłych i dzieci
zachęcamy do czytania i opowiadania bajek.
(S. N., K.P.)

W dniu 12 listopada 2013 r. roku uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. A. Borysa
w Witkowie uczcili 95 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

„Wolność to szczególny dar, szanujmy go.
Szczególnie 11 listopada powinniśmy być
i świętować razem, a nie obok siebie, razem
się cieszyć. Powinniśmy też pamiętać, że
wolność, którą dano nam 95 lat temu, to nasze
wspólne dziedzictwo” - to słowa Marszałek
Sejmu Ewy Kopacz, inaugurujące
ogólnopolską kampanię 2013 r., zachęcającą
do wysyłania kartek z życzeniami z okazji
święta 11 Listopada. Takie słowa szczególnie
są ważne dla młodego pokolenia, dla którego
wolność nabiera zupełnie innego wymiaru, niż
była ona dla przodków, walczących
o niepodległą ojczyznę.

Arletę Bekas i panią Teresę Szkudlarek;
muzyki - panią Elżbietę Drozdowską. Oprawę
plastyczną przygotowała pani Iwona
Nadowicz - Mróz.
Młodzi artyści zaprezentowali widowisko
pod tytułem „POLSKA TO WIELKA RZECZ”,
ukazujące drogę narodu polskiego do
wolności. Takie daty na scenie jak: 1410,
1525, 1611 i 1683 przypominały o potędze
ojczyzny, natomiast daty - 1772, 1793, 1795
oraz zaborcy budziły trwogę. Tylko przelana
krew i oddane życie przez naszych przodków
w imię wolności dawały nadzieję na powrót
Polski na mapy świata. Podczas spektaklu

Dlatego społeczność Gimnazjum im.
A. Borysa w Witkowie wspólnie i radośnie
spotkaniem w hali sportowej uczciła 95
rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę. Młodzież w programie słowno muzycznym przypomniała chlubne i tragiczne
karty historii naszego ukochanego kraju,
podkreślając, że tylko z postawy pełnej
patriotyzmu i entuzjazmu, gotowości do
poświęceń i ofiary wyłoniła się wolna Polska,
a od pokolenia XXI wieku, ich zaangażowania
i działania zależeć będzie oblicze współczesnej
ojczyzny.
Szkolna uroczystość rozpoczęła się
odśpiewaniem hymnu państwowego. W swoim
krótkim wystąpieniu Dyrektor przypomniał
znaczenie chlubnych kart historii sprzed 123
lat. Podkreślił, że świętowanie takich
uroczystości ma sens, gdy wspólnie
angażujemy się w ich przeżywanie.
Następnie spotkanie patriotyczne uświetnił
program artystyczny przygotowany przez
uczniów i nauczycieli: humanistów - panią

widzowie obejrzeli symboliczne scenki upadek Rzeczypospolitej i jej zniknięcie z map
świata, odrodzenie Biało - Czerwonej z Orłem
Białym po 123 latach niewoli, rozwijanie
naszej flagi narodowej. Klimat spotkania,
pełnego podniosłości i radości , podkreślały
wiersze patriotyczne i piosenki: „Miejcie
nadzieję”, „My, Pierwsza Brygada” i „Flaga
Polska”, oraz melodie: „Roty”, „Ave Maryja” .
Dyrektor szkoły, kończąc uroczystość,
podziękował młodym artystom za piękną
lekcję historii i patriotyzmu.
Program artystyczny przygotowany przez
uczniów gimnazjum uświetnił także gminne
obchody Święta Niepodległości w dniu 11
listopada 2011r.
Wspólne obchody Narodowego Święta
Niepodległości uświadomiły gimnazjalistom,
że należy hołdować przeszłości i pielęgnować
wartość, jaką jest wolna Ojczyzna, bliska sercu
każdego Polaka w codziennym działaniu.
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Z życia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie

Co w Przedszkolu
W listopadzie w Oddziale 1 przedszkolaki miały
cykl zajęć w ramach Ogólnopolskiej
Kampanii - Kubusiowi przyjaciele
natury. Odbywały się doświadczenia z wodądzieci oglądały film edukacyjny, sprawdzały co
pływa po wodzie oraz robiły bańki.
Segregowały nakrętki, które przekazały dla
chorej dziewczynki. Najwięcej nakrętek
nazbierała Marysia Marciniak. Zorganizowały
Dzień Zdrowego Śniadanka, robiły
samodzielnie kanapki z żółtym serem
i rzodkiewką. Dzieci zadbały również
o higieniczne warunki podczas pracy.

Celem spotkania była pomoc zwierzakom
i zbiórka karmy dla schroniska
w Katarzynowie. Każdy gość przyniósł karmę,
a w nagrodę dzieci spotkały się z Mikołajem
i otrzymały upominki. Rozwiązano także
rodzinny konkurs plastyczny ph.: Świąteczna
bombka
Światowy Dzień Pluszowego Misia
w przedszkolu
25 listopada wszystkie dzieci w przedszkolu
obchodziły misiakowe święto. Każdy przyniósł
ulubionego misia. Były tańce, zabawy
z misiami, prace plastyczne oraz łamigłówki
matematyczne. Dzieci oglądały bajki,

Wizyta policjantów
Maluszki po raz pierwszy gościły policjantów
w sali. Poznały pracę policjanta, strój oraz
sprzęt potrzebny do pracy. Pięknie zaśpiewały
piosenkę o sygnalizacji świetlnej, zadawały
pytania, na które policjanci starali się
wyczerpująco odpowiedzieć. Dzieci otrzymały
od policjantów otrzymały pamiątkowe
zakładki, a policjantom wręczyły pamiątkowe
dyplomy. Wszyscy lubimy czytać - to hasło
spotkań z książką w ramach akcji Cała Polska
Czyta Dzieciom. W tym miesiącu dzieciom
czytali rodzice - p. Aneta Łyskawa o Śpiącej
królewnie oraz p. Anna Marciniak Czerwonego Kapturka. Dzieci wykonały
ilustracje do wysłuchanych bajek.
Mikołajkowe spotkanie
6 grudnia odbyło się nietypowe spotkanie
mikołajkowe. Dzieciaczki zamieniły się
w psiaczki i zaprosiły rodziców oraz panią
Urszulę Potaś dyrektor szkoły na
przedstawienie do „Schroniska Psiakowo”.

w których bohaterem był miś, m.in.
Miś Uszatek oraz Kubuś Puchatek. Dzieci
z Oddz. 2 wykonały wystawę o historii misia.
Szkolne wiadomości
Projekt gimnazjalistów z kl.1
Klasa pierwsza gimnazjum zaczęła od
września 2013r. realizację projektu eTwinning
"Kunst hat keine Grenzen - Sztuka nie zna
granic". Bierze w nim udział osiem krajów:
Polska, Włochy, Holandia, Niemcy, Austria,
Czechy, Węgry, Litwa. Projekt ten podzielony
jest na etapy. Pierwszy z nich polegał na
przedstawieniu się każdego z uczestników na
stronie projektu TwinSpace. Kolejnym etapem
jest realizacja mini-projektów z artystami
z naszego regionu. Pan Czesław Bocheński
poprowadził warsztaty lepienia w glinie.
Otrzęsiny
08.11.2013r. oprócz Narodowego Święta
Niepodległości, odbyły się również otrzęsiny
klasy pierwszej gimnazjum. W piątek (08.11.)
oficjalnie do naszego gimnazjum zostali
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przyjęci kolejni uczniowie. Na początku
imprezy każdemu „kociakowi” zostały
odebrane kocie uszy i ogon. Następnie każdy
z uczniów IG losował zadania, które musiał
wykonać. Wśród zadań znalazły się łamańce
językowe, taniec z wybraną osobą (np.
z wychowawcą, w tym przypadku była to Pani
Małgorzata Walczykiewicz) lub z przedmiotem,
karaoke oraz liczenie np. szerokości korytarza
i nie tylko. Po zadaniach nadszedł czas na
uroczyste ślubowanie, po którym uczniowie
klasy IG otrzymali od uczniów klasy IIIG
pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie otrzęsin
zorganizowano dyskotekę, na której wszyscy
świetnie się bawili.
Narodowe Święto Niepodległości
Dnia 08.11.2013r. w naszej szkole obchodzone
było Narodowe Święto Niepodległości.
Z tej okazji odbył się apel, podczas którego
wystąpili uczniowie i uczennice szkoły
podstawowej oraz gimnazjum, a także
najmłodsi - Grupa 1 z przedszkola. Pięknie
przystrojeni w rozetki oraz z flagą
prezentowali wiersze. Był to debiut maluchów
na tak dużej scenie. Uczniowie szkoły
podstawowej recytowali wiersze i śpiewali
pieśni nawiązujące do tematu. Uczennice
gimnazjum (Oliwia Sybilska i Natalia
Patr zek) pr zedstawiły prezentację
multimedialną pt. „OJCOWIE POLSKIEJ
NIEPODLEGŁOŚCI”. W tym dniu wystąpili
także uczniowie, którzy wzięli udział
w Konkursie Pieśni i Wierszy
Patriotycznych (21.10.2013r.). Byli to: Julia
Słowińska, Adrian Karwecki, Oliwia Sybilska
oraz Natalia Patrzek. W trakcie apelu
uczniowie klasy VI złożyli wieniec i zapalili znicz
w kąciku pamięci.

organizowane przez Gimnazjum w Mielżynie
od trzech lat. Celem jest lepsze poznanie
Wschodniego Kościoła Katolickiego jakim jest
Cerkiew Greckokatolicka oraz poznanie innych
wyznań chrześcijańskich. Opiekunami byli
M. Klimaszewska, M. Gadzińska, M. Czarnecka
- Schoelenz, ks. R. Chareński oraz I. Musidlak.
Zakończono projekt „Uczę się uczyć
i aktywnie spędzać czas”.
W projekcie uczestniczyły wszystkie klasy
Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.
W ramach projektu uczniowie:
Gimnazjaliści w czerwcu 2013 r. byli na
zajęciach multimedialnych dotyczących
gatunków filmowych, które zakończyły się
pokazem filmu „Most w Terabithii”.
W październiku uczniowie kl. I-III SP byli
w Muzeum Początków Państwa Polskiego
w Gnieźnie gdzie zwiedzali wystawę oraz brali
udział w warsztatach pod hasłem Królowe ,
rycerze budowniczowie”. W listopadzie - kl. I-III
Gimnazjum obejrzały Zemstę A. Fredry
w teatrze. Klasy IV-VI SP obejrzały Bajkę
o czasie w Teatrze Animacji w Poznaniu.
Uczniowie klas III- VI SP wzięli udział
w wyjeździe do kina Helios Gniezno w projekcji
filmu „Kraina lodu”. W ramach projektu odbyły
się warsztaty dla uczniów: Kl. I-III ph. „Jak
poskromić wewnętrznego złośnika”, kl. IV -VI
„Zainwestuj w siebie - zostań
mnemotechnikiem kl. I-III Gimnazjum „Super
pamięć - czyli poznaję sekrety
mnemotechniki”. W spotkaniach
warsztatowych uczestniczyli także rodzice
nt.”Masmedia - szansa czy zagrożenie dla
dziecka”, oraz nauczyciele - „Rozmawianie
zamiast mówienia - czyli skuteczna
komunikacja z dzieckiem i rodzicem”.

Spotkanie ekumeniczne
20 listopada 2013 r. została zorganizowana dla
gimnazjalistów wycieczka przedmiotowa do
Poznania. Uczniowie Gimnazjum z Mielżyna
i Witkowa uczestniczyli w spotkaniu
ekumenicznym w Kościele Ewangelicko Metodystycznym. Proboszcz parafii
metodystów ks. Jan Ostrzyk przybliżył uczniom
teologię tego wyznania chrześcijańskiego.
Wieczorem o godz. 17.30 uczniowie spotkali się
w kościele Greckokatolickim z ks. Romanem
Kiłykiem, a następnie uczestniczyli w Liturgii
św. Jana Chryzostoma. Wyjazdy do Poznania są

Mikołajki w kl. II SP
6 grudnia 2013 r. uczniowie kl. II
z wychowawcą zorganizowali klasowe
mikołajki. Zaprosili do klasy Mikołaja, który
przybył z workiem prezentów. Każdy uczeń
został obdarowany prezentem. Wszyscy bardzo
się cieszyli i podziękowali Mikołajowi za
przybycie. Na koniec zrobili sobie pamiątkowe
zdjęcie.
(E.P.)

Z wizytą w Centrum Edukacji Regionalnej
i Przyrodniczej w Mniszkach

Mistrzostwo Powiatu dla Witkowian
Tegoroczne rozgrywki piłki nożnej w Gimnazjadzie 2013 doszły już do fazy
powiatowej. Po wygraniu gminy i rejonu o prymat w powiecie walczyli nasi
gimnazjaliści. Wśród czterech ekip byli bezkonkurencyjni i awansowali dalej.

We wtorek 5 listopada 2013r. grupa uczniów z witkowskiego gimnazjum
(Magdalena Grzechowiak, Katarzyna Kubacka, Anita Pieczyńska, Daniel Perlicki,
Wojciech Szeszycki, Julia Muszyńska, Jagoda Szkudlarek, Bartosz Frańczak,
Filip Kotecki, Bartłomiej Smoła) wraz z opiekunem p. T. Majchrzakiem
uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej (nagroda za II miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Ekologicznym PRZYRODA LICZY NA CIEBIE!) do Centrum Edukacji
Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.

Mniszki to wieś nad rzeką Kamienną,
w której w posiadłościach rodziny UnruhówUnrugów stworzono centrum edukacyjne.
Gimnazjaliści podczas całodniowego
pobytu zwiedzili obiekty związane z ginącymi
zawodami. Odwiedzili kuźnię i zobaczyli jej
wyposażenie, następnie poznali warsztat
bednarsko-stolarski, garncarski, szewski,
skład kolonialny, stanowisko pszczelarskie
oraz narzędzia do prania, prasowania
i maglowania. Podczas pobytu w tej części
obiektu uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę
teoretyczną, ale także nabywali umiejętności
praktyczne. Przykładem może być. np. pokaz
umiejętności prania na tarze, prasowania
żelazkiem z duszą czy maglowania. Niektórzy
uczniowie wcielili się w rolę pszczelarza
zbierającego owoc pracy pszczół czy szewca
biorącego miarę na buty i wbijającego ćwieki
w obcasy. Odwiedzili również stanowisko
prezentujące narzędzia służące do przeróbki
mleka. Mogli na własne oczy zobaczyć sposób
rozdzielania mleka na chude i tłuste
w specjalnej wirówce oraz popróbować sił
w ubijaniu masła. Wstąpili też do dawnego
sklepu rzeźnickiego, gdzie zapoznali się
z dawnymi narzędziami związanymi
z rzeźnictwem.
Kolejnym punktem wycieczki było
zwiedzanie wystawy przygotowanej przez
Koło Łowieckie z Poznania, a poświęconej

myślistwu i łowiectwu oraz walorom
przyrodniczym Doliny Kamionki.
Gimnazjaliści zobaczyli m.in. bobry, dzika,
jelenie, czaple, żurawie i wiele innych
zwierząt. Próbowali także poznawać głosy
zwierząt oraz ich tropy. Uczestniczyli również
w prelekcji dotyczącej życia i znaczenia
mrówek w przyrodzie.
Następnie nasi uczniowie udali się na
krótki spacer po dolinie Kamionki, gdzie
poznawali rodzaje szaty roślinnej rosnącej
w różnych warunkach przyrodniczych.
Nad jeziorem mogli także zobaczyć efekt
pracy bobra - żeremia.
Ostatnim punktem wycieczki był udział
w warsztacie wyplatania wiklinowych ozdób.
Należy stwierdzić, że wszyscy uczestnicy
z wielkim zaangażowaniem wykonywali swoje
ozdoby, tym bardziej, że zabierali je do
domów na pamiątkę. Niektórym uczniom było
mało pracy więc spróbowali swych sił na kole
garncarskim tworząc wazoniki i doniczki.
Warto nadmienić, że organizatorzy
wycieczki zadbali także o posiłek, czyli
kiełbaskę upieczoną na ognisku oraz placek
domowej roboty.
Podsumowując należy stwierdzić, że tego
typu wyjazdy spełniają swoją rolę w procesie
dydaktycznym młodego pokolenia, a zdobyta
wiedza i praktyczne umiejętności być może
zaowocują w przyszłości.

W Turnieju zorganizowanym przez SZS
Wielkopolska i OSiR w Trzemesznie zagrały
drużyny z Trzemeszna, Witkowa, Kłecka
i Gniezna (Gimnazjum. Nr 3). Po rozegraniu
spotkań systemem każdy, z każdym
zwyciężyła ekipa z Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie, która już po dwóch
pierwszych meczach zapewniła sobie awans
do Finału Rejonu Poznań Wschód. Drugie
miejsce zajęło Kłecko, trzecie Trzemeszno,

czwarte Gniezno. Skład zwycięskiego zespołu
Krzysztofa Chołodeckiego i Jarosława
Barszcza: Damian Dominiak, Paweł Stefaniak,
Szymon Zieliński, Daniel Nowaczyk, Miłosz
Kasprzyk, Szymon Stachowiak, Oskar
Pietrzak, Jakub Pawlak, Jakub Drzewiecki.
Wyniki: Trzemeszno - Witkowo 0:1, Kłecko Gniezno 0:0, Trzemeszno - Kłecko 1:1,
Witkowo - Gniezno 2:0, Trzemeszno - Gniezno
1:1, Witkowo - Kłecko 2:2.
(K.Ch.)

(na)

KOMUNIKAT
W związku z nadchodzącą zimą przypominamy o odśnieżaniu dachów oraz
przylegających do budynków chodników. Za bezpieczeństwo osób przebywających na
posesjach i w ich pobliżu odpowiedzialni są administratorzy i właściciele nieruchomości.
Przed nadejściem zimy warto zamontować na dachu odpowiednie zabezpieczenia
przeciwśniegowe. Są niezbędne, ponieważ zsuwający się śnieg może okazać się dla
przechodniów bardzo niebezpiecznym.
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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
od 28 września do 29 listopada 2013 r. Informację przedstawiono na XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2013r.
§
wspólnie z Księdzem Proboszczem Stanisławem

Gocem, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Panią Alicją Wentland zorganizowano
uroczystość 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Z tej
okazji Jubilaci uczestniczyli we Mszy Świętej,
którą sprawował Jego Ekscelencja Biskup Senior
Bogdan Wojtuś w asyście księdza proboszcza
Stanisława Goc oraz dziekana Dekanatu
Witkowskiego - ks. Alfreda Lewicza. Po Mszy św.
odbyło się spotkanie okolicznościowe w Budynku
Oświatowym w Witkowie. Uroczystość uświetnił
swoim występem Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”
oraz Witkowska Kapela Odjazdowa. W tym roku
Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
obchodziło 25 par. Podczas uroczystości wspólnie
z Przewodniczącym Rady Miejskiej
p. Bogusławem Mołodeckim, moim Zastępcą
Marianem Gadzińskim i Wiecprzewodniczącymi
Rady Miejskiej p. Marianem Walczakiem
i p. Ireneuszem Kwapichem wręczyliśmy Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane
przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego.
§
wspólnie z radnymi uczestniczyliśmy w Koncercie
Zespołów Śpiewaczych z okazji 10 - lecia
powstania Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi”,
który odbył się w hali widowisko-sportowej przy
Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie. W koncercie wzięło udział
9 Zespołów Śpiewaczych z terenu powiatu
gnieźnieńskiego i słupeckiego.
§
uczestniczyliśmy również w Jubileuszu 10-lecia
powstania Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi”
oraz 5-lecia powstania Witkowskiej Kapeli
Odjazdowej. Z tej okazji członkom Zespołów
wręczyłem okolicznościowe statuetki oraz
pamiątkowe grawertony.
§
uczestniczono w koncercie Chóru „MELODIA”
z Pobiedzisk i w części artystycznej w wykonaniu
uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mielżynie. Spotkanie odbyło się w Mielżynie
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Uczestniczono również w spotkaniu z okazji Dnia
Seniora, które odbyło się w Sołectwie Jaworowo.
§
uczestniczyłem w uroczystości z okazji 14-lecia
działalności Stowar zyszenia Centrum
Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Promyk”
w Gnieźnie, Oddział w Witkowie.
§
wspólnie z Zastępcą uczestniczyliśmy
w posiedzeniu Zarządu Oddziału MiejskoGminnego OSP RP w Witkowie, w czasie którego
omówiono między innymi bieżące
funkcjonowanie jednostek oraz ustalono plany
pracy do końca 2013r.
§
uczestniczono w spotkaniu z Panią Haliną
Cendrowską pod hasłem „Między Polską,
a Himalajami, czyli prawie wszystko
o kobietach”, które odbyło się w Sali Budynku
Oświatowego w Witkowie.
§
wziąłem udział z Przewodniczącym Rady
Miejskiej p. Bogusławem Mołodeckim
w uroczystym otwarciu Wojskowej
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ZOZ
w Witkowie.
§
uczestniczyłem w posiedzeniu Członków Komitetu
Ufundowania Sztandaru dla Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Witkowie zał. 1742r..
§
brałem udział w uroczystości nadania imienia
Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego i odsłonięcia
z tej okazji pamiątkowej tablicy w Sali Sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
§
zorganizowano Gminne Obchody Narodowego
Święta Niepodległości. Z tej okazji, Proboszcz

naszej Parafii Ks. Stanisław Goc odprawił Mszę
Świętą. Montaż słowno-muzyczny pt. „Polska to
wielka rzecz” przedstawili uczniowie
z Gimnazjum im. Adama Borysa. Następnie przy
Pomniku Powstańców Wielkopolskich odbyło się
spotkanie patriotyczne z udziałem Wojskowej
Asysty Honorowej, pocztów sztandarowych,
kombatantów, delegacji z zakładów pracy,
wojska, organizacji pozarządowych oraz
mieszkańców. Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”
wykonał wiązankę pieśni patriotycznych. W Sali
Historii przygotowano wystawę tematyczną pt.:
„Tobie Wielkopolsko nieśliśmy wolność”.
§
wspólnie z Centrum Usług Medycznych „MEDICA”
z Łodzi zorganizowano bezpłatne badania
mammograficzne dla kobiet z przedziału
wiekowego 50-69 lat. Z badań skorzystało 39
kobiet.
§
brałem udział w posiedzeniu Zarządu Związku
Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego
w Powidzu oraz posiedzeniu Rady Projektowej
Stowarzyszenia ŚWIATOWID w Łubowie.
§
uczestniczyłem w obchodach DNIA SENIORA
zorganizowanym przez Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział
Rejonowy w Witkowie.
§
zorganizowałem spotkanie konsultacyjne
z organizacjami pozarządowymi działającymi na
terenie Gminy i Miasta Witkowo na temat
projektu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2014.
§
zorganizowałem naradę sołtysów
i przewodniczących zarządów osiedli. Podczas
narady pracownik WODR Witkowo przedstawił
informację nt. gospodarowania rolniczego na
obszarach szczególnie narażonych (OSN).
Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta omówili
sprawy dotyczące gospodarki odpadami
komunalnymi, realizację programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz
przedstawili informację o wykorzystaniu
dofinansowań na przydomowe oczyszczalnie
ścieków oraz Zapoznano Sołtysów z informacją
na temat realizacji wykonania Funduszu
Sołeckiego. Lekarz Weterynarii z Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie przedstawił
bieżące sprawy dotyczące obrotu zwierzętami
oraz sytuację w zakresie zwalczania choroby
Aujeszkyego. Na spotkaniu omówiłem budżet
gminy i miasta na 2014 rok, z uwzględnieniem
planowanych zadań inwestycyjnych. W czasie
zebrania zgłoszono wnioski dotyczące bieżącego
funkcjonowania Sołectw.
§
jako Gmina Witkowo przystąpiliśmy do
Ogólnopolskiego Programu „Przyjazna Gmina”
w branży turystycznej. Program ten ma na celu
wyłonienie najlepszych Gmin w Polsce oraz
wskazanie kierunków rozwoju w polskim
samorządzie lokalnym, a także promocję Gminy
przyjaznej inwestorom, mieszkańcom i turystom.
Kapituła Konkursu Dobre Bo Polskie przyznała
naszej Gminie Godło „Gmina Przyjazna
Turystom” potwierdzone Certyfikatem Kapituły.
Wizualizacja naszej Gminy będzie
zaprezentowana wśród najbardziej atrakcyjnych
Gmin z całej Polski. Jako reprezentant
Wielkopolski ma szanse na stałe wpisać się jako
jedna z najlepszych Gmin woj. wielkopolskiego.
§
odbyto spotkanie z Przewodniczącymi Komisji
Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia
tematów sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy.
§
wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
§
zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski
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zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych
Komisji Rady Miejskiej.
Z zakresu ochrony środowiska:
§
w wyniku realizacji zadania polegającego na
dofinansowaniu do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta
Witkowo do tut. Urzędu wpłynęły 2 kolejne
wnioski na dofinansowanie do budowy
pr zydomowych oczyszczalni ścieków
w miejscowości Wiekowo i Ćwierdzin. Wnioski
zostały pozytywnie zaopiniowane, a ich realizacja
nastąpi po zabezpieczeniu na ten cel nowych
środków w budżecie Gminy Witkowo. Do tej pory
o dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni wpłynęło 18 wniosków.
§
zakończono realizację zadania polegającego na
finansowaniu przedsięwzięcia pn. „Likwidacja
wyrobów zawierających azbest na terenie
Powiatu Gnieźnieńskiego”. Do tut. Urzędu od
początku roku wpłynęły 33 wnioski
o sfinansowanie demontażu i unieszkodliwienie
lub tylko unieszkodliwienie płyt eternitowych.
Zrealizowano 24 wnioski, pozostałe wnioski
zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności
w 2014 roku po zabezpieczeniu nowych środków
finansowych na usuwanie azbestu.
§
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach
rekultywacji gruntów, złożono wniosek
o dofinansowanie w 2014 roku budowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w m. Folwark,
Mąkownica, Ruchocin i Malenin. Ponadto do
Urzędu Marszałkowskiego złożono sprawozdanie
finansowe z rozliczenia dotacji przyznanej
w 2013 roku na budowę dróg w Ostrowitem
Prymasowskim, Chłądowie, Gorzykowie,
Odrowążu i Kołaczkowie.
§
dla Miasta Gniezno przekazano dotację
w wysokości 27.960,52zł na realizację projektu
„System unieszkodliwiania odpadów
komunalnych dla gmin objętych
POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.
§
przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne i techniczne
drzew w Witkowie w parku przy ul. Park
Kościuszki oraz w parku przy ul. Poznańskiej.
§
w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r.
poz. 21), dotyczących zarządzania
składowiskami odpadów, które wejdą w życie
w styczniu 2014 roku, przygotowano przetarg na
zarządzanie składowiskiem odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Chłądowie.
§
w październiku dokonano corocznego przeglądu
stanu żywotności drzew na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Drzewa suche,
obumierające i nie rokujące szans na przeżycie
oraz stanowiące zagrożenie dla ludzi i mienia,
zakwalifikowano do usunięcia oraz wystąpiono
z wnioskiem do Starosty Gnieźnieńskiego
o wydanie zezwolenia na ich usunięcie, a także do
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu o wydanie opinii
w sprawie usunięcia drzew znajdujących się na
terenie OW Skorzęcin.
§
zlecono wykonanie oceny stanu zdrowotnego
drzew gatunku dąb szypułkowy i bezszypułkowy
rosnących nad Jeziorem Białym na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Dęby
te stanowią grupowy pomnik przyrody.
Wykonana ocena będzie podstawą do
przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych
i technicznych części drzew w sezonie zimowym.

§
w ramach obchodzonych Dni Zwierząt na terenie

miasta Witkowa w październiku, Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami przy współpracy
z Urzędem Gminy i Miasta w Witkowie
przeprowadziło zbiórkę karmy dla Schronisk dla
Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie i Radlinie.
Zbiórkę przeprowadzono na terenie szkół
i przedszkoli.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
§
przeprowadzono przetarg pisemny
nieograniczony na dzierżawę nieruchomości,
położonej w Małachowie Wierzbiczany,
stanowiącej działki rolne o pow. łącznej 1,11 ha,
w celu rolniczego wykorzystania. Minimalny
czynsz ustalono w wysokości równowartości 4,44
q pszenicy rocznie. Teren stanowi grunty rolne II
kl. Na przetarg wpłynęły 3 oferty, najwyższy
proponowany czynsz wynosił równowartość 16,2
q. Wyłoniony dzierżawca jednak nie przystąpił do
podpisania umowy i zrezygnował z dzierżawy.
Grunt został wydzierżawiony w drodze
bezprzetargowej. Roczny czynsz ustalono
w wysokości równowartości 12q pszenicy.
§
przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości, położonych
w Gorzykowie. W przetargu na dzierżawę działki
o pow. 1,53 ha brało udział 8 uczestników.
Wywoławczy czynsz wynosił równowartość ceny
5,5 q pszenicy rocznie. Najwyższy czynsz
osiągnięty w przetargu - równowartość ceny 65q .
Kandydat na dzierżawcę nie przystąpił
do podpisania umowy i zrezygnował z dzierżawy.
Na dzień 12 grudnia 2013r. ogłoszono na ww.
nieruchomość II przetarg.
§
przeprowadzono przetarg na dzierżawę części
działki o powierzchni łącznej 1,02 ha położonej w
Gorzkowie. W przetargu wzięło udział 5
uczestników. Wywoławczy czynsz wynosił
równowartość ceny 3,93 q pszenicy rocznie.
Najwyższy czynsz osiągnięty w przetargu równowartość ceny 36q.
§
wydałem 6 decyzji zatwierdzających podziały
nieruchomości położonych na terenie gminy
i miasta Witkowo.
Ze spraw dot. oświaty:
§
wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Panem Bogusławem Mołodeckim, moim Zastępcą
Marianem Gadzińskim oraz Przewodniczącym
Komisji Oświaty, Sportu i Opieki Społecznej
Panem Piotrem Jóźwikiem uczestniczyliśmy
w spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Organizatorem spotkania był Zarząd Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Witkowie.
§
z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczestniczono
w uroczystych apelach w Gimnazjum im. Adama
Borysa i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie. Z tej też
okazji wyróżniającym się w pracy nauczycielom
wręczyłem nagrody Burmistrza GiM Witkowo.
Nagrody otrzymali: Pani Anna Pawluk - Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie, Pani Małgorzata Napierała Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie, Pani Małgorzata Wójcicka
- Nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie, Pan Marian Łukowski Dyrektor Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie,
Pani Iwona Nadowicz - Mróz - Nauczyciel
w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie, Pani
Beata Bil-Gurzęda - Wicedyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców
Wielkopolskich w Mielżynie, Pani Ewa Skrzypska
cd. str. 11
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- Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka”
w Witkowie, Pani Justyna Gromadzińska Nauczyciel w Przedszkolu Miejskim „Bajka”
w Witkowie. W czasie tej uroczystości nauczyciele,
którzy w tym roku zdali egzamin i uzyskali
stopień nauczyciela mianowanego w obecności
swoich dyrektorów złożyli ślubowanie. Stopień
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
uzyskali: Pani Katarzyna Jędrzejczak oraz
Ks. Rafał Chareński.
§
uczestniczyłem w uroczystości „Pasowania na
ucznia” uczniów klas I w Szkole Podstawowej im.
Lotnictwa Polskiego w Witkowie.
§
zorganizowałem naradę z dyrektorami placówek
oświatowych, w czasie której omówiono między
innymi: bieżące funkcjonowanie placówek,
funkcjonowanie świetlic szkolnych w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
organizację zajęć dodatkowych w przedszkolach
i w oddziałach przedszkolnych oraz sprawy
dotyczące planów finansowych na rok 2014.
§
123 uczniom udzielono wsparcia finansowego na
zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
w ramach rządowego programu „Wyprawka
szkolna 2013”.
§
wspólnie z moim Zastępcą Marianem Gadzińskim
i Przewodniczącym Komisji Oświaty p. Piotrem
Jóźwikiem , Radnymi Rady Miejskiej
uczestniczyliśmy w uroczystości z okazji Święta
Patronów Szkół: w Szkole Podstawowej
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie oraz
w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie.
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
§
z dniem 1 października br. na terenie placówek
oświatowych: Gimnazjum im. Adama Borysa,
Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie,
uruchomiono Świetlice Środowiskowe
z elementami Profilaktyki. W placówkach tych
uruchomione zostały też dyżury psychologów.
§
zorganizowano weekend socjoterapeutyczny dla
25 uczniów z terenu Gminy i Miasta z rodzin
ubogich oraz dotkniętych problemem
alkoholowym, który odbył się w dniach 25 do 27
października 2013 r.
§
dofinansowano akcję „Postaw na zdrowie” dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz
mieszkańców Gminy Witkowo. Akcja polegała na
bezpłatnym badaniu pomiaru tkanki tłuszczowej
oraz udzieleniu porad z zakresu żywienia
i dietetyki.
Z imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych
dofinansowano i zorganizowano:
§
w omawianym okresie dofinansowano m.in.:
Mistrzostwa Szkół Podstawowych oraz
Gimnazjalnych w Halowej Piłce Nożnej, IX
Rekreacyjny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn
Mieszanych Klas II-III Szkół Gimnazjalnych oraz
IX Rekreacyjny Turniej Halowej Piłki Nożnej Klas I
Szkół Gimnazjalnych, zawody strzeleckie z broni
pneumatycznej dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
zorganizowane przez Kurkowe Bractwo
Strzeleckie w Witkowie z okazji Święta
Niepodległości oraz spotkanie integracyjnoinformacyjne połączone z opłatkiem
świątecznym dla członków Polskiego Związku
Niewidomych i Słabowidzących w Słupcy.
§
w ramach obchodów Narodowego Dnia Sportu na

boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012
zorganizowano Turniej Piłki Nożnej na Sztucznej
Trawie Drużyn Osiedlowych oraz trening dla
najmłodszych piłkarzy. Trening przeprowadził
były reprezentant Polski Pan Adam Topolski.
§
zorganizowano XIII Szkolne Biegi Uliczne. Biegi
odbyły się w kategorii 5-6 latków, szkół
podstawowych i gimnazjalnych. W biegach udział
wzięło 369 uczniów. W tym miejscu pragnę
jeszcze raz podziękować sponsorom biegów,
mianowicie: Spółdzielni Kółek Rolniczych,
Bankowi Spółdzielczemu oraz Dyrektorowi
OK,SiR za ufundowanie głównych nagród
rzeczowych.
§
uczniom z Gimnazjum im. Adama Borysa oraz
Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie w nagrodę za osiągnięte wyniki
sportowe ufundowano wyjazd na TERMY
MALTAŃSKIE do Poznania.
§
W ramach współpracy samorządu gminnego
z organizacjami pozarządowymi działającymi na
terenie gminy i miasta dofinansowano między
innymi:
§
koszty transportu wyjazdu uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
na mecz I Ligi Piłki Nożnej pomiędzy drużynami
Lech Poznań - Legia Warszawa. Natomiast bilety
na ten mecz ufundował Dyrektor Banku
Spółdzielczego w Witkowie.
§
wyjazd uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych na XXIV Bieg Niepodległościowy,
który odbył się w Turku, na XV Bieg im.
Ks. Jerzego Popiełuszki do Goślinowa i wyjazd na
Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej do
Trzemeszna.
§
dofinansowano wyjazdy uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów na Powiatowe
i Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe,
Turniej Halowej Piłki Nożnej w Czerwonaku
i Gnieźnie oraz Turnieje Piłki Siatkowej Dziewcząt
i Chłopców w Żydowie.
§
udzielono pomocy przy organizacji Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego Wierszy i Pieśni
o Tematyce Patriotycznej, który odbył się
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie.
§
zakupiono komplet strojów siatkarskich oraz
dokonano wpisowego dla drużyny
reprezentującej Gminę Witkowo w rozgrywkach
Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn.
§
dofinansowano XVII Regionalną Olimpiadę Osób
Niepełnosprawnych, która odbyła się w hali
widowiskowo-sportowej w Witkowie.
§
udzielono pomocy w organizacji warsztatów
z zakresu Pierwszej Pomocy Medycznej
w Nagłych Wypadkach, których organizatorem
było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
w Gnieźnie. Pomoc polegała na użyczeniu
pomieszczeń Świetlicy Terapeutycznej.
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych
źródeł finansowych:
§
Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie Światowid w Łubowie, złożyłem
wnioski o przyznanie pomocy finansowej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
§
Pierwszy z nich dotyczy zagospodarowania
terenu przy zabytkowym wiatraku w Kamionce.
Zadanie obejmuje stworzenie strefy rekreacyjnowypoczynkowej wraz z elementami małej
architektury i wykonaniem miejsc postojowych.
Całkowita wartość prac według kosztorysu
inwestorskiego wynosi ca 50 000,00 zł.
Realizacja tego zadania przyczyni się przede

wszystkim do zachowania i wzmocnienia
dziedzictwa kulturowego naszej Gminy.
§
Drugi wniosek dotyczy miejscowości Chłądowo.
W ramach zadania planowane jest wykonanie
prac związanych z renowacją nawierzchni
trawiastej boiska sportowego, urządzeniem placu
zabaw dla dzieci oraz terenów zielonych
w obrębie boiska sportowego i budynku świetlicy.
Całkowita wartość prac według kosztorysu
inwestorskiego wynosi ca 58 000,00 zł. Kolejny
wniosek dotyczy urządzenia placów zabaw
w miejscowościach: Malenin i Strzyżewo
Witkowskie. Zadanie obejmuje zakup urządzeń
zabawowych dla dzieci oraz elementów małej
architektury. Całkowita wartość projektu to kwota
ca 52 000,00 zł. Termin wykonania wszystkich
zadań to rok 2014.
§
Wszystkie wnioski zostały wysoko ocenione przez
Radę Projektową Stowarzyszenia Światowid.
Następnie zostaną przekazane do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu.
Prace zakończone:
§
przebudowano chodniki przy ul. Jana Pawła II,
przy Stadionie Miejskim oraz w miejscowościach:
Królewiec, Jaworowo, Mielżyn, Chłądowo,
OW Skorzęcin. Wykonawcą była firma BADERA
z Dalachowa. Ponadto prace wykonywane były
przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Witkowie w ul.: Krótkiej, Oświatowej, Szkolnej
wjazdy, Topolowej.
§
wykonano nakładki bitumiczne na drogach
gminnych: Witkowo - Kamionka; Odrowąż Gorzykowo; Kołaczkowo - Wierzchowiska;
Sokołowo - Gaj; Ostrowite - Jerzykowo.
Wykonawcą była spółka z o.o. „POL-DRÓG PIŁA”.
§
wykonano przebudowę kotłowni w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie. W ramach
zadania przystosowano urządzenia
i pomieszczenie istniejącej kotłowni na potrzeby
przyjmowania paliwa gazowego, połączono
istniejące kotły w jeden układ z zastosowaniem
sprzęgła hydraulicznego, zamontowano nową
centralę sterującą. Wykonawcą zadania była
firma HOPPE z Gniezna
§
wybudowano garaż OSP w Gorzykowie. Obiekt
o powierzchni 65,32m2 wybudowany został
w technologii tradycyjnej murowanej, o 2spadowym dachu, kryty blachodachówką,
wyposażony w segmentową bramę wjazdową.
Wykonawcą była firma ST INVEST Agnieszka
Troińska z Wilkowyji.
§
wykonano zadanie „Rewitalizacja Parku przy
ul. Słowackiego w Witkowie”. W ramach
inwestycji dokonano wymiany nawierzchni
istniejących chodników, wykonano nowe piesze
ciągi komunikacyjne, zrealizowano prace
z zakresu zagospodarowania powierzchni pod
materiał roślinny, wykonano nowe nasadzenia,
założono trawniki, zamontowano elementy małej
architektury. Wykonawcą była firma „Usługi
Ogrodnicze” Pana Krzysztofa Michalaka
z Witkowa.
§
dobiega końca realizacja budowy kanalizacji
deszczowej na dł. 900mb wraz ze ścieżką
rowerową na dł. 1,0 km, w ciągu drogi
powiatowej nr 2164P na odcinku od
ul. Skorzęckiej w Witkowie do Chłądowa.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo - Budowlanych Pana Jakuba
Wawrzyniaka z Tuliszkowa. W zakres zadania
weszły roboty ziemne, kolektor deszczowy z rur
PP, studnie rewizyjne, studnie ściekowe uliczne
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PCV, krawężnik betonowy i obrzeże betonowe
układane na ławie betonowej, nawierzchnia
z kostki betonowej szarej i czerwonej układana
na podsypce cementowej.
Trwają prace:
§
przy opracowaniu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Witkowo obejmujące obszar całej gminy 18.440 ha. Wykonawcą jest firma URBANIKA
Iwona Stachowska z Poznania. Zadanie zostanie
wykonane w terminie do 16.12.2013r.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej
Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
rozesłano projekt do uzgodnień właściwym
jednostkom.
§
trwają prace budowlane związane z rozbudową
budynku OSP przy ul. Nowej w Witkowie.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest
Firma Budowlana „Anbud” Pana Andrzeja Kuźmy
ze Strzałkowa. Pobudowano obiekt parterowy,
w technologii murowanej tradycyjnej, przekryty
jednospadowym dachem płaskim. Zostanie
zainstalowana stolarka PCV, brama garażowa
segmentowa, ocieplona, automatyczna
o napędzie elektrycznym i manualnym.
Rozstrzygnięto następujące przetargi:
§
na dostawę urządzeń do sali fitness. Dostawcą jest
spółka SEWIM Sp. z o.o. z Sobolewa. W ramach
zadania zostanie dostarczonych 7 urządzeń
wielofunkcyjnych ze stosami, 5 ławek do ćwiczeń
na różne partie mięśni, twister oraz przyrząd do
podciągania nóg. Zadanie zostanie zrealizowane
do dnia 12.12.2013r.
§
rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie
dróg gminnych. Wykonawcą jest Spółdzielnia
Kółek Rolniczych w Witkowie za następujące
stawki: odśnieżanie pługiem: 91,00 zł netto;
pojazd z piaskarką: 100,00 zł netto; mieszanina
piasku z solą: 70,00 zł /tonę netto.
§
podpisano umowę na Udzielenie i obsługę
długoterminowego złotówkowego kredytu
bankowego w kwocie 1.650.000,00 zł dla Gminy
i Miasta Witkowo z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego deficytu budżetu
w roku bieżącym. Kredytodawcą jest Mikołowski
Bank Spółdzielczy w Mikołowie.
Ponadto :
§
wykonano przyłącze wodociągowe
i kanalizacyjne do budynku gminnego przy
ul. Nowej w Witkowie oraz odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej PCV Ø 200 o dł. 150 mb
przy ul. Czerniejewskiej. Wykonawcą zadań był
Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
§
zamontowano słupki do piłkochwytów
w Ostrowitym Prymasowskim. Wykonawcą był
Pan Paweł Augustyniak ze Słupcy.
§
odtworzono rów przydrożny w Maleninie.
Wykonawcą był Pan Sławomir Siwiak
z Czerniejewa.
§
zagospodarowano klomb przy ul. Park Kościuszki
w Witkowie. Wykonawcą był Pan Krzysztof
Michalak z Witkowa.
§
zlecono wymianę starej bramy garażowej
w budynku strażnicy OSP w Witkowie.
Wykonawcą będzie Firma „ANBUD”
ze Strzałkowa.
§
ponadto wykonano naprawy lamp oświetlenia
ulicznego, chodników, wiaty przystankowej.
Zakupiono niezbędne znaki drogowe, w chwili
obecnej trwa ich osadzanie.
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Krzysztof Szkudlarek

Rok Edmunda Bojanowskiego
To wielka radość dla wszystkich związanych z Przedszkolem - Ochronką
w Witkowie. Oto Episkopat Polski dnia 14 listopada ogłosił rok 2014 rokiem
Edmunda Bojanowskiego.

Obecny błogosławiony urodził się
14 listopada 1814 r. w Grabonogu koło
Gostynia. Ochrzczony sześć dni po urodzeniu,
otrzymał imiona: Edmund, Stanisław,
Wojciech. Pochodził ze średnio zamożnej
rodziny szlacheckiej o tradycjach
patriotycznych. Edmund Bojanowski cechował

się niezwykłą - nawet dla zdrowego człowieka
- aktywnością i poświęceniem. Swoją uwagę
i działalność koncentrował na podniesieniu
poziomu moralnego i oświatowego
mieszkańców wsi. Inicjował i prowadził
działalność charytatywną i pomocową.
Edmund nigdy się nie wywyższał, a swój status

PRZEDSZKOLAKI ŚWIĘTUJĄ MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ POSTACI Z BAJEK W BIBLIOTECE
Bohater przedłuża życie książce. Często po latach zapominamy jaki był tytuł
książki, kto ją napisał, w pamięci pozostaje jedynie bohater i jego przygody.
Każde pokolenie ma swojego Żwirka z Muchomorkiem, Bolka i Lolka, Reksia,
Maję, Smerfy czy Shreka z rodziną. Ale to od nas, dorosłych zależy z jakiego
zasobu wzorców będą czerpać nasze dzieci.

5 listopada na całym świecie obchodzony
jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek,
poświęcony naszym ukochanym bajkowym
idolom. Tego dnia do Biblioteki Publicznej
w Witkowie zawitali niezwyczajni goście „Przyjaciele Smoka Wawelskiego” - grupa
dzieci z Przedszkola Miejskiego „Bajka” przy
ul. Powstańców Wielkopolskich 17, wraz ze
swoimi paniami: Kamilą Dolata, Sylwią Nowicką
i Elżbietą Biesek. Biblioteka dla dzieci zamieniła
się w bajkową krainę, do której przybyły postaci
bajkowe. Można było zobaczyć np.: Królową
Śniegu, piękne księżniczki, wróżki, człowieka pająka, królewicza zaklętego w żabę oraz Kota
w butach, a to wszystko dzięki wielkiemu
zaangażowaniu rodziców w przygotowanie
pięknych strojów dla dzieci, za co serdecznie im
dziękujemy. Podczas spotkania dzieci mogły
obejrzeć bajki, rozpoznawały i nazywały postaci
z różnych bajek oraz tytuły bajek, z których
pochodzą, śpiewały - i świetnie się przy tym

bawiły. Szczególną atrakcją było dmuchanie
świeczek na „bajecznym” torcie, który uświetnił
uroczystość, i który z wielkim apetytem
zajadały. Spotkanie odbyło się w radosnej,
pełnej uśmiechów atmosferze i z pewnością na
długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.
Święto wszystkich bajkowych postaci to dobry
pretekst, aby przypomnieć jak ważne są bajki
i że warto do nich powracać. To także dobry
moment na popularyzowanie tradycyjnych
bajek bez przemocy, takich gdzie dobro
wygrywa, a zło zostaje ukarane. Jedno jest
pewne - ważne jest docenienie ich znaczenia
w rozwoju każdego młodego człowieka.
Wszystkiego najlepszego z okazji Waszego
święta nasi bajkowi ulubieńcy! Cieszymy się, że
mogliśmy przeżyć to wyjątkowe święto wspólnie
z paniami z biblioteki, właśnie w bibliotece - tym
magicznym miejscu - i dziękujemy im za
owocną współpracę. Dzięki tak wspaniale
przygotowanej imprezie dzieci zostały
zachęcone do czytania i częstego wypożyczania
książek. Zapewne biblioteka i czytanie będzie
im się kojarzyć z miejscem radosnym
i bezpiecznym, nigdy z przymusem, karą czy
nudą, z miejscem gdzie są mile widziane,
i które będą chętnie odwiedzać.
(K.D., S.N.)
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społeczny i ponadprzeciętne zdolności
wykorzystywał w celu organizowania pomocy
dla najbardziej potrzebujących, co zjednało
mu opinię „serdecznie dobrego człowieka”.
Edmund Bojanowski - choć sam żył w stanie
świeckim - przeszedł do historii jako założyciel
żeńskiego Zgromadzenia Zakonnego Sióstr
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny.
Siostry rekrutowały się z dziewcząt wiejskich,
opiekujących się dziećmi w ochronkach.
Powiązanie ochronek ze służebniczkami
błogosławiony tłumaczył następująco:
„Miałem na względzie: raz korzyść małych
dzieci wystawionych po wsiach przez
zaniedbanie lub nieświadomość rodziców na
zepsucie przedwczesne, po wtóre - uświęcenie
kobiet wiejskich, a przez to wpływ na
podniesienie i moralizowanie ludu
wiejskiego”. Dzień 3 maja 1850 r., w którym
została otworzona w Podrzeczu k. Gostynia
pierwsza na ziemiach polskich ochronka
wiejska, przyjmowany jest również jako
początek Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny.
Koncepcja wychowawcza Edmunda

Bojanowskiego jest ponadczasowa i dotyczy
pełnego rozwoju małego dziecka
w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu
wartości. Aby promować wiedzę o ideach
pedagogicznych głoszonych pr zez
Bojanowskiego, Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu ogłosił całoroczny
projekt pod hasłem SŁUŻYĆ I WYCHOWYWAĆ
DO MIŁOŚCI adresowany do nauczycieli
przedszkoli i wszystkich poziomów szkół.
W projekcie tym biorą udział także szkoły
z Witkowa razem z Przedszkolem- Ochronką.
W rodzinie Bojanowskich bardzo silnie
zakorzenione były tradycje patriotyczne. Aby
to podkreślić w Przedszkolu- Ochronce odbyła
się akademia patriotyczna pod tytułem
RADUJE SIĘ SERCE RADUJE SIĘ DUSZA.
Na montaż słowno- muzyczny zaproszeni
zostali rodzice, a szczególnie tatusiowie.
W tym radosnym dniu odbył się także konkurs
wiedzy o patronie i jego życiu.
Wiedza uczestników była naprawdę
imponująca.
(M.P.)

Andrzejkowanie w Bibliotece
Wróżby, magia, czary i dobra zabawa, to spotkanie
w bibliotece z książkami i ich ukrytymi intencjami.

Andrzejki są czasem, kiedy wszyscy, nawet
najbardziej zagorzali sceptycy, porzucają swój
racjonalny światopogląd i z niepokojem
obserwują, jaki będzie rezultat wróżb.
Andrzejkowy wieczór przypada na noc z 29 na
30 listopada, my ten czas dostosowałyśmy do
możliwości naszych małych czytelników.
Święto to jest specjalną okazją by móc się
wesoło zabawić przed rozpoczynającym się
adwentem.
Niegdyś wróżby andrzejkowe miały
charakter matrymonialny. Odpowiednikiem
tego święta dla panów są Katarzynki. Nie są
jednak tak znane i hucznie obchodzone.
Przed wieloma laty na kresach wschodnich
dziewczęta w tym okresie wysiewały
w garnkach lub na polu ziarna lnu i konopi.
Gdy wyrosły zgrabiały je męskimi spodniami,
by w ten sposób sprowadzić do domu
ewentualnego męża. Dziewczyny także
oddawały się z pasą marzeniom sennym, by
poznać przyszłego kandydata do swojej ręki i
poznać przyszłość.

My bawiąc się poznawaliśmy magię liczb,
kolorów i tajemnicę znaczenia imion
wszystkich dzieci. Aby wróżby się spełniły,
oblatywaliśmy zaczarowaną kulę i bibliotekę
na magicznej miotle, rodem z XXI wieku.
Nasza zabawa była przedsmakiem przed
przedszkolnymi zabawami.
(B.Sz.)

OGŁOSZENIE
W związku z wprowadzeniem Programu naprawczego na lata 2013-2016
w celu ograniczenia odpływu azotu pochodzenia rolniczego, na rolnikach
prowadzących produkcję na tych terenach spoczęły nowe obowiązki.
Wszelkie informacje i dokumentacja zamieszczone są na stronie
internetowej: www.witkowo.pl/pliki/osn.zip
W razie problemów i pytań proszę o kontakt z WODR Poznań.

(K.T.)

Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie

W 1974 roku Szkoła Podstawowa
otrzymała zaszczytne imię - Lotnictwa
Polskiego. Uroczystości ku czci Patrona
organizowane są zawsze w listopadzie,
w rocznicę nadania szkole imienia. Jest to
niezwykła okazja do upamiętniania sukcesów
polskiego lotnictwa oraz jego barwnej historii.
Z tej okazji odbył się w naszej szkole uroczysty
apel. W sali widowiskowo - sportowej
zgromadził zaproszonych gości, nauczycieli,
uczniów i rodziców. Swoją obecnością
zaszczycili nas, z organu prowadzącego:
burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof
SZKUDLAREK, zastępca burmistrza - Marian
GADZIŃSKI, przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Opieki Społecznej - Piotr
JÓŹWIK., z 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego w Powidzu: dowódca płk dypl.
pil. Sławomir ŻAKOWSKI, oficer prasowy kpt.
Włodzimierz BARAN, mjr Leszek
ZIELENIEWSKI, z 33. Bazy Lotnictwa
Transportowego w Powidzu: ppor. Justyna
KIBLER, st. kpr. Monika KASPERCZYK KONECKA, proboszcz Parafii św. Mikołaja
w Witkowie - ks. Stanisław GOC, dyrektor
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - Stanisław
RAJKOWSKI, dyrektor Biblioteki Publicznej
w Witkowie - Wiesława GĄSIOROWSKA,
Z innych placówek oświatowych
funkcjonujących na terenie miasta i gminy
Witkowo przybyli: dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie - Magdalena
GAWĘDA, dyrektor Gimnazjum w Witkowie Marian ŁUKOWSKI, dyrektor Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Mielżynie - Urszula
POTAŚ, wicedyrektor Przedszkola Miejskiego
,,Bajka” - Małgorzata KIEREPKA oraz
przedstawiciele Rady Rodziców: zastępca
przewodniczącego - Mikołaj MICHALSKI,
skarbnik Agnieszka WOJTAJ, sekretarz Agnieszka STEFAŃSKA - BIELA. Wprowadzenie
sztandaru szkoły i wspólne odśpiewanie
hymnu szkolnego stworzyło atmosferę
powagi. Dużą uwagę skupił ciekawy
i podniosły program artystyczny
przygotowany przez grupę utalentowanych
uczniów pod kierunkiem nauczycieli Anny
Jędrzejczak i Hanny Pustelnik. Dostarczył
nam wielu niezapomnianych wrażeń
i wzruszeń. Cały występ został nagrodzony
zasłużonymi brawami. Delegacja uczniów
złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą

upamiętniającą nadanie imienia naszej
szkole. Główne obchody poprzedziły: konkurs
plastyczny „Lotnictwo Polskie w oczach dzieci",
okolicznościowe gazetki „Godłem nam
królewski ptak...", „Nasz patron", „Lotnictwo
Polskie", uczniowie układali własne wierszyki
i komiksy o patronie, zorganizowano wystawę
fotograficzną na temat polskich samolotów,
dzieci ze świetlicy szkolnej rozwiązywały
krzyżówki o tematyce związanej z patronem,
odbyły się lekcje wychowawcze
poświęcone historii szkoły. Największym
zainteresowaniem cieszyła się wystawa prac
konkursowych czyli modeli samolotów
przygotowanych przez wszystkie klasy. Prace
uczniów prezentowały się wyjątkowo ciekawie
ze względu na pomysłowość, użycie
materiałów i rozwiązania konstruktorskie.
Kolejny raz mogliśmy wspólnie świętować ten
wyjątkowy dzień w kalendarzu naszej szkoły.
„Przerwy owocowe" w naszej
szkole to już tradycja. Ich celem jest
zainteresowanie uczniów własnym zdrowiem
oraz zmianą złych nawyków żywieniowych
przez włączanie owoców i warzyw do
codziennej diety. Dzieci i nauczyciele mieli
możliwość zakupu różnych owoców oraz
soczków. Zima to najtrudniejszy okres dla
bezdomnych zwier ząt. Bezpańskie
czworonogi czekają na ciepło, obecność
i pomoc człowieka. W związku z ich sytuacją od
lat w naszej szkole prowadzone są świąteczne
przedsięwzięcia pod hasłem
„OD GWIAZDORA DLA AZORA”.
W ramach współpracy z Towarzystwem Opieki
nad Zwierzętami w Gnieźnie zbierane są:
karma, miski, koce, kołdry (nie z pierza),
zabawki dla potrzebujących zwierząt.
Podejmowane działania mają uwrażliwić
uczniów na potrzeby zwierząt i ich smutny los.
Organizacją tych akcji zajął się
aktywnie działający w szkole Klub
Przyrodniczo - Turystyczny. Natomiast
wychowawczynie klas: 4e Małgorzata Krauze, 4b - Katarzyna
Pawluk - Kotecka, 5a - Mariola
Marciniak i 5b - Dorota Szefer,
zorganizowały swoim podopiecznym
wycieczkę do kopalni soli w Kłodawie.
Program wyjazdu obejmował prelekcję nt.
historii powstania złóż kłodawskich oraz
zastosowania soli, zjazd windą na poziom 600

m pod powierzchnię ziemi, przejście
wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej
kaplicy św. Kingi - opiekunki górników
solnych, możliwość zobaczenia
wyeksploatowanych komór oraz maszyn
używanych w podziemnym górnictwie i innych
osobliwości górnictwa solnego. Wszyscy wrócili
zadowoleni i pełni niezapomnianych wrażeń.
6 grudnia to szczególny dzień dla
wszystkich, którzy oczekują podarunku od
Świętego Mikołaja. Według różnych legend
i bajek w okresie świąt Bożego Narodzenia
rozwozi on dzieciom prezenty saniami

z rodzicami swoich podopiecznych.
Święty Mikołaj nie kazał na siebie zbyt długo
czekać. Z samego rana zawitał do uczniów.
Przyniósł świąteczne życzenia oraz upominki,
na które dzieci czekały od ubiegłego roku.
Pytał się nauczycieli, czy uczniowie są grzeczni
i czy chętnie przychodzą do szkoły.
Był zadowolony, bo usłyszał same pochwały.
Niestety, nie zabawił zbyt długo. Pożegnał się,
tłumacząc, że inne dzieci czekają na jego
wizytę i prezenty. Wszyscy pomachali mu na
pożegnanie i poprosili, żeby za rok również
o nich pamiętał.

ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Według
różnych wersji zamieszkuje wraz z grupą
elfów Laponię lub biegun północny. Dzieci,
młodzież i dorośli oczekują, iż w tym dniu ktoś
przeobrazi się w postać „brodatego staruszka"
i sprawi im miłą niespodziankę. W klasach
młodszych MIKOŁAJKI przygotowali
wychowawcy klas we współpracy

W klasach starszych, każdy został
Świętym Mikołajem. Wychowawcy
wraz z uczniami wzajemnie
obdarowywali się upominkami. Był to
szczególnie udany i niezapomniany dzień dla
wszystkich. Poczuliśmy wyjątkowy, magiczny
klimat nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia... (sp)

Sobotnie poranki w Bibliotece
Spotykamy się już od dawna, w każdą sobotę od godziny
11,00 do 13,00. Wspólnie poznajemy książki, a w nich różne
trudne tematy, które pisze nam życie.

Poznajemy losy bohaterów i różne
historie z życia ludzi, przyrody, historii i wiele
ciekawostek. Czytając książki młody człowiek
zdobywa wiedze, rozwija się intelektualnie.
Dzięki temu nabywa wiary w swoje
możliwości, staje się bardziej asertywny,
pewny siebie i odważny.
Wspólne czytanie, to jedna z najlepszych
i najtańszych form przyswajania wiedzy,
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a książka to coś materialnego co można
dotknąć i poczuć. Wspólnie się bawimy
i tworzymy niesamowite rzeczy, oczywiście
własnymi rękoma.
Lubimy sobotnie spotkania. Dowodem
tego są uśmiechnięte buzie naszych dzieci i ich
rodziców, którzy niejednokrotnie są naszymi
stałymi czytelnikami.
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(B.Sz.)

Jak działa Qrcode
i jak z niego korzystać?

Dane kontaktowe

Kwadratowe kody kreskowe QR (Quick Response) służą do szybkiego
przesyłania informacji na smartfony/tablety. Korzystanie z kodów QR
umieszczonych na stronach biuletynu jest bardzo proste. Wystarczy,
zeskanować kod zamieszczony w biuletynie, a po chwili na ekranie telefonu
otworzy się strona internetowa z dodatkowymi informacjami lub zdjęciami do
artykułu, przy którym zamieszczony jest kod. Używając kodu QR nie trzeba
żmudnie wpisywać długich adresów internetowych.

Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
e-mail: ugim@witkowo.pl, witkowo@witkowo.pl, WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl
Centrala - Biuro Informacji: tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855 e-mail: info@witkowo.pl
Sekretariat: tel. 61 4778 194 (w. 38) e-mail: sekretariat@witkowo.pl
Sekretarz: tel. 61 4778 194 (w. 21) e-mail: sekretarz@witkowo.pl
Skarbnik: tel. 61 4778 194 (w. 17) e-mail: skarbnik@witkowo.pl

Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Aby zeskanować informacje zawarte
w kodzie QR, trzeba mieć zainstalowany na
smartfonie/tablecie odpowiedni program
skanujący. Wiele bezpłatnych wersji takich
„skanerów” znajdziemy w odpowiednim dla
naszego telefonu sklepie (na przykład
Android Market - urządzenia z systemem
android, OVI Store - urządzenia firmy Nokia,
czy App Store - urządzenia firmy Apple),
wpisując w pole wyszukiwania skrót QR.
(K.Dz.)

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ustalanie
warunków zabudowy, nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24)
e-mail: infrastruktura@witkowo.pl
Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe: tel. 61 4778 194 (w. 24) email: przetargi@witkowo.pl
Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: gospodarka@witkowo.pl
Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: srodowisko@.witkowo.pl
Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194
Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35), e-mail: usc@witkowo.pl
Ewidencja ludności tel. 61 4778 194 (w. 33) e-mail: elud@witkowo.pl
Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe tel. 61 4778 194 (w. 32)
Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 4778 194 (w. 32), e-mail: kadryugim@witkowo.pl
Biuro Rady Miejskiej tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: rada@witkowo.pl
Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23)
Promocja tel. 61 4778 194 (w. 31) e-mail: promocja@witkowo.pl
Oświata tel 61 4778 194 (w. 18) e-mail: oswiata@witkowo.pl
Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18), e-mail: obronacywilna@witkowo.pl
Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa tel. 61 4778 194 (w. 25)
e-mail: podatki@witkowo.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, wystawianie faktur VAT,
sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw ZUS, prowadzenie spraw z zakresu podatku
dochodowego tel. 61 4778 194 (w. 14) e-mail: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl
Księgowość tel. 61 4778 194 (w. 15) e-mail: ksiegowosc@witkowo.pl
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polna 4, 62-230 Witkowo
tel. 61 4778 491, e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo
tel. 61 4778 197, e-mail: biuro@zgk-witkowo.pl www: www.zgk-witkowo.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 7.00-15.00

Biblioteka zaprasza wszystkich chętnych do korzystania

z bezpłatnej czytelni internetowej,

z czytelni czasopism:
- prasa codzienna, regionalna, tygodniki, dwutygodniki,
miesięczniki.
- czasopisma - dla Pań i Panów,
- dla dzieci i młodzieży.
U nas możesz poczytać i wypożyczyć:
poradniki, czasopisma techniczne, naukowe, budowlane,
przyrodnicze, komputerowe, psychologiczne, zdrowotne,
rozrywkowe, kulturalne, polityczne.
ZAPRASZAMY
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo
ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a, 62-230 Witkowo
tel. 61 477 81 62, www.witkowo.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek: 11.00 - 18.00
wtorek, czwartek i sobota: 8.00 - 14.00
Godziny otwarcia filii Kołaczkowo:
poniedziałek, wtorek, środa i czwartek: 14.30 - 17.00

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą
Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 2 grudnia 2013r.
WYWIESZONY ZOSTAŁY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH W SKORZĘCINIE I RUCHOCINKU
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERZAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
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Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 15, 62-230 Witkowo
tel. 61 4779 277, e-mail: oksir@skorzecin.net.pl www: www.oksir.witkowo.pl, www.skorzecin.net.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
Biblioteka Publiczna Witkowo ul. Powstańców Wielkopolskich 17a, 62-230 Witkowo
tel. 61 4778 162, e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl www: www.biblioteka-witkowo.com.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek (11.00 - 18.00), wtorek, czwartek i sobota (8.00 - 14.00)
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
tel. 61 4778 194 (w. 28), e-mail: krzysztof.tamiola@wodr.poznan.pl
Urząd Pocztowy Witkowo ul. Armii Poznań 4, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 98 33,
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00 Sobota: 9.00-12.00
Agencja Pocztowa ul. Czerniejewska 12a, 62-230 Witkowo, tel. 537 496 139
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 8.00-17.00
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ
ul. Żwirki i Wigury 9, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 76 60, www.wspl-witkowo.pl
Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00
„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych
ul. Wiejska 3a, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 79 99, 61 477 02 30
Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00
Policja tel. 61 4260 360, 61 4260 361, 61 4260 362, 997
Straż Pożarna tel. 61 4778 188
Pogotowie Ratunkowe tel. 999
Pogotowie Energetyczne tel. 991
Europejski Numer Alarmowy tel. 112

Zimowe utrzymanie dróg

XI edycja Mistrzostw Gminy Witkowo
w Halowej Piłce Nożnej rozpoczęta

w Gminie Witkowo w sezonie 2013/2014

W sobotę 7 grudnia 2013r. w hali sportowej Gimnazjum im.Adama Borysa
w Witkowie odbyła się pierwsza runda XI edycji Mistrzostw Gminy Witkowo
w Halowej Piłce Nożnej. Honorowy Patronat nad rozgrywkami objął Burmistrz
Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek.

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem dróg na terenie Gminy i Miasta Witkowo oraz zarządców
odpowiedzialnych za ich zimowe utrzymanie w sezonie 2013-2014

Wierzchowiska

W rozgrywkach bierze udział 12 drużyn:
JAH-TEAM Mielżyn, Ruchocinek, Wiekowo, 2BSklep Komputerowy Witkowo, Osiedle Nr 2,
Piekarnia GLANC Witkowo - AC 97, CWK-05,
DAM-POL Witkowo, RELAX ŚNIEŻKA Mielżyn,
QMPLE, NICALAUS Powidz oraz drużyna
Zakładu Poprawczego w Witkowie.
Głównym celem rozgrywek jest krzewienie
kultury fizycznej poprzez popularyzację gry
w halową piłkę nożną, propagowanie
aktywnego spędzania wolnego czasu
i integrowanie środowisk lokalnych.
Organizatorami mistrzostw są: Urząd
Gminy i Miasta, Sołtysi Gminy oraz

żywo reagująca licznie zgromadzona
publiczność w hali. Podziękował zespołom za
przystąpienie do rozgrywek, życzył celnych
strzałów, które w końcowej klasyfikacji
decydować będą o poszczególnych miejscach
w tabeli rozgrywek.

Zarządca dróg Wojewódzkich - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich - tel. 61 426 56 23
Zarządca dróg Powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie - PZD Gniezno tel. 61 428 19 20, 61 424 07 55
Zarządca dróg Gminnych - Gmina i Miasto Witkowo - SKR tel. 61 477 82 26, 61 477 82 58
Zarządca dróg na terenie Miasta Witkowo - Gmina i Miasto Witkowo - ZGK tel. 61 477 81 97

Wykaz ulic na terenie Miasta Witkowa
oraz zarządców odpowiedzialnych za ich zimowe utrzymanie

Pr zewodniczący Zar ządów Osiedli.
Poszczególne mecze rozgrywane będą
w soboty i niedziele.
Uroczystego otwarcia rozgrywek dokonał
Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof
Szkudlarek, który powiedział między innymi,
że cieszy się z tak dużego zainteresowania tą
dyscypliną sportu. Nadmienił, że piłka nożna,
w tym również halowa, to nadal najbardziej
popularna dyscyplina sportowa w Witkowie.
Świadczy o tym duża aktywność zawodników i

Wszystkie mecze sędziować będą Panowie
Jan Szturomski i Marian Szczepaniak, opiekę
medyczną sprawować będzie Pan Artur
Trząski, a sekretarzem i sędzią technicznym
będzie Pan Stanisław Antoszczyszyn.

Tabelę z aktualnymi wynikami rozgrywek znajdą państwo na www.witkowo.pl/halowa-pilka-nozna
Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do tabeli wyników

(S.A.)

Zarządca - Wielkopolski
Zarządca - Gmina i Miasto
Zarząd Dróg Wojewódzkich: Witkowo:
droga wojewódzka nr 260
- ul. Akacjowa
(przebieg Gniezno - Witkowo - Wólka) - ul. Bolesława Chrobrego
- ul. Gnieźnieńska
- ul. Braci Łukowskich
- ul. Park Kościuszki
- ul. Brzozowa
- ul. Stary Rynek
- ul. Gimnazjalna
- ul. Poznańska
- ul. Harcerska
- Rondo im. Jana Pawła II
- ul. Jasna
- ul. Strzałkowska
- ul. Jesionowa
Zarządca - Powiatowy
- ul. Jodłowa
Zarząd Dróg w Gnieźnie
- ul. Komisji Edukacji Narodowej
- ul. Armii Poznań
- ul. Kosynierów Miłosławskich
- ul. Cmentarna
(na odcinku od ul. Powidzkiej
do ul. Wierzbowej)
- ul. Czerniejewska
- ul. Krótka
- ul. Dębińska
- ul. Kwiatowa
- ul. Dworcowa
- ul. Leśna
- ul. Jana Pawła II
- ul. Lotnicza
- ul. Kosynierów Miłosławskich
(na odcinku od ul. Park Kościuszki
- ul. Łąkowa
do ul. Skorzęckiej)
- ul. Magnoliowa
- ul. Ogrodowa
- ul. Mickiewicza
- ul. Park Kościuszki
- ul. Młyńska
(na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej
- ul. Modrzewiowa
do ul. Kosynierów Miłosławskich)
- ul. Osiedlowa
- ul. Powidzka
- ul. Oświatowa
- ul. Skorzęcka
- ul. Park Kościuszki
- ul. Warszawska
- ul. Parkowa
- ul. Wrzesińska
- ul. Piastowska
- ul. Piękna
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- ul. Pogodna
- ul. Polna
- ul. Powstańców Wielkopolskich
- ul. Północna
- ul. Pułkownika Hynka
- ul. Radosna
- ul. Rzemieślnicza
- ul. Skośna
- ul. Słoneczna
- ul. Słowackiego
- ul. Słowiańska
- ul. Sosnowa
- ul. Spokojna
- ul. Sportowa
- ul. Stary Rynek
- ul. Szkolna
- ul. Topolowa
- ul. Tylna
- ul. Wiejska
- ul. Wierzbowa
- ul. Wincentego Witosa
- ul. Wojska Polskiego
- ul. Wschodnia
- ul. Zachodnia
- ul. Zakole
- ul. Zielona
- ul. Zuchów
- ul. Żwirki i Wigury
(H.R.)

I Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej w Witkowie
W hali widowiskowo-sportowej w Witkowie w dniu 07 grudnia 2013 roku odbył się I Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki
Nożnej, zorganizowany pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie - Krzysztofa Szkudlarka. Organizatorami
turnieju byli: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie oraz Animator Orlika Pan Jan Szturomski.

Do rozgrywek turniejowych zostały
zaproszone drużyny składające się z piłkarzy
rocznik 2002 i młodsi: Victoria Września,
Huragan Pobiedziska I, Huragan Pobiedziska
II, OKSiR Witkowo I, OKSiR Witkowo II oraz
Kujawianka Strzelno, która niestety z powodu
złych warunków atmosferycznych nie zdołała
dotrzeć na Turniej. Jak przystało na Turniej
Mikołajkowy pogoda, aż przesadnie
dopasowała się do warunków typowych dla
„Laponii”. Organizatorzy zawodów zadbali
o świąteczną oprawę - wszystkie drużyny
przywitał Święty Mikołaj z koszem słodyczy.
Rodzice zawodników przygotowali dla
wszystkich uczestników turnieju oraz trenerów
i osób towarzyszących gorącą kawę, herbatę,
napoje i ciasto drożdżowe domowego
wypieku, a ponadto w trakcie Turnieju gorącą
„wojskową” grochówkę. Uroczystego otwarcia
I Mikołajkowego Turnieju w imieniu
Burmistrza Gminy i Miasta dokonał
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej
w Witkowie - Pan Piotr Jóźwik.
Zawody były rozgrywane w pierwszej
fazie turnieju w systemie meczowym „każdy
z każdym”, po 15 minut gry, czterech piłkarzy
w polu plus bramkarz. Oto zestawienie
wyników pierwszej fazy turnieju:
OKSiR Witkowo II - Huragan Pobiedziska II 1:2

miejsce zajął Huragan Pobiedziska II.
W meczu o 1 miejsce w turnieju pomiędzy
Victorią Września, a OKSiR Witkowo I, także
padł wynik bezbramkowy. Znów konieczna
była seria po trzy rzuty karne i znów
zakończyła się wynikiem 2:2. W czwartej
kolejce najpierw bramkarz z Wrześni obronił
karnego, a następnie pewnie umieścił piłkę
w siatce przeciwnika.
Ostateczna kolejność w Turnieju:
1. VICTORIA Września
2. OKSiR Witkowo I
3. Huragan Pobiedziska II
4. Huragan Pobiedziska I
5. OKSiR Witkowo II

Victoria Września - Huragan Pobiedziska I 3:0
OKSiR Witkowo I - Huragan Pobiedziska II 3:0
OKSiR Witkowo II - Victoria Września 1:3
Huragan Pobiedziska I - Huragan Pobiedziska II 3:0
OKSiR Witkowo I - OKSiR Witkowo II 4:2
OKSiR Witkowo I - Huragan Pobiedziska I 2:0
Victoria Września - Huragan Pobiedziska II 6:0
OKSiR Witkowo II - Huragan Pobiedziska I 0:4
OKSiR Witkowo I - Victoria Września 1:1
Tabela turnieju po pierwszej fazie rozgrywek :

1. VICTORIA Września 10 pkt., bramki 13 : 2
2. OKSiR Witkowo I 10 pkt., bramki 10 : 3
3. Huragan Pobiedziska I 6 pkt., bramki 7 : 5
4. Huragan Pobiedziska II 3 pkt., bramki 2:13
5. OKSiR Witkowo II 0 pkt., bramki 4:13

Po pierwszej fazie Turnieju został
rozegrany konkurs „rzutów karnych”.
W bramce stanął zawodnik drużyny
trampkarzy z Witkowa. Tak więc poprzeczka
dla wszystkich wykonawców rzutów karnych
została wysoko zawieszona. W konkursie
udział wzięło 37 piłkarzy zgłoszonych do
turnieju, w tym dwie dziewczyny i sześciu
bramkarzy.
Po pięciu seriach zwycięzcą konkursu
„rzutów karnych” został zawodnik „Victorii”
Września - Jan Perzyński. Najmłodszym
zawodnikiem turnieju został Kamil Dałek
z Witkowa, najlepszym bramkarzem został
również Jan Perzyński z Wrześni, „królem
strzelców” został Arkadiusz Wolniewicz

z Wrześni. Najlepszym zawodnikiem został
Wiktor Wojciński z Wrześni. Wyróżniono
również dziewczyny - Martynę Stefaniak
i Zuzannę Sowę.
W drugiej finałowej fazie turnieju
rozegrano dwa mecze, odpowiednio o 3 i 4
miejsce oraz o zwycięstwo w całych
zawodach.W meczu o 3 miejsce pomiędzy
Huraganem Pobiedziska I, a Huraganem
Pobiedziska II padł wynik bezbramkowy.
W całym meczu optyczną przewagę na boisku
miał Huragan I, a zespół Huragan II ograniczył
się do obrony. Pomimo wielu dogodnych
sytuacji podbramkowych nie udało się
zawodnikom Huraganu I umieścić piłki
w siatce. O zwycięstwie miała zdecydować
seria po trzy rzuty karne. Hubert i Marceli
obronili po jednym strzale - wynik 2:2.
W kolejnych rzutach karnych strzelano do
pierwszego błędu. W czwartej kolejce rzutów
karnych nie padły gole. Dopiero w piątej
kolejce do siatki trafił Tomek Bissinger i trzecie

Uroczystego zamknięcia Turnieju oraz
wręczenia pamiątkowych pucharów
i statuetek dokonał Dyrektor Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Witkowie - Pan Stanisław
Rajkowski.
Sponsorami turnieju byli: Pani Honorata
Glanc, Pan Waldemar Budzyński, Pan Jerzy
Kozłowski, Pan Artur Biela, Pan Tomasz
Mizerski, Pan Paweł Stranc, Państwo
Katar zyna i Wiesław Wojtyrowie,
Pan Kazimierz Zamiar, Pan Andrzej
Dranikowski i Pan Adam Rydlewicz, którym
organizatorzy Turnieju dziękują za wsparcie .
Podsumowując rozegrany turniej z okazji
„Mikołajek” należy szczególnie podkreślić
bardzo dobrą organizację Turnieju
i zaangażowanie osób biorących udział
w przygotowaniu rozgrywek - przed oraz
w trakcie zawodów. Turniej odbył się sprawnie
i w bardzo przyjaznej atmosferze.

Kolejna propozycja ponownie spotkała
się bardzo dużym zainteresowaniem, toteż
sala wypełniła się do ostatniego miejsca.
Bardzo energetycznie reagująca publiczność,
interaktywna forma prezentacji

przedstawienia oraz bardzo dobra atmosfera
sprawiły, że zarówno dzieci jak ich rodzice
i opiekunowie zadowoleni opuszczali salę.
Kolejne spotkanie już niebawem.

(J.S.)

Kolejne spotkanie ze światem bajek
W niedzielne popołudnie 24 listopada Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie zaprosił najmłodszych witkowian z ich rodzicami do sali
przy ul. Powstańców Wlpk. aby obejrzeli kolejne przedstawienie z cyklu
„W świecie bajek”.

(S.R.)

