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Witkowskie

„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim
– Gmina i Miasto Witkowo” – Inauguracja projektu

24 stycznia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Witkowie w ramach inauguracji projektu
pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie
gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo” odbyło się
spotkanie informacyjne dotyczące realizacji prac
objętych tym zadaniem. W spotkaniu
zorganizowanym przez Mariana Gadzińskiego –
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo udział wzięli Roman
Sucholas – Prezes Spółki Feniks Budownictwo Sp. z o.o.
– Wykonawca robót budowlanych oraz
zainteresowani właściciele terenów, przez które
przebiegać będzie projektowana droga dla rowerów.

W trakcie spotkania Burmistrz omówił zakres prac
objętych zadaniem oraz etapy realizacji robót.
Obecni omówili również warunki odszkodowań za
zniszczone plany podczas realizacji robót oraz formy
wykupu terenu po zakończonej budowie.
Zakres prac objętych projektem dotyczy
wybudowania drogi dla rowerów na odcinkach
Chłądowo-Kamionka, Kamionka-Skorzęcin oraz na
ul. Kosynierów Miłosławskich i Nowej w Witkowie,
wybudowania dwóch parkingów P&R oraz B&R,

tworzących zintegrowane węzły przesiadkowe
w miejscowościach Skorzęcin oraz Witkowo, montażu
21 nowych lamp na ul. Kosynierów Miłosławskich
w Witkowie, 1 nowej lampy hybrydowo-solarnej na
ścieżce w Chłądowie oraz 6 nowych lamp
hybrydowo-solarnych wzdłuż ścieżki KamionkaSkorzęcin, montażu tablicy multimedialnej. Celem
głównym projektu jest stworzenie zrównoważonego
systemu transportowego, na obszarze Gminy i Miasta
Witkowo, poprzez zwiększenie roli transportu
publicznego.
Termin zakończenia robót planowany jest na
31 lipca 2018 r. Wartość robót opiewa na kwotę
3 731 059,58 zł brutto. Promocja projektu to kwota
50 000,00 zł. Projekt jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości
1 684 227,60 zł.
Sylwia Mietlicka

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo
na lata 2018-2023
29 stycznia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Witkowie w ramach konsultacji społecznych
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta
Witkowo na lata 2018-2023” odbyło się spotkanie
z mieszkańcami Gminy i Miasta Witkowo.
W trakcie posiedzenia Grzegorz Kamiński,
reprezentujący Fundację „Partnerzy dla Samorządu”,
zapoznał zebranych z najważniejszymi tematami
związanymi z opracowanym dokumentem.
W dalszej części spotkania członkowie Zespołu ds.
rewitalizacji przyjęli opracowany „Program
Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 20182023”.
Sylwia Mietlicka

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
22, 23 i 25 stycznia obradowały Komisje Rady
Miejskiej. Komisja Finansów zapoznała się z informacją
o opłatach za zajmowanie pasa drogowego oraz
z obszerną informacją na temat uchwalonych
i oczekujących na uchwalenie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Z zaproszonymi
na posiedzenie Prezesami Klubów Sportowych
członkowie Komisji Oświaty omówili działalność tych
Klubów w 2017 r. i ich plany na 2018 rok. Zapoznano się
również z planowanymi na okres ferii zajęciami
sportowo-kulturalnymi. Radni wchodzący w skład
Komisji Rolnictwa wspólnie z przedstawicielami
Powiatowej Izby Rolniczej omówili działalność tej Izby.
Ponadto zapoznano się z działalnością Ośrodka
Doradztwa Rolniczego i działalnością Gminnej Spółki
Wodnej.

22 lutego odbyła się kolejna, XXXV sesja Rady
Miejskiej w Witkowie. Po otwarciu sesji Przewodniczący
Rady Miejskiej i Burmistrz Gminy i Miasta złożyli
gratulacje i życzenia Sołtysowi nowo utworzonego
Sołectwa Małachowo Szemborowice – Beacie
Tomaszewskiej oraz ponownie wybranej na Sołtysa
Sołectwa Małachowo Złych Miejsc – Elżbiecie
Grabowskiej.
Po wysłuchaniu przez Radę informacji Burmistrza
o działalności międzysesyjnej oraz informacji Dyrektora
Biblioteki Publicznej o działalności tej instytucji,
przystąpiono do podejmowania uchwał. Rada

podjęła:
ź uchwałę Nr XXXV/276/2018 i uchwałę
Nr XXXV/277/2018 o Statucie Sołectwa Małachowo
Szemborowice i o zmianie Statutu Sołectwa
Małachowo Złych Miejsc;
ź uchwałę Nr XXXV/277/2018 o inkasie podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości (ustalenie
inkasenta w nowo utworzonym Sołectwie Małachowo
Szemborowice);
ź uchwałę Nr XXXV/278/2018 o Programie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz o zapobieganiu
bezdomności zwierząt;
ź uchwałę Nr XXXV/279/2018 o zmianie uchwały
o konsultacjach społecznych;
ź uchwałę Nr XXXV/280/2018 o przyjęciu Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta na lata 20182023;
ź uchwałę Nr XXXV/281/2018 zmieniająca uchwałę
o usługach opiekuńczych;
ź uchwałę Nr XXXV/282/2018 o zbyciu udziałów
w prawie własności nieruchomości w Witkowie;
ź uchwałę Nr XXXV/283/2018 o planie potrzeb
w zakresie prac społecznie użytecznych;
ź uchwałę Nr XXXV/ 284/2018 o dotacjach dla
przedszkoli i szkół dla których Gmina jest organem
rejestrującym;
ź uchwałę Nr XXXV/285/2018 dotyczącą nadwyżki
środków obrotowych Zakładu Gospodarki
Komunalnej;
ź uchwałę Nr XXXV/286/2018 o zmianach
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025;
ź uchwałę Nr XXXV/287/2018 o zmianach
w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.
W końcowej części sesji Przewodniczący
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej przedstawili
sprawozdania z prac komisji w 2017 roku .
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest
wstępnie na 29 marca 2018 r.
Halina Koźniewska

Wybory Sołtysów
W związku z podziałem Sołectwa Małachowo
Złych Miejsc i utworzeniem Sołectwa Małachowo
Szemborowice zarządzono przeprowadzenie wyboru
sołtysów i rad sołeckich w tych Sołectwach.

Zebranie wyborcze w Sołectwie Małachowo Złych
Miejsc odbyło się 9 lutego 2018 r., o godz.18.00
w świetlicy wiejskiej. Na Sołtysa Sołectwa Małachowo
Złych Miejsc wybrano: dotychczasową Sołtys –
Elżbietę Grabowską. W skład Rady Sołeckiej weszli:
Magdalena Dutko, Inga Kuczyńska, Joanna Rurek,
Mariusz Rurek.

„Bal Karnawałowy”
20 stycznia w Gorzykowie w Sali „LA MIRAGE”, odbył
się „Bal Karnawałowy”, którego organizatorami była
Rada Sołtysów w składzie: Jerzy Nowak, Jadwiga
Walerczyk, Beata Starczewska oraz Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo – Marian Gadziński. Miłą atmosferę
zapewnił Zespół „DUET”.
Rada Sołtysów

Zebranie wyborcze w Sołectwie Małachowo
Szemborowice odbyło się 10 lutego 2018 r., o godz.
16.30 w pomieszczeniu Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia „Światowid”. Na Sołtysa Sołectwa
Małachowo Szemborowice wybrano: Sołtys – Beatę
Tomaszewską. W skład Rady Sołeckiej weszli: Damian
Dziencielak, Marcin Soppa, Daria Trzaskawka, Edyta
Wyrębek. Ponadto na powyższych zebraniach
mieszkańcy wyrazili opinie na temat projektów
Statutów dla tych Sołectw.
Anna Kwapich

Niezwykły jubileusz
12 lutego mieszkająca w Witkowie Aleksandra
Wesołowska obchodziła 104. urodziny. Z tej okazji
Jubilatkę odwiedziła delegacja witkowskiego
samorządu: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian
Gadziński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie
– Piotr Jóźwik, Radny Rady Miejskiej – Marek Biadasz
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Alicja
Wentland.

Pani Aleksandra urodziła się 12 lutego 1914 roku
w Witkowie jako córka Kazimierza i Leokadii
Wesołowskich. Z wykształcenia jest księgową.

Pracowała w Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Branży
Skórzanej w Witkowie, a następnie w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
Dostojna Jubilatka, nie kryła wzruszenia i radości
w związku z niecodziennymi odwiedzinami. Z gośćmi
dzieliła się swoimi wspomnieniami. Należy przyznać, że
Jubilatka nadal zachowuje sprawność, jasność umysłu
i co najważniejsze dobry humor. Raz jeszcze, składamy
Pani Aleksandrze życzenia wszelkiej pomyślności oraz
długich lat życia w dobrym zdrowiu.
Marlena Trzcińska

Przedsiębiorcy Gminy i Miasta Witkowo
26 stycznia do Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie – już po raz drugi – na
zaproszenie Burmistrza przybyli przedsiębiorcy
z terenu naszej Gminy.

Wszystkim tym, którzy z racji innych zadań i wcześniej
podjętych zobowiązań nie mogli przybyć składamy
noworoczne życzenia i zapewniamy o życzliwości.
Przybyłym dziękujemy za obecność.
Marlena Trzcińska

Noworoczne spotkanie to doskonała okazja do
podsumowania minionego roku oraz prezentacji
planów i zamierzeń na Nowy Rok. Marian Gadziński
przywitał przybyłych gości oraz przedstawił
prezentację multimedialną, w której omówił
najważniejsze działania zrealizowane w 2017 roku oraz
zagadnienia związane m.in. z budżetem,
inwestycjami, zagospodarowaniem przestrzennym,
realizacją projektów unijnych, oświatą oraz majątkiem
Gminy.
Oficjalną część uroczystości zakończył występ
kwartetu smyczkowego i wspólny toast.
Spotkanie miało na celu przede wszystkim
stworzenie okazji do dyskusji pomiędzy
samorządowcami, a przedsiębiorcami. Zaproszenie
do udziału w spotkaniu przyjęło kilkudziesięciu
przedstawicieli lokalnego biznesu.
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Komitet Honorowy powołany
31 stycznia odbyło się w Urzędzie Gminy i Miasta
Witkowo pierwsze posiedzenie Komitetu Honorowego
ds. Organizacji 100. Rocznicy Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, Odzyskania Niepodległości przez
Polskę oraz 655. Rocznicy Istnienia Witkowa.
Zadaniem tego gremium, jest przygotowanie
i koordynacja wydarzeń przewidzianych w kalendarzu
imprez gminnych na ten rok. Jak we słowie wstępu,
otwierając pierwsze posiedzenie Komitetu, podkreślił
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński
„niezwykły rok rocznic i jubileuszy”.

W trakcie posiedzenia Komitetu konsultowano
pierwsze decyzje i przedsięwzięcia, w które na szczeblu
Powiatu Gnieźnieńskiego włączyć ma się Gmina
i Miasto Witkowo. Podjęto również temat imprez
organizowanych przez różnego rodzaju placówki
i organizacje pozarządowe na terenie samej Gminy
Witkowo. Kolejne spotkanie przewidziane jest
w połowie marca bieżącego roku.
W skład Komitetu weszli: Wiesława Gąsiorowska –
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo,
Anna Malendowicz-Koteras – Dyrektor Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego
w Witkowie, Bernadetta Nowak – Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie,
Urszula Potaś – Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich
w Mielżynie, Ewa Skrzypska – Dyrektor Przedszkola
Miejskiego „Bajka” w Witkowie, Danuta Stefańska –
Prezes Klubu PTTK w Witkowie, Hanna Szeszycka –
Regionalistka, Wanda Rachut – Prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkoły w Witkowie, ks. Stanisław Goc –
Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie, Robert
Induła – Regionalista, Piotr Jóźwik – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Witkowie, Adam Kowalski –
Regionalista, Radny Rady Miejskiej, Marian Łukowski –
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa
w Witkowie/Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego OSP
RP w Witkowie, Bogusław Mołodecki – Hetman
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie,
Stanisław Rajkowski – Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Witkowie, Mariusz Zborowski – Kustosz Sali
Historii, Wojciech Ziółkiewicz – Historyk/Regionalista.
Łukasz Scheffs

Kolędowanie w Mielżynie i Gorzykowie
Prawdziwą ucztą dla ucha i ducha był koncert
w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”
z Moszczanki. Występy Zespołu odbyły się 7 stycznia
po mszy św. w kościele w Gorzykowie i Mielżynie.
„Dzielenie się opłatkiem, ubieranie choinki, śpiew
kolęd i pastorałek oraz oczywiście taniec w wykonaniu
naszych najmłodszych i starszych tancerzy to
elementy, które czynią ten spektakl szczególnie
wzruszającym”. Tak zapowiedziała występ Jolka

Marszał szefowa Zespołu. I też tak było. Występ
50-osobowej grupy z tak świątecznym koncertem
bardzo się podobał, a wrażenia były niecodzienne.
Organizatorami koncertu byli: ks. proboszcz Sławomir
Zadłużny, Rada Sołecka z Gorzykowa i Mielżyna.
Zakończeniem pobytu Zespołu był wspólny obiad
przygotowany przez panie KGW z Mielżyna
i Gorzykowa.
Gabriela Szeszycka

Koncert charytatywny w Gnieźnie
Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” i „Kapela
Odjazdowa” działające przy Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie 12 lutego
wystąpiły z koncertem charytatywnym w Domu
Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich
w Gnieźnie.

W programie przygotowanym przez Katarzynę
Wieczorek, dyrygentkę zespołu „My Młodzi”, znalazły
się piosenki z lat 1930-70, a więc utwory znane naszym
słuchaczom. Przyjęcie było bardzo ciepłe, o czym
świadczyć może fragment przekazanych

podziękowań: „Mieszkańcy, Dyrektor i Pracownicy
Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków
Terakowskich składają wyrazy najserdeczniejszych
podziękowań dla Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi”
i „Kapeli Odjazdowej z Witkowa” za odwiedziny
w naszym Domu ze wspaniałym koncertem. Państwa
odwiedziny sprawiają nam wszystkim dużo radości
i dają nam wiele wrażeń artystycznych. Jesteśmy
wdzięczni za pamięć i okazaną życzliwość”.
Wyjazd na koncert został sfinansowany ze środków
Gminy i Miasta Witkowo decyzją Burmistrza.
Dziękujemy!
Michał Bocheński

V Spotkanie Pokoleń
Już po raz piąty mieliśmy zaszczyt gościć w murach
naszej szkoły babcie i dziadków naszych uczniów.
W piątek 9 lutego spotkaliśmy się wszyscy na
uroczystości szkolnej łączącej pokolenia
i nawiązującej do święta seniorów obchodzonego
w styczniu.
W przygotowanie imprezy zaangażowani byli
zarówno uczniowie szkoły, jak i nasi najmłodsi
podopieczni z oddziałów przedszkolnych, którzy
zaprezentowali piękne wiersze i pochwalili się swoimi

umiejętnościami wokalnymi. Występ uświetniła
kabaretowa improwizacja ruchowa do rosyjskiej
piosenki przygotowana przez uczniów klasy I i III,
wywołująca na twarzach naszych gości szczere
uśmiechy. Na koniec wnuki obdarowały swoje babcie
i swoich dziadków podarunkami i wszyscy razem
zasiedli do słodkiej biesiady.
Mamy nadzieję, że tegoroczne spotkanie sprawiło
seniorom wiele radości! Na następne zapraszamy już
za rok!
Agata Pizoń, Patrycja Tyczka-Morzyńska

Regionalne Zawody w Tenisie Stołowym i Turniej Strzelecki
z Karabinka Pneumatycznego
W Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji i obiektach Szkoły Podstawowej nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie odbyły się XIX
Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów,
Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym o puchar
Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod
Honorowym Patronatem Krystyny Łybackiej – Posłanki
do Parlamentu Europejskiego – III Memoriał im.
Krzysztofa Szkudlarka. W imprezie udział wzięło 150.
uczestników w tym 120. samorządowców.
Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan w Gnieźnie, realizujące je przy
współpracy takich instytucji, placówek, organizacji
i osób, jak: Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS
w Poznaniu, Posłanka do Parlamentu Europejskiego –
Krystyna Łybacka, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Kurkowe Bractwo
Strzeleckie i Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie, Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego
w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie.
Uczestnikami zawodów byli radni, wójtowie,
burmistrzowie i starostowie z terenu 22 gmin
i 11 powiatów województwa wielkopolskiego.
Podczas oficjalnego otwarcia zebrani uczcili
minutą ciszy pamięć śp. Krzysztofa Szkudlarka –
wieloletniego Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
oraz Henryka Muchy – Radnego Rady Miejskiej
w Witkowie.
Tegoroczna edycja rozgrywek w kategorii wójtów,
burmistrzów i starostów była jednocześnie III
Memoriałem im. Krzysztofa Szkudlarka w Tenisie
Stołowym.
W uroczystości podsumowania zawodów udział
wzięła wdowa po Burmistrzu – Beata Szkudlarek, która
wspólnie z obecnym Burmistrzem Gminy i Miasta
Witkowo wręczyła super statuetki im. Krzysztofa
Szkudlarka dla najlepszej zawodniczki i najlepszego
zawodnika Turnieju. Najlepszą zawodniczką
okazała się Danuta Strzelczyk – Radna Gminy
Śmigiel, a zawodnikiem Krzysztof Deutsch –
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego.
Fundatorami pucharów klasyfikacji generalnej
gmin i powiatów w tenisie stołowym
i turnieju strzeleckim byli: Marek Woźniak – Marszałek
Województwa Wielkopolskiego, Tadeusz Tomaszewski
– Przewodniczący Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS
w Poznaniu, Dariusz Igliński – Przewodniczący Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego, Beata Tarczyńska – Starosta
Gnieźnieński, Marian Gadziński – Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo, Piotr Jóźwik – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Witkowie, Stanisław Dolaciński – Prezes
Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Bogusław
Mołodecki – Hetman Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego, Telesfor Gościniak – Radny Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego i Stanisław Rajkowski –
Dyrektor Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji
w Witkowie.
Reprezentacje najlepszych gmin i powiatów
otrzymały okolicznościowe puchary. Wręczono
również statuetki im. Henryka Muchy dla
„najstarszego” i „najmłodszego” uczestnika zawodów.
Seniorem zawodów okazał się 71. letni Wojciech
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Grodzki – Radny Gminy Golina, a najmłodszym 27. letni
Damian Wendel – Radny Gminy Łubowo.
Współorganizator całego przedsięwzięcia –
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie
zorganizowało ponadto V Otwarty Turniej Strzelecki
z Karabinka Pneumatycznego o puchar Hetmana
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie
w kategorii mężczyzn i kobiet, w którym wzięło udział
około 80 osób. W tym roku po raz pierwszy został
przeprowadzony także super pojedynek strzelecki
o „Statuetkę Brata Kurkowego śp. Krzysztofa
Szkudlarka”, w którym brali udział zawodnicy
zajmujący pierwsze miejsca w swoich kategoriach.
Statuetkę zdobyła Maria Kierzek z wynikiem 41 pkt. na
50 możliwych, 2. miejsce wywalczyła Anna
Andrzejewska – 41 pkt., 3. miejsce zajęła Zuzanna
Łyskawińska – 41 pkt., 4. miejsce przypadło Monice
Kowalczewskiej – 38 pkt. W kategorii mężczyzn:
1. miejsce zajął Michał Walczak – 46 pkt., 2. miejsce
zajął Janusz Mirek 44 pkt., 3. miejsce przypadło
Jackowi Juszczakowi – 44 pkt., a 4. miejsce wywalczył
Marian Gadziński – 44 pkt. W kwalifikacji drużynowej:
1. miejsce i puchar Prezesa Hetmana Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Witkowie wywalczyła
drużyna z Gminy Zagórów z wynikiem 166 pkt. na
200 możliwych. 2. miejsce i puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Witkowie – Piotra Jóźwika – zdobyła
drużyna z Gminy Kobylin z wynikiem 165 pkt. 3. miejsce
i puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Mariana
Gadzińskiego – zdobyła drużyna z Gminy Kórnik
z wynikiem 161 pkt. 4. miejsce i puchar Radnego Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego – Telesfora Gościniaka –
zdobyła drużyna Gminy Stare Miasto z wynikiem 161
pkt. 5. miejsce i puchar Przewodniczącego
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu – Tadeusza
Tomaszewskiego – przypadł drużynie z Gminy Golina
z wynikiem 160 pkt., a 6. miejsce i puchar Dyrektora

Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie –
Stanisława Rajkowskiego – zdobyła drużyna Gminy
Witkowo z wynikiem 158 pkt. Zawody zakończyły się
wręczeniem pucharów, medali oraz brackich
dyplomów.
Na uznanie zasługuje aktywny udział drużyny
witkowskiego samorządu w składzie: Marian
Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Piotr
Jóźwik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie,
Monika Wendel – Radna Rady Miejskiej w Witkowie,
Franciszek Bosacki, Paweł Roszyk, Tadeusz Śliwecki
oraz Marek Wiatrowski – Radni Rady Miejskiej
w Witkowie.
W czasie trwania zmagań tenisowych i strzeleckich
organizatorzy przeprowadzili kilka konkurencji
rekreacyjnych, które nie zaliczane zostały do kategorii
zespołowych. Pamiątkowe medale za zajęcie od I do
III miejsca wywalczyli: rzut lotką do tarczy
elektronicznej: Mariusz Majewski – Golina, Karol Kuszka
– Zagórów, Krzysztof Ostrowski – Oborniki, Danuta
Paluszkiewicz – Kórnik, Bożena Matuszak – Zagórów,
Krystyna Janicka – Kórnik; rzut ringo: Jarosław Mieloch
– Kórnik, Mirosław Sawicki – Stare Miasto, Grzegorz
Kreczmer – Kobylin; wyrzucanie kośćmi: Maciej Kutka –
Rogożno, Mariusz Majewski – Golina, Wojciech
Majchrzak – Bieganowo, Ewa Wysocka – Rogożno,
Joanna Mięta – Zagórów, Lucyna Wrzyszczyńska –
Rzgów
Organizację XIX Regionalnych Zawodów
Samorządowców w Tenisie Stołowym wspierała
kilkunastoosobowa grupa wolontariuszy ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, pod
opieką Pawła Piniarskiego.
Wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie
należą się słowa uznania i podziękowania.
Dziękujemy!
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan

Sukces „Vitcovii” Witkowo rocznik 2005

Vitcovia Witkowo okazała się najlepsza w turnieju
piłki nożnej młodzików rocznik – 2005 i młodsi,
rozgrywanym 6 stycznia w hali widowiskowosportowej w Mogilnie. W finale pokonała po rzutach
karnych gospodarzy z Pogoni II Mogilno.
Klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:
1. Vitcovia Witkowo, 2. Pogoń II Mogilno, 3. Pogoń
Mogilno, 4. Piast Kołodziejewo, 5. Mieszko Gniezno,
6. MKS Trzemeszno, 7. Notecianka Pakość, 8. Dąb
Potulice, 9. Kujawianka Strzelno.
Jan Szturomski

Wyróżnienie dla najlepszych

Dwa razy w ciągu roku szkolnego najlepsi
uczniowie klas gimnazjalnych otrzymują nagrodę za
swoją pracę. Tak też było w piątek, 9 lutego. W Szkole
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie
w obecności Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo,
Dyrekcji, Nauczycieli, Rodziców i całej społeczności
uczniowskiej dwunastu najlepszych otrzymało
stypendia Burmistrza.
W tym roku te szczególne wyróżnienia otrzymali:
Kacper Hofman z kl. 2a, Dominik Łukowski z kl. 2a , Olga
Radacz z kl. 2a, Katarzyna Ceglewska z kl. 2d, Julia

Mańkowska z kl. 2d, Aleksandra Mańkowska z kl. 2d,
Sara Szymczak, z kl. 2d Julia Szymańska z kl. 3a, Dawid
Spychała z kl. 3b, Bartosz Szcześniak z kl. 3b, Karolina
Jarecka z kl. 3e, Julia Musidlak z kl. 3e.
Gratulacje dla Rodziców i dla najlepszych uczniów
popłynęły z ust Burmistrza i Dyrekcji Szkoły.
O laureatach nie zapomniał Samorząd Uczniowski –
jego przedstawicielki złożyły życzenia, a na szczęście
każdy stypendysta otrzymał figurkę porcelanowego
słonika. Nagrodzonym życzymy dalszych sukcesów.
Jolanta Chyba

Noworoczne spotkanie Ochotniczych Straży Pożarnych
20 stycznia w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie odbyło się spotkanie
opłatkowo-noworoczne podsumowujące działalność
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie za
rok 2017. W wydarzeniu udział wzięli działacze
i strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Powiatu Gnieźnieńskiego oraz zaproszeni goście:
przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych
oraz władz samorządowych. Całe spotkanie
poprowadził Prezes Zarządu OPZOSP RP w Gnieźnie –
druh Jacek Kowalski.

Noworoczne spotkanie opłatkowe
zainaugurowały Jasełka w wykonaniu dzieci
i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama
Borysa w Witkowie – „Z przesłaniem na życie".
Następnie Burmistrz – Marian Gadziński, przedstawił
charakterystykę Gminy i Miasta Witkowa oraz
zaprezentował osiągnięcia roku minionego i plany
inwestycyjne witkowskiego samorządu na rok 2018.
Goście na czele z Jego Ekscelencją Księdzem
Biskupem Krzysztofem Wętkowskim dziękowali

strażakom za trud, wysiłek i zaangażowanie w niesieniu
pomocy bliźniemu. Obecni życzyli druhnom i druhom
dużo zdrowia, sił i opieki św. Floriana w codziennej
pracy.
Po przełamaniu się opłatkiem, zaproszono
wszystkich do wspólnego stołu. Nie zabrakło też
upominków przygotowanych przez Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowo.
Łukasz Scheffs

Uroczyste otwarcie IV Zawodów Strzeleckich
„Witkowska Liga Strzelecka”
29 stycznia na Sportowej Strzelnicy Pneumatycznej
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Witkowie przy
ul. Czerniejewskiej, Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Witkowie oraz Hetmanem i Strzelmistrzem z Kurkowego
B ra c twa S tr z e le c k ie g o w W it k o wie d o k o n a li
uroczystego otwarcia IV Zawodów Strzeleckich –
„Witkowska Liga Strzelecka”.
Zawody będą odbywały się na Sportowej Strzelnicy
Pneumatycznej w Hali Widowiskowo-Sportowej
w Witkowie przez pięć kolejnych miesięcy w każdy
ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.00
do 20.00.
I runda – 29 stycznia, II runda – 26 lutego, III runda –
26 marca, IV runda – 30 kwietnia, V runda – 28 maja,
Ostatnia VI finałowa runda odbędzie się 11.06.2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie KBS
Witkowo: www.bractwokurkowe.witkowo.pl.
Andrzej Malik

XI Mistrzostwa Strażaków w Tenisie Stołowym
10 lutego w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Adama Borysa w Witkowie odbyły się
XI Mistrzostwa Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Tenisie Stołowym.

Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Oddział
Powiatowy ZOSP RP w Gnieźnie, Oddział MiejskoGminny ZOSP RP w Witkowie, Ochotnicza Straż
Pożarna w Witkowie, Urząd Gminy i Miasta w Witkowie,
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa
w Witkowie oraz Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
w Gnieźnie. Wszystkich obecnych na Mistrzostwach
powitała wiceprezes OMG ZOSP RP w Witkowie –
druhna Jolanta Barańska i druh Mariusz Janowicz.
Otwarcia mistrzostw dokonał Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo – Marian Gadziński.
W zawodach, w siedmiu kategoriach wiekowych
rywalizowało w sumie 112 druhen i druhów z 5 gmin i 12
jednostek OSP (Gniezno – OSP Strzyżewo Smykowe,
OSP Modliszewo, OSP Mnichowo, OSP Zdziechowa,
Kłecko – OSP Ułanowo, Niechanowo – OSP Gurówko,
OSP Niechanowo, Witkowo – OSP Ruchocinek, OSP
Skorzęcin, OSP Wiekowo, OSP Witkowo, a także
zaprzyjaźnionej OSP Powidz). Zwycięzcy otrzymali
medale ufundowane przez Stowarzyszenie Młodych
Wielkopolan w Gnieźnie dostarczone przez
pomysłodawcę i twórcę Turnieju – Tadeusza
Tomaszewskiego.
W rywalizacji jednostek OSP zwyciężyła OSP
Gurówko uzyskując 98 pkt. przed OSP Niechanowo –

79 pkt. i OSP Strzyżewo Smykowego z wynikiem – 76 pkt.
Zaraz za podium uplasowała się jednostka gospodarzy
z OSP Wiekowo z 75 pkt.
W kategorii oddziałów gminnych rywalizację
wygrali tenisiści stołowi z gminy Niechanowo,
uzyskując 177 pkt., przed gminą Witkowo – 164 pkt.
i Gniezno – 162 pkt. Zwycięzcy uhonorowani zostali
pucharami ufundowanymi przez: Prezesa Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP w Gnieźnie – druha
Jacka Kowalskiego, Komendanta Powiatowego PSP
w Gnieźnie, Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz
Prezesa Oddziału M-G ZOSP RP w Witkowie – druha
Mariana Łukowskiego. Nie zapomniano również
o najmłodszym zawodniku Mistrzostw Kamilu
Krawczyku z OSP Gurówko oraz najstarszym tenisiście
druhu Feliksie Kościelskim z OSP Niechanowo. Upominki
dla zwycięzców przygotowane zostały przez Gminę
i Miasto Witkowo.
Zawody przebiegały bardzo sprawnie m.in dzięki
wspaniałej pracy zespołu sędziowskiego pod
przewodnictwem Pawła Piniarskiego i Krzysztofa
Nowińskiego.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali
strażacy ratownicy z Grupy Medycznej OSP Witkowo
na czele z druhem Marcinem Zawadą. Tradycyjne
zawodników dopingował Radny Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego – Telesfor Gościniak.
Jolanta Barańska

Podziękowanie po latach pracy

W szkole tak bywa, że czasem uczniowie muszą się
rozstać ze swoimi nauczycielami. Tak też się stało
w piątek, 9 lutego w Szkole Podstawowej nr 1
im. Adama Borysa w Witkowie. W tym dniu
podziękowaliśmy Barbarze Pałce, która po wielu
latach pracy przeszła na emeryturę.
Do hali sportowej, w której oczekiwali na Panią
Barbarę wszyscy uczniowie, Burmistrz, Dyrekcja, Rada
Rodziców, przy dźwiękach ulubionej piosenki
wprowadził bohaterkę dnia jej dawny uczeń – Szymon
Marszałek, który specjalnie na tę okazję przyjechał do
dawnej Szkoły. Dyrektor przedstawił ścieżkę
zawodową Pani Pałki, delegacje klas wręczyły kwiaty,
zabrzmiały specjalne piosenki. Jedną z nich zaśpiewali
nauczyciele! Uczennice klasy III wygłosiły fragment

„Koncertu Jankiela”. Nie mogło być inaczej – przecież
to była uroczystość dla „Pani od historii”!
Również Rada Rodziców podziękowała za lata
pracy z młodzieżą. W spontanicznym wystąpieniu
„gość specjalny”, czyli Szymon Marszałek wspominał
Panią Pałkę jako wychowawczynię i nauczycielkę
historii. Nie krył słów uznania. Nietypowe przemówienie
wygłosiły Iwona Musidlak i Ilona Chyba. Nauczycielki
wystąpiły w parze, bo okazuje się, że obie były
uczennicami Pani Barbary. Było to niezwykle
wzruszające. Pani Pałka nie kryła swoich uczuć, a na
zakończenie podziękowała wszystkim za piękną
uroczystość. Będzie nam Pani brakować!
Jolanta Chyba

Ach! Co to był za bal!
Tradycją uczniów klasy trzeciej Gimnazjum jest bal
organizowany przez Rodziców. Nie inaczej było w tym
roku, chociaż Gimnazjum jako typ 1 szkoły został
włączony w strukturę Szkoły Podstawowej nr 1
im. Adama Borysa w Witkowie. Karnawałowe
dekoracje, pyszne jedzenie i DJ, który zna gusty
muzyczne młodzieży – to wszystko towarzyszyło
uczniom klas III podczas balu, który odbył się w piątek
26 stycznia w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej
Witkowo.

Gośćmi tego wydarzenia byli m.in. Burmistrz –
Marian Gadziński, Dyrektor Szkoły – Marian Łukowski,
Wicedyrektor – Arleta Bekas, a także wychowawcy
klas III. Zabawa rozpoczęła się o 17.00 Okazało się, że
młodzież potrafi doskonale tańczyć i umie się dobrze

bawić we własnym gronie. Nie zabrakło dedykacji dla
wychowawców i wspólnych zdjęć. Niezwykłości temu
wieczorowi dodał polonez zatańczony przez młodzież.
Pokaz tańca dostarczył wielu wzruszeń nie tylko
obecnym Rodzicom, ale także nauczycielom. Układ
taneczny przygotowany został przez nauczycieli
wychowania fizycznego: Jarosława Barszcza i Pawła
Piniarskiego. Potem była już tylko świetna zabawa,
którą przerwało wniesienie tortu. Wyglądał
przepięknie. A jak smakował!
Pełni emocji o 22.00 gimnazjaliści zakończyli
zabawę, którą zorganizowali Rodzice.
Jolanta Chyba

Koniec ferii
W piątek, 23 lutego Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Witkowie zakończył realizację projektu
„VIII Sztuka-Ferii”, adresowanego dla dzieci
i młodzieży.

W czasie dwóch tygodni zimowego wypoczynku
Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odwiedziło
ponad 1000 osób. Na młodych feriowiczów czekało
mnóstwo atrakcji, od zajęć plastycznych, tanecznych,
projekcji bajek, po gry, zabawy i spotkania
edukacyjne. W propozycjach projektu „VIII SztukaFerii” nie mogło zabraknąć cieszących się
popularnością spektakli Studia Teatralnego Krak – Art
z Krakowa. Ponadto OKSiR wspólnie z Biblioteką
Publiczną Miasta i Gminy Witkowo zorganizował
wspólne czytanie bajek dla najmłodszych.
W ciągu dwóch tygodni ferii zaprezentowane
zostały przedstawienia teatralne dla dzieci i rodziców
wykonane przez grupę aktorów ze Studia Małych Form
Teatralnych Krak-Art z Krakowa, pt. „Pinokio” oraz
„Warkocz Królewny Wisełki”.
Dzieci i młodzież brała udział w warsztatach:
muzycznych, plastycznych i tanecznych: break
dance, hip hop, tańca klasycznego i zumby. Przez cały
okres ferii zimowych można było uczestniczyć
w projekcji bajek oraz filmów animowanych,
planszoladzie, zajęciach z animatorem, bloku
„Aktywne Ferie” czy „Moje Hobby”.
Ponadto, zrealizowany został projekt Akademii
Nauki – pokaz doświadczeń naukowych dla
najmłodszych, czyli odkrywanie tajemnic
otaczającego świata poprzez interaktywną zabawę
połączoną z przeprowadzaniem ciekawych
eksperymentów i doświadczeń.
Różnorodność przygotowanych zajęć sprawiła, że
nikt nie narzekał na nudę, natomiast zajęcia
w Centrum Kultury okazały się doskonałą alternatywą
dla dzieci, które spędzały ferie w domu.
OKSiR Witkowo

Wszyscy bawią się wspaniale

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką
i zabawą, gdzie ważnym elementem są bale
karnawałowe.
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień
niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni.
Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci,
dostarczającą im wielu przeżyć i radości.
Tak też było w tym roku w Przedszkolu Miejskim
„Bajka” w grupie Kotków i Pajacyków. Bal wyjątkowo
odbył się w Klubie 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego w Witkowie w dawnej Sali
Kawiarnianej. Dzieci, rodzice oraz wychowawczynie

przebrani byli za postacie znanych bajek. Na balu
można było spotkać m.in. księżniczki, wróżki, królewny,
Myszki Miki, czarownice, policjantów, piratów oraz
wiele innych ciekawy postaci.
Przy dźwiękach skocznej muzyki DJ Ząbka dzieci
mogły bawić się w grupie rówieśników oraz rodziców.
W trakcie balu DJ zorganizował konkury oraz zabawy,
które były wspaniałą integracja dwóch grup
i przyniosły wszystkim radość. Kiedy czas zabawy
dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową.
Agnieszka Stefańska-Biela

„Mali Odkrywcy” w Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witkowie
„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – zgodnie z myślą
Konfucjusza dzieci z grup „Pajacyki” i „Koguciki”
realizowały projekt edukacyjny „Mali Odkrywcy”.
Projekt podzielony był na cztery części – żywioły,
według których przeprowadzane zostały
doświadczenia oraz zabawy sensoryczne.

Pierwszego dnia projektu dzieci poznały ziemię.
Przedszkolaki mogły obserwować ziemię torfową,
piasek morski, glinę, kamienie i minerały oraz węgiel.
Miały także szansę poczuć prezentowane materiały
wszystkimi zmysłami dzięki zabawie „Sensoryczny
wąż”. Maluchy mogły dotykać, wąchać, a nawet
smakować to, co zostało dla nich przygotowane.
Na koniec pierwszego dnia dzieci zostały podzielone
na trzy drużyny, gdzie każdy samodzielnie wykonywał
ciastolinę, sztuczny śnieg lub piasek kinetyczny.
Podczas drugiego dnia projektu dzieci poznały
kolejny żywioł – wodę. W trakcie pierwszej części zajęć

przedszkolaki dowiedziały się jakie są właściwości
wody oraz jakie substancje się w niej rozpuszczają.
Podczas drugiej części zajęć sala zamieniła się
w laboratorium chemiczne, w którym maluchy
przeprowadzały ciekawe doświadczenia m.in. „Tęczę
z cukierków”, „Kolorowy deszcz”, „Ocean w słoiku”,
a także zachwycający wszystkie dzieci „Kolorowy
wulkan”.
Trzeci dzień projektu to czas na – ogień. Dzieci
dowiedziały się jakie są właściwości ognia, jakie
niebezpieczeństwa może spowodować. Mając na
uwadze zasady bezpieczeństwa zostały
przeprowadzone doświadczenia: „Niepalący się
balon” oraz „Tajna wiadomość”. Na koniec zajęć
dzieci wspólnie wykonały pracę plastyczną, która
została wyeksponowana w korytarzu przedszkolnym.
Podczas czwartego dnia przedszkolaki poznały
ostatni żywioł – powietrze. Dowiedziały się jakie jest
skład powietrza, i w jaki sposób dbać o czyste
powietrze. Maluchy mogły wykonać eksperymenty
takie jak: „Balonowe szaszłyki”, „Rosnący balon” oraz
„Balon o napędzie rakietowym”. Na zakończenie
każdy przedszkolak wykonał wiatraczek.
Ostatni dzień projektu upłynął pod znakiem
podsumowania zdobytych wiadomości. Dzieci mogły
przypomnieć sobie to, czego dowiedziały się podczas
całego tygodnia projektu. Na koniec zajęć Dyrektor
Ewa Skrzypska i Wicedyrektor – Małgorzata Kierepka
pochwaliły dzieci za zaangażowanie przy
wykonywaniu zadań i wręczyły wszystkim dyplomy
i drobne upominki.
Dagmara Skrzypska

„Witkowo czyta dzieciom”

W grupie 2,5 i 3 latków „Krasnoludki” i 6 latków
„Scoobe Doo” z Przedszkola Miejskiego „Bajka”
w Witkowie realizowana jest innowacja pedagogiczna
„Witkowo czyta dzieciom”. Autorkami
i koordynatorkami działań są: Justyna Gromadzińska
i Sylwia Nowicka.
W ramach realizowanego programu odbywają się
zajęcia z głośnego czytania, o stałych porach dnia.
Dzięki temu podnoszona jest ranga czytania, a dzieci
dostają wyraźny sygnał, iż kontakt z literaturą jest
ważny. To z kolei pozytywnie wpływa na kształtowanie
ich stosunku do książek. Raz w miesiącu ogłaszany jest
wśród dzieci i rodziców „Weekend głośnego
czytania”, a po przerwie weekendowej dzieci
przynoszą do przedszkola ilustracje wykonane do
przeczytanych przez rodziców bajek. Z tej okazji
utworzony został także „Klub Czytających Rodzin”.
Przedszkolaki otrzymały swoje karty czytelnika i wraz
z rodzicami wypożyczają książki w Bibliotece
Publicznej. Dzieci, które w ciągu całego roku
szkolnego wypożyczą najwięcej książek, otrzymają
nagrodę i dyplom.
W ramach programu „Witkowo czyta dzieciom”
rozpoczęliśmy również akcję czytania dzieciom
w przedszkolu przez rodziców. Rodzice aktywnie
włączają się do czytania. 12 października odwiedziła
przedszkolaków Katarzyna Bełdzikowska, która
zaprezentowała dzieciom wiersze o tematyce
fryzjerskiej i jednocześnie przedstawiła specyfikę pracy
fryzjera. 13 października wspólnie z Edytą Stupczyńską
uczciliśmy Dzień Książkowego Misia. Zaproszony gość
przeczytał przedszkolakom bajkę pt.: „Przyjaciele
Kubusia Puchatka”, a dzieci Pani Edyty odgrywały
scenkę dramową. 23 października czytającym
gościem była Joanna Majchrzak, która
zaprezentowała dzieciom krótkie opowiadania na
temat zachowania z serii: „Autka i przyjaciele”. Kolejne
spotkanie czytelnicze odbyło się 8 listopada
z udziałem Katarzyny Maćkowiak, która przeczytała
dzieciom bajkę pt.: „Kubusiowy pamiętnik”. Podczas
tego spotkania dzieci bawiły się w gry planszowe
związane z bohaterami bajki. 1 grudnia odwiedziła
przedszkole Agnieszka Wasilewska, która przedstawiła
dzieciom teatrzyk kukiełkowy do wiersza Jana
Brzechwy „Na Straganie”.
Przedszkolaków odwiedzają również wyjątkowi

goście, czyli osoby mniej lub bardziej znane
w środowisku lokalnym, które równieź im czytają.
Stałym gościem i przyjacielem przedszkola jest
bibliotekarka Beata Szkudlarek, która co tydzień
w poniedziałek odwiedza dzieci z wielką torbą książek.
Czyta dzieciom teksty o różnorodnej tematyce
i zachęca ich do wypożyczania książek w bibliotece.
19 października Wicerdyrektor Przedszkola –
Małgorzata Kierepka przeczytała dzieciom bajkę
pt. „Pod grzybem”, a 3 listopada Dyrektor Przedszkola
Ewa Skrzypska przeczytała dzieciom opowiadanie pt.:
„Jarzębinka”. Podczas tych spotkań dzieci tworzyły
historyjki obrazkowe z przygotowanych przez gości
ilustracji. Ponadto obie Panie przygotowały zabawy
ruchowe do czytanej tematyki.
31 stycznia zorganizowane zostało spotkanie
przedszkolaków z Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo
– Marianem Gadzińskim oraz Zastępcą Burmistrza –
Łukaszem Scheffsem. Zaproszeni goście przeczytali
wspólnie dzieciom wiersz Juliana Tuwima
„Lokomotywa”. Największe walory tego utworu
stanowi jego warstwa brzmieniowa. Zaproszeni goście
z prawdziwą wirtuozerią oddali dźwięk ruszającej,
a następnie rozpędzającej się maszyny.
Następnie Marian Gadziński wcielił się w rolę
konduktora i zabrał dzieci pociągiem w podróż przy
dźwiękach utworu „Jedzie pociąg z daleka”. W dalszej
części spotkania goście przeprowadzili krótki test,
mający na celu sprawdzenie, co dzieci zapamiętały
z przeczytanego wiersza. Zadaniem przedszkolaków
było ustawić kolejno wagoniki za lokomotywą. Dzieci
spisały się na medal. Na podsumowanie spotkania
przedszkolaki wykonały własne książeczki obrazkowe
pt: „Lokomotywa”.
Nie sposób wymienić wszystkich osób i instytucji,
którzy odwiedzili przedszkolaków z ciekawą bajką,
wierszem czy opowiadaniem. Każde spotkanie było
inne, ale wszystkie były wartościowe i pouczające.
Dziękujemy za wszystkie spotkania czytelnicze,
które już się odbyły. Zapraszamy do przedszkola
wszystkich chętnych, którzy chcieliby włączyć się do
udziału w innowacji pedagogicznej ,,Witkowo czyta
dzieciom”, a tym samym mieć swój wkład w rozwój
czytelnictwa w naszej Gminie; zaczynając już od
najmłodszych.
Sylwia Nowicka

„Niech żyje bal...”
Wieczór 20 stycznia tego roku był wyjątkowy,
elegancki, jedyny w swoim rodzaju, szczególnie dla
tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego
w Witkowie. O godzinie 19.00 rozbrzmiały dźwięki
poloneza rozpoczynające tradycyjny bal
studniówkowy.

Uroczystość odbyła się w restauracji Jabłona
w Powidzu, a otworzyła ją krótkim przemówieniem
Dyrektor Szkoły – Anna Malendowicz-Koteras. Wśród
tegorocznych maturzystów są uczniowie technikum
żywienia i usług gastronomicznych,technikum
informatycznego oraz liceum ogólnokształcącego.
Dla uczniów liceum ogólnokształcącego
mundurowego był to pierwszy bal studniówkowy bo
przypomnijmy, że liceum mundurowe zostało
utworzone w 2015 r.
W atmosferę dobrej zabawy wyprowadzili
uczestników Marta Kozińska i Oskar Pietrzak, którzy
powitali wszystkich zaproszonych gości oraz
celebrowali oficjalną część balu. Dyrektor Szkoły
życzyła przyszłym maturzystom wspaniałej studniówki,
niezapomnianych wrażeń nie tylko z sobotniego balu,
ale również z całego pobytu w Szkole, pomyślności
i dobrego startu w nowe życie. Prowadzący,
przywołując fragment epopei narodowej, słowami:
„Poloneza czas zacząć” – zainicjowali rozpoczęcie
tanecznego korowodu. W części oficjalnej nie
zabrakło okazji do śmiechu, ale i wzruszeń,
podziękowań dla grona pedagogicznego, które
w złożonym procesie dydaktyczno-wychowawczym
pomagało i wspierało uczniów. W rytm znanych

utworów muzyki pop, uczniowie wspominali
charakterystyczne postawy uczących ich nauczycieli.
Szczególnie piękne i pełne uznania były
podziękowania dla wychowawców klas – Danuty
Rybińskiej (wychowawcy klasy III LO mundurowego)
oraz Agnieszki Nowickiej (wychowawcy klasy IV
TżiUG/TI). Bukiety kolorowych kwiatów były symbolem
wdzięczności za troskę, pomoc, wspólne przeżywanie
sukcesów i porażek, porady i wsparcie w trudnych
chwilach.
Uczniowie oraz grono pedagogiczne bawili się
wspólnie. Sala rozbrzmiewała dźwiękiem rozmów,
parkiet tętnił życiem, a kreacje zapierały dech w
piersiach. Oczywiście u dziewcząt nie zabrakło
tradycyjnych czerwonych podwiązek, które mają być
amuletem pomagającym w zdaniu egzaminu
maturalnego. Chłopcom elegancji i wytworności, w
zestawieniu z eleganckimi koszulami i garniturami,
dodawały czerwone muszki. Był to ostatni moment
wytchnienia przed intensywnymi przygotowaniami do
matury, do której zostało przysłowiowe 100 dni. W
sobotni wieczór myśl o maturze zniknęła na kilka
godzin na rzecz dobrej zabawy.
Ten wieczór z pewnością będzie miłym
wspomnieniem dla wszystkich uczestników. Pozostało
nam życzyć maturzystom zdanej (i to porządnie!)
matury! Trzymamy wspólnie kciuki !
Krystyna Popielec-Stürmer

Ekoprzedszkolaki pomagają zwierzętom przetrwać zimę
Zima to trudny czas nie tylko dla ludzi, ale przede
wszystkim dla zwierząt. Dlatego we wrześniu
i październiku dzieci z Przedszkola Miejskiego „Bajka”
podczas jesiennych spacerów zbierały kasztany,
żołędzie i orzechy, które później przynosiły do
przedszkola.
1 lutego dzieci z grup „Pajacyki”, „Koguciki”
i „Zajączki” w ramach realizacji akcji „Dokarmianie
zwierzyny leśnej” oraz projektu „Klub
Ekoprzedszkolaka” wyruszyły na wycieczkę do lasu.
Było to możliwe dzięki nawiązaniu współpracy
z leśniczym z Nadleśnictwa Gniezno, Pawłem Jareckim
w leśniczówce w Skorzęcinie. Podczas spotkania Pan
Leśniczy opowiedział dzieciom o swojej pracy oraz
o zwierzętach zamieszkujących pobliski las.
Podziękował także za pożywienie przywiezione dla

zwierząt. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze
ogrzewanej ciepłem rozpalonego kominka. Na koniec
wycieczki Pan Leśniczy zabrał dzieci na spacer leśnymi
duktami.
Dagmara Skrzypska

Trwają przygotowania!
42 naszych uczniów biorących udział w projekcie
pt. „Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego
w Witkowie szansą na rozwój kompetencji
zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy",
nr 2017-1-PL01-KA102-036347, realizuje obecnie pod
okiem trenerów i lektorów języka angielskiego
i greckiego serię szkoleń przygotowujących do
udziału w wyjeździe na staże zagraniczne.

W ramach całej serii przygotowań, uczestnicy
projektu podzieleni na mniejsze 15- lub 20-osobowe
grupy, wezmą udział w szkoleniach obejmujących:
1. Przygotowanie kulturowe z elementami
animacji językowej (język grecki) przeprowadzone
zostanie w formie 15 godzin interaktywnych
zajęć i warsztatów dotyczących kompetencji
międzykulturowych.

Zmiana Planu Zagospodarowania
Przestrzennego
19 lutego br. w związku z wnioskiem o zmianę
zapisów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego działki nr 1963 położonej na terenie
Osiedla Nr 5 w Witkowie odbyło się z udziałem inż.
Agnieszki Pacanowskiej członka Zachodniej
Okręgowej Izby Urbanistów robocze spotkanie, na
którym Radni Rady Miejskiej zapoznali się
z obowiązującymi procedurami i obostrzeniami
w zakresie zagospodarowania terenów
przeznaczonych pod działalność handlową.

Z treści przedłożonego m.in. Radzie Miejskiej pisma
wynika bowiem, że właściciel przedmiotowej działki
wnosi o zmianę zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, gdzie funkcja
sportowa tego terenu ma zostać zastąpiona przez
funkcję handlowo-usługową. Pierwsza uchwała w tej
sprawie będzie przedmiotem prac stałych Komisji
przed Sesją Rady Miejskiej w marcu br.
Marcin Pośpiech

2. Przygotowanie językowe dla uczestników
z zakresu języka angielskiego, w tym przede wszystkim
języka branżowego, opierające się o zadania
praktyczne i wykorzystanie angielskiego w mowie
i piśmie, co odpowiadać powinno zarówno
potrzebom samych uczniów, jak i rynku pracy, który
stawia przede wszystkim na język użytkowy.
Przygotowanie to powinno objąć 40 godzin dla każdej
z grup.
3. E l e m e n t y d o r a d z t w a z a w o d o w e g o ,
obejmujące wskazanie narzędzi niezbędnych dla
właściwego funkcjonowania na rynku pracy,
w wymiarze 10 godzin dla każdej z grup.
Zajęcie są realizowane do 9 marca 2018, tak aby
młodzież została jak najlepiej przygotowana do
wyjazdu. Zajęcia odbywają się po lekcjach, a także
w dni wolne od zajęć szkolnych, np. w soboty. Tak
program, jak i godziny jego realizacji, został
dostosowany do potrzeb uczniów.
Do tej pory odbyło się już kilkanaście spotkań,
w ramach których uczniowie uczyli się fachowego
słownictwa w ramach języka angielskiego, a także
poznawali podstawy języka greckiego,
uwarunkowania związane z funkcjonowaniem
w międzynarodowym środowisku, poznając kulturę
Grecji, zagadnienia wielokulturowości i inne .
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie

„Pod niebem Paryża”
„Słyszysz Francja – myślisz Paryż, Prowansja,
lawenda i miłość. Chcesz poznać Paryż? Albo
zakochasz się w nim od razu, albo już nigdy nie
obdarzysz go takim uczuciem. To miasto ma w sobie
moc. Jest realne, a jednocześnie przykryte
marzeniami. Miłość powoduje, że zakochani mają
wrażenie, iż cały Paryż leży u ich stóp. Mogą uciec na
chwilę w przytulne uliczki, z daleka od centrum, od
gwaru. Pobyć ze sobą w swoistej oazie spokoju.
A potem może… spacer wzdłuż Sekwany?
Romantyczny, zachwycający i niezapomniany?

„Poznajmy miasto ludzi zakochanych, bo…”–
takim wstępem rozpoczął się kolejny wieczór poetycki
zorganizowany 6 lutego przez uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego
i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa
w Witkowie. W atmosferze paryskiej elegancji i szyku

w s zy s c y ob ec ni m i el i ok a zj ę od d a l i ć s i ę od
codzienności i przenieść w artystyczny świat poezji,
prozy i piosenki francuskiej. Była to już 10. wieczornica
zorganizowana dla emerytowanych pracowników
oświaty, nauczycieli szkół witkowskich i środowiska
lokalnego.
Corocznie zacne audytorium może posłuchać
pięknej recytacji wierszy znanych i tych czasami
zapomnianych poetów, rodzimych i obcych.
Wieczornice są montażem słowno-muzycznym
przybliżającym widowni liryki pełne refleksji i piękna,
zadumy nad życiem oraz upływającym czasem.
Pięknym wykonaniem piosenki „Pod dachami
Paryża”, Andżelika Kaźmierczak wprowadziła
widownię w magiczny plan paryskich uliczek,
w których kocha się w uśmiechu i łzach, wzniośle
i banalnie. I o tym piszą i malują artyści. Wszyscy ci,
którzy marzą o sławie, siedząc w zatłoczonej paryskiej
kawiarence i obserwując magiczny świat.
Bohaterem wieczoru był Mały Książę, który idealnie
wpisuje się w atmosferę Paryża. To on poznał smak
przyjaźni i miłości. Wiedział, co jest najważniejsze dla
człowieka. Co należy pielęgnować, by być
szczęśliwym. I to właśnie ta postać literacka była
przewodnikiem po literaturze i piosence francuskiej.
Aranżacje muzyczne Edith Piaf, Mirelle Mathieu, Kasi
Sobczyk, Michała Bajora w wykonaniu uczennic Szkoły
Podstawowej ubarwiły „paryskie” spotkanie.
Uczniowie III klasy Liceum Ogólnokształcącego
w Witkowie, recytując poezję i prozę, wprowadzili
słuchaczy w zadumę i refleksję nad przyjaźnią,
miłością, lojalnością, które człowiek powinien
szczególnie pielęgnować. Szyku i wytworności dodały
eleganckie stroje występujących oraz przepiękna gra
na akordeonie i skrzypcach francuskiego walczyka
„Słowik” i melodii Vladimira Cosmy „Michał Strogow”.
Wykonawcami tych utworów byli: Michał Bocheński
i Kalina Piechowiak. Paryskie rendez-vous
podsumowane zostało wiązanką piosenek paryskich
i pozdrowieniem Paryski Gawroche – „to cały poemat,
tak miły, że wprost milszego już nie ma...” w wykonaniu
Weroniki Popek.
Wieczór dostarczył przybyłym wielu wrażeń,
o czym świadczyły gromkie brawa widowni. Było to
najbardziej wymowne podziękowanie i jednocześnie
zachęcenia do tworzenia kolejnych wieczorów
artystycznych. Twórcami wieczornicy byli: Krystyna
Popielec-Stürmer, Joanna Ślachciak, Kalina
Piechowiak i Michał Bocheński. Dziękujemy również za
pomoc w organizacji wieczoru Arlecie Bekas –
Wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama
Borysa w Witkowie.
Poszczególnymi wykonawcami byli: Magdalena
Nowak, Paulina Migdał, Żaneta Mikołajewska, Natalia
Walczak, Katarzyna Robaszkiewicz, Jakub Połatyński,
Mateusz Zieliński, Julia Jóźwiak, Gabrysia Nowacka,
Weronika Popek oraz Andżelika Kaźmierczak.
Dziękujemy również za pomoc w organizacji wieczoru
Honoracie Glanc, dzięki której zaproszeni goście mogli
spróbować ciast, przygotowanych specjalnie na
popołudniowy poczęstunek.
Krystyna Popielec-Stürmer

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
dzierżawę nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Witkowo, położonej
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie
Przedmiotem dzierżawy jest: Nieruchomość
niezabudowana stanowiąca część działki oznaczonej
geodezyjnie nr 157 o powierzchni ca 432,60 m2, położona
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gmina Witkowo,
w sektorze 32 A, przy Alei Plażowej. Przedmiotowy grunt
przeznaczony jest do prowadzenia działalności
gospodarczej: handlowej lub gastronomicznej związanej
z rekreacją i wypoczynkiem. Istnieje możliwość posadowienia
na gruncie obiektu zaakceptowanego przez
Wydzierżawiającego, nietrwale związanego z gruntem na
okres dzierżawy, zgodnie z warunkami prawa budowlanego.
ź Okres dzierżawy – 3 lata
ź Wywoławczy czynsz za dzierżawę nieruchomości wynosi
9.000,00 zł netto rocznie. Termin płatności czynszu zostanie
ustalony w umowie, nie później jednak niż do 31 sierpnia
każdego roku. Do wylicytowanego czynszu zostanie
doliczony obowiązujący podatek VAT.
ź Wadium ustalono w wysokości 3.000,00 zł, a minimalne
postąpienie nie może wynosić mniej niż 200,00 zł
Przetarg odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. o godz. 1200w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto
Gminy Witkowo.
1. Wadium należy wpłacać formie pieniężnej na konto
Urzędu nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia
3 kwietnia 2018 r.
2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane
przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek
Gminy Witkowo.
Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazać
uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata
dotyczy.
Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które
posiadają zaległe zobowiązania wobec Gminy Witkowo.
Przyszły dzierżawca przed zwarciem umowy dzierżawy
zobowiązany będzie do wpłaty zaliczki w wysokości 30%
wylicytowanego czynszu brutto.
Szczegółowe ogłoszenie zamieszczono na stronach
internetowych Urzędu Gminy i Miasta Witkowo:
www.witkowo.pl i www.bip.witkowo.pl, a dodatkowe
informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15,
tel. (61) 47-78-194, wew. 13 w godzinach od 800 do 1530.
Marian Gadziński
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Witkowskie
Wiadomości Samorządowe

Dane kontaktowe
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
e-mail: ugim@witkowo.pl
WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl
Centrala - Biuro Informacji:
tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855 e-mail: info@witkowo.pl
Sekretariat: tel. 61 4778 194 (w. 38) e-mail: sekretariat@witkowo.pl
Sekretarz: tel. 61 4778 194 (w. 21) e-mail: sekretarz@witkowo.pl
Skarbnik: tel. 61 4778 194 (w. 17) e-mail: skarbnik@witkowo.pl
Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic
i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24)
tel. kom. 512 910 745 e-mail: infrastruktura@witkowo.pl
Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe:
tel. 61 4778 194 (w. 24) e-mail: przetargi@witkowo.pl
Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13),
e-mail: gospodarka@witkowo.pl
Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13),
e-mail: srodowisko@witkowo.pl
Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194 (w. 18) e-mail: info@witkowo.pl
Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35),
e-mail: kierownikusc@witkowo.pl
Ewidencja ludności tel. 61 4778 194 (w. 33) e-mail: elud@witkowo.pl
Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe
tel. 61 4778 194 (w. 32) tel. kom. 505 352 590, e-mail: sport@witkowo.pl
Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 4778 194 (w. 32),
e-mail: kadryugim@witkowo.pl
Biuro Rady Miejskiej tel. 61 4778 194 (w. 23) tel. kom. 516 404 827
e-mail: rada@witkowo.pl
Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: rada@witkowo.pl
Promocja tel. 61 4778 194 (w. 31) e-mail: promocja@witkowo.pl
Oświata tel. 61 4778 194 (w. 18) e-mail: oswiata@witkowo.pl
Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18)
e-mail: obronacywilna@witkowo.pl
Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa
tel. 61 4778 194 (w. 25) e-mail: podatki@witkowo.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, wystawianie
faktur VAT, sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw ZUS,
prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego
tel. 61 4778 194 (w. 14) e-mail: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl
Księgowość tel. 61 4778 194 (w. 15) tel. kom. 505 352 591,
e-mail: ksiegowosc@witkowo.pl
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 4778 491 e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197
e-mail: biuro@zgk-witkowo.pl www: www.zgk-witkowo.pl
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie tel. 61 4779 277
e-mail: oksir@skorzecin.net.pl www: www.oksir.witkowo.pl,
www.skorzecin.net.pl
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo tel. 61 4778 162
e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl
www: www.biblioteka-witkowo.com.pl
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28),
797 501 687, 61 679 15 03 e-mail: krzysztof.tamiola@wodr.poznan.pl
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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
Agencja Pocztowa ul. Czerniejewska 12a, 62-230 Witkowo,
tel. 537 496 139
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

Koncert Alicji Majewskiej
11 lutego w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie odbył się koncert Alicji
Majewskiej. Artystka w towarzystwie Włodzimierza
Korcza oraz muzyków kwartetu „Opera Quartet”
zaprezentowała piosenki z najnowszej płyty.
Nie zabrakło także największych przebojów
piosenkarki, m.in. „Jeszcze się tam żagiel bieli” czy
„Być kobietą”.
Niezwykłe, ponadgodzinne wydarzenie zakończyły
owacje na stojąco. Z pewnością był to wyjątkowy
koncert, który na długo pozostanie w pamięci jego
uczestników.
Marlena Trzcińska

„Sztaba Bum-Bum”

„Kwiat paproci”

7 lutego odbył się koncert Filharmonii Pomysłów pt.:
„Sztaba Bum-Bum”, którego organizatorem był
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

22 stycznia gościliśmy aktorów Teatru KRAK-ART
z Krakowa. Aktorzy przedstawili klasykę polskiej
literatury dziecięcej – przedstawienie pt. „Kwiat
paproci” na motywach utworu Józefa Ignacego
Kraszewskiego. Organizatorem spotkania z teatrem
był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Tytułowy Sztaba Bum-Bum to złodziej, który ukradł
mieszkańcom Muzycznej Kamienicy wszystkie czyste
dźwięki. Nie zabrakło także ulubionego przez dzieci
Pana Kota, który opowiadał o nowo poznanym
instrumencie jakim był balafon. Jak zwykle było głośno
i wesoło, a najmłodsi na długo będą pamiętać to
spotkanie.
OKSiR Witkowo

Spektakl zrealizowany był w formie zabawnej
opowieści o młodym chłopaku Jacku, który
usłyszawszy legendę, postanawia odnaleźć kwiat
paproci, dzięki któremu stanie się szczęśliwy i bogaty.
Młodzieniec ma mało czasu, ponieważ kwiat paproci
kwitnie tylko raz w roku – w noc Świętego Jana.
Scenografia, muzyka, gra aktorów oraz treść spektaklu
spowodowały, iż dzieci reagowały żywiołowo na
przygody bohaterów.
OKSiR Witkowo

