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Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Witkowie

p.f. Burmistrza 
Gminy i Miasta Witkowo

Wielkanoc to święta nadziei i odradzającego się życia.
Towarzyszący im wiosenny nastrój napawa radością i optymizmem.

Życzymy Mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo, 
pełnych radości i uśmiechu

Świąt Wielkanocnych w gronie rodziny i przyjaciół.
Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności,

a tajemnica Zmartwychwstania niech niesie
ze sobą nadzieję na lepsze życie.
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„SKOWRON PATRONEM”

3 marca 2016 roku, u zbiegu ulic Czerniejewskiej, Braci Łukowskich i Płk. Hynka 

odbyło się uroczyste nadanie imienia sierż. pil. Józefa Skowrona zlokalizowanemu 

tam rondu. Wydarzeniu towarzyszyło odsłonięcie pamiątkowej tablicy ku czci 

naszego wybitnego pilota.

Podczas II wojny walczył u boku aliantów: 

pilotował bombowce i samoloty transportowe, 

został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Przez 

długie lata sierż. Józef Skowron żył 

w zapomnieniu. Mieszkańcy i samorządowcy 

Witkowa w Wielkopolsce przywrócili pamięć 

o pilocie. Uroczyste wydarzenie odbyło 

się w asyście honorowej wojska, były delegacje 

i sztandary oraz zaprezentowała się 

reprezentacyjna orkiestra sił powietrznych 

z Poznania.

Uroczystość rozpoczęła się od odsłuchania 

hymnu RP, po którym pełniący funkcję 

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Pan Łukasz 

Grabowski serdecznie powitał żonę śp. Józefa 

Skowrona Panią Stefanię Skowron oraz syna 

Adama z najbliższą rodziną.

Wśród zaproszonych znaleźli się: Pani Beata 

Tarczyńska - Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, 

radni Powiatu Gnieźnieńskiego: Andrzej 

Kwapich, Krystyna Żok, Telesfor Gościniak, Radni 

Rady Miejskiej w Witkowie, Ks. ppłk Kapelan 

Piotr Gibasiewicz oraz Księża z ościennych 

parafii, płk mgr inż. pil. Michał Erdmański - 

Zastępca Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa 

Transportowego w Powidzu przybył w imieniu płk 

mgr pil. Krzysztofa Walczaka Dowódcy 

3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego 

w Powidzu, płk mgr inż. Dariusz Płóciennik - 

Zastępca Dowódcy 33. Bazy Lotnictwa 

Transportowego w Powidzu przybył w imieniu płk 

pil. mgr inż. Mieczysława Gaudyn - Dowódcy 33. 

Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, 

Dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów 

JWK Lubliniec, Dowódca Zespołu Bojowego 

„C” JWK Lubliniec, Pan Robert Gretzyngier i Pan 

Wojciech Matusiak z Fundacji Historycznej 

Lotnictwa Polskiego - wydawcy książki o Józefie 

Skowronie, Pan Grzegorz Korcz autor tej ksiązki 

oraz grupy rekonstrukcyjne, Pan asp. Sztab. 

Mariusz Masłowski Komendant Komisariatu 

Policji w Witkowie i Pan kpt Przemysław Sitek 

Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej 

w Powidzu, kierownicy, dyrektorzy, prezesi 

zakładów pracy, przedsiębiorcy prowadzący 

działalność gospodarczą na terenie gminy 

Witkowo, dyrektorzy placówek oświatowych 

i kulturalnych, sołtysi, przewodniczący zarządów 

os iedl i ,  prezes i  OSP,  pr zedstawic ie le  

stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych 

działających na terenie Gminy Witkowo, 

Tv Wielkopolska, lokalne media oraz grono 

znajomych, przyjaciół i miłośników lotnictwa.

W swojej wypowiedzi Pan Łukasz Grabowski 

podkreślił m.in. Bardzo się cieszę, że możemy się 

dzisiaj w tym szczególnym miejscu spotkać. 

Rondo im. sierż. pil. Józefa Skowrona jest 

wspólną inwestycją samorządu naszej gminy 

i samorządu powiatu gnieźnieńskiego. Bardzo 

cieszę się, że w grudniu na ostatniej sesji 

ubiegłego roku Rada Miejska podjęła decyzję 

w sprawie ustanowienia patrona nad tym rondem 

ś.p. Józefa Skowrona bohatera września 39 roku 

pilota RAF-u. Współtwórcy pierwszej witkowskiej 

Solidarności, człowieka ikony- Witkowa, którego 

tak wielu z Państwa miało jeszcze szansę poznać. 

Uchwałę Rady Miejskiej w Witkowie 

o nadaniu imienia patrona odczytał Radny Rady 

Miejskiej Pan Adam Kowalski.

Następnie głos zabrała żona ś.p. Józefa 

Skowrona Pani Stefania Skowron:

- W Europejskiej i Polskiej tradycji 

nadawanie ulicom, placom, skwerom i rondom 

stosownych nazw i patronów ma za cel przede 

wszystkim budowanie tożsamości kulturowej 

i historycznej danego miejsca. Ma także 

charakter edukacyjny szczególnie dla młodego 

pokolenia. Jest to formą oddania hołdu 

wybitnym postaciom z różnych obszarów życia 

społecznego, a głownie wszystkim bohaterom 

walk o suwerenność narodu Państwa Polskiego. 

Dziś właśnie mam zaszczyt i przyjemność 

uczestniczyć w tak podniosłej i miłej dla mnie 

i mojej rodziny uroczystości nadania imienia 

mego męża naszemu nowemu rondu. Jesteśmy 

bardzo wzruszeni ja i moja rodzina. Myślę, że to 

nowe rondo spełni swoją pożyteczną rolę dla 

pojazdów, przechodniów, a przede wszystkim dla 

dzieci, które tędy wędrują do szkoły. Dlatego 

życzę wszystkim użytkownikom bezpiecznej 

drogi. 

Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Pani 

Beata Tarczyńska dodała m.in. 

- „mam zaszczyt uczestniczyć w uroczystości 

przecięcia wstęgi otwarcia ronda im. Skowrona 

bohatera lokalnej społeczności, Polaka, który 

walczył na froncie. wykazywał się odwagą 

i patriotyzmem przyjeżdżając z powrotem do 

Polski -tego pragnął. Wrócił, ale już niestety nie 

mógł służyć ojczyźnie w taki sposób, jak w czasie 

wojny. To było jego marzenie. Takie były czasy, że 

nie doceniano tych, którzy oddawali swoje 

zdrowie, swoje życie by bronić granicy naszej 

ojczyzny. Mam nadzieję, że to rondo będzie 

przypominało bohatera Józefa Skowrona”.

Przecięcia wstęgi dokonali: żona Józefa 

Skowrona Pani Stefania Skowron, Pani Beata 

Tarczyńska - Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego 

oraz pełniący funkcję Burmistrza Gminy i Miasta 

Witkowo Pan Łukasz Grabowski, po czym 

Kapelan Piotr Gibasiewicz dokonał poświęcenia 

ronda i nowo odsłoniętej tablicy.

Po odsłuchaniu okolicznościowego utworu 

w wykonaniu orkiestry sił powietrznych, dalsza 

część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej 

Centrum Kultury. Kiedy licznie zebrani zajęli 

miejsca, głos zabrał prowadzący Pan Grzegorz 

Musidlak, który przedstawił charakterystykę 

Pana Tadeusza Janasa. Następnie Pan Łukasz 

Grabowski i Adam Kowalski wręczyli Panu 

Tadeuszowi Janasowi wyróżnienie statuetką 

Rycerza Wita za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 

wspierania tradycji patriotyczno-narodowych 

mające szczególne znaczenie dla rozwoju 

i promocji Gminy i Miasta Witkowo.

Przy okazji odbyła się promocja książki 

poświęconej Józefowi Skowronowi. To niewielka, 

licząca nieco ponad 50 stron publikacja, 

opracowana między innymi na podstawie 

dokumentów, które pan sierżant przywiózł 

z Wielkiej Brytanii. Przygotował ją Pan Grzegorz 

Korcz.

Pełniący funkcję Burmistrza Witkowa Pan 

Łukasz Grabowski złożył wyrazy głębokiego 

szacunku i uznania dla dokonań sierż. Józefa 

Skowrona podkreślając ich wielką wagę. 

M ł o d z i e ż  z  Z e s p o ł u  S z k ó ł  

Ponadgimnazjalnych w Witkowie pod opieką Pań 

Krystyny Żok i Joanny Szlachciak przedstawiła 

wzruszający program słowno -muzyczny 

upamiętniający witkowskiego bohatera.

Żona Józefa Skowrona podziękowała 

organizatorom za inicjatywę, a wszystkim 

zgromadzonym za przybycie życząc przy tym 

takiego umiłowania dla swojej  pasj i  

i determinacji jaką posiadał jej mąż.

Projekt „SKOWRON PATRONEM” otrzymał 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzeja Dudy.
(M.T.)

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
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Najstarsza mieszkanka Gminy Witkowo
skończyła 104 lata 

Pani Józefa nadal cieszy się dobrym 

zdrowiem jest pozytywnie nastawiona 

do życia.

Zgodnie z przyjętą w gminie Witkowo 

tradycją z okazji urodzin Dostojną Jubilatkę 

odwiedziły władze samorządowe w osobach: 

pełniący funkcję Burmistrza Gminy 

i Miasta Witkowo Łukasz Grabowski, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie 

Piotr Jóźwik, Radna Rady Miejskiej 

w Witkowie Monika Andrzejaszek oraz Sołtys 

Sołectwa Czajki Roman Rolewicz.

Pan Łukasz Grabowski składając życzenia 

przekazał jubilatce list gratulacyjny oraz 

piękny bukiet kwiatów, życzył kolejnych 

spokojnych lat  w dobrym zdrowiu 

oraz szczęścia.

Pani Józefa urodziła się 6 marca 1912r. 

w Królewcu, jako córka Katarzyny i Wojciecha 

Staniszewskich. 6 czerwca 1945r. zawarła 

związek małżeński w Urzędzie Stanu 

Cywilnego w Niechanowie ze Stefanem 

Ciesielskim. Dochowali się dwóch synów 

Franciszka i Lucjana. Po zawarciu związku 

małżeńskiego wraz z mężem wyprowadziła 

się do powiatu żagańskiego. W roku 1976 

powróciła do Królewca, gdzie mieszka do dziś 

z synem Franciszkiem i jego rodziną.

Dziś jubilatka korzysta ze spokojnego życia 

emerytki pod troskliwą opieką syna i jego 

najbliższej rodziny.
(M.T.)

Pani Józefa Ciesielska - najstarsza mieszkanka Gminy Witkowo w dniu 6 marca 
świętowała wspólnie z rodziną oraz władzami samorządowymi swoje 104 
urodziny.

1 marca obchodzimy Narodowy
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W całej Polsce środowiska patriotyczne, organizacje społeczne i samorządy 
składają hołd niezłomnym bohaterom antykomunistycznego podziemia, 
wyklętym za obronę naszej niepodległości. Ich walka i tragiczne losy ożywiają 
dzisiaj wyobraźnię wielu pokoleń Polaków, zwłaszcza ludzi młodych. 

Z tej okazji władze samorządowe 

w osobach: Pan Łukasz Grabowski pełniący 

funkcję Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, 

Radni Rady Miejskiej  w Witkowie:  

Pan Franciszek Bosacki i Pan Adam Kowalski, 

Pani Elżbieta Kiełpińska - Sekretarz Gminy 

i Miasta Witkowo, Pani Halina Rzepecka - 

Skarbnik Gminy i Miasta Witkowo, ksiądz 

Proboszcz Witkowskiej Parafii Stanisław Goc, 

dyrektorzy jednostek oświatowych i jednostek 

podległych złożyli kwiaty oraz zapalili biało - 

czerwone znicze pod Pomnikiem Powstańców 

Wielkopolskich, by symbolicznie uczcić pamięć 

Żołnierzy Wyklętych.

Na zakończenie odsłuchano utwór 

muzyczny „Cisza”, po którym Pan Łukasz 

Grabowski podziękował zebranym za 

przybycie.
(M.T.)

OGŁOSZENIE
p.f. Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń 
przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie 

w dniach  24 lutego 2016r. i 1 marca 2016r. 
WYWIESZONE ZOSTAŁY WYKAZY  NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONYCH 

W WITKOWIE I OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE 
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 
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XIII Wielkanocny Turniej Klas I - III Szkół Podstawowych

Punktualnie o godz. 15.00 hala zapełniła 

s ię  młodymi  spor towcami ,  k tór ym 

towarzyszyli rodzice gotowi do głośnego 

d o p i n g u  o r a z  l i c z n i e  p r z y b y ł y m i  

mieszkańcami. Do tegorocznej edycji imprezy 

przystąpiły reprezentacje trzech szkół 

podstawowych z terenu gminy Witkowo tj. 

Szkoły Podstawowej im.Lotnictwa Polskiego - 

dwa zespoły,  Niepubl i cznej  Szkoły 

Podstawowej w Gorzykowie oraz Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie. 

Na początek, zgodnie z tradycją, młodzi 

sportowcy ze wszystkich szkół wraz 

z opiekunami dumnie przemaszerowali wokół 

płyty boiska, by zaprezentować się 

zgromadzonej publiczności, po czym 

uroczystego otwarcia turnieju dokonał 

pełniący funkcję Burmistrza Gminy i Miasta - 

Łukasz Grabowski. W swoim przemówieniu 

życzył uczestnikom osiągnięcia bardzo 

dobrych wyników oraz przypomniał, że 

pomimo sportowej rywalizacji, podstawowym 

celem turnieju jest dobra zabawa. 

Na zakończenie złożył wszystkim uczestnikom 

serdeczne życzenia z okazji zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych. Następnie delegacja 

złożona z uczniów z Szkoły Podstawowej 

im.Lotnictwa Polskiego w Witkowie złożyła na 

ręce pełniącego funkcję Burmistrza drobny 

upominek wraz ze świątecznymi życzeniami. 

Po uroczystym otwarciu przyszedł czas na 

występy artystyczne w wykonaniu uczniów 

Szkoły Podstawowej im.Lotnictwa Polskiego 

w Witkowie pod kierunkiem Pań: Hanny 

Pustelnik i Iwony Piórkowskiej oraz 

rozgrzewkę pod czujnym okiem nauczycieli 

wychowania fizycznego. Tak przygotowani 

uczniowie mogli rozpocząć zmagania 

drużynowe, które odbywały się w trzech 

kategoriach wiekowych. Konkurencje 

przygotowane zostały dla klas I, II i III tak, by 

poz i om  i c h  t r udno ś c i  odpow iada ł  

umiejętnościom uczniów. Przystępujące do 

zmagań drużyny składały się z dziesięciu 

sportowców (pięć dziewczynek i pięć 

chłopców) oraz rodzica lub opiekuna. 

Jako pierwsi rywalizację rozpoczęli 

uczniowie klas pierwszych, na których czekały 

takie konkurencje jak: slalom matematyczny, 

tor przeszkód, wyścigi kangurów, wieszanie 

prania i wyścigu drwali. 

Drugoklasiści musieli sprawdzić się 

w bardziej wymagających konkurencjach, 

takich jak: zbieranie jajek do koszyczka, 

wyścig z kołami „hula- hop”, sztuka mijania, 

tor przeszkód oraz wyścig Formuły 1. 

Na uczniów klas trzecich czekały 

natomiast: wyścig z kozłowaniem, bieg 

sztafetowy, przekładanie kartonów, slalom 

między „hula- hop” i bieg z przenoszeniem 

piłek. 

Konkurencje przygotowane przez 

organizatorów były bardzo różnorodne i 

wymagały połączenia sprawności fizycznej z 

umysłową. Ciekawe rozgrywki oprócz 

sportowej rywalizacji dostarczały młodym 

sportowcom ogrom radości, o czym świadczyły 

ich zadowolone miny. Jak zawsze nie 

brakowało również wielkich emocji, o czym 

najlepiej wiedzą rodzice, którzy dawali 

z siebie wszystko, nie tylko gdy dopingowali 

swoje pociechy, ale także gdy brali czynny 

udział w swoich konkurencjach.

Po zakończeniu zmagań na zawodników 

czekały pamiątkowe medale oraz paczki 

z wielkanocnymi prezentami. Dodatkowo 

każda szkoła otrzymała puchar oraz talon na 

zakup sprzętu edukacyjno-sportowego. 

Wszyscy zgromadzeni na imprezie mogli 

także zajadać się słodyczami rozdawanymi 

przez wielkanocne „ZAJĄCZKI”.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy 

w jakikolwiek sposób przyczynili się do 

pomocy w zorganizowaniu turnieju. 

Dziękujemy między innymi całej ekipie 

sędz iowsk ie j  z  Panem Czes ławem 

Nowaczykiem na czele za opracowanie, 

pr zygotowanie i  sprawny przebieg 

poszczególnych konkurencji sportowych. Pani 

Małgorzacie Łącznej za piękną dekorację 

plastyczną, a Pani Elżbiecie Dominiak za 

opiekę medyczną. Osobne podziękowanie 

kierujemy do „ZAJĄCZKÓW”. Ich obecność 

sprawiła wiele radości najmłodszej części 

witkowskiego społeczeństwa

Dodatkowo na hollu hali Rada Rodziców 

Szkoły Podstawowej im.Lotnictwa Polskiego 

w Witkowie zorganizowała kiermasz 

wielkanocny, gdzie można zakupić  

pamiątkowe świąteczne ozdoby i własne 

upieczone ciasta. Można też było napić się 

herbatki lub „małej czarnej”.

Kolejna edycja Wielkanocnego Turnieju 

Szkół Podstawowych zakończyła się dużym 

sukcesem. Młodzi sportowcy mieli okazję do 

rywalizacji oraz doskonałej zabawy w gronie 

rówieśników, a wszyscy zgromadzeni 

widzowie w miłej atmosferze spędzili 

niedzielne popołudnie. Na następną, edycję 

turnieju przyjdzie nam poczekać kolejny rok.

 (S.A.)

W niedzielę 13 marca br. w hali widowiskowo-sportowej w Witkowie odbyła się trzynasta już edycja Wielkanocnego Turnieju 

Klas I - III Szkół Podstawowych. Podczas imprezy zorganizowanej przez: Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury Sportu 

i Rekreacji, Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Szkołę Podstawową im. Lotnictwa 

Polskiego nie zabrakło sportowej rywalizacji, dobrej zabawy i tego co bardzo cieszy dzieci czyli wielkanocnych prezentów. 

Celem turnieju jest upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz zapewnienie czynnego wypoczynku 

i współzawodnictwa sportowego w myśl hasła: „WYCHOWANIE POPRZEZ SPORT - EDUKACJĄ JUTRA”.
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„Rośliny i zwierzęta polskich gór”

W sobotę 6 lutego w Gimnazjum im .Adama Borysa w Witkowie odbył się etap okręgowy Konkursu Przyrodniczego 
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych  „Rośliny i zwierzęta polskich gór”. Organizatorem konkursu jest Polskie 
Towarzystwo Ochrony Przyrody SALAMANDRA z Poznania.

Do Witkowa przyjechali uczniowie z 8 

szkół, którzy zdobyli największą liczbę 

punktów w etapie szkolnym. Każdą szkołę 

reprezentowało 5 osób. Nasze Gimnazjum 

miało przyjemność gościć laureatów 

z następujących placówek:

�Gimnazjum im. M. Kopernika w Słupcy,

�ZSP im. Obrońców Kłecka w Kłecku,

�Gimnazjum im. prof. W. Nehringa w Kłecku,

�Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żydowie,

�Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie,

�Szkoła Podstawowa nr1 im. J. Kilińskiego 

w Trzemesznie,

�Szkoła Podstawowa im. ks. L. Formanowicza 

w Modliszewku,

�Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie.

Gimnazjum z Witkowa reprezentowali: 

Michał Goll z kl. IIIc, Marta Kozłowska z kl. III 

d, Nadia Fatyga, Weronika Janowicz i Mateusz 

Roszkowiak z kl. II B.

Test, który rozwiązywali uczestnicy 

konkursu składał się z 24 pytań zamkniętych.

Pytania konkursowe dotyczyły morfologii, 

biologii i ekologii gatunków roślin i zwierząt 

wys tępu jących  w po l sk i ch  górach .  

Na rozwiązanie testu uczestnicy konkursu 

mieli 45 minut.

Do etapu wojewódzkiego konkursu, który 

odbędzie się w Poznaniu 12 marca 

zakwalifikowali się następujący uczniowie:

�miejsce: Kacper Lis ze Szkoły Podstawowej 

w Trzemesznie,

�II miejsce: Agnieszka Michalak z Gimnazjum 

w Słupcy,

�III miejsce (5 osób uzyskało taką samą ilość 

punktów): Joanna Zdrojewska z ZSP 

w Kłecku, Martyna Marchfant z Gimnazjum 

w Strzałkowie, Oktawia Giza ze Szkoły 

Podstawowej w Trzemesznie i Aleksander 

Sulej ze Szkoły Podstawowej w Modliszewku

Na podsumowanie konkursu został 

zaproszony pełniący obowiązki Burmistrza 

Gminy i Miasta w Witkowie pan Łukasz 

Grabowski, który z dyrektorem Gimnazjum 

panem Marianem Łukowskim wręczył 

laureatom nagrody i dyplomy oraz wszystkim 

uczestnikom konkursu i ich opiekunom 

materiały promujące nasze miasto i gminę. 

Konkurs i jego podsumowanie przebiegał 

w miłej i przyjaznej atmosferze.
(na)

Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Strażaków OSP

W sobotę 20 lutego w hali sportowej Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie 
odbyły się IX Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w tenisie stołowym pod patronatem Prezydenta Miasta Gniezna 
Tomasza Budasza. 

Przybyłych powitał Prezes OMG ZOSP RP-

dyrektor Gimnazjum druh Marian Łukowski. 

Otwarcia Mistrzostw dokonał pełniący funkcję 

Burmistrza Łukasz Grabowski. W zawodach 

w s iedmiu kategor iach  wiekowych 

rywalizowało 93 druhen i druhów z naszego 

powiatu, a także zaprzyjaźnionej OSP Powidz. 

Zwycięzcy otrzymali medale ufundowane 

przez V-ce Przewodniczącego GKR ZOSP RP, 

członka Prezydium OW ZOSP RP druha 

Tadeusza Tomaszewskiego. 

W rywalizacji jednostek OSP zwyciężyło 

Modliszewo przed Wiekowem i Ruchocinkiem. 

W kategorii oddziałów gminnych rywalizację 

wygrali tenisiści stołowi z gminy Witkowo 

przed gminą Gniezno i Niechanowo. 

Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami 

ufundowanymi przez Prezydenta Miasta 

Gniezna Tomasza Budasza i pełniącego 

funkcję Burmistrza Łukasza Grabowskiego. 

Najmłodsza tenisistka druhna Amelia 

Wawrzyniak z OSP Skorzęcin oraz najstarszy 

druh Feliks Kościelski z OSP Niechanowo 

otrzymali nagrody rzeczowe i materiały 

promocyjne ufundowane przez Panią 

Krystynę Łybacką - Posłankę do Parlamentu 

Europejskiego, które w jej imieniu wręczył 

dyrektor Biura druh Tadeusz Tomaszewski. 

Zawody przebiegły bardzo sprawnie w iście 

sportowej atmosferze dzięki wspaniałej pracy 

zespołu sędziów pod wodzą Pawła 

Pieniarskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

słodki poczęstunek oraz wspaniałe jabłka.

Do zobaczenia za rok na X jubileuszowych 

mistrzostwach!
(W.J., fot. K.R.)
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Zimowe spotkanie z babcią i dziadkiem
w Przedszkolu „Bajka”

Mimo wiosennej aury za oknem dzieci 

zamieniły się w śnieżynki i oprócz wierszy 

i piosenek związanych ze Świętem Babci 

i Dziadka przedstawiły również zimowy 

reper tuar.  N ie  zabrakło  s łodkiego 

poczęstunku zorganizowanego przez 

rodziców oraz prezentów przygotowanych 

przez dzieci wspólnie z paniami oraz głośnego 

„Sto lat”. Życzenia zaproszonym gościom 

złożyła również wicedyrektor Małgorzata 

Kierepka. 

To spotkanie będzie dla wszystkich 

niezapomnianym przeżyciem, gdyż Dzień 

Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko 

dla dzieci ale również dla zaproszonych gości. 

To dzień uśmiechu, wzruszeń i radości. Mam 

nadzieję, że dzień ten pozostanie w pamięci 

zarówno dzieci jak i dziadków i do zobaczenia 

za rok. 
(H. Sz.)

W tym roku w Przedszkolu Miejskim  „Bajka” w grupie Misiów Dzień Babci 
i Dziadka obchodzony był 15 lutego. Specjalnie na tę okazję 3-latki wspólnie 
z paniami zorganizowały Zimowe spotkanie z babcią i dziadkiem. 

Spotkanie Pokoleń

Gości powitała i spotkanie rozpoczęła pani 

wicedyrektor Małgorzata Kierepka, która 

podkreśliła szczególny charakter tych 

spotkań. Dzieci zaprezentowały swoje 

umiejętności taneczne. Grupa „Krasnoludków 

„ pod kierunkiem p. W. Tylkowskiej 

przedstawiła taniec dyskotekowy. „Przyjaciele 

Kubusia Puchatka” zatańczyli twista pod 

przewodnictwem p. D. Sosnowskiej. 

Dziewczynki z grup „Smerfy” i „Przyjaciele 

Pszczółki Mai” przygotowane przez p. S. 

Nowicką i J. Gromadzińską zatańczyły „Taniec  

z chustami”, a grupa p. S. Wiatrowskiej - 

„Przyjaciele Bolka i Lolka” taniec „Szalone 

kurczaki”. Goście docenili zarówno talent 

małych tancerzy jak również różnorodne 

stroje, w których wystąpili. Po występach 

dzieci przyszedł czas na zaprezentowanie się 

Zespołu „My młodzi”. Zespół przedstawił nieco 

starszy, lecz równie żywiołowy jak 

przedszkolacy repertuar. Młodsze pokolenie 

miało okazję posłuchać takich utworów jak np.  

„Wala twist”, „Serduszko puka w rytmie cza-

cza”, „Wiśniowy sad”, które bardzo przypadły 

do gustu młodym słuchaczom. Dzięki 

rodzicom przedszkolaków, którzy dostarczyli 

pyszne wypieki po występach goście zostali 

zaproszeni na poczęstunek. 
(M.L.)

W dniu 29.02 w Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witkowie przy ulicy 

Powstańców Wielkopolskich kolejny raz  gościł Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”. 

„Spotkanie Pokoleń” odbyło się już po raz siódmy, w tym roku pod hasłem 

„Wspomnienie karnawału”. 

Spotkanie z Sołtysami
I Przewodniczącymi Zarządów Osiedli

Dzień Sołtysa to święto, które ma na celu 

okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za 

ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie 

uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa 

w społeczności wiejskiej.

11 marca 2016 roku w Urzędzie Gminy 

i Miasta w Witkowie odbyło się uroczyste 

spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi 

Zarządów Osiedli. 

Podczas spotkania pełniący funkcję 

Burmistrza Gminy i Miasta Pan Łukasz 

Grabowski wspólnie z Przewodniczącym Rady 

Miejskiej Panem Piotrem Jóźwikiem złożyli 

wszystkim Sołtysom i Przewodniczącym 

Zarządów Osiedli najserdeczniejsze życzenia 

oraz podziękowania za trud i wysiłek 

w sprawowaniu zaszczytnej funkcji. 

Do pisemnych życzeń dołączono upominek 

w postaci Albumu o Gminie Witkowo.

(B.R.M.)

11 marca obchodzimy Ogólnopolski Dzień Sołtysa! Celem święta jest 
podziękowanie sołtysom za ich ciężką pracę na rzecz społeczności wiejskich.

INFORMACJA O ZMIANACH STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA WITKOWO

W dniu 30 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę Nr XI/88/2015 
w sprawie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
i odbieranymi w sposób selektywny:

9,00 zł od osoby na 1 miesiąc
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób nieselektywny:
14,00 zł od osoby na 1 miesiąc

Zmiana stawek obowiązuje od 1 lutego 2016 roku.
Wobec powyższego właściciele nieruchomości zostaną poinformowani o zmianie stawek 

indywidualnie poprzez zawiadomienie. Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani 
do składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zawartą umową na odbiór i transport odpadów 
komunalnych, na terenach wiejskich istnieje możliwość dodatkowego wywozu (poza jednym 
planowanym w miesiącu wywozem zgodnie z harmonogramem) zmieszanych odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości. W przypadku chęci skorzystania z takiego 
dodatkowego wywozu w ciągu miesiąca, należy zgłosić taką potrzebę 
pod nr tel. (61) 477 81 97. Wywóz zostanie uzgodniony indywidualnie z firmą 
odbierającą odpady. 
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II Międzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna

Olimpiadę matematyczną poprowadziły: 

Justyna Gromadzińska i Sylwia Nowicka. 

Ce l em  o l imp iady  by ł o  r o zw i j an i e  

z a i n t e r e s o w a ń  i  u m i e j ę t n o ś c i  

matematycznych, rozwijanie logicznego 

myślenia, a także kształtowanie odporności 

emocjonalnej do pokonywania trudności. 

W Olimpiadzie wzięły udział trzy drużyny, 

które reprezentowały swoje grupy:

� Grupa Żółtych : Mateusz Dolata, Oliwier 

Strzyżewski, Mateusz Kozanecki

� Grupa Czerwonych: Oliwia Janowska, Michał 

Kobylarek, Gabrysia Nawrocka

� Grupa Niebieskich: Miłosz Paluch, Dorota 

Losik, Paweł Woźniak

Nad poprawnością wykonywanych zadań 

czuwała komisja, w następującym składzie: 

p. wicedyrektor Małgorzata Kierepka, 

p. dyrektor Aleksandra Borakiewicz, 

Małgorzata Nowaczyk, Mirosława Kowalska. 

Zasady olimpiady były bardzo proste. 

Zawodnicy grali w grę planszową. Każdy 

zespół przesuwał się po planszy zgodnie 

z liczbą wyrzuconych oczek. Wygrał zespół, 

który jako pierwszy dotarł do mety. 

Zawodnicy musieli wykonać szereg zadań 

z zakresu: orientacji przestrzennej, liczenia, 

dodawania, intuicji geometrycznych, 

klasyfikacji, tworzenia i porównywania 

zbiorów. Przedszkolaki radziły sobie z nimi 

doskonale. Konkurs przebiegał w przyjaznej 

i wesołej atmosferze, a pozostałe dzieci 

wspaniale i z entuzjazmem kibicowały swoim 

drużynom. W grze planszowej ważna była 

wiedza i szczęście. Uczestnicy zajęli 

następujące miejsca:

I miejsce: Drużyna żółtych

II miejsce: Drużyna czerwonych

III miejsce: Drużyna niebieskich

W nagrodę wszystkie drużyny otrzymały 

dyplomy, gry matematyczne i słodkie 

upominki. Nagrody były równe, bo nie liczą się 

zajęte miejsca, lecz dobra zabawa. 

Gratulujemy małym matematykom i życzymy 

dalszych sukcesów w tej dziedzinie!
   (S.N, J.G.)

4 marca w Przedszkolu Miejskim „ Bajka” przy ulicy Powstańców 

Wielkopolskich odbyła się II Międzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna. 

Gościliśmy u siebie przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego „Kajtek” 

z Niechanowa wraz z panią dyrektor Aleksandrą Borakiewicz 

oraz nauczycielkami: p. Małgorzatą Nowaczyk i p. Mirosławą Kowalską.

Dzień Kobiet w Przedszkolu Miejskim
„Bajka” w Witkowie

Podczas zorganizowanej uroczystości 

dzieci zaprezentowały swoim gościom wiele 

wierszyków, które niosły ze sobą moc 

gorących i szczerych życzeń. Nie zabrakło 

wesołych piosenek oraz nastrajających 

wiosennie tańców. Dla uświetnienia 

uroczystości chłopcy wręczyli paniom 

i k o l e ż a n k o m  s ł o d k i e  u p o m i n k i .  

Po przedstawieniu głos zabrała pani 

Wicedyrektor Małgorzata Kierepka, która 

nawiązując do obejrzanego przedstawienia 

podziękowała za występ i przepiękne 

życzenia dzieci, oraz życzyła wszystkim 

kobietom, aby nie tylko w tym dniu czuły się 

wyjątkowo. 
(K.B.)

W dniu 8 marca wszystkie kobietki duże i małe powinny czuć się niezwykle 

wyjątkowo. Dlatego też przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego „Bajka” przy 

ul. Jasnej 38 z grupy „Pajacyków” i „Kotków” wraz z wychowawczyniami 

postanowiły umilić ten dzień paniom i dziewczynkom z całego przedszkola. 

Przedszkolaki z wizytą w Technikum Żywienia

W zimowy poranek przedszkolaki z grupy 

Misie i Pajacyki wybrały się na wycieczkę do 

Zespołu Szkół  Ponadgimnazja lnych 

w Witkowie. Celem wycieczki było wspólne 

pieczenie ciasteczek z uczniami Technikum 

Żywienia. 

Na początku wycieczki dzieci zostały 

oprowadzone po kuchni, która znajduje się 

w szkole oraz zapoznały się z przyborami, 

które są kucharzowi potrzebne w jego pracy. 

Następnie jedna grupa wyruszyła do kuchni, 

aby z pomocą uczniów Technikum Żywienia 

wyrobić ciasto, z którego już niedługo miały 

powstać ciasteczka. W tym samym czasie 

druga grupa dekorowała wcześniej  

pr zygotowane smakołyki .  Zarówno 

wyrabianie ciasta jak i jego dekorowanie 

s p r a w i ł o  d z i e c i o m  s p o r o  f r a j d y.  

Na zakończenie wycieczki każde dziecko 

otrzymało własnoręcznie zrobione ciasteczka 

oraz bułeczki. Całe spotkanie przebiegało 

w miłej i ciepłej atmosferze dlatego tym 

bardziej cieszymy się z nawiązanej współpracy 

z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych. 

Widząc zadowolenie przedszkolaków po 

powrocie z wycieczki, mamy nadzieję, że 

dzieci chętnie będą pomagały rodzicom 

w kuchni. 
(S.G.) 

Moda na gotowanie i pieczenie ciast staje się coraz bardziej powszechna. 

Swoich sił w kuchni chciały także spróbować przedszkolaki z Przedszkola 

Miejskiego „Bajka”. 

Tydzień Kultury Języka Polskiego
w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie 

W czasie obchodów Tygodnia   uczniowie  

Gimnazjum w Witkowie pisali szkolne 

dyktando, najeżone pułapkami polskiej 

ortografii. Można było  także  sprawdzić się w 

konkursie  pięknego czytania, w konkursie 

plastycznym na komiks, a także w konkursie 

językowym, który sprawdzał znajomość 

frazeologizmów, przysłów i ciekawostek 

dotyczących języka polskiego.   Ponieważ rok  

2016 został ogłoszony przez polski parlament 

Rokiem Sienkiewicza, w każdy konkurs 

wpleciony został Sienkiewiczowski wątek. 

Można było wzbogacić swoją wiedzę 

o ciekawostki z życia naszego Noblisty, a przy 

okazji dobrze się bawić. Wydarzeniom 

Tygodnia Kultury Języka Polskiego 

towarzyszyła wystawa o  życiu i twórczości 

autora „Trylogii”, przygotowana przez panią 

bibliotekarkę- Krystynę Scheffs. Ponadto 

uczniowie klas I i II wybrali się do Gniezna na 

spektakl Narodowego Teatru Edukacji pt: 

„Skąpiec”. Potraktowaliśmy wizytę w teatrze 

jako okazję do kontaktu z piękną 

polszczyzną.  To był prawdziwie polonistyczny 

tydzień i prawdziwe święto języka ojczystego!

  (J. Ch)

Jak co roku poloniści z  Gimnazjum im. Adama Borysa zorganizowali  Tydzień 

Kultury Języka Polskiego.  Od 22 do 26 lutego odbyło się w naszej szkole kilka 

konkursów, które wpisywały w ideę obchodzonego 21 lutego 

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Jest to coroczne święto 

ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia 

wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu 

w Dhace  zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi 

bengalskiemu  statusu języka urzędowego.  
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Z życia szkoły w Mielżynie

uczniowie klasy I gimnazjum od września, 

tego roku szkolnego realizują wraz z Finlandią 

i Czechami projekt eTwinning „Reisen macht 

uns Spaß - Podróżowanie sprawia nam 

przyjemność”. Ciekawym elementem tego 

projektu jest fakt, że każdy z krajów biorących 

udział w nim miał za zadanie stworzyć własną 

maskotkę, która wyruszy w podróż przez 

Europę, a w czasie tej podróży odwiedzi 

pozostałe dwa kraje, biorące udział 

w projekcie. 

Przed świętami wyruszyła w podróż nasza 

maskotka. Jest nią przepiękny SOKÓŁ 

(wykonany w dwóch różnych egzemplarzach), 

który jest symbolem naszej szkoły. W swą 

podróż zabrał ze sobą prezentacje, broszury 

na temat Polski i naszego regionu. Poza tym 

zaopatrzyliśmy go w polskie słodycze, by po 

drodze nie umarł z głodu. Mamy nadzieję, że 

podzieli się nimi z naszymi przyjaciółmi 

z Finlandii i Czech. Miał on dostarczyć list 

i kartki świąteczne, które napisaliśmy.

Święto patrona

12.02.2016r. w naszej szkole odbył się 

uroczysty apel z okazji Dnia Patrona. 

Na początku uroczystości Pani Dyrektor 

Urszula Potaś  powi ta ła  wszystk ich 

zaproszonych gości. Następnie pełniący 

funkcję Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 

Pan Łukasz Grabowski, wręczył stypendia 

najlepiej uczącym się gimnazjalistom. 

Za drugie półrocze roku szkolnego 

2014/2015 stypendium otrzymały Ewelina 

Nowacka i Wiktoria Franczak. Za pierwsze 

półrocze roku szkolnego 2015/2016 

stypendium otrzymali: Wiktoria Franczak, 

Ewelina Nowacka, Mikołaj Gierlotka 

i Magdalena Pietryga.

Wręczono również nagrody zwycięzcom 

konkursu plastycznego.

I miejsce zdobył Wiktor Ulanowski, 

II miejsce zajęła Magdalena Pietryga, 

III miejsce uzyskał Szymon Indrzejczak. 

Następnie Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Witkowo wręczyła nagrody 

książkowe zwycięzcom gminnego konkursu 

pod hasłem: „Czytam Andersena”. Jako 

drużyna I miejsce zajęli: Karolina Nowacka, 

Wiktor Gurzęda i Jakub Kowalski. Uczniowie 

klasy II i III gimnazjum wraz z pierwszakami 

zaprezentowali część artystyczną. Na koniec 

dla wszystkich zatańczył Zespół Tańca 

Ludowego Mielżyniacy.

W poniedziałek, czyli 08.02.2016r. 

dotarły do nas maskotki wykonane przez 

uczniów z Finlandii. Zwiedziły naszą szkołę, 

poznały klasę pierwszą Gimnazjum, 

Panią Urszulę Potaś, Panią Bil-Gurzędę, 

zawędrowały nawet do szkolnej biblioteki, ale 

nie znają polskiego, dlatego niestety nie 

mogły nic przeczytać. Bardzo zaciekawiła 

je też gazetka o Erasmusie Plus, rozpoznały na 

niej szkołę z Czech, którą niedawno 

odwiedziły. Dziś wyruszyły już w drogę do 

domu. Wiele jeszcze zobaczą, zanim dotrą do 

Finlandii. Trzymamy za nich kciuki, by ich 

podróż przebiegła bez zakłóceń.

Podsumowanie Roku Sportowego

15 lutego 2016 roku w Centrum Kultury 

im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyło 

się uroczyste, już osiemnaste w historii Gminy 

i Miasta „Podsumowanie Gminnego Roku 

Sportowego 2015”.

Uhonorowano tych, dla których sport to 

styl życia. Nasi uczniowie i nauczyciele oraz 

pani dyrektor Beata Bil - Gurzęda  też tam byli 

i otrzymali wyróżnienia, a szkoła 500 zł na 

sprzęt sportowy.
(na)

Mielżyniacy podczas Dnia Patrona

Stypendyści

Wizyta maskotek z Finlandii

Zmienia życie. Rozjaśnia umysły

W dniu 20.01.2016r. uczniowie szkoły 

w Mielżynie wzięli udział w wycieczce do 

Rogalina, w ramach projektu ERASMUS+ 

„Culture and History  withoutBorders-Success 

in Diversity, Diversity in Success”. 

Pierwszym celem wyjazdu było zwiedzenie 

„Muzeum Pałacu w Rogalinie”-  pięknej 

rezydencji rodziny Raczyńskich. Przez okna 

pałacu uczniowie podziwiali rokokowy ogród 

w zimowej scenerii. Następnie przeszli do 

galerii malarstwa, gdzie obejrzeli przepiękną 

kolekcję obrazów znanych polskich 

i zagranicznych malarzy. Odwiedzili także 

powozownię, w której znajdowały się 

zabytkowe powozy i karety należące do rodu 

Raczyńsk i ch .  Space rowa l i  r ówn ież  

po Rogalińskim Parku Krajobrazowym, 

w którym rosną trzy słynne dęby: Lech, Czech i 

Rus. Kolejnym punktem wycieczki był 

Rezerwat Archeologiczny w Gieczu. Ponad 

1000 lat temu znajdował się tam jeden 

z najważniejszych ośrodków państwa 

pierwszych Piastów, w szczególności 

Mieszka I i Bolesława Chrobrego. 

Na niewielkim wzniesieniu stoi zabytkowy 

kościół w stylu romańskim.

Zmienia życie. Rozjaśnia umysły

EDUKACJA SZKOLNA - AKCJA KA2 - 

PARTNERSTWO STRATEGICZNE

Numer projektu: 2015-1-CZ01-KA219-

014005_4

Tytuł projektu: „Kultura i Historia bez 

granic, sukces w różnorodności, 

różnorodność w sukcesie”.

Dnia 9.02.2016r. uczniowie naszej szkoły 

wzięli udział w wycieczce do Muzeum 

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, 

w ramach projektu ERASMUS+ „Culture and 

History  withoutBorders- Success in Diversity, 

Diversity in Success”.

Gimnazjaliści uczestniczyli w lekcji historii, 

podczas której korzystali z tabletów. Dzięki 

specjalnej aplikacji zwiedzili gród w Biskupinie 

i poznali najstarsze dzieje Gniezna. Uczniowie 

usłyszeli również legendę o Piaście Kołodzieju. 

Nas tępnie  młodz ież  zapoznała  s ię  

ze średniowiecznym uzbrojeniem wojów 

i rycerzy. Na koniec każdy miał możliwość 

przymierzenia zbroi rycerskiej, co bardzo 

wszystkich ucieszyło.

Uczestnicy wycieczki wrócili do szkoły 

w radosnych nastrojach. Z niecierpliwością 

czekają na kolejny wyjazd.

eTwinning

Uczniowie naszej szkoły, a dokładniej 
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W bieżącym roku szkolnym uczniowie 

klas II i III przystąpili po raz XI do 

S Z K O L N E G O  K O N K U R S U  

ORTOGRAFICZNEGO pt. „Zostań 

Mistrzem Ortografii”. 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 

k o n f r o n t a c j i  w ł a s n y c h  o s i ą g n i ę ć  

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. W środę, 24 lutego odbył się etap 

klasowy, który polegał na napisaniu przez 

uczniów klas II i III dyktanda, różnego pod 

względem trudności. Po eliminacjach 

klasowych wyłoniono KLASOWYCH 

MISTRZÓW ORTOGRAII: kl. 2a Julia 

Marczak, Jagoda Ceglewska, kl. 2b 

Aleksandra Bartkowiak, Filip Więcaszek, 2c 

Zofia Nowicka, Adrian Kostyszyn, 2d Marlena 

Gruszczyńska, Antoni Tomczak, 2e Paula 

Kamińska, Aleksandra Szeszycka, 2f Jakub 

Kobylarek, Adam Wasielewski, 2g Filip 

Budzyń, Milena Lewandowska, 2h Natalia 

Stefaniak, Michalina Roszyk, 3a Igor 

Wendland, Marcel Grzelczak, 3b Filip Glanc, 

Paulina Ryszkiewicz, 3c Wiktoria Łykowska, 

Marcel Rudnik, 3d Amelia Gazińska, 

Laura Ziemba. We wtorek, 01.03.2016r. 

odbył się szkolny etap konkursu. 

SZKOLNI MISTRZOWIE ORTOGRAFII 

to: DRUGOKLASIŚCI: Zofia Nowicka, 

J u l i a M a r c z a k ,  O l a  S z e s z y c k a ,  

TRZECIOKLASIŚCI: Paulina Ryszkiewicz, 

Filip Glanc. Natomiast 10 marca odbył się 

XI Gminny Konkurs Ortograficzny dla 

uczniów klas II i III. Uczniowie z pięciu 

szkół: Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 

we Wrześni, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Niechanowie, Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej w Gorzykowie, 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Jarząbkowie, Szkoły Podstawowej 

im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, 

rywalizowali o tytuł „Gminnego Mistrza 

Ortografii”. Klasy II reprezentowało 

10 uczniów: Helena Grześkowiak, Liwia 

Czajczyńska, Stefan Cebularz, Adrian 

Szczepaniak, Wiktor Wittenbeck, Katarzyna 

Śruba, Karol Kowalczyk, Julia Marczak, 

Aleksandra Szeszycka, Zofia Nowicka, 

natomiast klasy III - 7: Zuzanna Kubicka, 

Jagoda Frydryszak, Weronika Przybylska, 

Jagoda Tomaszewska, Mikołaj Kozłowski, 

Paulina Ryszkiewicz, Filip Glanc. Uczestnicy 

konkursu napisali test ortograficzny (różny 

dla każdego poziomu edukacyjnego), który 

sprawdzała komisja, w skład której 

weszli nauczyciele z każdej szkoły. 

Po emocjonujących potyczkach językowych 

wyłoniono „GMINNYCH MISTRZÓW 

ORTOGRAF I I” :  D R U G O K L A S I Ś C I :  

I m. Zofia Nowicka - SP im. LP w Witkowie, 

II m. Liwia Czajczyńska - Samorządowa 

SP nr 2 we Wrześni, III m. Adrian 

Szczepaniak - SP im. M. Kopernika 

w N ie chanow ie ;  TRZEC IOKLAS IŚC I :  

I m. (ex aequo) Paulina Ryszkiewicz, 

Filip Glanc - SP im. LP w Witkowie, II m. 

Jagoda Frydryszak - Samorządowa SP nr 

2 we Wrześni, III m. Zuzanna Kubicka - 

Samorządowa SP nr 2 we Wrześni. Swą 

obecnością na konkursie zaszczycili: pani 

Bernadetta Nowak - dyrektor SP w Witkowie 

oraz pan Łukasz Grabowski - pełniący funkcję 

burmistrza G i M Witkowo. Sponsorami 

nagród oraz poczęstunku byli: Gminna 

Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 

P r o b l e m ó w  A l k o h o l o w y c h  

w Witkowie, Rada Rodziców SP 

w Witkowie oraz Piekarnia „Glanc”. 

Konkurs zorganizowały: Agata Woś, 

I. Piórkowska. 

Również 10 marca odbył się XII 

Gminny Konkurs Recytatorski pod 

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

hasłem: Spotkanie z poezją: Czesława 

Janczarskiego - uczniowie klas IV, 

Aleksandra Fredry - uczniowie klas V, 

ks. Jana Twardowskiego - uczniowie klas 

VI. Celem konkursu było upowszechnianie 

kultury żywego słowa wśród dzieci, wspieranie 

uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań 

uczniowskich, rozbudzenie zainteresowania 

poezją, kształcenie umiejętności rozwijania 

i interpretowania danego utworu literackiego, 

wyrabianie szacunku dla piękna języka 

ojczystego. Zgodnie z regulaminem, do 

udziału w konkursie zgłoszeni zostali 

u c zn iow ie  z  na s t ępu ją cy ch  s zkó ł :  

N iepub l i c zne j  Szko ły  Pods tawowe j  

w Gorzykowie, Szkoły Podstawowej 

im. M. Kopernika w Niechanowie, Zespółu 

Szkolno - Przedszkolnego im. Powstańców 

Wielkopolskich w Mielżynie, Szkoły 

Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 

w Witkowie. Łącznie 13 uczestników. Jury 

w składzie: Wiesława Gąsiorowska - Dyrektor 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, 

Lidia Gabrysiak - SP w Niechanowie, Monika 

Czarnecka - Schelenz - ZSzP w Mielżynie, 

Agata Pizoń - Niepubliczna SP w Gorzykowie, 

Hanna Nowak, Małgorzata Frąckowiak, Anna 

Jędrzejczak - SP w Witkowie, oceniało: stopień 

opanowan ia  pamięc iowego  teks tu ,  

interpretację utworu, kulturę słowa, ogólny 

wyraz artystyczny. Wyniki przeprowadzonego 

konkursu przedstawiają się następująco: 

Klasy IV: I m. Florentyna Kneblewska - 

SP w Niechanowie, II m. Alicja Sikorska 

- SP w Witkowie, III m. Norbert Wróbel 

- ZSzP w Mielżynie, wyróżnienie: 

Tomasz Jakubowski - SP w Witkowie; 

Klasy V: I m. Maciej Serżysko - 

SP w Witkowie, II m. Wiktoria 

Łuczyńska - SP w Witkowie, 

III m. Klaudia Kozanecka - ZSzP 

w Mielżynie, wyróżnienie: Paulina 

Przybylska - ZSzP w Mielżynie; Klasy 

VI: I m. Patrycja Jakubowska - SP 

w Witkowie, II m. Julia Ćwikińska - 

ZSzP w Mielżynie, III m. Julia Jóźwiak - 

SP w Witkowie, wyróżnienie: 

We r o n i k a  B ł a c h o w i a k  -  S P  

w Niechanowie. Laureaci konkursu 

otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, 

które wręczyli dyrektor szkoły - pani 

Bernadetta Nowak oraz pan Łukasz 

Grabowski - pełniący funkcję burmistrza 

Gminy i Miasta Witkowo, a ufundowane 

przez Gminną Komisję Profilaktyki 

i Rozwiązywan ia  P rob lemów 

Alkoholowych. Członkowie Jury z dużą 

przyjemnością wysłuchali prezentowanych 

utworów. Zwrócili uwagę na zaangażowanie 

uczestników i wyrównany poziom konkursu. 

„Kto się uczy ortografii, poprawnie pisać 

potrafi”. W ramach cyklu edukacyjnego pod 

hasłem „DZIECIOLADA”, zorganizowana 

została dla uczniów klas II i III pierwsza 

s z k o l n a  z a b a w a ,  t y m  r a z e m  -  

ORTOGRAFICZNA. Jej celem było 

zainteresowanie dzieci z młodszych klas 

ortografią, utrwalenie zasad pisowni polskiej 

oraz przygotowanie uczniów do konkursów. 

Proponowane zadania ortograficzne, takie 

jak: rebusy, krzyżówki, zagadki, teksty 

z lukami ,  c ie szy ły  s ię  ogromnym 

zainteresowaniem. Od 23 do 25 lutego 

podczas długich przerw, uczniowie mieli 

możliwość wyboru kart z rozmaitymi 

łamigłówkami, żeby sprawdzić własne 

umiejętności i pożytecznie spędzić czas. Była 

to również okazja do pogłębienia wiedzy, 

między innymi poprzez korzystanie 

ze słowniczka ortograficznego. Kartki 

z rozwiązaniami dzieci wrzucały do specjalnej 

SKRZYNI WIEDZY. W piątek, 26 lutego pani 

dyrektor Bernadetta Nowak, w obecności 

wielu uczestników zabawy, wylosowała 

15 zwycięzców. W losowaniu brały udział tylko 

prawidłowo wypełnione karty ortograficzne. 

Ich autorzy otrzymają nagrody ufundowane 

przez Radę Rodziców. ZWYCIĘZCY 

ORTOGRAFICZNEJ „DZIECIOLADY”: 

Milena Lewandowska, Kinga Walczak, Filip 

Walczewski, Nela Drożdżyńska, Aleksandra 

Stondzik, Antonina Zakrzewska, Julia Nowak, 

Antonina Pawlaczyk, Maria Tomczak, Julia 

Dominiak, Oliwia Fiałkowska, Zofia Antczak, 

Aleksandra Tłoczyńska, Laura Ziemba, 

Izabela Brzana.

cd. str. 10
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TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO odbył 

się w dniach 22 - 26 lutego pod hasłem 

„Bo błąd w mowie to jak tłusta plama 

na fotografii matki, którą kochasz”. 

Uczniowie klas IV, V i VI brali udziału w sześciu 

konkursach  pr zygotowanych pr zez  

nauczycieli języka polskiego: H. Nowak, 

A. Średzińską, J. Kaźmierską, B. Lis, 

M. Frąckowiak, A. Muszynską oraz nauczycieli 

bibliotekarzy: A. Jędrzejczak i W. Rachut. 

Ich celem było podniesienie poziomu kultury 

j ę z y k a  p o l s k i e g o ,  w z b u d z e n i e  

zainteresowania uczniów poprawną 

polszczyzną, kształcenie umiejętności: 

p op rawnego ,  s t a r annego  p i s an i a ,  

poprawnego i kulturalnego wysławiania się, 

interpretacji tekstów, dykcji, czytania 

i słuchania ze zrozumieniem oraz rozwijanie 

zainteresowań czytelniczych uczniów. Wyniki 

poszczególnych konkursów przedstawiają się 

następująco: Konkurs Ładnego Pisania: 

I m. Kornelia Krzysiek kl.4b, II m. Aleksandra 

Śliwecka kl.5b i Wiktoria Łuczyńska kl.5b, 

III m. Martyna Popis kl.4b. Konkurs 

Językowy „Czy umiesz mówić i pisać 

po polsku”: I m. Oliwia Ławniczak kl.6a, 

II m. Olga Radacz kl.6b, III m. Amelia Sucholas 

kl.6e. Konkurs Ładnego Czytania: klasy 

czwarte: I m. Maria Dębiak kl.4d, 

II m. Martyna Popis kl.4b, III m. Marcel 

Lemiesz kl.4a; klasy piąte: I m. Wiktoria 

Łuczyńska kl.5b , II m. Maciej Serżysko kl.5e, 

III m. Kacper Biela kl.5b i Bartosz Majorczyk 

kl.5c ; klasy szóste: I m. Norbert Michalski 

kl.6e, II m. Katarzyna Ceglewska kl.6d, III m. 

K l a u d i a  K e r b e r  k l . 6 c .  Konku r s  

Recytatorski: klasy czwarte: Alicja Sikorska 

kl.4c, Tomasz Jakubowski kl.4b; klasy piąte: 

Wiktoria Łuczyńska kl.5b , Maciej Serżysko kl. 

5e; klasy szóste: Jakubowska Patrycja kl.6b 

,Jóźwiak Julia kl.6c. Konkurs na hasło 

reklamujące czytanie: I m. plakat klasy 6b 

przygotowany przez Olgę Radacz, Weronikę 

Prabucką i Zuzannę Łyskawińską, II m. plakat 

klasy 4d przygotowany przez Bożenę 

Nowaczyk , III m. plakat i wiersz 

przygotowany przez uczennice z klasy 4a: 

Martynę Bruch, Weronikę Mierzejewską, 

Dominikę Minior, Weronikę Mondry 

i Marcelinę Wójt. Konkurs plastyczny - 

uczniowie klas piątych: Mój ulubiony 

bohater książkowy lub ilustracja do 

ulubionej książki: I m. Furmaniak 

Aleksandra -„Tata i ja”, II m. Perlicka Daria - 

„Muminki”, III m. Moksik Eliza - „Mała Mi”.

IX Szkolny Konkurs Wiedzy 

o Powstaniu Wielkopolskim skierowany 

był do uczniów klas IV - VI. 12 uczestników, 

w formie pisemnej, odpowiadało na pytania 

dotyczące przyczyn wybuchu, przebiegu i jego 

konsekwencj. Nie zabrakło też pytań 

z przebiegu powstania w Witkowie. W wyniku 

r y w a l i z a c j i  I  m .  za ją ł  Cezary  

Gromadziński kl. VIe, II - Maciej 

Serżysko kl. Ve, III - Bartłomiej 

Kowalski kl. VIa i Arkadiusz Kośmiński 

kl. VIc. Uczniowie otrzymali nagrody, 

dyplomy i pamiątkowe drobiazgi ufundowane 

między innymi przez Urząd Gminy i Miasta w 

Witkowie. Konkurs poprzedziło wyjście jego 

uczestników na cmentarz parafialny, gdzie 

zapalono znicze na grobach: Ignacego Karola 

Knasta - dowódcy powstania w Witkowie oraz 

Franciszka Świerkowskiego, zasłużonego 

powstańca rozstrzelanego przez hitlerowców 

w Mielżynie. Dziękujemy uczniom za 

udział w poszczególnych konkursach !!! 

Gratulujemy zwycięzcom !!!

9 marca w naszej szkole miała miejsce 

uroczystość pasowania na czytelnika 

b ib l io teki  szkolne j  uczniów klas 

pierwszych. Miała nieco inny charakter niż 

w latach minionych. Na spotkanie, 

w godzinach popołudniowych, zostali 

zaproszeni uczniowie z rodzicami. Wszystkich 

serdecznie powitała dyrektor szkoły - 

Bernadetta Nowak. Przedstawiona została 

prezentacja multimedialna dotycząca 

realizowanego w szkole programu „Książki 

naszych mar zeń”.  P ierwszoklas i ś c i  

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

przygotowanym przez starszych uczniów. 

Zostali zapoznani z prośbami książek 

i zasadami obchodzenia się z nimi. Następnie 
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złożyli przyrzeczenie oraz otrzymali 

pamiątkowe zakładki i mały Biuletyn 

informacyjny. Pasowanie oraz wypożyczenie 

pierwszej książki to obok innych wydarzeń, 

również ważna chwila w życiu ucznia. Mamy 

nadzieję, że uczniowie klas pierwszych będą 

chętnie i często odwiedzać bibliotekę szkolną.

17 lutego uczniowie klasy 2h wraz 

z wychowawczynią zorganizowali 

uroczystość z okazji Dnia Babci 

i Dziadka. To Święto to dzień niezwykły 

przede wszystkim dla babć i dziadków ale też 

dla dzieci. To dzień pełen uśmiechów, 

wzruszeń, łez i radości. Na wstępie dzieci 

pokazały swoje talenty recytatorskie oraz 

wokalne. Poprzez wiersze i piosenki wyraziły 

wiele dziecięcej miłości. Babcie i dziadkowie 

byli bardzo zadowoleni i dumni ze swoich 

wnucząt. Dzieci po występie obdarowały 

swoich ukochanych gości upominkami, które 

same wykonały. Po części artystycznej 

zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek 

przygotowany przez mamy. Szczęśliwe 

i rozpromienione twarze babć 

i dziadków pokazały nam, jak ważne są 

takie spotkania i chwile spędzone 

wspólnie z wnukami. 

Uczniowie i nauczyciele zostali zaproszeni 

do obejrzenia wystawki pt. „W KRAINIE 

WIECZNEGO LODU”, która znajdowała się 

w budynku A na I piętrze. Stanowiła ona 

kompendium wiedzy o najzimniejszych 

i niepowtarzalnych zakątkach kuli ziemskiej - 

Arktyki, a w szczególności Grenlandii oraz 

Antarktyki wraz z ciekawym kontynentem, 

jakim jest Antarktyda. Wystawa to efekt pracy 

członków Klubu Przyrodniczo-Turystycznego 

klas II i III.

„MALI uczniowie idą do szkoły” 

to projekt edukacyjno - pomocowy, 

z którego uczniowie naszej szkoły dowiedzieli 

się jak wygląda kwestia dostępu do edukacji 

na świecie. W ramach akcji uczniowie klas 1- 6 

pomogli dzieciom z Mali, zbierając fundusze, 

które umożliwią im naukę. Naszym celem jest 

upowszechnienie edukacji, dlatego sposób 

niesienia pomocy miał wymiar edukacyjny dla 

uczn iów.  W dniach 15-19  lu tego 

wolontariusze z klasy 3D zbierali darowizny 

na posłanie dzieci z MALI do szkoły. 

Najważniejszym celem projektu było 

zapoznanie uczniów z sytuacją dzieci w Mali. 

Podczas zajęć uczniowie zrozumieli na czym 

polegają problemy mieszkańców krajów 

rozwijających się, a także dowiedzieli się jak 

można im zaradzić. Po zakończonej akcji 

zebrane pieniądze w kwocie 740,00 zł 

zostały wpłacone na konto zbiórki otwartej 

na rzecz dzieci w Mali. UNICEF po zakończonej 

kampanii podsumuje jej przebieg, opublikuje 

wybrane przykłady realizacji projektu 

w szkołach, a także poda łączną kwotę 

zebraną przez wszystkie placówki na 

zorganizowanie edukacji dla dzieci w Mali. 

Organizatorzy akcji bardzo dziękują 

wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom, 

którzy włączyli się w działania UNICEF na 

rzecz dzieci w Mali. Podarujmy dzieciom 

lepszą przyszłość - pozwólmy im pójść do 

szkoły! 

W II półroczu uczniowie klasy III b 

wraz z wychowawczynią Agatą Woś 

k o n t y n u u j ą  r e a l i z a c j ę  z a d a ń  

wynikających z Ogólnopolskiego 

Programu Prozdrowotnego „Akademii 

Czystych Rąk Carex”. Patronat nad 

programem objął Instytut „Pomnik - Centrum 

Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Głównym 

celem programu jest przekazywanie 

najmłodszym uczniom podstawowej wiedzy 

z zakresu prawidłowej higieny rąk oraz tego, 

jak duży wpływ ma ona na nasze zdrowie 

i życie. Najważniejsza jest profilaktyka, 

a odpowiednia edukacja to klucz do jej 

propagowania. W przypadku dzieci 

konieczne jest wyrobienie odpowiednich 

nawyków. Dlatego przez cały czas trwania 

projektu, począwszy od klasy pierwszej, 

uczniowie korzystają z interesującego pakietu 

edukacyjnego, zdobywają nowe wiadomości 

i umiejętności, tak bardzo przydatne na co 

dzień. 

(sp)
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OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 2 marca 2016 roku

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 oraz art. 61a i 61c ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 

21, poz. 112 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej 

w Witkowie w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2016r., odbędzie się 

głosowanie w obwodzie głosowania nr 3.

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 217, poz. 721 ze zm.) oraz wyborcy, którzy najpóźniej 

w dniu głosowania kończą 75 lat mogą w terminie do 1 kwietnia 2016 r. złożyć wniosek do Burmistrza 

o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.

Każdy wyborca niepełnosprawny może zagłosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania 

korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie 

Braille'a wyborca powinien zgłosić Burmistrzowi w terminie do dnia 20 marca 2016 r.

UWAGA !

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, 

głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa do głosowania oraz 

głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, 

pokój Nr 9, telefon 61 4778 194 wewn. 33 i 35, e-mail: elud@witkowo.pl i kierownikusc@witkowo.pl

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej 

komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie 

tożsamości.

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Witkowie otwarty będzie w dniu 10 kwietnia 

2016 roku od godziny 7,oo do godziny 21,oo. 

p.f. Burmistrza Gminy i Miasta

/-/mgr Łukasz Grabowski

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 9 marca 2016 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady 

Miejskiej w Witkowie w okręgu nr 3 zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, 
1)z późn. zm. ) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych 

listach kandydatów na radnego:

OKRĘG Nr 3 

1. ŚREDZIŃSKI Krzysztof, lat 42, zam. Małachowo-Wierzbiczany, 

zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY WITKOWO - Lista nr 1

2. GRABOWSKI Łukasz, lat 29, zam. Małachowo-Złych Miejsc, 

zgłoszony przez KWW ŁUKASZA GRABOWSKIEGO - Lista nr 2

3. POTRAWA Adrianna, lat 22, zam. Małachowo-Wierzbiczany, 

zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI ADRIANNA POTRAWA - Lista nr 3

4. KACZMAREK Kazimierz, lat 61, zam. Małachowo-Szemborowice,

zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY - Lista nr 4

5. WIATROWSKI Marek, lat 42, zam. Małachowo-Wierzbiczany, 

 zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 5

Przewodniczący 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

/-/Marzena Pniewska

 TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „2016”

Tradycyjnie na eliminacje miejsko - 

gminne zgłoszeni zostali uczestnicy ze szkół 

podstawowych, gimnazjalnych z terenu 

miasta i gminy Witkowo oraz Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych z Witkowa i Wiekowa. 

Turniej otworzył Prezes Zarządu Miejsko-

Gminnego Związku OSP RP w Witkowie - dh 

Marian Łukowski jednocześnie gospodarz 

obiektu Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Witkowie, na terenie którego odbył się 

Turniej. Powitał w ciepłych słowach przybyłą 

młodzież, opiekunów, radnego Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego Telesfora Gościniaka 

i inspektora ds. OSP, v-ce prezesa Zarządu M-G 

ZOSP - Jolantę Barańską. Nad poprawnym 

przebiegiem turnieju czuwała komisja 

w składzie: mł. asp. Tomasz Kuliński 

(komendant gminny), st.ogm. Mariusz 

Janowicz z KP PSP w Gnieźnie oraz druhna 

Karina Wawrzyniak strażak ratownik, prezes 

OSP Skorzęcin oraz Joanna Robaszkiewicz 

strażak ratownik z OSP Witkowo. Turniej 

składał się z 2 części: testu pisemnego i finału 

ustnego. Test pisemny zawierał 20 pytań dla 

p o s z c z e g ó l n y c h  g r u p .  D o  f i n a ł u  

p o e m o c j o n u j ą c y c h  d o g r y w k a c h  

zakwalifikowało się po 3 zawodników z każdej 

grupy. W części ustnej zawodnicy odpowiadali 

na pytania z wylosowanego zestawu. 

Za najlepszego zawodnika w grupie 

I uznano Wiktorię Kurkowską (MDP 

Wiekowo), drugie miejsce wywalczył Dawid 

Dziębowski,  I I I  miejsce Dominik 

Łukowski wszyscy ze Szkoły Podstawowej 

w Witkowie. 

W II grupie - I miejsce zajęła Weronika 

Janowicz (MDP Wiekowo), II miejsce -

Mateusz Krause, (MDP Witkowo), 

I I I miejsce -  Krzysztof Lipiński 

reprezentujący Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Witkowie.

W III grupie - I miejsce zajął Kacper 

Jaworski, II miejsce - Karol Minior, 

III miejsce - Adrian Dolata - reprezentanci 

M D P  W i t k o w o  i  Z e s p o ł u  S z k ó ł  

Ponadgimnazjalnych w Witkowie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne 

upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta 

w Witkowie oraz tradycyjnie przez radnego 

Rady Powiatu Telesfora Gościniaka.

Pamiątkowe statuetki dla liderów 

w poszczególnych grupach oraz upominki dla 

trzech najlepszych zostały wręczone przez 

Pana Łukasza Grabowskiego pełniącego 

funkcję Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie 

i Pana Mariana Łukowskiego Prezesa Zarządu 

M-G ZOSP RP w Witkowie w towarzystwie 

członków Komisji Sędziowskiej.

Podsumowując Turniej Pan Łukasz 

Grabowski wyraził swoją radość z faktu 

podejmowania się przez młodych ludzi 

poszerzania swojej wiedzy w tak ważnej 

dziedzinie, która przede wszystkim służy 

drugiemu człowiekowi. Życzył zwycięzcom 

dalszych sukcesów na szczeblu powiatowym. 

Słowa podziękowań skierował również do 

opiekunów, którzy przygotowywali młodzież 

do turnieju i do jury.

Kolejny etap - szczebel powiatowy OTWP 

odbędzie się w dniu 19 marca 2016 r. 

w Trzemesznie.
(na)

W dniu 10 marca 2016 r. na szczeblu miejsko-gminnym zorganizowano 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. 

Turniej ten służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości 

przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, 

zdarzeń, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem 

gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu 

strażackiego. 
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OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 26 lutego 2016r. 

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Witkowa w wyborach przedterminowych 

zarządzonych na dzień 20 marca 2016r.

Na podstawie art. 481 oraz art. 435, w związku z art. 470 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 

wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do 

wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Witkowa:

1. GADZIŃSKI Marian, lat 57, wykształcenie wyższe pedagogiczne, zam. Mielżyn, nie należy do partii 

politycznej, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO

2. GRABOWSKI Łukasz, lat 29, wykształcenie wyższe prawnicze, zam. Małachowo-Złych Miejsc, członek 

partii Prawo i Sprawiedliwość, zgłoszony przez KWW ŁUKASZA GRABOWSKIEGO WSPÓLNIE DLA WITKOWA

3. OWCZARZAK Łukasz, lat 30, wykształcenie wyższe prawnicze, zam. Witkowo, nie należy do partii 

politycznej, zgłoszony przez KWW ŁUKASZA OWCZARZAKA

4. SIP Grzegorz, lat 28, wykształcenie wyższe ekonomiczne, zam. Ćwierdzin, nie należy do partii 

politycznej, zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY

5. SŁAWIŃSKA Józefina, lat 36, wykształcenie wyższe humanistyczne i techniczne, zam. Witkowo, 

nie należy do partii politycznej, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI WITKOWO

6. SZCZEPAŃSKI Piotr, lat 50, wykształcenie wyższe humanistyczne, zam. Witkowo, członek partii 

Nowoczesna Ryszarda Petru, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA

7. ŚREDZIŃSKI Krzysztof, lat 42, wykształcenie wyższe ogrodnicze, zam. Małachowo-Wierzbiczany, 

nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY WITKOWO

8. TOMASZEWSKI Stanisław Piotr, lat 63, wykształcenie wyższe techniczne, zam. Powidz, nie należy 

do partii politycznej, zgłoszony przez KWW STANISŁAWA TOMASZEWSKIEGO

9. WĘDZIKOWSKI Tomasz Mariusz, lat 37, wykształcenie wyższe rolnicze, zam. Mąkownica, nie 

należy do partii politycznej, zgłoszony przez KWW TOMASZA W. 

 Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie 

/-/ Danuta Marianna Rabiega

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY i MIASTA w WITKOWIE
z dnia 19 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (tj. Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) 

oraz uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr XII/101/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany 

opisu granic stałych obwodów głosowania nr 1,8,9 oraz siedziby Komisji Wyborczej w obwodzie nr 5 

określonych uchwałą nr XXII/210/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie 

podziału Gminy i Miasta Witkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz 

wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013r. poz. 932; Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 27.01.2016r. poz. 907), 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 przedterminowych Burmistrza Witkowa, 

zarządzonych na dzień 20 marca 2016 roku.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 20 marca 2016 roku (niedziela), w godzinach 7.00 - 21.00

Wyborcy niepełnosprawni 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 29 lutego 2016 r.,

2) głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Termin składania Burmistrzowi wniosków o sporządzenie aktu 

pełnomocnictwa do głosownia upływa w dniu 11 marca 2016 r. 

p.f. Burmistrza Gminy i Miasta

Łukasz Grabowsk
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1% dla mieszkańców gminy Witkowo
Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Witkowo i chcesz zaapelować o przekazanie 1% 

np. na swoje chore dziecko lub inny cel związany z działalnością na terenie 

gminy zapraszamy do publikacji apelu na łamach Witkowskich Wiadomości 

Samorządowych. Apel w formie graficznej  należy przesłać do redakcji 

na maila: promocja@witkowo.pl.

Od 13 lat wzmagamy się z Naszą chorobą. Przez cały ten czas potrzebne 
są nam ciągłe rehabilitację, co wiążę się to z dużymi kosztami jakie 

muszą ponosić nasi Rodzice. Dlatego Prosimy, aby chętne osoby 
przeznaczyły 1% podatku i pomogły nam w dalszej walce z chorobą.

POMÓŻ NAM! PRZEKAŻ 1%
SWAT Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne

KRS: 0000148716
CEL SZCZEGÓŁOWY 1%: DLA WIKTORII I WERONIKI KAŹMIERCZAK

Dziękujemy za okazane serce i pomoc 
 Wiktoria i Weronika z Rodzicami 
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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: 

 25 czerwca,10 września, 10 grudnia
w 2016 roku od godz. 8:00 w sali OSP Witkowo

„Podróże po Europie”

Pierwszym przystankiem były Niemcy. 

Po przywitaniu się w języku niemieckim 

Tschüss!, Guten Morgen!, dzieci poznały 

położenie i flagę tego kraju. Zainspirowane 

baśniami braci Grimm dzieci wykorzystując 

własną kreatywność i pomysłowość wykonały 

prace plastyczne. Ogromną frajdą był pokaz 

log znanych niemieckich marek aut. Każde 

z dzieci otrzymało opaskę z logiem auta 

i urządziliśmy sobie autostradę. 

Kolejna podróż odbyła się do Holandii. 

Dzieci poznawały symbole charakterystyczne 

dla tego kraju: kraju kwitnących tulipanów, 

wiatraków i pysznych serów. 

W listopadzie wybraliśmy się w podróż do 

Danii. Przedszkolaki dowiedziały się skąd się 

wzięły klocki Lego, poznały postać Hansa 

Christiana Andersena i jego bajki, a także 

mogły wcielić się w rolę wikingów i popływać 

ich łodzią. 

W  o k r e s i e  p r z e d ś w i ą t e c z n y m  

przedszkolaki zapoznały się z krajem 

Świętego Mikołaja, czyli Finlandią. Poznały 

z w i e r z ę t a  ż y j ą c e  w  t y m  k r a j u ,  

charakterystyczne cechy klimatu oraz 

zjawisko takie jak, zorza polarna. 

Wykonywały pracę plastyczną na temat 

b o h a t e r ó w  b a j k i  w y w o d z ą c e j  s i ę  

z omawianego kraju „W krainie Muminków” .

W styczniu wybraliśmy się w podróż do 

Wielkiej Brytanii. Dzieci konstruowały 

Big Ben, zapoznały się ze zwyczajem picia 

herbaty z mlekiem, poznały podstawowe 

słowa w języku angielskim, prowadziły 

rozmowy w charakterystycznych dla tego 

kraju czerwonych budkach telefonicznych.

Ostatnim krajem, z którym zapoznały się 

dz iec i  by ła  Por tugal ia .  Z  wie lk im 

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

przygotowywały portugalskie babeczki 

z masą budyniową i zupę Caldo Verde, a także 

słuchały opowieści o żeglarzach i ich 

przygodach. 

 To była długa podróż, ale jakże owocna 

w wiedzę i nowe doświadczenia dzieci. 

Celem innowacji pedagogicznej „Podróże po 

Europ ie”  by ło  poszer zen ie  wiedzy 

o wybranych krajach Unii Europejskiej. 

Pr zeprowadzony quiz wśród dziec i  

uczestniczących w innowacji wskazał, że cel 

został osiągnięty. To były krótkie podróże, bo 

jednodniowe. W maju zapraszamy wszystkich 

w tygodniową podróż po Francji.
 (J.G., S.N., S.W.)

Wychodząc naprzeciw aktualnym tendencjom edukacyjnym, czyli edukacji 

wielokulturowej, a także naprzeciw oczekiwaniom dzieci przedszkolnych 

wykazujących się naturalną ciekawością świata, dociekliwością i wrażliwością 

w Przedszkolu Miejskim „Bajka” na ulicy Powstańców Wielkopolskich 

zrealizowana została innowacja „Podróże po Europie”. Począwszy od września 

do lutego dzieci 5-letnie poznawały następujące kraje: Niemcy, Holandię, Danię, 

Finlandię, Wielką Brytanię i Portugalię. 
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Mandat terytorialny dla Gnieźnieńskiego
Obszaru Strategicznej Interwencji podpisany! 

W dniu 22 lutego 2016r. w Gnieźnie przedstawiciele jednostek samorządu 

terytorialnego skupionych wokół Gnieźnieńskiego Ośrodka Subregionalnego i jego 

obszaru funkcjonalnego w obecności Pana Marka Woźniaka - Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego podpisali Mandat Terytorialny dla Gnieźnieńskiego 

Obszaru Strategicznej Interwencji (G OSI). Gminę i Miasto Witkowo 

reprezentował Pan Łukasz Grabowski - pełniący funkcję Burmistrza Gminy 

i Miasta Witkowo. 

(80% kosztów całkowitych zadania). 
Szczegółowe koszty realizacji zadania będą 
znane po przygotowaniu dokumentacji 
technicznej oraz kosztorysu inwestorskiego. 
Rzeczowa realizacja projektu planowana jest 
na lata 2017-2018. 

K o l e j n y m  p r o j e k t e m ,  k t ó r e g o  
beneficjentem będzie Gmina i Miasto Witkowo 
jest zadanie związane z budową sieci dróg dla 
rowerów na terenie gmin Powiatu 
Gnieźnieńskiego.

Inwestycja zostanie zrealizowana 
w partnerstwie z sygnatariuszami OSI. Przez 
teren naszej gminy ścieżka przebiegać będzie 
na odcinku od miejscowości Chłądowo do 
Skorzęcina. Szacunkowy koszt budowy tego 
odcinka drogi (z wyłączeniem budowy 
oświetlenia ulicznego i promocji projektu) 
przyjęty w przygotowanej fiszce projektu to 
kwota 1,85 mln zł. Dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego stanowić będzie 85% wartości 
zadania i wyniesie 1,57 mln zł. Szczegółowe 
koszty realizacji zadania będą znane 
po przygotowaniu dokumentacji technicznej 
oraz kosztorysu inwestorskiego. Planowany 
termin realizacji przypada również na lata 
2017-2018.

(S.M.)

Mandat Terytorialny to dokument 
zawierający m.in.: podział środków 
finansowych w ramach OSI oraz projekty 
planowane do real izacj i  w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020.

Realizacja zaplanowanych w ramach 
Obszaru Strategicznej Interwencji projektów 
przyczyni się przede wszystkim do rozwoju 
infrastruktury technicznej oraz poprawy 
w a r u n k ó w  ż y c i a  m i e s z k a ń c ó w  
Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Gmina i Miasto Witkowo jako partner 
porozumienia planuje realizację projektu 
związanego z kompleksową modernizacją 
drogi wojewódzkiej nr 260 przebiegającej 
przez teren miasta Witkowa. Zadanie 
obejmuje przebudowę skrzyżowania 
w obrębie ul. Gnieźnieńskiej, Armii Poznań 
i Dworcowej na skrzyżowanie typu rondo, 
gruntowną przebudowę ul. Armii Poznań 
i Jana Pawła II oraz odbudowę drogi - 
u l . G n i e ź n i e ń s k i e j .  S z a c u n k o w y  
koszt planowanego zadania przyjęty 
w przygotowanej fiszce projektu to kwota ca 
4,25 mln zł. Wartość dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego to kwota 3,4 mln zł 

Zakończenie Witkowskiej Ligi Halowej
w Piłce Nożnej

W iście podniosłej i sportowej atmosferze odbyła się Gala Zakończenia 

Witkowskiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej. Miejscem tak wyjątkowego wydarzenia 

była sala widowiskowa Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie. 

Gala była zwieńczeniem trzymiesięcznej rywalizacji, w której udział wzięło 

aż 14 drużyn.Organizatorem ligi z ramienia witkowskiego samorządu 

był specjalnie powołany zarząd w osobach: Hubert Lisiak i Jan Szturomski. 

Pomoc medyczną zapewnił Artur Trząski.

�Najlepsza piątka sezonu - Łukasz Marek (2B 
Sklep Komputerowy), Kamil Buczek 
(Adrenalina), Krzysztof Hoffmann (Qmple), 
Konrad Plucner (JAH Team) i Kamil Faberski 
(ZP Witkowo)

�Najlepsza „Selfie” - autor: Aleksandra 
Kwaśniewska

�Najwierniejszy kibic - Magdalena 
Budzyńska-Witulska

Gale uświetniły zespoły artystów 
działających przy Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji w Witkowie. Na tak ważnym 
wydar zen iu  n i e  mog ło  zabraknąć  
wyjątkowych gości na czele z Łukaszem 
Grabowskim - pełniącym obowiązki 
burmistrza gminy i miasta Witkowo, Piotrem 
Jóźwikiem - przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Witkowie oraz radnymi.

Uczestnicy gali chwalili organizatorów gali 
i ligi za rozmach, ogrom profesjonalizmu 
i świetną atmosferę. Zarząd ligi, osoby 
funkcyjne i pełniącym funkcję Burmistrz 
Łukasz Grabowski zostali nagrodzeni 
brawami. Gala okazała się ogromnym 
sukcesem.

Po uroczystej gali zarząd ligi w osobach: 
Hubert Lisiak, Jan Szturomski oraz Artur 
Trząski udali się na grób śp. Krzysztofa 
Szkudlarka by złożyć kwiaty.

Organizatorzy: Samorząd Gminy 
Witkowo, OKSiR Witkowo, Zarząd Ligii oraz 
sponsorzy.

(H.L.)

W niedzielę w rolę prowadzącej wcieliła się 
Iwona Piórkowska, która na wstępie powitała 
tłumy ludzi, które wzięły udział w gali. 
Co ważne, sala widowiskowa wypełniła się po 
brzegi. Oprócz zawodników, oficjeli 
i sponsorów, nie zabrakło także kibiców. Jak 
na zakończenie ligi przystało, punktem 
kulminacyjnym było wręczenie pucharów, 
statuetek i nagród. Końcowa klasyfikacja 
przedstawia się następująco: Kubiak Team - 
14 miejsce, Pizzerią Skarabeusz CWK 05 - 13, 
ZP Witkowo - 12, Ruchocinek II - 11, Sołectwo 
Mielżyn - 10, Janusze - 9, Adrenalina - 8, 
Pizzeria Torttuga - 7, Piekarnia Glanc AC 97 - 
6, Elgrom - 5, 2B Sklep Komputerowy - 4. 
Na najniższym stopniu podium stanęli 
zawodnicy drużyny Amigos. Wicemistrzostwo 
ligi powędrowało do Qmpli. Mistrzem sezonu 
2015/16 został JAH Team. W lidze wzięło 
udział blisko 160 zawodników. Nie zabrakło, 
więc nagród indywidualnych oraz wyróżnień 
dla kibiców.
�Najlepszy bramkarz - Jakub Szczepaniak 

(JAH Team)
�Najlepszy zawodnik - Mateusz 

Szczepaniak (Elgrom)
�Król strzelców - Krzysztof Hoffmann 

(Qmple)
�Młodzieżowiec sezonu - Oskar Pietrzak 

(2B Sklep Komputerowy)
�Objawienie sezonu - Kamil Faberski 

(ZP Witkowo)
�Najmłodszy zawodnik - Oskar Pietrzak 

(2B Sklep Komputerowy)
�Najlepszy z najstarszych - Włodzimierz 

Walczak (ZP Witkowo)
�Najpiękniejszy gol sezonu - Mateusz 

Pietrowski 3 stycznia w meczu z Pizzerią 
Torttuga, bramka z ostrego kąta w samo 
okienko (JAH Team)

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
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Do Mielżyna prezydent zawitał w godzinach 
popołudniowych wraz z m.in. Ministrem z 
Kancelarii Prezydenta Andrzejem Derą, 
Wojewodą Wielkopolskim Zbigniewem 
Hoffmanem, Starostą Gnieźnieńskim Beatą 
Tarczyńską, pełniącym funkcję Burmistrza 
Gminy i  Miasta Witkowo Łukaszem 
Grabowskim oraz parlamentarzystami.

W spotkaniu przy kawie uczestniczyła 

również najbl iższa rodzina Państwa 
Szeszyckich.

Pani Sołtys przekazała na ręce Prezydenta 
książki: „Zapomniani Bohaterowie” autorstwa 
Grzegorza Korcza poświęconego pilotowi RAF, 
Józefowi Skowronowi, album „Gmina Witkowo 
na przełomie XX i XXI wieku” oraz „Dzieje 
Witkowa”. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć.

(M.T.)

Prezydent Andrzej Duda w Gminie Witkowo

Dnia 11 marca z okazji rozpoczynającego się X Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gminie 

Witkowo gościł prezydent Andrzej Duda. Dzień Sołtysa był okazją do prezentacji 

osiągnięć Gabrieli Szeszyckiej, Sołtysa Sołectwa Mielżyn w gminie Witkowo, 

której przyznano tytuł „Sołtysa Roku 2015”.

Tyczka, Jakub Dzięcielak, Alicja Pustelnik, 
Maksym Kędzierski, Julia Nowaczyk, Patryk 
Sołtysiak, Julia Szeszycka.

Po tej doniosłej chwili głos zabrał pełniący 
funkcję Burmistrza pan Łukasz Grabowski. 
Podkreślił, że znaczenie edukacji w życiu 
młodego człowieka jest ważne, bo przecież 
uczymy się dla przyszłości. Zdobywanie wiedzy, 
dodał, wymaga pracy, trudu i konsekwencji, ale 
daje satysfakcję i pozwala osiągnąć sukces. 
Pogratulował tegorocznym Stypendystom 
osiągniętych wyników, a ich Rodzicom 
podziękował za trud włożony w wychowanie 
dzieci. Pan Łukasz Grabowski pozwolił sobie na 
chwilę miłych wspomnień i refleksji , kiedy to 
był uczniem witkowskiego gimnazjum.

Do gratulacji i życzeń dołączyli się także 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, 
w r ę c z a j ą c  s w o j e m u  K o l e ż e ń s t w u  
okolicznościowe laurki.

Nie zabrakło również słów podziękowań od 
Stypendystów. W ich imieniu wystąpił Maksym 
Kędzierski. Powołując się na znaną maksymę, 
podkreślił, że osiągnięcie wielkiego sukcesu jest 
przyjemne, ale nie da się go zdobyć bez wysiłku 
i trudu, często stresu i zmęczenia. Przyznał 
także, że wymaga on też wielu wyrzeczeń, ale 
daje również wielką satysfakcję i mobilizuje do 
jeszcze większej pracy. Podziękował Dyrekcji 
za pomoc i wsparcie, nauczycielom za 
przekazaną wiedzę, a rodzicom za codzienną 
troskę i wychowanie.

Swoje święto w szkole mieli także uczniowie 
klas I - III, którzy za uzyskanie średniej 4,75 
i więcej otrzymali „Listy gratulacyjne”. 

Zaproszeni na scenę najlepsi uczniowie 
z każdej klasy odebrali gratulacje od Dyrektora 
szkoły, Wychowawcy klasy i Przewodniczącego 
Rady Rodziców.

Uroczystość również szczególną wymowę 
miała dla nauczyc ie l i  wi tkowskiego 
gimnazjum. Pani Wiesława Papiewska, pan 
Tomasz Majchrzak i pani Teresa Szkudlarek 

otrzymali wyróżnienie: „Wyróżniony Statuetką 
Rycerza Wita”. Statuetki wręczył pełniący 
funkcję Burmistrza pan Łukasz Grabowski oraz 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty 
pan Adam Kowalski. W swoim przemówieniu 
pan Grabowski przedstawił ideę tego 
wyróżnienia, które podkreśla szczególne 
zasługi osoby dla gminy. Poinformował, że 
tegoroczni laureaci - nauczyciele - otrzymali 
wyróżnienie za wybitne os iągnięc ia 
w dziedzinie oświaty, mające szczególne 
znaczenie dla rozwoju oraz promocji Gminy 
i Miasta Witkowo. Złożył także wyróżnionym 
gratulacje.

Galę wręczenia wyróżnień poprowadziła 
wicedyrektor szkoły pani Arleta Bekas. 
Gościom i wszystkim zgromadzonym na 
uroczystości towarzyszył koncert piosenek 
polskich w wykonaniu uczennic z klas II - III 
i chóru szkolnego. Artyści dedykowali piosenki 
wszystkim wyróżnionym.

Nasze gimnazjum otrzymało także bieżnię 
elektryczną zakupioną przez organ 
prowadzący.  Na pewno nauczyc ie le  
wychowania fizycznego wykorzystają ją do 
pracy z młodymi sportowcami, również będzie 
służyła całej społeczności gimnazjum. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi i przekazania 
sprzętu dokonał pełniący obowiązki 
Burmistrza pan Łukasz Grabowski oraz Paweł 
Piniarski.

Program uroczystości przygotowały 
nauczycielki: p. Arleta Bekas i p. Teresa 
Szkudlarek. Nad oprawą muzyczną czuwały - 
p. Elżbieta Drozdowska i p. Joanna 
Nowakowska. O dekorację hali zadbała 
p. Lilianna Suborska - Urbańska.

Po zakończeniu uroczystości Goście, 
Dyrekcja szkoły i Rodzice uczniów, którzy 
otrzymali stypendium, zostali zaproszeni na 
spotkanie przy kawie.

 (T.Sz.)

Najlepsi w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie
Dnia 25 lutego br. w Gimnazjum im. Adama Borysa odbyła się po raz pierwszy 
uroczystość, która zostanie wpisana do kalendarza imprez szkoły. W tym dniu 
społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi celebrowała sukcesy tych 
uczniów, którzy otrzymali Stypendium Naukowe Burmistrza Gminy i Miasta 
Witkowo za systematyczną pracę, wzorową postawę i osiągnięcia, oraz tych, 
którym wręczono po raz pierwszy „Listy pochwalne” za uzyskanie na koniec 
I semestru 2015/2016 średniej ocen 4,75 i więcej. Swoje święto mieli także 
nauczyciele wyróżnieni po raz pierwszy w historii szkoły statuetką: „Wyróżniony 
Statuetką Rycerza Wita”.

Uroczystości towarzyszył koncert piosenek.

Szkolne Święto w witkowskim gimnazjum 
rozpoczął Dyrektor gimnazjum, pan Marian 
Łukowski. Powitał gości - pełniącego funkcję 
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo pana 
Ł u k a s z a  G r a b o w s k i e g o ,  Z a s t ę p c a  
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej 
w Witkowie pana Adama Kowalskiego, 
Przewodniczącego Rady Rodziców pana Artura 
Stefaniaka, Rodziców laureatów Stypendium 
Naukowego oraz panią Ewę Sochę - 
dziennikarkę gazety lokalnej „Przemiany na 
Szlaku Piastowskim”.

W swoim wystąpieniu Dyrektor stwierdził, 
że wykształcenie decyduje o jakości dorosłego 
życia. Przytaczając, znane i wydające się 
banalnym, powiedzenie , że „uczyć się warto”, 
podkreślił znaczenie edukacji dla młodego 
człowieka. Dzięki niej każdy, kto jest świadomy 
własnej odpowiedzialności za zdobywanie 
wiedzy, potrafi i chce się uczyć, wie, że nie 

p o p e ł n i  b ł ę d ó w,  r o z w i n i e  t a l e n t  
i zainteresowania, bez trudu dokona 
właściwych wyborów na przyszłość. Także 
zrealizuje marzenia i siebie, będzie się czuł 
szczęśliwym i spełnionym. Na dowód swoich 
słów Dyrektor przytoczył powiedzenia Paulo 
Coelho. Na zakończenie wystąpienia 
pogratulował wszystkim uzyskania wysokich 
wyników w nauce i zachowaniu. Życzył, by 
doceniając uczenie, nadal osiągali sukces. 
Pozostałych uczniów zachęcił do takiej pracy, by 
na koniec roku czy gimnazjum dołączyć do 
grona najlepszych.

Następnie pełniący funkcję Burmistrza 
Gminy i Miasta Witkowo pan Łukasz Grabowski 
oraz Dyrektor szkoły wręczyli Stypendia 
Naukowe oraz Listy Gratulacyjne dla Rodziców 
najlepszych uczniów witkowskiego gimnazjum. 
Za I semestr roku szkolnego 2015/ 2016 
stypendia otrzymali: Mateusz Roszkowiak, 
Karolina Jarecka, Weronika Janowicz, Nadia 
Fatyga, Aleksandra Grzechowiak, Kornelia 


