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Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

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

VIII Sztafeta Trzeźwości Powiatu Gnieźnieńskiego
Głównym celem imprezy była promocja trzeźwości i aktywnego wypoczynku, integracja i współpraca klubów abstynenckich 

oraz instytucji działających na rzecz idei trzeźwości. Tegoroczne hasło: „TRZEŹWOŚĆ - DROGĄ DO WOLNOŚCI".

W niedzielę 19 kwietnia po raz VIII na 

teren Gminy Witkowo zawitali biegacze, 

biorący udział w Sztafecie Trzeźwości Powiatu 

Gnieźnieńskiego. Trasa rozpoczęła się ok. 

9.00 startem w Trzemesznie. Po blisko półtorej 

godziny biegacze, którym towarzyszyli 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 

Lotnictwa Polskiego i z Gimnazjum im. Adama 

Borysa zmęczeni, ale i szczęśliwi dotarli do 

Witkowa. Po dotarciu do granic naszej Gminy 

nad bezpieczeństwem Sztafety czuwali 

funkcjonariusze z Komisariatu Policji w 

Witkowie.

P o d  P o m n i k i e m  P o w s t a ń c ó w  

Wielkopolskich czekał na nich: z-ca 

Burmistrza Marian Gadziński, proboszcz 

miejscowej parafii ks. Stanisław Goc, radni 

Rady Miejskiej: Monika Andrzejaszek, Łukasz 

Grabowski, Piotr Jóźwik, Henryk Mucha, 

Marian Walczak.

Sztafetę powitał zastępca Burmistrza 

p. Marian Gadziński, który w swojej 

wypowiedzi podkreślił m.in. że problem 

alkoholowy jest chorobą społeczną i należy 

z nią walczyć, ale potrzebna jest chęć ze strony 

osoby zainteresowanej jak i pomoc otoczenia. 

Dzisiejsza sztafeta jest też zwróceniem uwagi 

na to, że problem alkoholowy dotyczy nie 

tylko osób starszych, ale również i osób 

młodszych. Sztafeta jest też zewnętrzną 

formą manifestacj i  trzeźwości oraz 

doskonałym sposobem na promocję zdrowego 

i aktywnego stylu życia, to pewna forma 

terapii. Bardzo ważną inicjatywą dla osób 

borykających się z problemem alkoholowym 

jest wypełnienie tym ludziom wolnego czasu, 

bo to pomaga tym osobom w radzeniu sobie 

z własnymi słabościami. Na zakończenie 

życzył uczestnikom Sztafety wytrwałości 

w dalszej drodze. Następnie pod Pomnikiem 

Powstańców Wlkp. złożono wiązankę kwiatów 

i zapalono znicze.

Sztafeta w towarzystwie przedstawicieli 

władz i księdza proboszcza udała się pod 

Pomnik Jana Pawła II, gdzie zapalono znicze 

i złożono wiązankę kwiatów oraz odśpiewano 

ulubioną pieśń Papieża, czyli „Barkę”. 

Następnie wszyscy weszli do Kościoła, gdzie 

tradycyjnie została zapalona świeca w intencji 

trzeźwości, po krótkiej wspólnej modlitwie 

z wiernymi, Sztafeta wyruszyła w dalszą 

drogę.

Organizację tego przedsięwzięcia 

w s p o m o g ł o  w i e l u  s p o ł e c z n i e  

odpowiedzialnych i zaangażowanych 

sponsorów, którym za pomoc serdecznie 

dziękujemy.

(M.T.)
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V Sesja Rady Miejskiej w Witkowie 

W dniu 27 marca br. odbyła się kolejna, 

V sesja Rady Miejskiej. Rada wysłuchała 

informacji Burmistrza o działalności 

międzysesyjnej, informacji Komisariatu Policji 

o stanie bezpieczeństwa publicznego za 

2014r. i informacji o działalności Zakładu 

Gospodarki Komunalnej. Po czym Rada 

Miejska podjęła następujące uchwały:

�uchwałę Nr V/34/2015 dotyczącą 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Kamionka na lata 2015-2022;

�u c h w a ł ę  N r  V / 3 5 / 2 0 1 5  d o t .  

w y d z i e r ż a w i e n i a  n i e r u c h o m o ś c i  

zabudowanej w Ośrodku Wypoczynkowym 

w Skorzęcinie;

�uchwałę Nr V/36/2015 o Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta 

Witkowo;

�uchwałę Nr V/37/2015 o zmianach 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

�uchwałę Nr V/38/2015 o zmianach 

w budżecie na 2015 rok.

Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana 

jest na dzień 29 kwietnia br.

(B.R.M.)

Wyniki konkursu fotograficznego

W dniu 20.04.2015 r. Jury powołane przez Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu 

i Rekreacji w Witkowie dokonało oceny prac nadesłanych na ogłoszony przez  

OKSiR  Konkurs Fotograficzny pt. „Witkowo Moje Miasto”

I miejsce: Grzegorz Barański - za 
całokształt prac;

II miejsce: Maciej Budzyń - za zdjęcie 
„Ostatnie lata wiatraka”. 

Podziękowania przyznano też: Dawidowi 
Licheniakowi, Mikołajowi Licheniakowi oraz 
Tomaszowi Licheniakowi. 

Otwarcie wystawy i wręczenie nagród oraz 
pamiątkowych podziękowań nastąpi 1 maja 
o godzinie 15.00 podczas III Festynu 
Rodzinnego w parku miejskim przy 
ul. Wrzesińskiej. Gratulkujemy i dziękujemy 
za udział ! 

(M.G.)

Konkurs skierowany był do mieszkańcow 
naszej gminy. Jury postanowiło przyznać  
następujące nagrody:

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA W WITKOWIE

z dnia 9 kwietnia  2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 oraz art. 53a i 54 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - 
Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Witkowie 
Nr IV/31/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Witkowo na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji 
Wyborczych, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów 
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach 
przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 10 maja 2015 roku, w godzinach 7.00 - 21.00.

Wyborcy mogą:

1) głosować korespondencyjnie, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych 
w alfabecie Braille'a. Stosowny wniosek należy złożyć Burmistrzowi do dnia 27 kwietnia 2015 r.;

2) głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Termin składania Burmistrzowi wniosków o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do głosownia upływa w dniu 4 maja 2015 r. 

3) lokale wyznaczone do głosowania korespondencyjnego.
Burmistrz Gminy i Miasta

 /-/Krzysztof Szkudlarek
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„Śpiewająca Wiosna”
Przedszkole Miejskie „Bajka” 23 marca gościło u siebie seniorów z Zespołu 

Śpiewaczego „My Młodzi” na koncercie „Śpiewająca Wiosna”. 

Pani Dyrektor Ewa Skrzypska powitała 
przybyłych gości oraz zaprosiła na 
wysłuchanie pierwszej części koncertu, który 
p r z y g o t o w a ł y  n a u c z y c i e l k i  w r a z  
z przedszkolakami. Koncert prowadziła Pani 
Wiosna, która poprzez swoje zapowiedzi 
przybliżała gościom mających wystąpić 
małych artystów. „Koguciki” zaprezentowały 
utwór „Cieszymy się” i tym samym powitały 
przybyłych gości. Najmłodsza grupa wiekowa 
przygotowała wędrówkę z „Gaikiem - 
Maikiem”, którą ubarwiły ich ciekawe stroje. 
Na kolejny występ przyleciały biedronki 
z grupy „Pajacyków”, które zaprezentowały 

układ taneczny z parasolkami. Na chwilkę 
wskoczyły również „Marcowe żaby” 
w wykonaniu dzieci z grupy „Zajączków”, 
które swoją choreografią i grą na tarkach 
umiliły powitanie wiosny. Podczas koncertu 
nie mogliśmy zapomnieć o nadchodzących 
Świętach Wielkiej Nocy, dlatego też dzieci 6-
letnie zaśpiewały utwór „Święta z jajkiem 
i zającem” przygrywając do niego na 
kolorowych marakasach. Zwieńczeniem 
pierwszej części koncertu był utwór „Wiosna”, 
który tym razem wykonały dzieci z grupy 
„Kotków” przygrywając do niego na gitarach 
i bębenkach. Następnie odbyła się druga część 

spotkania „Śpiewająca wiosna”, podczas 
której wystąpił Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”. 
Podczas występów jedna z artystek 
przybliżała dzieciom oznaki wiosenne 
i tradycje wielkanocne. Koncert zakończył się 
wystąpieniem pana Burmistrza Krzysztofa 
Szkudlarka, który podziękował seniorom za 

aktywną współpracę  z  na jmłodszą 
społecznością, złożył wszystkim życzenia 
i życzył dalszej owocnej współpracy. 
Po koncercie uczestnicy zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek, podczas którego 
otrzymali wiosenno-wielkanocne upominki.

(A.G.)

„Fabryka Muzotronika” z wizytą w Witkowie

We wtorek 14 kwietnia Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie przy 

współpracy ze Szkołą Podstawową w Witkowie, po raz ósmy zorganizował 

edukacyjne spotkanie z muzyką. Tym razem dotyczyło ono tworzenia 

nowoczesnej muzyki i komponowania utworów, a nosiło nazwę „Fabryka 

Muzotronika”.

Znana z poprzednich występów 

pomarańczowa stonoga zaprosiła dzieci do 

obejrzenia przedstawienia. Zdradziła im 

w sekrecie, że ona sama nie mogła doczekać 

się kolejnych przygód po krainie dźwięków.  

H i s t o r i a  F a b r y k i  M u z o t r o n i k a  

opowiadała o znanym kompozytorze muzyki 

nowoczesnej, którego cechowała zmienność 

upodobań muzycznych i niezdecydowanie, ale 

również wielki kompozytorski talent. Drugim 

bohaterem mieszkającym w fabryce był 

niejaki Kazik dozorca, który sprzątał 

wyrzucane przez Mistrza  melodie. Kazikowi 

było żal tych pięknych linii melodycznych, 

dotąd niespotykanych. Chował je wszystkie 

w swoim kontrabasie i pod nieobecność 

Muzotronika prezentował publiczności 

mieszankę tych muzycznych nowości,bowiem 

posiadał nieodkryty przez nikogo wcześniej 

talent muzyczny. 

Muzotronik wpadł na pomysł by stworzyć 

nowy dźwięk, więc wraz z pianistą Michałem 

stworzył nowoczesny instrument nazwany 

przez niego „ Muzotronem”, ale niestety nie 

spełniał jego oczekiwań, więc jak większość 

instrumentów czy melodii  stworzonych przez 

niego wylądował na śmieciowisku.

Muzotronik zmęczony tworzeniem 

zasnął. W tym czasie dzieci wraz z dozorcą 

Kazikiem rozmawiały na temat budowy nut, 

pięciolinii, gamy, a także jak pomóc mistrzowi 

w znalezieniu tej idealnej kompozycji. Nagle 

ze śpiącego muzyka wydobył się mały 

pomocnik, który śpiewając piosnkę wraz 

z bohaterem i dziećmi wpadł na genialny 

pomysł .  Wymyśl i ł  by z  zebranych 

w kontrabasie wszystkich dźwięków stworzyć 

jedną wspólną melodię. Trzeba było tylko do 

tego pomysłu przekonać samego mistrza.

W tym czasie z relaksującego snu 

wybudził się Muzotronik, przystał na 

propozycję publiczności, by wspólnie stworzyć 

utwór przy pomocy melodii zachowanych 

w kontrabasie oraz skorzystać z jego 

różnorodności melodycznej. W efekcie udało 

się dzięki zaangażowaniu dzieci, dozorcy 

Kazimierza oraz Mistrza Muzotronika. 

Piosenka okazała się dziełem, które w końcu 

usatysfakcjonowało twórcę. Docenił on 

publiczność oraz dozorcę i nadał im tytuły 

kompozytorów. Stwierdził, że każdy z nich 

posiada niezwykłe umiejętności, które 

w połączniu stworzą doskonałą, gamę melodii. 

Sam zrozumiał, że każdy dźwięk na swój 

sposób po odpowiednim połączeniu z innym 

utworem może stać się doskonałą melodią. 

Dla dzieci spotkanie okazało się doskonałą 

okazją do poznania nowych instrumentów 

muzycznych oraz do nauki budowy melodii 

i zasad muzycznych.

Kolejne twórcze spotkanie z artystami 

z F i lharmoni i  Pomys łów za nami .  

W następnym miesiącu zapraszamy do 

podróży po krainie melodii zatytułowanej 

„Dźwiękokręcioła”.
(M.G.)
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„Śladami wody”

W sobotę 21 marca 2015r. Gimnazjum w Witkowie było organizatorem etapu finałowego XI Międzypowiatowego 

Konkursu Geograficznego pod hasłem „Śladami wody”. W tym etapie konkursu wzięło udział 7 szkół z czterech powiatów: 

powiat gnieźnieński (Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie, Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice-Dzieciom”, Gimnazjum 

w Trzemesznie, Gimnazjum w Witkowie), powiat słupecki (Gimnazjum w Kowalewie Opactwie), powiat wągrowiecki 

(Gimnazjum nr 1 w Skokach) oraz powiat wrzesiński (Gimnazjum w Nowym Folwarku). 

Dwuosobowe drużyny zmierzyły się 
z różnorodnymi zadaniami z zakresu 
hydrosfery. Uczestnicy konkursu musieli m.in. 
wykazać się znajomością mapy Europy, 
Ameryki Północnej i Afryki oraz rozległą 
wiedzą teoretyczną. Większość zadań 

dotyczyła wykazania się nie tylko wiedzą, ale 
u m i e j ę t n o ś c i ą  j e j  w y k o r z y s t a n i a  
w praktycznym działaniu, np. obliczanie 
powierzchni jeziora w rzeczywistości, czy 
wskazanie na schemacie elementów obiegu 
wody w przyrodzie. 

Poziom konkursu był wyrównany, 
a różnice miedzy drużynami niewielkie. 
Po sprawdzeniu prac przez komisję 
konkursową okazało się, że I miejsce zajęła 
reprezentacja Gimnazjum nr 1 z Gniezna 
(Karol Łukomski, Wojciech Kapela), 

II miejsce przypadło gospodarzom, 
czyli Gimnazjum im. Adama Borysa 
w Witkowie (Patryk Sołtysiak, 
Mateusz Roszkowiak), III miejsce zajęła 
reprezentacja z Gimnazjum nr 1 w Skokach 
(Natalia Dudek, Krzysztof Pol).

Na koniec spotkania zwycięzcom zostały 
wręczone okolicznościowe dyplomy, nagrody 
książkowe i statuetki. Pozostali uczestnicy 
otrzymali dyplomy potwierdzające ich udział 
w konkursie, a opiekunowie podziękowania 
za trud przygotowania młodzieży do zmagań 
konkursowych. Zorganizowany konkurs 
zamykał obchody Tygodnia Wody oraz 
Światowego Dnia Wody.

Organizator konkursu składa serdeczne 
podziękowania wszystkim sponsorom nagród, 
w tym dyrekcji szkoły, Radzie Rodziców oraz 
p. Monice Andrzejaszek, p. Annie Loranc, 
p. Łukaszowi Grabowskiemu i p. Marianowi 
Walczakowi. Podziękowania należą się także 
nauczycielom, którzy przyczynili się do 
sprawnego przebiegu imprezy oraz paniom 
z kuchni za pomoc w przygotowaniu 
poczęstunku dla uczestników konkursu. 

(T.M.)

Warsztaty przyrodnicze w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie

W dniach 16 - 20 marca laureatki etapu parkowego (Anna Jarecka, Martyna 

Majchrzak, Jagoda Szkudlarek i Wiktoria Korytek) XIV edycji konkursu 

„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” wraz z opiekunem (p. Irena Borys) 

brały udział w warsztatach przyrodniczych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej 

w Chalinie. Dziewczęta reprezentowały Powidzki Park Krajobrazowy.

Chalin to mała wieś położona na terenie 
Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego, 
administracyjnie należy do gminy Sieraków. 
Wieś tworzy skupisko zaledwie kilku domostw, 
stary folwark oraz zespół dworsko - parkowy, 
który pełni funkcję Ośrodka Edukacji 
Przyrodniczej w Chalinie.

O ś r o d k i e m  z a r z ą d z a  Z e s p ó ł  
Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu. 
Głównym jego zadaniem jest prowadzenie 

edukacji przyrodniczej dla dzieci i młodzieży, 
ale odbywają się również liczne kursy, 
war sz ta ty,  konfe renc j e ,  spo tkan ia  
integracyjne i inne.

Ośrodek tworzy: odrestaurowany stary 
dwór, nowo wybudowana baza noclegowa, 
park przydworski z 3 pomnikami przyrody 
oraz kilkuhektarowy teren pełniący funkcję 
dydaktyczno - rekreacyjną. 

Program pobytu finalistów konkursu był 
bardzo urozmaicony: zajęcia na kręgielni; 

wycieczka autokarowa po Sierakowskim 
Parku Krajobrazowym (pobernardyński 
kościół w Sierakowie, Muzeum - Zamek 
Opalińskich, Stado Ogierów - zwiedzanie 
i przejażdżka bryczką, zwiedzanie Centrum 
Mniszki); zajęcia Nordic Walking; lepienie 
w glinie; wycieczka autokarowa do 
Międzyr zeck iego Re jonu Umocn ień 
(Chiropterologiczna Stacja Edukacyjno - 
Badawcza Nietoperek, Międzyrzecki Rejon 
Umocnień, Muzeum Dom Szewca); zajęcia 
z zakresu orientacji w terenie; ognisko 
w wigwamie; wyjścia na ścieżki dydaktyczne.

Razem z  u czenn i cami  naszego  
Gimnazjum w warsztatach brali udział finaliści 
III etapu konkursu „Poznajemy Parki 

Krajobrazowe Polski” z następujących 
Parków Krajobrazowych województwa 
wielkopolskiego: Lednicki Park Krajobrazowy, 
Rogaliński Park Krajobrazowy, Żerkowsko - 
Czeszewski Park Krajobrazowy.

Zajęcia w Chalinie przebiegały w bardzo 
miłej i życzliwej atmosferze. Pogoda nam 
sprzyjała i wszystko odbyło się zgodnie 
z planem. Przebywająca tam młodzież miała 
okazję poznać walory Sierakowskiego Parku 
Krajobrazowego i okolic oraz nawiązać 
ciekawe znajomości. Liczymy, że w kolejnych 
latach uda się naszym gimnazjalistom (jest to 
nagroda) przeżyć podobną przygodę.

(I.B.)
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Międzynarodowy Konkurs o Lasach

W etapie krajowym w Gnieźnie wzięło 

udział 5 trzyosobowych zespołów, w tym 

drużyna z Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Witkowie: Aleksandra Grzechowiak, 

Al ic ja  Puste ln ik  o raz  Mateusz 

Czapliński. Uczniowie do konkursu byli 

przygotowywani przez panie: Violettę Cejman 

oraz Joannę Nowakowską. Oprócz naszych 

g imnaz ja l i s t ów,  pozos ta łe  ze spo ły  

reprezentowały I LO z Gniezna. 

Uczestnicy konkursu na pytania 

konkursowe musieli odpowiadać w języku 

angielskim, gdyż cała idea konkursu polega 

na kształceniu umiejętności w posługiwaniu się 

właśnie tym językiem. Test obejmował 50 

bardzo szczegółowych pytań, a czas 

przeznaczony na jego rozwiązanie wynosił 90 

minut. Po upływie wyznaczonego czasu oraz 

sprawdzeniu prac przez komisję okazało się, 

że najwyższy wynik wśród zespołów 

przystępujących do rozwiązywania testu 

konkursowego w Gnieźn ie  zdobyl i  

Witkowianie. W tej chwili, drużyna oczekuje 

na ogłoszenie wyników krajowych, gdyż od 

tego zależy, czy witkowscy gimnazjaliści 

pojadą na finał do Warszawy. 

Na koniec konkursu wszyscy uczestnicy 

otrzymali dyplomy i upominki ufundowane 

przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo 

Gniezno. Warto dodać, że konkurs ten jest 

częścią obchodów Dni Przyjaciół Lasu, 

w którym bierze udział także witkowskie 

gimnazjum.
(T.M.)

W świecie baterii

W piątek 10 kwietnia 2015r. uczniowie klasy Ia z Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Witkowie udali się na wycieczkę edukacyjną do Gniezna, a celem ich wyjazdu 

była wizyta w fabryce Panasonic Bateeries. Wizyta uczniów związana była 

z udziałem naszej szkoły w ogólnopolskim projekcie (konkursie) „Materia 

Baterii”, której organizatorem jest Fundacja „Partnerstwo dla środowiska” 

oraz „Brygadą R7”, czyli uczniami realizującymi zadania projektowe (Katarzyna 

Bielak, Karolina Jantas, Alicja Sych, Cezary Piasecki, Patryk Sołtysiak, Mikołaj 

Wojtyra, Filip Zduńczyk). 

Podczas wizyty w fabryce uczniowie 

zapoznali się z krótką historią powstania 

zakładu w Gnieźnie oraz specyfiką 

produkcyjną. Dowiedzieli się m.in., że zakład 

w Gnieźnie jest jednym z trzech zakładów 

produkujących baterie w Europie, zapoznali 

się z rodzajami produkowanych baterii oraz 

kwestiami utylizacji i recyklingu baterii. 

Kolejny punkt wizyty w zakładzie to praca 

warsztatowa w grupach. Każda grupa 

otrzymała zestaw komponentów oraz 

instrukcję napisaną w języku japońskim. 

Celem pracy każdej grupy, było zmontowanie 

baterii tak, aby podłączone później kable 

dawały energię. Zadanie nie okazało się zbyt 

trudne, gdyż każda grupa taką baterię 

zbudowała. Po zajęciach warsztatowych 

gimnazjaliści udali się na zwiedzanie zakładu. 

Wędrówka odbywała się po l iniach 

produkcyjnych, gdzie powstają baterie R6, 

R20. Uczniowie mieli okazję „na własne oczy” 

zaobserwować proces powstawania takich 

urządzeń. Następnie udali się do części 

zakładu, gdzie odbywało się pakowanie 

baterii. Okazuje się, że nie jest to wcale takie 

proste, gdyż pod tym względem odbiorcy mają 

ogromne wymagania. 

Po zakończonym zwiedzaniu przyszła 

pora na pytania. Uczniowie dowiedzieli się 

m.in. jakie wykształcenie jest potrzebne, aby 

w takim zakładzie pracować, jakie są warunki 

wynagrodzenia, czy trzeba znać język 

angielski i japoński, itp. 

Cele wyc ieczki  zosta ły w pełni  

zrealizowane, gdyż poza aspektem 

ekologicznym ważny był także aspekt 

zawodoznawczy. 

(na)

W czwartek 26 marca 2015r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie odbyła 

się V edycja międzynarodowego konkursu wiedzy o lasach i leśnictwie Europy. 

Jest to konkurs interdyscyplinarny, gdyż łączy w sobie wiedzę o lasach 

i leśnictwie naszego kontynentu z geografii i biologii z językiem angielskim. 

Odkrywali Warszawę

Wizyta w stolicy podzielona została na 

dwie części. Od samego rana uczniowie 

uczestniczyli w grze miejskiej pod tytułem 

„Tajemnice Starego Miasta”. Każdy zespół 

otrzymał mapę oraz zestaw zadań do 

rozwiązania. Zgodnie z otrzymanymi 

wskazówkami, uczestnicy gry wędrowali po 

Starym Mieście rozwiązując różnorodne 

zadania.

Kolejnym elementem wycieczki do 

Warszawy była wizyta w Centrum 

Nauki KOPERNIK. Młodzież aktywnie 

u c z e s t n i c z y ł a  w r ó ż n o r o d n y c h  

do św i ad c zen i a ch ,  ek spe r ymen ta ch  

i zabawach. Podziwiali także eksponaty 

wystawy czasowej pod hasłem „Mikroświat”. 

Podczas pobytu w Warszawie nie zabrakło 

czasu na przejażdżkę dwoma liniami metra 

oraz spaceru Krakowskim Przedmieściem, po 

Ogrodzie Saskim i ulicą Marszałkowską. Warto 

nadmienić, że dla większości uczniów była to 

pierwsza wizyta w stolicy naszego kraju oraz 

pierwsza w życiu jazda pociągiem. Cele 

wyjazdu zostały w pełni zrealizowane, 

a młodzież zyskała także nowe doświadczenia 

związane z ich funkcjonowaniem w życiu 

społecznym.
(T.M.)

W sobotę 28 marca 2015r. grupa uczniów z klasy Ia witkowskiego gimnazjum 

pojechała na wycieczkę edukacyjną do Warszawy.
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W piątek, 27 marca odbył się dziesiąty 

już Gminny Konkurs Ortograficzny pt. 

„Zostań Mistrzem Ortografii” dla 

uczniów klas II I III, w którym wzięli udział 

uczniowie z Witkowa, Mielżyna, Niechanowa 

oraz z Grzybowa. Do rozwiązania testu 

ortograficznego przystąpiło 14 Szkolnych 

Mistrzów Ortografii, a skład jury stanowili 

nauczyciele - opiekunowie, którzy przybyli 

z uczniami. Celem konkursu było:

zainteresowanie uczniów pięknem języka 

ojczystego - głównie ortografią; kształcenie 

wśród uczniów umiejętności ortograficznych - 

zachęcanie do poznawania i stosowania 

w praktyce zasad poprawnej pisowni;

wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji - 

stworzenie im możliwości konfrontacji 

własnych osiągnięć z rówieśnikami;

popularyzacja konkursu jako jednej z form 

rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów;

integracja uczniów i nauczycieli szkół 

podstawowych naszej gminy i okolic;

propagowanie w środowisku nauczycielskim 

i samorządowym oraz wśród rodziców idei 

wspólnej odpowiedzialności za język polski. 

Szczególnym gościem na konkursie była pani 

sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Witkowo - 

Elżbieta Kiełpińska. Obecna była również pani 

dyrektor szkoły - Bernadetta Nowak, która 

zainaugurowała jubileuszowy konkurs. 
Zmagania ortograficzne zakończyły się 

następująco: KLASY III: I miejsce i tytuł 

GMINNEGO MISTRZA ORTOGRAFII KL. III:

Martyna Popis - SP im. LP w Witkowie, II 

miejsce Szymon Indrzejczak - ZS - P 

im. Powstańców Wlkp. w Mielżynie III miejsce 

Kacper Bartłomiejczak - SP im. LP 

w Witkowie KLASY II I miejsce i tytuł 

GMINNEGO MISTRZA ORTOGRAFII 

KL. II: Filip Glanc - SP im. LP 

w Witkowie II miejsce Laura Ziemba - SP 

im. LP w Witkowie III miejsce Jagoda 

Tomaszewska - SP im. M. Kopernika 

w Niechanowie Laureaci i pozostali 

uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy 

i ciekawe książki, ufundowane przez 
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Gminną  Komis j ę  P ro f i l ak tyk i  

i Rozwiązywan ia  P rob lemów 

Alkoholowych w Witkowie. Słodki 

poczęstunek, soczki oraz lizaki dla wszystkich 

zasponsorowały: Pani Honorata Glanc i Pani 

Katarzyna Wojtyra. Konkurs wsparli również: 

Pani Ewa Byner i Pan Paweł Jagielski, którzy 

podarowali materiały papiernicze. Uczestnicy 

konkursu byli zadowoleni - wszyscy byli 

zwycięzcami. Mogli zmierzyć się ze swoimi 

kolegami w zdrowej rywalizacji, sprawdzić 

siebie oraz zdobyć ciekawe nagrody. Każdy 

pozostał w poczuciu osiągniętego sukcesu. 

Konkurs był również okazją do wymiany 

doświadczeń i spostrzeżeń wśród nauczycieli 

z zaprzyjaźnionych szkół. Organizatorkami 

potyczek ortograficznych były nauczycielki: 

Agata Woś i Iwona Piórkowska. Wszystkim 

zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

Również w marcu odbył się I Szkolny 

Konkurs Czytania w Języku Angielskim 

„MASTERS OF BEAUTIFUL READING” 

dla uczniów klas III - VI. Celem konkursu było 

zachęcanie dzieci do czytania w języku 

angielskim, budzenie zainteresowania 

literaturą dziecięcą oraz kształtowanie 

umiejętności pięknego czytania. Zmagania 

przygotowały i przeprowadziły nauczycielki: 

Anna Krasowska, Sylwia Frączkowiak, 

Katarzyna Maj - Zborowska, Monika Kuster - 

Walczak, Katarzyna Wielgus. Gościem 

konkursu była wicedyrektor szkoły, pani 

Marzena Lemańczyk. Przystąpili do niego 

chętni uczniowie: z kas III - 12 osób, z klas IV - 

21 osób, z klas V - 13 osób, z klas VI - 9 osób. 

Ogółem uczestniczyło 55 uczniów, którzy 

czytali fragmenty tekstów literackich - bajek 

oraz artykułów prasowych. I tak uczniowie 

klas III zaprezentowali tekst Cinderella, klas IV 

- The Uggly Duckling, klas V - Jack And The 

Beanstalk oraz klas VI - artykuł: Read All 

about You Tube Star Charlie Mc Donnel.

Komisja Konkursowa dokonała oceny 

uczestników zgodnie z założeniami 

Regulaminu, biorąc pod uwagę poprawność 

językową oraz płynność czytania, akcent 

 

 

W Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie ...
i intonację, a także ogólne wrażenie 

artystyczne. „MASTER OF BEAUTIFUL 

READING” w posz czegó lnych  

kategoriach wiekowych zostali: klasa 

III: I miejsce - Kornelia Krzysiek kl. III b, II 

m. - Maria Dębiak kl. III d III m. - Filip Stranc 

kl. III c klasa IV: I m. - Helena Smoła kl. IV 

b II m. - Aleksandra Walczak kl. IV b III m. - 

Maciej Serżysko kl. IV e klasa V: I m. - 

Cezary Gromadziński kl. 5 a II m. - 

Aleksander Nowakowski kl . 5 b III m. Sara 

Szymczak kl. 5 c klasa VI: I m. - Małgorzata 

Płócienniczak kl. 6d II m. - Jakub Pedrycz kl. 

6 e III m. - Bartosz Szcześniak kl. 6 d

Laureaci uhonorowani zostali dyplomami 

i nagrodami książkowymi. Pozostali 

uczestnicy otrzymali dyplomy za udział 

w konkursie. Ponadto miłym akcentem był 

udział w konkursie uczennicy naszej 

szkoły, klasy I h - Ingi Ojczenasz (6 lat), 

która zaprezentowała wysoki poziom czytania 

oraz znajomości języka angielskiego. Została 

ona  wyróżniona  dyp lomem oraz  

upominkiem. Dziec i  b iorące udział  

w szkolnym konkursie zasługują na duże 

brawa i pochwałę. My, jako nauczyciele, 

bardzo cieszymy się, że nasi uczniowie chcą 

czytać utwory w języku angielskim. Słowa 

podziękowania kierujemy do opiekunów oraz 

rodziców, którzy pomagali dzieciom 

przygotować się do konkursu, zachęcając ich 

do samodzielnego czytania. Mamy nadzieję, 

że Konkurs Pięknego Czytania będzie 

organizowany w naszej szkole każdego roku.

Celem kolejnego konkursu: „Sporty 

zimowe znamy, sporty zimowe 

uprawiamy”- ogłoszonego dla klas 1-3

było zainteresowanie dzieci sportami 

zimowymi, twórcze zagospodarowanie 

wolnego czasu, wykorzystanie wiedzy na 

temat sportowców oraz rozwijanie wyobraźni 

i zdolności manualnych. W konkursie wzięło 

udział 19 uczniów. Decyzją jury, w składzie: 

p. Iwona Piórkowska, p. Andrzej Laciuga, 

p. J. Nowaczyk, p. M. Lemańczyk oraz 

p. J. Zawiślak, I miejsce otrzymała Julia 

Spychała z kl.2a i Adam Wasielewski z kl.1f, 
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II m. otrzymał Szymon Mietlicki z kl.3d oraz 

Bożena Nowaczyk z kl.3d, III m. otrzymał 

Tomasz Bruch z kl.2a i Dawid Manuszak 

z kl.2a. W konkursie zostały wyróżnione prace 

Zofii Świątnickiej z kl.1f, Adama Milarskiego 

z kl.3d, Oliwii Fiałkowskiej z kl.2b i Macieja 

Muszyńskiego z kl.1a. Wszystkim zwycięzcom 

serdecznie gratulujemy! Inicjatorkami 

konkur su  by ły  I . P i ó rkowska  o raz  

D. Czempińska.

Uczniowie z klas Id i IIIe wzięli udział 

w warsztatach wielkanocnych, 

zorganizowanych na terenie grodu 

w Grzybowie, koło Wrześni. Opiekę nad 

nimi sprawowały: B. Kośmińska, A. Bogielczyk 

i A. Krasowska. Dzieci wykonały piękne 

kurczaczki z waty oraz baranki z gliny. 

Po stworzeniu małych dzieł, młodzi twórcy 

mieli okazję obejrzeć interaktywną wystawę 

archeologiczną. Podczas jej zwiedzania 

poczuli się, choć przez chwilę odkrywcami 

skarbów sprzed tysięcy lat. Ponadto dzieci 

obejrzały z tarasu widokowego teren 

grzybowskiego grodu i to w całej jego 

okazałości. Zwiedziły stare chaty oraz 

''odwiedziły'' słowiańskie bóstwo - Świętowita, 

p o t o c z n i e  z w a n e g o  Ś w i a t o w i d e m .  

Na zakończenie wycieczki na małych 

archeologów czekała kolejna atrakcja - 

poszukiwanie słodkiej niespodzianki, którą 

przygotował wielkanocny Zając. Pobyt 

w Grzybowie dostarczył wszystkim wielu 

wrażeń i sprawił, że każdy poczuł się twórcą 

i odkrywcą naszej kultury oraz historii.

 „MARZANNO, MARZANNO, Ty zimowa 

panno! W ogień Cię wrzucamy, bo wiosnę 

witamy!” - tymi słowami uczniowie klas I - III 

wraz z wychowawcami uczcil i 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY. Chcąc 

podkreślić radość z nadejścia długo 

oczekiwanej pory roku, dzieci ubrały się w tym 

dniu na zielono. W długim korowodzie 

uczniowie przeszli dookoła szkoły, aby 

w dużym ognisku spalić kolorowe MARZANNY. 

Mi ło  by ło  s ły szeć  roz lega jące  s ię  

wesołe piosenki i ciekawe rymowanki. 
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Natomiast uczniowie kl. 1a i 1e wraz 

z wychowawczyniami i rodzicami wybrali się 

na wycieczkę do Grzybowa, gdzie 

w Rezerwacie Archeologicznym 

uczestniczyli w obrzędzie, który 

korzeniami sięga okresu sprzed 

966 roku, a dotyczy czasu związanego 

z okresem końca zimy i nastaniem 

wiosny. Jest on kultywowany do dzisiaj. 

Mowa tu o paleniu i topieniu Marzanny. 

Na dzieci czekały nietypowe niespodzianki. 

„Cofnęły się” w czasie i razem z wojami 

szukały zwierząt ukrytych w grodzie i poznały 

ciekawe gatunki roślin. Największą jednak 

atrakcją była walka wojów ze Stowarzyszenia 

Edukacji i Odtwórstwa Historycznego AUREA 

TEMPORA z Poznania, która symbolizowała 

rywalizację dwóch pór roku: wiosny i zimy. 

Walka była bardzo zacięta. Zwyciężyła 

wiosna. Wszystkie klasy przygotowały 

oryginalne Marzanny. Rekord pobiła nasza 

szkoła, która na 26 konkursowych kukieł 

wystawiła 13 kolorowych „panien”. Jedna 

z nich zwyciężyła zdobywając I miejsce 

i darmowe warsztaty w grodzie dla uczniów 

z kl.1a. Po ogłoszeniu wyników kolorowe 

Marzanny zostały spalone. Dzieci razem 

z wojami oficjalnie powitały wiosnę. Widok 

ogniska oraz klimat grodu sprzyjał inwencji 

twórczej dzieci, które na przygotowanych 

sztalugach tworzyły wiosenne obrazy. 

Po działaniach plastycznych na uczestników 

imprezy czekała pyszna grochówka. 

Przygoda z wojami na grodzie na długo 

pozostanie w pamięci uczniów kl. 1a i 1e. 

Warto znaleźć się w tym unikalnym miejscu 

i poczuć „ducha czasu”. Organizatorem 

wycieczki była p. Iwona Piórkowska, która 

współpracuje z Rezerwatem Archeologicznym 

Gród w Grzybowie od kilku lat.

W dniu 17 marca w naszej szkole 
obchodzony był dzień Świętego 

P a t r y k a  -  p a t r o n a  I r l a n d i i .  

W przygotowania zaangażowali  s ię 

nauczyciele języka angielskiego wraz 

z uczniami. W szkole pojawiły się plakaty oraz 

okolicznościowe ekspozycje. Szerokim 

zainteresowaniem cieszyła się wystawa 

pamiątek z Irlandii przygotowana przez panią 

Monikę Kuster - Walczak. Na lekcjach 

i w czasie przerw uczniowie mogli dowiedzieć 

się nie tylko o życiorysie Świętego, lecz 

również zaznajomić się z historią i kulturą 

Zielonej Wyspy, a także posłuchać irlandzkiej 

muzyki .  Ponadto młodsi  uczniowie 

przygotowali prace plastyczne dotyczące 

symbolów Irlandii, takich jak zielona 

koniczynka, czy najbardziej znane skrzaty 

irlandzkie - Leprikony. Preferowanym 

kolorem w tym dniu był kolor zielony. Kto nie 

miał na sobie choć symbolicznego zielonego 

elementu, zgodnie z irlandzką tradycją został 

wyszczypany przez innych uczniów.

Już po raz drugi obchodziliśmy 

Światowy Dzień Liczby Pi. W przeddzień 

tego święta chętni uczniowie z kl. V D i VI D pod 

opieką nauczyciela matematyki dzielili się 

ciekawostkami dotyczącymi liczby pi. Można 

było posmakować okrągłych ciasteczek i przy 

okazji dowiedzieć się, jak otrzymuje się 

przybliżoną wartość liczby pi. Data tego święta 

- 14 marca nie jest przypadkowa. Wybrano ją 

z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi 

rozwinięcia dziesiętnego liczby pi, jako że data 

„14 marca” zapisywana jest w USA jako 

„3.14”, gdzie głównie obchodzi się to święto. 

W jęz. angielskim słowa pi oraz pie (ciasto, 

placek) mają zbliżoną wymowę, a placki 

często są okrągłe. Z tego powodu w Dniu 

Liczby Pi podawanymi daniami są: pizza pie 

(placki pizzy), apple pie i inne podobne ciasta. 

Liczba Pi, nazywana też ludolfiną, jest jedną z 

pierwszych odkrytych przez człowieka liczb 

niewymiernych. Oznacza stosunek długości 

obwodu koła do długości jego średnicy. Jest też 

pierwszą literą greckiego słowa „perimetron”, 

oznaczającego obwód. Za rok po raz kolejny 

będziemy świętować Dzień Liczby Pi.

Z okazji Światowego Dnia Wody 

przypadającego 22 marca, w naszej szkole 

opiekunowie Klubu Pr zyrodniczo -  

Turystycznego przygotowali  gazetki 

pt. „WODA TO SKARB”. Z jednej strony 

przybliżały nam one problem nadmiernego 

zużycia wody w różnych zakątkach świata 

o raz  i n fo rmowa ły  o  kon i e c zno ś c i  

oszczędzania malejących zasobów wodnych, 

a z drugiej strony zachęcały do spożywania 

wody pochodzącej z naturalnych źródeł. 

Ponadto przez dwa dni, w czasie przerw, 

uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału 

w quizie hydrologicznym. Po rozwiązaniu 

zagadek dotyczących tematyki wodnej 

w nagrodę otrzymali kubek czystej, źródlanej 

wody. Wychowawcy mogli przeprowadzić 

z a j ę c i a  wed ł ug  zap roponowanego  

scenar iusza.  W niektórych klasach 

prezentowany był film pt. „Niezwykła podróż 

kropelki”. Akcja miała na celu zachęcenie  

uczniów do oszczędzania wody, która jest 

naszym wspólnym skarbem. Członkowie tego 

Klubu uczestniczyli też w zajęciach, gdzie 

mogli wykazać się swoimi zdolnościami 

kulinarnymi. Dzieci z przejęciem wykonywały 

swoje zadania: obierały warzywa, owoce, 

kroiły produkty, smarowały chleb, na który 

według swoich pomysłów dobierali różne 

dodatki. Efektem ich pracy były kolorowe 

kanapki oraz sałatki owocowe.

W ramach współpracy nawiązanej przez 

dyrektora, p. Bernadettę Nowak, między 

naszą szkołą, a Stowarzyszeniem 

Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne 

„Promyk”- Oddział Witkowo, miało 

miejsce spotkanie z kosmetyczką, p. Justyną 

N a w r o c k ą ,  w ł a ś c i c i e l k ą  g a b i n e t u  

kosmetycznego „ Gracja”. Panie w miłej 

atmosferze mogły spędzić czas korzystając 

z zabiegów kosmetycznych na twarz i ręce. 

N a z a k o ń c z e n i e  s p o t k a n i a  b y ł y  

podziękowania i drobne upominki. Od marca 

bieżącego roku, w sali gimnastycznej szkoły 

odbywają się zajęcia aerobicu cardio. 

Prowadzi je p. Agnieszka Biela. W każdy 

wtorek i czwartek o godz. 18.00 zapraszamy 

wszystkie chętne panie. Inicjatorką zajęć jest 

również dyrektor szkoły.

 (sp)
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Przedszkolne wiadomości z Mielżyna

„Czerwony Kapturek”

Dnia 16 marca 2015r. uczniowie Koła 

Teatralnego z Gimnazjum wraz z opiekunem 

p. H. Gulińską pokazali wszystkim 

p r z e d s z k o l a k o m  p r z e d s t a w i e n i e  

pt: „Czerwony  Kapturek”. Piękna sceneria 

i nastrój pozwoliły dzieciom przenieść się 

w świat bajek. Były brawa, uśmiechy, a nawet 

łzy za sprawą groźnego i przebiegłego wilka. 

Dzieci w tym roku przedszkolnym realizują 

ogólnopolski program - „Bezpieczne 

przedszkole”. Po raz kolejny przypomniały 

sobie zasady postępowania z nieznajomym, 

dzięki bajce o wilku i dziewczynce.

Witaj Wiosno!

20 marca 2015 r. przedszkolaki pożegnały 

Zimę. Razem z wychowankami Domu Pomocy 

Spo łeczne j  w Mie lżyn ie  wyruszy ły  

w wiosennym przemarszu z Marzanną nad 

wodę. Przy akompaniamencie grzechotek, 

z kolorowymi pomponami  żegnały Zimę. 

Symbolicznie wrzuciły kukiełkę do wody, aby 

odpłynęła jak najdalej. Odwiedziły DPS 

w Mielżynie  i na placu zabaw integrowały się 

w zabawie z dziećmi. Wesołe i uśmiechnięte 

wracały do przedszkola ze śpiewem 

na ustach. Pomysłodawczynią imprezy była 

p. Ela Kowalska, która od lat współpracuje 

z DPS w Mielżynie.

„Smaki Europy”

Przedszkolaki z grupy 3 z wych. Ewą Popek 

w Kuchcikowie będą poznawały przez marzec 

i  kwiecień smaki z różnych państw Europy. 

25 marca przeniosły się do Grecji. Dowiedziały 

się o teatrze, muzyce oraz kuchni greckiej. 

Wykonały sałatkę grecką, która bardzo 

im smakowała. W przystrojonej sali, 

w niebieskich bluzeczkach i białych 

fartuszkach wyglądały jak greccy kucharze. 

Kolejne państwo, które odwiedzimy to 

Włochy!

Już niedługo I klasa!

N a j s t a r s z e  p r z e d s z k o l a k i  p o w o l i  

przygotowują się do roli uczniów. Intensywnie 

uczą się pisać, liczyć i opowiadać. 

Samodzielnie wykonują książeczki, prace 

plastyczne oraz biorą udział w konkursach 

plastycznych na różnych szczeblach. Krzyś 

czeka na nagrodę w konkursie Moje miasto - 

moja wieś z przedszkola w Jaśle. Zespół 

Gwiazdeczki przygotowuje się do I Przeglądu 

wokalnego przedszkoli i szkół podstawowych 

„Wiosna w piosence”. Dzięki zabawie i różnym 

aktywnością nauka staje się łatwa 

i przyjemna.
(E.P.)

Zwycięstwo Koszykarek OKSiR Witkowo

Nasze koszykarki od początku meczu ruszyły 

do ataku z równie zmobilizowanymi 

koszykarkami drużyny gości. Pierwsze pięć 

minut meczu było bardzo wyrównane, a w 

ko le jnych  OKS IR  Wi tkowo  pr ze ją ł  

prowadzenie. Pomimo, że w naszym zespole 

brakowało trzech zawodniczek stałego składu 

pozostałe bardzo dzielnie zdobywały punkty. 

Nie obyło się również bez błędów i 

n iewykorzystania dobrych sytuacj i .  

Koszykarki z OKSIR Witkowo będąc na tym 

poziomie rozgrywek już same potrafią ocenić 

swoją grę i starają się  niwelować błędy. Wynik 

meczu 61:32 potwierdził dobrą formę naszych 

dziewcząt. Prawie wszystkie z koszykarek 

zdobyły punkty dla drużyny: Soszyńska Julia - 

13 pkt., Kaczyńska Natalia - 10 pkt., Borys 

Klaudia - 8 pkt., Jóźwiak Weronika - 8 pkt., 

Karasiewicz Martyna - 7 pkt., Nowicka 

Zuzanna - 6 pkt., Woźniak Joanna - 4 pkt., 

Gawrońska Laura - 2 pkt., Cieślik Paulina - 2 

pkt., Jarecka Karolina - 1 pkt.

(M.G.)

W sobotę 18.14.2014 r. w Witkowie koszykarki OKSIR Witkowo zagrały drugi 

mecz rozgrywek Wojewódzkiej Ligii z drużyną UKS OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp. 

„Smaki Europy” - Grecja

Rodzice malują pisanki

Wielkanoc

„Czerwony Kapturek”
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§zorganizowałem naradę z sołtysami 
i przewodniczącymi zarządów osiedli. 
Podczas narady przedstawiłem informację 
z przebiegu zebrań wyborczych w sołectwach 
i osiedlach. Następnie Sołtysom, którzy nie 
zostali wybrani na kolejną kadencję, 
wręczyłem podziękowania za wieloletnią 
pracę i wszelkie działania podjęte dla 
r o z w o j u ,  p o p r a w y  j a k o ś c i  ż y c i a  
i funkcjonowania lokalnej społeczności, 
natomiast Sołtysom i Przewodniczącym 
Zarządów Osiedli, którzy zostali wybrani na 
ko le jną  kadenc ję  wręczy łem l i s ty  
gratulacyjne i życzenia. Podczas narady 
przeprowadzono szkolenie z zakresu obrony 
cywilnej pt. „Rola i zadania sołtysów 
w realizacji zadań z zakresu powszechnej 
samoobrony ludnośc i ,  zar ządzania 
kryzysowego oraz spraw obronnych 
na terenie Gminy i Miasta Witkowo 
zgodnie z aktualnymi obowiązującymi 
ustawami i rozporządzeniami”. Następnie 
przedstawiłem informację na temat budżetu 
G m i n y  z  u w z g l ę d n i e n i e m  z a d a ń  
inwestycyjnych zaplanowanych na 2015r. 
Dokonano również wyborów 3 Delegatów: 
Panów Ireneusza Kwapicha, Stanisława 
Przybylskiego i Stanisława Janasa na Ogólne 
Zebranie Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Sołtysów w Koninie, dwóch członków Zarządu 
Gminnego Koła Sołtysów Panią: Beatę 
Starczewską i Panią Jadwigę Walerczyk 
i Przewodniczącego Gminnego Koła Sołtysów 
w Witkowie Pana Jerzego Nowaka. 
Pracownik Biura Powiatowej Izby Rolniczej 
w Gnieźnie przedstawiła informację na temat 
wyborów do Rad Powiatowych do 
„Wielkopolskiej Izby Rolniczej” planowanych 
na dzień 31 maja br. 

§u c z e s t n i c z y ł e m  w  s p o t k a n i u  
z przedstawicielami zarządu kostrzyńsko-
słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(SSE). Głównym tematem spotkania było 
o m ó w i e n i e  z a s a d  i  w a r u n k ó w  
funkcjonowania SSE, tworzenia podstref oraz 
wynikających z tego faktu obowiązków 
i korzyści. 

§wspólnie z Zastępcą Marianem Gadzińskim 
i Radnym Rady Miejskiej Adamem Kowalskim 
brałem udział w spotkaniu zapoznawczo-
organizacyjnym zorganizowanym przez 
Panią Sołtys Mielżyna - Gabrielę Szeszycką. 

§uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym 
przez Kurię Metropolitalną w Gnieźnie, 
którego celem było omówienie współpracy 
przy organizacji Światowych Dni Młodzieży. 

§wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej Panem Marianem Walczakiem 
uczestniczyliśmy w zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym Zarządu ROD im. Gen. Karola 
Świerczewskiego w Witkowie pr zy 
ul. Dworcowej. 

§uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym 
z okazji DNIA KOBIET przez Zarząd Koła 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych w Witkowie oraz w „Dniu 
K o b i e t ”  z o r g a n i z o w a n y m  p r z e z  

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Kulturalne 
„Promyk” oraz Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Witkowie.

§uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu 
Miejsko-Gminnego OSP w Witkowie. 

§dla mieszkańców naszej gminy z okazji „Dnia 
Kobiet” zorganizowany został występ 
Kabaretu „K2”, który odbył się w hali 
widowisko-sportowej przy ul. Czerniejewskiej 
w Witkowie. 

§uczestniczyłem w spotkaniu Wójtów, 
Burmistrzów zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie Światowid w Łubowie.

§uczestniczyłem w uroczystym ogłoszeniu 
wyników XIV Edycji Konkursu „Wielkopolski 
Rolnik Roku 2014”, która odbyła się na 
terenie MTP w Poznaniu.

§ brałem udział w koncercie zespołu ARETE 
„Małżeństwo to jest to!”, który odbył się 
w Kościele Św. Mikołaja w Witkowie. 

§uczestniczyłem w spotkaniu informacyjnym 
połączonym z konferencją prasową na temat 
„PŁATNOSCI OBSZAROWE w 2015 r.”, które 
odbyło się w Sali Sesyjnej Starostwa 
w Gnieźnie. 

§brałem udział w wiosennym spotkaniu 
z zespołem „MY MŁODZI”, które odbyło się 
w Przedszkolu Miejskim przy ul. Jasnej 
w Witkowie. 

§ uczestniczyłem w Zgromadzeniu Związku 
Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego 
w Powidzu .

§z okazji V rocznicy upamiętnienia święta - 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”, delegacja Radnych Rady 
Miejskiej w Witkowie złożyła kwiaty i zapaliła 
zn i cze  pr zy  Pomniku Powstańców 
Wielkopolskich w Witkowie.

§podpisałem umowę z Gminnym Klubem 
Sportowym „Victovia” Witkowo na 
przekazanie dodatkowej kwoty 15 000,00 zł. 
na działalność statutową klubu .

§z o r g a n i z o w a ł e m  s p o t k a n i e  
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 zgłoszone na posiedzeniach 
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Z zakresu obrotu nieruchomościami:
§do zasobu Gminy nabyto  dz ia łk i  

niezabudowane o pow. łącznej 0,1800 ha 
położone w Witkowie. Nabyte grunty 
stanowią część ulicy Piastowskiej. 

§ogłoszono III przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących dwa 
lokale mieszkalne położone w Witkowie przy 
ul. Kosynierów Miłosławskich 2. Cena 
wywoławcza za jeden lokal to 32 400,00 zł.

§wydałem decyzję zatwierdzając podział 
nieruchomości położonej w Witkowie.

Z zakresu ochrony środowiska:
§trwa realizacja zadania polegającego na 

usuwaniu dr zew suchych,  chorych 
i zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia 

oraz wykonaniu zabiegów polegających na 
cięciach sanitarnych i technicznych drzew na 
działkach stanowiących własność gminy 
Witkowo. Prace wykonywane są w oparciu 
o rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż drzew 
na pniu oraz zapytanie ofertowe na prace 
pielęgnacyjne drzew. Powyższe prace 
wykonuje firma GARDENIA Tomasz Hernacki 
z siedzibą w Gnieźnie.

§w ramach Konkursu - Azbest 2015 złożono 
wniosek do Ministerstwa Gospodarki 
o dotację na wykonanie aktualizacji 
inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest na terenie gminy Witkowo 
i wprowadzenie wyników inwentaryzacji do 
Bazy Azbestowej. Do realizacji zadania 
wybrano w drodze zapytania ofertowego 
Zakład Analiz Środowiskowych Eko - Precyzja 
Czupryn Paweł z siedzibą w Ustroniu.

§wydano 17 decyzji w sprawie usunięcia drzew 
i krzewów z terenu Gminy i Miasta Witkowo, 
w tym 1 decyzję z odmową usunięcia drzewa.

§zaopiniowano pozytywnie 1 wniosek 
o udzielenie dotacji na budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków w Ruchocinie oraz jeden 
wniosek na budowę pr zydomowej  
oczyszczalni w Ćwierdzinie.

Z zakresu oświaty:
§zorganizowano spotkanie z dyrektorami 

placówek oświatowych. Podczas spotkania 
omówiono między innymi sprawy dotyczące 
podziału ostatecznych kwot subwencji 
oświatowej na rok 2015, kontroli w zakresie 
w y n a g r a d z a n i a  p r a c o w n i k ó w  
n iepedagog i c znych ,  p r zyznawan ia  
stypendiów naukowych dla uczniów 
gimnazjów, rekrutacji dzieci do szkół 
i przedszkoli oraz funkcjonowania placówek 
oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

§ogłoszono konkursy na stanowisko 
dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Mielżynie oraz Przedszkola Miejskiego 
w Witkowie.

Z imprez kulturalno - sportowo - 
rekreacyjnych:
§zakupiono puchary i piłki nożne dla 

zwycięzców III Feryjnego Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej rocznik 2006 i młodsi.

§w hali widowisko-sportowej w najbliższą 
niedzielę zostanie zorganizowany XII 
Wielkanocny Turniej Klas I-III Szkół 
Podstawowych. 

§odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej na szczeblu Miejsko-Gminnym 
„ M ł o d z i e ż  z a p o b i e g a  p o ż a r o m ” .  
Wyróżniający się w poszczególnych 
kategoriach wiekowych uczestnicy Gminnego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej otrzymali 
dyplomy i nagrody. Osoby te reprezentowały 
naszą Gminę na szczeblu powiatowym, który 
odbył się w Czerniejewie. W kategorii Gmina 
nasi reprezentanci zajęli I i III miejsce, 
a Kacper Ziemba uczeń Gimnazjum im. 
Adama Borysa w Witkowie będzie 
reprezentował powiat gnieźnieński na 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu 
wojewódzkim.

§odbyła się III Runda „Witkowskiej Ligi 
Strzeleckiej” z karabinka pneumatycznego 
organizowanej przez Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie i Sekcję Strzelecką LOK - Witkowo. 
Zakończenie przewidziane jest na dzień 
21 czerwca 2015r.

§zakupiono medale i nagrody sportowe 
w postaci sprzętu do tenisa stołowego dla 
zwycięzców Otwartych Mistrzostw Gminy 
Witkowo w Tenisie Stołowym, w których 
wzięło udział 82 zawodników.

§w ramach ferii zimowych dofinansowano 
wyjazdy dzieci i młodzieży na baseny do 
Mogilna i Poznania oraz zorganizowano 
Otwarte Mistrzostwa Witkowa Modeli 
Halowych.

§zakupiono puchary dla zwycięzców turnieju 
Piłki Ręcznej Klas V szkół podstawowych 
z Gminy Witkowo, Niechanowo i Trzemeszno.

W ramach współpracy samorządu 
gminnego z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie 
gminy i miasta dofinansowano między 
innymi:
§wyjazd uczniów szkół gimnazjalnych do 

Jarocina na Mistrzostwa Rejonu w Piłce 
Siatkowej oraz szkół podstawowych chłopców 
i dziewcząt w piłce ręcznej do Gniezna 
i Czerniejewa.

§dofinansowano wyjazd dziewczyn ze Szkoły 
Podstawowej w Witkowie na Turniej Rejonowy 
w Piłce Koszykowej do Plewisk.

§wyjazd członków Stowarzyszenia Centrum 
Rehabilitacyjno-Kulturalnego „PROMYK” na 
spotkanie integracyjne z okazji Światowego 
Dnia Inwalidy do Powidza. 

§dofinansowano wyjazd dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego na mecz 
: Lecha Poznań z Legią Warszawa, który 
odbył się w Poznaniu.

§w nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie 
Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego, dofinansowano wyjazd 
młodzieży Gimnazjum im. Adama Borysa 
w Witkowie na warsztaty przyrodnicze do 
Chalina 

§zapewniono transport uczniów Gimnazjum 
i m .  A d a m a  B o r y s a  w  W i t k o w i e  
uczestniczących w Powiatowym Turnieju 
Wiedzy Morskiej.

Z zakresu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych:
§zakupiono nagrody książkowe dla laureatów 

X Gminnego Konkursu Recytatorskiego klas 
IV-VI szkół podstawowych.

§dofinansowano zakup nagród dla zwycięzców 
I Rodzinnego Wielkanocnego Turnieju 
promującego zdrowy styl życia oraz 
przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym 
„Alkohol, Papierosy, narkotyki”, którego 
organizatorem jest Gimnazjum im. Adama 
Borysa w Witkowie.

§jako Gmina Witkowo przystąpiliśmy do VIII 
Edycj i  Sztafety Trzeźwości Powiatu 
Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 
19 kwietnia br.
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§przekazaliśmy materiały profilaktyczno-
edukacyjne do placówek oświatowych 
w związku z przystąpieniem do udziału 
w Kampanii Ogólnopolskiej „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” oraz „Odpowiedzialny 
Kierowca - 2015”.

§dofinansowano Programy Profilaktyczno-
Edukacyjne, które będzie realizowała 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo 
w 2015 roku. 

Z zakresu inwestycji:
§trwają prace związane z budową Centrum 

Kultury w Witkowie. Obecnie trwają prace 
posadzkarskie, dekarskie i elewacyjne oraz 
prace związane z wykonaniem instalacji 
wewnętrznych.

§podpisano umowę na wykonanie aktualizacji 
inwentaryzacji oraz oceny stanu i możliwości 
bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest dotyczącą osób 
fizycznych i prawnych na terenie Gminy 
i Miasta Witkowo w ramach „Konkursu - 
Azbest 2015 !” Wykonawcą jest ZAKŁAD 
ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH EKO-PRECYZJA 
CZUPRYN PAWEŁ z Ustronia za kwotę 
13.200,00 zł brutto.

§wykonano utwardzenie dróg gminnych 
żużlem w miejscowościach: Dębina, 
Ruchocinek, Ruchocin, Gorzykowo. 

Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych 
środków finansowych:
§podpisałem umowę w ramach programu 

„Animator - Moje Boisko ORLIK 2012” 
o p r z y z n a n i u  d o f i n a n s o w a n i a  
wynagrodzenia animatora, który organizuje 
i prowadzi zajęcia sportowo-rekreacyjne na 
obiekcie sportowym, wybudowanym 
w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 
2012” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej.

§trwa przygotowywanie dokumentów do 
wniosku o dofinansowanie projektu 

związanego z modernizacją strefy 
r e k r e a c y j n o - w y p o c z y n k o w e j  p r z y  
zabytkowym wiatraku „Koźlak” w Kamionce 
w ramach V edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś.” W ramach projektu 
planowane jest doposażenie istniejącego mini 
placu zabaw dla dzieci i zakup urządzeń 
zabawowych, wykonanie ogrodzenia działki, 
stworzenie miejsca wypoczynku, poprzez 
zakup i montaż altany, zakup 2 ławek 
parkowych, wykonanie nowych nasadzeń 
drzew i krzewów. Szacunkowa wartość 
projektu to kwota 45 000,00 zł. Wartość 
dofinansowania w ramach programu to 
kwota 30 000,00 zł.

§trwa realizacja projektu związanego 

z wydaniem publikacji ukazującej Gminę 
Witkowo na przełomie XX i XXI wieku, 
w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Głównym celem zadania jest promocja 
dziedzictwa kulturalno-historycznego 
obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Całkowity koszt zadania to kwota 12 180,00 
zł brutto. 

Strategia zrównoważonego rozwoju 
Gminy i Miasta Witkowo:
§w okresie od 25 lutego do 18 marca 2015r. 

trwały konsultacje społeczne opracowanej 
Prognozy Oddziaływania Na Środowisko dla 
„Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy 
i Miasta Witkowo do roku 2020.” Dokument 
został również przesłany do Wielkopolskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu, celem 
zaop i n i owan i a .  Po  zakoń c zony ch  
procedurach projekt strategii wraz 
z opracowaną prognozą otrzymał pozytywną 
opinię tych organów. 

Krzysztof Szkudlarek

cd. ze str. 10

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 21 kwietnia 2015r.

 WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONEJ W OŚRODKU 

WYPOCZYNKOWYM  W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA 

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

OGŁOSZENIE

Drużyna OKSiR Orlik Witkowo na Finale
Wojewódzkim Turnieju Tymbark
Drużyna OKSiR Orlik Witkowo rocznik 2005 brała udział w XV edycji Turnieju 

„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” po eliminacjach powiatowych 

chłopcy zakwalifikowali się do Finału Wojewódzkiego.

13 kwietnia 2015 r. w Grodzisku 
Wielkopolskim młodzi piłkarze rozegrali 
mecze w swojej kategorii wiekowej. Zespoły 
rywalizowały ze sobą o najwyższą stawkę jaką 
był udział w Wielkim Ogólnopolskim Finale, 

który odbędzie się w dniu 2 maja na Stadionie 
Narodowym w Warszawie. Nasza drużyna po 
zaciętej walce zajęła 5 miejsce na 32 zespoły. 

(M.G.)
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Nabór wniosków do Programu Działaj Lokalnie IX

Chcesz zmieniać świat? Chcesz wyzwolić jeszcze więcej energii społecznej? 

Pomożemy Ci! Znów rusza finansowe wsparcie z programu Działaj Lokalnie. 

Sięgnij po nie! Teraz jest czas składania wniosków.

Czym jest Działaj Lokalnie? To program który finansuje lokalne inicjatywy 

mieszkańców małych miast i wsi tak, by ich mała ojczyzna była jeszcze 

piękniejsza. Muzyczny festiwal, nowy plac zabaw, piknik, szlak konny, 

warsztaty kulinarne? Dołożymy się do nich. Przez 7 lat trwania programu 

na wasze pomysły przeznaczyliśmy już 404 694 złotych. Efekty Waszych 

inicjatyw widać już w 14 gminach. 

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie 

Światowid ogłasza nabór wniosków do 

Programu Działaj Lokalnie IX 

Termin składania wniosków: 

13.04.2015 r. - 13.05.2015r. 

Wnioski można składać poprzez 

dostępny na stronie: 

http://system.dzialajlokalnie.pl

W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” 

wspierane będą projekty, które inicjują 

współpracę mieszkańców na rzecz dobra 

wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji 

rozwojowych, poprawie jakości życia. 

W rezultacie podejmowane działania mają 

przyczyniać się do budowania lokalnego 

kapitału społecznego. Program jest 

prowadzony z myślą o organizacjach 

pozarządowych oraz grupach nieformalnych, 

które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich 

społecznościach żyło się lepiej. 

W ramach konkursu przewidywane jest 

przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne 

projekty, które:

GENERATOR 

WNIOSKÓW 

�zakładają współdziałanie mieszkańców, 

dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów 

o charakterze dobra wspólnego,

�wynikają z konkretnych potrzeb danej 

społeczności,

�mają jasno określony cel, dobrze 

zaplanowane działania, mierzalne rezultaty 

i rozsądne koszty realizacji,

�przewidują takie działania, które będą 

kierowane do określonej grupy odbiorców, 

a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

�będą realizowane wspólnymi siłami 

mieszkańców i instytucji życia lokalnego - 

samorządów, przedsiębiorców i organizacji 

społecznych,

�będą umiejętnie i w sposób przemyślany 

angażowały zasoby lokalne - naturalne, 

społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania 

akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające 

krócej niż 3 miesiące) oraz projekty, które 

z roku na rok powielają te same działania.

Program adresowany jest do:

�organizacji pozarządowych posiadających 

osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, 

oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub 

klubów sportowych zarejestrowanych 

w ewidencji Starosty Powiatowego), 

z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich 

oddziałów, fundacji utworzonych przez partie 

po l i t y c zne ,  s pó ł dz i e l n i  s o c j a l ny ch  

i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów 

lokalnych, Lokalnych Grup Działania 

i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych 

Organizacji Turystycznych (działających na 

podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 

o  i w oparciu 

o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie 

z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków 

stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą 

aplikować organizacje w likwidacji.

�grup nieformalnych (w tym także 

oddz ia łów  t e renowych  o rgan i za c j i  

nieposiadających osobowości prawnej), 

w których imieniu wniosek złoży organizacja 

pozarządowa(jak wyżej)  lub jedna 

z następujących instytucji publicznych: 

przedszkole publiczne, szkoła publiczna, 

instytucja kultury, biblioteka publiczna, 

ośrodek pomocy społecznej. Instytucje 

te muszą posiadać osobowość prawną 

lub dysponowaćstosownym pełnomocnictwem 

od organu, któremu podlegają, do 

Polskiej Organizacji Turystycznej

r e p r e z e n t o w a n i a  g o  w  z a k r e s i e  

u m o ż l i w i a j ą c y m  p r z e p r o w a d z e n i e  

planowanych działań, podpisanie umowy oraz 

rozliczenie projektu.

�grup nieformalnych, występujących 

z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. 

Inicjatywa DL (definicja w części VII pkt.3 

w regulaminie konkursu)

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje 

i instytucje oraz grupy, które:

�mają siedzibę w gminach: Czerniejewo, 

Czerwonak, Kiszkowo, Kostrzyn, Mieleszyn, 

Nekla, Orchowo, Niechanowo, Trzemeszno, 

Witkowo.

�planują prowadzić działania na terenie 

jednej z wymienionych gmin.

�Kwota wnioskowanej dotacji nie może 

przekraczać 6.000 złotych.

Program Działaj Lokalnie IX finansowany 

jest ze środków Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizowany przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 

Stowarzyszenie Światowid 

Więcej informacji na temat programu 

można uzyskać w biurze Stowarzyszenia 

Światowid telefonicznie, mailowo bądź 

osobiście lub na spotkaniach szkoleniowo - 

informacyjnych organizowanych w ramach 

naboru wniosków - www.swiatowidlubowo.pl

Rodzinnie w gimnazjum

Gimnazjum Witkowo, już po raz kolejny w tym roku zorganizowało imprezę, 

której celem było zaktywizowanie środowiska szkolnego.

Integracja rodziców, uczniów i nauczycieli 

była widoczna na każdym kroku. Sukces 

w poszczególnych konkurencjach zależał 

bowiem od stopnia współpracy starszych 

i młodszych. I Rodzinny Wielkanocny Turniej 

sportowo-rekreacyjny „Wielka (moc) tuż, 

tuż...” zgromadził ponad 100 uczestników. 

Witkowska placówka bierze udział w akcjach: 

„WF z klasą” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

Zawody nawiązywały do obu przedsięwzięć. 

Sportowcy wzięli udział w następujących 

konkurencjach: badminton (debel uczniowski, 

debel rodzinny), rzut do tarczy, skakanka, 

rzuty do kosza (rodzinny), żółwia jazda na 

rowerze, rzut ringo, przeciąganie liny (skład 

drużyny: klasa, wychowawca, rodzice, 

sympatycy)...
(na)
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Katalog Firm

Wybory do Izby Rolniczej 

W dniu 31 maja 2015 r. każdy rolnik uczestnicząc w wyborach przedstawicieli 

do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zadecyduje o tym, kto będzie 

powiernikiem jego interesów, gdyż izba rolnicza jest niezależna w wykonywaniu 

swych zadań i podlega jedynie ustawom. 

Każdy członek izby rolniczej, a więc rolnik 

prowadzący gospodarstwo rolne czy działy 

specjalne produkcji rolnej lub członek 

spółdzielni, posiada zarówno czynne, jak 

i bierne prawo wyborcze. Oznacza to, że może 

nie tylko dokonywać wyboru swych 

przedstawicieli (delegatów), lecz także 

kandydować w wyborach do izb rolniczych. 

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani 

delegaci mają wpływ, m.in. na: 

� rozwiązywanie zgłaszanych przez 

rolników problemów, 

� projekty aktów prawnych z zakresu 

produkcji rolniczej, rynku rolnego czy prawa 

miejscowego, poprzez ich opiniowanie 

(np. wysokości podatku rolnego), 

� poprawę sy tuac j i  ekonomiczne j  

w rolnictwie i warunków życia na wsi, 

� kształt edukacji i doradztwa rolniczego 

oraz podnoszenie kwalif ikacj i  osób 

pracujących w rolnictwie, 

� współpracę z polskimi i zagranicznymi 

organizacjami producentów rolnych, 

� p o p r a w ę  s t a n u  ś r o d o w i s k a  

przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi, 

� ochronę dziedzictwa kulturowego 

w regionie. 

Ponadto delegaci wyrażają opinię o tzw. 

odrolnieniu gruntów w swoich gminach, 

o planach dzierżawy czy sprzedaży 

nieruchomości dokonywanych przez Agencję 

Nieruchomości  Rolnych, uczestniczą 

w s z a c o w a n i u  s z k ó d  w y w o ł a n y c h  

niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi 

lub spowodowanych przez zwierzynę łowną. 

Działania zmierzające do rozwiązania 

powyższych problemów można skutecznie 

prowadzić tylko wtedy, gdy naszymi 

reprezentantami w izbie rolniczej będą osoby 

aktywne i kompetentne, cieszące się 

zaufaniem swojego środowiska zawodowego. 

Jeżeli weźmiemy udział w wyborach i tym 

samym wyłonimy spośród siebie najlepszych, 

godnych zaufania działaczy, przekażemy im 

mocniejszy mandat do reprezentowania 

naszych interesów. 

Wypełniając mandat członka rady 

powiatowej lub walnego zgromadzenia izby 

rolniczej delegaci mają okazję do licznych 

spotkań z przedstawicielami instytucji 

działających na rzecz rolnictwa, np. 

ministerstwa, agencji i inspekcji rolnych czy 

samorządu terytorialnego wszystkich 

szczebli. Spotkania te są nie tylko okazją do 

bezpoś redn iego  uzyskan ia  w iedzy  

w kwestiach interesujących rolników, lecz 

także do przekazywania problemów 

nurtujących nasze środowisko zawodowe. 

Członkowie Rad Powiatowych poprzez biura 

Izby regularnie otrzymują aktualne 

informacje na temat sytuacji w rolnictwie 

i o projektach aktów prawnych. 

Dodatkowych informacji na temat 

wyborów udzielają biura powiatowe i biuro 

wojewódzkie WIR. 

W s z e l k i e  d o k u m e n t y  z w i ą z a n e  

z przeprowadzeniem wyborów znajdą 

Państwo na naszej stronie internetowej 

www.wir.org.pl w zakładce „Wybory”.

(W.I.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) 

tel. kom. 512 910 745 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 e-mail: info@witkowo.pl

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35), e-mail: kierownikusc@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) 

tel. kom.  505 325 590, e-mail: sport@witkowo.pl

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) e-mail: rada@witkowo.pl

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) tel. kom.  505 352 591, 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 w Witkowie tel. 61 4779 277 

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

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 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

HDK WITKOWO
Zaprasza na akcje poboru krwi, które odbędą się w 2015 roku:

27 czerwca, 12 września i 12 grudnia

od godz.8:30 w sali OSP Witkowo

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców
Gminy Witkowo

Porady prawne obejmują różne dziedziny prawa, w tym prawa: pracy, spadkowego, 

rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, bankowego, konsumenckiego oraz ubezpieczeń 

społecznych.

Z porady prawnej będzie można skorzystać w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 

18,oo do 20,oo w Świetlicy Terapeutycznej w Witkowie przy ulicy Sportowej 15 (korty tenisowe).

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady powinny w miarę możliwości zabrać ze sobą 

dokumentację dotyczącą ich spraw, co pozwoli na dokładniejsze zapoznanie się z problemem.

Burmistrz Gminy i Miasta 

Krzysztof Szkudlarek

Informuję, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, 

których udziela radca prawny Pan Łukasz Reselski.
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XII Wielkanocny Turniej Klas I-III Szkół Podstawowych

W niedzielę 29 marca br. o godz. 15.00 w Hali Widowiskowo - Sportowej przy 

ul. Czerniejewskiej odbył się XII Wielkanocny Turniej Klas I-III Szkół 

Podstawowych. Uczniowie spotkali się, by w sportowej atmosferze, 

rekreacyjnie spędzić niedzielne popołudnie.

Na zakończenie zmagań dla każda grupa 

wiekowa otrzymała wielkanocne paczki, a gdy 

wszystkie konkurencje dobiegły końca, młodzi 

sportowcy otrzymali z rąk przedstawicieli 

władz samorządowych pamiątkowe medale. 

Każda szkoła otrzymała puchar i talony na 

sprzęt sportowo - rekreacyjny.

Podsumowując turniej, Burmistrz 

pogra tu lowa ł  zawodn ikom nagród  

i wyróżnień oraz podziękował za uczestnictwo 

i  zaangażowanie.  Oddzie lne s łowa 

podziękowania skierował do nauczycieli, 

opiekunów oraz osób, które przygotowały 

tegoroczny turniej.

W holu hali sportowej można było 

podziwiać wystawę prac plastycznych 

pt. „Wielkanoc 2015” oraz skosztować 

różnego rodzaju ciast przygotowanych przez 

Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej 

w Witkowie.

XII edycja turnieju była udana, 

zapraszamy na kolejny turniej za rok!!!!

(M.T.)

złożył wszystkim obecnym życzenia 

Wielkanocne. Następnie delegacja uczniów 

złożyła na ręce Burmistrza wielkanocny 

upominek wraz z życzeniami świątecznymi. 

Tegoroczny Turniej Wielkanocny uświetniły 

występy artystyczne dzieci ze Szkoły 

Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego pod 

kierunkiem Pań Wiesławy Głowinkowskiej 

i Hanny Pustelnik. Rywalizacja odbywała się 

w trzech kategoriach wiekowych. Konkurencje 

przygotowane zostały przez organizatorów 

dla klas I, II, III, zawody były bardzo 

różnorodne i wymagały dobrej sprawności 

fizycznej.

Jako pierwsi rywalizację rozpoczęły klasy 

I, które zmagały się w konkurencjach: slalom 

matematyczny, tor przeszkód, wyścigi 

kangurów z obręczą „hula - hop”, wieszanie 

prania oraz wyścigi drwali. Drugoklasiści 

mus ie l i  sp rawdz i ć  s i ę  w  bardz ie j  

wymagających konkurencjach: zbieranie jajek 

przez „opętanych szarfą”, wyścig z kołami 

„hula-hop”, sztuka mijania, tor przeszkód, 

wyścig formuły 1. Na uczniów klas III czekały 

konkurencje takie jak: wyścig z kozłowaniem, 

biegi sztafetowe, przekładanie kartonów, 

slalom między „hula - hop”, bieg 

z przenoszeniem piłek. Licznie zgromadzona 

publiczność i rodzice, gromkimi brawami 

dopingowali młodych sportowców.

młodymi sportowcami, licznie przybyłymi 

rodzicami oraz mieszkańcami gminy 

Witkowo.

Turniej rozpoczął się od tradycyjnego 

przemarszu uczestników wokół boiska wraz 

z opiekunami i wysłuchania hejnału Witkowa. 

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof 

Szkudlarek. W swoim przemówieniu 

serdecznie powitał wszystkich przybyłych na 

XII Turniej Wielkanocny, życzył młodym 

sportowcom osiągnięcia dobrych wyników, 

sportowej rywalizacji oraz korzystając z okazji 

Organizatorami Turnieju byli: Urząd 

Gminy i Miasta w Witkowie, Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Witkowie, Szkoła 

Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego 

w Witkowie, Gminna Komisja Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Ce lem tegorocznego turn ie ju  by ło  

upowszechnianie kultury fizycznej dzieci 

i młodzieży, zapewnienie czynnego 

wypoczynku i współzawodnictwa sportowego 

w myśl hasła: „ Wychowanie poprzez sport - 

edukacją jutra”.

Po godzinie 15.00 hala zapełniła się 

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
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„Oblicza wody”
Pod takim hasłem, w dniach 16 - 21 marca 2015r. w witkowskim gimnazjum odbył się Tydzień Wody. Celem nadrzędnym 

było zwrócenie uwagi na życiodajną wodę w aspekcie globalnym. Podczas tego tygodnia odbywały się różnorodne 

przedsięwzięcia edukacyjne, których celem było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, respektowanie zasad 

„fair-play” podczas zmagań konkursowych oraz kształcenie umiejętności współpracy w grupie.

W poniedziałek, 16.03.15 r. odbył się konkurs 

pod hasłem „Woda źródłem życia”. 

Młodzież podczas zmagań konkursowych 

musiała wykazać się rozległą wiedzą o wodzie, 

gdyż pytania obejmowały chemię, biologię, 

fizykę oraz przysłowia. 

We wtorek, 17.03.15r. organizatorzy 

edukacyjnego tygodnia „zabrali” młodzież 

w podróż po świecie - po morzach, oceanach, 

rzekach i jeziorach. W tym dniu odbył się 

konkurs geograficzny pod hasłem „Wodne 

wędrówki”. Zadania dotyczyły wyłącznie 

geografii, a konkretnie znajomości mapy 

świata oraz poszczególnych kontynentów.

W trzecim dniu obchodów Tygodnia 

Wody (18.03.15r.) odbyła się nietypowa 

lekcja ekologii pod hasłem „Woda 

w piosence”, której odbiorcą były dzieci 5-

cio i 6-cio letnie z witkowskiego przedszkola. 

Spotkanie prowadziły uczennice z klas III, 

a ich rozmowom z przedszkolakami 

towarzyszyły piosenki przygotowane 

i zaśpiewane przez uczennice ze szkolnego 

chóru. Odbyło się także wspólne zaśpiewanie 

piosenki pod tytułem „Płynie Wisła, płynie”. 

Na koniec lekcji, uczennice z chóru 

i prowadzące zapros i ły  pr zysz łych 

gimnazjalistów do wspólnych śpiewów 

i tańców.

W czwartek 19.03.15r. odbył się ostatni 

konkurs pod hasłem „Nasz wodny ślad”. 

Tym razem pytania związane były z edukacją 

globalną. Uczniowie musieli wykazać się 

ogromną wiedzą z tego zakresu. Wśród pytań 

pojawiły się np. takie: ile wody jest potrzebne, 

aby wyprodukować 1 kg papieru czy 

1 hamburgera? Nie zabrakło też pytań 

dotyczących zużycia wody przez przeciętnego 

Europejczyka do różnych czynności 

fizjologicznych.

Tego samego dnia, po południu dobyło 

się podsumowanie projektu edukacyjnego pod 

tytułem „Woda źródłem życia”, 

a przygotowanym przez uczniów z klasy II d: 

A leksandrę Grzechowiak,  Maksyma 

K ę d z i e r s k i e g o  o r a z  A d r i a n a  

Niewiadomskiego. Uczniowie wykazali się 

ogromną wiedzą merytoryczną dotyczącą 

znaczenia wody w przyrodzie czy życiu 

człowieka. Projektowi towarzyszyła 

degustacja różnych wód mineralnych, a jej 

celem było zwrócenie szczególnej uwagi na 

etykiety znajdujące się na butelkach.

W piątek 20.03.15r. odbyły się warsztaty 

chemiczne dla uczniów klas I oraz II pod 

hasłem „Brudna woda urody i zdrowia 

nie doda”, które były prowadzone przez 

Panią Jadwigę Biadasz - pracownika 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji w Gnieźnie. Pani Jadwiga, 

przeprowadzi ła szereg doświadczeń 

chemicznych, wskazując np. na obecność 

azotanów i fosforanów w wodzie. Podczas 

pokazów chemicznych zostały także 

wykorzystane produkty, które można znaleźć 

w każdym domu: modra kapusta, cytryna czy 

mydło. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć, 

że proste doświadczenia są w stanie sami 

wykonać w swoich domach. Kolejny poruszany 

aspekt, to zmywarka - urządzenie 

ekologiczne czy nie? Podczas wspólnej 

dyskusji okazało się, że zmywarka ułatwia 

życie, ale nie jest zbyt ekologiczna, gdyż do jej 

wyprodukowania potrzebne jest aż 

100 000 litrów wody. W trakcie warsztatów 

poruszano również zagadnienia dotyczące 

picia wody z kranu czy butelkowanej wody 

mineralnej.

Całemu tygodniowi towarzyszyła 

okolicznościowa wystawa związana z wodą 

i żywnością oraz ścisłych współzależnościach 

między nimi. Tym samym organizatorzy 

odnieśli się do tematyki tegorocznych 

obchodów Światowego Dnia Wody, który 

przypada na 22 marca 2015 r. 

Podsumowując należy stwierdzić, że 

organizowanie takich tematycznych tygodni 

ma swój sens i pozwala również na realizację 

treści podstawy programowej z wielu 

przedmiotów, w tym przypadku przede 

wszystkim z biologii, chemii i geografii. 

(T.M.)

Nie zapominajmy o zwyczajach ludowych!
Wielkanoc to świetna okazja aby przypomnieć sobie zwyczaje ludowe związane 

z tym okresem roku. Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” z Ośrodka Kultury Sportu 

i Rekreacji w Witkowie wystąpił w dniu 8 kwietnia br. z koncertem edukacyjnym 

dla uczniów klas I - IV Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mielżynie. 

W programie przygotowanym przez 
dyrygenta zespołu Katarzynę Wieczorek 
znalazły się piosenki o Marzannie, koguciku, 
gaiku, pisankach i dyngusie. Także dzieci 
zaśpiewały kilka piosenek o wiośnie, 
a Zespól Tańca Ludowego „Mielżyniacy” 
zaprezentował kujawiaka. Dyrektor ZSP 
w Mielżynie Urszula Potaś wręczyła uczniom 

dyplomy i upominki za udział w konkursie na 
palmę wielkanocną zorganizowanym przez 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Witkowie. Inicjatorem i organizatorem 
spotkania był Michał Bocheński. Kolejny 
koncert edukacyjny Zespołu Śpiewaczego 
„My Młodzi” już w maju! Zapraszamy!

(M.B.)


