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Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum im. Adama Borysa
Dzień Edukacji Narodowej odbył się w naszej szkole 12 X 2007 r.

Dębiec Anna, Brząkowska Anna, Tyll

że w tym roku dwie osoby z Gimna-

Na uroczysty apel zostali zaproszeni: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Hanna, Marcinkowska Eliza, Nowiń-

zjum im. Adama Borysa - mgr Arleta

Krzysztof Szkudlarek, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

ski Krzysztof, Gaziński Marek, Subor-

Bekas i mgr Wiesława Papiewska -

Marian Gadziński, proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja Stanisław Goc,

ska

zostały wyróżnione Nagrodą Burmi-

emerytowani nauczyciele, Rada Rodziców.

Lilianna,

Szkudlarek

Teresa,

Chyba Jolanta, Szczerba Teresa,

Po części oficjalnej zgromadzeni

Firych Karol, Nadowicz-Mróz Iwona,

na uroczystości mieli okazję zoba-

Ottenburger Monika, Firych Mirosła-

czyć spektakl p. t.” Lata szalone”.

wa, Borys Irena, Krych Halina, Kaźmierczak

Zgromadzonych na sali uczniów,

dy nauczycielom, którzy wyróżnili

nauczycieli, gości powitał Dyrektor

się w pracy dydaktyczno - wycho-

szkoły - mgr Marian Łukowski. Ko-

wawczej. Nagrody Dyrektora otrzy-

rzystając z okazji, jaką jest Dzień

mali następujący nauczyciele: Boru-

Edukacji Narodowej wręczył nagro-

ta

Anna,

Chołodecki

strza.

Knast Urszula, Kędzierski Wojciech,

Maria

oraz

pracownicy

Widzowie

byli

świadkami

„tworzenia ucznia” z niecodziennych

administracji i obsługi: Bednarek

składników wg niezwykłego przepi-

Danuta, Gronowicz Ewa, Jakimowicz

su, zostali przeniesieni w świat

Danuta, Jankowski Eugeniusz, Ja-

szkolnych

dowcipów

i

dziwnych

Krzysztof,

nowczyk Krzysztof, Jaworski Ry-

pytań. Nauczyciele naszej szkoły

szard, Kaźmierczak Jolanta, Malaw-

usłyszeli także słowa podziękowań

ko Małgorzata, Misiak Irena. Ponad-

przekazane w poetyckiej formie.

to mgr Paweł Piniarski otrzymał

Całość

zaszczytną Nagrodę Kuratora Oświa-

piosenki w wykonaniu szkolnego

ty i Wychowania.

chóru.

Ciepłe słowa skierował do zgro-

przedstawienia

ubarwiły

Nauczyciele naszej szkoły oraz

madzonych Burmistrz Gminy i Mia-

goście

sta Witkowo. Podkreślił wagę zawo-

Uczniowskiego

du nauczyciela i znaczenie wiedzy,

będzie przypominał o tym spotka-

którą

niu.

pedagodzy

uczniom.

przekazują

Poinformował

także,

otrzymali

od

Samorządu

upominek,

który

Jolanta Chyba

Pomóżmy Kasztanowcom

Nagrody dla nauczycieli
Dzień Edukacji Narodowej to dzień szczególny dla wszystkich nauczy-

Jednym z najpoważniejszych problemów, związanych z osłabieniem się

cieli, a także dla Pracowników Administracji i Obsługi. Z okazji tego

kondycji kasztanowca białego jest pojawienie się szrotówka kasztanow-

święta we wszystkich szkołach odbyły się uroczyste apele.

cowiaczka. Jest on niewielkim motylem o długości zaledwie 2,8-3,8 mm.
Groźne dla roślin są larwy tego

przez szrotówka kasztanowco-

szkodnika, które bytują w miąższu

wiaczka.

liści. Szkodniki zimują w postaci
poczwarki,

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

W tym roku nagrody otrzymali:

wszystkim

Pani Katarzyna Maj - Zborowska

pracownikom

oświaty

z terenu naszej gminy przekazał
najserdeczniejsze gratulacje i życzenia.
Przedstawiciele władz samorządowych uczestniczyli także w apelach
szkolnych w Szkole Podstawowej

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie,
Gimnazjum w Witkowie,

Pani Wiesława Papiewska

Przedszkolnym

Gimnazjum w Witkowie,

Z tej też okazji dnia 15 października
w

Witkowie

Burmistrz

Krzysztof

Szkudlarek wręczył swoją nagrodę
szczególnie wyróżniającym się nauczycielom. Przekazując gratulacje

wany w 2005roku przez Fundację

temperatury.

Nasza Ziemia i firmę Clear Channel

Najprostszą i najbezpieczniejszą

Poland. Młodzież Gimnazjum im. A.

pod względem toksyczności metodą

Borysa w Witkowie grabiła liście

ograniczającą występowanie szkod-

kasztanowca

nika jest zbieranie opadłych liści

Strzałkowskiej. Zebrano 20 pełnych

białego

przy

ulicy

i natychmiastowe ich niszczenie, aby

worków zeschniętych liści kaszta-

nie dopuścić do wylotu motyli. Liście

nowca białego, które zostały usu-

wraz z poczwarkami szkodnika moż-

nięte przez Zakład Gospodarki Ko-

Pani Ewa Popek

na

munalnej w Witkowie. Jest to jed-

Szkoła Podstawowa w Gorzykowie,

w dłuższym czasie przez ich kompo-

niszczyć

przez

spalenie

lub

nak ,,kropla w morzu potrzeb’’.

Pani Elżbieta Kowalska
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie,

Pani Barbara Ogórek
Przedszkole Miejskie w Witkowie,

i życzenia podziękował nauczycielom

Pani Danuta Sosnowska

za zaangażowanie, efektywną, twór-

Przedszkole Miejskie w Witkowie.

czą i odpowiedzialną pracę.

Kasztanowcom ”. Został on zainicjo-

jące są bardzo odporne na niskie

Pani Marlena Webner

kowie oraz w Zespole Szkolno-

2007r. w Urzędzie Gminy i Miasta

w opadłych liściach. Poczwarki zimu-

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie,

w Gimnazjum im. A. Borysa w WitPowstańców

Akcja grabienia liści realizowana
jest w ramach programu „ Pomóżmy

Pan Tomasz Deskowski

Pani Arleta Bekas

im.

kokonem

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie,

Nr 2 im. por. M. Kalinowskiego,

Wielkopolskich w Mielżynie.

otoczonej

(M.P.)

stowanie w pryzmie przykrytej zie-

Aktywny

udział

młodzieży

mią lub folią, gdzie temperatura

w ogólnopolskiej akcji „Pomóżmy

musi osiągnąć ponad 40oC.

kasztanowcom”

W środę 24.X.2007r. ucznio-

kształtowanie

ma

właściwych

na

celu

postaw

wie Gimnazjum wzięli udział

dla zachowania w możliwie niezmie-

w ogólnopolskiej akcji grabie-

nionym

nia zeschniętych liści kaszta-

i w przyszłości.

nowców białych zaatakowanych

stanie

środowiska

dziś
(I.B.)

Szlakiem Wielkiego Polaka
Kurator

Klasztor Jasnogórski, Kalwarię Zeb.,

Oświaty ogłosił konkurs pod hasłem

Kiedy

w niej dom w którym mieszkał Jan

„Podróże historyczno - kulturowe

Paweł II i zgromadzone po nim

Czas wycieczek szkolnych to zwykle maj, czerwiec. Jednak uczniowie
klas szóstych skorzystali z wyjazdu nietypowo, bo we wrześniu.

w czasie

Wielkopolski

i

przestrzeni”,

dyrektor

pamiątki, piękny Kraków, a w nim

Szkoły Podstawowej nr 3 A. Pawluk

Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice

wraz z wychowawcą H. Nowak

oraz Łagiewniki.

zabrały się do przygotowania doku-

Okazją do głębokich przemyśleń

mentacji, która umożliwiała przystą-

była wizyta w obozie koncentracyj-

pienie do niego.

nym

w

Oświęcimiu.

Uczniowie

Zajęło to sporo czasu, ale opłaca-

w skupieniu przechodzili oglądając

ło się. Jako jedyna szkoła w gminie

wskazane przez przewodnika miej-

dostaliśmy fundusze na dofinanso-

sca. Na zakończenie była jeszcze

wanie wycieczki. I tak, zaplanowany

wędrówka po kopalni soli w Wielicz-

wyjazd miał miejsce w dniach 19 -

ce, gdzie „współczesny Skarbek”

21

ciekawie opowiadał o tym miejscu.

września

2007r.

Uczniowie

z opiekunami wyruszyli do: Często-

Dopisała

pogoda

i

humory.

chowy, Oświęcimia, Wadowic, Kal-

Uczestnicy wycieczki wrócili pełni

warii

wrażeń i bogatsi w wiedzę.

Zebrzydowskiej,

Krakowa

i Wieliczki. Podziwiali między innymi:

(J.A.)

drugie miejsce uczniowie klas II
gimnazjum i VI SP, trzecie miejsce
uczniowie klasy V i IV SP. W konkursie na najciekawszy strój Halloween
zwyciężyła uczennica klasy II G
Marta Ostymowicz, drugie miejsce
zajął uczeń klasy III G Daniel Szy-

nagrodziła ich gromkimi brawami.
Oni również brali udział w konkurencji na najciekawszą dekorację
klasy. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajęli uczniowie klasy II SP
( wychowawca H. Gadzińska), drugie miejsce klasa I SP (wychowawca
A. Gałecka), trzecie miejsce klasa
III SP (wychowawca B. Nowakowska).
Wszyscy uczestnicy konkursów
otrzymali słodkie upominki ufundowane przez Spółdzielnię Uczniowską.
Pomysł na przebieg dnia Halloween, jego organizacja i prowadzenie
to wielki profesjonalizm przewodniczącej SU Alicji Gadzińskiej. Wszyscy uczniowie składają podziękowanie swojej koleżance za zorganizowanie i przeprowadzenie niepowtarzalnej w swej atmosferze zabawy.

Halloween - cukierek albo psikus
...W dniu Halloween zawsze zamykaj okna i drzwi... Nic to Tobie nie
da, bo duchy i tak dostaną się do środka, ale warto zachować trzeźwy
umysł. Być może, wyda się to Tobie przerażające, ale uwierz, że najgorsze dopiero przed Tobą ... przekonywała uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mielżynie prowadząca konkursy Alicja Gadzińska,
pierwsza czarownica - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie Zespołu w dniu 27
października przystąpili do konkursów: związanego z dekoracją sal
lekcyjnych wg zasad Halloween,
a następnie do konkurencji uwzględ-

niających tradycje i obyczaje celtyckiego święta.
Do zadań konkursowych przystąpili
reprezentanci poszczególnych klas:
▪ Prezentacja mody (wiedźm, stworów i potworów).
▪ Soczek - smoczek.
▪ Pływające jabłka.
▪ Wykonanie lampionów z dyń.
▪ Najciekawszy plakat.
▪ Wiedza i sprawność.
Jury w składzie nauczycieli
U. Potaś, R. Organiściaka i uczniów
H. Mrozińskiej, A. Feręc wyłoniło
zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęli
uczniowie klas III i I gimnazjum,

mański, natomiast miejsce trzecie
Łukasz Janaszak uczeń klasy I G.
Oryginalne stroje zaprezentowali
uczniowie klas I - III SP. Publicznść

Grażyna Grzybowska

IX Regionalny Turniej Rodzin "Sprawnych Inaczej"
W dniu 20 października 2007 roku w hali sportowej Gimnazjum w Wit-

"Sprawnych Inaczej" rozpoczął się

Anki” - 40 pkt.

kowie odbył się IX Regionalny Turniej Rodzin "Sprawnych Inaczej".

odśpiewaniem Hymnu Państwowe-

V Rodzina Kmieć; „PROMYK” Trze-

Organizatorami turnieju byli: Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan

go. Uczestników imprezy oraz zapro-

meszno - 38 pkt.

w Poznaniu - biuro w Gnieźnie, Ministerstwo Sportu w Warszawie,

szonych gości powitał Wiceprezes

VI

Stowarzyszenia Młodych Wielkopo-

Gniezno - 37 pkt.

Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie,

Stowarzyszenie

Centrum

Rehabilitacyjno-Kulturalne

„PROMYK” koło w Witkowie.

lan - Stanisław Dolaciński. Następnie
głos

zabrał

główny

organizator

fizycznej

i

rekreacji

lżynie, Wielkopolski Związek Inwali-

aktywizacja

dów Narządów Ruchu - Gniezno,
Stowarzyszenie Centrum Rehabilita-

matycznego działania w zakresie

cyjno - Kulturalne "PROMYK" -

kultury fizycznej i rekreacji osób

Gniezno, Trzemeszno i Witkowo,

zdrowych

Towarzystwo Pomocy Dzieciom -

wyrabianie

inaczej",

i

niepełnosprawnych,
nawyku

aktywnego

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji

indywidualnych

otrzymali

Sejm RP Tadeusz Tomaszewski.

drużynowej

zwycięskie

rodziny

przeprowadzono

za zajęcie od I do VI miejsca otrzy-

szereg konkurencji sportowo - re-

mały puchary i dyplomy. Wśród

imprezie

kreacyjnych. Między innymi:

uczestników

Przeciąganie liny, zbijanie kręgli,

darmowa

rzut piłką do kosza, rzut ringo, pod-

cieszyła się dużym zainteresowa-

bijanie

niem.

piłeczki

tenisowej,

strzał

turnieju

loteria

Organizatorzy

odbyła

fantowa,

turnieju

się
która

oprócz

tarczy elektronicznej, slalom spraw-

dobrej zabawy zabezpieczyli także

nościowy.

obsługę medyczną oraz punkt mie-

Dom Pomocy Społecznej w Mie-

wśród

środowisk i stowarzyszeń do syste-

"sprawnych

„PROMYK”

pamiątkowe medale. W klasyfikacji

piłką do mini bramki, rzut lotką do

Cel imprezy: popularyzacja kultu-

Pękałów;

imprezy, prezes SMW, Poseł na
W

ry

Rodzina

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży

udziału w sportowych imprezach

Niepełnosprawnej

Klasyfikacja drużynowa:

rzenia ciśnienia. Wszyscy uczestnicy

rekreacyjnych mieszkańców miast

i Gniezno, Polski Związek Emerytów,

I Rodzina Zielińskich: Leszek, Marek,

otrzymali

i wsi ze szczególnym uwzględnie-

Rencistów i Inwalidów - Zarząd

Natalia; Promyk Witkowo - 54 pkt.

obiad.

niem dzieci, młodzieży i osób doro-

Rejonowy,

II Rodzina Kiełczewskich; „PROMYK”

Dla grup zorganizowanych z Gnie-

słych "sprawnych inaczej". W turnie-

Samopomocy "Dom Anki" - Rodziny

Witkowo - 51 pkt.

zna oraz innych miejscowości został

ju uczestniczyło ponad 200 osób.

niezrzeszone - Witkowo, Gorzykowo

III Rodzina Taczkowskich; „PROMYK”

zorganizowany bezpłatny transport

Uczestnicy reprezentowali następu-

i inni.

Kiszkowo - 44 pkt.

autokarem.

jące stowarzyszenia i organizacje:

IX

-

Trzemeszno

Środowiskowy

Regionalny

Turniej

Dom

Rodzin

IV Rodzina Kociuba; ŚDS „Dom

w

ramach

wyżywienia

(K.Ch.)

Święto Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mielżynie
Święto KEN obchodzimy jako dzień, z którego radość, dumę doświad-

inaczej w mig padniemy...”. Melodia

czają nie tylko nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, lecz

„Sokoły”.

fantazji,

także sami uczniowie.

Justynie Lemańskiej - Pijaczyń-

spostrzeżeń uczestniczyli: zastępca

skiej „...Jest tutaj pewna osoba,

burmistrza G i M Witkowo Marian

Scenariusz apelu napisały uczen-

ławki pomazały. Siedzą na nich
teraz i ryczą do siebie...”. Melodia

godny podziwu i uznania podzięko-

„Dzieci”- Elektryczne Gitary.

wały nauczycielom i pracownikom za

Małgorzacie

życzliwość, troskę, zaangażowanie -

„...Małgośka mówią mi, uwielbiam

trud codziennej pracy. Nad przebie-

uczniów swych. Moje aniołki - to

giem uroczystości czuwał opiekun

wy. Gdy przyjdzie ocen czas, nadej-

Samorządu Uczniowskiego Krzysztof

dzie

Kosicki. W formie piosenek i zaga-

„Małgośka” - Maryla Rodowicz.

wielki

wrzask...”.

Gadziński, proboszcz Stefan Łątka,

codziennego funkcjonowania szkoły.

przedstawiciele

Jest dla nas bardzo miła, chociaż

Życzenia sukcesów w pracy zawo-

ciąży na niej masa segregatorów,

dowej i życiu osobistym złożyli

Leszkowi

„...Mówią, że uczył MC Guywera

Nagrody Dyrektora:

i miał na praktyce Supermana. Przy

Barbarze Nowakowskiej „...Gdzie

nim Chuck Norris to sierota i przed-

można dzisiaj Basię zobaczyć? Jest

szkolak. To On uczył Chucka Norrisa

-

i

ciągle

wypełnianych

pracownikom

Rady

Marian

Rodziców.

Gadziński

formularzy. Królestwo tej pani, ma

i przewodnicząca Rady Rodziców

jednak jedną wadę - znajduje się

Gabriela Szeszycka. Najserdeczniej-

zbyt blisko gabinetu Pani dyrek-

sze życzenia uczniom i pracownikom

tor...”.

przesłała wieloletnia dyrektor ZSP

Beacie Bil - Gurzędzie i Monice

w Mielżynie Janina Fałdzińska.

Melodia

rektor szkoły Urszula Potaś wręczyła

nami

uczniowskich

Gadzińskiej

dek, wyrafinowanych anegdot dy-

między

trafnych

bez której nie wyobrażamy sobie

papierów

nice klasy III gimnazjum. W sposób

W uroczystości święta KEN, pełnej

Czarneckiej „...Co ja robię tu, co

Przechodnią statuetkę „The

ty tutaj robisz. Tuwim, Mickiewicz,

Best Teacher” uczniowie przy-

Prus, Leśmian, Sienkiewicz twoją

znali w tym roku Grażynie Pu-

salę zdobi. Jest tyle różnych spraw,

dło za umiejętność profesjonal-

co ty tutaj robisz? Rz, ch, nad kla-

nego

sówką się głowisz...”. Melodia „Co ty

z

tutaj robisz?” - Elektryczne Gitary.

niem na „luzie”.

przekazywania

jednoczesnym

wiedzy

pozostawa-

Szczepańskiemu

trzecioklasistami.

skakać z krawężnika na bungee.

Basia kocha dzieci, czas Jej szybko

Jego kraciaste, flanelowe koszule

leci. Aktorami będą, nagrody zdobę-

weszły już na stałe do kanonu mo-

dą...”. Melodia „Taki mały, taki

dy...”.

Irenie

Grażynie Grzybowskiej „... Hej,

wkuwał wzory H2O i SO4, kto, no

Witkowo

Elżbieta Kowalska, medal Komisji

duży” - Arka Noego.

Nowak „...Kto dla Pani

Nagrodą Burmistrza Gminy i Miasta
została

uhonorowana

hej, hej Grażyna, bardzo zgrana

powiedz kto? Kto dowodził wielu

bie „...Dzieci wesoło wybiegły ze

z nas drużyna. Dzwoń, dzwoń do

racji, dzięki chemicznym reakcjom,

Edukacji Narodowej otrzymała Gra-

szkoły. Zostawiły brud za sobą,

dyrekcji,

chcemy

kto, no właśnie kto?...”. Melodia

żyna Grzybowska.

chodnik też zapluły, papiery rzuciły,

lekcji. Luzu, luzu, luzu chcemy, bo

„Tak bardzo się starałem” - Czerwo-

Ewie Kaźmierczak i Annie Szu-

takich

zawsze

ne Gitary.

Grażyna Grzybowska

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
14.09.2007 r.
Sprzątamy okolice.
Wszyscy wytrwale pracowali,
ze śmieciami się mocowali,
a teraz aż popatrzeć miło,
w Gorzykowie czysto sie zrobiło.

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz piłki nożne
ufundowane przez Urząd Gminy
i Miasta Witkowo.
5.10.2007r.
„Święto pieczonego Ziemniaka”

23.09.2007 r.
Uliczne Biegi Witkowo 2007 r. Odbyły się one w słoneczną niedzielę na
stadionie. Przybyło mnóstwo dzieci,
każdy chciał wygrać. Udało się tylko
wejść na podium i zająć trzecie
miejsce Jakubowi Bartczakowi
z klasy VI. Sam burmistrz ściskał mu
dłoń. Każdy losował nagrody rzeczowe. Wszyscy miło spędzili czas.
1.10.2007r.
Chłopcy mieli swoje święto, dziewczyny zadbały dla nich o słodki
upominek, a Pani Ewa Popek czuwała nad wszystkim!
4.10.2007r.
Wielkie emocje piłkarskie. Towarzyszyły chłopcom z klas starszych,
którzy zmierzyli się z kolegami
z Witkowa i Mielżyna w Gminnym
Turnieju Piłki Nożnej.
Sędziował im dyrektor Zdzisław

Tego dnia Samorząd uczniowski
z Panią Ewą Popek przygotował
mnóstwo atrakcji:
- były potrawy z ziemniaków,
- turniej wiedzy o ziemniaku,
- zajadaliśmy się gotowanymi ziemniakami z gzikiem i solą.
12.10.2007r.
Święto Nauczycieli, Ślubowanie
klasy pierwszej.
Tego dnia wszyscy uczniowie odświętnie ubrani wkroczyli do szkoły,
aby złożyć życzenia Nauczycielom.
Natomiast klasa pierwsza i przedszkolaki wraz z Panią Beatą Prusinowską przygotowali przedstawienie
i złożyli uroczyste ślubowanie,
iż będą godnie reprezentować własną szkołę i nosić miano ucznia.
Wszyscy byli bardzo wzruszeni,
szczególnie pierwszaki wraz z mamami.

Mielżyn - Koty, Kotki, Koteczki...
Ten żakowski zwyczaj otrzęsin, odbył się 26 października. Uczniowie
klasy I gimnazjum Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie przebyli trudną drogę, aby zostać adeptami sztuk gimnazjalnych.

Otrzęsiny

przygotowali

uczniowie

W październiku rozpoczęła się
IV edycja konkursu „Zbieramy puszki po piwie, coca coli”. Kto chce na
letnie wakacje wyruszyć nowym
rowerem niech juz teraz zbiera
puszki.

Sandra

Krause

dokonała oceny uczniów przyjmując

Patrycji Gurzędy i Justyny Zawieji.

kryteria:

Pierwszoklasiści

zostali

poddani

poprawności

wykonania

zadań, pomysłowości, odwagi, od-

następującym próbom:

porności na stres.

▪ Prezentacja stroju wykonanego wg

Pierwszoklasiści

przyjęli

otrzęsiny

własnego pomysłu „Ja Kot z Kota,

jako dobrą zabawę, a zadania choć

Kotem”.

momentami trudne (możliwe do

▪ Recytacja wiersza.

realizacji tylko dzięki przesłoniętym

▪ Konfrontacja z katem.

oczom) dały się jakoś przeżyć, ku

▪ Spaghetti a`la robakana.

uciesze wszystkich obserwatorów.

▪ Zadania sprawnościowe (chłopcy -

Na zakończenie otrzęsin wszyscy

ubieranie rajstop, taniec z balona-

uczestnicy bawili się w rytmie disco

mi; dziewczęta - rysowanie kary-

pod opieką Grażyny Grzybowskiej

katur, wiązanie krawata).

wychowawcy klasy I gimnazjum,

▪ Degustacja wykwintnych napoi.

Bosacki wraz z nauczycielami wychowania fizycznego: Czesławem
Nowaczykiem, Andrzejem Laciugą,
Romanem Organiściakiem.
Wyniki turnieju
I - SP nr 2,
II - SP nr 3,
III - Gorzykowo,
IV - ZSP Mielżyn.

Kołodziejewska,

klasy III gimnazjum wg scenariusza

Doroty Feręc i Moniki Czarneckiej.

▪ Przejście tunelem strachu - spo-

Pomysłowość uczniów nie ma gra-

tkanie z Kiślowym Duchem, Stra-

nic. Patrycja Gurzęda przygotowując

chem,

Ponurakiem,

Spryskiwa-

czem, Fotografem.

imprezę wspólnie z Justyną Zawieją
objawiła ponadprzeciętną pomysło-

▪ Wizyta w salonie fryzjerskim.

wość, artyzm i kunszt organizatorski

Komisja w składzie: Marek Bykow-

godne najwyższego podziwu.

ski, Daniel Szymański, Alicja GadzińEwa Bartczak

ska, Honorata Mrozińska, Dominika

Grażyna Grzybowska

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
informuje, że rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego
dla rolników (płatników KRUS)
pod nazwą

„Spełnienie standardów w dziedzinie ochrony
środowiska, zwierząt i konsumenta, a uzyskanie
dopłat bezpośrednich w latach 2008-2013, tzw.
wymogi Cross-compliance, czyli zasada wzajemnej zgodności”.
Projekt realizowany w ramach FAPA.
Szkolenie odbędzie się w lutym 2008 roku i trwać
będzie 4 dni, w tym jeden dzień wizyta w wytypowanym gospodarstwie rolnym.
Zapisy na szkolenie u doradcy WODR, Krzysztof Tamioła, UGiM Witkowo pokój nr 7, tel. 61 477 81 94 lub
600 438 285. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ukończenie szkolenia będzie potwierdzone
certyfikatem

„Podziel Się Życiem”

Targ Świąteczny

Akcja poboru krwi organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
działający przy Urzędzie
Gminy i Miasta odbędzie się

LGD Stowarzyszenie Światowid ma zaszczyt zaprosić
na „Targ Świąteczny”, który odbędzie się 16 grudnia 2007 r. w świetlicy wiejskiej w Lednogórze
w godzinach od 10:00 do 16:00. W ofercie sprzedaży znajdą się zarówno produkty lokalne między innymi sery, jajka, smalec, masło i świeży nabiał, jak i wy-

8 grudnia 2007r.
w godz. 830 1230

roby rzemiosła i rękodzieła. We wspaniały świąteczny
nastrój wprowadzą nas przepięknie malowane bombki,
ręcznie robione choinki, bogate stroiki pachnące świerkiem i szyszkami. Nie zabraknie również świątecznych pierników i innych domowych
wypieków. Podziwiać będzie można oryginalnie haftowane obrusy, robione na szydełku
serwetki, a także Bożonarodzeniowe rzeźby, figurki oraz świeczki z wosku pszczelego.
Każdego więc kto uwielbia świąteczne zakupy i miłą atmosferę serdecznie zapraszamy
na nasz świąteczny kram realizowany w ramach projektu „Kolebka Piastów- Kolebką
Inicjatyw” Schemat II Pilotażowego Programu LEADER + .
Monika Gramza

w sali Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku
od 18 do 65 lat.

Dawco!!!
-

poznasz swoją grupę krwi
zostaniesz przebadany przez lekarza
uzupełnisz kalorie w postaci czekolad, ciasteczek, soczku
otrzymasz legitymację HDK
możesz również odebrać wyniki badań laboratoryjnych
w siedzibie RCKiK

Sześćdziesiąta rocznica działalności Koła łowieckiego „Leśnik” ze Skorzęcina
prezydent

Źródła historyczne podają, że na

Łowieckiego

kich rozciągała się niegdyś prastara

„Leśnik” w Skorzęcinie rozpoczeła

puszcza obejmując przede wszyst-

się 1 listopada 1947 roku z inicjaty-

kim rejon Skorzęcina, Wylatkowa,

wy ówczesnego Nadleśniczego Nad-

Ostrowitego, Powidza, Orchówka i

W sobotę, 20 października Koło łowieckie „Leśnik” ze Skorzęcina uro-

tom

czyście obchodziło sześćdziesiątą rocznicę działalności.

Jacek Kowalski.

przesłał

Działalność

również

całości obecnych terenów łowiecKoła

leśnictwa Skorzęcin Czesława Finka.

dalej po Kruszwicę, łącząc się rów-

Powstało Koło, które wybrało zarząd

nież z potężnymi Lasami Królewski-

w składzie: Czesław Fink - prezes,

mi - Nadleśnictwo Miradz, Nadle-

Czesław Niedzielski, łowczy, Feliks

śnictwo Gołąbki, aż po Gopło.

Sylwester

Obecny Zarząd działa w składzie:

Dokrzewski - sekretarz, Wincenty

Jan Nowakowski, prezes, Wojciech

Koronowski - wiceprezes, Władysław

Burzyński, łowczy, Jerzy Kapela,

Królikowski członek zarządu, Euge-

wicełowczy, Bogdan Jarecki, skarb-

niusz Gołębiowski - członek zarządu,

nik oraz Hubert Niedzielski, sekre-

Nikodem Krych - członek komisji

tarz.

Matuszewski-skarbnik,

Mszę św. w intencji jubilatów

na tym sztandarze ujętym i kulty-

w kościele w Ostrowitem Prymasow-

wujcie najlepsze tradycje przejęte

skim odprawiło trzech księży, myśli-

od naszych przodków. Noście ten

wych. Jednak najważniejszym punk-

sztandar wysoko, doznawajcie pod

tem spotkania, które poprowadził

nim wielu myśliwskich sukcesów

Bogusław Mołodecki, członek Koła,

i zadowolenia. Niech Wam Bór

było symboliczne wbicie pamiątko-

Darzy - powiedział Jerzy Weber,

wych

zwracając się do jubilatów podczas

gwoździ

do

sztandaru

(pomimo „lat”, „Leśnik” nie posiadał

przekazywania sztandaru. - Łowiec-

swojego sztandaru) . Wśród osób,

two ma od zawsze swoje miejsce,

które

dostąpiły

zaszczytu

wbicia

a

myśliwy

pełnił

swoją

rolę.

gwoździ znaleźli się m.in. Jerzy

To właśnie ono daje podstawy

Weber,

Okręgowej

ochrony zwierząt łownych, gospoda-

Rady Łowieckiej z Poznania, Krzysz-

rowanie ich zasobami zgodnie z

rewizyjnej,

Bogdanowicz-

Impreza była okazją do podsu-

tof

gminy

zasadami ekologii oraz racjonalnej

członek komisji rewizyjnej oraz Józef

mowań i wspomnień, a spotkanie

i miasta Witowo oraz sponsorzy

gospodarki rolnej i leśnej. Łowiec-

Burzyński - członek koła. Obecnie

u świe tni ł y

(znaczną część pieniędzy na sztan-

two ma różne oblicza. Jest jedno-

Koło liczy 50 myśliwych, reprezentu-

ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Wit-

dar

cześnie gospodarką, nauką, umie-

jących różne zawody i profesje.

kowa, młodzieży z witkowskiego

jętnością i pasją człowieka (...) -

W ciągu 60 lat działalności zmieniał

Gimnazjum oraz koncert muzyki

sztandar,

powiedział m.in. Krzysztof Szkudla-

się wielokrotnie numer koła (12, 3,

myśliwskiej

Waszego Koła jako symbol idei

rek. Ponadto burmistrz dołączył się

92). Zmieniały się także granice

Związku Łowieckiego z Poznania

prawego łowiectwa oraz znak Wa-

do życzeń i gratulacjie, jakie leśni-

dzierżawionych

szej koleżeńskiej i organizacyjnej

kom złożyli prezesi z zaprzyjaźnio-

kich, jak również przynależność do

wspólnoty. Działając i polując pod

nych kół łowieckich z terenu powia-

Wojewódzkich

Rad

nim, bądźcie wierni wyobrażeniom

tu gnieźnieńskiego. Życzenia jubila-

Łowisko

niejedną

przedstawiciel

Szkudlarek,

przekazali

burmistrz

także

członkowie

„Leśnika”).
-

Przekazuję

Wam

Stefan

kryje

obwodów

łowiec-

w ys tę p y

zespołu

u czni ów

Polskiego

pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka.

Łowieckich.
legendę.

(N.A.)

Ośrodek Terapeutyczny
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
Czynny w godz. 900 - 2100
Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno Kulturalne "PROMYK" w Gnieźnie koło w Witkowie
- wtorek 1000 - 1200
- piątek 1000 - 1200

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Witkowie
- środa 900 - 1200

Koło Hafciarskie "RÓŻE"
- czwartek 900 - 1200

"Świetlica Środowiskowa"
-

poniedziałek 1530 - 1700
środa 1530 - 1700
czwartek 1400 - 1700
piątek 1530 - 1700

"Grupa Wsparcia AA"

- poniedziałek 1900 - 2100
- czwartek 1900 - 2100

„Warmińsko - mazurskie Stowarzyszenie
Polskich Dzieci Wojny Koło w Witkowie”

- czwartek 1300 - 1400 (w 3-ci czwartek miesiąca)

Dyżur interwencyjno - wspierający dla osób
z problemem alkoholowym
- wtorek 1800 - 1900 (w 1-szy i 3-ci wtorek miesiąca)

Udzielanie porad w zakresie uzależnień
i przemocy - w rodzinie
- środa 1200 - 1400

Kurs na przewodników lokalnych
W związku z dynamicznym rozwojem turystyki i rosnącym zainteresowaniem terenami naszej Lokalnej Grupy Działania,
Stowarzyszenie Światowid
we współpracy
z Collegium Europaeum Gnesnense i Lokalną Organizacją Turystyczną „Szlak Piastowski”
organizuje szkolenie
pt. „Kurs na przewodników lokalnych” realizowane w ramach projektu
“Kolebka Piastów - Kolebką Inicjatyw” Pilotażowego Programu LEADER +, Schemat II.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na bezpłatne wykłady,
które odbywać się będą w dniach: 21 i 28 listopada oraz 5 i 12 grudnia 2007 r.
w sali 0.19 Collegium Europaeum Gnesnense przy ul. Kostrzewskiego 5-7 w Gnieźnie
w godzinach od 15:00 do 18:30.
Celem proponowanego przez nas kursu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców LGD na temat regionu,
który zamieszkują oraz przygotowanie uczestników do sprawowania funkcji przewodników lokalnych.
Uczestnicy wszystkich wykładów otrzymają na koniec zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Zaświadczenie nie daje uprawnień zgodnie z „Ustawą o usługach turystycznych” z dnia 29.08.97r.

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Sekretariatem - Stowarzyszenie Światowid
Tel: 0-61 427-59-50 (osoba do kontaktu Monika Gramza), e-mail: swiatowid.promocja@lubowo.pl

„Ostatni lot Try’n get it porucznika Knoxa” cz.III
Na zaproszenie członków Witkowskiego Klubu Kolekcjonerów do Witkowa przybyli niecodzienni goście ze Stanów Zjednoczonych: Kenneth
Knox oraz Jim Henschel.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 17 października odbyło
się posiedzenie Komisji Szkolnictwa,
Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.
Głównym tematem posiedzenia było
spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów z terenu

Finansów i Rozwoju SpołecznoGospodarczego. Wykonanie budżetu
gminy i miasta za III kwartały br.
przedstawione przez p. Halinę Rzepecką - Skarbnika Gminy i Miasta,
Komisja oceniła pozytywnie. Ponad-

Goście otrzymali z rąk Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka pamiątki zawierające
niewielkie części samolotu

Pierwszy z nich to syn pilota
amerykańskiego samolotu bombowego B-17G „Latająca Forteca”,
który lądował awaryjnie w marcu
1945 roku w Czajkach koło Witkowa. Druga osoba to historyk amator
badający dzieje amerykańskiego
lotnictwa w czasie II wojny światowej.
W pierwszym dniu wizyty goście
obejrzeli wystawę dotyczącą samo-

Klubu pokazali gościom miejsce
lądowania maszyny w Czajkach.
Wspólnie odwiedzili także pałac
w Mierzewie, gdzie amerykańscy
lotnicy mieszkali w marcu 1945 r.
We wsi rozmawiali z mieszkańcami,
którzy pamiętają tych „nietypowych”
lotników na radzieckim lotnisku.
Po powrocie do Witkowa goście
z zaciekawieniem oglądali samolot
IŁ-28.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie
miasta i gminy, dla przybliżenia
problemów wychowawczych dzieci
i młodzieży. Dyrektorzy przedstawili
ponadto potrzeby remontowe placówek oświatowych na 2008r. Spotkanie było również okazją do omówienia innych spraw, związanych
z funkcjonowaniem szkół.
W dniu 24 października odbyło
się kolejne posiedzenie Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witko-

to zapoznano się ze zgłoszonymi
przez Sołectwa i Osiedla propozycjami do budżetu gminy i miasta na
2008r.
W dniu 31 października odbyło
się posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego. Głównym
tematem posiedzenia było zapoznanie się z działalnością instytucji
obsługujących rolnictwo. Działalność

Eksponaty zgromadzone w zbiorach Sali Historii wzbudziły ogromne zainteresowanie

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego

lotu B-17G Try’n get it. Zgromadzone eksponaty wywarły na nich
ogromne wrażenie, a w szczególności fragmenty samolotu pozyskane
przez członków Klubu w ciągu kilkuletnich poszukiwań. W czasie zwiedzania ekspozycji panowie Knox
i Henschel otrzymali z rąk Burmistrza Witkowa Krzysztofa Szkudlarka
pamiątki zawierające niewielkie
części samolotu. Dwie z nich trafiły
do jeszcze żyjących w Stanach Zjednoczonych członków załogi. Po
obejrzeniu wystawy członkowie

wie. Komisja dokonała kontroli finansowej Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Witkowie za trzy kwartały br. oraz kontroli wydatków
w dziale „Kultura fizyczna, sport
masowy”, w tym rozliczenie Gminnego Klubu Sportowego „Vitcovia”
z dotacji otrzymanej z budżetu gminy na obchody 50-lecia istnienia
Klubu. Wypracowane przez Komisję
wnioski zostały przekazane Burmistrzowi Gminy i Miasta.
W dniu 30 października odbyło
się kolejne posiedzenie Komisji

We wtorek, późnym popołudniem, zakończyła się wizyta amerykańskich gości w Witkowie i Gnieźnie.
(M.Z.)

Sala Historii składa serdeczne podziękowania: p. Borowskim z Czajek,
p. Lisieckiemu z Szemborowa, p. Blaszyńskiemu i p. Prętkowskiemu
z Witkowa za przekazanie eksponatów
na wystawę. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania
wystawy „Ostatni lot Try’n get it porucznika Knoxa”.

tę przedstawili: p.Maria Dykszak Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych,
p. Kazimierz Zamiar - Prezes Gminnej Spółdzielni „SCH”, p. Adam
Rydlewicz - Prezes Banku Spółdzielczego oraz p.Henryk Kusiołek Prezes Spółdzielni Mleczarskiej.
Komisja ponadto wysłuchała informacji
p.
Stanisława
Janasa
i p.Feliksa Kowalika o działalności
Powiatowej Izby Rolniczej w Gnieźnie.
(B.R.M.)

Katalog firm
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie informacji do

Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1,
promocja@witkowo.pl
telefon: (061) 477-81-94

Gminnego Centrum Informacji
ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a,
gci@gci.witkowo.pl
telefon: (061) 477-73-00

W styczniu 2006r. na stronie
internetowej Urzędu Gminy
i Miasta w Witkowie powstał
„Katalog Firm”. Katalog powstał
w celu promowania przedsiębiorców prowadzących działalność w Gminie i Mieście Witkowo. Reklama internetowa stanowi najlepsze źródło wiedzy
o przedsiębiorstwach i ich produktach, dlatego zgromadziliśmy
w formie katalogu dane teleadresowe, oferty oraz opisy

profilu działalności firm. Poprzez
katalog, oferta firm dotrze
do większej grupy odbiorców.
Chcemy pomóc Przedsiębiorcom
w powiększaniu rynków zbytu
oraz w znalezieniu i nawiązaniu
wielu nowych, korzystnych kontaktów. Zachęcamy wszystkich
przedsiębiorców z terenu Gminy
i Miasta Witkowo do zaprezentowania (bezpłatnie) swojej firmy
na łamach strony internetowej
urzędu.

W każdym numerze „Witkowskich Wiadomości Samorządowych” zaprezentujemy Państwu jedną z firm działających
na terenie gminy Witkowo, o której informacja zamieszczona została w katalogu firm.

Maciej Kownacki – Radca Prawny
Adres ul. Poznańska 2, 62-230 Witkowo
E-mail: maciejkownacki@tlen.pl

Kancelaria Radcy Prawnego
Maciej Kownacki - Radca Prawny
▪
▪
▪
▪

porady prawne
przygotowywanie pism procesowych
zastępstwo przed sądami i urzędami
obsługa podmiotów gospodarczych
i osób fizycznych

czynne: poniedziałek - piątek

ul. Poznańska 2
62-230 Witkowo
maciejkownacki@tlen.pl

Bezpłatna reklama
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu
Gminy Witkowo do nadsyłania materiałów promocyjnych do publikacji w katalogu firm. Wystarczy
przygotować krótką informację o prowadzonej działalności oraz dane adresowe.
Nadesłane materiały zostaną zamieszczone na stronie Internetowej Urzędu www.witkowo.pl (Oficjalną
stronę internetową Urzędu w ciągu miesiąca odwiedza około
5000 internałtów) oraz zostaną opublikowane na łamach Witkowskich Wiadomości Samorządowych
(bezpłatne wydawnictwo o nakładzie 1000 egzemplarzy
docierające bezpośrednio do mieszkańców Gminy).
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
62-230 Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1
telefon: (0 61) 477-81-94 (wew. 31)
e-mail: promocja@.witkowo.pl

Zachęcamy wszystkich
do bezpłatnej promocji
swojej firmy

Terminarz posiedzeń

OGŁOSZENIE

w sprawie zgniatania wyrzucanych opakowań

listopad 2007r.

1. Komisja Rolnictwa…

9 listopada (piątek) godz. 900

2. Komisja Finansów…

13 listopada (wtorek) godz. 900

3. Komisja Szkolnictwa…

14 listopada (środa) godz. 945

w związku z tym, proszę wszystkich mieszkańców, aby

4. Sesja Rady Miejskiej

16 listopada (piątek) godz. 1200

maksymalnie zgniatali opakowania plastikowe.

5. Komisja Rewizyjna

26 listopada (pon.)

6. Komisja Rolnictwa…

27 listopada (wtorek) godz. 900

7. Komisja Szkolnictwa…

30 listopada (piątek) godz. 945

Każde opróżnienie pojemnika, to koszt dla Gminy

Całe butelki zajmują dużo miejsca w pojemnikach

godz. 930

i powodują ich szybkie zapełnianie, co ma wpływ na

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie

znaczne obciążenia finansowe Gminy.

Listopad 2007r.
Jeżeli

przed

wrzuceniem

zebranych

opakowań

do pojemnika, każde zostanie maksymalnie zgniecione,
to częstotliwość wywozu będzie mniejsza, a co się z tym
wiąże zredukujemy koszty tego działania.
Burmistrz Gminy i Miasta
Krzysztof Szkudlarek

OGŁOSZENIE
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych informuje, że istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach grupy socjoterapeutycznej mających na
celu udzielanie pomocy i wsparcia dla rodzin współuzależnionych.
Celem jest:
- psychoprofilaktyka (integracja terapeutyczna),
- psychoedukacja (np. dylematy związane z emocjonalnością, konflikty rodzinne, trudności adaptacyjne),
- poradnictwo ( jako podstawowa forma krótkotrwałego
komunikatu i kontaktu z terapeutą),
- interwencja (jako forma wsparcia w psychoterapii we
współpracy z psychologiem, psychiatrą).

▪ 5

listopada

Ireneusz Kwapich

▪ 12

listopada

Jerzy Skrzypek

▪ 19

listopada

Eugeniusz Czaplicki

▪ 26

listopada

Grzegorz Kaźmierczak

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Bogusław Mołodecki
pełni dyżury w każdy poniedziałek.
Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej i Radnych odbywać się będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie pokój nr 23, w godz. od 14:00 do godz. 15:00.

Telefon zaufania
Od dnia 03.04.2007r. uruchomiony został dyżur interwencyjno - wspierający dla osób
z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.
Porady udzielane są osobiście lub telefonicznie
w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca od
godz. 1800 do godz. 1900 w Punkcie Konsultacyjnym - Witkowo, ul. Sportowa 15

Formą udzielania pomocy są indywidualne sesje treningowe, interpersonalne dla osób dorosłych i młodzieży.
Sesja w każdą środę od godz. 1800 do godz. 1900
Miejsce spotkań: Ośrodek Terapeutyczny ul. Sportowa 15 w Witkowie.

numer telefonu zaufania

061 4778134

Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny
Adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, 62-230 Witkowo ul. Gnieźnieńska 1
Zespół Redakcyjny: Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska, Anna Kwapich, Krzysztof Dziel.
Skład Graficzny: Krzysztof Dziel Druk: Drukarnia Majorczyk.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Niezamówionych materiałów i utworów redakcja nie zwraca.

tel. (061) 477 81 94 (wew. 31)
fax: (061) 477 88 55
e-mail: promocja@witkowo.pl
www.witkowo.pl
www.bip.witkowo.pl
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