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Powiatowy Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej Mielżyn 2008
W dniu 09 października 2008 roku z inicjatywy Zarządu LOK Powiatu
Gnieźnieńskiego pod kierownictwem prezesa Zarządu LOK p. Andrzeja
Kostenskiego, który realizując przyjęty przez Zarząd LOK Powiatu
Gnieźnieńskiego „Plan działalności”, w porozumieniu z dyrekcjami szkół
i miejscowych Władz Administracyjnych, zgodnie z tradycją, zorganizowali tym razem „Powiatowy Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni

3. Kanke Zuzanna - pieśń patriotyczna
„ Rozszumiały się wierzby płaczące”
4. Szymańska Marta - pieśń patriotyczna „ O mój rozmarynie”
II miejsce - ZSP Trzemeszno: opiekunowie p. Justyna Kaniasty, Anna Kryger- Lewandowska,

3. Krzewińska Izabela - pieśń patriotyczna „ Marsz, Marsz Polonia”
4. Tyczka Julita - pieśń patriotyczna
„Pierwsza Brygada”
Drużyna II LOK Gniezno reprezentowała Powiat Gnieźnieński w Konkursie
Wojewódzkim.

1. Agata Konopa - recytacja „ Wyjście
z Polski” S Goszczyński
2. Paulina Posłuszna - recytacja:
„Ojczyzno Nasza” A Fredro
3. Natalia Szczepańska - pieśń patriotyczna „Biały Krzyż” K Klenczon
4. Natalia Skąpska - pieśń patriotyczna „Mury” Jacek Kaczmarski
III miejsce - Gimnazjum Witkowo:
opiekun p. Elżbieta Drozdowska
1. Robaszkiewicz Kinga - recytacja
„Wywłaszczony” Trepiłowska
2. Musidlak Martyna - recytacja
„Odmarsz” Zb. Paygert

Po wręczeniu nagród i wyróżnień
wszystkim zwycięzcom, przewodniczący Jury - prezes Zarządu LOK Powiatu
Gnieźnieńskiego p. Andrzej Kostenski
podziękował
uczestnikom Konkursu
i ich opiekunom za liczny udział,
a zwycięzcom życzył dalszych sukcesów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek
dobrymi drożdżówkami z Pracowni
Cukierniczej Andrzeja Kostenskiego.

o tematyce Patriotycznej” w ZSP w Mielżynie.
Do konkursu przystąpiło 9 drużyn 4 osobowych z 9 szkół powiatu Gnieźnieńskiego. Były to szkoły: III LO
z Gniezna, I LO z Gniezna, II LO
z Gniezna, Gimnazjum nr 3 z Gniezna,
ZSP Trzemeszno, Gimnazjum z Orchowa, Gimnazjum z Ostrowitego, Gimnazjum z Witkowa, Gimnazjum z Mielżyna
W Komisji Jury zasiedli:
- przewodniczący: Andrzej Kostenski prezes Zarządu LOK Powiatu Gnieźnieńskiego
- Marian Gadziński - zastępca burmistrza gminy i miasta Witkowa
- Anna Śledzińska - polonistka Szkoły
Podstawowej nr 2 w Witkowie
- sekretariat prowadziła - Anna Dolata
- specjalista ds. szkolenia i działalności
gospodarczej w OSK LOK Witkowo
Sponsorami nagród i wyróżnień byli:
1. Urząd Miejski Gniezno - prezydent:
Jacek Kowalski 3 puchary za 1, 2, 3
miejsce oraz 2 nagrody (komplety
długopisów) za wyróżnienia.
2. Zarząd LOK Powiatu Gnieźnieńskiego - prezes Andrzej Kostenski 4
nagrody: MP3 za I miejsce drużynowo.
3. Urząd Gminy i Miasta Witkowo burmistrz Krzysztof Szkudlarek 4
nagrody: książki za II miejsce
drużynowo.

4. Gimnazjum Mielżyn - dyrekcja: 4
nagrody na zajecie III miejsca
drużynowo - komplet długopisów.
Komisja Jury w trakcie Konkursu
oceniała: recytację utworu poetyckiego
o charakterze patriotycznym oraz
wykonanie piosenek patriotycznych.
Po przeprowadzeniu przesłuchań,
zgodnie z przyjętym regulaminem
Konkursu, Komisja Jury dokonała
punktacji, zgodnie z którą ustaliła
wyniki Konkursu i tak:
I miejsce drużynowo zajęła Szkoła: II
LO Gniezno zdobywając 212 punktów
II miejsce zdobyła drużyna z: ZSP
Trzemeszno uzyskując 207 punktów
III miejsce zdobyła drużyna z: Gimnazjum Witkowo zdobywając 205
punktów.
Wyróżnienia za recytację uzyskały
dwie uczennice: Olga Sierańska - II LO
Gniezno, Marianna Skąpska - ZSP
Trzemeszno.
Nazwiska przodujących drużyn:
I miejsce - II LO Gniezno: opiekun
drużyny p. Czesław Kruczek
1. Plachtij Pamela - rezytacja „ Nie
ma Kraju” J Tuwima
2. Sierańska Olga - recytacja „ Przypis
do Ojczyzny” J Ratajczak

Marian Krawczyk

To się wydarzyło w „trójce”
Czwartego października obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt.

Wielu wrażeń dostarczyła wędrówka

zostali do wspólnego, głośnego czyta-

W naszej szkole w dniach 6.10 - 10.10.2008r. uczniowie ze wszystkich
klas wykonali prace plastyczne na temat: „Moje wymarzone zwierząt-

podziemnymi

nia. Ogłoszony został konkurs plastycz-

innymi do kaplicy św. Kingi - patronki

ko”, które zostały ocenione i zaprezentowane na wystawie.

uzyskane

ze

zbiórki

ny na logo biblioteki szkolnej.

rzenia

Pasowanie na ucznia to zawsze

komór

duże przeżycie dla pierwszaków, ich

historię

rodziców i wychowawców. Taka uro-

wyeksploatowanych
Uczniowie

poznali

kopalni i zdobyli wiadomości na temat

czystość miała miejsce 29.10.08r. Było

zastosowania soli. Do pracowni przy-

ślubowanie i pasowanie, pamiątkowe

rodniczej przywieźli bryłki soli, także

upominki, życzenia od gości: zastępcy

tej najpiękniejszej - w odcieniach różu.

burmistrza Gminy i Miasta Witkowa p.

nika i panie: G. Jastrzębska i A. Woś.

li nagrody - czapeczki z logo firmy
REBA

między

górników solnych, czy możliwość obejsolnych.

Autorzy wyróżnionych prac otrzyma-

korytarzami,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

baterii,

uczniowie zaprosili nauczycieli i pra-

w którą zaangażowali się wcześniej

cowników szkoły na uroczysty apel.

uczniowie, ich rodzice i pracownicy

Zaprezentowali się w programie przy-

szkoły. W Dniu Drzewa, 10 październi-

gotowanym przez E. Pilichowską i B.

ka miała miejsce zbiórka makulatury

Pokorę. Były wiersze, piosenki, życze-

pod hasłem: „Ratujmy polskie drzewa -

nia i zdrowe upominki - jabłka.

miejsce życia wielu gatunków zwie-

Również w październiku uczniowie

rząt”. Makulatura w naszej szkole

z klas IV i V uczestniczyli w wycieczce

zbierana jest przez cały rok, ale tym

do

razem osiągnęliśmy rewelacyjny wynik.

wychowawców:

Jednego dnia 852 kg ! Akcja poprze-

K. Kotecką, H. Nowak i B. Rajską.

dzona została prezentacją multimedial-

Miejscem, które pojechali zobaczyć

ną pod hasłem: „Zbieraj makulaturę”.

była kopalnia soli. Dużym przeżyciem

Organizatorem akcji był Klub Przyrod-

był zjazd, na głębokość 600 metrów.

Kłodawy

zorganizowanej
G.

przez

Jastrzębską,

Mieli

możność

kupienia

naprawdę

M.

Gadzińskiego,

Rady

Rodziców,

ciekawych pamiątek w przyzakłado-

Dyrekcji Szkoły, starszych koleżanek

wym sklepie.

i kolegów.

W czasie

występu nasi

Dnia

najmłodsi uczniowie pokazali czego już

Książki 27.10.08r. uczniowie wysłuchali

się nauczyli, a to wszystko pod okiem

przygotowanej przez aktyw bibliotecz-

swoich nauczycielek B. Nowak i T.

ny audycji pod hasłem.: Umiejętność

Sienkiewicz.

Z

racji

Międzynarodowego

czytania i uczenia sie w twojej bibliotece

szkolnej.

Najmłodsi

zaproszeni

(B.R.) (J.A.)

Jesienne zabawy w Przedszkolu
Choć wyczekiwana przez wszystkich Złota Polska Jesień drobnymi
kroczkami zmienia nasze otoczenie w prawdziwy polski jesienny krajobraz, to w Przedszkolu Miejskim „Bajka” możemy ją zauważyć na każdym kroku w całej krasie.

Wszystkie przedszkolaki z wielkim
zapałem i ciekawością przystąpiły do
poznawania przyrody w bezpośrednim
kontakcie, poprzez słuch, wzrok, zapach, smak i dotyk.

Wszystkie
przeżycia,
wrażenia
i spostrzeżenia dzieci mogą przekazać
w czasie rozmów, w piosenkach,
w wierszach w twórczości plastycznej
i wesołej zabawie.

Punktem wyjścia dla naszych wspólnych przedszkolnych poczynań było
opracowanie i wdrożenie do realizacji
projektu edukacyjnego pt. „Kolorowy
Rok”.

do Skorzęcina, w czasie spacerów po
najbliższej okolicy. Chętnie i z wielkim
zaangażowaniem gromadziły w salach
jesienne dary z lasów, sadów, pól
i ogródków tworząc bajecznie kolorowe

Swoje wrażenia i pomysłowość
twórczą przedszkolaki mogły przedstawić w pracach plastycznych. Prace
wszystkich przedszkolaków, barwne
i kolorowe, stały się pretekstem do

kąciki przyrody. Wielką radość przyniosły dzieciom zajęcia kulinarne w czasie
których kroiły i mieszały przygotowując

zorganizowania jesiennej galerii, podziwianej przez wszystkich rodziców.
Podsumowaniem całotygodniowych

pyszne owocowe sałatki, szaszłyki
i soczki.
Wszystkie te działania przeplatane
były jesienną piosenką, wierszem
i tańcem.

spotkań z jesienią była jesienna inscenizacja oraz barwny jesienny korowód
dzieci całego przedszkola i wesoła
zabawa.

Jesienne spotkania i wspólna wesoła zabawa przebiegała pod hasłem
„W królestwie barw jesieni”.
Wszystkie dzieci mogły podziwiać
jesienne krajobrazy podczas wycieczki

Danuta Sosnowska

„Niech żyją chłopcy”
„Niech żyją chłopcy” pod takim hasłem 8 października odbyła się uroczystość szkolna z okazji Dnia Chłopca. Integracyjną zabawę rozpoczęły
przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego Żaneta Kuszak i Klaudia
Janaszak, które w uroczysty i żartobliwy sposób doceniając zalety męskiego, uczniowskiego grona przywitały wszystkich zgromadzonych
uczniów i nauczycieli. Przedstawiły harmonogram zmagań dla wybranych drogą losowania szczęśliwców.

klasa
klasa
klasa
klasa

III – Szymon Słowiński
IV – Mateusz Włodarczyk
V – Jakub Nowaczyk
VI – Szymon Juchacz

Gimnazjum
klasa I – Jakub Kułaga

Jury w składzie dyrektor szkoły
U. Potaś, M. Czarnecka - Schelenz,
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Marta Ostymowicz oraz Magdalena Szcześniak oceniały prace konkursowe chłopców.
Konkursowe zmagania rozpoczęto
od konkursu wieszania firanek i tu
bezkonkurencyjni okazali się przedstawiciele klasy II gimnazjum. Styl, pomy-

swoich starszych kolegów w efektownym malowaniu paznokci.
Podsumowując dorobek artystyczny
męskiego grona jury wyłoniło laureatów, którymi zostali uczniowie klasy
III gimnazjum: Wojciech Ziółkiewicz,
Adam Mikołajczak i Mateusz Dżygała.
- Gratulujemy!!!
Dziewczęta sporządziły listę chłopców, którzy zostali zaliczeni do grona

klasa II – Damian Nowaczyk
klasa III – Wojciech Ziółkiewicz
Tę wspaniałą szkolną uroczystość

słowość i dokładność wiązania krawatów okazały się domeną uczniów klasy
III gimnazjum. Najlepszymi kreatorami
mody z wdzięcznych i zwiewnych
materiałów okazali się przedstawiciele
klasy II gimnazjum. Talentem plastycznym i wiedzą dotyczącą znajomości
z zakresu motoryzacji wykazali się
uczniowie klasy III gimnazjum. Ostatnie zadanie najlepiej wykonali uczniowie klasy I gimnazjum bijąc „na głowę”

przygotowały pod kierunkiem opiekunki SU Doroty Feręc uczennice: Klaudia
Janaszak, Żaneta Kuszak, Magdalena
Szcześniak, Joanna Uścińska, Justyna
Szewczyk, Agnieszka Liberkowska,
Marta Ostymowicz.

najmilszych i najsympatyczniejszych
kolegów. „…Każdy z nich liczne ma
talenty, każdy uprzejmy i uśmiechnięty. Każdy Cię miło zaskoczyć może,
kiedy po prostu Ci w czymś pomoże…”
Dziękujemy!
Oto Ci, z których możecie brać
przykład:
Szkoła Podstawowa
klasa I – Piotr Jadrych
klasa II – Krystian Janaszak

Rekwizyty wykonały organizatorki,
a sponsorem nagród był SU.
(G.G.)

Z działalności Szkolnego Koła Caritas
Wolontariat to współcześnie popularne określenie działalności dla dobra

wszystkim: cierpliwość, pokonywanie

Gnieźnieńskiej. W trakcie uroczystości

innych. Samo słowo pochodzi z języka łacińskiego volontarius i znaczy:
dobrowolny, chętny. Tak więc wolontariat, to dobrowolna, bezpłatna,

nieśmiałości, większa tolerancja, poko-

wręczyła legitymacje

ra, otwartość na ludzi, pewność siebie,

Szkolnego Koła Caritas nowo pasowa-

odwaga w działaniu. Dla wielu naszych

nym wolontariuszom, a opiekunowie

wolontariuszy istotne jest wzmacnianie

pamiątkowe dyplomy dziękując uczen-

postawy pomocy, zaspokajając potrze-

nicom za roczną działalność w kole, za

bę dawania i pomagania. Szkolne Koło

wspólnie przeprowadzone akcje chary-

ale świadoma działalność na rzecz drugiego człowieka. Wolontariat to
praca charytatywna.

członkowskie

Szkolne Koło Caritas, które działa

na drugiego człowieka, na jego potrze-

Caritas jest dobrym narzędziem wycho-

tatywne, twórcze pomysły i otwarte

przy Szkole Podstawowej nr 3 im.

by. Zachęcenie do działalności społecz-

wawczym. Kształtuje cechy i umiejęt-

serce na potrzeby drugiego człowieka.

Lotnictwa Polskiego w Witkowie opiera

nej poprzez wspólną zespołową pracę.

ności, które pozwalają dzieciom uwie-

Aby zachęcić pozostałych uczniów do

się właśnie na wolontariacie. W listopa-

Uczenie

poszanowania

rzyć w siebie i swoje możliwości. Dzia-

włączenia się

dzie obchodzić będzie piątą rocznicę

i współodpowiedzialności. Wzmacnia-

łalność w kole pomaga przełamać

w bieżącym roku szkolnym, omówiono

działalności. Koło zostało utworzone na

nie właściwych postaw społecznych.

własne bariery oraz stereotypy doty-

krótkie sprawozdanie z dotychczasowej

mocy dekretu Arcybiskupa Metropolity

Szerzenie

czące innych ludzi.

działalności wolontariatu. Opiekunowie

Gnieźnieńskiego H. J. Muszyńskiego

uczniów szkoły. W wolontariuszach

17 październik był dniem szczegól-

przybliżyli pojęcie wolontariatu. Nakre-

z dnia 17.11.2003 r. Ramy działalności

kształtujemy wartości chrześcijańskie

nym dla: Justyny Hekert, Klaudii Kuch-

ślili na czym polega praca wolontariu-

wolontariatu wyznacza statut. Ważne

tj.: miłość, tolerancję i zrozumienie.

ty, Justyny Manuszak, Klaudii Owsiak,

sza.

Dominiki Płusa, Magdaleny Wiśniew-

z działalności w Szkolnym Kole Caritas,

skiej i Soni Wolek.

a uczennice podzieliły się swoimi od-

wydarzenia z życia koła dokumentowane są w kronice SKC.

wzajemnego

praw

człowieka

wśród

Poprzez wolontariat nasi członkowie
są wrażliwi na potrzeby innych ludzi:

w działalność

Wymienili

korzyści

koła

płynące

czuciami dotyczącymi pracy w kole.

Opiekunowie p. Marlena Webner i p.

osób chorych, ludzi starszych, samot-

Uroczystość pasowania miała miej-

Magdalena Kazecka do działalności

nych oraz niepełnosprawnych. Zdoby-

sce podczas apelu, w którym uczestni-

Po pasowaniu i wspólnych zdjęciach

w Szkolnym Kole Caritas, w charakte-

wają nowe umiejętności interpersonal-

czyli uczniowie klas piątych i szóstych.

do kroniki SKC udaliśmy się na skrom-

rze

ne, nabierają pewności siebie, spraw-

Szczególnym gościem była pani Sylwia

ny poczęstunek. Uroczystość pasowa-

dzają swoje możliwości. Włączenie

Augustynowicz - koordynator do spraw

nia na stałe wpisała się w kalendarz

uczniów w wolontariat przyczynia się

projektu i wolontariatu Caritas Archi-

imprez szkolnych.

Obszarem działania Szkolnego Koła

do ich rozwoju społeczno - emocjonal-

diecezji Gnieźnieńskiej.

Caritas jest: szkoła, a w niej kolega

nego. Cechy charakteru, które człon-

Pani Augustynowicz omówiła cele,

działań i akcji charytatywnych Szkolne-

i koleżanka, potrzebujący pomocy.

kowie wskazują jako nabyte pod wpły-

zadania oraz główną ideę Centrum

go Koła Caritas przy Szkole Podstawo-

Celem wolontariatu jest: uwrażliwienie

wem działania społecznego to przede

Wolontariatu

wej nr 3 w Witkowie.

w o lo n t a r i u s z a,

(zachęcają)

uczniów

zapraszają
klas

piątych

i szóstych.

Caritas

Gorąco zachęcamy do wspierania

Archidiecezji

(M. K.)

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
Oto mija pierwszy miesiąc roku
szkolnego. Z ochotą zabraliśmy się
do pracy (u niektórych widać to nawet

po ocenach). I już 19 września 2008 r.
sprzątaliśmy naszą okolicę w ramach
akcji „Sprzątanie Świata”. Kto mógł,
ten zbierał .A najbardziej się cieszyliśmy, gdy poszukaliśmy puszki. Dlaczego? Ponieważ rozpoczął się konkurs
„Zbieramy puszki”. A pani Bartczakorganizatorka V edycji konkursu
powiedziała, że rower będzie czekał,

trzeba tylko dużo tych puszek zebrać.
Święto pieczonego ziemniaka
odbyło się 3 października 2008 r.

Samorząd Uczniowski wraz z panią
Ewą Popek, przygotował wiele atrakcji. Były zawody sportowe: biegi

na którym podziękowano za wieloletnią pracę na rzecz tutejszej szkoły
Panu Antoniemu Ziobrowskiemu
nauczycielowi z racji przejścia na

dzień dla uczniów klasy pierwszej.
W tym dniu składają uroczyste ślubowanie na sztandar szkolny, że będą
sumiennie wypełniać obowiązki ucznia,

emeryturę. Na uroczystości obecni
byli: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Prezes Zarządu Oddziału Gminy
i Miasta ZNP w Witkowie Aneta Jędrzejczak, emerytowani nauczyciele,
pracownicy obsługi i administracji oraz
uczniowie, którzy wraz z opiekunami
przygotowali część artystyczną. Były
wiersze i piosenki, wyrazy podziękowania od wszystkich, były występy taneczne. Wszyscy, a szczególnie Jubilat,
byli bardzo wzruszeni. Nad całością

godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, przestrzegać regulaminu szkoły. Pierwszaki i oddział przedszkolny
przygotowały część artystyczną pod
czujnym okiem swej wychowawczyni,
pani Ewy Popek. Wszyscy zgodnie
orzekli, że zdali egzamin na Pierwszaka, a zeróweczka na Żaka Przedszkolaka i pan dyrektor mógł dokonać aktu
pasowania. W tym dniu wystąpili dla
swych nauczycieli uczniowie samorządu uczniowskiego, składając im najser-

czuwały: Elżbieta Skudzawska, Małgorzata Frąckowiak i Ewa Bartczak.
Ślubowanie klasy pierszej - (13
października 2008 r.) to szczególny

deczniejsze życzenia z okazji Dnia
Nauczyciela. Zaprezentowali humorystyczny program artystyczny pod
kierunkiem pani Ewy Popek.

w workach, rzut gumiakiem, podania
ziemniaka, slalom między palikami
z wiaderkiem ziemniaków. Były też
konkursy: na „plakat ziemniaczany”
i wiadomości o ziemniakach. Wszyscy
się doskonale bawili zwłaszcza, że na
koniec można było spróbować gotowanych ziemniaków z gzikiem. Smacznego !!!

Uroczysty apel na cześć Antoniego Ziobrowskiego. Dnia 9 października 2008 r. odbył się uroczysty apel,

Ewa Bartczak

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mielżynie
„Serdeczne życzenia, gorące życzenia” z okazji święta Komisji Edukacji
Narodowej gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi
w imieniu wszystkich uczniów ZSP w Mielżynie złożyli w tym roku najstarsi uczniowie szkoły - przedstawiciele klasy III gimnazjum. W humorystyczny sposób, z wdziękiem i gracją przedstawili scenki z życia klasy
oraz instrukcję odróżniania nauczyciela od ucznia, co wywołało śmiech
widzów i gromkie oklaski.

Uroczystą akademię uświetnili swą
obecnością Zastępca Burmistrza G i M
Witkowo Marian Gadziński, Przewodniczący Komisji Szkolnictwa RM Piotr
Jóźwik, proboszcz parafii ks. Krzysztof
Domagalski, przedstawiciele Rady
Rodziców, emerytowani nauczyciele.
Dyrektor szkoły Urszula Potaś przywitała przybyłych na akademię gości,
pracowników szkoły, oraz zgromadzo-

nych rodziców i uczniów. Złożyła życzenia dziękując za ofiarną pracę,
opiekę, życzliwość, twórczą postawę
i zaangażowanie. Dzień ten, stał się
również okazją do wręczenia Nagrody
Dyrektora. W gronie najlepszych znalazły się: pp. Elżbieta Kowalska, Halina
Lisiak, Barbara Nowakowska, Henryka
Gadzińska, Grażyna Pudło, Hanna
Gulińska, Małgorzata Klimaszewska,
Dorota Feręc, Monika Kustner. Spośród
pracowników administracji i obsługi
wyróżnione zostały: pp. Karolina

dynator kampanii Grażyna Grzybowska, Grażyna Pudło, Dorota Feręc,
Henryka Gadzińska, Barbara Nowakowska, Aleksandra Grylewicz. Dyplomy i zegary ścienne otrzymali uczniowie klas I i II gimnazjum, klasy II, III

zyczną przygotował Michał Bocheński.
Dużym zainteresowaniem wśród
uczniów, nauczycieli i rodziców cieszyła
się również gazetka „Nauczyciele dawniej i dziś” przygotowana przez Samorząd Uczniowski.

i IV szkoły podstawowej, dzieci i młodzież korzystające ze świetlicy szkolnej
oraz uczeń klasy II SP Dawid Patrzek.
Nad przebiegiem części artystycznej
czuwała Hanna Gulińska - wychowawca klasy III gimnazjum, oprawę mu-

„Wszystkiego najlepszego! Stoliczka
zaczarowanego, co spełnia wszystkie
marzenia i sny.” Dziękujemy za wszystkie serdeczne życzenia i kwiaty.

Szczepankiewicz, Joanna Wieczorek,
Wiesława Mikołajczak, Ewa Kaźmierczak, Halina Łukasiewicz.
Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo otrzymała Beata Bil - Gurzęda.
Przechodnią statuetkę „Najlepszy
nauczyciel” uczniowie przyznali w tym
roku p. Henryce Gadzińskiej.
Życzenia wielu sukcesów w pracy

zawodowej, życiu osobistym, osiągnięć
i szczytnych celów w pracy dydaktyczno - wychowawczej złożyli pracownikom szkoły Marian Gadziński i przewodnicząca Rady Rodziców Gabriela
Szeszycka.
Zastępca Burmistrza G i M Witkowo
podsumował udział uczniów i nauczycieli w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2008”. Certyfikaty za zaangażowanie
w działaniach wspierających nowoczesną profilaktykę otrzymały: pp. Koor-

(G.G.)

Kółko historyczne SPnr 2 w Witkowie

Groźne uzależnienia to nie tylko alkohol!
Jakim zagrożeniem dla człowieka są uzależnienia wiemy wszyscy. Naj-

Uczniowie z kółka historycznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie

bardziej ten problem znają ci, którzy zetknęli się z nim pośrednio lub
bezpośrednio. Najczęściej o uzależnieniu mówimy wówczas, gdy osoba

od 2006 r. opiekują się grobem powstańca wielkopolskiego - Franciszka
Świerkowskiego znajdującym się na cmentarzu parafialnym w Witko-

nadużywa alkoholu, narkotyków, leków czy tytoniu.

wie.

Coraz częściej spotykamy się
z innymi „przyzwyczajeniami”, które
wymykając się spod kontroli stają się
niebezpieczne. Mowa tu o uzależnieniu
od gier hazardowych, oglądania telewizji i Internetu. Ten ostatni problem
dotyka najczęściej dzieci i młodzież.
Co zrobić, by kolejne osoby nie
padły ofiarą nałogu? By młode pokolenie zrozumiało jego siłę? To pytanie
przyświecało myśli zorganizowania
spotkania z osobą, która sama doświadczyła tego problemu.

Franciszek Świerkowski urodził się
w 1870 r. w Osiecznie. W Witkowie
osiedlił się jeszcze przed pierwszą
wojną światową. Prowadził sklep papierniczy i handlował dewocjonaliami.
W momencie wybuchu Rewolucji Witkowskiej wszedł w skład Rady Robotniczo - Żołnierskiej. Aktywnie uczestniczył przy boku Ignacego Knasta przywódcy powstania w działaniach
zmierzających do przejęcia władzy
z rąk niemieckich w Witkowie i okolicy.
W okresie międzywojennym był sekretarzem Związku Powstańców Wielko-

Uczestnicy
spotkania
usłyszeli
o prywatnych przeżyciach i problemach z jakimi borykał się nasz gość,
ale również o problemach ludzi, którym udało się pokonać uzależnienie.
Młodzi słuchacze usłyszeli też o losach
chłopca, którego całym światem stał
się komputer, co zostało opisane
w książce pt.: „Diament”.
Własne doświadczenia i zaobserwowane przypadki stały się inspiracją do
twórczości. Książki autorstwa Jana
Krasnodębskiego mają uświadomić

polskich oraz współorganizował harcerstwo w Witkowie. We wrześniu
1939 r. za działalność patriotyczną
został rozstrzelany wraz z innym powstańcem Adamem Szczepańskim
przez żołnierzy lub policjantów niemieckich w Mielżynie.
Uczniowie
uporządkowali grób,
usunęli porastającą wokół roślinność,
zatknęli wykonane przez siebie chorągiewki z wizerunkiem orła Wojsk Wielkopolskich oraz zapalili znicze.
Mariusz Zborowski

Biuro Informacji
Na początku listopada na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta
w Witkowie uruchomione zostało Biuro Informacji czynne w godzinach
pracy Urzędu poniedziałek od 8,00 do 16,00, wtorek - piątek od godziny 7,30 do 15,30.

W dniu 9 października br. na zaproszenie Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Witkowo na spotkanie z młodzieżą gimnazjalną przyjechał Jan
Paweł Krasnodębski. Człowiek, który
szukając swojej drogi życiowej, wpadł
w sidła alkoholu. Po wielu latach trwania w uzależnieniu, korzystając z pomocy terapeutów, udało się jemu
wyjść „na prostą”. Wówczas sam
przyjął rolę terapeuty. Obok doświadczeń życiowych, ważnym zapleczem w
tej pracy były rozpoczęte wcześniej
studia psychologiczne.

ogrom zagrożeń, jakie niosą uzależnienia. Zainteresowanych jego twórczością zapraszamy do naszej biblioteki,
gdzie wśród wielu ciekawych książek
znajdują się również egzemplarze
autorstwa Jana Pawła Krasnodębskiego.
Spotkanie sfinansowane zostało przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo za co serdecznie dziękujemy.
(W.G.)

Podstawowym celem działalności
Biura Informacji jest poprawa jakości
i komfortu obsługi mieszkańców. Pracownik Biura Informacji Pani Edyta
Pawlaczyk udziela informacji o: zakresie działania referatów Urzędu, rodzaju, miejscu i trybie załatwiania poszczególnych spraw, sposobie ich
załatwiania np. można między innymi

złożyć wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego.
Biuro Informacji to miejsce, w którym osoba zainteresowana otrzyma
karty informacyjne, wnioski (w wypełnieniu których pomocą służy pracownik biura).
(K.Dz.)

Pomoc z Wielkopolskiego Banku Żywności

Nagrody dla nauczycieli

Ponad 50 ton żywności, w tym mleko mąka, kasza, cukier, makaron,

Dzień Edukacji Narodowej to dzień szczególny dla wszystkich nauczy-

ser żółty, dżem, płatki kukurydziane i musli, trafi do dwóch tysięcy
najbardziej potrzebujących osób z terenu gminy i miasta Witkowo.

cieli. Z okazji tego święta we wszystkich szkołach odbyły się uroczyste
apele.

Od poniedziałku, 17 listopada Zarząd
Sto w arzys zenia Re habilitacy jnoKulturalnego „Promyk” w Witkowie
i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie
zaczęli rozprowadzać żywność. Umowę
odnośnie dostarczania żywności ze
Związkiem Stowarzyszeń Wielkopol-

skiego Banku Żywności w Poznaniu
podpisał Krzysztof Szkudlarek, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, który
od kilku lat na głównego partnera w
rozdaw aniu ży wnośc i wyz nacz a
„Promyk”. - Co roku zabiegam o to
żeby z tej pomocy skorzystało jak
najwięcej osób. Sprowadzenie żywności za ponad sto tysięcy złotych w
znacznym stopniu odciąży budżet

domowy najbardziej potrzebujących,
a te pieniądze, które wydane byłyby
na ten cel można wykorzystać na inne
potrzeby. Jednak to przedsięwzięcie
nie byłoby możliwe bez wsparcia
i zaangażowania innych ludzi, a przede
wszystkim głównego partnera jakim
jest „Promyk” - powiedział Burmistrz

Krzysztof Szkudlarek. Bardzo chętnie
przyłączyliśmy się do akcji rozdawania
żywności dla potrzebujących, jednak
nasza działalność się na tym nie kończy. Jeszcze w tym roku organizujemy
olimpiadę jesienno-zimową oraz wigilię
dla naszych członków - dodał L. Rajzel, prezes „Promyka”.
(na)

lom. Przekazując gratulacje i życzenia
podziękował nauczycielom za ich
zaangażowanie, efektywną, twórczą
i odpowiedzialną pracę.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
wszystkim pracownikom oświaty
z terenu naszej gminy przekazał najserdeczniejsze gratulacje i życzenia.
Z tej też okazji dnia 14 października
2008r. w Urzędzie Gminy i Miasta
w Witkowie Burmistrz Krzysztof Szkudlarek wręczył swoją nagrodę szczególnie wyróżniającym się nauczycie-

W tym roku nagrody otrzymali:
▪ Danuta Goch - Nauczyciel w Przedszkolu Miejskim w Witkowie,
▪ Barbara Zamiara - Nauczyciel
w Przedszkolu Miejskim w Witkowie,
▪ Zdzisław Bosacki - Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Gorzykowie,
▪ Anna Zdanowska- Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie,
▪ Czesław Nowaczyk - Nauczyciel
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie,
▪ Małgorzata Napierała - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
w Witkowie,
▪ Beata Bil-Gurzęda - Nauczyciel
Zespołu Szkolno Przedszkolnego
w Mielżynie,
▪ Jolanta Chyba - nauczyciel Gimnazjum w Witkowie,
▪ Teresa Szczerba - Nauczyciel Gimnazjum w Witkowie.
(K.Dz.)

Szansa na rozwój wsi!

Katalog firm

W dniu 21 października w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Kostrzynie odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami

Gwiazdka - Czesława Piasecka

i władzami Kostrzyna dotyczące opracowania Lokalnej
Strategii Rozwoju w ramach programu LEADER na lata
2009-2015. Na spotkanie przybyli wszyscy zainteresowani
przyszłością polskiej wsi.

Spotkanie jest kontynuacją cyklu
spotkań zorganizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie
Światowid we współpracy z lokalnymi
władzami i Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego. Projekt
skierowany jest do mieszkańców gmin
wchodzących w skład LGD: Czerniejewa, Łubowa, Trzemeszna, Witkowa,
Mieleszyna, Gniezna, Niechanowa,
Nekli, Kostrzyna, Kiszkowa, Kleszczewa
oraz Pobiedzisk.
Program Leader w latach 2009-2015
przewiduje środki na następujące
działania:
▪ Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej.
▪ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
▪ Odnowa i rozwój wsi.
▪ Małe projekty zgodne z Lokalną
Strategią Rozwoju.
W czasie spotkań Karolina StrugałaJankowska, prezes Stowarzyszenia
Światowid przedstawiała główne założenia programu Leader oraz informowała, w jaki sposób mieszkańcy wsi
mogą starać się o uzyskanie dofinansowania w ramach tego programu.

Adres ul. Północna 4d, 62-230 Witkowo
Telefon: 519 105 159
Opis: produkcja i sprzedaż ozdób choinkowych i świątecznych

Uczestnicy spotkań wzięli udział
w pracach nad kształtem Lokalnej
Strategii Rozwoju, która określi zakres
dofinansowywanych projektów.
Mamy nadzieję, że propozycje
dofinansowania w ramach programu
Leader, przedstawione na spotkaniach
spotkają się z zainteresowaniem
mieszkańców i gmin naszej LGD i że
wszyscy zainteresowani wykorzystają
tę wielką szansę i w odpowiednim
terminie złożą wniosek.
Wszystkie osoby zainteresowane
dofinansowaniem w ramach programu
Leader mogą uzyskać szczegółowe
informacje pod nr tel. 061 427 59 50
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: swiatowid@lubowo.pl albo
odwiedzając osobiście siedzibę Stowarzyszenia Światowid w Łubowie.
Sfinansowane przy udziale środków
Województwa Wielkopolskiego
w ramach realizacji zadania publicznego „Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych poprzez działania mające
na celu dostosowanie lokalnych strategii rozwoju do wymagań rozwoju
obszarów wiejskich”.
Serdecznie zapraszamy na kolejne
spotkania dotyczące opracowania
Lokalnej Strategii Rozwoju, które
odbędą się w następujących dniach:
24 listopad 2008 r. Godz. 10.00
Nekielski Ośrodek Kultury w Nekli
26 listopad 2008 r. Godz. 10.00
Sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy
Pobiedziska
Anna Nawrocka

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę, w celu rolniczego wykorzystania, nieruchomości,
położonych w Maleninie i Ćwierdzinie
Przetarg dotyczy:
1.Części działki nr 81, o pow. 1,38 ha położonej w Maleninie.
2. Części działki nr 73/5, o pow. 0,28 ha, położonej w Ćwierdzinie.
Przetarg odbędzie się 19 grudnia 2008r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy
ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, pok. nr 15.

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 6000 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

Z Prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 16 października odbyło
się posiedzenie Komisji Szkolnictwa,
Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.
Większość czasu poświęcono sprawom
oświaty. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą dowozu uczniów do
szkół podstawowych i gimnazjów oraz
z danymi dotyczącymi oddziałów
przedszkolnych, pod kątem planowanej

zgłoszonych przez Komisję w ostatnich
miesiącach.
W dniu 23 października odbyło
się posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania
Porządku Publicznego. O sposobie
realizacji wniosków zgłoszonych przez
Komisję w ostatnich miesiącach, poinformował p.Marian Gadziński - Zastęp-

Komisja Rolnictwa
Porządku Publicznego. Komisja wysłuchała informacji o przebiegu prac
konserwacyjnych prowadzonych na
terenie gminy, przedstawionej przez p.
Ryszarda Nowakowskiego - Prezesa
Gminnej Spółki Wodnej i p. Mariusza

Kolejnym tematem posiedzenia była
informacja nt. zwalczania choroby
Aujeszkyego u świń, przedstawiona
przez p.Krzysztofa Tamiołę - przedstawiciela ODR. Członkowie Komisji obejrzeli również prezentację multimedial-

Komisja Szkolnictwa
reformy oświaty. Uczestniczący
w posiedzeniu dyrektorzy szkół przybliżyli członkom Komisji problemy wychowawcze dzieci i młodzieży oraz przedstawili potrzeby remontowe na 2009r.
Na zakończenie posiedzenia członkowie Komisji odwiedzili Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, w nowej
siedzibie, przy ul.Polnej 4.
W dniu 20 października odbyło
się posiedzenie Komisji Finansów
i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

ca Burmistrza Gminy i Miasta. Następnie Komisja zapoznała się z bieżącą
działalnością instytucji obsługujących
rolnictwo. Informację o działalności
Spółdzielni Kółek Rolniczych przedstawiła p.Maria Dykszak - Prezes SKR,
informację o działalności Gminnej
Spółdzielni „SCH” - p.Eugeniusz Zamiar
- Prezes GS, a informację na temat
kredytów dla rolników przedstawiła
p.Emilia Salska - przedstawiciel Banku
Spółdzielczego.

Komisja Rolnictwa
Trzaskowskiego - Kierownika robót
w Gminnej Spółce Wodnej. Wspólnie
z p.Andrzejem Banaszyńskim - Kierownikiem Wydziału Usług Komunalnych
w ZGK, szeroko omówiono sprawy
związane z utrzymaniem porządku
i czystości na terenie miasta i gminy.

Komisja Finansów
Głównym tematem posiedzenia była
analiza sytuacji finansowej Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji, przedstawionej przez p.Zofię Nowakowską pełniącą obowiązki Dyrektora OKSiR-u,
p.Dorotę Grześkowiak - księgową
Ośrodka i p.Romana Popka - Kierownika Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Komisja ponadto zapoznała
się z danymi dotyczącymi funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Gorzykowie oraz wysłuchała informacji
p.Mariana Gadzińskiego - Zastępcy
Burmistrza, o realizacji wniosków,

W dniu 29 października odbyło
się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Kontrolowano wydatki w zakresie
kultury fizycznej i sportu masowego
oraz finanse Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Witkowie za III kwartały
br. , przedstawione przez p.Zofię
Nowakowską - pełniącą obowiązki
Dyrektora OKSiR oraz p.Romana Popka - Kierownika Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
W dniu 30 października odbyło
się posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania

Posiedzenie Komisji Rolnictwa

ną na temat tej choroby. Pani Anna
Kwapich - inspektor w Urzędzie Gminy
i Miasta, omówiła procedurę związaną
z pomocą dla rolników w związku
z klęską suszy (wnioski kredytowe,
wnioski o zasiłki celowe).
(B.R.M.)

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie
Listopad 2008r.
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Paweł Lisiak

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Bogusław Mołodecki pełni dyżury
w poniedziałki.
Szanowni Mieszkańcy !
Wielkopolska Spółka Gazownictwa Oddział – Zakład Dystrybucji
Gazu Poznań realizuje I etap gazyfikacji i rozpoczął budowę sieci
gazowej obejmującą następujące obszary: miejscowości
Kołaczkowo, Chłądowo, Witkówko oraz miejscowość Dębina
i Ruchocinek wzdłuż drogi do miejscowości Powidz. W granicach
miasta Witkowo budową sieci gazowej objęte są następujące ulice:
Armii Poznań, Czerniejewska, Dębińska, Dworcowa, Gnieźnieńska,
Kosynierów Miłosławskich, Park Kościuszki, Skorzęcka, Sportowa,
Strzałkowska, Szkolna, Warszawska, Powstańców Wielkopolskich,
Wrzesińska.
Zapraszamy na spotkanie mieszkańców wymienionych wyżej ulic
i miejscowości celem przedstawienia możliwości przyłączenia do
sieci gazowej i korzystania z gazu ziemnego. Szczegółowe
informacje będziemy udzielać (wraz z możliwością wystąpienia
o warunki przyłączenia) w dniu 26 listopada 2008 roku od godz.
16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1. Serdecznie zapraszamy.
Jednocześnie w trakcie opracowywania jest dokumentacja
projektowa dla pozostałej części miasta Witkowo, na podstawie
której rozpoczniemy budowę sieci gazowej w przyszłym roku. Dla
mieszkańców z tych obszarów w terminie późniejszym
zorganizujemy także spotkanie informacyjne, o czym powiadomimy
odrębnie.
Zapraszamy
również
wszystkich
zainteresowanych
przyłączeniem do sieci i odbiorem paliwa gazowego do jednostek
terenowych Gazowni Poznańskiej, których adresy podano poniżej:
▪ Biuro Obsługi Klienta Gniezno ul. Chrobrego 24/25

tel.: (0 61) 426 46 57
▪ Biuro Obsługi Klienta Poznań ul. Grobla 15,
tel.: (0 61) 854 52 83

Gminna Komisja
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dyżury Przewodniczącego Rady i Radnych odbywać się będą w Urzędzie
Gminy i Miasta w Witkowie, pok. 23 w godz. od 14,00 do 15,00.

Terminarz posiedzeń
Listopad 2008r.

1. Komisja Szkolnictwa…17 listopada (poniedziałek) godz. 10,00
2. Komisja Rolnictwa…
3. Komisja Finansów…

18 listopada (wtorek)
19 listopada (środa)

4. Sesja Rady Miejskiej
5. Komisja Rewizyjna

21 listopada (piątek)
godz. 12,00
24 listopada (poniedziałek) godz. 9,30

6. Komisja Rolnictwa i Komisja Szkolnictwa
27 listopada (czwartek)

godz. 9,00
godz. 9,00

godz. 9,30

Cykl szkoleń specjalistycznych i spotkań
informacyjnych dla rolników
z gminy Witkowo w roku 2008
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Zespół Doradczy
w powiecie gnieźnieńskim, rozpoczyna
ostatni cykl szkoleń specjalistycznych
i spotkań informacyjnych dla rolników
z gminy Witkowo w roku 2008.
Harmonogram szkoleń przedstawia się następująco:
24.11.2008 r. godz. 10.00 sala nr 1 UGiM Witkowo
1. Bilans paszowy i bilans nawozowy w gospodarstwach rolnych.
08.12.2008 r. godz. 10.00 sala nr 1 UGiM Witkowo
1. Programy rolno - środowiskowe na lata 2007-2013
2. Przykład testowania gospodarstwa rolnego pod kątem spełnienia wymogów wzajemnej zgodności a otrzymywaniem dopłat
obszarowych.
Bardzo zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowej zwłaszcza tych rolni-

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych informuje, że od dnia
15 września 2008r. w każdy poniedziałek i wtorek
od godz. 16.00 - 18.00 w Budynku Oświatowym przy
ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie (I piętro
- gabinet pielęgniarki) można skorzystać z pomocy
psychologa.

ków, którzy uczestniczą w programach rolno-środowiskowych lub zamierzają je
rozpocząć od 2009 r. (zmiany w wymaganiach), którzy planują inwestycje
w gospodarstwach oraz tych, którzy zamierzają poddać swoje gospodarstwa
ocenie w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności.
W związku z tym, że niektóre szkolenia mają ograniczoną ilość uczestników
bardzo proszę o dokonywanie zapisów tel. 061 4778 194 wew. 28, kom. 600
438 285 lub osobiście UGiM w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pokój nr 7.
Ponadto przypominam, że cały czas przyjmowane są zgłoszenia-zapisy chętnych i tych którym wyszły uprawnienia do odbycia kursu ochrony roślin.

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

Ð±³-a³§ Õ¿-¦¬¿²±©½±³
Ö»¼²§³ ¦ ²¿¶°±©¿a²·»¶-¦§½¸ °®±¾´»³-©ô ¦©·g¦¿²§½¸ ¦ ±-m¿¾·»²·»³ µ±²¼§½¶·
µ¿-¦¬¿²±©½¿ ¾·¿m»¹± ¶»-¬ °±¶¿©·»²·» -·6 -¦®±¬-©µ¿ µ¿-¦¬¿²±©½±©·¿½¦µ¿ò Ö»-¬ ±²
²·»©·»´µ·³ ³±¬§´»³ ± ¼m«¹±„½· ¦¿´»¼©·» îôèóíôè ³³ò

Õ¿-¦¬¿²±©½±³Œò Æ±-¬¿m ±² ¦¿·²·½¶±©¿²§

Ù·³²¿¦¶«³ ·³ò ßò Þ±®§-¿ © É·¬µ±©·» ¹®¿¾·m¿

© îððë®±µ« °®¦»¦ Ú«²¼¿½¶6 Ò¿-¦¿ Æ·»³·¿

´·„½·» µ¿-¦¬¿²±©½¿ ¾·¿m»¹± °®¦§ «´·½§

· º·®³6 Ý´»¿® Ý¸¿²²»´ Ð±´¿²¼ò Óm±¼¦·»a

Í¬®¦¿mµ±©-µ·»¶ò Æ»¾®¿²± îð °»m²§½¸ ©±®µ-©
¦»-½¸²·6¬§½¸ ´·„½· µ¿-¦¬¿²±©½¿ ¾·¿m»¹±ô µ¬-®»

Ù®±•²» ¼´¿ ®±„´·² -g ´¿®©§ ¬»¹± -¦µ±¼²·µ¿ô

´«¾

¦±-¬¿m§ «-«²·6¬» °®¦»¦ Æ¿µm¿¼ Ù±-°±¼¿®µ·

µ¬-®» ¾§¬«¶g © ³·ga-¦« ´·„½·ò Í¦µ±¼²·µ· ¦·³«¶g

© ¼m«a-¦§³ ½¦¿-·» °®¦»¦ ·½¸ µ±³°±-¬±©¿²·»

Õ±³«²¿´²»¶ô ¿ ²¿-¬6°²·» ¦«¬§´·¦±©¿²»ò Ö»-¬

© °±-¬¿½· °±½¦©¿®µ·ô ±¬±½¦±²»¶ µ±µ±²»³

© °®§¦³·» °®¦§µ®§¬»¶ ¦·»³·g ´«¾ º±´·gô ¹¼¦·»

¬± ¶»¼²¿µ ôôµ®±°´¿ © ³±®¦« °±¬®¦»¾Œò

© ±°¿¼m§½¸ ´·„½·¿½¸ò Ð±½¦©¿®µ· ¦·³«¶g½» -g

¬»³°»®¿¬«®¿ ³«-· ±-·g¹²g: °±²¿¼ ìð±Ýò

³±a²¿

¾¿®¼¦± ±¼°±®²» ²¿ ²·-µ·» ¬»³°»®¿¬«®§ò
Ò¿¶°®±-¬-¦g
©¦¹´6¼»³

· ²¿¶¾»¦°·»½¦²·»¶-¦g
¬±µ-§½¦²±„½·

É

²·-¦½¦§:

°·g¬»µ

°®¦»¦

-°¿´»²·»

îéòïðòîððè®ò

ßµ¬§©²§ «¼¦·¿m «½¦²·-© ²¿-¦»¶ -¦µ±m§
©

«½¦²·±©·»

±¹-´²±°±´-µ·»¶

¿µ½¶·

œÐ±³-a³§

°±¼

Ù·³²¿¦¶«³ ·³ò ßò Þ±®§-¿ ©¦·6´· «¼¦·¿m

µ¿-¦¬¿²±©½±³Œ ³¿ ²¿ ½»´« µ-¦¬¿m¬±©¿²·»

³»¬±¼g

© ±¹-´²±°±´-µ·»¶ ¿µ½¶· ¹®¿¾·»²·¿ ¦»-½¸²·6¬§½¸

©m¿„½·©§½¸

±¹®¿²·½¦¿¶g½g ©§-¬6°±©¿²·» -¦µ±¼²·µ¿ ¶»-¬

´·„½· µ¿-¦¬¿²±©½-© ¾·¿m§½¸ ¦¿¿¬¿µ±©¿²§½¸

© ³±a´·©·» ²·»¦³·»²·±²§³ -¬¿²·» ±¬¿½¦¿¶g½»

¦¾·»®¿²·» ±°¿¼m§½¸ ´·„½· · ²¿¬§½¸³·¿-¬±©» ·½¸

°®¦»¦ -¦®±¬-©µ¿ µ¿-¦¬¿²±©½±©·¿½¦µ¿ò

²¿- „®±¼±©·-µ± ¼¦·„ · © °®¦§-¦m±„½·ò

²·-¦½¦»²·»ô ¿¾§ ²·» ¼±°«„½·: ¼± ©§´±¬«
³±¬§´·ò Ô·„½·» ©®¿¦ ¦ °±½¦©¿®µ¿³· -¦µ±¼²·µ¿

°±-¬¿©

¼´¿

¦¿½¸±©¿²·¿

ßµ½¶¿ ¹®¿¾·»²·¿ ´·„½· ®»¿´·¦±©¿²¿ ¶»-¬
©

®¿³¿½¸

°®±¹®¿³«

×®»²¿ Þ±®§-

œÐ±³-a³§

Ð±©-¬¿/½¦§ ³¿®-¦
É „®±¼6 èòïðòðè ®ò ±¼¾§m -·6 ××× Ð·»-¦§ Í¦µ±´²§ Î¿¶¼ Ð±©-¬¿/½¦§ ¼± Ó·»´a§²¿ò Î¿¶¼
±®¹¿²·¦±©¿²§ ¶»-¬ °®¦»¦ Í¦µ±m6 Ð±¼-¬¿©±©g ²® î © É·¬µ±©·» ±¼ îððê ®ò
· °±„©·6½±²§ ¶»-¬ °±©-¬¿/½±³ ©·»´µ±°±´-µ·³ ¦ É·¬µ±©¿ ó Ú®¿²½·-¦µ±©·
”©·»®µ±©-µ·»³« · ß¼¿³±©· Í¦½¦»°¿/-µ·»³«ô µ¬-®¦§ ©» ©®¦»„²·« ïçíç ®ò ¦±-¬¿´·
®±¦-¬®¦»´¿²· °®¦»¦ a±m²·»®¦§ ´«¾ °±´·½¶¿²¬-© ²·»³·»½µ·½¸ © Ó·»´a§²·»ò
Ù®«°¿ îë «½¦²·-© µ´¿- °·g¬§½¸ · -¦--¬§½¸ ©®¿¦ ¦ ©§½¸±©¿©½¿³·æ Ó¿®·«-¦»³ Æ¾±®±©-µ·³ô

Ì±³¿-¦»³ Ü»-µ±©-µ·³ô Ý¦»-m¿© »³
Ò±©¿½¦§µ·»³ ©§®«-¦§m¿ ²¿ ¬®¿-6 ³¿®-¦«
´·½¦g½g ±µòçôë µ³ ¼± Ó·»´a§²¿ -°±¼ Í¦µ±m§
Ð±¼-¬¿©±©»¶ Ò® î © É·¬µ±©·»ò
É °±°®¦»¼²·½¸ ´¿¬¿½¸ ¬®¿-¿ ©·±¼m¿ °®¦»¦
Ü6¾·²6ô Ùm-a§²§ ¼± Ó·»´a§²¿ © ¬§³ ®±µ«
©§°®¿©¿ °±©6¼®±©¿m¿ °®¦»¦ É·¬µ±©±ô
Ñ¼®±©gaô Ó·»´a§²ò

Ð± ¼±¬¿®½·« °±¼ °±³²·µ ®±¦-¬®¦»´¿²§½¸
°±©-¬¿/½-© Ð¿² Ó¿®·«-¦ Æ¾±®±©-µ·
°®¦§°±³²·¿m ± ©§¼¿®¦»²·¿½¸ ¦ ïçíç ®ò µ¬-®»
³·¿m§ ¬¿³ ³·»¶-½»ò Ü¦·»½· -µm¿¼¿¶g½ ¸±m¼
°±©-¬¿/½±³ ¦¿°¿´·m§ ¦²·½¦»ò Î¿¶¼ ¦¿µ±/½¦§m
-·6 ±¹²·-µ·»³ °±mg½¦±²§³ ¦ °·»½¦»²·»³
µ·»m¾¿-»µò
øÓòÆò÷øÕòÜ¦ò÷

œÉ·»´µ±°±´-µ¿ ²¿ µ±´¿²¿½¸Œ
Ü¦·»/ ïë °¿•¼¦·»®²·µ¿ îððè ®±µ« ¦±-¬¿²·» ¦¿°·-¿²§ © µ®±²·µ¿½¸ Ù·³²¿¦¶«³ ·³ò
ß¼¿³¿ Þ±®§-¿ © É·¬µ±©·» ¶«a °± ®¿¦ ¼®«¹· ¦m±¬§³· ¦¹m±-µ¿³·ò Ð± ©§¹®¿²·« ©
œ½«¹´¿½¸Œ ³·-¬®¦±-¬© °±©·¿¬« ¹²·»•²·»/-µ·»¹± © -¦¬¿º»¬±©§½¸ ¾·»¹¿½¸
°®¦»m¿¶±©§½¸ ²¿-· ³·-¬®¦±©·» ø¼¦·»©½¦6¬¿ · ½¸m±°½§÷ «¼¿´· -·6 ²¿ º·²¿m ©±¶»©-¼¦µ·
¬§½¸ ¾·»¹-© ¼± ¾¿®¼¦± ¦²¿²»¶ ³·»¶-½±©±„½· ©±¶»©-¼¦¬©¿ ©·»´µ±°±´-µ·»¹±ô
-m§²g½»¶ ¦» -¬¿¼²·²§ µ±²· ó Î¿½±¬«ò

Ð± ¦»-¦m±®±½¦²§½¸ -«µ½»-¿½¸ô ¹¼¦·»
¼¦·»©½¦6¬¿ · ½¸m±°½§ ¦ Ù·³²¿¦¶«³ ¦¿¶6´·
°·»®©-¦» ³·»¶-½¿ô ²·» ©·»®¦§´·„³§ô a» ¸·-¬±®·¿
³±a» -·6 °±©¬-®¦§:ô ¿´» ¶»¼²¿µ ²¿-·
-°±®¬±©½§ °± ¾¿®¼¦± ¼±¾®§½¸ ¦³·¿²¿½¸
±¼²·»„´· ©-°¿²·¿m§ -«µ½»-ò Ü¦·»©½¦6¬¿
· ½¸m±°½§ œ¦²±©« ©§¹®¿´·Œ · ±µ¿¦¿´· -·6 ²¿¶´»°-·
© ©±¶»©-¼¦¬©·» ©·»´µ±°±´-µ·³ò Ö¿µ¿ -¦µ±¼¿ô
a» ²¿ º·²¿´» ©±¶»©-¼¦µ·³ ¬¿ ·³°®»¦¿ -·6
µ±/½¦§ò

Ü¦·»©½¦6¬¿ ©§-¬g°·m§ © -µm¿¼¦·»æ
Õ±¦m±©-µ¿ Ö¿¹±¼¿ô Ö¿©±®-µ¿ Ò¿¬¿´·¿ô É·g½»µ
Õ´¿«¼·¿ô Ô¿½·«¹¿ Ó·®·¿³ô Ý¸³·»´»©-µ¿
Ó¿®¬§²¿ô Ú®g½µ±©·¿µ Ð¿«´·²¿ô Í¬®¿²½
Õ¿®±´·²¿ô Ì«¾¿½µ¿ Ü±³·²·µ¿ô Ù¿´¿²¬ Ó¿®¬§²¿ô
Õ±¦·/-µ¿ Õ¿®±´·²¿ · ®»¦»®©±©¿ Õ©¿°·½¸
Ü±³·²·µ¿ò Í¬¿®¬±©¿m± íç ¦»-°±m-©ò
Ý¸m±°½§ ¬±æ Õ®¿´ Õ¿®±´ô Þ·²µ·»©·½¦ Þ¿®¬±-¦ô
Þ±¶¿®-µ· Ð¿¬®§µô Í¦»-¦§½µ· Ð¿¬®§µô Í±¾½¦§µ
Ð¿¬®§µô Ô·°·/-µ· Þ¿®¬±-¦ô Ø¿² Ö¿µ«¾ô ß¼¿½¸

Ü¿³·¿²ô Æ·-mµ±©-µ· ß¼®·¿²ô Ø¿² Ó·½¸¿m
· ®»¦»®©±©· ó Þ¿®¬µ±©·¿µ Í»¾¿-¬·¿²
· Æ·-mµ±©-µ· Ð¿¬®§µò Ñ°·»µ«²¿³· ¬§½¸
¦»-°±m-©ô µ¬-®¦§ ®-©²·»a °®¦§½¦§²·´· -·6 ¼±
©-°¿²·¿m»¹± -«µ½»-« ¾§´· Ð¿©»m Ð·²·¿®-µ·
· Õ®¦§-¦¬±º Ò±©·/-µ·ò
Ò¿-· ³·-¬®¦±©·» ©» ©-°-m¦¿©±¼²·½¬©·»
É·»´µ±°±´-µ·½¸ ×¹®¦§-µ Óm±¼¦·»a§ Í¦µ±´²»¶
îððèñîððç ¦¼±¾§´· ¿a ïðð °«²µ¬-©ò
É ·³°®»¦·» -¬¿®¬±©¿´· ®-©²·»a «½¦²·±©·»
-¦µ-m °±¼-¬¿©±©§½¸ ¿ ²¿-¦ °±©·¿¬
®»° ®»¦»²¬±©¿m ¿ ¼ ®«a §²¿ ¦» Í¦ µ±m§
Ð±¼-¬¿©±©»¶ Ò® î © É·¬µ±©·»ò Ð±©·±¼m± ·³
-·6 œ¬®±½¸6Œ ¹±®¦»¶ô ¿´» ©„®-¼ -¬¿®¬«¶g½§½¸ ìð
¦»-°±m-©ô ¦¿¶6´· ¾¿®¼¦± ¼±¾®» ¾± ¼®«¹·»
³·»¶-½»ò Ü®«a§²¿ ©§-¬g°·m¿ © -µm¿¼¦·»æ

Õ·»®¦»µ Ó¿®¬¿ô Õ¿-°®¦§µ Ó·m±-¦ô Ó¿¶½¸®¦¿µ
Ð¿¬®§½¶¿ô Ò±©¿½¦§µ Ü¿²·»´ô Í¦»-¦§½µ¿
Ø¿²²¿ô Í¬¿®½¦»©-µ· Ó¿®·«-¦ô Ü¦·«¾¿µ
Ð¿«´·²¿ô Ó·»´½¿®»µ Ø«¾»®¬ô Í¦»º»® Õ¿®±´·²¿ô
Õ±©¿´-µ· Õ¿®±´ · ®»¦»®©±©¿ ó ß´»µ-¿²¼®¿
Æ·»´·/-µ¿ò Ñ°·»µ«²»³ · ¼±¾®§³ ¼«½¸»³
¦»-°±m« ¾§m¿ Û´a¾·»¬¿ Ý·»„´·½µ¿ò
Í«µ½»-§ ²¿-¦§½¸ œ³·-¬®¦-©Œ ¼±½»²·m§
©m¿¼¦» -¿³±®¦g¼±©» Ù³·²§ · Ó·¿-¬¿ò
Þ«®³·-¬®¦ Ù³·²§ · Ó·¿-¬¿ ó Õ®¦§-¦¬±º
Í¦µ«¼´¿®»µô © ¼²·« îé °¿•¼¦·»®²·µ¿ ¾®ò
¦±®¹¿²·¦±©¿m «®±½¦§-¬» -°±¬µ¿²·»
¦ œ³·-¬®¦¿³· É·»´µ±°±´-µ·Œ º«²¼«¶g½ ·³
¾»¦°m¿¬²§ ©§¶¿¦¼ ²¿ ¾¿-»²ò

Ì»³¿¬ ±¾½§ ¼´¿ ¬»¶ ¹®«°§ ±¼¾·±®½-©ô ¿´»
©§¬m«³¿½¦±²§ © °®±-¬§ · ¶¿-²§ -°±--¾
«½¦§²·m -©±·-¬g ¦¿¾¿©6 ¼´¿ ½¿m»¶ô -¬«
¼©«¼¦·»-¬± ±-±¾±©»¶ ¹®«°§ò É ¬»² -°±--¾

©¿a²§½¸ ©§¼¿®¦»²·¿½¸ ¦ ¶»¹± a§½·¿ò
Ð±¼ µ±²·»½ -°±¬µ¿²·¿ ±¼¾§m¿ -·6 ³·²·
œµ±²º»®»²½¶¿ °®¿-±©¿Œò Ü¦·»½· ³·¿m§
³²--¬©± °§¬¿/ô ²¿ µ¬-®» ¦²¿³·»²·¬§ ¹±„:
½¸6¬²·» · ©§½¦»®°«¶g½± ±¼°±©·»¼¦·¿mò Ð¿²
Ù®¦»¹±®¦ ©°·-§©¿m ¼»¼§µ¿½¶» © ¦¿µ«°·±²§½¸
µ-·gaµ¿½¸ò
Ò¿ ¬± -°±¬µ¿²·» ¼¦·»½· °®¦§²·±-m§ µ©·¿¬§ô
µ¬-®» ©®6½¦§m§ ¦ ©§®¿¦¿³· ©¼¦·6½¦²±„½· ¦¿
³·´» -°6¼¦±²» ½¸©·´»ò
Ñ ©°m§©·» ¬»¹± -°±¬µ¿²·¿ ²¿ «½¦²·-©
„©·¿¼½¦§ º¿µ¬ô a» ¶«a © ²·»-°»m²¿ í ¹±¼¦·²§
°± ¶»¹± ¦¿µ±/½¦»²·«ô ³¿³¿ ¶»¼²»¹±
¦ «½¦»-¬²·µ-©ô °®¦§-¦m¿ ©§°±a§½¦§: ¼´¿ -§²¿
µ-·gaµ6 ¬»¹±a ¿«¬±®¿ò Ì± ©m¿„²·» ¶»-¬ ²¿¹®±¼¿
¼´¿ ²¿- ¦¿ ¦±®¹¿²·¦±©¿²·» ·³°®»¦§ô ²¿ µ¬-®g
½¦»µ¿´·„³§ °®¿©·» ¬®¦§ ´¿¬¿ò

øÍòßò÷

Ù®¦»¹±®¦ Õ¿-¼»°µ» © É·¬µ±©·»
É ¼²·« ê ´·-¬±°¿¼¿ ¾®ò ²¿-¦» ³·¿-¬± ±¼©·»¼¦·m Ð¿² Ù®¦»¹±®¦ Õ¿-¼»°µ»ò Ö»¹± ©·¦§¬¿
¾§m¿ -¦½¦»¹-´²¿ô ¹¼§a °®¦§¶»½¸¿m ²¿ -°±¬µ¿²·» ¦ ³m±¼§³· ½¦§¬»´²·µ¿³·ò ×³°®»¦¿
¦±®¹¿²·¦±©¿²¿ ¦±-¬¿m¿ °®¦»¦ Þ·¾´·±¬»µ6 Ð«¾´·½¦²g Ó·¿-¬¿ · Ù³·²§ É·¬µ±©±ò

Æ» ©¦¹´6¼« ²¿ ¼«ag ´·½¦¾6
¦¿·²¬»®»-±©¿²§½¸ ± «¼±-¬6°²·»²·» -¿´·
°±°®±-·m§„³§ Ü§®»µ¬±® Í¦µ±m§ Ð±¼-¬¿©±©»¶
²® í ó Ð¿²·g ß²²6 Ð¿©´«µò É§¾-® ¾§m ¬®¿º·±²§ò
É „©·»¬´·½§ -¦µ±´²»¶ °±³·»„½·´· -·6 ¦¿°®±-¦»²·
«½¦²·±©·» µ´¿- ××× ±¾« -¦µ-m °±¼-¬¿©±©§½¸ò
Ì6 ·³°®»¦6 ¦¿°´¿²±©¿m§„³§ ¶«a °®¦»¼
¬®¦»³¿ ´¿¬§ò
Ò ¿- ¦ ¹ ± „: ô ¿¾ - ± ´© »²¬ É§¼ ¦ ·¿m «
Ü¦·»²²·µ¿®-¬©¿ · Ò¿«µ Ð±´·¬§½¦²§½¸
Ë²·©»®-§¬»¬« É¿®-¦¿©-µ·»¹±ô °«¾´·µ±©¿m
³ò·²ò © œÐ±´·¬§½»Œò Æ¿¼»¾·«¬±©¿m ¶¿µ± ¿«¬±®
¼´¿ ¼¦·»½· · ¦¿½¦gm °®¿½6 © þ”©·»®-¦½¦§µ«þô °±
®±µ« ¿©¿²-±©¿m ²¿ -¬¿²±©·-µ± ®»¼¿µ¬±®¿

²¿½¦»´²»¹±ò Ñ¼ ¬¿³¬»¶ °±®§ ±°«¾´·µ±©¿m
©·»´» ¾¿¶»µô ¾¿„²· · ±°±©·¿¼¿/
© œ ” © · » ® - ¦ ½ ¦ § µ « Œô © œ Ý · « ½ ¸ ½ · Œô
© œÕ±³·µ-±©·»Œô © œÉ»-±m§½¸ ´·¬»®µ¿½¸Œô
© ©·»´« ¿²¬±´±¹·¿½¸ ¬©-®½¦±„½· ¼¦·»½·6½»¶ô
¬¿µa» © °±¼®6½¦²·µ¿½¸ò É§¼¿m µ·´µ¿ µ-·ga»µ
¼´¿ ¼¦·»½· ³m±¼-¦§½¸ · -¬¿®-¦§½¸ò Æ¿¶³«¶» -·6
®-©²·»a °·-¿²·»³ -½»²¿®·«-¦§ ¼± -»®·¿´·
· °®±¹®¿³-© ¬»´»©·¦§¶²§½¸ò
Ö¿µ ¬®¿º²§³ °±- «²·6 ½·»³ ¾§m ±
¦¿°®±-¦»²·» Ð¿²¿ Õ¿-¼»°µ»ô ³±a²¿ ¾§m±
°®¦»µ±²¿: -·6 ¶«a © °·»®©-¦§½¸ ³·²«¬¿½¸
-°±¬µ¿²·¿ò Î±¦°±½¦gm ¶» © ²·»¬§°±©§ -°±--¾
ó ³-©·g½ ± ¦©·g¦µ¿½¸ º®¿¦»±´±¹·½¦²§½¸ò

-¦§¾µ± · ¦ m¿¬©±„½·g ²¿©·g¦¿m µ±²¬¿µ¬
¦ ¼¦·»:³·ò Ó-©·m ± -©±¶»¶ °®¿½§ô ½¦§¬¿m
º®¿¹³»²¬§ ²¿°·-¿²§½¸ °®¦»¦ -·»¾·» «¬©±®-©ò
Ë½¦»-¬²·½§ -°±¬µ¿²·¿ «-m§-¦»´· ± µ·´µ«

øÉòÙò÷

