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23 maja odbyło się kolejne posiedzenie Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. Dyrektor 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przedstawił 
realizację Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji na 
terenie Gminy Witkowo, po czym Komisja wysłuchała 
informacji Prezesa Klubu PTTK Danuty Stefańskiej 
i Prezesa Stowarzyszenia „Gajówka” Ryszarda Wiciaka 
o działalności tych organizacji.

Kolejnym punktem posiedzenia było spotkanie 

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie 

z  koordynatorami  św iet l ic  ś rodowiskowych, 
funkcjonujących w Gimnazjum w Witkowie, Szkole 
Podstawowej i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Mielżynie.

W końcowej części posiedzenia Łukasz Scheffs – 
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta złożył Radnym 
w imieniu Burmistrza i swoim, życzenia z okazji 
p r zypadającego 27  maja Dn ia  Samorządu 
Terytorialnego.

Halina Koźniewska

W dniu 9 czerwca Dom Kultury w Trzemesznie 
zorganizował ósmą edycję Międzypowiatowego 
Przeglądu Twórczości Seniorów. Konkurs odbył się 
w Cent rum Konferencyjno-Wypoczynkowym 
„Magnolia” w Bystrzycy. 

W tym roku wzięło w nim udział 16 zespołów 
podzielonych na dwie kategorie. W kategorii 
zespołów wokalno-instrumentalnych II miejsce zajął 
Zespół Śpiewaczy „MY MŁODZI”, ulegając jedynie 
„Jutrzence” z Konina. Dyrygent zespołu Katarzyna 
Wieczorek przygotowała program „Z cygańską nutką 
w tle”, który poprowadziła jak zwykle z wielkim 
animuszem. Zespół „My Młodzi” brawurowym 
wykonaniem piosenek zapewnił sobie miejsce 
w gronie laureatów i puchar ufundowany przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno. Sukces jest 
miłym ukoronowaniem bardzo pracowitego sezonu 
artystycznego 20016/2017. 

Michał Bocheński

Sukces zespołu
„My Młodzi”

W Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka 
w Witkowie obchodzony był Dzień Dziecka. Specjalnie 
dla najmłodszych Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
zorganizował spektakl teatralny pt. „Minifolki”, 
zrealizowany przez Filharmonie Pomysłów z Poznania. 
Odbyła się także projekcja bajki pt. „W głowie się nie 
mieści".

Do obchodów tego święta przyłączył się również 
Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo. 
Dzieciom w dniu ich święta życzył dużo radości 
i spełnienia marzeń. Burmistrz obdarował dzieci 
słodkimi upominkami.

OKSiR Witkowo

Dzień Dziecka
w Centrum Kultury w Witkowie 



Dzień Samorządu Terytorialnego to święto 
szczególnie ważne dla społeczności lokalnych 
i regionalnych. Z tej okazji Dyrekcja, Pracownicy 
i Dzieci zaprosiły władze samorządowe, radnych 
i pracowników Urzędu Gminy Witkowo do Przedszkola 
Miejsk iego „Bajka” przy u l icy Powstańców 
Wielkopolskich, aby podziękować za zaangażowanie 
i pracę lokalnego samorządu.

Program artystyczny „Witkowo, moja mała 
ojczyzna” przygotowały najstarsze dzieci z grup: 
„Smerfy” i „Przyjaciele Pszczółki Mai” pod kierunkiem 
n a u c z y c i e l e k :  S y l w i i  N o w i c k i e j  i  J u s t y n y 
Gromadzińskiej. Całe spotkanie rozpoczęła Dyrektor 
Ewa Skrzypska, która powitała wszystkich gości i złożyła 
życzenia. Program „Witkowo, moja mała ojczyzna” 
składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła dużej 
ojczyzny, jaką jest Polska. Dzieci zaprezentowały tu 
piosenki i układy taneczne. W drugiej, przedszkolaki 
zaprosiły do wędrówki po Witkowie, które jest dla nich 
Małą Ojczyzną. W tej części dzieci przedstawiły 
p i o s e n k i  i  w i e r s z e  o  W i t k o w i e ,  w ł a d z a c h 
samorządowych, radnych i pracownikach Urzędu 
G m i n y  W i t k o w o .  C h a r a k t e r y s t y c z n e  s t r o j e 
przedszkolaków nadawały szczególną rangę tej 

Dzień Samorządu Terytorialnego

uroczystości. Dzieci wręczyły zaproszonym gościom 
upominki – statuetki Oka Opatrzności.

Na zakończenie głos, w imieniu samorządowców, 
zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian 
Gadziński, który nie tylko podziękował za życzenia 
i cały przygotowany program artystyczny, ale 
przekazał także przedszkolakom słodki upominek. Na 
ręce Dyrektor Przedszkola złożył również koszulki 
odblaskowe z herbem Gminy. Wszystko z myślą 
o bezpieczeństwie podopiecznych przedszkola.

Sylwia Nowicka
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Z okazji Dnia Samorządowca do Urzędu Gminy 
i Miasta Witkowo zawitali uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie wraz 
z Bernadettą Nowak – Dyrektor Szkoły. 

Mili goście złożyli na ręce Burmistrza Gminy i Miasta 
Witkowo – Mariana Gadzińskiego, jego Zastępcy oraz 
pracowników Urzędu własnoręcznie zrobiony 
upominek oraz piękne życzenia. Stosowne życzenia 
złożyli również inni dyrektorzy placówek w tym: Urszula 
Potaś – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Mielżynie, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Witkowo – Wiesława Gąsiorowska oraz 
dyrekcja i uczniowie z Gimnazjum im. Adama Borysa 
w Witkowie. Był to niezwykle miły akcent, za który 
serdecznie dziękujemy.

Marlena Trzcińska

Wizyta z okazji Dnia Samorządowca



W sobotę 20 maja w siedzibie Stowarzyszenia 
Światowid w Małachowie Szemborowice Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie w Witkowie zał. 1742 r. na Walnym 
Zebraniu podsumowało kolejny szósty rok swojej 
działalności. 

Obrady rozpoczął Hetman Bogusław Mołodecki 
witając Burmistrza – Mariana Gadzińskiego oraz 
członków Bractwa. Kolejnym punktem zebrania było 
uroczyste przyjęcie dwóch nowych członków KBS 
Witkowo: Ariela Daniela Kujawę oraz Macieja Piotra 
Chosińskiego. Członkowie Bractwa na wniosek 
Zarządu za duże zasługi w opracowaniu materiałów 
historycznych na temat bractwa nadali Tytuł 
Honorowego Członka Bractwa Pawłowi Knastowi. 
W dalszej części spotkania omówiono szczegółowo 
wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2016 
oraz nakreślono zadania do realizacji w roku bieżącym 
ze szczególnym uwzględnieniem dalszego szkolenia 
strzeleckiego młodzieży. Na spotkaniu omawiano 
m.in. możliwość przejęcia obiektu w Chłądowie 
i budowę Strzelnicy Brackiej. Podjęto również uchwałę 
o przystąpieniu Bractwa do Stowarzyszenia Światowid. 
Strzelmistrz Bractwa Brat Roman Bąk przedstawił wyniki 
zakończonej Ligii Brackiej i ogłosił zwycięzców, 
I miejsce zajął Brat Witold Wiśniewski, II miejsce zajął 
Brat Jan Wawrzyniak, III miejsce zajął Brat Wiktor Knast. 
Puchary zwycięzcom wręczył Burmistrz – Marian 
Gadziński, który w swoim wystąpieniu podziękował za 
działania członków Bractwa na rzecz lokalnej 
społeczności oraz przekazał 3 nowo zakupione 
karabinki pneumatyczne na wyposażenie strzelnicy 

Walne Zebranie Bractwa Kurkowego

sportowej działającej w hali sportowo-widowiskowej 
z przeznaczeniem do szkolenia młodzieży. Zebranie 
dzięki uprzejmości i gościnności Pań ze Stowarzyszenia 
Światowid na czele z Prezes Katarzyną Jurgą 
przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze.

KBS Witkowo
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Podpułkownik, organizator i pierwszy dowódca 
batalionu Parasol, cichociemny, inżynier rolnik. W 1939 
roku jako oficer rezerwy artylerii Wojska Polskiego wziął 
udział w kampanii wrześniowej. Internowany na 
Węgrzech. Brał udział w kampanii francuskiej 1940 
roku, a po jej klęsce ewakuował się do Wielkiej Brytanii, 
gdzie został przydzielony do 1 Brygady Strzelców. 
W 1941 roku, na wieść o tworzeniu lotniczych 
przerzutów polskich oficerów do okupowanej Polski, 
zdecydował się na powrót do kraju. Po ukończeniu 
specjalnego kursu dywersyjnego, został jako 
cichociemny przerzucony do bazy pod Garwolinem. 
W połowie 1943 roku kierownictwo Kedywu poleciło 
mu utworzenie specjalnego oddziału do walki 
z gestapo. Kompania wydzielona o nazwie Agat, 

Adam Borys uhonorowany przez Gnieźnian

przekształcona następnie w Pegaz, a ostatecznie 
w bata l ion  Paraso l ,  p r zeznaczona była  do 
organizowania zamachów na oficerów SS i gestapo. 
W powstaniu warszawskim dowodził batalionem 
Parasol. Na Woli – 6 sierpnia został ciężko ranny 
podczas walk. W październiku 1944 roku dostał się do 
niewoli, trafił do Stalagu IV B w Zeithain. W 1945 roku 
powróc i ł  do k ra ju .  N iedługo potem zos tał 
aresztowany przez UB i osadzony w więzieniu 
mokotowskim. Po dwóch miesiącach zwolniony na 
mocy amnestii. Rozpoczął pracę w Bydgoszczy, 
w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa 
Wiejskiego, a następnie w Poznaniu, w Centralnym 
Zarządzie Przemysłu Mięsnego. W latach 1958-1968 był 
dyrektorem Instytutu Przemysłu Mięsnego. W połowie 
lat 60. doktoryzował się na Wydziale Przemysłu Rolno-
Spożywczego SGGW. Zmarł 27 sierpnia 1986 roku 
w Witkowie. Mowa o Adamie Borysie – pseudonim 
„Pług”, „Adam Gałecki”.

2 6  m a j a  w  G n i e ź n i e  o d s ł o n i ę t o  o b e l i s k 
upamiętniający tego wybitnego żołnierza, patriotę, 
syna niechanowskiej i witkowskiej ziemi. W uroczystości 
odsłonięcia pomnika upamiętniającym tę wyjątkową 
postać udział wzięli: Łukasz Scheffs – Zastępca 
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz Marian 
Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Witkowie. Obelisk dedykowany Adamowi Borysowi 
znajduje się na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 9 
w Gnieźnie.

Łukasz Scheffs

15 maja Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” wystąpił 
w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowy Świat” 
w Witkowie. Program „W krainie instrumentów” 
przygotowała i prowadziła Dyrygent Zespołu 
Katarzyna Wieczorek. 

Prezentacje instrumentów były przeplatane 
tematycznymi piosenkami. Sensację wzbudziła 
indiańska grzechotka wypełniona kolcami kaktusa, 
którą szamani przywołują deszcz. Natomiast 
największym przebojem była wspólnie wykonana 
piosenka „Jestem muzykantem konszabelantem”. 
Za rok kolejne spotkanie.

Michał Bocheński

„My Młodzi”
w „Bajkowym Świecie”

4 czerwca Rada Rodziców Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Mielżynie zorganizowała X Piknik 
Rodzinny. W imprezie wzięła udział „Grupa Bez 
Grosza”.

 Dla zespołu Milżyn to 
miejsce sentymentalne, bo 
właśnie tutaj w 2009 roku 
grupa debiutowała. W tym 
roku wokal i s tka zespołu 
Justyna Henzler obchodziła 
dodatkowo 15. rocznicę 
współpracy artystycznej 
z  M ichałem Bocheńsk im 
i temu wydarzeniu, w gronie 
mielżyńskiej publiczności, 
poświęcony był tegoroczny 
koncert.

Michał Bocheński

 
„Bez Grosza” w Mielżynie



Tradycyjnie już, w dniach 27-28 maja, odbyły się 
zawody zaliczane do Eliminacji Mistrzostw Polski 
Jachtów Sterowanych Radiem w klasie F5-E 
w Skorzęcinie.

Na otwarcie regat przybył Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo – Marian Gadziński oraz Członek Zarządu 
Głównego LOK z Warszawy Zbigniew Ciećwierz. 

Zawody odbyły się przy świetnej pogodzie (słońce 
i lekki zefir w sobotę oraz trochę silniejszy wiatr 
w niedzielę).

Po rozegraniu s iedmiu kolejek (14 biegów 
w 2 grupach) zwycięzcą zastał faworyt kolega Miller 
z IBZA Wejherowo. Drugie miejsce zajął również kolega 
z tego klubu, a trzecie Paweł Albrecht z Wodnika 
Poznań.

Zwycięzcom pogratulował oraz wręczył puchary, 
dyplomy i nagrody, Stanisław Rajkowski – Dyrektor 
OKSiR.

Jacek Hejne, fot. Igor Robert Induła  

Eliminacje Mistrzostw Polski Jachtów Sterowanych Radiem 

1 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Dziecka. Z tej okazji władze samorządowe Gminy 
i Miasta Witkowo zorganizowały dla najmłodszych 
mieszkańców imprezę, która odbyła się na terenach 
zielonych przy Hal i  Widowiskowo-Sportowej 
w Witkowie. 

Współorganizatorami imprezy byli: Urząd Gminy 
i Miasta Witkowo, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 
Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego, Dyrekcja 
i Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego „BAJKA” oraz 
Gminna Komisja Profi laktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Do zabawy zostały 
zaproszone przedszkolaki oraz uczniowie szkół 
podstawowych. Otwarcia imprezy dokonał Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, który 
powitał zebrane dzieci, życząc im: dużo zdrowia, 
szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń oraz 
uśmiechu i beztroskiej zabawy.

Dzień Dziecka na sportowo

Występ artystyczny w tym roku przygotowała 
Filharmonia Pomysłów z Poznania z programem 
zabaw interaktywnych pt. "LOS VITAMINOS".

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach 
przygotowanych przez zespół. Do zdobycia były 
nagrody. Każde dziecko otrzymało także słodki 
upominek. Sponsorami w tym roku byli: Bank 
Spółdzielczy z Witkowa, Gminna Spółdzielnia „SCh” 
z Witkowa, Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Witkowa, 
Marek Szuba – Hurtownia Papiernicza z Gniezna, 
Hurtownia Sportowa „PIAST" z Gniezna, Firma 
Usługowa „ELPOS" z Gniezna, Katarzyna i Wiesław 
Wojtyrowie z Witkowa, Roman Nowakowski - 
PSZCZELARZ z Witkowa oraz Usługi Rozrywkowo-
Kulturalne Grażyny i Andrzeja Kaszuba z Kalisza.

Dodatkowo Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego 
„BAJKA" w Witkowie zorganizowała kiermasz, w trakcie 
którego można było zakupić upieczone na tą okazję 
ciasta oraz napić się herbaty lub kawy.

W trakcie trwania festynu można było też skorzystać 
z bezpłatnych atrakcji - dmuchanych zamków, kolejki 
wagonowej,  przejażdżki  bryczką i  „kucami", 
malowania twarzy, itp.

Na następną imprezę przyjdzie dzieciom czekać 
cały rok. W imieniu organizatorów dziękujemy 
wszystkim za pomoc w organizacji tegorocznych 
obchodów dnia dziecka i liczymy na wsparcie za rok.

OKSiR Witkowo



W weekend 13-14 maja odbyły się VI Zawody 
i Warsztaty w Ratownictwie OSP KSRG „Medyk 2017”. 
Organizatorem wydarzenia była Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, przy 
współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Gnieźnie, Starostwem Powiatowym 
w Gnieźnie oraz Urzędem Gminy i Miasta Witkowo. 
Z a w o d y  o d b y ł y  s i ę  n a  t e r e n i e  O ś r o d k a 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Na starcie zawodów zarejestrowało się 14 drużyn 
z terenu Wielkopolski oraz 17 ratowników medycznych. 
Łącznie w dwudniowych zmaganiach wzięło udział 
140 osób. Zawody, jak co roku, cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników 
jak i obserwatorów. Do rywalizacji stanęły jednostki: 
OSP Trzuskołoń, OSP Witaszyce, OSP Strzałkowo, OSP 
Wola Koszucka, OSP Turek, OSP Witkowo, OSP Powidz, 
OSP Swarzędz, OSP Szyszłowo, OSP Mieszków, OSP 
Skorzęcin, OSP Pobiedziska oraz gościnnie Zakładowa 
Straż Pożarna Volkswagen Crafter i reprezentacja 
z województwa Łódzkiego.

Głównym celem, a zarazem ideą zawodów było 
podnoszenie wiedzy i umiejętności strażaków-
ratowników. Cele te realizowano w ramach sobotniej 
części warsztatowej i niedzielnej – praktycznej.

Część medyczną warsztatów współorganizowali 
konsultanci medyczni – Mikołaj Ambrożak i Izabela 
Musielak. Zawodą przyglądali się również uczniowie 
klasy o profilu ratownictwo medyczne z III Liceum 
Ogólnokształcącego w Gnieźnie.

Wyniki końcowe zawodów w klasyfikacji ogólnej 
przedstawiają się następująco:

I miejsce – OSP Mieszków – 201 pkt.
II miejsce – OSP Powidz – 196 pkt.
III miejsce – OSP Witkowo – 195 pkt.
OSP Trzuskołoń – 189 pkt.
OSP Strzałkowo – 187 pkt.
OSP Witaszyce – 175 pkt.
OSP Wola Koszucka –169 pkt.
Zakładowa Straż Pożarna VW Crafer – 169 pkt.
OSP Pobiedziska – 165 pkt.
OSP Turek –147 pkt.
OSP Szyszłowo – 135 pkt.
OSP Swarzędz – 125 pkt.
OSP Skorzęcin – 123 pkt. 
Na zwycięskie drużyny czekały nagrody: deska 

ortopedyczna, sakwy ratownicze, torby do sprzętu 
strażackiego, kamizelka KED pediatryczna.

„Medyk 2017”

Puchary, dyplomy oraz ufundowane nagrody 
rzeczowe wręczali: u imieniu Starosty Gnieźnieńskiego 
Beaty Tarczyńskiej – Marcin Makohoński – Dyrektor 
Wydziału Sportu, Turystyki i Promocji, Burmistrz Gminy 
i Miasta Witkowo – Marian Gadziński oraz Dyrektor ZOZ 
Gniezno – Krzysztof Bestwina.

Wszyscy uczestnicy warsztatów i zawodów otrzymali 
pamiątkowe kubki od firmy NORFI.

OSP Witkowo
Fot. Dominika Grzechowiak, Renata Robaszkiewicz 
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„Pod Witkowskim Niebem”

... to pierwsza w tym roku letnia, plenerowa impreza 
w Wi tkowie.  Już  teraz  można zaryzykować 
stwierdzeniem, że to zupełnie nowe wydarzenie na 
stałe wpisało się w witkowski kalendarz imprez. W ten 
wyjątkowy dzień dopisała nie tylko pogoda, ale i 
atmosfera. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał 
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński 
oraz laureat konkursu na nazwę samego wydarzenia – 
Kuba Kowalski.

Zenon Martyniuk, lider disco-polowej formacji 
Akcent, jest obecnie niekwestionowaną gwiazdą 
disco polo. Grupa muzyczna, która była początkowo 
znana jedynie wśród fanów gatunku ostatnio 
zaistniała w głównym nurcie muzyki popularnej. Sam 
Zenon Martyniuk stał się natomiast gwiazdą rozgłośni 
radiowych i stacji telewizyjnych. Jego przeboje można 
usłyszeć w paśmie najwyższej słuchalności, a teledyski i 
koncerty zobaczyć w czasie największej oglądalności.

Na ten dzień czekało wielu mieszkańców Gminy, 
ale i nie tylko. Obok gwiazdy disco polo wystąpił także 
Zespół Magic. Na koncert zjechały tłumy.

Gdy Akcent pojawił się na scenie, publiczność 
zgromadzona na Stadionie Miejskim wpadła 
w euforię. Zespół porwał do wspólnej zabawy 
wszystkich uczestników, rozgrzał ich wręcz do 
czerwoności. Popularny artysta zaśpiewał swoje 
największe przeboje. Nie obyło się bez hitu: „Przez twe 
oczy zielone".

Koncert robił niesamowite wrażenie. Wykonawca 
nie szczędził słów uznania witkowskiej publiczności, 
a ta odwdzięczyła się owacjami.

Wydarzeniu towarzyszyło wiele innych atrakcji. 
Ostatnim akcentem imprezy była zabawa przy 
muzyce Dja Ogi.
Sponsorzy imprezy:
ź GLANC Piekarnia Witkowo – Honorata Glanc;
ź KOS ELEKTRO SYSTEM sp. z o.o. „Hotel Kosmowski" – 

Września;
ź KORLEN sp. z o.o. – Witkowo;
ź HBW Hurtownia Materiałów Budowlanych MINI 

MRÓWKA – Witkowo;
ź DAGPON mechanika pojazdowa Grzegorz Trzciński 

– Witkowo;
ź KOS ELEKTRO SYSTEM sp. z o.o. „Hotel Kosmowski" – 

Września;
ź SOBIESKI TRADE sp. z o.o. – KOŁACZKOWO;
ź HAWA S.C.

Sponsorom serdecznie dziękujemy za wsparcie, 
uczestnikom za niesamowitą atmosferę i zabawę do 
późnych godzin nocnych, i już teraz zapraszamy 
w przyszłym roku. Do zobaczenia.

Marlena trzcińska
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Internet jest wyjątkowym źródłem informacji, 
narzędziem rozrywki i komunikowania się. Właściwie 
wykorzystywany może być kopalnią wiedzy. Jednak 
nieświadome posługiwanie się nim może stać się 
przyczyną wielu nieszczęść, na które szczególnie 
narażeni są młodzi ludzie pozbawieni opieki 
dorosłych. Konieczne zatem jest by przestrzegać 
dzieci i młodzież przed zagrożeniami płynącymi 
z Internetu. 

Internet – niewinna zabawa czy kłopoty ?

W tym celu 9 maja zaproszono uczniów klas V i VI 
s z k ó ł  p o d s t a w o w y c h  g m i n y  W i t k o w o  n a 
przedstawienie w wykonaniu aktorów Profilaktyczno-
Edukacyjnego Teatru MORALITET z Krakowa. Tematem 
sztuki jest niewłaściwe i nieodpowiedzialne korzystanie 
z Internetu, który zabawę i rozrywkę zamienia 
n i e o c z e k i w a n i e  w  n i e b e z p i e c z n ą  b r o ń . 
Przedstawienie pt. „LILI, FEJS I… KŁOPOTY” poruszało 
zarówno kwest ie związane z emocjonalnym 
krzywdzeniem, poniżaniem, groźbami na forum 
publicznym jak i z zachowaniem bezpieczeństwa 
podczas podróżowania po sieci.

W spektaklu ukazano jedynie mały wycinek 
zagrożeń jakie użytkownik może napotkać korzystając 
z Internetu. Spektakl sfinansowano z Gminnego 
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wiesława Gąsiorowska

Realizując podstawowe zadania nakreślone 
w ustawie o bibliotekach, pracownicy tych instytucji 
podejmują różnorodne działania, których celem jest 
promocja książki. W dobie wszechobecnego Internetu 
wszelkie formy popularyzacji czytelnictwa nabierają 
szczególnego znaczenia. Do najatrakcyjniejszych 
należą spotkania autorskie. 

Autorka Skloty w Witkowie

Bezpośredni kontakt z twórcą literatury to okazja do 
poznania warsztatu pracy pisarza, porozmawiania, 
uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania. 
Te spotkania są szczególn ie at rakcy jne d la 
najmłodszych. Wśród pisarzy tworzących dla tej grupy 
czytelników coraz większą popularnością cieszy się 
autorka cyklu książek o Sklocie. Agnieszka Gadzińska, 
mieszkająca i pracująca w Łubowie przyjęła 
zaproszenie by spotkać s ię z  najmłodszymi 
mieszkańcami Naszej Gminy. Pierwszymi uczestnikami 
spotkania byli uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej 
w Witkowie, następnie autorka odwiedziła Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie by spotkać się 
z najmłodszymi uczniami z Mielżyna i Gorzykowa. 
Pisaczka w humorystyczny sposób przedstawiła siebie 
i swoją twórczość. Bardzo obrazowo zaprezentowała 
powstanie ks iążki  od pomysłu do odbiorcy. 
Odpowiadając na wszystkie pytania zachęcała 
uczestników do aktywnego czytania. Organizatorem 
spotkania była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Witkowie.

Wiesława Gąsiorowska



polsko-niemieckiej o słynnych Niemcach i Polakach, 
malowała portrety słynnych postaci, uczyła się tańczyć 
Poloneza, uczestniczyła w warsztatach muzycznych 
i plastycznych, bawiła się na dyskotekach, wzięła udział 
w grach i zabawach sportowych. Goście poznali 
również rodziny swoich partnerów i spędzili wspólnie z 
nimi czas. W programie nie zabrakło też wyjazdu do 
Poznania. W stolicy Wielkopolski uczestnicy odwiedzili 
interaktywne muzeum Blubry 6D, wzięli udział w grze 
miejskiej, która pomogła im lepiej poznać poznańską 
starówkę oraz delektowali się tradycyjnym poznańskim 
wypiekiem podczas wizyty w żywym muzeum rogali 
świętomarcińskich. Dodatkową atrakcją tegorocznego 
spotkania był udział w obchodach Tygodnia 
Niemieckiego w Przedszkolu Miejskim. Goście 
uczestniczyli w degustacji dań kuchni niemieckiej, uczyli 
przedszkolaków niemieckiej piosenki oraz wzięli udział w 
podsumowaniu projektu. Wszyscy byli pod wrażeniem 
poziomu imprezy przygotowanej przez wychowawców 
przedszkola. 

Jubileuszowe polsko-niemieckie spotkanie młodzieży 
zakończyło się w sobotę, 13 maja. Uczestnicy 
podziękowali organizatorom za gościnę i okazaną 
troskę oraz wyrazili radość z powodu zbliżającej się 
rewizyty w Cadenberge. Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo – Marian Gadziński, Dyrektor Gimnazjum – 
Marian Łukowski oraz nauczyciele języka niemieckiego 
wręczy l i  uczestn ikom zaświadczenia udz iału 
w spotkaniu, upominki z logo gminy oraz kubki 
z jubileuszowym logo, które przygotowane zostały 
specjalnie na tę okazję. Szkoła partnerska otrzymała 
również pamiątkowy album ze wspomnieniami 
z wszystkich dotychczasowych spotkań polsko-
niemieckich. 

W ciągu ostatnich lat młodzież z Witkowa spędziła na 
polsko-niemieckich spotkaniach ponad 100 dni. Ich 
przygotowanie trwało zawsze niemal cały rok 
i wymagało zaangażowania wielu osób i instytucji, 
zarówno z Polski, jak i Niemiec oraz finansowemu 
wsparciu Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz 
międzynarodowej organizacji Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży, która na ten cel przeznaczyła 
łącznie ponad 100 tysięcy złotych. Za tę pamięć, 
serdecznie dziękujemy. 

Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie

W dniach 8 - 13 maja w Gimnazjum im. Adama 
Borysa w Witkowie odbywało się XXI polsko- 
n iemieckie spotkanie młodzieży z  uczniami 
zaprzyjaźnionej niemieckiej szkoły Schule Am Dobrock. 
Spotkanie to należało do wyjątkowych, gdyż w tym 
roku mija 10 lat współpracy pomiędzy obiema 
placówkami. W ciągu minionych lat w wymianach, 
k tó re  odbywały  s ię  za równo w Po l sce ,  jak 
i w Niemczech wzięło udział kilkuset uczniów. Młodzież 
miała okazję do poznawania rówieśników i ich rodzin, 
rozwijania umiejętności językowych, zawierania 
międzynarodowych przyjaźni, poznawania kraju 
partnera, czy niwelowania uprzedzeń. Podobnie było 
również w tym roku. 

W jubileuszowym spotkaniu wzięło udział 20 uczniów 
z Cadenberge. Grupie towarzyszyły nauczycielki Julia 
Eickstädt i Fabia Rathjens oraz Karl-Heinz Linck, 
Przewodniczący Komitetu ds. Współpracy z Gminą 
Witkowo, laureat statuetki „Przyjaciel szkoły” oraz 
wie lo letn i  współorganizator  spotkań polsko- 
niemieckich. Za jego zaangażowanie i wybitne 
os iągnięcia w dziedzinie współpracy polsko- 
niemieckiej Burmistrz Gminy i Miasta – Witkowo Marian 
Gadziński oraz przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr 
Jóźwik wręczyli mu statuetkę „Rycerza Wita”. Tego dnia 
wręczono również tabliczkę honorową „Ehrenplakette” 
przyznaną przez Radę Gminy Zbiorczej Am Dobrock za 
zaangażowanie i wkład w rozwój polsko-niemieckiego 
partnerstwa oraz niwelowanie barier językowych. 
Wyróżnienie to otrzymała El iza Marcinkowska, 
nauczyciel języka niemieckiego. Uroczysta gala odbyła 
się w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka a udział 
w niej wzięli również: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta 
Witkowo – Łukasz Scheffs, członkowie Rady Miejskiej – 
Eugeniusz Czapl icki ,  Tadeusz Ś l iwecki,  Marek 
Wiatrowski, Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 
Stanisław Rajkowski, Dyrektor Gimnazjum im. Adama 
Borysa – Marian Łukowski, Zastępca Dyrektora 
Gimnazjum – Arleta Bekas oraz nauczyciele i uczniowie. 
Podczas gali nagrodzono również laureatki konkursu na 
wykonanie logo z okazji jubileuszu wymiany polsko- 
niemieckiej. W konkursie zwyciężyły uczennice klas 
drugich: Martyna Nowaczyk i Weronika Winsztal. 
Po wysłuchaniu koncertu dedykowanego gościom 
uczestnicy spotkania spotkal i  s ię przy torcie 
przygotowanym specjalnie na tę okazję.

Zaraz po oficjalnych uroczystościach uczestnicy 
wymiany rozpoczęli realizację dalszych punktów 
programu, których głównym celem było poznanie kraju 
partnera oraz integracja polsko - niemieckiej młodzieży. 
Podczas sześciu dni wymiany grupa poznawała miasto i 
okolice, pracowała nad przygotowaniem gazetki 

Jubileuszowe, polsko-niemieckie spotkanie
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Karolina Sekulska z Zakładu Karnego w Gębarzewie; 
Dyrektorzy placówek oświatowych: Mariana Łukowski 
– Dyrektor Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie, 
U r s zu la  Po taś  –  Dy rek to r  Zespo łu  S zko lno -
Przedszkolnego w Mielżynie, Bernadetta Nowak – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie, Ewa Skrzypska – Dyrektor Przedszkola 
Miejskiego „Bajka” w Witkowie.

Grono pedagogiczne, pracownicy administracji 
i obsługi oraz uczniowie szkoły.

 Galową oprawę nadała uroczystości część 
artystyczna przygotowana przez uczniów pod opieką 
Joanny Ślachciak i Sławomiry Szymajdy, która 
w konwencji epopei narodowej Adama Mickiewicza 
„Pan Tadeusz”– przybliżona sylwetkę Patrona Szkoły, 
gościnność rodu Chłapowskich w Turwi oraz ważne 
epizody z życia Adama Mickiewicza, który rezydował 
w majątku Chłapowskich. Historycznego i doniosłego 
charakteru nadały uroczystości narodowe tańce: 
polonez i mazur w wykonaniu Zespołu Tańca 
„Strzecha” z Trzemeszna.

Święto Szkoły było okazją do wyróżnienia 
pracowników, którym w obecnym roku szkolnym 
przypadają jubileusze. Wśród nich byli:Joanna 
Czekała, obchodząca – Jubileusz 30-lecia pracy 
zawodowej; Justyna Nowakowska – Jubileusz 25-lecia 
pracy zawodowej; Agnieszka Nowicka i Joanna 
Pustelnik –  Jubileusz 20-lecia pracy zawodowej.

U r o c z y s t e  s p o t k a n i e  b y ł o  j e d n o c z e ś n i e 
podsumowaniem szkolnego konkursu wiedzy 
o Dezyderym Chłapowskim, którego laureatami 
zostal i :  Paul ina Migdał, Sebast ian Sucholas, 
Magdalena Nowak – uczniowie klasy II Liceum 
Ogólnokształcącego o profilu mundurowym oraz 
Natalia Stupczyńska uczennica II klasy Technikum 
żywienia i usług gastronomicznych.

 Krystyna Popielec-Stürmer

Każdego roku jako społeczność szkolna 
obchodzimy uroczyście Święto Patrona Szkoły. W tym 
roku mija 30 lat od nadania imienia Dezyderego 
Chłapowskiego naszej szkole. 24 maja przypadło 
Święto Patrona Szkoły, dzień ten uświetniliśmy 
uroczystym spotkaniem poświęconym temu 
wielkiemu Polakowi, prekursorowi nowoczesnego 
rolnictwa, działaczowi społecznemu, żołnierzowi 
i  ope ra tywnemu gospodarzow i .  Da ta  tego 
świątecznego dnia nie była przypadkowa, bowiem 
23 maja jest dniem jego imienin. Wybór Dezyderego 
Chłapowskiego na patrona szkoły był przed 30 laty 
decyzją przemyślaną i zaakceptowaną przez 
ówczesnego dyrektora szkoły – Telesfora Gościniaka 
oraz Radę Pedagogiczną. 

Tradycją szkolnej uroczystości jest jej środowiskowy 
wymiar, dlatego co roku zaszczycają ją swoją 
obecnością przedstawiciele władz powiatowych, 
gminnych, dyrektorzy placówek oświatowych oraz 
służb mundurowych, z którymi szkoła współpracuje.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: ksiądz 
proboszcz Stanisław Goc z Parafii Św. Mikołaja 
w Witkowie; Przedstawiciele powiatu: wicedyrektor 
Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 
- Lidia Bójko; Andrzej Kwapich Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa  Powiatowego 
w Gnieźnie; Telesfor Gościniak, Radny Powiatu 
Gnieźnieńskiego i wieloletni Dyrektor obecnego 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie; 
Krystyna Żok, Radna Powiatu Gnieźnieńskiego 
i długoletni pracownik szkoły; Władze gminne: Marian 
Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo; 
Przedstawiciele służb mundurowych: Ppłk Jacek 
Bojaryn z Dowództwa 3.  Skrzydła Lotnictwa 
Transportowego, mjr Sławomir Figaj z 33. Bazy 
Lotnictwa Transportowego, asp. sztabowy Mariusz 
Gielewski – dzielnicowy Komendy Policji w Witkowie, 

Święto Patrona Szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie

Po raz dziesiąty Rada Rodziców oraz Dyrektor 
Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mielżynie 
4 czerwca 2017 zorganizowali Piknik Rodzinny. 

W ś r ó d  a t r a k c j i  b y ł y  d m u c h a ń c e ,  m a ł a 
gastronomia, występy dzieci szkolnych i młodzieży, 
Zespół Michała Bocheńskiego, loteria, słodkości 
upieczone przez mamy, malowanie twarzy, pokazy 
siłaczy oraz wiele innych. Pomimo zmiennej pogody 
piknik odbył się bez zakłóceń, widownia dopisała 
i humory też.

ZSP Mielżyn

 
X Piknik Rodzinny – Mielżyn 2017



W dniach 29-30 maja młodzież klasy II LO 
w Witkowie, wraz z wychowawcą Danutą Rybińską, 
Pawłem Olszewskim i koordynatorem do spraw 
mundurowych  asp .  s z tabowym Mar iuszem 
Gielewskim, uczestniczyła w obozie dla klas 
mundurowych w Kiekrzu. Zajęcia organizowane były 
przez Komedę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Warsztaty szkoleniowe są istotnym punktem 
ramowego programu nauczania klas mundurowych. 
Zajęcia prowadzili pracownicy i policjanci Komendy 
Wojewódzk ie j  Po l ic j i  w Poznan iu .  Młodz ież 

 
Warsztaty szkoleniowe w Kiekrzu

uczestniczyła w warsztatach na temat kształtowania 
p o c z u c i a  w ł a s n e j  w a r t o ś c i  i  s a m o o c e n y , 
cyberprzemocy, dopalaczy, współczesnych metod 
badań kryminalistycznych. Ważnym aspektem było 
spotkanie młodzieży z psychologiem, na którym 
uczniowie mogli poznać, w jaki sposób przygotować 
s ię do testu psychologicznego badającego 
umiejętności, refleks oraz zdolność analizowania 
różnych sy tuac j i .  Badan ia  psycho log iczne 
i przeprowadzenie testu jest niezbędne w rekrutacji 
przyszłych funkcjonariuszy Policji. Najwięcej emocji 
towarzyszyło wszystkim przy treningu sportowym – 
wyścigach z pagajami. Uczniowie rywalizowali 
z drużynami z Somoplna i Kościelca. Podsumowaniem 
pierwszego dnia było ognisko, a także pełnienie warty 
w nocy. W drugim dniu, oprócz zajęć warsztatowych, 
uczniowie dzielnie w słońcu ćwiczyli musztrę policyjną, 
która może być wykorzystana do zabezpieczania 
stanowisk podczas imprez masowych. Udział 
w zajęciach teoretycznych i praktycznych dowiódł 
również umiejętności działania uczniów w grupie.

 Danuta Rybińska

25 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Mielżynie odbyła się I edycja międzygminnego 
konkursu zorganizowanego pod hasłem „Czy znasz 
polskie legendy?”. Wydanie było dedykowanie do 
uczniów  klas III szkoły podstawowej.

Konkurs miał na celu: zachęceniu do czytelnictwa, 
propagowaniu kultury polskiej i zainteresowanie dzieci 
polskimi legendami.

Do konkursu przystąpili uczniowie klas III ze Szkoły 
Podstawowej w Witkowie i Mielżyne. Uczestnicy 
konkursu mieli za zadanie zapoznać się z wybranymi  
legendami, również dotyczącymi  Witkowa.

Organizator konkursu – Barbara Nowakowska 
nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,  
powitała przybyłą młodzież i opiekunów. Konkurs 
przeprowadzony został w formie pisemnej. Uczestnicy 
walczyli indywidualnie o jak największą ilość punktów. 
Po napisaniu testu dzieci zwiedziły szkołę w Mielżynie. 
Po powrocie odbyła się prezentacja multimedialna, 

 
„Czy znasz polskie legendy?”

w trakcie której dzieci sprawdziły poprawność 
własnych odpowiedzi.

W skład Komisji konkursowej weszli nauczyciele 
z uczestniczących w wydarzeniu szkół: Iwona 
Piórkowska, Natalia Dżygała. I miejsce zajął Bartosz 
J a n k o w s k i  –  Z e s p ó ł  S z k o l n o - P r z e d s z k o l n y 
im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie. II miejsce 
– Wiktor Kujawa – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Mielżynie. III miejsce (ex aequo); Franciszek 
Szymczak, Marianna Trzebińska, Julia Marczak – Szkoła 
Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie 
i Karolina Nowacka – Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Mielżynie. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody 
książkowe oraz słodki poczęstunek ufundowane przez 
Dyrektora i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Mielżynie. Nagrody wręczyła 
Dyrektor  Szkoły –  Urszu la Potaś.  Laureatom 
i uczestnikom gratulujemy. 

Barbara Nowakowska



Już po raz ósmy w niedzielne popołudnie  27 maja 
wystartował z mielżyńskiego rynku rajd rowerowy, 
c ieszący  s ię  dużym powodzen iem.  Wś ród 
330 uczestników byli dzieci, dorośli i seniorzy. 

 
VIII strażacki rajd rowerowy

W ramach projektu Erasmus + „Culture and History 
without Borders – Success in Diversity, Diversity in 
Success” w dniach od 28.05 do 3.06 odbyło się 
międzynarodowe spotkanie w Czechach.

Z Polski pojechali :  Patryk Pławski, Szymon 
Jaroszewski, Marek Szczepański, Hanna Kiełczewska, 
Julia Ćwiklińska, Joachim Jalowski, Łukasz Staniszewski. 
Uczniowie ci brali udział w warsztatach i wycieczkach 
organizowanych przez Czechów. 

ZSP Mielżyn

Międzynarodowe
spotkanie w Czechach

Trasa rajdu przebiegała przez następujące 
miejscowości: Jaworowo, Odrowąż, Małachowo, 
Arcugowo, Karsewo, Czajki. Łączna długość trasy 
wynosiła 30 kilometrów. W Arcugowie przy pałacyku 
istniała możliwość odpoczynku oraz zwiedzenia kiedyś 
bogatego i  pięknego obiektu. Po powrocie 
do Mie lżyna na uczestn ików Rajdu czekała 
grochówka oraz loteria z ciekawymi nagrodami. 
Do wygrania był  sprzęt  sportowy,  upomink i 
of iarowane przez sponsorów oraz 3 rowery. 
O r g a n i z a t o r e m  b y ł a  R a d a  R o d z i c ó w , 
współorganizatorem Dyrektor Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Mieżynie, Ochotnicza Straż Pożarna 
z Mielżyna, Gmina Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Witkowie.

ZSP Mielżyn

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie klasy 3a ze Szkoły 
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie wraz 
z wychowawczynią wybrali się na wycieczkę do 
Grodu w Grzybowie. W Muzeum Archeologicznym 
wzięli udział w warsztatach plastycznych pt. 
„Malowania Naskalne”.

Dzieci usłyszały historię malowideł naskalnych 
z jaskini „Lascaux” we Francji. Historyczne obrazki, które 
tam się znajdują zostały wykonane w okresie paleolitu. 
Jaskinia krasowa wpisana jest na listę światowego 
dz iedz ictwa UNESCO.  Zos tała ona odkryta 
przypadkowo w roku 1940 przez kilku chłopców. Czas 
powstania malowideł określany jest na wczesny okres 
kultury magdaleńskiej (17 000 – 15 000 lat p.n.e.). 
Zespół malowideł zdobiący ściany jaskini pochodzi 
z różnych epok i przedstawia przede wszystkim 
zwierzęta. Malowidła zostały wykonane farbami 
otrzymanymi za pomocą barwników pochodzenia 
naturalnego.

Po interesujących zajęciach uczniowie przeszli 
ścieżką przyrodniczą, poznając ciekawe gatunki roślin 
i zwierząt występujących na terenie Grodu. Pobyt 
w Grzybowie zakończyły zabawy sportowe na 
ś w i e ż y m  p o w i e t r z u  o r a z  z a k u p y  w  s k l e p i e 
z pamiątkami. Wycieczka jak zwykle była bardzo 
udana i wzbogaciła uczniów o wiedzę z zakresu historii.

Iwona Piórkowska

Malowania Naskalne
w Grodzie w Grzybowie



Po zakończeniu akcji zbierania przysmaków dla 
zwierząt nadszedł czas na odwiedziny Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Katarzynowie. 

10 maja uczniowie i nauczyciele Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Gorzykowie udali się tam 
z wycieczką, aby podarować 80 kg karmy dla psów 
i kotów, którą udało się zgromadzić. Na miejscu 
dowiedzieli się jak funkcjonuje schronisko i kto opiekuje 
się zwierzętami. Mieli przyjemność spotkać się 
z weterynarzem, który w swoich niezwykle ciekawych 
opowiastkach przekazałwiele informacji, o tym jak 
w prawidłowy sposób dbać o swojego pupila.

Rodzice i uczniowie naszej szkoły okazali dobre 
serce i przyłączyli się do uszczęśliwienia mieszkańców 
Schroniska w Katarzynowie, za co serdecznie 
im dziękujemy.

Patrycja Tyczka, Agata Pizoń

Karmę zbieramy,
zwierzętom pomagamy!

19 maja, uczniowie Niepubl icznej Szkoły 
Podstawowej  w Gorzykowie wybral i  s ię  do 
witkowskiego Centrum Kultury, aby obejrzeć spektakl 
pt. „Baśnie Pana Andersena” w wykonaniu grupy 
aktorów z Katolickiego Teatru Edukacyjnego 
z Krakowa.

Wyjazd był dla dzieci okazją do poznania treści 
najpiękniejszych i ponadczasowych baśni Hans 
Christian Andersena. Doskonała scenografia, 
przepiękne kostiumy i żywa gra aktorów sprawiła, że 
poczuliśmy się oni, jak w prawdziwym teatrze.

 

Patrycja Tyczka, Agata Pizoń

Na spektaklu

23 maja przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego 
„Bajka” w Witkowie z grupy „Kotków” wybrały się na 
wspólne zajęcia integracyjne do Niepublicznego 
Przedszkola Specjalnego „Magiczny Zakątek” 
we Wrześni. Wycieczka okazała się niezwykłą 
przygodą, wspaniałym doświadczeniem oraz 
nieocenioną lekcją tolerancji i opiekuńczości. 

N a u c z y c i e l k i  z  p r z e d s z k o l a  w e  W r z e ś n i 
p r zygotowały  d la  dz iec i  w ie le  c iekawych 
eksperymentów m.in. przyciąganie magnesów, 
przebijanie balonu bez jego pękania, fruwające 

Integracja Przedszkoli

piłeczki pingpongowe oraz spektakularny pokaz 
z suchym lodem. Dzieci z zaciekawieniem przyglądały 
się eksperymentom, następnie same miały możliwość 
ponownego ich przeprowadzenia. 

Dzieci z obu przedszkoli z zaangażowaniem 
i ciekawością uczestniczyły we wspólnych zajęciach, 
po których odbył się wesoły piknik z poczęstunkiem na 
powietrzu. Przedszkolaki miały możliwość wspólnej 
zabawy, nawiązania nowych przyjaźni, poznawania 
świata oraz rozwoju własnych zainteresowań. Oba 
przedszkola serdecznie dziękowały sobie za bardzo 
mile spędzony czas oraz możliwość bliższego 
poznania. Niestety czas pobytu we Wrześni szybko 
m i n ą ł ,  a  d z i e c i  o b d a r o w a n e  u p o m i n k a m i 
z uśmiechami na twarzach wracały do Witkowa.  

Katarzyna Biegańska



Pod hasłem niosącym zapowiedź zmian u żab 
i bocianów 26 maja odbył się w Przedszkolu-
Ochronce Dzień Matki. Mamy przebrane były za 
bociany a dzieci za żabki. W ten sposób legł w gruzach 
pogląd o odwiecznym antagonizmie między żabą 
i bocianem.

Bocian swym przylotem zwiastuje wiosnę. 
Powszechne jest przekonanie, że przynosi szczęście 
i gnieździ się tylko u dobrych ludzi. Cieszy się opinią 
ptaka przezornego, solidnego i sprawiedliwego, także 
mocno przywiązanego do swojego potomstwa. 
Polska jest „bocianową potęgą”. Na świecie żyje 
ponad 160 tysięcy par bocianów białych z czego ok. 

„Wielka zmiana u żab i bociana”

40 tysięcy zakłada gniazda w naszym kraju. Jak widać 
te wdzięczne ptaki wciąż jeszcze znajdują u nas 
dogodne warunki do życia. Bocian nierozerwalnie 
związany jest z naszą kulturą, krajobrazem, od wieków 
otaczany jest sympatią i szacunkiem ze strony ludzi. 
To on niewątpliwie stanowi symbol naszego kraju. 
Już Cyprian Kamil Norwid pisał: „Do kraju tego, gdzie 
winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, 
bo wszystkim służą...Tęskno mi, Panie...”

 Szanujmy więc te niezwykłe ptaki i pamiętajmy, 
że 31 maja obchodzony jest DZIEŃ BOCIANA BIAŁEGO.

 Małgorzata Paruszewska

24 maja w Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka w Witkowie odbyły się kolejne warsztaty 
z  c y k l u  „ R o d z i n n e  W a r s z t a t y  R ę k o d z i e ł a ” . 
Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Witkowie. 

Warsztaty „Wspólny czas z Mamą” zorganizowane 
zostały z okazj i  zbl iżającego s ię Dnia Matki 
i adresowane były dla mam i ich pociech. Podczas 
warsztatów uczestnicy mieli okazje wspólnie robić 
kartkę na Dzień Matki oraz wianek dekoracyjny, 
z własnoręcznie wycinanych kwiatów z filcu.

Wspólnie spędzony czas był świetną okazją do 
zabawy oraz radosnej pracy polegającej na 
przygotowaniu niezwykłych upominków dla mam. 

OKSiR Witkowo

„Rodzinne Warsztaty
Rękodzieła”

Muffinki Marchewkowe
Produkty: Szklanka oliwy, 4 Jajka, 2 Szklanki drobno 

startej marchewki, 2 Szklanki mąki, 1 Szklanka Cukru, 
2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 Łyżeczki cynamonu, 
2 łyżeczki sody,  Rozdrobnione orzechy, Rodzynki

Wykonanie: Białka ubijamy na sztywno z cukrem, 
potem dodajemy żółtka. Ubijamy jak na biszkopt. Gdy 
będzie ubite odkładamy mikser. Dodajemy do ubitej 
masy marchew, mąkę, proszek do pieczenia, 
Cynamon i Sodę. Wszystko mieszamy delikatnie 
łopatką. Na koniec dodajemy orzechy i rodzynki. 
Ciastko wykładamy do foremki, pieczemy 20-25 min w 
temperaturze 170 °C. Muffinki Możemy udekorować 
bitą śmietaną

Życzę smacznego Anna Jaroszewska

Kącik kulinarny
Muffinki Marchewkowe



17 maja w Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka w Witkowie gościliśmy profesjonalny, 
autorski teatr lalek „Małe Mi”.  

„Małe Mi”

Akto r zy  teat ru  zaprezentowa l i  zeb rane j 
publiczności spektakl pt. „Alibaba i czterech 
rozbójników”. Grające główne role – siostry – obie 
ubrane w kolorowe stroje, śniły ten sam sen – śniła im się 
odległa kraina i jej mieszkańcy z Ali Babą na czele. Tak 
zaczęła się egzotyczna opowieść, dopełniona 
piosenkami Artura Dwulita, wykonywanymi na żywo. 
Jak w każdej baśni, tak i w tej zakończenie miało 
happy end. Dobro zwycięża, Ali Baba dzięki sprytowi 
wybawia z opresji brata Kasima, a zbójów wtrąca do 
więzienia.

Podczas spektaklu, scena przeistaczała się w różne 
miejsca akcji, np. w dom Ali Baby, las czy Czarodziejski 
Sezam. 

Oprócz scenografii zebranej widowni wzbudzały 
piękne lalki. Główne bohaterki już od chwili wejścia na 
scenę skupiły na sobie uwagę publiczności i 
utrzymywały ją przez kolejne pięćdziesiąt minut 
niesamowitej przygody.

OKSiR Witkowo

18 maja w Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka w Witkowie odbył się XXII Gminny Przegląd 
Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży. 

Jury w składzie: Grażyna Grzybowska, Małgorzata 
Paruszewska, Małgorzata Kowalska, Agata Pizoń, 
Paulina Kubiak, po przesłuchaniu 41 wykonawców, 
postanowiło przyznać tytuł laureata oraz wyróżnienia, 
dzieciom i młodzieży biorącej udział w przeglądzie. 
 LAUREACI:
1. Grupa „Zajączki” – Przedszkole Miejskie „Bajka” 

z Witkowa; 
2. Grupa „Słoneczka” – Przedszkole Miejskie „Bajka” 

z Witkowa;
3. Zespół „DANCE” – ZSP Mielżyn;
4. Zespół „DANCE” – ZSP Mielżyn;
5. Zespół Happy Feet; 
6. Amanda Dobrychłop – OKSiR Witkowo; 
7. Kosmiczne Dzieciaki – OKSiR Witkowo; 
8. Amelia Karwasińska – SP Witkowo;
9. Witkowski Zespół Flażoletowy „Wietrzyki”;
10. Grupa „Myszki Miki” – Przedszkole Miejskie „Bajka” 

z Witkowa ;
11. Lena Śrama – SP Witkowo; 
12. Angelika Kaźmierczak – OKSiR Witkowo;

XXII Gminny Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży

13. Cherubinki – Ochronka im. Dzieciątka Jezus 
w Witkowie.

WYRÓŻNIENI:
1. Gabriela Teodozja Frąckowiak – SP Witkowo 

klasyczny;
2. Weronika Popek – Gimnazjum im. A.Borysa 

w Witkowie; 
3. Serafitki – Ochronka im. Dzieciątka Jezus 

w Witkowie; 
4. Patrycja Kamińska – SP Witkowo; 
5. Zespół ADHD i Tygryski – OKSiR Witkowo; 
6. M. Kuster, A. Nowicka, R. Nowakowska, F. Sikorski – 

SP Witkowo; 
7. Grupa „Przyjaciele Bolka i Lolka” – Przedszkole 

Miejskie „Bajka” z Witkowa;
8. Grupa „Słoneczka” – Przedszkole Miejskie „Bajka” 

z Witkowa; 
9. Zespół „Królowe Śpiewu” – ZSP Mielżyn; 
10. Jakub Kowalski – ZSP Mielżyn;
11. Marcel Kurowski – SP Witkowo; 
12. Grupa „Smerfusie” – Niepubliczne Przedszkole 

„Bajkowy Świat”, Witkowo;
13. Street Dance – Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

w Gorzykowie.
OKSiR Witkowo



Bezpłatna reklama przedsiębiorców
z terenu Gminy Witkowo 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zaprasza 
wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy Witkowo 
do nadsyłania materiałów promocyjnych do 
publikacji w katalogu firm. Wystarczy przygotować 
krótką informację o prowadzonej działalności oraz 
dane adresowe.

Nadesłane materiały zostaną jednorazowo 
opublikowane na łamach Witkowskich Wiadomości 
Samorządowych (bezpłatne wydawnictwo 
o nakładz ie  2000 egzemplarzy  dociera jące 
bezpośrednio do mieszkańców Gminy).

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
tel. 61 477-81-94 (wew. 31)
 e-mail: promocja@witkowo.pl

Zachęcamy wszystkich do
 bezpłatnej promocji swojej firmy

26 maja w sali widowiskowej, Centrum Kultury 
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się koncert 
„Byle nie o Miłości” Nuli Stankiewicz, która zaśpiewała 
piosenki Agnieszki Osieckiej. Organizatorem 
wydarzenia był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Witkowie.

Zgromadzona w piątkowy wieczór publiczność 
miała wielką przyjemność posłuchać wybitnych 
muzyków: Janusz Strobel – gitara klasyczna, Andrzej 
Jagodziński – fortepian, akordeon, Nula Stankiewicz 
śpiew. Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej, 
wzbogacony był o zdjęcia poetki oraz fragmenty jej 
wywiadów. Formę tego typu prezentacji stworzyła 
Nula Stankiewicz wraz z Januszem Stroblem. Dość 

przewrotny tytuł koncertu: „Byle nie o miłości” to 
jednocześnie tytuł jednej z piosenek Agnieszki 
Osieckiej, która rozpoczynała koncert. Tymczasem 
wszystkie piosenki prezentowane w koncercie 
traktowały właśnie o miłości. Był to koncert dla tych, 
którzy lubią nucić przeboje poetki i tych, którzy ciekawi 
są ich nowych interpretacji. Podczas tej muzycznej 
uczty nie zabrakło znanych przebojów, ale także 
piosenek mało popularnych. „Byle nie o miłości” – to 
więcej niż koncert. Dowiodły o tym owacje na stojąco.

OKSiR Witkowo 

Koncert Nuli Stankiewicz

  Więcej zdjęć na                                                                        
  www.oksir.witkowo.pl
  Zeskanuj zamieszczony kod QR 
  aby przejść do galerii
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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

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 (w. 18) 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. 505 352 590, 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) tel. kom. 516 404 827 
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: 8.00-17.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ

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

www.wspl-witkowo.pl

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych

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

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r. 
poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń 

przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta przy ul. 
Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 9 czerwca 2017r. 

został wywieszony wykaz NIERUCHOMOŚCI   
POŁOŻONYCH W WITKOWIE I SKORZĘCINIE, 

PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM I DO WYDZIERŻAWIENIA 
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza II przetarg ustny 
nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 
w budynku komunalnym, przy ul. Sportowej 15 w Witkowie, 
na części działki nr 1072, zapisanej w KW KN1S/00041786/0.

 Przedmiotem przetargu jest najem lokalu składającego  
się  z sześciu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 77 
m2,  w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności 
gospodarczej o charakterze edukacyjnym, oświatowym, 
rekreacyjnym lub biurowym. Istnieje możliwość dostosowania 
obiektu do rodzaju planowanej działalności .

Teren na którym położony jest budynek nie jest objęty 
p l a n e m  z a g o s p o d a r o w a n i a  p r z e s t r z e n n e g o . 
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, 
uchwalonym Uchwałą Rady Miejsk iej  w Witkowie 
Nr XXXI/299/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. przedmiotowa 
nieruchomość stanowi teren zabudowy wielofunkcyjnej 
w mieście Witkowo.

W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem 
B- tereny zabudowy mieszkaniowej.  

Okres najmu: 3 lata
Czynsz wywoławczy miesięczny: 1.000,00 zł netto 
Wysokość wadium: 500,00 zł
Do wyl icytowanego czynszu dol iczony zostanie 

obowiązujący podatek VAT.
Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł. 

00Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godz. 12   
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.

Lokal stanowiący przedmiot przetargu nie jest obciążony 
ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód 
prawnych w rozporządzaniu nim.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na 
konto Gminy Witkowo. 

 Szczegółowe informacje o przetargu znajdą państwo na 
www.bip.witkowo.pl w zakładce Przetargi.

Przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu użytkowego




