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Dni Witkowa

15-16 czerwca obchodziliśmy Dni Witkowa. 
Co najważniejsze, dopisała piękna pogoda. W trakcie 
tego dwudniowego święta, przygotowano wiele 
wydarzeń i atrakcji dedykowanych mieszkańcom 
Gminy i Miasta Witkowo.

Ich pierwszym akcentem był XIX Jubileuszowy Zlot 
Miłośników VW Garbusa & Co, który miał miejsce na 
parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie. 
W barwnej kolumnie można było zobaczyć garbusy, 
busy i inne zabytkowe, a także klasyczne auta.

Centralne obchody rozpoczęły się o godzinie 17.00 
od Bloku Muzyczno-Rozrywkowego przygotowanego 
przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie. 
Kolejno zaprezentowały się: Zespół Śpiewaczy 
„My Młodzi” oraz Witkowska Kapela Odjazdowa.

Około godziny 18.00 odbył się bluesowy koncert 
pełnego dobrej energii zespołu MTM Blues.

Kolejna atrakcja był pokaz akrobacji rowerowej, 
łączący w sobie ogromne emocje, rozrywkę oraz 
edukację w jednym. Widzowie mogli podziwiać 

m.in. skoki, przeróżne piruety na rowerze, a także 
akrobacje na torze pokazowym.

Około godziny 20.00 miał z kolei miejsce występ 
Kabaretu „Weźrzesz”, który był miłym akcentem 
tegorocznych obchodów. Grupa zaprezentowała 
bardzo różnorodne, tematycznie skecze. Całość 
owiana była inteligentnym żartem z mocnymi 
pointami.

Pierwszy dzień obchodów Dni Witkowa zakończył 
się pokazem sztucznych ogni oraz zabawą, którą 
w klubowych rytmach poprowadził „Dj Domii”.

Oficjalną część niedzielnych uroczystości 
rozpoczęła Mszą Św. w Kościele pw. św. Mikołaja 
w Witkowie w intencji zmarłych samorządowców.

O  g o d z i n i e  9 . 0 0  n a  t e r e n i e  O ś r o d k a 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie odbył się III Cross 
Skorzęciński „Ósemka z haczykiem”. Wzięło w nim 
u d z i a ł  p o n a d  2 0 0  u c z e s t n i k ó w .  G ł ó w n y m 
organizatorem był Witkowski Klub „Witkowo Biega”.

Kolejnym wydarzeniem wpisanym w kalendarz dni 



miasta był Rodzinny Rajd Rowerowy z Witkowa do 
Gaju. W tym roku udział w nim wzięło 75 osób. 
Organizatorem Rajdu było Stowarzyszenie Centrum 
Edukacyjno-Wypoczynkowe „Gajówka”. Nagrodę 
główną – rower ufundowany przez Burmistrza Gminy 
i Miasta Witkowo wylosował 3 letni Szymon Stondzik.

Moc atrakcji czekała na Witkowian również 
w niedzielne popołudnie. Prezentacje artystyczne na 
Placu Targowym w Witkowie, rozpoczęły się od 
występu Witkowskiego Zespoły Flażoletowego 
„Wietrzyki”. Zaprezentowała się też nowo utworzona 
Orkiestra Dęta działająca przy OKSiR Witkowo, 
Akademia Karate BESUTO Witkowo, Kosmiczne 
Dzieciaki.

Następnie na głównej scenie Burmistrz Gminy 
i  M i a s t a  W i t k o w o  –  M a r i a n  G a d z i ń s k i  o r a z 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Marian Walczak 
wręczyli nagrody uczestnikom konkursów: „Witkowo – 
Moje Miasto", „Zostań mistrzem ortografii", Witkowskiej 
L igi i  Strzelectwa Sportowego oraz Zawodów 
Strzeleckich z broni pneumatycznej.
Konkurs „Zostań Mistrzem Ortografii” klasy IV – VI SP
1. Nikola Szubczyńska – SP nr 2,
2. Paulina Ryszkiewicz – SP nr 2,
3. Tomasz Bruch – SP nr 2.
Konkurs „Zostań Mistrzem Ortografii” klasy VII – VIII SP 
plus III Gimnazjum
1. Zuzanna Kaźmierska – SP nr 1,
2. Marta Kałużna – SP nr 1,
3. Hanna Kiełczewska – ZSz-P Mielżyn.
Konkurs „Witkowo Moje Miasto” klasy IV – VI SP
1. Laura Zięba – SP nr 2,
2. Tomasz Bruch i Aleksander Szeszycki – SP nr 2,
3. Amelia Gazińska – SP nr 2.
Konkurs „Witkowo Moje Miasto” klasy VII – VIII SP plus III 
Gimnazjum.
1. Marcel Lemiesz – SP nr 1,
2. Wiktoria Łuczyńska – SP nr 1,
3. Jakub Kowalski – ZSz-P Mielżyn.

Wyniki Witkowskiej Ligii Strzelectwa Sportowego 
oraz Zawodów Strzeleckich z broni pneumatycznej. 
Wśród pań dwie zawodniczki uzyskały wynik 
49 punków na 50 możliwych. O pierwszym i drugim 
miejscu decydował jeden dodatkowy strzał do tarczy. 
1 miejsce zajęła Miriana Janicka, 2 miejsce – Zuzanna 
Łyskawińska.

W kategorii mężczyzn: 1 miejsce uzyskał Michał 
Ścigocki, 2 miejsce – Tomasz Adamczyk, 3 miejsce – 
Bartłomiej Wąsowski.

Kolejnym punktem obchodów było studio piosenki 
OKSiR Witkowo, a także występ „Kapeli Bez Grosza”.

Około godziny 20,00 na scenie pojawiła się 
gwiazda niedzielnych obchodów – Liber & Ina. Przy 
dobrej pogodzie, w miłej atmosferze publiczność 
licznie zgromadziła się pod sceną, aby bawić się przy 
znanych utworach artystów.

W trakcie koncertu odbył się jedyny w swoim 
rodzaju lot motoparalotnią w wykonaniu Krzysztofa 
Uherka i Roberta Brewko. Na najmłodszych z nieba 
posypał się deszcz słodkości.

Niedzielnym obchodom towarzyszyły również 
liczne imprezy towarzyszące, między innymi: Mecz 
piłkarski Old Boy: GKS „Vitcovia” Witkowo oraz 
„Mieszko” Gniezno. Zawody Strzeleckie – Sekcja 
Strzelecka LOK przy Kurkowym Bractwie Strzeleckim 
w Witkowie, wystawa i pokaz Klubu Modelarskiego 
„SOKÓŁ”. W Sali Historii można było obejrzeć 
okolicznościową wystawę pt. „Drogowskazy do nieba 
na ludzkich szlakach”. Najmłodsi mogli skorzystać 
z atrakcji w postaci dmuchanych zjeżdżalni, zamków 
i placu zabaw. Kolejne obchody Dni Witkowa za rok.

Marlena Trzcińska
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Pod Witkowskim Niebem

Gwiazdą trzeciej edycji Pod Witkowskim Niebem 
był koncert zespołu „Bednarek”.

W ten wyjątkowy dzień dopisała nie tylko pogoda, 
ale i atmosfera. Oficjalnego otwarcia imprezy 
dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian 
Gadziński oraz Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Witkowie – Tomasz Radacz.

Imprezę na Stadionie Miejskim zainaugurował 
występ Zespołu „Acoustic Berry”.

Około godziny 20.00 na scenie pojawił się Kamil 
Bednarek, polski muzyk reagge, wokalista, autor 
tekstów, kompozytor, który zasłynął udziałem w talent 
show emitowanym przez telewizję TVN „Mam Talent!”. 
U lubieniec nastolatek,  pos iadacz niezwykle 
charyzmatycznego i charakterystycznego głosu, który 
niemal idealnie koresponduje z gatunkiem muzyki 
wykonywanym przez artystę.

K a m i l  B e d n a r e k  p o d e r w a ł  d o  z a b a w y 
zgromadzoną publiczność. Muzyk wykonał swoje 
największe przeboje m. in .  „Chwi le  jak  te” . 
Na zakończenie występu nie szczędził czasu na 
rozdawanie autografów.

Wydarzeniu towarzyszyło wiele innych atrakcji. 
Ostatnim akcentem imprezy była zabawa przy 
muzyce Dja Jacka.

Wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie, 
serdecznie dziękujemy za pomoc organizacyjną 
i wsparcie.

Marlena Trzcińska
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Skuter wodny wraz z platformą już w Skorzęcinie 

9 czerwca br. w Ośrodku Wypoczynkowym 
w Skorzęcinie przekazano ratownikom WOPR, którzy 
będą pełnić dyżury na Jeziorze Niedzięgiel skuter 
wodny z plat formą do podejmowania osób 
potrzebujących pomocy.

Na realizację tego zadania w 2018 r. Gmina 
i Miasto Witkowo otrzymała z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego pomoc finansową w wysokości 
20 000,00 zł. Łączny koszt całego zadania to kwota 
46 000,00 zł.

W dalszej części spotkania, odbyło się ślubowanie 
i złożenie przysięgi przez nowych członków WOPR.

Podjęte przez samorząd działania, zwiększą 
poziom bezpieczeństwa osób korzystających z atrakcji 
wodnych na Jeziorze Niedzięgiel.

Marlena Trzcińska



 
Gminny Dzień Dziecka

1 czerwca świętujemy Międzynarodowy Dzień 
Dziecka. Z tej okazji w niedziele 2 czerwca Samorząd 
Gminy i  Mias ta  Wi tkowo zorganizował  d la 
najmłodszych mieszkańców Festyn, który odbył się na 
terenach zielonych przy Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Witkowie.

Współorganizatorami imprezy byli: Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Witkowie, Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, Przedszkole 
Miejskie „Bajka”, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, 
Lotnicza Sekcja Modelarska „Pod Witkowskim 
N iebem” oraz  Gminna Komis ja  P ro f i lak tyk i 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Otwarcia imprezy dokonał Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo – Marian Gadziński, który powitał zebrane 
dzieci, życząc z okazji ich Święta dużo zdrowia, 
szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń oraz 
m n ó s t w a  u ś m i e c h u  i  b e z t r o s k i e j  z a b a w y . 
Jednocześnie zaprosił wszystkich zebranych na 
zbliżające się Dni Witkowa, które odbędą się w dniach 
15-16 czerwca br. na Placu Targowym w Witkowie.

Dzieci otrzymały m.in. słodkie upominki za udział 
w  k o n k u r e n c j a c h  r e k r e a c y j n o - s p o r t o w y c h . 
Poszczególne zabawy przygotowały nauczycielki 
z Przedszkola Miejskiego „Bajka”.

W tym roku sponsorami Imprezy byli: Bank 
Spółdzielczy, Gminna Spółdzielnia „SCh”,  Spółdzielnia 
Kółek Rolniczych, Marek Szuba – Hurtownia 
Papiernicza z Gniezna, Hurtownia Sportowa „Piast” 
z Gniezna, Firma Usługowa „ELPOS” z Gniezna, 
Katarzyna i Wiesław Wojtyrowie z Witkowa, Usługi 
Rozrywkowo-Kulturalne Andrzeja Kaszuby z Kalisza, 
natomiast Radni Rady Miejskiej w Witkowie ufundowali 
dla najmłodszych dla „ochłody lody”.

W trakcie Festynu można było skorzystać z różnych 
atrakcji, między innymi: dmuchanych zamków,  
„bandżo”, kul wodnych, itp.

Dodatkowo Rada Rodz iców Przedszko la 
Miejskiego „Bajka” w Witkowie przygotowała  
kiermasz, w trakcie którego można było zakupić 
domowe wypieki oraz napić się herbaty lub kawy.

Lotnicza Sekcja Modelarska „POD WITKOWSKIM 
NIEBEM” zorganizowała wystawę oraz I Zawody 
Modeli Szybowców Halowych Klasy  F - 1 N  o Puchar 
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.  Witkowskie Orły 
spisały się na medal,  a nawet na kilka medali.

Kurkowe Bractwo St rzeleckie w Witkowie 
p r z e p r o w a d z i ł o  t u r n i e j  s t r z e l e c k i  z  b r o n i 
pneumatycznej dla dzieci i młodzieży w którym 
wystartowało 58. uczestników.

W południe odbyło się także wręczenie pucharów 
i medali w V Dziecięcych Zawodach Wędkarskich 
„Kubuś 2019”, które dla najmłodszych zorganizowało 
Koło Wędkarskie „Kubuś”

W czasie trwania imprezy zawitała do Witkowa 
również Grupa Motocyklistek i Motocyklistów 
z Witkowa oraz Grup Zaprzyjaźnionych. Najmłodsi 
Witkowianie mogli zrobić sobie nie tylko pamiątkowe 
„fotki” przy pojazdach, ale również odbyć krótką 
przejażdżkę. 

Na następną imprezę najmłodszym przyjdzie 
poczekać cały rok.

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim za 
pomoc i zaangażowanie przy organizacji Gminnego 
Dnia Dziecka.

Marlena Trzcińska
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Dzień Dziecka w Gorzykowie

Jedną z najbardziej oczekiwanych atrakcji okazało 
się losowanie nagród, których fundatorami byli 
ks. proboszcz Sławomir Zadłużny oraz Rada Sołecka.

Za zorganizowanie wspaniałej imprezy dziękujemy: 
Dyrekcji NSP w Gorzykowie, Radzie Sołeckiej oraz 
Radzie Rodziców.

Adrianna Grześkowiak

W tym roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej 
w Gorzykowie Dzień Dziecka obchodziliśmy jak 
zawsze bardzo aktywnie. 31 maja 2019 roku o godzinie 
9:00 spotkaliśmy się przed świetlicą wiejską, gdzie 
Dyrektor powitał wszystkich zebranych oraz życzył 
miłej zabawy.

Na początek uczniowie wzięli udział w grach 
i zabawach ruchowych zaaranżowanych przez 
wychowawców. Kolejno na boisko wiejskie dotarł 
Jakub Moskal – trener piłki nożnej, który poprowadził 
ciekawe zajęcia piłkarskie, a następnie rozegrany 
został mecz.

Pozostały czas uczniowie spędzili bawiąc się na 
niedawno utworzonym placu zabaw, czy tańcząc 
w rytm muzyki. W międzyczasie wszyscy zebrani 
zaproszeni zostali na smakołyki: hot dogi, ciasteczka 
i lody, te ostatnie szczególnie smakowały w tak ciepły 
i słoneczny dzień.

 
Klub Detektywa Cyferki

Zajęcia dostarczyły dzieciom wiele pozytywnych 
wrażeń. Stawialiśmy przed małymi detektywami 
zadania, których rozwiązanie nie było łatwe. Dzieci 
uczyły się bawiąc – czasem na dywanie, czasem na 
dworze, a czasami przy stoliczkach. Podczas każdego 
spotkania zadbaliśmy również o małe co nieco dla 
dzieci. Dziękujemy lokalnym firmom takim jak piekarnia 
Glanc, sklep Eurosam, Sklep owocowo-warzywny Pani 
Szeszyckiej oraz Sad Zawieja za ufundowanie 
poczęstunku dla dzieci. 

Wszystkie zajęcia, w których uczestniczyły dzieci 
przygotowane były przez psychologa Małgorzatę 
Rybacką w taki sposób, aby angażować różne funkcje 
poznawcze, dostarczać dzieciom zróżnicowane 
bodźce i pobudzać do pracy obie półkule mózgowe. 
Dzięki temu zajęcia były dla dzieci ciekawe 
i  dos tarczały  im wie le  radośc i  i  satys fakc j i 
z rozwiązanych zagadek.

Dodać również trzeba, że w realizację projektu 
ogromny wkład miała młodzież angażująca się 
w wolontariat w fundacji AQQ. Dziękujemy za pomoc 
Zuzannie Łyskawińskiej, Weronice Ostrowskiej, 
Kacprowi Biela, Julii Miechowicz, Mirianie Janickiej, 
Paulinie Chyblewskiej, Oliwii Jaroszewskiej oraz 
Vanessie Biela.

Agnieszka Rybacka

Klub Detektywa cyferki to nazwa projektu 
realizowanego przez fundację AQQ od marca do 
czerwca bieżącego roku. Fundacja przeprowadziła 
cykl zajęć dla ok. 60 dzieci z Gminy Witkowo. Zajęcia 
dla 48 dzieci dofinansowane były ze środków fundacji 
mBank. 

Zainteresowanie zajęciami przerosło nasze 
oczekiwania, dlatego wnioskowaliśmy do Urzędu 
Gminy i Miasta Witkowo o sfinansowanie zajęć dla 
kolejnych dzieci,  które oczekiwały na l i ście 
rezerwowej. Dzięki wsparciu Burmistrza Gminy i Miasta 
Witkowo wszystkie dzieci chcące wziąć udział w Klubie 
Detektywa miały taką możliwość. 



„Gdzieś w nas błyszczą gwiazdy poezji…”
I Międzyszkolny Konkurs Poezji Śpiewanej i Piosenki Poetyckiej

30 maja 2019 r. w Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka w Witkowie królowała poezja śpiewana. 
Tego dnia odbył się bowiem wyjątkowy konkurs, 
zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 
im. Adama Borysa oraz Bibliotekę Publiczną Miasta 
i Gminy Witkowo, nad którym patronat objął Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński. 

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci 
i młodzieży formą poezji śpiewanej, popularyzowanie 
dorobku polskich autorów i zachęcanie do lektury 
tekstów poetyckich, popularyzowanie wykonawców 
poezji śpiewanej i ich repertuaru, kształtowanie 
wrażliwości na piękno poezji śpiewanej, promowanie 
utalentowanej wokalnie młodzieży i stwarzanie 
warunków do rozwijania twórczości artystycznej. 
Na witkowskiej scenie zaprezentowali się młodzi artyści 
reprezentu jący  cz te ry  s zkoły :  Zespół  Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Witkowie, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Mielżynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Powidzu oraz Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama 
Borysa w Witkowie. Uczniowie zmierzyli się z utworami 

z repertuaru Anny German, Grzegorza Turnaua, Piotra 
Rubika, Boba Dylana, Marka Grechuty, Edyty Gepert, 
Meli Koteluk, Kasi Sobczyk, Grażyny Łobaszewskiej, 
Jacka Wójcickiego i zespołu DŻEM. I musimy przyznać, 
że świetnie sobie z nimi poradzili, chociaż większość 
przyznała, iż sięgnęła do takiego repertuaru po raz 
pierwszy w życiu. Po wysłuchaniu wszystkich młodych 
artystów jury, w skład którego wchodzili: Danuta 
Kubów, Beata Szkudlarek oraz Tomasz Radacz – 
Dyrektor Centrum Kultury w Witkowie, który ogłosiło 
werdykt. Laureatami I Międzyszkolnego Konkursu 
poezji Śpiewanej i Piosenki Poetyckiej „Gdzieś w nas 
błyszczą gwiazdy poezji…” zostali:
W kategorii uczniów klas 4-7 SP:
I miejsce – Zofia Nowicka, SP 1 Witkowo,
II miejsce – ex aequo – Oliwia Bocheńska, ZSP Powidz 
oraz Jakub Kowalski, ZSP Mielżyn,
III miejsce – Martyna Małecka, SP 1 Witkowo.
W kategorii uczniów klas 8, 3 gimnazjum oraz 
ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Weronika Popek, SP 1 Witkowo,
II miejsce – Paulina Pawlak, ZSP Witkowo,
III miejsce – Julia Jóźwiak, SP 1 Witkowo.

Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki, nagrody 
książkowe oraz upominki z witkowskiego magistratu, 
które wręczyli Dyrektor Biblioteki Publicznej – Wiesława 
Gąsiorowska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Adama Borysa – Marian Łukowski.

I Międzyszkolny Konkurs Poezji Śpiewanej i Piosenki 
Poetyckiej został pozytywnie odebrany i jeszcze 
w dzień przesłuchań wyrażono chęć kontynuowania 
projektu w przyszłym roku. Inicjatorki i koordynatorki 
konkursu, Kalina Piechowiak oraz Eliza Marcinkowska 
zapraszają do udziału w konkursie również inne 
okoliczne szkoły, zarówno z powiatu gnieźnieńskiego, 
jak i słupeckiego.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa

 
„Wioski na sportowo”

Drugą  edyc ję  Budże tu  Obywate l sk iego 
(w ubiegłym rok) wygrał wspólny projekt czterech 
wiosek Mąkownicy, Mielżyna, Ruchocina i Jaworowa  
pod nazwą: „Wioski na sportowo”.

9 czerwca na XII Pikniku Rodzinnym w Mielżynie 
zorganizowanym przez Radę Rodziców Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego odbyło się przekazanie 

w użytkowanie podestu scenicznego. Podest ten jest 
jednym z elementów realizacji w/w projektu. 
Inwestycja ta ma służyć wszystkim mieszkańcom 
Mielżyna oraz uczniom miejscowej Szkoły. 

W symbolicznym przekazaniu uczestniczył Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, Gabriela 
Szeszycka – Sołtys Sołectwa Mielżyn, Małgorzata 
Woźniak – Sołtys Sołectwa Ruchocin, Krzysztof 
Bykowski – Sołtys Sołectwa Jaworowo. Zakupiony 
podest sceniczny ułatwił organizację pikniku oraz 
bardzo spodobał się wszystkim tym, którzy mieli okazję 
z niego korzystać .

Gabriela Szeszycka 



 
I ktoś o nas pomyślał ....

Na zaproszenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
600 przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z całej 
Wielkopolski brało udział w I Wielkopolskim Kongresie 
Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych, które odbyło się 
22 maja 2019 r. w Łaszkowie koło Kalisza. Gościem 
była Andżelika Możdżanowska – Pełnomocnik Rządu 
ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Powiat gnieźnieński reprezentowało 17 KGW 
(35 kół jest zarejestrowanych w ARiMR). Nasza Gminę 
reprezentowały KGW z Gorzykowa, Makownicy, 
Małachowa Złych Miejsc, Mielżyna, Ostrowitego 
Prymasowskiego i Ruchocinka.

Program obejmował m.in. przedstawienie nowych 
form finansowania dla KGW, powołanie Wielkopolskiej 
Rady KGW. W ramach Kongresu odbył się panel 
dyskusyjny prowadzony przez dziennikarkę Annę 
Popek z czterema przedstawicielkami KGW (z różnych 
powiatów) .  Powiat  gn ieźn ieńsk i  w  dyskus j i 
reprezentowała Gabriela Szeszycka z Koła Gospodyń 

Wiejskich w Mielżynie. Niespodzianką dla Koła 
Gospodyń Wiejskich w Gorzykowie było otrzymanie 
Statuetki  Kobiety Gospodarnej i  Wyjątkowej 
w kategorii innowacyjność, którą odebrała Ewa 
Jastrzębska.

Kółka Włościanek (przed wojną), później Koła 
Gospodyń Wiejskich wszystkie te organizacje na 
przestrzeni różnych czasów zawsze wspierały kobiety 
na ws i .  P ie lęgnowały t radycje i  pomagały 
potrzebującym. Kursy gotowania i pieczenia oprócz 
nauki i spotkania towarzyskiego były okazją do 
wytchnienia od pracy w gospodarstwie. Powszechnie 
w i a d o m o  j a k  d u ż ą  r o l ę  o d g r y w a ł y  K G W 
w społeczności wiejskiej, ale wiemy jakie były też 
ograniczenia. Ustawa z 9 listopada 2018 r. przyniosła 
nowe znaczenie i nowe możliwości. Koła uzyskując 
osobowość prawną mają możliwość m.in. prowadzić 
d z i a ł a l n o ś ć  g o s p o d a r c z ą ,  p o z y s k i w a ć 
dofinansowania, darowizny. Nowe perspektywy dla 
kół zwiększyły ich aktywność.

Kongres zakończył się podziękowaniami dla 
Minister Andżeliki Możdżanowskiej za walkę o koła i ich 
działalność, za to że ktoś pomyślał o kobietach na wsi 
... Uczestnicy uznali Panią Minister za Matkę Chrzestną 
Kół Gospodyń Wiejskich.

KGW w Mielżynie było organizatorem wspólnego 
z całego powiatu gnieźnieńskiego wyjazdu na 
Kongres. Wyjazd był okazją do nawiązania nowych 
znajomości  wymiany doświadczeń, dyskusji. Był to 
bardzo owocny i przyjemny wspólne spędzony czas.

 Gabriela Szeszycka

 
„Dąb Wolności – Tadeusz”

4 czerwca br. obchodziliśmy Dzień Wolności i Praw 
Obywatelskich. Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie odbyła się 
podniosła uroczystość – posadzono „Dąb Wolności – 
Tadeusz”. Uczestniczyli w niej: Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo – Marian Gadziński, Dyrektor Szkoły – 
Bernadetta Nowak, członkowie Rady Rodziców 
i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Witkowie, 
nauczyciele i cała społeczność uczniowska.

Tym samym rozpoczęliśmy realizację projektu 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Witkowie 
pt.: „Wolność – kocham, rozumiem, szanuję”.

Maria Kurczewska



Ogólnopolski Finał Turnieju
Wiedzy Pożarniczej

W dniach od 31 maja do 2 czerwca, uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie - 
Nikodem Lis, brał udział w Ogólnopolskim Finale 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Złotym Potoku 
w województwie śląskim. 

Nikodem zdobył pierwsze miejsce w naszej gminie 
Witkowo. Następnie w powiecie oraz odniósł sukces 
w województwie. Znalazł się na finale ogólnokrajowy 
i było to już drugie uczestnictwo szóstoklasisty w finale 
ogólnokrajowym. Tym razem Nikodem dostał się do 
pierwszej dziesiątki i zajął siódme miejsce. Było to 
wielkie przeżycie i wzbudziło chęć do podjęcia dalszej 
walki w przyszłym roku. Nikodem miał okazję spotkać 
się z prezesem związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
z panem Waldemarem Pawlakiem, z którym zrobił 
sobie self ie. Ucznia do zmagań z zadaniami 
konkursowymi przygotowuje już od wielu lat Tomasz 
Deskowski.  Życzymy Nikodemowi dalszych sukcesów 
i czekamy na wiadomość w przyszłym roku.

Maria Kurczewska

 

Klimatyczna Klasa

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie uczniowie klasy 6c wraz z wychowawcą 
Małgorzata Krauze uczestniczyli w projekcie 
„Klimatyczna Klasa” zorganizowanym przez Fundację 
Uniwersytet Dzieci. 

Przez cały rok szklony 2018/2019 realizowali 
wytyczone zadania. Wszyscy zdobyli wiedzę na temat 
ochrony środowiska, w tym ochrony klimatu, rozwijali 
umiejętność krytycznego myślenia oraz trenowali 
kompetencje społeczne. Uczestnicy skorzystali 
z profesjonalnych scenariuszy tworzonych przez 
naukowców i ekspertów Uniwersytetu Dzieci. 
Nauczycielka wzięła udział w konferencjach, które 
wzmacniały jej kompetencje podczas realizowanych 
zadań. Serdecznie gratulujemy!

Maria Kurczewska

 

Zawody w Trzemesznie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2  w sobotę 
8 czerwca pod opieką p. Marty i p. Jana uczestniczyli 
w VI  Wiosennym Biegu Osiedla Sportowego 
w Trzemesznie. 

Uczniowie swoimi sukcesami i wysokimi punktami 
zdobyli dla szkoły I miejsce oraz puchar.

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie



 
Ekipa na medal

Po zwycięs tw ie  w Mis t r zos twach Re jonu 
w Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa 
w Witkowie, w dniu 4 czerwca br. pojechali na Finał 
Wojewódzki do odległej Piły, by tam po raz kolejny 
udowodn ić ,  że  jes teśmy ek ipą  na  meda l . 
Pojechaliśmy i pokazaliśmy na co stać naszych 
uczniów. 

W kategorii chłopców drużyna zajęła znakomite – 
trzecie miejsce w województwie!!! Nasi sprinterzy, 
wytrzymałościowcy, płotkarze, kulomioci, skoczkowie 
stanęli na wysokości zadania ulegając drużynie 
z Łobżenicy ( I miejsce – 1353 pkt) i Żerkowa ( II miejsce – 
1320 pkt). O tym, że walczyliśmy do samego końca 
może świadczyć, tylko i aż 1 pkt różnicy do miejsca 
drugiego. Indywidualnie II miejsce w biegu na 1000 m 
zajął Patryk Włodarczyk z czasem 2,47,27 s.

Znakomite V miejsce w województwie wywalczyły 
nasze dziewczęta powtarzając swój sukces z zeszłego 
roku, uzyskując jednak wyższy wynik punktowy. 
Indywidualnie Ola Wendland w biegu na 600 m 
zdobyła srebrny medal uzyskując czas 1,48,10 s. 
Jednak to u dziewcząt poprawione zostały wieloletnie 
rekordy szkoły: w pchnięciu kulą Malwina Wabińska 
uzyskała wynik 9,48 m i w sztafecie 4x100 m – Daria 
Wierzbicka, Martyna Łysiak, Wiktoria Pluta, Wiktoria 
Drela przebiegły ten dystans w czasie 54,49 s.

 
Podsumowując tegoroczny sezon lekkoatletyczny 

wywalczyliśmy aż PIĘĆ RAZY PODIUM MISTRZOSTW 
WIELKOPOLSKI:
• I miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

w kategorii chłopców (Poznań),
• II miejsce w SZ.B.P. w kategorii dziewcząt (Poznań),
• II miejsce w Drużynowych Biegach Przełajowych 

zarówno dziewczęta, jak i chłopcy (Żerków),
• I I I  m ie j sce  w Szko lne j  D rużynowej  L idze 

Lekkoatletycznej w kategorii chłopców (Piła).
 Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy 

osiągniętych wyników i dziękujemy za godne 
reprezentowanie naszej szkoły. Daliście nam wiele 
satysfakcji i wiary w sens tego co robimy i chcemy 
robić.

Opiekunowie sekcji
Paweł Piniarski, Krzysztof Nowiński.

 
Walczyły w finale wojewódzkim

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama 
Borysa w Witkowie miały zaszczyt wystąpić 
w jubileuszowym X Finale Wielkopolskiego Turnieju 
Or l ika 2019,  k tóry  odbył  s ię  w Wągrowcu.  
R e p r e z e n t o w a ł y  t a m  n a s z ą  s z k o ł ę ,  j a k o 
zwyciężczynie rejonu Poznań Wschód w koszykówce 
3x3 dziewcząt (Trio basket). 

Turniej koszykówki 3x3 w kategorii dziewcząt 
i chłopców zaliczany był do współzawodnictwa 
w ramach XX WIMS (SZS Wielkopolska). 16 najlepszych 
ekip w Wielkopolsce zostało podzielonych na cztery 
grupy. Losowanie nie było dla naszych dziewczyn 
szczęśliwe. Trafiły na ubiegłoroczne wicemistrzynie 
WLKP z Leszna (grające w tym samym składzie) oraz na 
główne faworytki do wygranej – SP 11 Piła. Trzecim 
przeciwnikiem była SP Mroczeń. Witkowianki mające 
w składzie dwie wyróżniające się zawodniczki MKS 
MOS Konin, Olę Szczerba i Martynę Łysiak należały do 
czołowych zespołów turnieju. Dlatego naszą grupę 

śmiało można było nazwać „grupą śmierci”. 
Dziewczyny walczyły jak lwy o dwa premiowane 
awansem do fazy pucharowej miejsca. Rywalki z Piły 
okazały się lepsze. Z SP Mroczeń wygraliśmy bez 
problemu. W najważniejszym pojedynku, który 
decydował o tym, kto awansuje zagraliśmy z SP 7 
Leszno. Losy wygranej ważyły się do ostatniej minuty. 
Niestety to rywalki zwyciężyły i przeszły dalej. 
My zajęliśmy ostatecznie 9 miejsce w Wielkopolsce. 
Dziewczyny nie powtórzyły sukcesu starszych 
koleżanek z naszej szkoły sprzed roku, które były 
czwarte, ale i tak był to najlepszy tegoroczny wynik 
przedstawicieli gier zespołowych w naszej szkole. 
Dz ięku jemy koszykarkom SP nr  1  za godne 
reprezentowanie szkoły i dojście aż do finału 
wojewódzkiego. Skład drużyny: Anna Sawa, Martyna 
Łysiak, Ola Szczerba, Zuzia Nowicka. Opiekunami 
zespołu byli Krzysztof Chołodecki i Paweł Piniarski.

Krzysztof Chołodecki



XXV Polsko-Niemieckie spotkanie młodzieży
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa

„Spotkanie to początek, pozostanie razem to 
postęp, wspólna praca to sukces”.

Henry Ford

20-25 maja br. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama 
Borysa w Witkowie była gospodarzem kolejnego, już 
25 polsko-niemieckiego spotkania młodzieży, które 
od 12 lat realizowane jest z Schule am Dobrock 
z Cadenberge. 

Wspólną inicjatywę dyrekcji i nauczycieli obydwu 
placówek spokojnie możemy nazwać sukcesem. 
Dzięki ich zaangażowaniu i pracy w ciągu ostatnich 
12 lat kilkuset uczniów z Polski i Niemiec miało okazję się 
spotkać, poznać oraz ze sobą współpracować. Była 
to też niewątpliwie okazja do przyjrzenia się z bliska 
krajowi sąsiada oraz poznania kultury i codziennego 
życia mieszkańców. Takiej konfrontacji i zebranych 
w ten sposób doświadczeń nie zastąpi żadna wiedza 
z książek, czy telewizji. Dlatego też organizowanie 
międzynarodowych spotkań młodzieży jest jednym 
z ważniejszych projektów, realizacji których podejmuje 
się witkowska jedynka.

Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie 
w poniedziałkowe popołudnie w bajecznej scenerii 
Jeziora Powidzkiego. Uczniowie i nauczyciele powitali 
gości wręczając im drobne upominki zaprojektowane 
specjalnie na tę okazję oraz rozmówki ułatwiające 
komunikację. Po wspólnej kolacji w restauracji 
Jabłona grupa poznawała swoje imiona poprzez 
wykorzystanie metody animacji językowej. Animacja 
językowa stosowana była zresztą podczas całego 
spotkania wielokrotnie, ponieważ skraca ona czas 
wzajemnego poznania s ię i  przełamywania 
niepewności i barier językowych. 

Oficjalnie grupa z Niemiec powitana została 
21 maja w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka 
przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Mariana 
Gadz ińsk iego,  Dy rekto ra  Szkoły  –  Mar iana 
Łukowskiego, nauczycieli języka niemieckiego 
koordynujacych spotkanie: Elizę Marcinkowską, 
Hannę Tyll-Kasprzak i Annę Brząkowską oraz młodzież 
i rodziców. Później przyszedł czas na realizację 
kolejnych punktów programu, którymi oprócz animacji 
językowej  były  warsz taty  teat ra lne,  w izy ta 
w rogalowym muzeum, zwiedzanie poznańskiej 
starówki, warsztaty zawodoznawcze, dyskoteka oraz 
główna atrakcja, czyli pobyt u rodzin polskich 

partnerów. Jednak również podczas wizyty w domach 
gospodarzy, która zaplanowana została podczas 
dwóch dni pary polsko-niemieckie miały do 
wykonania poważne zadanie. Uczestnicy zamienili się 
w kucharzy  i  przygotowywal i  dania kuchni 
międzynarodowej, które utworzyły wyjątkową książkę 
kucharską.

Spotkanie polskiej i niemieckiej młodzieży trwało 
sześć dni. O jego powodzeniu świadczą zapewne łzy 
i smutek na twarzach żegnających się uczestników. 
Opiekunowie grupy niemieckiej Julia Eickstädt, Birgit 
Braukmann oraz Karl Heinz Linck podziękowali 
w imieniu własnym i młodzieży za wspaniałą 
gościnność i świetnie przygotowany program oraz 
zaprosili witkowską młodzież do Cadenberge. 
Rewizyta zaplanowana została bowiem na wrzesień 
2019 r .  To  właśn ie wtedy uczn iowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa będą poznawać 
krajobrazy Północnych Niemiec, niemiecką szkołę, 
rodziny uczestników oraz zwiedzać przepiękną 
metropol ię  nad Łabą -  Hamburg i  zb ierać 
doświadczenia, które zapewne na długo pozostaną 
w ich pamięci.

Współpraca Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama 
Borysa oraz Schule am Dobrock rozpoczęła się 12 lat 
temu podpisaniem aktu o współpracy pomiędzy 
szkołami. Dzisiejszego sukcesu nie było by jednak bez 
zaangażowania i pracy koordynatorów po stronie 
polskiej i niemieckiej oraz finansowego wsparcia 
samorządów i międzynarodowej organizacji Polsko-
Niemiecka Współpraca Młodzieży, która pozytywnie 
rozpatrzyła wszystkie przygotowywane przez szkołę 
wnioski i dofinansowała spotkania. Na realizację 
majowego projektu SP 1 pozyskała od PNWM środki 
w wysokości 11355,00 zł.

Galeria zdjęć dostępna na stronie internetowej 
szkoły.

SP 1 Witkowo

 Więcej zdjęć na                  
 www.sp1.witkowo.pl/photos
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść na stronę internetową 



Wszyscy jesteśmy Europejczykami!

11-13 czerwca br. odbyło się pierwsze Spotkanie 
Polsko-Ukraińskiej Młodzieży pod hasłem „Wszyscy 
jesteśmy Europejczykami”. Grupa uczniów ze Średniej 
Szkoły Ogólnokształcącej nr 1 w Kryżopolu wraz 
z opiekunami gościła na terenie gminy i w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie. 
Zawitali do nas z samego serca Ukrainy z obwodu 
winnickiego.

Ukraińskich gości na Ziemi Witkowskiej powitali 
w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka Burmistrz 
Gminy i Miasta pan Marian Gadziński oraz Dyrektor 
szkoły pan Marian Łukowski. Obaj wyrazili nadzieję, że 
spotkanie otwiera nową kartę w historii gminy i naszej 
szkoły. Życzyli wielu wrażeń w Polsce i wyrazili nadzieję, 
że to początek współpracy polsko – ukraińskiej. 
Natomiast pani Arleta Bekas i pani Larisa Andronik 
opowiedziały na scenie o projekcie „Swatka”, dzięki 
któremu mogło dojść do tego spotkania. Z kolei młodzi 
artyści z SP 1 zadedykowali gościom teatrzyk „Rzepka” 
Jana Brzechwy i koncert piosenek poetyckich. 
Następnie młodzież polska i ukraińska uczestniczyła 
w warsztatach „W krainie języka polskiego”, a po 
południu polscy uczniowie zaprosili przyjaciół ze 
Wschodu do swoich domów. 

W drugim dniu pobytu nasi przyjaciele z Ukrainy 
i młodzież polska złożyli wizytę w stolicy Wielkopolski – 
w Poznaniu. Zwiedzili Bramę Poznania na Ostrowie 
Tumskim katedrę, podziwiali architekturę Starego 
Rynku, odwiedzili centrum handlowe „Posnania”, 
gdzie zakupili prezenty dla swoich bliskich. Dzień 
zakończyli wieczornymi grami i zabawami terenowymi 
na terenie Skorzęcina, dzięki którym mogli zachwycać 
się pięknymi krajobrazami naszej gminy.

Ostatni dzień spotkania goście z Ukrainy spędzili 
w Gnieźnie i okolicy. Zwiedzili Katedrę Gnieźnieńską 
pw. Wniebowzięcia NMP, podziwiając Drzwi 
Gnieźnieńskie, podziemia, szczątki  świętego 
misjonarza w tzw. Konfesji Św. Wojciecha. Zobaczyli 
także panoramę miasta z wieży Katedry. Na Traktacie 
Królewskim odwiedzili Dolinę Pojednania, wysłuchali 
legendy o Lechu, Czechu i Rusie, zobaczyli pomnik – 
dąb, pięć dębów upamiętniających spotkanie 
premierów Czech, Słowacji, Węgier, Polski oraz 
kanclerz Niemiec w związku z 1000 rocznicą Zjazdu 
Gnieźnieńskiego. Następnie spacerowali na Rynku, 
ulicą Chrobrego i Farny. Na całej trasie spotkali króliki, 
z którymi zwiedzanie miasta stało się świetną zabawą, 
bowiem aplikacja na androida „Króliki GOń” 
pozwoliła uczestnikom wyprawy na zdobywanie 
punktów i poznawanie najstarszych kart w historii Polski. 

Fascynujące były także odwiedziny Ostrowa 
Lednickiego – rezydencji Mieszka I i jednego 
z głównych ośrodków obronnych państwa Polan. 
W drodze powrotnej do szkoły urzekło wszystkich 
Lawendowe Zdroje. 

Niestety, czwartek był ostatnim dniem pobytu 
przyjaciół z Ukrainy w Polsce. W godzinach 
popołudniowych odbyło się w hali sportowej SP 1 
pożegnanie, podczas którego nie brakowało słów 
podziękowań, wdzięczności i zachwytu ze strony gości 
ze Wschodu. Również Dyrekcja szkoły podziękowała 
młodzieży ukraińskiej i ich opiekunom za odwiedziny. 
Uznała, że wizyta była bardzo udana, pozwoliła 
poznać dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi 
Witkowskiej, nawiązać przyjaźnie. Wyraziła także 
wielkie uznanie rodzicom, którzy pomogli w wymianie. 
Już wkrótce na Ukrainę pojadą dzieci polskie z rodzin, 
u których mieszkali młodzi Ukraińcy.

Wizyta młodzieży z Ukrainy odbywa się pod 
patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo pana 
Mariana Gadzińskiego oraz przy współpracy 
z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie. 
Również w spotkanie polsko - ukraińskie włączyli się 
witkowscy przedsiębiorcy – EKO ENERGIA Sp. z o.o. 
z ul. Dworcowej, FENIX BUDOWNICTWO Sp. z o.o., 
A M B U D  I N W E S T Y C J E  S p .  z  o . o .  S e r d e c z n e 
podziękowania za wsparcie i pomoc w realizacji 
celów spotkania młodzieży polskiej i ukraińskiej. 

Teresa Szkudlarek



Na szlaku przyrodniczej przygody 

 To już tradycja naszej szkoły – kiedyś Gimnazjum 
im. Adama Borysa, dziś Szkoły Podstawowej nr 1, że 
w czerwcu uczniowie wraz z opiekunami biorą udział 
w Powidzkim Rajdzie pod hasłem „Kolej na Powidzki 
park Krajobrazowy”. 

6 czerwca, nie należał do chłodnych dni. To jednak 
nie przeszkodziło grupie 34 siódmoklasistów pod 
opieką Ireny Borys, Anny Brząkowskiej i Jolanty Chyba 
ruszyć na szlak wiodący do Powidza. Nasza trasa 
p r o w a d z i ł a  ś c i e ż k a m i  P o w i d z k i e g o  P a r k u 
Krajobrazowego. Przed nami było 12 kilometrów 

pieszej wędrówki wśród pól, lasów, pagórków. 
W Powidzu spotkaliśmy kolegów z innych szkół, które 
też wzięły udział w dziewiątej już edycji rajdu. 
W scener i i  Jez iora Powidzkiego rozegral i śmy 
międzyszkolny turniej .  K i lkuosobowe drużyny 
wykonywały różne zadania – bieg z ptasim jajkiem na 
deseczce, układanie puzz l i ,  konkurs  wiedzy 
o Powidzkim Parku Krajobrazowym, układanie stacji 
kolejki wąskotorowej na trasie Gniezno – Anastazewo 
w odpowiedniej kolejności. Zabawy było co niemiara! 
Na koniec czekało nas ułożenie wiersza, w którym 
trzeba było zawrzeć jak najwięcej nazw ryb żyjących 
w Jeziorze Powidzkim. Tak więc ukleja, sielawa, lin, 
okoń i kilkanaście innych gatunków znalazło się 
w naszym „poetyckim” utworze… Kiedy przyszła pora 
na podsumowanie wyników wszystkich konkurencji, 
nasza radość nie miała granic –zdobyliśmy I miejsce! 
Gratu lował  nam nawet sam wój t  Powidza! 
Otrzymaliśmy wspaniałe nagrody – bandanki, notesy, 
foldery, książki o regionie. 

Na zakończenie – jeszcze tylko spojrzenie na 
spokojne jezioro i pustą jeszcze plażę, a potem trzeba 
było wracać do Witkowa. To było bardzo udane 
przedpołudnie!

 Jolanta Chyba

Mamusie nasze kochane!

To jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli Dzień 
Matki odbył się w Przedszkolu – Ochronce już 23 maja. 
Tym razem cała uroczystość przebiegła w atmosferze 
wierszy i piosenek znanego i cenionego autora Jana 
Brzechwy. 

Kto z nas nie zna przygód Kaczki Dziwaczki, 
Samochwały, która stała w kącie, Lenia, co leży na 
tapczanie czy Kłamczuchy, która kłamała, wymyślała 
i nawet jej nos nie rósł. To właśnie Jan Brzechwa odkrył 
to co działo s ię na wyspach Bergamutach. 
Nie mówiąc już o Panu Kleksie i jego Akademii. 
Dla dzieci bajki Brzechwy to kanon, dla starszych to 
w s p o m n i e n i e .  I  t y m  r a z e m  m a m y  d z i e c i 
przedszkolnych miały okazję przypomnieć sobie te 
śmieszne i znane wierszyki a być może i same 
wspominały jak recytowały je kiedyś na akademiach, 
gdy były małymi dziewczynkami. Całe spotkanie 
przebiegło w miłej rodzinnej atmosferze przy kawie 
i pysznych ciastkach bo „nie ma jak u mamy ciepły 
piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy robi 
błąd”– śpiewano kiedyś.

 Małgorzata Paruszewska

Wszystko dla dzieci

„Być aktorem trudna sprawa nie każdmu biją 
brawa, lecz po cichu wam powiemy, my oklasków 
o c z e k u j e m y ! ”  –  r e c y t o w a ł y  m a m y ,  k t ó r e 
przygotowały niecodzienną niespodzianę dla dzieci 
przedszkolnych. Tym prezentem było przedstawienie 
Czerwony Kapturek w wykonaniu nauczycieli 
i rodziców. Mamy jak zwykle stanęły na wysokości 
zadania, bardzo zaangażowały się w swoje role 
i  przygotowały piękne przebrania w których 
wyglądały niezwykle orginalnie. 

Przedstawienie wciągnęło wszystkich a dzieci 
myśląc, że znają losy Czerwonego Kapturka były 
bardzo zaskoczone zakończeniem. Wilk naprawiony 
i przywołany do porządku przez leśniczego, zmienił 
upodobania kulinarne i od tej pory preferuje owoce 
i warzywa a szczególnie marchewkę. Wszysto to działo 
się w Przedszkolu – Ochronce w ostatni dzień maja.

 Małgorzata Paruszewska



Wiwat Król Kurkowy KBS Witkowo AD 2019 Wiktor Knast

9 czerwca br. w miłej i sportowej atmosferze na 
strzelnicy LOK we Wrześni, tradycyjnie jak co roku, 
odbył się turniej strzelecki o tytuł „Króla Kurkowego 
KBS Witkowo AD 2019”. Strzelanie rozpoczął Hetman 
Bractwa Brat Bogusław Mołodecki uroczystą zbiórką, 
a następnie Król Kurkowy A.D. 2018 KBS Witkowo Brat 
Wiesław Goll oddał honorowy strzał z armaty. Potem 
Strzelmistrz Brat Marcin Muszyński omówił warunki 
bezpieczeństwa oraz regulaminy poszczególnych 
strzelań.

Zaszczytny tytuł Króla Kurkowego KBS Witkowo A.D. 
2019 najcelniejszym strzałem wywalczył Brat Wiktor 
Knast.

Tytuł I Rycerza otrzymał Brat Tomasz Adamczyk, 
natomiast tytuł II Rycerza wywalczył Brat Bogusław 
Mołodecki. 

W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez Króla 
Kurkowego KBS Witkowo AD 2018 Brata Wiesława Goll 
kolejno miejsca zajęli:

I miejsce – Brat Aleksander Mitkowski,
II miejsce – Brat Janusz Wąsowski,
III miejsce – Brat Witold Wiśniewski,
IV miejsce – Brat Maciej Chosiński,
V miejsce – Brat Mieczysław Knast,
VI miejsce – Brat Paweł Lisiak.

W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez 
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Mariana 
Gadzińskiego kolejno miejsca zajęli:

I miejsce – Brat Tomasz Adamczyk,
II miejsce – Brat Roman Bąk,
III miejsce – Brat Marcin Muszyński.
W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez Brata 

Jerzego Zawiślaka kolejno miejsca zajęli:
I miejsce – Brat Janusz Wąsowski,
II miejsce – Brat Bogusław Mołodecki,
III miejsce – Brat Witold Wiśniewski,
IV miejsce – Brat Wiktor Knast,
V miejsce – Brat Wiesław Goll,
VI miejsce – Brat Mieczysław Knast.
W strzelaniu do tarczy losowej miejsca zajęli:
I miejsce – Brat Brat Paweł Lisiak,
II miejsce – Brat Marian Musielski,
III miejsce – Brat Tomasz Adamczyk.
Na koniec turnieju strzeleckiego przeprowadzono 

strzelanie do „Kura”. Po oddaniu 120 strzałów przez 
Braci Kurkowych, Kura zestrzelił Brat Roman Bąk, 
II miejsce zajął Brat Mieczysław Knast, a III miejsce Brat 
Marcin Muszyński. 

Andrzej Malik

Zakończenie Witkowskiej Ligii Strzeleckiej 2019 

10 czerwca 2019 r. zakończyła się już kolejna 
Wi tkowska L iga  S t r ze lecka zorgan izowana 
i przeprowadzona przez Braci Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Witkowie, pod patronatem Gminy 
i Miasta Witkowo. Przez pięć ostatnich miesięcy 
zawodnicy w czerech kategoriach w miłej i sportowej 
atmosferze rywalizowali między sobą. 

Najlepszą zawodniczką w kategorii kobiet okazała 
się Daria Lange uzyskując 670 punktów na 1000 
możliwych. Drugie miejsce zajęła Wiktoria Dudek 

z  wynik iem 608 punków, a t rzecie Dominika 
Grzechowiak z wynikiem 508 punktów. W kategorii 
dz iewcząt pierwsze miejsce zajęła Zuzanna 
Łyskawińska z wynikiem 902 punkty na 1000 możliwych. 
Na drugim miejscu uklasyfikowała się Weronika Popek 
z wynikiem 891 punktów, a na trzecim Miriana Janicka 
z wynikiem 854 punkty. W kategorii mężczyzn kolejno 
zajęli:
I miejsce – Witold Wiśniewski z wynikiem 803 punkty,
II miejsce – Hubert Hapoński z wynikiem 649 punktów,
III miejsce – Jerzy Nowak z wynikiem 626 punków.
W kategorii chłopców kolejno zajęli:
I miejsce – Krzysztof Majchrzak z wynikiem 827 punktów,
II miejsce – Szymon Indrzejczak z wynikiem 793  punkty,
III miejsce – Jakub Górski z wynikiem 646 punków.

Po raz pierwszy w tym roku wszyscy uczestnicy, 
którzy dotrwali do końca Ligii wykonując wszystkie pięć 
strzelań, otrzymali pamiątkowy kubek. 

Andrzej Malik







Dotacje na wymianę starych pieców i zakup urządzeń
wykorzystujących odnawialne źródła energii 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje 
mieszkańców gminy o możliwości skorzystania 
z dofinansowania kosztów wymiany starych pieców 
opalanych węglem na proekologiczne systemy 
ogrzewania (kotły gazowe, olejowe, gazowo-
olejowe, elektryczne, kotły na biomasę, kotły na 
paliwo stałe) oraz kosztów zakupu urządzeń 
wykorzystujące odnawialne źródła energii (pompy 
ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
przydomowe turbiny wiatrowe).

Przyjęta przez Radę Miejską w Witkowie uchwała Nr 
II/13/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej ze 
środków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 
dofinansowanie kosztów wymiany systemów 
ogrzewania na proekologiczne urządzenia grzewcze 
o r a z  k o s z t ó w  w y p o s a ż e n i a  b u d y n k u  l u b 
nieruchomości w urządzenia wykorzystujące 
odnawialne źródła energii ma na celu ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 
pochodzących z pieców i kotłowni węglowych.

P r o g r a m  j e s t  s k i e r o w a n y  d o  w s z y s t k i c h 
mieszkańców gminy. Warunkiem niezbędnym do 
uzyskania dotacji na zakup nowego pieca jest trwała 
likwidacja w budynku wszystkich dotychczasowych 
pieców lub kotłów węglowych.

Wniosk i  można  sk ładać od  1  lu tego  do 
31 października 2019 roku w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Witkowie,  ul .  Gnieźnieńska 1,  pok.  nr  21, 
w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje o dotacji można uzyskać 
w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, pok. nr 15, nr tel. 
(61) 477 81 94 w. 13. 

/-/ Marian Gadziński
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 

„Ulica Manueli Wiolonczeli” 

W środę, 5 czerwca w Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka w Witkowie gości l i śmy artystów 
z  M u z y c z n e j  F i l h a r m o n i i  P o m y s ł ó w ,  k t ó r z y 
przygotowali dla najmłodszych przedstawienie 
pt. „Ulica Manueli Wiolonczeli”.

Podczas spotkania z artystami z Filharmonii 
Pomysłów dzieci kolejny raz spotkały się w Miasteczku 
Symfonii gdzie poznały Manuele Wiolonczele, która 
uwielbia się stroić. Zakłada buciki i zmienia nakrycia 
głowy, ale zapomina o swoich strunach i smyczku. 
Dzieci miały okazję posłuchać i poznać budowę 
wiolonczeli.

OKSiR Witkowo

Wystawa czynna od 3.05.2019 r. 10.10.2019 r. 
środa od godz. 15.00 do godz. 17.00, 
sobota od godz. 14.00 do godz. 16.45

WSTĘP WOLNY
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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

Biuro Informacji: 

tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855, e-mail: info@witkowo.pl

Sekretariat: tel. 61 477 73 00, e-mail: sekretariat@witkowo.pl

Sekretarz: tel. 61 477 77 35, e-mail: sekretarz@witkowo.pl

Skarbnik: tel. 61 477 96 93, e-mail: skarbnik@witkowo.pl

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic 

i numeracja nieruchomości tel. 61 477 77 34, 61 477 77 36

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

Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe: 

tel. 61 477 77 34, e-mail: przetargi@witkowo.pl

Gospodarka nieruchomościami tel. 61 477 77 38, 

e-mail: gospodarka@witkowo.pl

Ochrona Środowiska tel. 61 477 77 38, 

e-mail: srodowisko@witkowo.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi tel. 61 477 77 30, 

Urząd Stanu Cywilnego tel. 61 477 77 35, 

e-mail: kierownikusc@witkowo.pl

Ewidencja ludności, dowody osob. tel. 61 477 77 33, 

e-mail: elud@witkowo.pl

Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe 

tel. 61 477 77 32, tel. kom. 505 352 590, e-mail: sport@witkowo.pl

Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 477 77 32, 

e-mail: kadryugim@witkowo.pl

Biuro Rady Miejskiej tel. 61 477 81 28, tel. kom. 516 404 827 

e-mail: rada@witkowo.pl

Rolnictwo tel. 61 477 81 28, e-mail: rada@witkowo.pl

Promocja tel. 61 477 77 31, e-mail: promocja@witkowo.pl

Oświata tel. 61 477 77 37, e-mail: oswiata@witkowo.pl

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys 61 477 77 37

e-mail: obronacywilna@witkowo.pl

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa 

tel. 61 477 77 28, 61 477 77 29, 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. 61 477 82 29, e-mail: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl

Księgowość tel. 61 477 96 92, 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

www.ops.witkowo.biuletyn.net

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.biblioteka-witkowo.com.pl, www.biblioteka.witkowo.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 31,

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00 

sobota: 9.00-12.00

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

Ogłoszenie
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając 

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2204 z póź.zm) informuje, że na tablicy ogłoszeń 
przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy 

ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 7 czerwca 2019 r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WITKOWO
POŁOŻONEJ W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM

W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA 
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ



 
Podsumowanie Sezonu Tanecznego HIP-HOP 2018/2019

Dnia 18.06.19. w Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka w Witkowie odbyło się podsumowanie 
Sezonu Tanecznego HIP-HOP grup Adrianny Jóźwiak.

Dziewczyny zaprezentowały godzinne show 
pokazując swoje umiejętności w tańcu nowoczesnym 
HIP-HOP, które na co dzień zdobywały na zajęciach 
prowadzonych przez Adrianne Jóźwiak w Centrum 
Kultury w Witkowie. Zaprezentowały się grupy, od 
najmłodszych: Tygryski, Tygrysice, Dzikie Koty, 

Adrenal ina oraz  412.  L iczn ie  zgromadzona 
publiczność bardzo żywiołowo oklaskiwała pokazy 
poszczególnych grup, duetów oraz występów 
solowych. Zakończyliśmy sezon 2018/2019, niemniej 
jednak zapraszamy od października do udziału 
w zajęciach stałych organizowanych w Centrum 
Kultury.

OKSiR Witkowo

„Piraci i skarb pustyni”
na scenie Centrum Kultury 

12 czerwca 2019r. w Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka w Witkowie odbyło się przedstawienie 
teatralne pt.: „Piraci i skarb pustyni” w wykonaniu 
aktorów Studia Teatralnego KRAK-ART z Krakowa. 
Spektakl obejrzeli najmłodsi mieszkańcy Gminy 
Witkowo.

Podczas środowego spotkania kolorowe kostiumy 
oraz szanty i żargon żeglarski przeniosły nas na statek 
piracki. Tam też trafiła główna bohaterka o imieniu 
Kostka. Statkiem dowodził słynny Kapitan Jack. Nasi 
bohaterowie wyruszyli do Egiptu, aby znaleźć skarb 
zwany Diamentem Nilu. Na swej drodze spotkali 
tajemnicze postaci i przeżyli liczne przygody.

Spektakl nauczył najmłodszych, że największym 
skarbem dla człowieka jest miłość i przyjaźń.
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„OKSiR Witkowo” piłka nożna 

W dniu 01 czerwca zespół OKSiR Witkowo wziął 
udział w turnieju organizowanym przez Animatora 
Orlika w Cielimowie Adriana Grzelaka.

 W turnieju zagrało 6 zespołów: Calcio Wągrowiec, 
Piast Łubowo, PS Gniezno, AF 92 Witkowo, Pelikan 
Niechanowo i  OKSiR Witkowo. Po meczach 
grupowych i  półf inałowych ostatecznie, po 
dramatycznych rzutach karnych, młodzi zawodnicy 
OKSiR- u wywalczyli 3 miejsce.

Skład zespołu: Adam Szalaty, Gracjan Szymczak, 
Adrian Borys, Olek Majchrzak, Kamil Borowski, Dawid 
Mierzejewski, Olaf Hołderny, Antek Wawrzyniak, Patryk 
Rachelski, Marcel Walczak, trenerem ekipy jest 
Jarosław Barszcz.

Kolejność na podium: 1. Calcio Wągrowiec, 
2. PS Gniezno, 3. OKSiR Witkowo.
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