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Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo
na 2020 rok – wyniki głosowania!

15 października poznaliśmy oficjalne wyniki 
głosowania prowadzonego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Przypomnijmy, że w głosowaniu, 
które trwało od 23 września do 8 października 2019 r. 
udział wzięło 6 propozycji zadań. 

W dniach od 9 do 14 października br. Zespół 
Programowy do obsługi Budżetu Obywatelskiego 
Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok dokonał 
sprawdzenia poprawności i przeliczenia oddanych 
głosów. 

Podczas spotkania Marian Gadziński – Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo pogratulował wszystkim 
Wnioskodawcom pomysłów i podkreślił, że dzięki ich 
z a a n g a ż o w a n i u  k o l e j n a  e d y c j a  B u d ż e t u 
Obywatelskiego w Gminie Witkowo zakończyła się 
sukcesem. W dalszej części spotkania szczególne 
podziękowania skierował do Autora zwycięskiego 
projektu, który zdobył największą liczbę głosów.

Wnioskodawcą tego projektu jest Paweł Szymański 
z Witkowa. Zwycięskie zadanie zostanie wpisane do 
projektu Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok. 
Sam projekt obejmuje urządzenie tężni solankowej 
i stworzenie strefy relaksu dla mieszkańców i turystów. 
Instalacja tężni będzie składała się z trzech 
podstawowych elementów: 

- instalacji hydraulicznej,
- instalacji elektrycznej,
- instalacji uzdatniania i dezynfekcji. Planowana 

lokalizacja tężni to teren przy ul. Słonecznej, 
w sąsiedztwie stawku „Kubuś”, a szacunkowy koszt tej 
inwestycji to ok. 100 000,00 zł.

Sylwia Mietlicka

Liczba głosów ważnych oddanych
na poszczególne propozycje

 Protokół i wyniki głosowania                 
 www.witkowo.pl
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby pobrać protokół i wyniki głosowania 



Gmina Witkowo uzyskała dofinansowanie
na przebudowę drogi gminnej

Uzyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych pozwoli na poprawę infrastruktury 
komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi gminnej 
w miejscowościach Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo.

Całkowita wartość zadania oszacowana została 
na kwotę 1 009 169,44 zł z czego 50% stanowi wkład 
własny natomiast dofinansowanie opiewa na kwotę 
504 584,00 zł.

Termin wykonania zadania planowany jest na maj 
2020 r. natomiast prace rozpoczną się w 2019 r. po 
wyłonieniu wykonawcy zadania.

Łukasz Misiewicz

Podpisano umowę na realizację inwestycji
pn. „Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Mickiewicza w Witkowie” 

1 października br. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
– Marian Gadziński podpisał umowę z Piotrem Bugałą 
– właścicielem firmy „OGRODY BUGAŁA” z Dolska na 
realizację inwestycji pn. „Otwarta Strefa Aktywności 
przy ul. Mickiewicza w Witkowie” – projektu 
dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej 
Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze 
Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) Edycja 2019. 

Zadanie przewiduje doposażenie placu zabaw dla 
dzieci (zestaw zabawowy, sprawnościowy oraz 
huśtawka na sprężynie), zakup urządzeń małej 
architektury (ławki parkowe, kosz na śmieci). Ponadto 
projekt obejmuje także urządzenie siłowni zewnętrznej, 
montaż betonowego stołu do tenisa,  s tołu 
szachowego z siedziskami, nasadzenia krzewów 
liściastych i iglastych oraz posianie traw. Wykonawca 
zrealizuje zadanie do 29 listopada 2019 r. za kwotę 
200.403,96 zł brutto. Kwota dofinansowania ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki to 50 000,00 zł.

Sylwia Mietlicka



 
Gorzykowo najlepsze w Polsce 

Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzykowie istnieje od 
1966 roku. Na początku spotkania członkiń odbywały 
się w domach lub budynku Szkoły Podstawowej. 
Do Koła należą również Panie, które pamiętają historię 
powstania Koła.

Przygoda kulinarna rozpoczęła się z dniem 
otrzymania kluczy do Świetlicy Wiejskiej w Gorzykowie, 
w której to gospodynie mogły się kształcić kulinarnie 
i doskonalić swoje umiejętności.

„Bitwa Regionów” to ogólnopolski konkurs, 
do którego przystąpiło KGW Gorzykowo. W gronie 
123 zespołów KGW Gorzykowo zaprezentowało 
poziom pozwalający na zakwalifikowanie się do 
pierwszej dziesiątki najlepszych drużyn. Półfinał odbył 
się 15 czerwca br. w Marszewie, gdzie udział wzięło 
9 zespołów, z czego zwycięzcami zostały gospodynie 
z Gorzykowa.

Ogólnopolski finał odbył się 29 września br. w czasie 
trwania „Targów Smaku” na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich. Do rywalizacji przystąpiło 
16 zespołów po jednym z każdego województwa. 
Po ciężkich 5 godzinnych zmaganiach zwycięstwo 
dla KGW Gorzykowo stało się faktem. Pamiątkowy 
puchar wręczył Jan Krzysztof Ardanowski – Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jedną z wielu nagród jakie otrzymały członkinie 
koła jest zaproszenie na spotkanie z parą prezydencką 
w Warszawie.

Raz jeszcze gratulujemy zwycięstwa i życzymy 
dalszych sukcesów.

Marlena Trzcińska
 Relacja wideo dostępna na                  
 https://poznan.tvp.pl
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść na stronę internetową z relacją wideo 



20-lecia istnienia Stowarzyszenia „PROMYK”
Oddział w Witkowie  

W dniu 25 września 2019r. Zarząd Stowarzyszenia 
„PROMYK” Oddział w Witkowie zorganizował z okazji 
20-lecia istnienia uroczystość w gościńcu „Liliowy 
Staw”.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele 
parafialnym w Witkowie o godzinie 11:00. Następnie 
zaproszeni goście oraz członkowie Stowarzyszenia 
udali się do Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka, 
gdzie odbyła się część oficjalna. Pan Prezes Edmund 
Krupa serdecznie podziękował wszystkim za przyjęcie 

zaproszenia i przybycie na uroczystość jubileuszową. 
Wśród zaproszonych gości znalazły się władze 
samorządowe i powiatowe.

Powitano wdowy po założycielach witkowskiego 
Stowarzyszenia „PROMYK” w osobach: Pani Beaty 
Szkudlarek – żony Burmistrza śp. Krzysztofa Szkudlarka, 
Pani Bożeny Rajzel – żony pierwszego urzędującego 
Prezesa Centrum „PROMYK” śp. Ludwika Rajzela. 
Gorąco powitano sponsorów i dobroczyńców, jak 
i członków wspierających. Z tej okazji wszystkim 
podziękowano, a przedstawicielom władz i członkom 
w imieniu Zarządu wręczono skromne upominki. 
Statuetki i odznaczenia otrzymało 55 osób, dyplomy 
od Prezesa Zarządu otrzymało 21 osób. Wszyscy 
zaproszeni goście zabierając głos życzyli Prezesowi 
dalszej dobrej współpracy, a przede wszystkim zdrowia 
i wytrwałości w pracy społecznej. Zakończeniem 
uroczystości był poczęstunek w Gościńcu „Liliowy 
Staw” w Małachowie Złych Miejsc. W uroczystości 20-
lecia wzięło udział 100 osób. Zabawa trwała do 
godziny 20:00.

Bożena Marecka

Uroczyste wręczenie promesy Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu na zakup specjalistycznego sprzętu 
ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy 
i Miasta Witkowo.

W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gnieźnie odbyło się uroczyste 
wręczenie promesy dotyczącej udzielenia pomocy 
finansowej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla 
Gminy i Miasta Witkowo na realizację przedsięwzięcia 
pod nazwą „Skuteczna ochrona środowiska 
naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa 
m i e s z k a ń c ó w  o b s z a r u ,  p o p r z e z  z a k u p 
specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek 
OSP z terenu Gminy i Miasta Witkowo”.

W spotkaniu uczestniczyli Pan Zbigniew Dolata – 
poseł na Sejm RP, Pani Sylwia Mietlicka – pracownik 
Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, st. kpt. Mariusz Dębski – 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Gnieźnie, st. kpt. Łukasz Michalak - Zastępca 
Komendanta oraz Prezes i  i  przedstawic ie le 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
i Miasta Witkowo. Podczas spotkania Pan Zbigniew 
Dolata na ręce przedstawiciela Burmistrza Gminy 
i Miasta Witkowo przekazał promesę na zakup 
specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla czterech 
jednostek: OSP  Witkowo, OSP Mielżyn, OSP Skorzęcin 
i OSP Wiekowo. Łączny koszt zadania to kwota 
28 620 zł, kwota finansowego wsparcia to 20 000 zł. 
Zadanie będzie zrealizowane jeszcze w tym roku. 

Sylwia Mietlicka

 
Specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP 



 
Nagrody dla nauczycieli 

11 października br. w Urzędzie Gminy i Miasta 
Witkowo odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, w trakcie którego Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo – Marian Gadziński wręczył nagrody dla 
wyróżniających się w pracy pedagogiczno-
wychowawczej nauczycieli.

Nagrodę Burmistrza w roku 2019 otrzymali: Maria 
Kaźmierczak, Paweł Piniarski, Wiesława Papiewska – 
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama 
Borysa w Witkowie, Bernadetta Nowak – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie, Hanna Nowak, Bernadetta Szcześniak – 
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie, Ewa Skrzypska – Dyrektor 
Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, Maria 
Lisiecka – Nauczyciel Przedszkola Miejskiego „Bajka” 
w Witkowie, Henryka Gadzińska – Nauczyciel Zespołu 
S z k o l n o - P r z e d s z k o l n e g o  i m .  P o w s t a ń c ó w 
Wielkopolskich w Mielżynie.

W okolicznościowym spotkaniu uczestniczyli także: 
Marek Wiatrowski – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta 
Witkowo, Marian Walczak – Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Witkowie, Krzysztof Chołodecki – 
Zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Opieki Społecznej, Marian Łukowski – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa 
w Witkowie, Urszula Potaś – Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich 
w Mie l żyn ie  o raz  Agn ieszka Macie jewska – 
podinspektor ds. oświaty Urzędu Gminy i Miasta 
Witkowo.

Agnieszka Maciejewska

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

 
Ślubowanie nauczycieli mianowanych 

U r o c z y s t o ś ć  ś l u b o w a n i a  n a u c z y c i e l i 
mianowanych odbyła się 15 października br. 
w s iedzibie Urzędu Gminy i  Miasta Witkowo 
w obecności Burmistrza Gminy i Miasta – Mariana 
Gadzińskiego.

„Ś lubu ję r zete ln ie  pełn ić  mą powinność 
nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, 
dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, 
kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu 
umiłowania Ojczyzny, t radycj i  narodowych, 
poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – 
Tak mi dopomóż Bóg.” - takie ślubowanie złożyli 
nauczyciele, którzy w sierpniu br. pomyślnie zdali 
egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
Są to: Pani Marta Fischer – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, Pani 
Dagmara Skrzypska – nauczyciel Przedszkola 
Miejskiego „Bajka” w Witkowie.

W okolicznościowym spotkaniu uczestniczyli także: 
Marek Wiatrowski – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta 
Witkowo, Marian Łukowski  – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, Ewa 
Skrzypska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” 
w Wi tkowie  o raz  Agn ies zka  Mac ie jewska  – 
podinspektor ds. oświaty Urzędu Gminy i Miasta 
Witkowo.

Agnieszka Maciejewska



Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Witkowie
- wyniki głosowania w okręgu nr 3 

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 689. 
L iczba wyborców, którym wydano karty do 
głosowania 305. Frekwencja wyborcza w okręgu nr 3 
wyniosła 44,27%. Liczba głosów ważnych oddanych 
łącznie na wszystkie listy kandydatów 302.

 Bezpośredni link do protokołu z wyborów do Rady Miejskiej
 www.witkowo.pl
 Zeskanuj zamieszczony kod QR aby pobrać protokół

 
Wyniki wyborów do Sejmu
i Senatu w Gminie Witkowo

Frekwencja wyborcza w Gminie Witkowo wyniosła 
60,41% (głosowało 6394 wyborców na 10585 
uprawnionych).

Oficjalne wyniki ogłoszone przez PKW:
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/gm/300310

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP

Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP

Oficjalne wyniki ogłoszone przez PKW:
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/senat/gm/300310



 
XIX Biegi Uliczne 

29 września br. na Stadionie Miejskim odbyły się 
XIX Biegi Uliczne „Witkowo – 2019” oraz „Bieg 
Rodzinny”. Głównymi organizatorami byli: Urząd 
Gminy i Miasta Witkowo, Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Witkowie, Uczniowskie Kluby Sportowe, 
Dyrektorzy Placówek Oświatowych z terenu Gminy 
i  Miasta Witkowo, nauczyciele wychowania 
fizycznego oraz Gminna Komisja Profi laktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał  Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, który 
życzył wszystkim miłej zabawy, a także podziękował za 
liczny udział w biegach oraz propagowanie zdrowego 
i sportowego stylu życia.

Łącznie w biegach wystartowało ok. 400 
zawodników w kategorii: przedszkola i szkoły 
podstawowe.
Miejsca na podium jakie uzyskali zawodnicy:

Rocznik 2014:
Dziewczęta:
1 m. Antonina Łukasiewicz,
2 m. Martyna Łabuńko,
3 m. Liwia Lerka.
Chłopcy:
1 m. Stanisław Nawrocki,
2 m. Franciszek Zawieja,
3 m. Maciej Zawierucha.
Rocznik 2013:
Dziewczęta: 
1 m. Zuzanna Zawieja,
2 m. Julia Walczak,
3 m. Maja Szreyman.

Chłopcy:
1 m. Aleksander Bruch,
2 m. Szymon Zybała,
3 m. Wiktor Jumrycz.
Rocznik 2012:
Dziewczęta:
1 m. Pola Szczepańska,
2 m. Amelia Kokott,
3 m. Gabriela Krzewińska.
Chłopcy:
1 m. Mikołaj Wendland,
2 m. Marcel Staniszewski,
3 m. Szymon Tyczka.

Rocznik 2011:
Dziewczęta:
1 m. Julia Rakowska,
2 m. Maja Trudzińska,
 3 m. Milena Leśniewska.
Chłopcy:
1 m. Damian Twardowski,
2 m. Oskar Pilarczyk,
3 m. Igor Zybała.
Rocznik 2010:
Dziewczęta:
1 m. Malwina Roszkowiak,
2 m. Julia Galicka,
3 m. Gabriela Dutkiewicz.
Chłopcy:
1 m. Marcel Walczak,
2 m. Mikołaj 
Wietrzychowski,
3 m. Sebastian Matczak.
Rocznik 2009:
Dziewczęta:
1 m. Amelia Kozica,
2 m. Julia Zielińska,
3 m. Gabriela Chorn.
Chłopcy:
1 m. Filip Kupaj,
 2 m. Oliwier Szeliga,
3 m. Adrian Janowicz.
Rocznik 2008:
Dziewczęta:
1 m. Martyna Biernacka,
2 m. Karolina Rurek,
3 m. Inga Ojczenasz.

Chłopcy:
1 m. Igor Więcaszek,
2 m. Adrian Borys,
3 m. Antoni Bruch.
Rocznik 2007:
Dziewczęta:
1 m. Amelia Jankowska,
2 m. Aleksandra Stondzik,
3 m. Agata Wędkowska.
Chłopcy:
1 m. Kamil Kokott,
2 m. Jakub Popek,
3 m. Wojciech Walter.
Rocznik 2006:
Dziewczęta:
1 m. Amelia Gazińska,
2 m. Nikola Owczarzak,
3 m. Jagoda Zamiara.
Chłopcy:
1 m. Kacper Krajniak,
2 m. Dominik Zamiara,
3 m. Jakub Zaborniak.
Rocznik 2005:
Dziewczęta:
1 m. Weronika 
Mierzejewska,
2 m. Paulina Chyblewska,
3 m. Magdalena 
Kowalska.
Chłopcy:
1 m. Szymon Walerus,
2 m. Norbert Wróbel,
3 m. Arkadiusz 
Kossakowski.



Na zakończenie biegu każdy uczestnik otrzymał 
medale ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta 
w Witkowie oraz Gminną Komis ję Prof i laktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Zawodnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca 
otrzymali pamiątkowe medale złote, srebrne 
i brązowe oraz drobne upominki.

Wśród wszystkich zawodników losowane były 
nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego, 
a także można było wygrać vouchery na pizzę 
ufundowane przez Pizzerie Skarabeusz.

Największą atrakcją były jednak nagrody główne 
ufundowane przez sponsorów, losowane wśród 
wszystkich, którzy ukończyli bieg.

Rowery ufundowali: Urząd Gminy i Miasta Witkowo, 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, Bank 
Spółdzielczy w Witkowie oraz Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych w Witkowie. Szczęśliwcami rozlosowanych 
nagród zostali: Maja Kobielska, Nadia Lewandowska, 
Dawid Manuszak oraz Amelia Jankowska. Gratulujemy 
wygranej.

Dodatkowo można było zakupić upieczone ciasta, 
które przygotowała Rada Rodziców z Przedszkola 

Miejskiego „Bajka” w Witkowie. Można tez było napić 
się herbatki lub „małej czarnej”.

Wszyscy zawodnicy startujący w niedzielnych 
biegach wykazali się wielkim sercem do walki, starając 
się ukończyć swój bieg w jak najlepszym stylu. 
Pojedynki o najwyższą lokatę toczyły się do ostatnich 
metrów, więc emocji nie brakowało. Najlepiej wiedzą 
o tym rodzice biegaczy, którzy gorąco dopingowali 
swoje pociechy. Najmłodsi sportowcy, którzy nie byli 
zbyt zmęczeni po biegu, mieli jeszcze okazję skorzystać 
z dmuchanego zamku i innych atrakcji.

Raz jeszcze dziękujemy za pomoc wszystkim 
zaangażowanym w organizację tego Wydarzenia, 
a uczestnikom gratulujemy wyników. Już teraz 
zapraszamy również na kolejną edycję Biegów 
Ulicznych – „Witkowo 2020”.

Marlena Trzcińska

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



IV Dni Cichociemnych 

W dniu 4 października 2019 r. w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Witkowie odbyło się oficjalne 
otwarcie IV DNI CICHOCIEMNYCH oraz 110 rocznicy 
ur. ppłk. Adama Borysa, ps. „PŁUG”, 105 rocznicy ur. 
ppor. Tadeusza Jaworskiego, ps. „GONT” oraz 75 
rocznicy śmierci Powstańców Warszawskich z Witkowa 
Braci Łukowskich: ps. „BLONDYN” i ps. „TYGRYS” .

W uroczystościach tych brali udział przedstawiciele 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie: Pani Dyrektor Bernadetta Nowak, poczet 
sztandarowy z opiekunem Panią Martą Kasprzyk oraz 
uczniowie klasy 7 A i 7 C z nauczycielami - 

wychowawcami Małgorzatą Krauze i Mariuszem 
Zborowskim.

Później, na Skwerze Stanisława Gaworzewskiego 
w centrum Witkowa, uczniowie naszej szkoły mogli 
skorzystać z wojskowych punktów, na których 
wyłożono materiały promocyjne, wojskowe wystawy 
statyczne, prezentacja uzbrojenia, pojazdy wojskowe, 
rekonstruktorzy historyczne, pokazy dynamiczne 
i  wystawy muzealne. Na koniec każdy mógł 
spróbować wojskowej grochówki.

Maria Kurczewska

Bezpieczna droga do szkoły

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie już tradycyjnie odbyło się spotkanie 
w związku z akcją „Bezpieczna droga do szkoły”. 
Akcję prowadzi w całej sieci PSB Mrówka. 

Dnia 13 września 2019 r. uczniowie klas I, II i III naszej 
szkoły pogłębili swoją wiedzę na temat bezpiecznego 
poruszania się w drodze do szkoły. Droga do szkoły 
i z powrotem, jest stałym elementem w życiu dziecka, 
a wiedza jaką przekazał funkcjonariusz Komendy 
Policji w Witkowie będzie bezcenna. Na spotkaniu 
dzieci otrzymały od „Maskotki Mrówki” odblaski, 
kamizelki odblaskowe i Mrówkowe plany lekcji.

Maria Kurczewska

Zwycięstwo z Byczą Akademią
Sportu w Gnieźnie

Dnia 8 października 2019 r. koszykarki ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, 
rozegrały w Gnieźnie swój pierwszy w tym roku sparing 
z Byczą Akademią Sportu w Gnieźnie. Nasza drużyna 
pokonała rywalki znaczną liczbą zdobytych punktów. 

Gratulujemy uczestniczkom i trenerowi panu 
Czes ławowi  Nowaczykowi  i  dz ięku jemy za 
dostarczenie niesamowitych emocji podczas meczu. 
Kolejna rozgrywka koszykarska jeszcze w październiku, 
tym razem w Koninie.

Maria Kurczewska



Zajęcia warsztatowe nauczycieli w projekcie
„WIELKOPOLSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ W COGITO”

Dnia 18 czerwca 2019r. Szkoła Podstawowa nr 2 
im.  Lotn ictwa Polsk iego w Witkowie została 
zakwalifikowana do współpracy w projekcie 
„WIELKOP0LSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ W COGITO” 
w Poznaniu. 

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu 
wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów 
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 
poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito 
Poznań. Trzeciego paździenika 2019 r. dyrektor szkoły 
Bernadatta Nowak wraz z nauczycielami: Barbarą 
Szymańską, Tamarą Sienkiewicz, Małgorzatą Krauze, 
Marią Kurczewską, Barbarą Lis, Anną Zdanowską 
i  B e r n a d e t t ą  S z c z e ś n i a k  w z i ę ł y  u d z i a ł 
w inauguracyjnym spotkaniu rozpoczynającym 
twórczą pracę połączoną z warsztatami. Zajęcia 
obejmowały cztery bloki tematyczne: nauczanie 
zintegrowane, informatykę, matematykę i języki obce. 
Szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe, s ieci 
współpracy, superwizje, konferencje – to tylko część 

form wsparcia jakie szkoła ćwiczeń "COGITO" będzie 
proponować nauczycielom szkół współpracujących. 
Wiedza i umiejętności zostanie wykorzystana na 
lekcjach oraz kółkach rozwijających umiejętności 
z uczniami w naszej szkole.

Maria Kurczewska

28 września br. podczas „Święta Pyry dla każdego, 
dla małego i dużego” w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, Kurkowe Bractwo 
S t r z e l e c k i e  w  W i t k o w i e  z o r g a n i z o w a ł o 
i przeprowadziło zajęcia strzeleckie dla miłośników 
strzelectwa sportowego. 

Najmłodsi sportowcy mieli okazję zapoznania się 
z zasadami jakie panują na strzelnicy sportowej, 
bezpiecznego obchodzenia się z bronią oraz 
spróbowania swoich sił w strzelaniu do tarczy. 

Andrzej Malik 

„Święto Pyry dla każdego,
dla małego i dużego” 

W dniu 28 września 2019 r. w Gnieźnie, już po raz 
XXIX odbył się Jesienny Bieg Osiedla Winiary. 
Na s tarc ie  n ie  zabrakło uczn iów ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, 
którzy w ostatecznej klasyfikacji drużynowej zajęli 
bardzo dobre, III miejsce, zdobywając okazały 
puchar. 

W biegach indywidualnych na uwagę zasługują: 
Damian Twardowski - I miejsce w kategorii wiekowej 
rocznika 2012/2011, Nadia Popławska, która w biegu 
rocznika 2010/2009 zajęła I miejsce, Filip Kupaj, który 
zajął również I miejsce w tej samej kategorii wiekowej. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 
i dziękujemy za udział w zawodach.

Maria Kurczewska

XXIX Jesienny Bieg
Osiedla Winiary



 
Święto nauczycieli i uczniów 

Są w życiu szkoły dni wypełnione tylko pracą. 
Bywają jednak takie dni jak ten – 11 października – 
szczególne, przepełnione atmosferą niezwykłości 
i wyjątkowości. W tym dniu świętowaliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej. Na apelu gościliśmy Burmistrza 
Gminy i Miasta Witkowo, Mariana Gadzińskiego, Radę 
Rodziców, emerytowanych nauczycieli, rodziców. 
Bardzo ważnym wydarzeniem było wręczenie Nagród 
Burmistrza. W tym roku to wyróżnienie otrzymali – 
p. Paweł Piniarski, p. Wiesława Papiewska i p. Maria 
Kaźmierczak. 

Z kolei Dyrektor przedstawił tych nauczycieli, którzy 
zostali wyróżnieni Nagrodą Dyrektora. Są to: Natalia 
Betke, Natalia Biesek, Urszula Błach, Irena Borys, 
Violetta Cejman, Krzysztof Chołodecki, Jolanta 
Chyba, Marta Fischer, Marcin Krenc, Monika 
Licheniak, Tomasz Majchrzak, Eliza Marcinkowska, 
Ilona Musidlak, Anna Muszyńska, Kalina Piechowiak, 
Joanna Rzetelska, Magdalena Szcześniak i Teresa 
Szkudlarek. Wyróżnienia otrzymali także pracownicy 
administracji i obsługi - Ewa Gronowicz, Danuta 
Jakimowicz, Halina Rachelska, Jolanta Kulińska, 
Krzysztof Janowczyk, Ryszard Jaworski, Andrzej 
Krawczyk, Jolanta Kaźmierczak, Małgorzata Zamiar, 
Karolina Witczak, Agnieszka Szymańska, Małgorzata 
Malawko, Irena Misiak, Agnieszka Franczak, Iwona 
Orchowska, Joanna Szymaniak i Karolina Bronka. 

Szczególne gratulacje przyjęli nauczyciele 
obchodzący jubileusz pracy pedagogicznej. Wśród 
tych osób są: Dyrektor szkoły, Marian Łukowski, Urszula 
Błach, Anna Boruta, Irena Borys, Wacława Filińska, 
Maria Kaźmierczak, Wiesława Papiewska, Małgorzata 
Zamiar i Ryszard Jaworski. 

Był też moment niecodzienny – pożegnaliśmy 
p. Halinę Krych i p. Iwonę Nadowicz - Mróz, które 
odeszły już na emeryturę na końcu poprzedniego roku 
szkolnego.  W tym dniu w uroczysty  sposób 
podziękowaliśmy Paniom z długoletnią pracę. 
Wprowadzone w asyście naszych nauczycieli wych. 
f i z y c z n e g o  w  s z p a l e r z e  u t w o r z o n y m  p r z e z 
przedstawicieli wszystkich klas nie kryły wzruszenia. 
Dyrektor przypomniał losy zawodowe obu Pań. 
Wysłuchały życzeń i słów pożegnania od koleżanek – 
p. Jolanty Chyby i p. Magdaleny Szcześniak. 
Specjalnie dla Nich dziewczyny z kl. VIIId i kl. VIIIe 
przygotowały recytacje humorystyczne wierszyka 
Jana Brzechwy, a nasi nauczyciele zaśpiewali ułożoną 
na tę okazję piosenkę. To było coś niesamowitego! 
Później już nikt prawie nie krył łez. Wzruszone bohaterki 
tego wydarzenia podziękowały za tak uroczyste 
pożegnanie. 

Dalsza część uroczystości dedykowana była już 

wszystkim nauczycielom. Dziewczyny z grupy ADHD 
zatańczyły nowoczesny układ, a później najmłodsi 
z klas II i III przedstawili swój program artystyczny pełen 
serdecznych życzeń i piosenek. Nie zabrakło też 
serduszek od Małego Samorządu i Samorządu 
Uczniowskiego. 

Muzyka, radość, wzruszenie – tak właśnie wyglądał 
ten dzień w naszej szkole. Apel przygotowały: 
p. Natalia Biesek, p. Alicja Bogielczyk, p. Małgorzata 
Kubacka; p. Agnieszka Stefańska-Biela oraz p. Jolanta 
Chyba. Nad stroną muzyczną czuwała p. Kalina 
Piechowiak, dekoracje to dzieło p. Natalii Biesek, 
p. Hanny Tyll-Kasprzak i p. Grażyny Flicińskiej. Dzień 
Edukacj i  Narodowej  w tym roku obf i tował 
w niecodzienne przeżycia. Po apelu wróciliśmy do klas 
n a  s p o t k a n i a  z  w y c h o w a w c a m i  i  i n n y m i 
nauczycielami. Do końca dnia czuć jednak było 
w szkole atmosferę niezwykłości. Cieszyliśmy się z tego, 
bo przecież takie dni są tylko czasami... 

Jolanta Chyba

 
Powiatowe Dni Cichociemnych

W dn iu  4  paźdz ie rn ika  w Zespo le  Szkół 
Ponadpodstawowych w Witkowie miało miejsce 
uroczyste rozpoczęcie trzydniowych obchodów 
IV Powiatowych Dni Cichociemnych, których celem 
jest upamiętnienie męstwa oraz bohaterskiej postawy 
pochodzących z Witkowa żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych desantowanych do okupowanej Polski 
w okresie II wojny światowej. 

T e g o r o c z n y m  o b c h o d o m  p r z y ś w i e c a ł a 
110 rocznica urodzin ppłka Adama Borysa - ps. „Pług”, 
105 rocznica urodzin ppor. T.Jaworskiego - ps. „Gont” 
oraz 75 rocznica śmierci Powstańców Warszawskich 
z Witkowa - braci Łukowskich: Zbigniewa ps. „Blondyn” 
i Alfreda ps. „Tygrys”.

W trakcie trzydniowych uroczystości Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie 
reprezentowana była przez dyrekcję, poczet 
sztandarowy oraz przedstawicieli klas VIII wraz 
z opiekunami.

Wojciech Ziółkiewicz



Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w akcji „Sprzątanie Świata 2019” 

Co roku w trzeci weekend września wszyscy, 
którym nie jest obca idea dbania o Naszą planetę 
Ziemię, ruszają, aby wziąć udział w ogólnoświatowej 
akcji „Sprzątanie Świata”. W tym roku towarzyszyło jej 
hasło: „Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy”. 

Ósmoklas iści  ze Szkoły Podstawowej nr  1 
im. Adama Borysa w Witkowie 21 września pod opieką 
p. Borys, p. Brząkowskiej i p. Chyby, wybrali się do 
Skorzęcina, aby tam choć trochę posprzątać nasz 
mały świat. W akcji nie chodzi o to, że wyręczamy 
służby odpowiedzialne za porządek. My po prostu 
w praktyce pokazujemy, że nie jesteśmy obojętni na 
powolne niszczenie zasobów Ziemi, zwłaszcza na 
nadmierną konsumpcję i towarzyszące jej odpady. 
Skorzęcin to turystyczna perełka, dlatego właśnie tam 
pokazujemy naszą proekologiczną postawę. Nikt nas 
nie zmusza – działania ekologiczne to część naszego 
życia. 

Zaopatrzeni w rękawice i worki pozbieraliśmy 
głównie to, co turyści zostawiają, a raczej porzucają 
w lesie i na Orlej Górze – gruz, deski, grille, telewizor 
kineskopowy, zniszczone buty, plastikowe krzesła, 
szklanki, mnóstwo butelek, folia… Nasza ekologiczna 
akcja stała się przypadkowo także lekcją techniki, 
ponieważ w głębi lasu, wśród zarośli znaleźliśmy 
odtwarzacz video! Wielu z nas pierwszy raz widziało 
takie urządzenie… Pogoda dopisywała. Na koniec 
zmęczeni, ale zadowoleni z dobrze wykonanej pracy, 
zostaliśmy ugoszczeni przez Dyrektora Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji – Tomasza Radacza. Nic tak nie 
smakuje, jak gorąca herbata i ciastka zjedzone nad 
brzegiem jeziora w piękny, jesienny dzień. Do domów 
wracaliśmy z refleksją, że może całego świata nie 
zmienimy, nie posprzątamy po wszystkich, ale choć 
trochę uprzątnęliśmy nasz najbliższy zakątek.

Jolanta Chyba 

 
Zajęcia w plenerze

W e  w r z e ś n i u  z o r g a n i z o w a n o  w y j a z d 
przedszkolaków z Przedszkola Ochronka na lekcję 
plenerową w gospodarstwie. Wyjątkowość tych zajęć 
dla przedszkolaków polegała na tym, że środki 
dydaktyczne nie były obrazkami, ale żywymi 
stworzeniami. Wszystko było możl iwe dzięki 
gościnności Państwa Jankowskich z Malenina, którzy 
pomogli w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.

Dzieci miały okazję zobaczyć nie tylko zwierzęta 
gospodarskie, ale i maszyny rolnicze oraz obejście wraz 
z  o g r o d e m .  Z a j ę c i e  p l e n e r o w e  z o s t a ł o 
przeprowadzone w Świetlicy Wiejskiej. Całej wizycie 
towarzyszyła miła, rodzinna atmosfera, za którą 
serdecznie dziękowano, również za smażone nad 
ranem pączki i gorącą herbatkę, co szczególnie 
doceniły małe łasuchy.

Małgorzata Paruszewska



 
Witkowska Jedynka szkołą partnerską Goethe Institut

Na początku września Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Adama Borysa wybrana została jako jedna 
z dwustu placówek w Polsce do realizacji projektu 
„Deutsch Plus”, stając się tym samym szkołą 
partnerską Goethe Institut. 

Patronat nad projektem objęła Ambasada 
Niemiec w Polsce, a jego celem jest zaangażowanie 
społeczności  szkolnej  w dz iałania na rzecz 
propagowania języka niemieckiego, stworzenie silnej 
sieci szkół oferujących naukę języka niemieckiego 
w zwiększonym zakresie, zapewnienie wysokiego 
poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli 

i  polepszenie tym samym jakości  zajęć oraz 
zaangażowanie nauczycieli i uczniów w realizację 
projektów i konkursów. 

W związku z przystąpieniem do projektu 18 września 
szkołę odwiedziła studentka z Niemiec Antonia, która 
przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas ósmych. 
Antonia opowiedziała młodzieży o sobie i swoim życiu 
w Berlinie, przygotowała prezentację oraz quiz wiedzy 
o Niemczech oraz sprawdziła swoją wiedzę o naszym 
kraju w wyjątkowej edycji Milionerów, przygotowanej 
przez uczniów. Po odpowiedzi  na 12 pytań 
i  wykorzystaniu jednego koła ratunkowego, 
ósmoklasiści wypisali naszemu gościowi „symboliczny” 
czek i wręczyli upominek z pamiątkowymi gadżetami 
z Witkowa, przekazanymi przez UGiM. Antonia spędziła 
w naszym mieście popołudnie, odwiedziła ośrodek 
wypoczynkowy w Skorzęcinie i tuż po godzinie 
17 udała się w dalszą podróż. Wizyta studentki z Berlina 
była pierwszą aktywnością wynikająca z podpisania 
umowy o współpracy z Goethe Institut. 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa



i podejmować próby skutecznego porozumiewania 
się w językach obcych.

Tygodniowy pobyt na polsko – niemieckim 
spotkaniu pozwolił na zebranie wielu nowych 
doświadczeń, które zapewne na długo pozostaną 
w pamięci uczestników. Przebywanie z rówieśnikami 
z  N i e m i e c  i  r a d z e n i e  s o b i e  w  s y t u a c j a c h 
komunikacyjnych spowoduje też na pewno, że żaden 
z biorących w wymianie uczniów nie będzie miał 
wątpl iwości ,  co do konieczności  rozwi jania 
kompetencji komunikacyjnej.

Spotkanie dofinansowane zostało ze środków 
UGiM oraz międzynarodowej organizacji Polsko – 
Niemiecka Wymiana Młodzieży, a uczestniczyło w nim 
20 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa 
w Witkowie. Opiekunami podczas spotkania byli: 
Hanna Tyll-Kasprzak, Joanna Rzetelska i Jarosław 
Barszcz, a tłumaczem Eliza Marcinkowska.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa

 
Tydzień bogaty w nowe doświadczenia

W dzisiejszym świecie nikt nie powinien mieć 
wątpliwości, jak ważna jest umiejętność skutecznego 
porozumiewania się w językach obcych. Zgodnie 
zresztą z podstawą programową kształcenia 
ogólnego zadaniem szkoły jest rozwijanie u uczniów 
świadomości znaczenia języków obcych w różnych 
dz iedz inach  życ ia ,  rozw i jan ie  wraż l iwośc i 
międzykulturowej oraz kształtowanie postawy 
ciekawości, szacunku i otwartości wobec innych 
kultur. 

Dzisiejsza szkoła powinna umożliwiać uczniom 
kontakt z rodzinnymi użytkownikami języka i stwarzać 
sytuacje komunikacyjne umożliwiające uczniom 
rozwijanie umiejętności interkulturowych. Jednych 
z najlepszym sposobów na dążenie do osiągnięcia 
tych celów jest organizowanie międzynarodowych 
spotkań młodzieży. Inicjatywy tej podejmuje się od 
kilkunastu lat szkoła podstawowa nr 1 im. Adama 
Borysa w Witkowie. 

26 polsko – niemieckie spotkanie młodzieży 
zorganizowane zostało w dniach 23-28 września na 
terenie gminy Land-Hadeln w Niemczech. Uczestnicy 
zakwaterowani zostali w malowniczej miejscowości 
Otterndorf, w miejscu oddalonym zaledwie o kilkaset 
metrów od ujścia Łaby do Morza Północnego. 
Podczas tygodnia wymiany grupa odwiedziła szkołę 
Schule am Dobrock w Cadenberge, w której 
uczestniczyła w warsztatach MINT, rozwijających 
umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – 
przyrodniczych. Pary polsko – niemieckie wykonywały 
wspólnie doświadczenia, przygotowywały dekoracje 
i gadżety, poznawały historię telefonów i łączyły się ze 
sobą przy pomocy stuletnich prawie aparatów 
i nowoczesnych smartfonów. Ostatni tydzień września 
był też okazją do obserwowania i uczestniczenia 
w imprezach szkolnych, takich jak dzień sportu, czy 
festyn letni. Obok poznawania życia szkolnego 
w ciągu tygodnia wymiany nie zabrakło też czasu na 
poznawanie okolicy, warunków w jakich żyją 
mieszkańcy partnerskiej gminy, poznawania fauny 
i flory charakterystycznej dla wybrzeża tego rejonu 
Morza Północnego, architektury, zabytków i historii. 
Młodzież zwiedziła muzeum przyrodnicze Natureum, 
wybrała się na wycieczkę do Hamburga, część grupy 
odwiedziła też pobliskie miasta, takie jak Otterndorf, 
Stade, Bremerhaven, czy Cuxhaven. 

Co jednak najważniejsze w spotkaniu, wszystkie 
wymienione wcześniej aktywności uczniowie 
witkowskiej jedynki realizowali w towarzystwie 
niemieckiej młodzieży lub jej rodzin. Była to więc 
doskonała okazja, aby od środka poznać zwyczaje 
panujące w niemieckich domach i szkole, poznać 
kulturę, kształtować postawę otwartości i zrozumienia 
oraz przede wszystkim przełamywać bariery językowe 

Niecodzienni goście
w Mielżynie

W tegorocznych obchodach IV Dni Cichociemnych 
w Witkowie brała udział ponad 30 osobowa grupa 
harcerzy. Reprezentacja ta składała się z 1. 
Środowiskowego Szczepu Drużyn Bocheńskich 
„Gniazdo” i 40. Harcerskiej Drużyny Spadochronowej 
im. Batalionu PARASOL z Bierunia Ślaskiego wraz 
z Komendantem Szczepu Marianem Miernikiem.

Koło Gospodyń Wiejskich w Mielżynie częściowo 
było odpowiedzialne za wyżywienie niecodziennych 
gości.

Nasza tradycyjna gościnność była nagradzana 
śpiewem i uśmiechem. Młodzi ludzie byli również 
ciekawi historii naszej miejscowości, jak i tego, co u nas 
się dzieje. Dzięki Grzegorzowi Musidlakowi i Markowi 
Wojciechowskiemu (przewodnik gnieźnieński) nasi 
goście zwiedzili również Pierwszą Stolicę Polski. 
Harcerze swoim pobytem na naszej witkowskiej ziemi 
uświetnili IV DCC szczególnie w sobotnie popołudnie 
na cmentarzu w Witkowie i w niedzielę na Mszy św. Ich 
przy jazd do Witkowa związany był  również 
z odwiedzeniem grobu swojego Patrona, twórcy 
i dowódcy batalionu PARASOL, płka Adama Borysa 
ps. „Pług”. Sobotnia uroczystość „Hej, chłopcy!” na 
cmentarzu przy grobie witkowskich powstańców 
warszawskich była piękną lekcją historii, a dla 
witkowian przykładem poświęcenia i zaangażowania 
dzieci i opiekunów. Zapowiedzieli swój przyjazd za rok .

Gabriela Szeszycka



Dzień Edukacji
11 października 2019 r. od wczesnych godzin 

w szkole można było zobaczyć uczniów składających 
życzenia z kwiatkami swoim nauczycielom. Mniejsze 
dzieci obdarowywały własnoręcznie zrobionymi 
laurkami.

Na godzinie wychowawczej społeczność szkolna, 
pracownicy szkoły i zaproszeni goście zebrali się w sali 
g imnastycznej ,  aby uczcić Święto Edukacj i 
Narodowej. Podczas uroczystości dyrektor szkoły 
U r s z u l a  P o t a ś  n a g r o d z i ł a  n a u c z y c i e l i  z a 
zaangażowanie w pracę w poprzednim roku 
szkolnym. Złożono życzenia jubilatom – p. Leszkowi 
Szczepańskiemu – 35 lecie pracy, p. Annie Szubie – 25 
lecie pracy oraz p. Henryce Gadzińskiej – 40 lecie 
pracy. 

Samorząd uczniowski przedstawił wesoły apel 
o życiu w szkole, był skecz, piosenki oraz taniec, który 
rozbawił wszystkich. Belgijkę zatańczyły także 
przedszkolaki, a walca i rock and rolla klasa 
8. Na zakończenie apelu uczniowie pożegnali 
odchodzącą na emeryturę p. Henrykę Gadzińską 
piosenką i wierszem. Wszyscy pracownicy Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie na zakończenie 
dostali kwiaty od dzieci.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
4 października 2019 r. odbył się IX Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia. Głównym celem akcji jest 
zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie 
tabliczki mnożenia . Opiekę nad uczniami sprawowały 
p .  Potaś ,  p .  Nowak ,  p .  Popek ,  p .  Kowa l i k 
i p.  Nowakowska. Przygotowania do tego święta 
rozpoczęliśmy 30 września. Uczniowie kl. 8 wykonali 
plakaty i udekorowali szkołę. Na lekcjach matematyki 
od klasy 4 do 8 przypominali sobie tabliczkę mnożenia 
poprzez wzajemnie odpytywanie, rozwiązywanie 
krzyżówek oraz zagadek. Poza tym chętni uczniowie 

klasy VI B uczyli trzecioklasistów tabliczki mnożenia na 
palcach przez 9. Ósmoklasiści na zajęciach utrwalali 
t a b l i c z k ę  m n o ż e n i a  r o z w i ą z u j ą c  z a d a n i a
w dwuosobowych grupach w zakresie 1000.

Podczas Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 
nauczyciele matematyki, przy pomocy uczniów 
przeprowadzili egzamin ze znajomości tabliczki 
mnożenia w kl. III -VIII szkoły podstawowej. Wydarzenie 
to wzbudziło w uczniach wiele pozytywnych emocji. 
Wszyscy, którzy pomyślnie zdali egzamin, uzyskali 
certyfikat i tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia”. 
Gratulujemy MISTRZOM! 

 20-22 września - Sprzątanie Świata
„Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią 

międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony 
środowiska Clean up the World wywodzącego się 
z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina 
Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. 
W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy 
z ponad czterdziestu krajów na całym świecie.
W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira 
Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji 
Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja 
poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie 
nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie 
działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny 
wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend 

 
Z życia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie



września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: 
młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na 
ochronie środowiska, prowadzimy działania 
propagujące ograniczanie powstawania odpadów, 
selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy 
i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska. 
„Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje 
społeczności lokalne. Dla samorządów jest dobrym 
narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie 
gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych 
interesującą metodą pracy wychowawczej oraz 
wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.
W tym roku nasza szkoła również przystąpiła do akcji. 
Odbyły się zajęcia na temat segregacji odpadów, 
powstały plakaty.  Uczniowie obej rze l i  f i lmy 
edukacyjne. Wszyscy uczniowie przyłączyli się do 
sprzątania wraz z  wychowawcami.  K lasa 1 
wykorzystała papierowe rolki oraz kolorowe papiery 
i wykonała słoneczniki na Dzień Nauczyciela. 
Rozpoczęto też zbiórkę nakrętek i makulatury.

Owocowe szaleństwo
Jak co roku tak i w tym nasza szkoła przystąpiła do 

o g ó l n o p o l s k i e g o  p r o g r a m u  „ O w o c e
i warzywa w szkole”. W ramach programu odbyły się w 
kl.1 i w przedszkolu zajęcia na temat zdrowego 
odżywiania. 

Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat zdrowego 
stylu życia, prawidłowych nawyków żywieniowych 
oraz budowy owoców. Obejrzały film edukacyjny, 
wykonały owocowe pyszności. Z przyniesionych 
owoców z sadów oraz dostarczonych przez 
dostawców do szkoły zrobiły sałatki owocowe 
i koktajle. Zadbały o higieniczne warunki, założyły 
fartuszki i dbały o estetykę spożywania posiłków.

Ewa Popek

Zawody strzeleckie o tytuł
„KRÓLA ŻNIWNEGO A.D.2019 KBS WITKOWO”

22 września br.  na st rzelnicy myśl iwskiej 
w Orchowie w miłej i sportowej atmosferze odbyły się 
zawody strzeleckie o tytuł „KRÓLA ŻNIWNEGO 
A.D.2019 KBS WITKOWO”. Pierwsze miejsce i zaszczytny 
tytuł „KRÓLA ŻNIWNEGO A.D.2019 KBS WITKOWO” 
z broni czarnoprochowej wywalczył Brat Maciej 
Chosiński.

 Prawym Marszałkiem został Brat Henryk Fliegier, 
natomiast tytuł Lewego Marszałka zdobył Brat Witold 
Wiśniewski. W pozostałych konkurencjach strzeleckich 
z karabinka KBKS miejsca zajęli:

• do Tarczy ufundowanej przez Króla Żniwnego 
A . D . 2 0 1 8  K B S  W i t k o w o  B r a t a  G r z e g o r z a 
Kaźmierczaka – 1 miejsce Brat Marcin Muszyński, 
2 miejsce Brat Witek Wiśniewski, 3 miejsce Brat 
Bogusław Mołodecki,

• do Tarczy ufundowanej przez Brata Łukasza 
Grabowskiego – 1 miejsce Brat Witek Wiśniewski, 
2 miejsce Brat Roman Bąk, 3 miejsce Brat Wiktor 
Knast,

• do Tarczy ufundowanej przez Brata Henryka Flieger – 
1 miejsce Brat Witek Wiśniewski, 2 miejsce Brat 
Mieczysław Knast , 3 miejsce Brat Paweł Lisiak,

• do Tarczy Losowej - 1 miejsce Brat Wiktor Knast, 
2 miejsce Brat Paweł Lisiak, 3 miejsce Brat Marek 
Sucholas,

• do Kura – 1 miejsce Brat Henryk Flieger 2 miejsce Brat 
Jan Wawrzyniak, 3 miejsce Brat Roman Bąk.
Po raz pierwszy Bracia mogli spróbować swoich sił 

w strzelaniu z ostrej broni kolekcjonerskiej – 7,62mm SKS, 
5,56 mmMini Beryl, 7,65mm Skorpion, 9mm Makarow , 
9mm MAG 98. Z okazji skorzystało aż 24 Braci KBS 
Witkowo. 

Andrzej Malik



 
„Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku
zdobywa, ten może być nauczycielem”

Te słowa były myślą przewodnią 11 października, 
p o d c z a s  u r o c z y s t o ś c i  w  Z e s p o l e  S z k ó ł 
Ponadgimnazjalnych w Witkowie z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

Dyrektor szkoły Anna Malendowicz-Koteras 
powitała serdecznie wszystkich obecnych na 
uroczystości -zaproszonych gości, emerytów, 
pracowników szkoły oraz młodz ież  szkolną. 
Podziękowała nauczycielom za trud i energię 
w  p r o c e s i e  d y d a k t y c z n o - w y c h o w a w c z y m , 
współpracę, edukowanie kolejnych pokoleń 
młodzieży oraz całoroczną pracę wszystkich 
pracowników szkoły. Życzyła, by praca nauczyciela, 
pedagoga i wychowawcy przynosiła na co dzień 
satysfakcję i radość. Podczas apelu wręczone zostały 
Nagrody Dyrektora Szkoły. 

Uroczystość szkolną zaszczycili swoją obecnością:
• przeds tawic ie le  S ta ros twa Powiatowego 

w Gnieźnie,
• Łukasz Kaszyński – dyrektor Wydziału Edukacji,
• Radny Powiatu Gnieźnieńskiego oraz wieloletni 

dyrektor szkoły, Pan Telesfor Gościniak,
• przedstawiciel jednostki współpracującej ze szkołą – 

33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
W części artystycznej imprezy nie zabrakło scen 

rodza jowych poświęconych nauczyc ie lom, 
a będących wyrazem wdzięczności za ich pasję 
i zaangażowanie w edukację młodzieży. Był to miły 
i  s ł o n e c z n y  d z i e ń  d l a  p r z y b y ł y c h  g o ś c i , 
emerytowanych pracowników szkoły, obecnych 
pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 
oraz całej społeczności uczniowskiej.

Krystyna Popielec-Stürmer

 

Rozstrzelani Powstańcy w Mielżynie

15 września br.  w Mielżynie obchodzono 
80 rocznicę rozstrzelania przez Niemców Powstańców 
Wielkopolskich: Franciszka Świerkowskiego i Adama 
Szczepańskiego. 

Wydarzenie odbyło się w ramach II edycji projektu 
ROZSTRZELANI POWSTAŃCY - OCHOTNICY 1939 r. 
i obejmowało m.in. Apel Pamięci, salwę honorową 
i rekonstrukcję historyczną, w której udział brali 
mieszkańcy Mielżyna. Uroczystość została objęta 
Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej – Andrzeja Dudy.

Magdalena Pietrowska
Fot. Robert Induła
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 Zeskanuj zamieszczony kod QR aby przejść do galerii
 Fot. Robert Induła
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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  

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU  

Oraz WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZOZ  

CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY w WOLICY  

ze względu na wzrastającą zachorowalność chorób płuc organizuje 

BEZPŁATNE BADNIA RENTGENOWSKIE  

POŁĄCZONE z BADANIEM SPIROMETRYCZNYM  

dla Mieszkańców Województwa Wielkopolskiego  

od 18 do 80 roku życia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zadbaj o zdrowie swoje i rodziny!!! 

Choroby wcześnie wykryte są wyleczalne  

– skorzystaj z okazji gdy nie jest za późno!!! 

Badania wykonywane są nowej generacji 

 CYFROWYM aparatem rentgenowskim  

w ruchomym ambulansie.  
 

Nie zwlekaj skorzystaj z okazji!!! Twoje zdrowie w Twoich rękach!!! 
 

Mieszkańców prosimy o zgłaszanie się na badania z dowodem osobistym.  
 

Miejsce postoju ambulansu – parking przy Urzędzie Gminy i Miasta 

w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1. 

dnia 26.11.2019 r. (wtorek) od godziny 11.00 do 16.00. 
 

Zapisy przeprowadzone będą przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 

– osobiście – pokój nr 8 lub telefonicznie 614777732, 505352590  
 

Badania finansowane są przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  



„Zakamarki Sonostworków” to pierwsze spotkanie 
muzyczne z cyklu NA GRANICY PIĘCIOLINI I 
prowadzone przez poznańską Filharmonię Pomysłów. 
W trakcie roku poznamy dźwięki, zaprzyjaźnimy się 
z  t ymi  g łośnymi ,  ośmie l imy  te  na jc ichsze , 
przypomnimy dźwięki stare i poznamy dziwnodźwięki.

W czwartek, 26 września w Centrum Kultury 
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie miel iśmy 
przyjemność spotkać UKU i HELI malutkie żyjątka 
mieszkające w muzyce. Budzą się tylko wtedy, gdy 
instrumenty potrzebują ich pomocy albo gdy 
potrzebują ich dzieci. Poznaliśmy też MUZOLKA, 
słodziaka, który w tym roku zaprowadzi nas do świata 
NA GRANICY PIĘCIOLINII.

Był też czas, by razem z muzykami zaśpiewać 
i zatańczyć. Już czekamy na kolejne, tak wyjątkowe 
przedstawienie muzyczne!

OKSiR Witkowo

 
 
Filharmonia Pomysłów nowy cykl

Baśniowo i magicznie było 3 października 2019 r., 
w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka 
w Witkowie za sprawą Grupy „Artystyczni”.

Najmłodsi mieszkańcy gminy mieli okazję obejrzeć 
n iezwykłe widowisko pt .  „Teatr  Cien i  Baśn i 
Andersena”, przeplatane lirycznymi piosenkami. 
Ogromną ciekawość wzbudził sam teatr cieni - 
podświetlane kolorowe figurki, scenografia i praca 
aktorów. Tego wieczoru trzy opowieści „Brzydkie 
Kaczątko”, „Mała Syrenka” i „Calineczka” zostały 
przedstawione w nowej odsłonie, a na scenie pojawił 
się też sam Hans Christian Andersen, by przybliżyć 
dzieciom nie tylko swoje baśnie, ale także swoją 
ciekawą historię.

Mamy nadzieję, że Grupa „Artystyczni” jeszcze nie 
raz zagości w naszych progach.

OKSiR Witkowo

 

Teatr Cieni Baśni Andersena

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


