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Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej
Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbyła się w dniu 28 listopada br. 

Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom do czasu wyboru Przewodniczącego 

Rady Radny senior - p.Henryk Mucha. 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji  
Wyborczej p.Alicja Wentland wręczyła 
Radnym i Burmistrzowi p.Krzysztofowi 
Szkudlarkowi zaświadczenia o wyborze, po 
czym nastąpiło uroczyste ślubowanie.

Kr zysz to f  Szkud larek  dz ięku jąc  
mieszkańcom gminy, że po raz kolejny 
obdarzyli go zaufaniem, powiedział m.in., że 
dla każdego samorządowca ślubowanie to 
wyjątkowy moment. Przez kolejne lata będzie 
miał zaszczyt kierować samorządem gminy 
i miasta Witkowo i ma nadzieję, że będą to lata 
kolejnych sukcesów. Funkcję Burmistrza 
przyjmuje z wielką satysfakcją, ale również 

zdaje sobie sprawę, że to wielkie 
zobowiązanie. Burmistrz liczy też na dalszą 
bardzo dobrą współpracę z radnymi, dla 
dalszego rozwoju gminy i dla dobra wszystkich 
jej mieszkańców.

W dalszej części sesji Rada Miejska 
przystąpiła do wyboru Przewodniczącego 
Rady. Jedynym zgłoszonym kandydatem 
został p.Piotr Jóźwik, Przewodniczący Komisji 
Oświaty w poprzedniej kadencji. Pan Jóźwik 
w głosowaniu tajnym uzyskał jednomyślne 
poparcie, za które podziękował, zapewniając 
że będzie się starał dobrze wykonywać 
powierzone obowiązki, choć nie będzie to 

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria

Od lewej stoją: W pierwszym rzędzie: Franciszek Bosacki, Henryk Mucha, Marian Gadziński 
(Zastępca Burmistrza), Piotr Jóźwik (Przewodniczący Rady), Krzysztof Szkudlarek (Burmistrz), 
Monika Andrzejaszek, Anna Loranc. W drugim rzędzie: Marian Walczak, Ireneusz Kwapich, 
Paweł Szymański, Roman Popek, Łukasz Grabowski, Eugeniusz Czaplicki, Grzegorz Kaźmierczak, 
Tadeusz Śliwecki, Marek Biadasz, Adam Kowalski. 

łatwe, ponieważ jego poprzednik p.Bogusław 
Mołodecki pełnił tę funkcję perfekcyjnie, 
przez 19 lat. 

Następnie Rada dokonała, również 
w g ł o s o w a n i u  t a j n y m ,  w y b o r u  
Wiceprzewodniczących: p.Ireneusza Kwapicha 
i p.Mariana Walczaka, którzy pełnili już tę 
funkcję w poprzedniej kadencji. 

W dalszej części obrad Burmistrz zapoznał 
uczestników sesji ze stanem gminy, 
w szczególności w zakresie finansów.

Po określeniu przez Radę rodzajów stałych 
Komisji, ustalono ich składy osobowe. W skład 
Komisji Rewizyjnej weszli: Przewodniczący 
Marek Biadasz, Zastępca Przewodniczącego 
Roman Popek, członkowie: Henryk Mucha, 
Eugeniusz Czaplicki i Tadeusz Śliwecki. 
W skład Komisji Finansów i Rozwoju 
S p o ł e c z n o - G o s p o d a r c z e g o ,  k t ó r e j  
P r zewodn i c zącym zos ta ł  G r zegor z  
Kaźmierczak weszli: Franciszek Bosacki, 
Paweł Szymański, Anna Loranc, Marian 
Walczak, Ireneusz Kwapich, Marek Biadasz 
i Łukasz Grabowski. W najmniej licznej Komisji 

R o l n i c t w a ,  O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a  
i Przestrzegania Porządku Publicznego na 
czele z Ireneuszem Kwapichem pracować 
będą: Grzegorz Kaźmierczak, Eugeniusz 
C zap l i c k i ,  Roman  Popek ,  Mon ika  
Andrzejaszek, Adam Kowalski i Paweł 
Szymański. Natomiast w skład najliczniejszej 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki 
Społecznej weszli: Łukasz Grabowski jako 
Przewodniczący i członkowie: Tadeusz 
Ś l iwe ck i ,  Hen r yk  Mucha ,  Mon ika  
Andrzejaszek, Franciszek Bosacki, Adam 
Kowalski, Anna Loranc, Marian Walczak i Piotr 
Jóźwik. Zgodnie z przyjętym terminarzem 
posiedzeń, pierwsze posiedzenia Komisji 
odbędą się w dniach 19, 22 i 23 grudnia br., na 
których Radni m.in. dokonają wyboru 
Zastępców Przewodniczących Komisji.

(B.R.M.)
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Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
- Ostatnia sesja Rady Miejskiej kadencji 2010-2014

W dniu 19 listopada br. odbyło się wspólne 

posiedzenie Komisji Finansów, Komisji 

Rolnictwa i Komisji Oświaty. Głównym 

tematem posiedzenia było zaopiniowanie 

projektów uchwał, przygotowanych na 

ostatnią w kadencji 2010-2014 sesję Rady 

Miejskiej. Ponadto Radni zapoznali się 

z informacją o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Witkowo w roku 

szkolnym 2013/2014 oraz z wykorzystaniem 

dofinansowań na przydomowe oczyszczalnie 

ścieków.

W dniu 20 listopada br. odbyła się XXXVII, 

ostatnia sesja Rady Miejskiej. Po wysłuchaniu 

informacji Burmistrza Gminy i Miasta 

o działalności w okresie międzysesyjnym, 

Rada przystąpiła do podejmowania uchwał. 

Rada podjęła następujące uchwały:

� uchwałę Nr XXXVII/362/2014 o Programie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami na 2015 rok;

� u c h w a ł ę  N r  X X X V I I / 3 6 3 / 2 0 1 4  

o wieloletnim Programie osłonowym 

w zakresie dożywiania;

� uchwałę Nr XXXVII/364/2014 o Programie 

Ochrony Środowiska;

� uchwałę Nr XXXVII/365/2014 o zmianach 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

� uchwałę Nr XXXVII/366/2014 o zmianach 

w budżecie gminy i miasta na 2014r.

W końcowej części sesji, dokonano 

podsumowania kadencji 2010-2014. Rada 

wys łucha ła  pr zeds tawionego pr zez  

Burmistrza obszernego sprawozdania 

z działalności Burmistrza i Urzędu Gminy 

i Miasta w okresie kadencji, informacji 

Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu 

Rady w okresie kadencji i informacji 

Przewodniczących poszczególnych Komisji 

Rady o ich działalności. 

Następnie Przewodniczący Rady - 

p.Bogusław Mołodecki w imieniu Radnych 

Rady Miejskiej zwrócił się do p.Burmistrza 

i p.Zastępcy Burmistrza, ze słowami 

podziękowań za wieloletnią owocną 

współpracę. Ostatnia sesja była również 

okaz j ą  do  z ł o żen i a  podz i ękowań  

Przewodniczącemu Rady, Radnym, Sołtysom, 

Przewodniczącym Zarządów Osiedli ,  

dyrektorom i kierownikom jednostek 

organizacyjnych gminy. 

Na zakończenie ostatniej sesji kadencji 

2010-2014 Rady Miejskiej w Witkowie, 

wykonano wspólne zdjęcie.

(B.R.M.)

Projekt Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Gminy i Miasta Witkowo do roku 2020

W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją jednego z głównych 

dokumentów planistycznych, jakim jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju 

Gminy i Miasta Witkowo, zapraszam Państwa do zapoznania się z treścią 

opracowanego projektu. 

Witkowo do roku 2020 mogą być wnoszone 

w formie pisemnej na adres Urzędu lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

bez  kon iecznośc i  opa t r ywan ia  i ch  

bezpiecznym podpisem elektronicznym na 

adres: ugim@witkowo.pl.

Uwagi do projektu strategii można składać 

w okresie od dnia 5 grudnia 2014r. do dnia 

7 stycznia 2015r. 
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Krzysztof Szkudlarek

Projekt strategii został zamieszczony na 

stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo 

www.witkowo.pl, a wersja papierowa 

dokumentu dostępna jest w Urzędzie Gminy 

i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-

230 Witkowo w Biurze Informacji (parter).

Uwagi i wnioski do projektu Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta 

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do strategii

Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju znajdą państwo na www.witkowo.pl
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Projekt współpracy Szlak Ukrytych Skarbów 

Uroczystości otwarcia wiaty towarzyszył 

rajd rowerowy, w którym uczestniczyli 

uczniowie witkowskiego Gimnazjum im. 

Adama Borysa wraz z wychowawcami. 

Celem projektu jest propagowanie 

turystyki w regionie Wielkopolski w oparciu 

o lokalne dziedzictwo przyrodniczo-

historyczne mało znanych aspektów naszego 

regionu. 

W ramach zadania w 12 miejscowościach, 

położonych na obszarze Lokalnej Strategii 

Rozwoju w wybranych lokalizacjach 

oznaczonych jako „ lokalny skarb” 

posadowiono wiaty wraz z elementami małej 

architektury. Dodatkowo w każdej wiacie 

zostanie umieszczona tablica informacyjna, 

która zawierać będzie informacje dotyczące 

danego skarbu oraz całego szlaku.

Na terenie Gminy Witkowo wiata została 

posadowiona w Ośrodku Wypoczynkowym 

w Skorzęcinie, a jako obiekt stanowiący 

„ loka lny  skarb”  wskazano użytek 

ekologiczny - Jezioro Czarne.

(S.M.)

24 listopada 2014r. odbyło się otwarcie wiaty zlokalizowanej na terenie 

Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Zbudowana wiata jest częścią 

realizowanego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Światowid projektu Szlak 

Ukrytych Skarbów. 
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Patriotycznie w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie - Obchody Święta Niepodległości

11 listopada to szczególne święto dla każdego Polaka. Uczcili je również uczniowie Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Witkowie uroczystym apelem zorganizowanym 12 listopada 2014 r. Spotkanie w hali sportowej skłaniało do zadumy 

nad kartami przeszłości naszego narodu i stało się inspiracją do przemyśleń na temat współczesnego patriotyzmu. 

Po raz kolejny, zgodnie z tradycją szkoły, 
uroczystość rozpoczęła się od wręczenia przez 
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Pana 
Krzysztofa Szkudlarka i Dyrektora szkoły 
Pana Mariana Łukowskiego najlepszym 
uczniom Stypendium Naukowego 

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, 

które jest dla nich nagrodą za systematyczną 
pracę, wzorową postawę w zdobywaniu 
wiedzy i osiągnięcia. Laureatami stypendium 
za II semestr roku szkolnego 2013/2014 
zostali następujący uczniowie: Jagoda 
Szkudlarek kl. 3 f, Bartosz Frańczak kl. 3 f, 
Anna Jarecka kl. 3 b, Julia Muszyńska kl. 3 f, 
Kornelia Tyczka kl. 2 c, Bartłomiej Smoła kl. 3 
f, Martyna Gruszczyńska kl. 3 a, Katarzyna 
Pokora kl. 3 f, Martyna Berdzińska kl. 3 a, 
Jakub Dzięcielak kl. 2 b, Wiktoria Korytek kl. 
3 b, Julia Szeszycka kl. 2 c.

Burmi s t r z  g ra tu lu ją c  o s i ągn ię ć  
stypendystom, stwierdził, że ta chwila jest 
radosna nie tylko dla uczniów, którzy za swoją 
niełatwą pracę, bo wymagającą dużego 
zaangażowania i  wytrwałośc i  oraz 
determinacji w pokonywaniu trudności, 
otrzymują nagrodę, ale także dla ich 
rodziców, dumnych dzisiaj z osiągnięć swoich 
dzieci. Wyraził także nadzieję, że Laureaci 
nadal będą podążać za wyznaczonymi przez 
siebie celami, osiągać coraz większe sukcesy.

Również gratulacje i życzenia Stypendyści 
otrzymali od Samorządu Uczniowskiego. 

Swoje święto podczas uroczystości mieli 
laureaci szkolnych konkursów, które odbyły 
się w październiku w gimnazjum. Główną ideą 
Tygodnia Kultury Języka Polskiego, 
odbywającego się pod hasłem: „Honor 

Polaka plami, kto mówi i pisze 

z błędami”, było poprzez różnorodne 

konkursy spotkanie z piękną polszczyzną. 
Młodzież mogła sprawdzić się w pisaniu, 
czytaniu, recytowaniu, rysowaniu, wiedzy 
z literatury polskiej.

  Zwycięzcami w poszczególnych konkursach 
zostali następujący uczniowie:

 KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA 

1 miejsce - Maksym Kędzierski kl. 2 d

1 miejsce - Julia Muszyńska kl. 3 f

 - Anna Jarecka kl. 3 b

3 miejsce - Martyna Berdzińska kl. 3 a

 - Maja Kołodziejczak kl. 1 b
KONKURSU WIEDZY O POLSKICH 
NOBLISTACH W DZIEDZINIE 
LITERATURY

1 miejsce - Julia Muszyńska kl. 3 f
2 miejsce - Anna Jarecka kl. 3 b 

 - Wiktor Sadowski kl. 2 b
3 miejsce - Martyna Berdzińska kl. 3 a

KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ

I miejsce- Julia Muszyńska kl. 3 f 

 II miejsce - Agata Tyborowska kl. 2 b 

III miejsce - Jakub Dzięcielak kl. 2 b

 - Dominika Szalata kl. 1 e 

KONKURS POPRAWNEGO PISANIA 

1 miejsce - Katarzyna Pokora kl. 3 f
2 miejsce - Anna Jarecka kl. 3 b
3 miejsce - Mateusz Czapliński kl. 2 e

KONKURS PIĘKNEGO PISANIA

I miejsce - Wiktoria Korytek 3b
II miejsce - Anna Jarecka 3b
III miejsce - Martyna Majchrzak 3c
Wyróżnienie - Natalia Dylewska 1d
KONKURS PLASTYCZNY „W krainie 
poezji z kredką i farbami”

I miejsce - Julia Muszyńska 3f

II miejsce - równorzędnie - Julia Błaszak 2d 
 - Kinga Kubasik 1d
III miejsce - Julia Smużniak 1a.

Również zorganizowano Konkursowy 

Tydzień w Bibliotece Szkolnej, który 

pozwolił gimnazjalistom sprawdzić się 
w różnorodnych konkurencjach m.in. 
w krzyżówkach, rebusach, pytaniach na temat 
książek i wiedzy o literaturze. 
Wszyscy wyróżnieni, oprócz nagród, 
otrzymali gratulacje i życzenia wytrwałości 
w dalszej pracy, jeszcze więcej sukcesów 
i radości.

W drugiej części uroczystego apelu młodzi 
artyści z gimnazjum zaprezentowali piękny, 
pełen wzruszeń, refleksji nad historią 
i zadumy nad o j czyzną program 
artystyczny zatytułowany „TO TAKŻE 

J E S T  T W O J A  H I S T O R I A . . . ” ,  

przygotowany pod kierunkiem pani Arlety 
Bekas i pani Teresy Szkudlarek, z oprawą 
muzyczną pani Elżbiety Drozdowskiej 
i dekoracją pani Lilianny Suborskiej - 
Urbańskiej. Młodzież w bardzo dojrzały 
sposób pokazała nie tylko drogę Polaków do 

wolności, ale także współczesne oblicze 
patr io tyzmu,  tak iego rozumianego 
i deklarowanego przez młode pokolenie. 

Wszyscy wspólnie przeżywali chwile- 
tułaczki Polaków po świecie w poszukiwaniu 
swojego miejsca na ziemi po stracie ojczyzny, 
obrazy walki o niepodległość (powstania, 
I wojna światowa), odzyskania wolności 
w 1918 roku, radości spowodowanej „świętą” 
miłością do ojczyzny wielkiej i niepodległej. 
Symboliczne znaczenie miały postacie 
występujące w scenkach. Wędrowcy 
z kosturami - żołnierze - tułacze przy ognisku 
szukali odpowiedzi na pytania: ”Jakie jest 
moje ojczyste miejsce na ziemi? , „Czym jest 
ojczyzna?”, „Jaki wymiar ma patriotyzm?” 
Przewodniczkami dla nich były kobiety 
w czerni - symbol niewoli, które w chwili 
odzyskania niepodległości przeobraziły się 
w kobiety w bieli - znak wolności ojczyzny. 
Natomiast wiersze oraz piosenki sugestywnie 
podkreślały uroczysty i podniosły nastrój 
programu. Wymowne znaczenie miały także 
karty historii z datą 11.11.1918r. oraz 
z najwyższymi wartościami dla każdego 
Polaka walczącego o ojczyznę - Bóg, Honor, 
Ojczyzna. Inscenizacji towarzyszyły barwy 
narodowe - biel i czerwień.
Program ar tys tyczny  g imnaz ja l i ś c i  
zaprezentowali także podczas patriotyczno - 
religijnych obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości w naszej gminie.
 Dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. 
Polskę, o którą walczyły pokolenia, oddając 
w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą - 
swoje życie. Obchody 11 Listopada 
w witkowskim gimnazjum to właśnie szacunek 
dla tych wielkich bohaterów, to hołd dla historii 
n a s z e g o  n a r o d u  i  o r a z  p i ę k n a  
i niezapomniana lekcja patriotyzmu. 

(T. SZ.)

Obchody  rocznicy  13 grudnia

Ogłoszony 13 grudnia 1981 roku stan wojenny pociągnął za sobą ofiary. 

Nie tylko ci, którzy stracili życie, ale także internowani i uwięzieni, ludzie, 

których wyrzucono z pracy oraz zmuszono do emigracji - wszyscy oni są ofiarami 

grudniowej nocy. 

Dlatego właśnie w tym dniu o godzinie 

19,30 w oknach Urzędu Gminy i Miasta 

w Witkowie zapłonęły znicze w imię pamięci 

o tych osobach i ideałach wolności, demokracji 

oraz prawdy. W ten sposób oddaliśmy hołd 

wobec ofiar i poparliśmy akcje społeczną 

„Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło 

Wolności”. 
(S.A.)
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Niezwykłe właściwości zwykłych substancji

Warsztaty polegały na przeprowadzaniu 

doświadczeń i eksperymentów w myśl 

powiedzenia Konfucjusza „Powiedz mi - 

a zapomnę, Pokaż mi - a zapamiętam. Pozwól 

mi wziąć udział - a zrozumiem”. Celem 

warsztatów było nie tylko ukierunkowanie na 

efektowne zjawiska, a przede wszystkim na 

wyjaśnianie i zrozumienie różnorodnych 

problemów przyrodniczych. 

Podczas spotkania prowadzonego przez 

Pana Rafała Łęckiego gimnazjaliści uzyskali 

odpowiedzi na różnorodne pytania, oczywiście 

w sposób praktyczny. Jak nadmuchać balon 

bez dmuchania? Jak nastraszyć kogoś „łapą 

Frankensteina”? Czy ugotowane jajko można 

włożyć do butelki? Jak zbudować rakietę 

z plastikowej butelki? To tylko niektóre 

problemy, które zostały rozwiązane podczas 

tego spotkania. 

Celem warsztatów było kształcenie 

u m i e j ę t n o ś c i  p l a n o w a n i a  o r a z  

wykorzystywania prostych, łatwo dostępnych 

przedmiotów i substancji do wykonywania 

doświadczeń w domu, pod opieką rodziców. 

Ważne również było to, że poruszana podczas 

spotkania tematyka jest zgodna z podstawą 

programową realizowaną w gimnazjum. 

Obecność Pana Rafała Łęckiego w szkole była 

możliwa dzięki współpracy pomiędzy szkołą, 

a Związkiem Gmin Powidzkiego Parku 

Krajobrazowego.

(na)

We wtorek 25 listopada 2014r. uczniowie klasy Ia oraz Ib z witkowskiego 

gimnazjum uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych pod takim właśnie 

tytułem. 

Lekcja  w bibliotece klubu  z najmłodszymi

W środę 19 listopada 2014r., dzieci z grupy „MISIE”  z Przedszkola Miejskiego 

z ul. Jasnej odwiedziły Bibliotekę Klubu 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego 

w Witkowie. 

Kandydaci na najmłodszych czytelników 

zwiedzili bibliotekę, pani Małgorzata Sieniuć 

zaprezentowała literaturę dziecięcą. Dzieci 

były zainteresowane jak można wypożyczać 

książki i zabierać je do domu do wspólnego 

czytania z rodzicami, a to wszystko odbywało 

się w przed Światowym Dniem „Pluszowego 

Misia (25listopada). Ponadto dzieci 

wysłuchały fragmentów książki Walta Disneya 

„Kubuś Puchatek” również brały udział 

w zabawach plastycznych, a na koniec 

spotkania wyróżnione zostały słodyczami 

i zakładkami do książek. Miejmy nadzieję, że 

dzięki takim spotkaniom z książkami 

zmienimy pozycje Polski w Europie w ilości 

przeczytanych książek. 
(na)

XII edycję Mistrzostw Gminy Witkowo
w Halowej Piłce Nożnej czas zacząć !!!  

W minioną sobotę w Hali Sportowej przy Gimnazjum im.Adama Borysa 
w Witkowie rozpoczęto XII edycję Mistrzostw Gminy Witkowo w Halowej Piłce 
Nożnej. Honorowy Patronat nad rozgrywkami objął Burmistrz Gminy i Miasta - 
Krzysztof Szkudlarek. 

W rozgrywkach bierze udział 10 drużyn: 

ADRENALINA Witkowo, GIEKSA Witkowo, JAH-

TEAM Mielżyn, Sołectwo Ruchocinek, Sołectwo 

Wiekowo, 2B-Sklep Komputerowy Witkowo, 

Piekarnia GLANC Witkowo - AC 97, CWK-05, 

RELAX ŚNIEŻKA Mielżyn i LIBERO Powidz.

Głównym celem rozgrywek jest  

krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez 

popularyzację gry w halową w piłkę nożną, 

propagowanie aktywnego spędzania wolnego 

czasu i integracja środowisk.

Organizatorami mistrzostw są: Urząd 

Gminy i Miasta, Sołtysi Gminy oraz 

Przewodniczący Zarządów Osiedli. Rozgrywki 

będą trwały od 13 grudnia 2014 roku do 15 

lutego 2015 roku, a poszczególne mecze 

rozgrywane będą w soboty i niedziele.

Uroczystego rozpoczęcia Mistrzostw 

dokonał Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta - 

Mar ian  Gadz ińsk i  w  towar zys tw ie  

Przewodniczącego Rady Miejskiej - Piotra 

Jóźwika oraz radnego Rady Miejskiej - 

Eugeniusza Czaplickiego. Podziękował 

zespołom za przystąpienie do rozgrywek, 

które będą trwać ponad dwa miesiące. 

Stwierdził, że piłka nożna to dyscyplina 

sportowa, którą, uprawia najwięcej 

zawodników w Gminie Witkowo, o czym 

świadczy ich duża aktywność i żywo reagująca 

licznie zgromadzona publiczność na 

poszczególnych meczach. 

Życzył wszystkim zawodnikom gry „fair 

play”, zdobycia jak największej liczby 

punktów, które w końcowym etapie będą 

decydować o zajęciu poszczególnych miejsc 

w Mistrzostwach, choć podkreślił, że muszą też 

być przegrani. Zastępca Burmistrza 

podziękował organizatorom za podjęcie się 

trudu organizacyjnego Mistrzostw, a przede 

wszystkim sędziom z OZPN-u Konin za 

zdecydowanie się na prowadzenie rozgrywek, 

opiekunowi medycznemu Panu Arturowi 

Trząskiemu oraz sekretarzowi i sędziemu 

technicznemu, którym będzie Pan Stanisław 

Antoszczyszyn. W imieniu witkowskiego 

samorządu złożył też wszystkim zawodnikom 

i obecnym kibicom życzenia z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia oraz Nowego 2015 Roku.

 (S.A.)

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść na stronę

Aktualna tabela oraz terminarz rozgrywek www.witkowo.pl
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O patronie, którego czcili w Ochronce

W Przedszkolu - Ochronce świętowano 

i oddawano cześć patronowi przez dwa dni. 13 

l i s t o p a d a  d z i e c i  z a p r e z e n t o w a ł y  

przedstawienie Serdecznie dobrym był 

człowiekiem, w którym odegrały kilka scen 

z życia Edmunda Bojanowskiego. 14 listopada 

rodzice i dzieci wzięli też udział we wspólnej 

pielgrzymce do Sanktuarium bł. Edmunda 

Bo janowsk iego  do  Lubon ia ,  gdz ie  

uczestniczyli we mszy św. Pamiętajmy, że 

działalność społeczna Edmunda przypadła na 

ciężkie czasy nędzy i szalejących chorób 

(epidemia cholery). Apostolstwo miłosierdzia 

wypełn i ło  ca łe  życ ie  b ł .  Edmunda 

Bo janowsk iego .  Wiedz iony  pe łnym 

wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał 

początek licznym dziełom wychowawczym, 

charytatywnym, kulturalnym i religijnym, 

które wspierały materialnie i moralnie rodziny 

wiejskie. 

 Założyciel  Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek zapisał się w pamięci jako 

serdecznie dobry człowiek.
 (M.P.)

 Minął właśnie rok bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela Ochronek 

i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi. 14 listopada przypadła też dwusetna 

rocznica Jego urodzin. 

„Spotkanie z pieśnią poważną i mniej poważną”

W pierwszej części wieczoru wystąpiły 

uczennice Gimnazjum w Mielżynie: Amanda 

Dobrychłop, Wiktoria Franczak, Ewelina 

Nowacka i Julia Słowińska.

 Gwiazdą wieczoru była znana u nas 

d y r y g e n t k a  Z e s p o ł u  Ś p i e w a c z e g o  

„My Młodzi” Katarzyna Wieczorek, której 

towarzyszył gnieźnieński zespół „Al. Fine” 

w składzie Agnieszka Ciesielska - 

Pawlak - flet, Katarzyna Ciesielska - 

skrzypce i Joanna Nawrocka - Laboga - 

pianino.

 Katarzyna Wieczorek jest absolwentką 

Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 

w Warszawie w klasie śpiewu solowego dr hab. 

Mikołaja Moroza. W pierwszej części koncertu 

widownia wraz z zespołem wykonała 

popularne pieśni legionowe, w drugiej części 

publiczność bawiła się znakomicie przy 

przebojach 20 - lecia międzywojennego takich 

jak np. „Ja się boję sama spać”. Były bisy, 

podziękowania, kwiaty a później tradycyjne 

spotkanie przy marcińskich rogalach. 

(M.B.)

Pod takim tytułem odbył się koncert z okazji Święta Niepodległości 

zorganizowany 9 listopada przez Koło Gospodyń Wiejskich, Radę Rodziców 

i Dyrekcję Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie. 

II Mikołajowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 

Drużyna OKSiR ORLIK WITKOWO najlepsza w II Mikołajowym Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej! W sobotę 6 grudnia w hali widowiskowo - sportowej w Witkowie 
rozegrany został Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców z roczników 2005 
i młodszych. 

W turnieju uczestniczyło dziewięć drużyn 

reprezentujących Kujawiankę Strzelno, 

Lotnika Poznań, Biało - Zielonych Kostrzyn, 

Oranje Konin, MKS Trzemeszno, Lechię 

Kostrzyn, Akademie Reissa Konin, Gniewka 

Gniezno oraz gospodarzy OKSiR ORLIK 

Witkowo. Po blisko 6 godzinach zmagań 

najlepszą drużyną okazała się ekipa OKSiR 

ORLIK Witkowo, która w finale pokonała 

drużynę Gniewka Gniezno 2:1. W meczu 

o trzecie miejsce w turnieju Akademia Reissa 

Konin przegrała z Lechią Kostrzyn 0:3. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju w opinii 

wszystkich trenerów był Kamil Dałek z OKSiR 

ORLIK Witkowo. Najlepszym bramkarzem 

wybrano Dominika Średzińskiego z OKSiR 

ORLIK Witkowo. Królem strzelców został 

Gracjan Gawroński z drużyny MKS 

Trzemeszno.
(S.R.)

Fabryka pomysłów ponownie w Witkowie

9 grudnia Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie wspólnie ze Szkołą 
Podstawową z Witkowa zorganizował kolejne spotkanie dydaktyczno - 
edukacyjne dla dzieci w ramach projektu pn.  „Edukacyjne spotkania z muzyką”.

Artyśc i  w programie pt .  „Park 

Pięcioliniowy” zaprezentowali budowę 

i brzmienia instrumentów pochodzących 

między innymi z Ameryki Południowej. 

Głównym przesłaniem programu było 

zaprezentowanie możliwości spędzenia 

wolnego czasu korzystając  z muzyki.
(S.R.)
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Świętowano radośnie i z wypiekami na 

policzkach. Wróżąc sobie z wosku, kołków 

w płocie i karteczek pod poduszką. 

Wróżyć to tyle, co przepowiadać 

przyszłość. Pytać o losy kogoś, kto zna nasz 

los, to bardzo przyjemna zabawa, a któż nie 

lubi się bawić. Wróżb było całe mnóstwo. 

Niektóre z nich niesione tradycją przetrwały 

do dziś. Lano gorący wosk, by z jego kształtu 

wyczytać przyszłość. Z butów ustawionych 

jeden za drugim wróżono, która panna 

p i e r w s z ą  b ę d z i e  p r z y  o ł t a r z u  

w nadchodzącym roku. Zgadywano imię 

przyszłego chłopaka lub dziewczyny 

z karteczek schowanych pod poduszkę.

My losowaliśmy z magicznego kapelusza 

imiona chłopców i dziewczynek, zajęć którymi 

będą się parać w dorosłym życiu, 

odczytywaliśmy wróżby z kolorów, kwiatów 

i l i c zb .  Dodatkową a t rakc ją  by ło  

„oblatywanie” przyjaciół na zaczarowanej 

miotle, którego efektem był imienny patent 

czarodzieja.

Wróżby chłopców były mniej liczne i mniej 

popularne niż wróżby dziewcząt. Na szczęście 

dziś zarówno młodzież, jak i dzieci bawią się 

na imprezach andrzejkowych wspólnie. 

Wróżby nie są dziś wyrocznią której należy 

ślepo ufać i oczekiwać spełnienia lecz dobrą 

zabawą i okazją do wspólnych spotkań 

i radości. 

Było wiele wróżb które dziś budzą 

zdziwienie i uśmiech. Dziewczyny odliczały 

sztachety w płocie lub szczeble w drabinie 

modląc się do św. Andrzeja. Jeśli ich liczba była 

parzysta - wróżyło to rychły ślub.

Były też wróżby dla cierpliwych, które 

trwały miesiąc. Chłopcy w dniu św. Katarzyny, 

a dziewczyny w dniu św. Andrzeja ścinali 

gałązkę wiśni lub jabłoni i wstawiali do wody, 

jeśli zakwitła w Wigilię Bożego Narodzenia, 

mogli spodziewać się pomyślnych konkurów 

u w i e ń c z o n y c h  ś l u b e m  i  w e s e l e m  

w najbliższym czasie.
 (B.Sz.) 

Andrzejki i Katarzynki w Bibliotece

W dawnych czasach Andrzejki odprawiane były w wigilię dnia św. Andrzeja, 

czyli 29 listopada, a Katarzynki w wigilię dnia św. Katarzyny - 24 listopada. 

W celu przybliżenia dzieciom jego 

twórczości, realizując zadania Biblioteki 

Publicznej w Witkowie, zaprosiłyśmy aktorów 

Studia Małych Form Teatralnych Art.-RE 

z Krakowa, którzy przygotowali na tę okazję 

spektakl na podstawie książki pt.: ”O dwóch 

takich co ukradli księżyc”. Przedstawiając 

adaptację powieści, aktorzy przenieśli dzieci 

w piękny, bajkowy świat. W humorystyczny 

sposób zaprezentowali przygody głównych 

bohaterów Jacka i Placka, których przyjście na 

świat przyniosło chaos nie tylko w Zapiecku. 

Unikając jakichkolwiek prac, chłopcy 

wyruszyli w świat. W podróży przekonali się, 

że przyjaźń, pomoc drugiemu i dobro są 

w życiu najważniejsze, że chleb jest ważniejszy 

od złota. A, że „Bez pracy nie ma kołaczy” - 

szybko wrócili do domu, by pomagać swoim 

rodzicom, bo tak jak uczył Kornel 

Makuszyński przed laty, jeśli na coś nie 

zapracujemy, to tego nie otrzymamy. 

 Przedstawienie dostarczyło wszystkim 

niezapomnianych wrażeń artystycznych. 

A dzieci miały ogromną frajdę biorąc udział 

w spektaklu u boku aktorów.

Dziękujemy dzieciom za aktywny udział 

w przedstawieniach, a Dyrektorom szkół 

i przedszkoli w Witkowie, Mielżynie 

i Gorzkowie za umożliwienie im uczestnictwa.

(W.G.)

Kornel Makuszyński uczy również dzisiaj
 Rocznice literackie są okazją do organizowania różnych imprez w bibliotekach 

publicznych. W roku bieżącym obchodziliśmy 130 rocznicę urodzin Kornela 

Makuszyńskiego, polskiego prozaika, poety, felietonisty, krytyka teatralnego 

i publicysty. W okresie przed II wojną światową był jednym z najpoczytniejszych 

pisarzy, autorem cyklu książek dla dzieci o Koziołku Matołku. Był również 

twórcą powieści dla młodzieży, m.in.: „Szatan z siódmej klasy”, „Szaleństwa 

panny Ewy” czy „Awantura o Basię”. 

„Sąd nad niezdrowym żywieniem”
W środę 26 listopada 2014r. w Gimnazjum im. Adama Borysa odbyło się 

niecodzienne wydarzenie społeczne, w którym uczestniczyli mieszkańcy naszej 

gminy (dorośli, młodzież i dzieci). Mianowicie, uczniowie klasy IIc, pod 

kierunkiem p. Tomasza Majchrzaka przygotowali projekt edukacyjny z geografii, 

który dotyczył zdrowego odżywiania się ludzi. 

Uczniowie przygotowali przedstawienie 

w formie rozprawy sądowej, w której 

oskarżonym był przedstawiciel sieci barów 

i restauracji szybkiej obsługi (popularnie 

zwanych „fast-foodami). Uczniowie - 

zwolennicy „fast-foodów” podczas rozprawy 

sądowej wskazywali zalety jakie wynikają ze 

spożywania tego typu posiłków. Natomiast 

przeciwnicy dowodzili, że taki sposób 

odżywiania ma negatywne skutki dla 

spo łeczeńs twa -  o ty łoś ć ,  nadwaga 

i różnorodne choroby cywilizacyjne. 

P o w y s ł u c h a n i u  o b u  s t r o n ,  ł a w a  

przysięgłych uznała, że „fast-foody” są 

n iezdrowe i  należy pr zec iwdzia łać  

takiemu sposobowi odżywiania się młodego 

pokolenia.

Ważną rolę podczas podsumowania 

projektu edukacyjnego odegrali rodzice 

uczniów, gdyż po zakończeniu projektu 

edukacyjnego odbyła się degustacja zdrowej 

ż y w n o ś c i .  R o d z i c e  u c z n i ó w  w r a z  

z wychowawczynią klasy IIc, p. Arletą Bekas 

przygotowali różnorodne, zdrowe smakołyki. 

Na suto zastawionym stole pojawił się m.in. 

chleb razowy, żytni, dyniowy, orkiszowy 

i pszenny, który został upieczony przez 

rodziców. Nie zabrakło także zdrowych 

i smacznych kanapek, owocowych szaszłyków 

(kiwi, winogrona, ananasy, mandarynki, 

pomarańcze, jabłka, banany) oraz soków 

świeżo wyciskanych z jabłek, dyni, buraczków 

i marchwi. Poza tym pojawił się gzik ze 

szczypiorkiem i rzodkiewką. 

Podejmowanie wśród młodzieży tematyki 

związanej ze zdrowym odżywianiem jest 

częścią realizowanego w tej placówce 

programu „Żyj smacznie i zdrowo”. Poza tym, 

dorośli powinni zwracać szczególną uwagę na 

to jak odżywia się młodzież, gdyż to od nas 

należy kształtowanie w młodym pokoleniu 

zdrowych nawyków żywieniowych. 

(na)
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Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
W sobotę 22 listopada  2014r.  Klub 3. Skrzydła  Lotnictwa  Transportowego w Witkowie  zorganizował wycieczkę do 

Warszawy  do Centrum  Nauki  Kopernik. O godz. 9.00  przed  rozpoczęciem podróży, kierownik klubu Henryk Kątny  

przeprowadził instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa podczas  podróży. Prawie  90, osób  kadr,  pracowników wojska 

wraz z rodzinami  z 3.Skrzydła Lotnictwa Transportowego oraz  33. Bazy Lotnictwa Transportowego  w doskonałych  

nastrojach  ruszyło  dwoma autobusami  do  Mekki  najmłodszych turystów czyli  Centrum Nauki  Kopernik  w stolicy.  

Tak więc 24 listopada rano w Kąciku 

Patrona złożone zostały  przez Dyrektora 

i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego 

kwiaty. Zapłonął także symboliczny znicz. 

Delegacja udała się również na grób Patrona 

znajdujący się na witkowskim cmentarzu. 

W tym roku zasadniczą część obchodów 

stanowiła gra szkolna. Zaangażowani w nią 

zostali wszyscy uczniowie. Była okazja do 

tego, aby, przypominając sobie dzieło życia 

Adama Borysa, uczyć się i bawić. Część 

uczniów wzięła udział w warsztatach 

t a n e c z n y c h ,  p r o w a d z o n y c h  p r z e z  

profes jonalnego ins t ruktora,  który 

wprowadził naszą młodzież w arkana polki 

warszawskiej i innych tańców z epoki. Inni 

mogli wziąć udział w zajęciach muzycznych 

i spędzić czas na nauce piosenek powstańczych 

pod kierunkiem muzyka. Nie zabrakło zajęć 

dla tych, których pasją jest plastyka. To oni 

właśnie tworzyli prace związane z postacią 

A d a m a  B o r y s a .  C z ę ś ć  m ł o d z i e ż y  

w siedmioosobowych grupach reprezentantów 

swoich klas,  wykonywała rozmaite zadania. 

Wykazywali się zdolnościami aktorskimi, 

przedstawiając dramę , rozwiązywali zadania 

z matematyki, chemii, biologii, fizyki, 

analizowali pod kątem geograficznym trasę 

cotygodniowej wędrówki Adama Borysa ze 

Strzałkowa do Witkowa, brali udział 

w konkursie wiedzy o Patronie, a także 

tłumaczyli na język angielski i niemiecki 

fragmenty Jego życiorysu. Nie zabrakło 

zajęcia dla sympatyków X Muzy - w szkole 

odbyła się projekcja filmu o tematyce 

powstańczej. Duże uznanie koleżanek 

i kolegów wzbudzili uczestnicy rajdu 

rowerowego do Skorzęcina przebiegającego 

pod hasłem „Śladami Adama Borysa”. 

W Skorzęcinie czekała na rowerzystów ciepła 

grochówka. Rajd był zorganizowany pod 

patronatem UMiG w Witkowie przy wsparciu 

Być jak Adam Borys...
W tym roku szkolnym mija  13 rocznica nadania imienia witkowskiemu 

gimnazjum. Jak co roku w listopadzie cała społeczność szkoły świętuje Dzień 

Patrona - Adama  Borysa.  Jest to okazja do przybliżenia postaci wybitnego 

witkowianina, Wielkopolanina, Polaka,  do przypomnienia wartości, którymi 

kierował się w życiu, do oddania Mu czci. 

Po kilku godzinach jazdy uczestnicy 

wycieczki dotarli do Stadionu Narodowego. 

Zwiedzili m.in. „Punkt widokowy” - najwyższy 

p o  p r a w o b r z e ż n e j  s t r o n i e  W i s ł y.  

Przed Centrum Kopernika oczekiwał pan 

Zenon Lerka,  k tór y  dz ięk i  swo im 

zdolnościom organizacyjnym ułatwił nam 

wejście do laboratoriów i pracowni. 

Centrum Kopernika to świat dla tych, co 

lubią eksperymentować, planetarium, 

projekcje, pokazy. Po zwiedzaniu ok 24.00 

powróciliśmy do Witkowa. Na zakończenie 

wycieczki szczególne podziękowania 

skierował pan płk Jacek Liszewski - 

szef sztabu 33.BLTr do wszystkich 

pracowników klubu za sprawne przeprowadze

nie wycieczki.

(na)

LGD „Światowit”. Nasi uczniowie wzięli także 

udział w otwarciu nowego punktu widokowego 

na „Szlaku ukrytych Skarbów”.

 Po dwugodzinnej grze szkolnej nadszedł 

moment podsumowania jej wyników podczas 

spotkania w hali sportowej. Po odśpiewaniu 

hymnu szkolnego przedstawiono zwycięzców. 

Za każde wykonane zadanie klasa 

otrzymywała punkty. Po ich podsumowaniu 

wyłoniono zwycięzców. Najlepsze drużyny 

wywalczyły „Złotą Kartę”, która pozwala na 

wybranie sobie przez klasę dnia bez 

sprawdzianów i pytania. W tym roku najlepsze 

okazały się: na poziomie klas pierwszych - 

kl. Ib, na poziomie drugich - IIe, wśród trzecich 

nagroda powędrowała w ręce IIIf. Kończąc ten 

niezwykły dzień Dyrektor gratulował 

zwycięzcom, podkreślił wartości, którymi 

kierował się Adam Borys, zaznaczył duże 

zaangażowanie uczniów w rozwiązywanie 

zadań, podziękował nauczycielom za 

zorganizowanie obchodów, upamiętniający 

dzień, w którym nasza szkoła otrzymała imię 

Adama Borysa. Gra szkolna pokazała, 

że możliwe jest zaangażowanie całej 

społeczności szkoły w zdobywanie wiedzy 

o Patronie, a wiadomości i umiejętności 

zdobyte podczas zmagań konkursowych 

i warsztatów jeszcze bardziej przybliżyły 

sylwetkę naszego Patrona. 

(J. Ch)
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Dzień Edukacji Narodowej

W piątek 10 października w naszej szkole 
odbył się Dzień Edukacji Narodowej, 
nazywany również Dniem Nauczyciela.

Z okazji tego święta uczniowie naszej szkoły 
pr zygotowal i  d la nauczyc ie l i  część  
artystyczną. Na szkolnej scenie wystawili 
przedstawienie uczniowie z klasy VI szkoły 
podstawowej. Uczennice z klasy I i II 
gimnazjum zaprezentowały się w dwóch 
układach tanecznych, a grupa uczniów z III 
klasy gimnazjum umiliła to spotkanie grą na 
instrumentach. Po części artystycznej 
uczniowie z I klasy gimnazjum wręczyli 
wszystkim nauczycielom i pracownikom 
szkoły kwiaty. Na zakończenie apelu Pani 
Dyrektor Urszula Potaś złożyła wszystkim 
pedagogom i pracownikom naszej szkoły 
n a j s e r d e c z n i e j s z e  ż y c z e n i a  o r a z  
podziękowała za ich ciężką pracę.

My, jako uczniowie z głębi serca dziękujemy 
nauczycielom za trud włożony w nasze 
wychowanie i życzymy dużo sukcesów 
zawodowych, cierpliwości oraz zadowolenia 
ze swoich wychowanków.

Zajęcia otwarte w klasie V SP

Dnia 24 października 2014r. na godzinie 
wychowawczej oraz na języku polskim odbyły 
się zajęcia otwarte. Przybyli na nie rodzice 
uczniów klasy V SP oraz chętni nauczyciele. 

Tematyka lekcji wychowawczej brzmiała: 
wytrwałość- cecha zwycięzców. To kolejne 
zajęcia w ramach projektu „Szkoła Dobrze 
Wychowana”. Natomiast na języku polskim 
można było zaobserwować uczniów podczas 
realizacji tematu: Zaczarowany pierścień... -
o przygodach księcia Lulejki.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

17.10.2014r. w naszej szkole odbyły się 
wybory, które miały na celu wyłonienie 
nowego składu SU. Liczba obecnych 
głosujących wynosiła 99 osób (tj. 198 głosów), 
każdy głosujący miał obowiązek wybrania 
dwóch zaproponowanych osób (1 głos na 
kandydata ze swojej klasy i 1 na kandydata 
z innej klasy). Niestety osoby, które 
podsumowywały liczbę oddanych głosów, 
zmuszone były do unieważnienia aż 
18 głosów. Z podsumowania wynikło, że 
kandydaturę ucznia klasy III gim. Łukasza 
Kubackiego poparło najwięcej uczniów i tym 
samym został on nowym przewodniczącym 
Samorządu Uczniowskiego. Drugi w kolejności 
był uczeń klasy VI SP Oskar Frejda, który objął 
funkcję zastępcy przewodniczącego 
Samorządu Uczniowskiego.Wszyscy uczniowe 
zadecydowali, że chcą, aby funkcję opiekuna 
SU sprawowała nadal Pani Dorota Feręc.

„Wczoraj jeszcze przedszkolaki, dzisiaj 
już pierwszaki”

W poniedziałek 20.10.2014r. odbyło się 

pasowanie na ucznia klasy Ia i Ib szkoły 
podstawowej. Z tej okazji uczniowie z klasy IV 
przygotowali dla swoich młodszych kolegów 
część artystyczną. W trakcie uroczystości dzieci 
wykazały się doskonałą wiedzą o swojej 
ojczyźnie, recytowały wiersze i śpiewały 
piosenki. Następnie pierwszoklasiści, a potem 
ich rodzice złożyli w obecności Pani Dyrektor 
Urszuli Potaś oraz wychowawców ( kl. Ia Pani 
Natalia Dżygała, kl. Ib Pani Barbara 
Nowakowska) uroczyste ślubowanie. 
Po ślubowaniu Pani Dyrektor pasowała 
każdego pierwszaka na ucznia Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 
w Mielżynie, a wychowawczynie wręczyły 
pamiątkowe dyplomy.

HALLOWEEN!!!

31.10.2014r. w naszej szkole odbył się 
k o n k u r s  n a  n a j c i e k a w s z ą  D Y N I Ę  
HALLOWEENOWĄ. Z każdej klasy 4-6 PS i I-III 
G wybrani zostali reprezentanci, którzy mieli 
stworzyć taką dynie. Konkurs trwał 45 minut, 
w jury znalazła się P. Małgorzata Gadzińska 
oraz przewodniczący SU - Łukasz Kubacki. 
Pierwsze miejsce w szkole podstawowej zajęła 
klasa V, natomiast w gimnazjum klasa III.

Pasowanie na czytelnika

We wtorek 28 października w naszej 
bibliotece odbyło się pasowanie na czytelnika 
uczniów klasy Ia i Ib szkoły podstawowej. 

W trakcie uroczystości dzieci wzięły udział 
w przedstawieniu teatralnym pt: „Kosmici 
w bibliotece”, które miało na celu zachęcić je 
do czytania książek oraz zapoznały się 
z regulaminem obowiązującym w szkolnej 
bibliotece.Pierwszoklasiści w obecności swoich 
rodziców, wychowawców oraz opiekuna 
biblioteki złożyli uroczystą przysięgę i zostali 
pasowani na czytelników. Po pasowaniu dzieci 
otrzymały identyfikatory, które dają im prawo 
do korzystania z biblioteki.

Powiatowy konkurs wierszy i pieśni 
patriotycznych

W poniedziałek 27 października 2014r. 
w naszej szkole odbył się konkurs wierszy 
i pieśni patriotycznych. Uczestniczyły w nim 
cztery szkoły, w tym nasze gimnazjum. 
Reprezentantkami naszej szkoły były: Ewelina 
Nowacka klasa I G (recytacja), Wiktoria 
Franczak klasa I G (recytacja), Julia Słowińska 
klasa III G (pieśń) i Amanda Dobrychłop klasa 
II G (pieśń). Do konkursu przygotowywali je 

Pani Monika Czarnecka-Schelenz (recytacja) 
oraz Pan Michał Bocheński (pieśń). 
W konkursie uczestniczyło również III Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego 
z Gniezna, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Dezyderego Chłapowskiego z Witkowa 
oraz Gimnazjum im. Adama Borysa 
z Witkowa.

W klasyfikacji drużynowej I miejsce zajęło III 
Liceum Ogólnokształcące im. Jana III 
Sobieskiego w Gnieźnie, II miejsce zajął Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego 
Chłapowskiego w Witkowie, III miejsce zajęło 
Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie, 
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich 
w Mielżynie otrzymało wyróżnienie.

Klasyf ikac ja indywidualna:  Laureat  
w kategorii recytacji - Izabela Łagocka 
(III Liceum

Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego 
w Gnieźnie), Laureat w kategorii pieśni -
Aleksandra Wiśniewska (Gimnazjum 
im. Adama Borysa w Witkowie)

Narodowe Święto Niepodległości

W piątek 07.11.2014r. w naszej szkole odbył 
się apel z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. Uczniowie szkoły podstawowej 
zaprezentowali układ taneczny. Uczennice 
z klasy III Aleksandra Zawodna i Katarzyna 
Kupaj zaśpiewały pieśń pt. „Przybyli ułani pod 
okienko”. Następnie wystąpiły gimnazjalistki: 
Ewelina Nowacka (recytacja), Wiktoria 
Franczak (recytacja), Julia Słowińska ( pieśń) 
i Amanda Dobrychłop (pieśń), które brały 
udział w Konkursie Wierszy i Pieśni 
Patriotycznych. Uczniowie klasy IG Weronika 
Pawlak i Kacper Serdyński zaprezentowali 
wiersz pt. „Zamiejskie ogrody”.Potem 
uczennice  g imnaz jum pr zeds tawi ły  
prezentacje multimedialne pt. „100-LECIE 
LEGIONÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO” 
i „11 LISTOPADA”.

Na zakończenie apelu uczniowie klasy IG 
zapalili znicz w kąciku pamięci i zaśpiewali 
„Rotę”.

Z życia przedszkolaków w Mielżynie

Jesienne spotkania z przyrodą 
i zwierzętami

Przedszkolaki w miesiącu październiku 
zgłębiały wiedzę na temat zmian w przyrodzie 
jesienią oraz przygotowywania się zwierząt do 
nadchodzącej zimy. Maluszki z wych. 
p. E. Kowalską wybrały się do lasu Powidz 
Dolina, gdzie pan leśniczy D. Wolny 
oprowadził po jesiennym lesie, szkółce, 
w ciekawy sposób opowiedział o życiu zwierzą 
oraz pomocy w czasie zimy. Starszaki z wych. 
E. Popek poznały życie pszczół wyjeżdżając na 
f i lm do kina pt:”Pszczółka Maja.” 
W listopadzie gościć będą w sali pszczelarza.

Dz ie c i  z  oddz .  1  i  3  odwiedz i ły  
także zapr zy jaźn ionego ogrodnika 
p. Gromadzińskiego z Mielżyna. Dowiedziały 
się na temat pracy ogrodnika, poznały etapy 
rozwoju rzodkiewki od ziarenka oraz obiecały 
pomoc w czasie wiosennego siewu i pielenia. 
Z koszyczkami  pe łnymi  zdrowych  
smakołyków wróciły do przedszkola. 
Pomidory, rzodkiewki i kalarepki ze smakiem 
zjadły podczas zdrowego śniadanka.

Kubusiowi Przyjaciele Natury to tytuł 
kampanii ogólnopolskiej, do której po raz 
drugi przyłączyły się starszaki z wych. 
E.Popek.22 pażdziernika 2014 r. wszyscy 
uczestnicy kampanii w całej Polsce rozpoczęli 
swoje działania na rzecz zdrowia i ochrony 
środowiska organizując szereg zajęć. 
My zorganizowaliśmy Dzień Jabłka. Odbyła 
się lekcja na temat odmian jabłek, przetworów 
z jabłek oraz w Kuchcikowie przygotowaliśmy 
surówkę z marchwi i jabłka. W tym dniu 
dominował pomarańczowo-czerwony kolor. 
Zaśpiewaliśmy także piosenkę” Dwa 
jabłuszka.”

Bliżej pieska to tytuł kolejnej kampanii 
ogólnopolskiej, do której przyłączyły się 
Starszaki. W ramach zajęć odbywać się będą 
lekcje na temat opieki nad zwierzętami, 
bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzęciem. 
Dzieci będą zbierały karmę , koce i zabawki na 
r zecz  zapr zy jaźnionego schroniska 
w Katarzynowie. Do akcji włączeni będą 
również rodzice.

Pluszaki na WOŚP

Jak co roku przedszkolaki z oddz.3 rozpoczęły 
zbiórkę pluszaków na WOŚP przy współpracy 
z Biblioteką Publiczną w Witkowie. Już udało 
się zabrać kilkadziesiąt maskotek. Akcja trwać 
będzie do końca grudnia.

„Jestem Polakiem i patriotą”

Już od najmłodszych lat dzieci zgłębiają 
wiedzę na temat kraju oraz regionu, w którym 
żyją. Poznały symbole narodowe, wykonały 
godła oraz mapki Polski. Wiedzą gdzie na 
mapie są góry, morze i nasza Wielkopolska. 

Dowiedziały się o historii Polski oraz 
listopadowych świętach. Pod pomnikiem 
powstańców w Mielżynie złożyły chorągiewki 
biało czerwone oraz zapaliły znicze. Zrobiły 
biało czerwone kokardy i uczestniczyły 
w obchodach szkolnych Dnia Niepodległości.

(E.P.)

Wiadomości szkolne z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie
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Tradycyjnie, w listopadzie, odbyły się 
uroczystości związane ze Świętem 

Patrona Szkoły - Lotnictwa Polskiego, 

które nasza szkoła otrzymała w 1974 

roku. Jest to niezwykła okazja do 

upamiętniania sukcesów polskiego lotnictwa 

oraz jego barwnej historii. Swoją obecnością 

zaszczyciło nas wielu gości: przedstawiciele 

Patrona z 3 Skrzydła Lotnictwa 

Transportowego w Powidzu - mjr 

Leszek Zieleniewski i kpt. Włodzimierz 

Baran, burmistrz GiM Witkowo, 

Krzysztof Szkudlarek, zastępca 

burmistrza, Marian Gadziński, radny 

RM,  P i o t r  J óźw ik ,  za s t ęp ca  

przewodniczącego Rady Rodziców, 

Mikołaj Michalski oraz skarbnik, 

Sylwia Rozum, dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Witkowie, Wiesława 

Gąsiorowska, dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Witkowie 

reprezentowała pani Joanna Pustelnik, 

dyrektor Gimnazjum w Witkowie, 

Marian Łukowski, dyrektor Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie, 

Urszula Potaś, dyrektor Przedszkola 

Miejskiego "Bajka", Ewa Skrzypska 

oraz Konrad Kasprzyk. Uczniowie naszej 

szkoły uświetnili uroczystość wykonaniem 

montażu słowno - muzycznego. Grupę 

zdolnych artystów do występu przygotowały: 

Anna Jędrzejczak, Hanna Pustelnik 

i Katarzyna Pawluk - Kotecka, natomiast 

dekorację - Małgorzata Łączna. Apel na hali 

widowiskowo - sportowej został poprzedzony 

realizacją wielu zadań wykonanych przez 

poszczególne klasy. Dzień Patrona jest 

szczególnym wydarzeniem w życiu 

społeczności szkolnej i ten także pozostanie 

w pamięci wszystkich uczestników.

Również w tym miesiącu odbył się konkurs 

fotograficzny dla uczniów klas 1-3 pt. 

„Jesień w obiektywie”. Jego celem było 

zainteresowanie dzieci światem przyrody 

i zmiennością pór roku, promowanie postaw 

twórczych oraz prezentowanie dorobku 

uczniów. Konkurs stwarzał też okazję do 

wymiany wiedzy i rodzinnej działalności 

 

artystycznej. Uczestnicy mogli przygotować 

max. 3 zdjęcia w formacie 15/21cm. Liczyła 

się inwencja twórcza, zgodność z tematem 

i pomysłowość w wykonaniu. W konkursie 

wzięło udział 30 uczniów. Zgromadzono 

90 zdjęć. Jury w składzie, panie: dyrektor 

B. Nowak, wicedyrektor M. Napierała, 

wicedyrektor M. Lemańczyk, W. Rachut, 

A. Jędrzejczak, T. Zarzyka, T. Sienkiewicz 

i I. Piórkowska wyróżniło 8 zdjęć. Podjęcie 

ostatecznej decyzji należało jednak do 

uczniów. Przez 4 dni dzieci mogły oddawać 

swoje głosy na kartkach i wrzucać do 

przygotowanej skrzynki. W wyniku 

głosowania uczniów zaszczytne miejsca zajęli: 

1 MIEJSCE- Milena Rozum kl.3e 

(98 głosów), 2 MIEJSCE- Franciszek 

Szymczak kl.1a (34 głosy), 3 MIEJSCE- 

Zuzanna Kosińska kl.1h (31 głosy). 

Natomiast wyróżnione zostały zdjęcia: Patrycji 

Kamińskiej kl.3d (23 głosy), Sebastiana 

Bysikiewicza kl.3b (19 głosów), Alana 

Ratajczaka kl.2a (16 głosów), Amelii Sterling 

kl.2a (9 głosów), Filipa Walczewskiego kl.1b 

(9 głosów). Nagrodzeni i wyróżnieni 

uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. 

Zdjęcia wszystkich dzieci, które brały udział 

w konkursie zaprezentowano na tablicy 

w holu oraz na stronie internetowej szkoły. 

Organizator konkursu pani Iwona Piórkowska 

składa ogromne podziękowania uczniom oraz 

ich rodzicom za twórczy i bardzo liczny udział 

w konkursie.

Mały Samorząd Uczniowski wraz 

z uczniami klas I - III świętował Światowy 

Dzień Pluszowego Misia. Na jeden dzień, 

25 listopada, pluszowe misiaki przyszły razem 

z dziećmi do szkoły. Te największe 

i najmniejsze zostały dokładnie zmierzone 

i okazało się, że zwyciężył miś prawie 2- 

metrowy z klasy Ia, najmniejszą 5 cm 

pluszową maskotkę misia miały dzieci z klasy 

IIIc. Opiekunowie Małego Samorządu 

Uczniowskiego zafundował zwycięskim 

klasom słodkie upominki.

Andrzejki (znane też jako Jędrzejki lub 

Jędrzejówki) są specjalną okazją do 

zorganizowania ostatnich hucznych zabaw 

 

 

przed rozpoczynającym się adwentem. 

To wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 

30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja. 

Klasa 5e też postanowiła pobawić się 

i powróżyć, a każdy z uczniów był ciekawy, 

co go czeka w niedalekiej przyszłości. 
Wróżono sobie wzajemnie, jak również 

„andrzejkowymi wróżkami” były 

m a m y  o r a z  w y c h o w a w c z y n i  

Małgorzata Krauze. Śmiechu i wesołej 

zabawy było mnóstwo. Także w klasie 1a 

odbyła się impreza andrzejkowa. 

Dziewczynki przemieniły się w piękne wróżki, 

a chłopcy w tym dniu byli czarodziejami. 

Uczniowie wzięli udział w tradycyjnych 

w r ó ż b a c h  p r z y g o t o w a n y c h  p r z e z  

wychowawczynię p. I. Piórkowską oraz 

uczestniczyli w wesołych konkursach. 

Andrzejki uświetniła dyskotekowa muzyka 

oraz słodkości przygotowane przez rodziców. 

Na spotkanie Dzień magii i wróżb, uczniów 

z klas I - III, zaprosili również wychowawcy 

świetlicy szkolnej.

Uczniowie klasy 1a i 1f wybrali się do 

Teatru im. Aleksandra Fredry 

w Gnieźnie na sztukę pt. „Szpak 

Fryderyk”. Dzieci podkreśliły eleganckim 

strojem dostojność miejsca, do którego 

zorganizowano wycieczkę. Celem wyjazdu 

było wdrożenie pierwszoklasistów do 

kulturalnego zachowania się w miejscach 

 

publicznych oraz kontakt z aktorem. Szpak 

Fryderyk to zabawna historia, która uczy, że 

nie należy niczego ani nikogo oceniać po 

pozorach. Uczniowie z zainteresowaniem 

obejrzeli sztukę, a po jej zakończeniu wręczyli 

aktorom, w podziękowaniu, bukiet kwiatów. 

O r g a n i z a t o r a m i  w y c i e c z k i  b y ł y  

wychowawczynie p. I. Piórkowska oraz 

p. D. Czempińska. Natomiast uczniowie 

najstarszych klas z naszej szkoły 

uczestniczyli w wycieczce do Wrześni. 

Pierwszym punktem programu była wizyta 

w Muzeum Dzieci Wrzesińskich. 

Ogromne wrażenie zrobiła sala lekcyjna, 

której wyposażenie odzwierciadla wiernie 

izbę, w jakiej odbywały się zajęcia podczas 

strajku dzieci w 1901r. pod zaborem pruskim. 

Uczniowie mieli okazję zobaczyć pomnik Marii 

Konopnickiej. Później wzięli udział w lekcji na 

temat his tor i i  efektów spec ja lnych 

i w projekcji filmu „Wyspa Nim”. 

W poniedziałkowy ranek, 17 listopada klasy 

5 e i 6 e wraz z wychowawczyniami 

M a ł g o r z a t ą  K r a u z e  i  M a r i ą  

Kurczewską wybrały się na wycieczkę 

klasową do Uniejowa. Podróż uczniowie 

rozpoczęl i  dwugodzinnym relaksem 

w basenach termalnych. Uniejowska woda 

lecznicza o temperaturze 68 stopni C, 

wydobywana jest z głębokości ponad 2 km! 

Potem nadszedł czas na zwiedzanie Zamku 

 

W Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie ...

cd. str. 11
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Arcybiskupów w Uniejowie. Dzieci poznały 

jego ciekawą historię. Spacerowały po 

malowniczym parku, nad brzegiem Warty. 

Wysłuchały podstawowych informacji 

o Kasztelu Rycerskim, który znajduje się 

niedaleko kąpieliska i zamku. Wspólnie 

spędzony czas na pewno, na długo pozostanie 

we wspomnieniach.
Tradycją w naszej szkole stało się 

o r g a n i z o w a n i e  p r z e z  K l u b  

Przyrodniczo - Turystyczny PRZERW 

OWOCOWYCH .  Ce l em akc j i  j e s t  

p r o m o w a n i e  z d r o w y c h  n a w y k ó w  

żywieniowych u dzieci, głównie roli owoców 

i warzyw w ich codziennej diecie. Od 17 do 21 

listopada uczniowie klas I - VI mogli kupić 

podczas długich przerw różne owoce i soczki 

owocowe, które są alternatywą dla słodyczy 

oraz gazowanych, słodkich napojów. Ponadto 

wszyscy mieli okazję do zapoznania się 

poprzez gazetki tematyczne z zasadami 

prawidłowego odżywiania. Przerwy owocowe 

cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze 

strony uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. 

Pomysł opiekunów klubu został uznany za 

wartościowy i zyskał duże poparcie.
Z inicjatywy Małgorzaty Krauze 

odbyło się spotkanie dziewcząt klas VI 

i Ve ze specjalistą w dziedzinie 

żywienia i dietetyki, reprezentującą 

Centrum Naturhouse - panią Agatą 

Zmorkowską. Prowadząca opowiedziała 

o wartości spożywanych przez nas produktów 

spożywczych. Zwróciła uwagę na podstawowe 

składniki pokarmowe, czyli białko, tłuszcz 

i węglowodany. Podała informacje, jakie 

funkcje one spełniają w prawidłowym życiu 

człowieka. Poinformowała, jakie wartości 

kaloryczne prezentują poszczególne 

produkty. Spotkanie było ciekawe. Miejmy 

nadzieję, że choć część z nas będzie miała na 

tyle silną wolę, by powstrzymać się od Fast-

foodów, słodyczy i napojów gazowanych.

W dniu 14 listopada, w naszej szkole 

gościły przedszkolaki z grupy 

sześciolatków z wychowawczynią 

Wiesławą Tylkowską z Przedszkola 

Miejskiego w Witkowie, na zajęciach 

z g i m n a s t y k i  k o r e k c y j n e j ,  

 

 

 

prowadzonych przez nauczycielkę 

Teresę Zarzyka. Tematem zajęć było hasło: 

„Zdrowo przez życie”. Prawidłowa postawa 

w pozycji wysokiej lub niskiej - siedzącej, to 

kształtowanie nawyku trzymania kręgosłupa 

prosto i właściwego naszego rozwoju. 

W zabawie, dzieci łatwiej przyswajają 

ćwiczenia - zatem każde zaproponowane 

nowe zadanie stało się inspirującą opowieścią 

wyrażoną ruchem. Na pożegnanie dzieci 

zostały poczęstowane zdrowymi i smacznymi 

jabłkami. 

Panie Katarzyna Maj - Zborowska 

i Barbara Szymańska przeprowadziły 

kolejne szkolenie tym razem z uczniami 

klasy 3c na temat udzielania 

podstawowej pomocy przedmedycznej. 

Program „Ratujemy, uczymy ratować” polega 

na wprowadzeniu zajęć z podstawowych 

czynności ratujących życie. Do realizacji zadań 

ogólnopolskiego programu Fundacji Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy instruktorki 

otrzymały bezpłatnie fantomy do nauki 

resuscytacj i  krążeniowo-oddechowej, 

podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały 

dydaktyczne. 
Zakończyła się pierwsza edycja 

projektu „eSzkoła Wielkopolska - 

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia 

Wielkopolan” ,  o której pisal iśmy 

w artykule, który ukazał się w Witkowskich 

Wiadomościach Samorządowych nr 8/2014. 

Efekty można zobaczyć na stronie 

internetowej encyklopediawielkopolan.pl lub 

cdew.pl → zobacz encyklopedię. Nauczyciele: 

Katarzyna Pawluk - Kotecka oraz Mariusz 

Zborowski bardzo proszą o wsparcie 
Mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo 

przez udostępnienie prywatnych 

pamiątek i informacji oraz spotkanie 

z dziećmi - uczestnikami projektu. W II edycji 

projektu nasze zainteresowania skupią się 

wokół osób: Stanisław Gaworzewski, Jan 

Witkowski, Franciszek Łyskawa, ks. Bronisław 

Kaźmierczak. Zależy nam na jak najlepszym 

i prawdziwym oddaniu postaci i napisaniu 

pełnego biogramu. Będziemy wdzięczni za 

zainteresowanie i okazaną pomoc. 

(sp)

cd. ze str. 10

Zdrowych szczęśliwych i wesołych
  Świąt Bożego Narodzenia  

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 
życzy

 Zarząd Stowarzyszenia Centrum
 Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk”

Oddział Witkowo. 

Dziękujemy również wszystkim ofiarodawcom 1%
z podatku za rok 2013 na rzecz naszego Stowarzyszenia 

Zarząd „Promyk” 

Konkurs Przyrodniczy
„Parki Narodowe w Polsce”

W dniu 4 listopada odbył się w Gimnazjum im. Adama Borysa konkurs 

przyrodniczy pod hasłem „Parki Narodowe w Polsce”, którego organizatorem jest 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody z Poznania.  

Do konkursu przystąpiło 35 uczniów z klas 

1 - 3. Podczas rozwiązywania testu uczniowie 

musieli wykazać się szeroką wiedzą na temat 

23 parków narodowych naszego kraju, 

zwłaszcza treściami z zakresu geografii 

i biologii. Część pytania dotyczyła wyłącznie 

Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Po sprawdzeniu prac,  do etapu 

okręgowego zakwalifikowało się pięcioro 

uczniów: Bartosz Frańczak, Bartłomiej 

Smoła, Martyna Berdzińska, Jakub 

Dzięcielak oraz Mateusz Roszkowiak. 

Uczniowie mają w tej chwili dwa miesiące 

na pogłębianie wiedzy o parkach narodowych, 

gdyż etap okręgowy odbędzie się 10 stycznia 

2015r. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy 

dalszych sukcesów. 
(T.M.)

Niepodległościowy Rajd Turystyczny

Młodzi turyści wraz z opiekunami wyruszyli 

na trasę wytyczoną po okolicach Witkowa. 

Podczas pieszej wędrówki gimnazjaliści 

zmierzyli się z historią naszego miasteczka, 

gdyż na tę okoliczność zostały przygotowane 

zadania w karcie pracy pod tytułem „Na tropie 

historii”. Głównym zadaniem uczniów było 

zapoznanie się z Witkowem z pierwszej 

połowy XX wieku, a następnie udzielić 

odpowiedzi na postawione pytania (uczniowie 

musieli rozpoznać na starych zdjęciach 

miejsca z współczesnego Witkowa). Zadania 

okazały się ogólnie łatwe, gdyż młodzież nie 

miała większych problemów z rozpoznaniem 

tych zdjęć.

Organizowanie pieszych wędrówek 

o cha rak te r ze  pa t r i o t y c znym c zy  

przyrodniczym, to bardzo dobry sposób na 

połączenie nauki z zabawą, a przede 

wszystkim zachęcenie młodego pokolenia do 

dbania o zdrowie poprzez aktywny 

wypoczynek.

(T.M.)

W sobotę 15.11.2014r. uczniowie z Gimnazjum im. Adama Borysa wybrali się 

na Niepodległościowy Rajd Turystyczny. Celem rajdu było uczczenie 96. rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę, kształtowanie postaw patriotycznych 

oraz zachęcanie do aktywnego wypoczynku. 
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Światowy Dzień Żywności w przedszkolu

W czwartek, 20 listopada Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zorganizował po 

raz kolejny popołudnie z małą formą teatralną skierowaną dla najmłodszych 

mieszkańców naszej gminy oraz ich rodziców.

Tym razem spektakl nosił  tytuł 

„Kopciuszek”. Również on okazał się ogromną 

atrakcją dla widzów, gdyż zgromadził komplet 

na widowni. Dzieci mogły brać aktywny udział 

w przedstawieniu odgrywając rolę: ptaszków, 

gości na balu, odpowiadając na zadawane im 

pytania. Natomiast wybrane dziewczynki 

miały szanse przymierzyć pantofelek 

Kopciuszka oraz pomóc księciu znaleźć 

ukochaną. Uśmiechy towarzyszyły wszystkim 

przez cały czas trwania występu.

Spotkania z teatrem są doskonałą okazją 

do rozwoju kultury u najmłodszych, poznania 

najpopularniejszych bajek, które niosą ze 

sobą ponadczasowe przesłanie. Stanowią też 

doskonałą okazję do integracji lokalnej 

społeczności. Zapraszamy na kolejne 

przedstawienia.
(S.R.)

Święto Jabłka

W piątek 14 listopada br. po raz pierwszy w witkowskim gimnazjum 
zorganizowano Święto Jabłka. Celem ogólnoszkolnej imprezy było kształtowanie 
prozdrowotnych postaw i propagowanie spożywania owoców wśród 
gimnazjalistów. 

Podczas  obchodów tego św ię ta  

zorganizowany został międzyklasowy turniej 

z jabłkiem w roli głównej. Dwuosobowe 

r ep rezen ta c j e  k l a s  zm ie r zy ł y  s i ę  

z teoretycznymi i praktycznymi zadaniami. 

Wśród zadań teoretycznych gimnazjaliści 

musieli rozwiązać krótki quiz ze znajomości 

tych owoców, podać główne składniki jabłek, 

stworzyć autorskie rymowanki dotyczące 

jabłek, itp. Bardziej ekscytujące okazały się 

dla młodzieży zadania praktyczne. Uczniowie 

zmierzyli się m.in. z tarciem jabłka na czas, 

obieraniem jabłka (liczyła się najdłuższa 

obierka) czy jedzeniem jabłka bez użycia rąk. 

Sporo emocji wzbudził również slalom 

z jabłkiem na łyżce na czas.

Po podsumowaniu punktacji wyłoniono 

zwycięzców na poszczególnych poziomach. 

W kategorii klas pierwszych: I miejsce - kl. Ic, II 

miejsce - kl. Ib, III miejsce - kl. Ia; w kategorii 

klas drugich: I miejsce - kl. IId, II miejsce - kl. 

IIc, III miejsce - kl. IIa; w kategorii klas 

trzecich; I miejsce - kl. IIIa, II miejsce - kl. IIIc 

i IIIe, III miejsce - kl. IIIf.

Na zakończenie obchodów Święta Jabłka 

każdy uczeń oraz pracownik szkoły został 

poczęstowany zdrowymi i pysznymi jabłkami. 

Organ i za to r zy  imprezy,  ze spó ł  

nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 

składa serdeczne podziękowania Radzie 

Rodziców, która sfinansowała zakup owoców 

dla uczniów.

(T.M.)

Spotkanie z Einsteinem

W sobotę 29.11.2014r. grupa uczniów klas I oraz II z Gimnazjum im. Adama 

Borysa w Witkowie pod opieką p. Teresy Szkudlarek, p. Wacławy Filińskiej oraz 

p. Tomasza Majchrzaka wybrała się na wycieczkę edukacyjną do Łodzi. Celem 

wyjazdu było poszerzanie wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych 

poprzez zwiedzanie interaktywnych wystaw oraz udział w warsztacie 

przyrodniczym. 

Aby cele mogły zostać zrealizowane 

gimnazjaliści zawitali do Centrum Nauki 

EXPERYMENTARIUM, które mieści się 

w łódzkiej Manufakturze. 

Zajęcia edukacyjne podzielone zostały na 

dwie części. W pierwszej części uczniowie 

odkrywali tajemnice nauk przyrodniczych. 

Jest to interaktywna wystawa, która pozwala 

zrozumieć uczniom podstawowe zagadnienia 

z różnych dziedzin fizyki (np. magnetyzm, 

elektryczność, dynamika, mechanika, optyka 

i dźwięk), biologii (ciało człowieka, zmysły) 

oraz chemii. Młodzież mogła samodzielnie 

dotykać eksponaty, wykonywać proste 

eksperymenty i łączyć teorię z praktyką. 

D o d a t k o w ą  a t r a k c j ą  z w i e d z a n i a  

interaktywnej wystawy była gra tematyczna 

pod hasłem „Odkryj tajemnice Einsteina”, 

łącząca naukę z zabawą i elementami 

rywalizacji. Uczniowie podzieleni na mniejsze 

grupy otrzymali zestawy zadań, których 

rozwiązanie opierało się na informacjach 

znajdujących się przy poszczególnych 

eksperymentach. Dzięki takiej formie 

zabawy, uczniowie mogli utrwalić swoją 

wiedzę oraz bardzo aktywnie spędzić czas na 

wystawie, ucząc się jednocześnie współpracy 

w grupie. Po upływie określonego czasu 

animator sprawdził rozwiązania zadań przez 

poszczególne grupy. Poziom wszystkich był 

wyrównany. Na zakończenie gry tematycznej 

wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikat 

MŁODEGO ODKRYWCY za udział 

w e k s p l o r a c j i  t a j n y c h  z a s o b ó w  

EXPERYMENTARIUM. 

W drugiej części zajęć edukacyjnych 

gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach 

z Profesorem Einsteinem. Tematem 

przewodnim były CZTERY ŻYWIOŁY. Uczniowie 

podczas godzinnego spotkania przeprowadzili 

i wykonali eksperymenty fizyczne oraz 

doświadczenia chemiczne związane 

z żywiołami: wodą, powietrzem, ogniem oraz 

ziemią. Uczestnicy warsztatu odkrywali 

tajemnice fizyki i chemii wykorzystując proste 

substancje, które można znaleźć w domu. 

Udało im się m.in. włożyć patyczek od 

szaszłyka do nadmuchanego balonu, 

rozpuścić styropian i otrzymać przy okazji klej 

do jego kle jenia,  „wyprodukować” 

w bezpieczny sposób dwutlenek węgla 

i zagasić nim płomień świeczki. Na twarzach 

uczniów widać było skupienie oraz ogromne 

z a i n t e r e s o w a n i e  w y k o n y w a n y m i  

doświadczeniami. 

Czas spędzony w Centrum Nauki 

EXPERYMENTARIUM upływał gimnazjalistom 

bardzo szybko. Po ponad trzech godzinach 

zajęć  edukacyjnych młodzież wraz 

z opiekunami udała się na zwiedzanie 

Manufaktury - największego centrum 

handlowego w Łodzi. Warto też dodać, że dla 

uczniów chętnych na poszerzanie wiedzy 

przyrodniczej, nie stoi na przeszkodzie nawet 

to, że taki wyjazd został zorganizowany 

w wolnym dla nich dniu od nauki szkolnej. 

(na)

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518) 

informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta

przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu  27 listopada 2014r. 

WYWIESZONY  ZOSTAŁ  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH W OŚRODKU 

WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE  PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

OGŁOSZENIE
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 

Terminy wywozu zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz odpadów zbieranych 
selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych, szkła 
i odpadów ulegających biodegradacji) dla zabudowy 
wielorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo 
w okresie od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2015r. 
uzgodnione są bezpośrednio z zarządcami 
b u d y n k ó w,  z g o d n i e  z  n a s t ę p u j ą c y m i  
częstotliwościami:
a) zmieszane odpady komunalne:
� miasto: przynajmniej dwa razy w tygodniu,

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zbieranych selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych i szkła) 
dla zabudowy jednorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo 

w okresie od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2015r.

� wieś: przynajmniej raz w tygodniu,
b) papier, tworzywa sztuczne i szkło:
� przynajmniej dwa razy w miesiącu,
c) odpady komunalne ulegające 
biodegradacji:
� okres jesienno-zimowy: przynajmniej raz 
w tygodniu,
� okres wiosenno-letni: przynajmniej dwa razy 
w tygodniu.

(P.J., M.R.)
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Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

e-mail: ugim@witkowo.pl, 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

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) 

e-mail: przetargi@witkowo.pl

Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: gospodarka@witkowo.pl

Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: srodowisko@.witkowo.pl

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 tel. 61 4778 491

e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl 

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197 

e-mail: biuro@zgk-witkowo.pl   www: www.zgk-witkowo.pl

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji tel. 61 4779 277 

e-mail: oksir@skorzecin.net.pl   www: www.oksir.witkowo.pl, www.skorzecin.net.pl

Biblioteka Publiczna Witkowo tel. 61 4778 162

e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl   www: www.biblioteka-witkowo.com.pl

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28), 797 501 687, 61 679 15 03 

e-mail: krzysztof.tamiola@wodr.poznan.pl

Urząd Pocztowy Witkowo ul. Armii Poznań 4, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 98 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. 695 302 162

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 10.00-17.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ

ul. Żwirki i Wigury 9, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 76 60, www.wspl-witkowo.pl

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych

ul. Wiejska 3a, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 02 30

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

Policja tel. 61 4260 360, 61 4260 361, 61 4260 362, 997

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Europejski Numer Alarmowy tel. 112

Dane kontaktowe

XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

W dniu 25 listopada 2014 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło 

się spotkanie Komitetu Organizacyjnego XXIII Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, który odbędzie się na terenie Gminy i Miasta Witkowo 

w dniu 11 stycznia 2015 roku. Spotkanie poprowadził Dyrektor Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie - Stanisław Rajkowski.

Hasło przyszłorocznej akcji brzmi: 

„Dla podtrzymania wysokich standardów 

leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych 

i onkologicznych oraz dla 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 Szkolno-

Przedszkolnego w Mielżynie oraz żołnierze 

z Garnizonu Powidz. Część artystyczna 

Wielkiego Finału to występy dzieci i młodzieży 

pt. „WITKOWIANIE 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,oo organizatorzy 

przewidują pokaz sztucznych ogni w ramach 

„ŚWIATEŁKA DO NIEBA”. Miejsko-Gminny 

Sztab XXIII Finału WOŚP prosi wszystkich, 

którzy chcą wesprzeć zbiórkę do składania 

własnych propozycji lub zgłaszania się do 

pomocy przy jej organizowaniu.
(S.A.)

Zbigniew Masternak gościem Biblioteki 

 W piątek, 17 listopada w Bibliotece Publicznej gościł Zbigniew Masternak - 
prozaik, dramaturg, reportażysta, autor scenariuszy filmowych, piłkarz. 
Na spotkanie z nim przybyli uczniowie klas I Gimnazjum w Witkowie. 

Gość opowiedział młodzieży o sobie 

i o swojej pracy. Pan Zbigniew pochodzi 

z Piórkowa, świętokrzyskiej wsi. Studiował 

prawo na UMCS w Lublinie, następnie filologię 

polską na Uniwersytecie Wrocławskim, lecz 

żadnego z tych kierunków nie ukończył. 

Pierwsze opowiadania tworzył już w szkole 

podstawowej. Zadebiutował w 2000 roku na 

łamach magazynu „Twórczość” dwoma 

opowiadaniami. Dziś ma już duży dorobek 

literacki.

Szukając swojej drogi życiowej, w 2009 

r o k u  u k o ń c z y ł  s c e n a r i o p i s a r s t w o  

w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji 

Audiowizualnej. Od 2011 do 2013 roku pisał 

felietony do świętokrzyskiego miesięcznika 

„TERAZ”, a od 2013 drukuje felietony 

w wiedeńskim piśmie polonijnym „Jupiter”. 

Pracuje również nad autobiograficznym 

cyklem powieściowym pt. „Księstwo”. 

Na podstawie trzech ksiąg: „Chmurołap” 

(2006), „Niech żyje wolność” (2006), 

„Scyzoryk” (2008), reż. Andrzej Barański 

nakręcił film „Księstwo”, którego premiera 

polska odbyła się w 2011 r. w Gdyni. Doczekał 

się też premiery światowej podczas 46. 

Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 

w Karlovych Varach. W 2014 roku ukazała się 

czwarta księga cyklu pt. „Nędzole”, którą 

zamierza sfilmować Krzysztof Zanussi.

Spotkanie z założenia poświęcone było 

zasadom pisania scenariuszy filmowych, 

którymi trudni się nasz gość. Na zakończenie 

spotkania pan Zbigniew prosił uczestników, by 

podjęli próbę napisania scenariuszy 

tematycznie związanych z naszym regionem, 

które następnie zostaną przesłane jemu do 

oceny.
(W.G.)
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XV Turniej Halowej Piłki Nożnej
im. Walentego Olczaka

XV Turniej Halowej Piłki Nożnej im. Walentego Olczaka pod Honorowym 

Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta - Krzysztofa Szkudlarka odbył 

się 22 listopada 2014 roku w Hali Sportowej Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Witkowie. Tym razem do rywalizacji o puchar zasłużonego dla witkowskiego 

sportu trenera przystąpili młodzicy.

Do Witkowa zawitały ekipy z Gniezna, 

Strzelna, Pobiedzisk, Poznania i Wrześni. 

Uroczystego otwarcia Turnieju w towarzystwie 

rodziny zmarłego trenera i wychowawcy 

witkowskiej młodzieży dokonał Zastępca 

Burmistrza Gminy i Miasta - Marian Gadziński. 

Naszych piłkarzy poprowadził w Turnieju 

Konrad Plucner - instruktor piłki nożnej GKS 

„VITCOVIA” Witkowo. Witkowscy piłkarze po 

ambitnej grze w całym turnieju wygrali jeden 

mecz, trzy zremisowali, a dwa przegrali. 

Ostatecznie w gronie siedmiu drużyn zajęli 

piąte miejsce. Zwyciężył zespół VICTORII 

Września. Na podium stanęły jeszcze zespoły 

ORANJE Poznań i PRZEMYSŁAW Poznań. 

Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe 

puchary ufundowane przez Urząd Gminy 

i Miasta, a pozostałe drużyny pamiątkowe 

statuetki. Królem strzelców imprezy został 

Kacper Kukurenda z VICTORII. Najlepszym 

zawodnikiem turnieju został Wiktor Wojciński 

również z VICTORII, który otrzymał 

pamiątkowy puchar ufundowany przez 

rodzinę Walentego Olczaka, która od 15 lat 

uczestniczy i sponsoruje Turniej. Najmłodszym 

graczem zawodów był Kamil Dałek z Witkowa. 

Królową „rzutów karnych rodziców” została 

mama jednego z zawodników VITCOVII - 

Magdalena Budzyńska, a Królem „rzutów 

karnych rodziców” został Mariusz Wojciński 

z Wrześni. Organizatorami jak również 

sponsorami turnieju byli: Gminny Klub 

Sportowy „VITCOVIA” Witkowo, Urząd Gminy 

i Miasta w Witkowie, Ośrodek Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Witkowie, BIW Zenon Burchardt, 

Piekarnia GLANC, Marian Walczak radny Rady 

Miejskiej oraz Katarzyna i Wiesław 

Wojtyrowie. Szczególne podziękowanie 

organizatorzy składają Panu Marianowi 

Łukowskiemu - Dyrektorowi Gimnazjum 

w Witkowie za udostępnienie stołówki oraz 

przygotowanie „pysznych” obiadów.
(S.A.)

Jubileusz Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie miała miejsce 

uroczystość związana z Jubileuszem 35-lecia powstania Klubu Honorowych 

Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Gminy i Miasta 

w Witkowie. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK zawiązał się 09 grudnia 

1979 roku w siedzibie Urzędu, z inicjatywy krwiodawców miedzy innymi; śp. 

Zbigniewa Kolasińskiego - pierwszego prezesa Klubu, Franciszka Ledwolorza, 

Wojciecha Matuszaka i opiekuna medycznego śp. lek. med. Andrzeja Frańczaka. 

Na początku Klub liczył 11 - członków. 

Miechowicz, Franciszek Bosacki i Paweł 

Skudzawski. Wręczenia odznaczeń dokonał 

Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie 

Włodzimierz Pilarczyk.

Za wspieranie zadań statutowych Polskiego 

Czerwonego Krzyża i Propagowanie 

Honorowego Krwiodawstwa,  Prezes  

Międzyzakładowego Klubu HDK PCK 

Elektrowni Konin Pątnów Grupy Kapitałowej 

ZE PAK S.A. im. Józef Pospieszyński wyróżnił :

„Złotą Kroplą Krwi'' Burmistrza Gminy 

i Miasta Witkowa Krzysztofa Szkudlarka, 

członka Rejonowej Rady HDK Krystynę Król 

oraz wielu krwiodawców. 

Na zakończenie głos zabrali między innymi: 

Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof 

Szkudlarek, Prezes Oddziału Rejonowego PCK 

w Gnieźnie Włodzimierz Pilarczyk. Złożyli oni 

serdeczne podziękowania dawcom krwi, 

przybyłym gościom, życząc im pomyślności 

i wytrwałości w dalszej służbie drugiemu 

człowiekowi.

Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie 

pamiątek i upominków.

Zorganizowanie spotkania nie byłoby 

możliwe bez naszych wspaniałych sponsorów 

między innymi: Urzędu Gminy i Miasta 

w Witkowie, Spółdzielni Kółek Rolniczych 

w Wi tkow i e ,  Gm inne j  Spó ł d z i e l n i  

„Samopomoc Chłopska” w Witkowie, Sobieski 

Trade - Kołaczkowo, Piekarni „Glanc”, którzy 

materialnie i finansowe pomogli nam w jego 

organizacji.
(K.S.)

Główną część uroczystości rozpoczął prezes 

klubu HDK PCK Karol Staszak, który powitał 

członków klubu oraz przybyłych gości. 

Następnie członek zarządu Marcin Milarski 

przedstawił krótką historię Klubu, jego idee 

i osiągnięcia, a także wymienił wyróżnienia 

dla krwiodawców. Do ważniejszych 

wyróżnień, zaliczyć należy między innymi: 

- Za wspieranie zadań statutowych 

Polskiego Czerwonego Krzyża oraz 

propagowanie Honorowego Krwiodawstwa, 

na wniosek Oddziału Rejonowego Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Gnieźnie, Uchwałą 

Kapituły Zarządu Głównego PCK w Warszawie, 

Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego 

Krzyża III stopnia został odznaczony Klub 

HDK PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta 

w Witkowie. Odznaką Honorową Polskiego 

Czerwonego Krzyża IV stopnia Piotr 

Stejakowski.

Ponadto, w czasie Jubileuszu na wniosek 

Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie 

w dowód uznania za najpiękniejszy dar 

humanitarny - bezinteresowne długoletnie 

oddawanie krwi Oddział Okręgowy PCK 

w Poznaniu wyróżnił :

Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca 

Krwi” I stopnia : Krzysztof Kral i Bartłomiej 

Konecki.

Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca 

Krwi” II stopnia : Izabela Malik

Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca 

Krwi” III stopnia : Adam Grzeluszka, Witold 

Wiśniewski, Krzysztof Nowak, Mariusz 



XII Mikołajkowy Turniej Przedszkoli
W dniu 7 grudnia 2014 roku władze samorządowe Gminy i Miasta Witkowo 

spotkały się z najmłodszymi mieszkańcami naszej Gminy. Okazją do spotkania 

był XII Mikołajkowy Turniej Przedszkoli, 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, MIKOŁAJE i „ŚNIEŻYNKI”.

Po odegraniu hejnału Gminy Witkowo głos 
zabrał gospodarz turnieju Burmistrz Gminy 
i Miasta - Krzysztof Szkudlarek, który powitał 
wszystkich zaproszonych gości, przybyłych 
rodziców i podziękował drużynom za 
przystąpienie do Turnieju. W swoim 
przemówieniu życzył uczestnikom osiągnięcia 
bardzo dobrych wyników oraz przypomniał, 
że  pomimo spor towe j  r ywa l i zac j i ,  
podstawowym celem Turnieju jest dobra 
zabawa. Na zakończenie Burmistrz złożył 
wszystkim zebranym serdeczne życzenia 
z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. Następnie delegacja dzieci 
z Przedszkola Miejskiego „BAJKA” w Witkowie 
złożyła na ręce Burmistrza drobny upominek 
wraz ze świątecznymi życzeniami. Zaczęła się 
wspaniała zabawa, którą dopingowali rodzice, 
dziadkowie i pozostała część widowni. W części 
artystycznej wystąpiły dzieci z Przedszkola 

Miejskiego „BAJKA” w Witkowie z ulicy 
Pows tańców Wie lkopo l sk i ch ,  k tó re  
zaprezentowały wspaniały pokaz taneczny 
pod kierunkiem Pań, którymi były: Izabela 
Laciuga i Wiesława Tylkowska. Po tym wstępie 
rozpoczęła się rywalizacja sportowa 
w poszczególnych grupach wiekowych. 
W każdej grupie wiekowej, w jednej 
z konkurencji występował dodatkowo rodzic 
oraz opiekun.

Dzieciaki z grupy 3 - 4 - latków 
rywalizowały w 5-iu konkurencjach takich jak 
: sadzenie ziemniaków, szybkobiegacz, tor 

przeszkód, bieg ze „skaczącą piłką 
z uchwytami” i biegu rekreacyjnym.

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 literowanie wyrazu „MÓJ MIKOŁAJ”.

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 MIKOŁAJE, „ŚNIEŻYNKI”, radni Rady 
Miejskiej oraz dyrektorzy placówek 
oświatowych z terenu Gminy i Miasta 
Witkowo.

Zwycięzcami okazal i  s ię jednak 
bohaterowie tego szczególnego dnia, czyli 
najmłodsi mieszkańcy Gminy.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali od 
MIKOŁAJA - słodkie prezenty, a poszczególne 
reprezentacje z rąk Burmistrza Gminy i Miasta 
pamiątkowe puchary oraz talony na zakup 
sprzętu edukacyjno-sportowego. Ponadto 
każdy uczestnik Turnieju otr zymał 
okolicznościowy pamiątkowy medal

Imprezie towarzyszyła wystawa prac 
plastycznych „MÓJ MIKOŁAJ 2014”. 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 i Niepublicznego Przedszkola 
w Gorzykowie.

W trakcie trwania imprezy na hollu Hali 
Rada Rodziców działająca przy Przedszkolu 
Miejskim „BAJKA” w Witkowie zorganizowała 
kiermasz świąteczny.

Wszyscy obecni mogli zakupić śliczne 
ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne oraz 

pyszne domowe ciasto. Działała również 
kawiarenka. Wszystkie uzyskane dochody 
z kiermaszu wzbogacą dz ia ła lność  
statutową Rady.

Kolejna edycja Mikołajkowego Turnieju 
Przedszkoli zakończyła się dużym sukcesem. 
Młodzi sportowcy mieli okazję do rywalizacji 
oraz doskonałe j  zabawy w gronie 
rówieśników, a wszyscy zgromadzeni 
widzowie w miłej atmosferze spędzili 
niedzielne popołudnie. Na następną edycję 

Turnieju przyjdzie nam poczekać kolejny rok.

MIKOŁAJAMI w tym dniu byli: Urząd 
Gminy i Miasta, Gminna Komisja Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji oraz 
Szkoła Podstawowa im.Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie. Dekorację wykonały Panie: 

Małgorzata Napierała i  Małgorzata 
Świerkocz. Pomoc medyczną zapewniła Pani 
Marzena Z ie l ińska,  a  konkurenc je  
przygotowali i przeprowadzili nauczyciele 
wychowania fizycznego oraz uczniowie 
z G imnaz j um  im .  Adama  Bo r y sa  

w Witkowie i Szkoły Podstawowej  
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

W IMIENIU ORGANIZATORÓW DZIĘKUJEMY 
WSZYSTKIM ZA POMOC W ZORGANIZOWANIU 
TEGOROCZNEGO TURNIEJU !!!

(S.A.)

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria


