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Imp reza rozp ocz ęła s ię o d
uroczystej defilady wszystkich
uczestników z flagą olimpijską oraz
wysłuchania hejnału gminy i miasta
Witkowo.
Wiele atrakcji, prezentów i wrażeń,
k tó rych mo gl i d oświ a d czyć
najmłodsi mieszkańcy z terenu
g mi ny b y ło moż l i we dz ięk i
inicjatywie Burmistrza Gminy i
Miasta w Witkowie, który osobiście
powitał wszystkie dzieci oraz ich
rodziców oraz wszystkich obecnych.
Po chwilowym oczekiwaniu, we
wspaniałej atmosferze, przybyli na
pięknych, kolorowych i pełnych
prezentów saniach, „MIKOŁAJE” w
pięknych czerwonych strojach i
długich, białych brodach, a saniami
kierowa ł sam Burmistrz GiM -
Krzysztof Szkudlarek.
Po wspaniałym otwarciu imprezy i
przywitaniu się z Mikołajami, dzieci
pe łne wigor u przystąp iły do
rywal izacji, w na stępujących
konkurencjach sportowych:
- grupa 3 - 4 latków: sadzenie
ziemniaków, szybkobiegacz, tor

przeszkód, przewróć - postaw
- grup a 5 latków: wyścigi z
prze ło żenie m sz ar fy, wyśc ig
„kelnerów”, bieg wahadłowy, wyścig

z piłkami
- grupa 6 latków: wyścig z piłkami,
wyścigi w workach, slalomhokejowy,
bieg w koszulce, wyścig „Stonóg”.

W o st a t n ie j k o n k u r e n c j i -
przeciąganiu liny - każda z ekip
rywalizowała z drużyną VIP-ów, w
której wzięli udział: Burmistrz GiM,
jego zastępca, przewodniczący
Komisji, Szkolnictwa i Sportu Rady
Miejskiej oraz „Mikołaje”.
Dodatkową atrakcją były występy
opiekunów i rodziców, w każdej z
poszczególnych grup.
- Występy artystyczne w wykonaniu
dzieci z Mielżyna, Przedszkola
Wojskowego i Miejskiego uświetniły
zmagania najmłodszych obywateli
gminy imiasta.
W trakcie turnieju komi sja w
sk ładzi e: Ma r ian Gadz iński -
zastępca Burmistrza GiM, Piotr
Jóźwik-przewodniczący Komisji RM
i Mari a n Łu ko ws ki -dyr ek tor
Gimnazjum w Witkowie dokonała
oceny konkursu rysunkowego „Mój
Mikołaj 2005” a zwycięzcami zostali:
Przedszkole Miejskie-Kozłowska
M a r t a , K u c z yńs k i R o b e r t ,
M iko łaj czak Nata l ia i Karo l
Święcio chow ski , P rzedszkole
Wojsko we-Ty borow ska A gata,
Maćkowiak A gnieszka, Smoła
Bartłomiej i Alan Mocek, Szkoła
Podst. Nr 3 - Mikołajczak Żaneta,

Ja naszak Sa ndra, Koni eczna
Joanna i Ma jchrzak Ma rtyna,
Przedszkole w Mielżynie - Słowińska
Ju l ia , Dobry ch łop Ama nda i

Wojciechowska Zuzanna, Szkoła
Podst. w Gorzykowie - Jastrzębski
Jak ub i Rzep ka Ka tarzy na,
„Ochronka” im. Dzieciątka Jezus w
Witkowie - Jóźwiak Jakub, Wanda
Kacper i Grzelak Natalia. Wszyscy
oni otrzymali słodycze - czekoladę i
cukierki.
Po wyczerpujących zmaganiach i
dużej dawce emocji oraz śmiechu
przyszedł czas na przyjęcie przez
uczestników słodkich batonów i
pam ią tko wych meda l i z rąk
Burmistrza Gminy i Miasta. Na
zakończenie turnieju Burmistrz
Gminy i Miasta wręczy ł na ręce
dyrektorów pamiątkowe dyplomy
o raz spr zę t p r of i la kt ycz n o-
edukacyjno-sportowy ufundowany
przez Gminną Komisję Profilaktyki i
R oz w i ązy w a ni a Pr o b l e m ó w
Alko h olow ych. Chc i e l ibyśmy
skie rować pod ziękow ania do
„ M i k o ł a j ó w ” , k t ó rz y sw o j ą
obecnością sprawili wiele radości
naszym maluszkom. To oni stworzyli
klimat świąt rozdając upominki,
robiąc sobie z dziećmi zdjęcia i
rozśmieszając pociechy. Uśmiechy
na twarz ach d zieci podc zas
opuszczania sali i ich chęć przybycia
tutaj w przyszłym roku mówią same
za siebie. Na pewno z wielką
radością przybędą tutajza rok.
Na zakończenie turnieju głos zabrał
Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof
Szkudlarek, który podziękował
najm łodszym za bardzo ambitną i
spo r t ową pos t a wę po dc za s
rozg rywan ia ko nkure ncji, ich
wychowawcom za przygotowanie
dzie c i, n auczy cie lom W-F z
G i m n a z j u m z a s p r a w n e
przeprowadzenie turnieju, Panu
P a w ł o w i P i n i a r s k i e m u z a
pr ow a dze n ie s pi ke r k i , P an i
M a r z e n i e Z i e l i ń s k i e j z a
sprawowanie opieki medycznej, a
s zc z e g ól n e p o d z ię k o wa n i a
skierował na ręce Pań - Iwony
Nadowicz-Mróz i Moniki Ottenburger
za wspaniałą oprawę plastyczną.

(W.R.) (S.A.)

Mikołajkowy turniej przedszkoli „Witkowo 2005”
W dniu 4 grudnia br. w hali sportowej Gimnazjum im. Adama Borysa w
Witkowie odbył się po raz trzeci Mikołajkowy Turniej Przedszkoli dla
najmłodszych. Impreza ta staje się nie lada tradycją, która od kilku lat
gości w naszym kalendarzuimprez.
Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji, UKS „ISKRA” przy Gimnazjum w Witkowie,
dyrektorzy przedszkoli i szkól oraz Gminna Komisja Profilaktyki i
Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych.
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Polskiego, wziąłem udział w apelu szkolnym 
w Szkole Podstawowej Nr 3 w związku z pa-
sowaniem klas I na pełnoprawnych uczniów 
tej szkoły, w apelach szkolnych z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 
2 , w Szkole  Podstawowej w Gorzykowie 
oraz w Gimnazjum, ponadto uczestniczyłem w 
uroczystości z okazji Święta Patrona Szkoły w 
Gimnazjum im. Adama Borysa oraz w Szkole 
Podstawowej Nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w 
Witkowie. 
- odbyłem spotkanie z Przewodniczącymi 
Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w celu 
omówienia tematów sesyjnych oraz bieżących 
spraw Gminy. 
- wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą 
sesję. 
- zapoznano się i przekazano do realizacji 
wnioski zgłoszone na posiedzeniach poszcze-
gólnych Komisji Rady Miejskiej. 
- od października funkcjonuje Gminne Cen-
trum Informacji, które jest czynne 6 dni  w 
tygodniu po 10 godzin dziennie. Od godz. 
8:00 do 18:00. Do dyspozycji zainteresowa-
nych osób jest 5 stanowisk komputerowych z 
dostępem do: internetu, utworzonej kompute-
rowej bazodanowej aplikacji do tzw. „kiosku z 
pracą” zawierającego informacje na temat 
rynku pracy. Od początku funkcjonowania 
Gminne Centrum Informacji, posiada swoją 
stronę internetową, na której zainteresowane 
osoby mogą znaleźć informacje na temat 
rynku pracy, ofert pracy, kodeksu pracy, infor-
macje na temat dostępnych szkół, uczelni, 
kursów i staży na terenie Polski i nie tylko. 
Strona ta jest tak skonstruowana, aby łatwo 
było skorzystać z potrzebnych i aktualnych 
informacji np. zapoznać się z prawem pracy, 
jak założyć własną działalność gospodarczą, 
jak napisać CV czy list motywacyjny. Interne-
towa strona Gminnego Centrum Informacji 
umożliwia również osobom rozpoczynającym 
działalność gospodarczą i przedsiębiorcom  
zapoznanie się z dostępnymi środkami unijny-
mi. Sukcesywnie strona ta będzie poszerzana 
o kolejną tematykę według potrzeb. Bezrobot-
ni mieszkańcy mają w Gminnym Centrum 
Informacji zapewniony dostęp do prasy spe-
cjalistycznej, publikacji (m.in.: ulotki, książki i 
czasopisma) oraz do materiałów informacyj-
no-szkoleniowych.  Z usług centrum korzysta-
ją osoby bezrobotne starające się o znalezie-
nie zatrudnienia, absolwenci szkół ponadgim-
nazjalnych i wyższych z terenu gminy i miasta 
Witkowo oraz mieszkańcy, którzy chcą podno-
sić swoje umiejętności i kwalifikacje. 
- w związku z istniejącymi zagrożeniami wy-
stąpienia choroby – ptasiej grypy, wysłano do 
wszystkich sołectw kurendy i rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 
października 2005 r. w sprawie wprowadzenia 
zakazu organizowania targów, wystaw, poka-
zów i konkursów z działem drobiu oraz trzy-
mania ptactwa na otwartej przestrzeni, 
- przekazano do Banku Spółdzielczego w 

- otrzymaliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu w wysokości 319.000,00 
zł. częściowo umarzalnej na budowę kanaliza-
cji sanitarnej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej w obrębie ulic: Akacjowej, Brzozo-
wej, Kosynierów Miłosławskich i Powidzkiej. 
- z Agencji Nieruchomości Rolnych w Pozna-
niu otrzymaliśmy dotację bezzwrotną w wyso-
kości 300.000,00 zł. na dokończenie realizacji 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa 
kanalizacji sanitarnej Mielżyn-Jaworowo”. 
- odbyłem spotkanie z przedstawicielem Woj-
skowej Administracji Mieszkań Oddział w Po-
znaniu i Kierownikiem Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Witkowie w celu omówienia 
spraw związanych z przejęciem instalacji 
deszczowej i kanalizacyjnej na terenie Osiedla 
Nr 5. 
- zapoznano się z propozycjami Sołectw i 
Osiedli do projektu budżetu gminy i miasta na 
2006 r., następnie wypracowałem projekt bu-
dżetu gminy i miasta na 2006 r. 
- uczestniczyłem w Konwencie Prezydentów, 
Wójtów i Burmistrzów, który odbył się w Modli-
szewie  w Gminie Gniezno. Jednym z tematów 
spotkania było omówienie tworzenia Związku 
Gmin Szlaku Piastowskiego.  
- uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Po-
widzkiego Parku Krajobrazowego. 
- na bieżąco z dyrektorem OK, SiR-u i Kierow-
nikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej oma-
wiano bieżące sprawy związane z funkcjono-
waniem tych jednostek. 
- w dniach od 5 do 9 października 2005 r. w 
pięcio  osobowej grupie uczestniczyłem w 
wyjeździe studyjnym do Hiszpanii. Grupę za-
prosiła Hiszpańska Fundacja Tera Cha zaprzy-
jaźniona ze Stowarzyszeniem „Światowid”. 
Głównym celem wizyty było zapoznanie się z 
praktycznym aspektem programu Leader +. 
Hiszpanie korzystają z Programu Leader + od 
1991 roku. W wyniku tego wykonano wiele 
inwestycji, które wpłynęły na rozwój małej i 
średniej przedsiębiorczości tworząc miejsca 
pracy i powstrzymały odpływ młodych ludzi z 
terenów wiejskich. Podczas wyjazdu zwiedza-
no między innymi: fabrykę serów, fabrykę 
wyrobów cukierniczych, wyrobów mięsnych, 
gospodarstwa agroturystyczne, poligon prze-
mysłowy, spółdzielnię rolniczą z punktem 
sprzedaży i parkiem maszynowym, supermar-
ketem i salą wykładową, dom opieki nad oso-
bami starszymi, kompleks hotelowo-
restauracyjny, park energii odnawialnej, urząd 
gminy. Wyjazd był potwierdzeniem, że należy 
podejmować działania mające na celu stwo-
rzenie w Gminie możliwości ubiegania się i 
korzystania w przyszłości ze środków Leadera+. 
- przy współudziale Stowarzyszenia 
„Światowid” z Łubowa zorganizowano  spotka-
nie, na którym zainteresowane osoby zapo-
znały się z możliwościami Programu Leader+, 
który uwzględnia m.in. potrzeby i możliwości 
mieszkańców wsi.  Prelegenci ze Stowarzy-

szenia Światowid omówili zasady tworzenia, 
działania i możliwości pozyskiwania środków 
unijnych przez Lokalne Grupy Działania, które 
są porozumieniem mieszkańców, instytucji 
publicznych, gospodarczych oraz organizacji 
pozarządowych. 
- w dniu 5 października 2005 r. została przy-
wieziona do Witkowa druga część żywności z 
Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu 
w ramach zawartej w marcu 2005r. umowy 
pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Witko-
wo, a Wielkopolskim Bankiem Żywności w 
Poznaniu,  w związku z  realizacją programu  
pod hasłem „Dostarczenie żywności dla naj-
uboższej ludności Unii Europejskiej”. Wskaza-
łem na partnera programu  Stowarzyszenie 
Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne 
„PROMYK” Oddział Witkowo oraz Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wit-
kowie.  Przywieziono takie produkty jak:  mle-
ko, mąkę,  ryż, sery topione i żółte oraz maka-
ron. Dzięki dobrej współpracy władz samorzą-
dowych z organizacją pozarządową, jaką jest 
Koło „PROMYK” oraz Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej rozdysponowano około 
31,350 ton żywności o łącznej wartości  82-
.993,00 zł. Z tej pomocy skorzystało ponad 
600 rodzin. Stanowi to 17% ogółu gospo-
darstw domowych z naszego terenu. Rodzina 
otrzymała średnio około 50 kg. żywności: tj. 
mleka, mąki, serów, makaronu i ryżu.  Żyw-
ność między innymi przywiozła nieodpłatnie 
HURTOWNIA „LECHPOL” z Witkowa,  a po-
mieszczenia magazynowe udostępniła Gmin-
na Spółdzielnia „SCH” Witkowo. W tym miej-
scu pragnę podziękować tym wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do sprawnego dostarczenia 
oraz wydania wspomnianej żywności, a 
szczególnie członkom Koła „PROMYK” w 
Witkowie, pracownikom Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Hurtowni 
„LECHPOL”, oraz Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Witkowie. 
- zorganizowano obchody Święta Niepodle-
głości. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w 
intencji Ojczyzny, następnie odbył się prze-
marsz pod Pomnik Powstańców Wielkopol-
skich, gdzie uczniowie i nauczyciele Gimna-
zjum im. Adama Borysa przedstawili montaż 
słowno-muzyczny, następnie występował  
Chór „My Młodzi”, a Kompania Honorowa 33 
Bazy Lotniczej  w Powidzu oddała salwę ho-
norową. 
- uczestniczyłem w: obchodach Dnia Seniora 
zorganizowanym przez Polski Związek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału 
Rejonowego w Witkowie, w otwartym Mitingu 
zorganizowanym przez Witkowskie Stowarzy-
szenie Abstynentów „TĘCZA”, w Powiatowym 
Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Ligi 
Obrony Kraju, w spotkaniu z okazji Dnia Pra-
cownika Socjalnego w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Mielżynie, w  M-G Ośrodku Pomocy 
Społecznej,  w uroczystym spotkaniu z okazji 
100-lecia powstania Związku Nauczycielstwa 

c.d. str. 4 

      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta WitkowoInformacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
    o działalności w okresie międzysesyjnym od 1 października do 24 listopada 2005 r.    o działalności w okresie międzysesyjnym od 1 października do 24 listopada 2005 r.  
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 c.d. ze str. 3 
Witkowie wnioski 85 rolników ubiegających 
się o preferencyjny kredyt klęskowy. Wnioski 
te zostały pozytywnie zaopiniowane przez 
Wojewodę, 
- oczyszczono z mułu staw gminny we  wsi 
Jaworowo.  
- dokonano nasadzeń drzew i krzewów na 
skwerze przy ul. Żwirki i Wigury, 
- zorganizowano spotkanie organizacyjne 
dotyczące rozpoczęcia rozgrywek Ligi Sołec-
kiej w piłkę nożną halową. 
 
Ze spraw dot. OW w Skorzęcinie: 
- w związku z licznymi wnioskami dzierżaw-
ców Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęci-
nie o rozbudowy, czy też przebudowy polega-
jące na zmianie nietrwałych ścian na murowa-
ne istniejących obiektów handlowych i dom-
ków      letniskowych, postanowiłem wpływają-
ce wnioski przesłać do Biura Inwest-Planu w 
Poznaniu, które sporządzi projekty decyzji o 
warunkach zabudowy w oparciu o projekt 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego OW w Skorzęcinie. Na dzień dzi-
siejszy przesłano do Poznania 10 wniosków z 
czego otrzymaliśmy już 3 projekty decyzji. 
 
Z zakresu obrotu nieruchomościami: 
- w drodze przetargu ustnego nieograniczone-
go wyłoniono nabywcę nieruchomości grunto-
wej niezabudowanej, przeznaczonej pod wy-
dobycie kruszywa naturalnego położonej w 
Ćwierdzinie. Nieruchomość została wyceniona 
przez rzeczoznawcę na kwotę 415.000,00 zł., 
czyli 3,96 zł. Za 1 m2 . Do przetargu cenę 
wywoławczą ustalono na poziomie 52-
4.000,00 zł. tj. 5,00 zł za 1 m2. Uzyskana 
cena w przetargu wynosi 615.000,00 zł. tj. 
5,87 zł. za 1 m2. Nabywcą została Firma 
KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie  Spółka 
z o.o. w Poznaniu. 
- w najbliższym czasie nastąpi podpisanie 
aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości 
zabudowanej częścią budynku poszkolnego i 
budynkiem gospodarczym, położonej w Go-
rzykowie na rzecz najemcy. 
- w przygotowaniu jest do sprzedaży nieru-
chomość niezabudowana położona w Gorzy-
kowie. Dokonano wyceny i nieruchomość ta 
obecnie znajduje się na wykazie nieruchomo-
ści przeznaczonych do sprzedaży podlegają-
cym upublicznieniu. 
- oddano  w najem na okres od 20 październi-
ka 2005 r. do 19 listopada 2005 r. za kwotę 
252,00 zł. pomieszczenia w świetlicy wiejskiej 
w Strzyżewie na rzecz firmy FLORA-AUREA  
produkującej ozdoby świąteczne. 
- ustalono plan wykorzystania zasobu nieru-
chomości stanowiących mienie komunalne na 
2006 r. 
 
Ze spraw dotyczących oświaty: 
- z okazji Dnia Edukacji Narodowej wystąpio-
no z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu o przyznanie Medalu Komisji 
Edukacji Narodowej dla Pani Jolanty Jakubas-
Zawiślak - Dyrektora Szkoły Podstawowej     
Nr 2, Minister przyznał w/w medal, który zo-

stał wręczony Pani Dyrektor 13 października 
2005 r. w Poznaniu. 
- również z okazji Dnia Edukacji Narodowej za 
szczególne osiągnięcia i  za pracę na rzecz 
gminnej oświaty przyznałem 9 nagród Burmi-
strza Gminy i Miasta. I tak: nagrodę otrzymali: 
Pani Krystyna Pietrewicz z Przedszkola Miej-
skiego, Pan Zdzisław Bosacki ze Szkoły Pod-
stawowej w Gorzykowie, Pani Marzena Le-
mańczyk i Pani Maria Kurczewska ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 , Pani Anna Pawluk ze 
Szkoły Podstawowej Nr 3, Pani Małgorzata 
Gadzińska i Pani Barbara Nowakowska z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimna-
zjum w Mielżynie oraz Pani Anna  Boruta i 
Pan Marian Łukowski z Gimnazjum w Witko-
wie. 
- 14 najlepszym uczniom Gimnazjum im. Ada-
ma Borysa wręczyłem stypendia naukowe. 
- dla sześciu nauczycieli, którzy uzyskali 
awans zawodowy nauczyciela mianowanego 
zorganizowano uroczyste  ślubowanie. 
- odbyto spotkanie z opiekunami zatrudniony-
mi przez przewoźników, zajmującymi się opie-
ką w czasie dowozu i odwozu dzieci ze szkół. 
- ponadto dwie szkoły z terenu gminy i miasta: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum w 
Mielżynie i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witko-
wie przystąpiły do współpracy ze szkołami z 
niemieckiej Gminy Am Dobrock, w tym do 
wspólnego uczestnictwa w konkursie na pol-
sko -niemieckie projekty  szkolne pod nazwą 
„Szkoły w Polsce i w Niemczech chcą poznać 
swoich sąsiadów”. Konkurs realizowany jest 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i 
Sportu wraz z Niemieckim Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych. Udział w konkursie 
polega na przygotowaniu i wykonaniu wspól-
nie z partnerską szkołą lub klasą z Niemiec - 
projektu, którym mogą być prace w postaci, 
np. scenariusza lekcji, gazetki szkolnej, witry-
ny internetowej, sztuki teatralnej, filmu, kalen-
darza, ankiety, wywiadu, informatora bądź 
przewodnika lub dokumentacji przeprowadzo-
nej akcji, przedstawienia czy innego polsko - 
niemieckiego przedsięwzięcia.  Nadesłane 
prace będą rywalizować nagrody pienięż-
ne.Laureaci tego projektu muszą przeznaczyć 
otrzymaną nagrodę pieniężną na ealizację 
wspólnego projektu polsko-niemieckiego. 
 
Z  i m p r ez  k u l t ur a l n o - s p or t o wo -
rekreacyjnych: 
- zorganizowano VII Uliczne Biegi Witkowo 
2005. Udział w nich wzięło 550 uczniów z 
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.  
- zorganizowano i dofinansowano II Integra-
cyjny Turniej Klas I Gimnazjów w halowej 
piłce nożnej w dniu 22.10.2005r.  oraz II Re-
kreacyjny Turniej Gimnazjów w piłce siatkowej 
Drużyn Mieszanych, który odbył się w dniu 
19.11. 2005 r. 
- po raz trzeci w dniu 27 listopada rozpoczy-
nają się rozgrywki Mistrzostw Sołectw Gminy 
Witkowo w halowej Piłce Nożnej. Zgłosiło się 
8 zespołów. 
- w ramach współpracy samorządu gminnego 
z organizacjami pozarządowymi gminy i mia-

sta Witkowo wsparto finansowo: 
1. Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Witkowie. 
2. Gminny Klub Sportowy „Vitcovia” , 
3. LZS „Błysk” przy Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Witkowie. 
4. Zarząd Powiatowy LOK w Witkowie. 
Ponadto: 
- uczestniczono w spotkaniu w spotkaniu z 
okazji zakończenia sezonu rozgrywek w teni-
sa ziemnego, 
- uczestniczono w IX Regionalnej Olimpiadzie 
Osób Niepełnosprawnych, która odbyła się w 
hali sportowej, 
 
Z zakresu Gminnego Programu Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych: 
- w ramach działalności profilaktyczno - edu-
kacyjnej zorganizowano dla nauczycieli z 
naszych placówek oświatowych szkolenie na 
temat: „Trudne zachowania  uczniów z 
uwzględnieniem agresji i przemocy”. 
- sfinansowano wyjazd dzieci ze świetlicy 
terapeutycznej do Gniezna na spektakl te-
atralny pt. „Tajemnicza Skrzynia” w ramach 
akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
- zakupiono materiały profilaktyczne dla po-
szczególnych placówek oświatowych. 
- doposażono plac zabaw przy Przedszkolu 
Miejskim w Witkowie i plac zabaw przy Przed-
szkolu w Mielżynie na ogólną kwotę 6.000,00 zł. 
- włączono się w akcję „Mikołajki” organizowa-
ną przez Ks.Grzegorza Łomzika Parafia św. 
Mikołaja z Maniowy. 
- przekazano Komendzie Powiatowej Policji w 
Gnieźnie pakiet uzupełniający do testera nar-
kotykowego, który został zakupiony z Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
 
Z zakresu inwestycji: 
- wybrano ofertę przetargową na zadanie - 
„Remont pomieszczeń w budynku Urzędu 
Gminy  i Miasta w Witkowie”, ofertę złożyły 2 
firmy, wybrano ofertę Zakładu Usługowo - 
Produkcyjno - Handlowego MOSTOSTAL -
STOLBUD ze Słupcy za cenę 70.215,36 zł. 
- wybrano ofertę przetargową na zadanie - 
„Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Mała-
chowo Złych Miejsc.”, ofertę złożyło 5 firm, 
wybrano ofertę ENERGO-TELE, Edmund 
Pokładecki z Czerniejewa za cenę 54.632,79 
zł. 
- wybrano ofertę przetargową na zadanie - 
„Budowa sieci wodociągowej Skorzęcin-
Piłka”, ofertę złożyły 3 firmy, wybrano ofertę 
Roboty Ziemne i Instalacyjne Jakubowscy za 
cenę 66.600,35 zł. - prace zostały wykonane.  
- wybrano ofertę przetargową na zadanie - 
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie 
gminy  w sezonie 2005/2006”, ofertę złożyły 2 
firmy, wybrano ofertę Spółdzielni Kółek Rolni-
czych  w Witkowie za cenę: odśnieżanie płu-
giem - 61,53zł/h, pojazd z piaskarką - 64,41zł/
h, mieszanina piasku z solą - 68,32zł/t. 
- ogłoszono przetarg na - „Budowę kotłowni 
olejowej z przyłączami do budynku gminnego 
w Kołaczkowie”, termin otwarcia ofert ustalo-

c.d. str. 5 
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 c.d. ze. str. 4 
no na dzień 28.11.2005r.  
- zakończono adaptację budynków po byłej 
jednostce wojskowej na cele mieszkalne w 
Ruchocinku. Powstało w nich 10 samodziel-
nych lokali komunalnych, które zostaną przy-
dzielone rodzinom figurującym na gminnej 
liście mieszkaniowej i gminnej liście przydzia-
łu lokali socjalnych. 

- trwa budowa i remont pomieszczeń przezna-
czonych na Salę Pamięci. Wykonano stan 
surowy części parterowej i piętra oraz prace 
adaptacyjne w starej części budynku.  

- trwają prace związane z dobudową szatni i 
dociepleniem Przedszkola Miejskiego w Wit-
kowie. Trwają prace wykończeniowe przy 
elewacji budynku oraz wewnątrz nowo po-
wstałej szatni. 

- zakończono budowę łącznika pomiędzy 
Przedszkolem Miejskim, a budynkiem oświa-
towym w Witkowie. 

- zakończono układanie nowej nawierzchni z 

kostki brukowej na placu targowym w Witko-
wie   na powierzchni prawie 1000 m2. 
- ułożono nowe nawierzchnie chodnikowe na: 
ul. Kosynierów Miłosławskich. - 1252 m2, ul. 
Dębińska - 482 m2, ul. Gnieźnieńska - 332 
m2, trwają prace związane z wykonaniem 
nowej nawierzchni z kostki brukowej na ul. 
Północnej. 
- wykonano prace remontowo-modernizacyjne 
węzłów cieplnych w Szkole Podstawowej      
Nr 2 i 3. 
 
W oparciu  zapytania o cenę: 
- zakupiono krzewy na skwer przy ul. Żwirki 
Wigury, ofertę złożyły 4 firmy, wybrano ofertę 
Zakładu Sprzedaży Iglaków i Krzewów 
Ozdobnych z Witkowa za kwotę 2.428,00zł. - 
prace nasadzeniowe zostały wykonane.  
 
Inne ważniejsze prace i dostawy: 
- zlecono wykonanie robót drogowych we  wsi 
Ostrowite Prymasowskie, 
- w Jaworowie wykonano przyłącza budynków 
wielorodzinnych do kanalizacji sanitarnej, 
- zakupiono i zamontowano siatkę zabezpie-
czającą oraz ławki na boisko sportowe 
(Skorzęcin), 
- zakupiono i zamontowano nowe tablice na 
Pomniku - ul. Park Kościuszki,     

- zakupiono i zamontowano kolejne tablice z 
nazwami ulic na terenie Witkowa, 
- zakupiono nowe znaki drogowe, celem za-
montowania w Odrowążu oraz wymiany znisz-
czonych, 
- przebudowano kanalizację sanitarną przy ul. 
Armii Poznań 6 i 6a z pobudowaniem studni, 
- zakupiono olej opałowy na potrzeby Urzędu, 
- zlecono zamontowanie opomiarowania na 8 
kotłach olejowych w budynkach gminnych i 
szkołach /prace zostaną wykonane na przeło-
mie listopada i grudnia, 
- wykonano próg zwalniający na ul. Szkolnej, 
- wykonano wydzielenie pomieszczenia WC w 
budynku świetlicy w Sokołowie, 
- wykonano dodatkowe odcinki sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej do działek przy ul. Po-
widzkiej, 
- zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta. 
- obecnie trwają prace drogowe polegające na 
wypełnianiu ubytków masy asfaltowej na uli-
cach i drogach gminnych. 
 
W zakresie gospodarki przestrzennej: 
W trakcie opracowywania jest projekt obejmu-
jący następujące tereny:  
- Witkowo działki nr 681/1, 681/2, 681/3, 681/-

4, 681/5 o łącznej pow. 0,5045 ha z przezna-
czeniem pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne, 
- Małachowo Złych Miejsc działka nr 90 o pow. 
1,57 ha z przeznaczeniem pod aktywizację 
gospodarczą oraz budownictwo mieszkanio-
we, 
- Wiekowo działki nr 171/2 i 171/3 o łącznej 
pow. 4,18 ha z przeznaczeniem po budownic-
two letniskowe,  
- Małachowo Wierzbiczany działka nr 21/8 o 
pow. 0,3860 ha z przeznaczeniem pod bu-
downictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 
- Skorzęcin Nadleśnictwo część działek nr 
5078/2 i 5077/2 z przeznaczeniem pod budo-
wę drogi publicznej, 
- Chłądowo działka nr 44/5 o pow. 1,3997 ha z 
przeznaczeniem pod budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne z dopuszczeniem nie-
uciążliwych usług, 
- Chłądowo część działki nr 31/17 z przezna-
czeniem pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne z dopuszczeniem nieuciążli-
wych usług, 
- Skorzęcin Nadleśnictwo część działki nr 96/1 
stanowiąca plażę na terenie OW w Skorzęci-
nie przy Jeziorze Niedzięgiel. 
Projekt planu został rozesłany do uzgadniania 
i opiniowania . 
 
Ponadto  ogłoszono i zawiadomiono sto-
sowne instytucje o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego:  
- Jaworowa działka nr 45/1 o pow. 0,7737 ha z 
przeznaczeniem pod boiska sportowe, 
- Kołaczkowa część działki nr 17/16 o pow. 
0,7000 ha z przeznaczeniem pod boiska spor-
towe, 
- Witkowa działki nr 28/3 i 38/4 o łącznej pow. 
0,1440 ha z przeznaczeniem pod aktywizację 
gospodarczą,  
- Witkowa działki nr 153, 154, 155 i część 
działki nr 149 o łącznej pow. 3,1243 ha z prze-
znaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne z dopuszczeniem nieuciążli-
wych usług. 
Opracowanie miejscowego planu zostało zle-
cone projektantowi panu Marianowi Lisowi z 
Konina za cenę 7.500,00 zł. brutto.  
 
W zakresie pozyskiwania funduszy unij-
nych: 
Nadal trwa weryfikacja wniosku o dofinanso-
wanie realizacji projektu modernizacji świetlic 
wiejskich w zakresie działania „Odnowa wsi 
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kultu-
rowego” w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Na koniec listopa-
da planowane jest posiedzenie Regionalnego 
Komitetu Sterującego. Po rekomendacji RKS 
wnioski zostaną zakwalifikowane do dofinan-
sowania.  
 

 
Krzysztof Szkudlarek 
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Wzięło w nim udział 15 repre-
zentacji młodzieży szkół gimna-
zjalnych i średnich, będących 
laureatami konkursów, jakie 
odbyły się na szczeblu Zarzą-
dów Powiatowych i Rejono-
wych. 
Rejon gnieźnieński Ligi Obrony 
Kraju reprezentowały dwie 
drużyny: z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Trzemesz-
nie i z Gimnazjum im. Adama 
Borysa w Witkowie. Gimnazjali-
ści z Witkowa uczestniczyli w 
konkursie w następującym 
składzie: Maria Sucholas (kl. I 
b), Ewelina Piniarska (kl. Ie), 
Katarzyna Pilichowska (kl. IIIa) i 
Michał Dzieciuchowicz (kl. IIIc). 
W kategorii indywidualnych 
recytacji ogromny sukces od-
niosła Ewelina Piniarska. Zajęła 
III miejsce w konkursie. Za-

chwyciła jurorów przepiękną, 
wzruszającą recytacją wiersza 
Artura Oppmana pt. „Krzyżyk z 
Olszynki”. W nagrodę otrzyma-
ła dyplom i upominki rzeczowe. 
Wzięła również udział, na za-
kończenie imprezy, w koncercie 
laureatów. Została także zapro-
szona na Wojewódzką Konfe-
rencję Sprawozdawczo - Wy-
borczą LOK, która odbędzie się 
w Poznaniu. 
Dla wszystkich uczniów gimna-
zjum udział w konkursie recyta-
torskim był niezapomnianą 
lekcję języka polskiego i historii. 
Drużynę recytatorów witkow-
skiego gimnazjum przygotowa-
ny nauczycielki j. polskiego: 
mgr Jolanta Chyba, mgr Halina 
Krych i mgr Teresa Szkudlarek. 

 
Teresa Szkudlarek 

Gimnazjum z Witkowa w finale  
Wojewódzkiego Konkursu Poezji  
Patriotycznej i Poezji Śpiewanej 

5 listopada 2005 r. z Poznaniu w budynku LOK Dom Żołnierza 
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego odbył się VIII finał 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycz-
nej i Poezji Śpiewanej.  

Kultura 

w przedstawieniu ocierało łzy z 
policzków wspominając dawne 
czasy, w których dane było im 
żyć. 
W następnej części zaprezento-
wali się wolontariusze czytając 
utwory Jana Pawła II o Ojczyźnie. 
Ich występ uświetniły śpiewane 
przez nich pieśni oraz tańce ludo-
we. Wzbudziło to wielki zachwyt 
publiczności i gorący doping okla-
skami. 
Wolontariusze i mieszkanki na-
uczyli się tańców na warsztatach 

tanecznych, które są częścią 
projektu „Aby lepiej służyć”. 
Siostra dyrektor dokonała rewolu-
cji kulturalnej w tej miejscowości. 
Tak prężnej działalności DPS-u 
odnoszącej wiele sukcesów oraz 

chętnie przychodzących tam wo-
lontariuszy należy upatrywać w 
osobowości siostry dyrektor.  
Siostra dyrektor jest osobą przed-
siębiorczą, otwartą, przyciąga do 
pracy młodych ludzi. Często orga-
nizuje warsztaty teatralne, tanecz-
ne, integrujące młodzież. Ostatnio 
gościła na warsztatach młodzież 
niepełnosprawną z Niemiec. 
Wśród mieszkanek DPS-u panuje 
miły klimat. Wolontariusze chętnie 
przebywają z mieszkankami DPS-
u. Tolerancja jest tu większa. Na 

początku nie było łatwo. Najtrud-
niejsze było poznanie się - powie-
działa wolontariuszka Iwona 
Skowrońska. 

 
Barbara Nowakowska 

Dnia 11.11.2005r. uroczyste obchody rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę w Domu Pomocy Społecznej w 
Mielżynie rozpoczęła Msza Święta o godz.10:00 w tutejszej 
kaplicy. 

Integrujące Święto Narodowe 

ryka Chopina. Ukazali scenkę: 
osoby przebrane za państwa 
zaborców trzymają w rękach: 

Rosja - mapę Polski, Austria - 
czarną chustę, a Prusy - łańcuch. 
Zaborcy kłócą się i tną mapę 
Polski na trzy części. Na znak 
pomyślnie zakończonej transakcji 
podają sobie ręce. Polskę ubiera-
ją w czarną chustę, ręce zakuwa-
ją w kajdany i wyprowadzają.  
Śpiewali pieśni patriotyczne, do 
których włączyli się widzowie. Był 
to wzruszający moment. Wiele 
starszych osób uczestniczących 

We mszy uczestniczyła lokalna 
społeczność oraz mieszkańcy i 
pracownicy Domu Pomocy Spo-

łecznej. Na mszy wszyscy wspól-
nie modlili się o Ojczyznę.  
Po mszy siostra dyrektor DPS-u 
zaprosiła wszystkich zgromadzo-
nych na program artystyczny 
przygotowany przez uczniów 
tutejszego gimnazjum, wolontariu-
szy oraz mieszkańców DPS.  
Uczniowie gimnazjum zaprezen-
towali montaż słowno - muzyczny, 
którego treść stanowiły wiersze 
na podkładzie muzycznym Fryde-

Świętujemy na poważnie i wesoło 
10 listopada 2005 r. w naszej szkole 
odbył się apel poświęcony obchodom 
Święta Niepodległości. Uczniowie 
klasy 5,1 i 6 pod kierunkiem pani 
Elżbiety Skudzawskiej i Pani Marii 
Wójcik przygotowali obszerny pro-
gram poświęcony historii państwa 
polskiego od X wieku do 1918 r. - do 
odzyskania prze Polskę niepodległo-
ści. Na uroczystości zostali zaprosze-
ni goście: Pani R. Kneblewska, Pani 
K. Siodlarz, Pani W. Kubaszak, Pani 
St. Loch i sołtys Pan Marciniak. Apel 
był „wielką lekcją historii” jak w po-
dziękowaniu stwierdził dyrektor        
Z. Bosacki. Pieśni wiersze wprowa-
dziły wszystkich w podniosły nastrój, 
a słowa i melodia „Roty”, którą od-
śpiewano na zakończenie uświado-
miły wszystkim jak bardzo jesteśmy 
przywiązani do swojej „polskiej ziemi” 
- ojczyzny.  
Teatralne spotkanie 
21 XI odbyło się pierwsze spotkanie 
teatralne pod kierunkiem wychowaw-
cy B. Prusinowskiej. Dzieci z klasy 1 
przygotowały przedstawienie „co 
słychać w lesie”. Samodzielnie wyko-
nały scenografię i charakteryzacje 
leśnych zwierzątek. Salę lekcyjna 
zamieniono na scenę i widownię z 
numeracją rzędów i miejsc siedzą-

cych. Uczniowie zaprosili swoich 
rodziców, pracowników szkoły oraz 
młodszych kolegów. Dzieci klasy 2 
biorą udział w projekcie profilaktycz-
no - wychowawczym, którego auto-
rem jest wychowawczyni. Celem 
nadrzędnym projektu jest przeciw-
działanie agresji oraz rozwijanie 
życzliwości i przyjaźni wobec kole-
gów i dorosłych. 
Zabawa Andrzejkowa 
Tradycją w kształceniu zintegrowa-
nym stało się organizowanie zabawy 
andrzejkowej. Zawsze najstarsza 
klasa czyli 3 przygotowuje oprawę 
artystyczną, konkursową i zadanio-
wą. Uczennice klasy 3 pod kierun-
kiem wychowawcy pani B. Ptak prze-
brane za wróżki zapoznały kolegów z 
tradycją wieczoru andrzejkowego, 
przybliżyły historię życia św. Andrze-
ja. W specjalnie przygotowanych 
miejscach na Sali mogły powróżyć 
sobie i poznać swoją przyszłość, jaki 
będą wykonywać zawód i co miłego 
spotka w przyszłości. W przerwach 
między wróżbami dzieci mogły 
skosztować słodyczy i potańczyć 
przy wesołej muzyce. Podobną im-
prezę zorganizowali wychowawcy 
klas 4 - 6 pani D. Misiak i pani P. 
Frąckowiak. 

 
Ewa Popek, Beata Prusinowska 

Sp Gorzykowo 
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Trudno określić co było główną 
atrakcją. Już przed godziną dzie-
wiątą korzystaliśmy z kąpieli w 

swarzędzkim basenie. Następnie 
w południe zwiedzaliśmy Wielko-
polskie Muzeum Pożarnictwa w 

Rakoniewicach. Jest ono jednym 
z najstarszych muzeów pożarni-
czych w kraju. Działająca od 1974 

roku placówka mieści s ię 
w zabytkowym budynku kościoła 
ewangelickiego.  Zewnątrz oko 
turysty przykuwa wspaniała kon-

„Z wizytą w Rakoniewicach i nie tylko…”  
W sobotę 3 grudnia Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Ruchocinka 
oraz przedstawiciele z Witkowa i Wiekowa uczestniczyli w wyciecz-
ce autokarowej.  

strukcja szachulcowa i wieża 
z zabytkowym zegarem. Zbiory 
dokumentujące tradycje, sprzęt 
i różne formy pracy ochotniczej 
straży pożarnej, pochodzą wy-
łącznie z darów różnych osób 
i instytucji - straży ochotniczych 
i zakładowych, komend strażac-
kich i prywatnych kolekcjonerów, 
przede wszystkim z terenu Wiel-
kopolski. Łączna liczba ekspona-
tów sięga 3700. W czasie zwie-
dzania ekspozycji uczestnicy 
wycieczki dowiedzieli się wielu 
ciekawostek. Muzeum to posiada 
również wykaz strażaków, którzy 
zginęli w działaniach wojennych, 
pod pozycją 13 widnieje śp. dh. 
Bartkowiak Michał z Witkowa i 
Bednarowicz Stefan z Mielżyna. 
Na koniec zwiedzania ekspozycji 
uczestnicy wycieczki stanęli do 
pamiątkowego zdjęcia przy eks-
ponacie jakim była amfibia pożar-
nicza. 
Ostatnią atrakcją było wspólne 
oglądanie filmu w trójwymiarowym 
kinie pt. „3D Mania Tajemnica 
Trzeciego Wymiaru”.  
Wszyscy uczestnicy wycieczki 
wrócili bardzo zadowoleni i szczę-
śliwi, oraz wdzięczni Burmistrzowi 
Gminy i Miasta w Witkowie 
Krzysztofowi Szkudlarkowi za 
okazaną pomoc w organizacji. 

 
 

(G.B.) 

Dnia 10.11.2005r. w ZSP i G w 
Mielżynie odbyła się akademia z 
okazji 87 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Na-
uczyciel historii Stanisław Brzą-

kowski przedstawił zgromadzo-
nym część historii Polski dotyczą-
cą walk o niepodległość. 
Uczniowie gimnazjum zaprezen-
towali montaż słowno - muzyczny 

ukazujący najważniejsze epizody 
walki Polaków o niepodległość. 
- Niepodległość to niezawisłość 
jednego państwa do drugiego. To 
inaczej suwerenność albo po 
prostu wolność. Dzisiaj wszyscy 
żyjemy w niepodległej Polsce. 
Jest to tak oczywiste, że -na co 
dzień wcale o tym nie myślimy... 
Ale, niepodległość Polacy musieli 
sobie wywalczyć... 
Uczniowie wcielili się w rolę 
państw zaborców. Przedstawili 
scenkę: osoby przebrane za pań-
stwa zaborców trzymają w rę-
kach: Rosja - mapę Polski, Au-
stria - czarną chustę, a Prusy - 
łańcuch. Zaborcy kłócą się i tną 
mapę Polski na trzy części. Na 
znak pomyślnie zakończonej 
transakcji podają sobie ręce. Pol-
skę ubierają w czarną chustę, 
ręce zakuwają w kajdany i wypro-
wadzają.  
Święto przypomina nam, że na-
sze państwo uzyskało niepodle-

Narodowe Święto Niepodległości 
„Dziś obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości. Lecz, czy 
potrafimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest niepodle-
głość?” - pyta uczeń gimnazjum podczas akademii. 

głość i zaczęło stanowić o swoim 
losie. Obowiązkiem naszym jest 
ocalenie pamięci dla naszych 

przodków, dla których wolna Pol-
ska była najwyższą wartością.  
Uroczystość przygotowała Barba-
ra Nowakowska. Scenografia 
oddawała nastrój tego święta. Na 
scenie leżały zeschnięte liście, 
karabiny, hełmy i stały brzozowe 
krzyże. W tle widniały najważniej-
sze daty historyczne. Dawid Kuła-
ga zaprezentował piosenkę „Jest 
takie miejsce”. Chór zaśpiewał 
wzruszające pieśni narodowe. 

 
Barbara Nowakowska 
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Oficjalnie 11 Listopada jako Świę-
to Niepodległości Polski obcho-
dzono w latach 1937 - 1939. Po 
długiej przerwie spowodowanej 
zawirowaniami historii, dopiero od 
1989 r. dzień ten jest świętem 
narodowym.  
Jak ważną datą dla Polaków w 
historii i współcześnie jest 11 
Listopada, uczyli się witkowscy 
gimnazjaliści na uroczystym ape-
lu, który odbył się w hali sportowej 
w przeddzień Święta Niepodległo-
ści. 
Tym wszystkim, którzy po latach 
niewoli doprowadzili do odrodze-
nia niepodległej Rzeczpospolitej, 
hołd złożyła młodzież gimnazjum 
w programie artystycznym pt. „Z 

Lekcja patriotyzmu w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie 

marzeń, walki i znoju powstałaś”, 
opartym na wierszach i pieśniach 
towarzyszących rodakom, którzy 
oddali życie i przelewali krew na 
ołtarzu ojczyzny. Nie zabrakło w 
montażu utworów współczesnych 
napisanych na tę okoliczność. 
Młodzi artyści przedstawili piękną 
historię Polski, wspominając wy-
darzenia od momentu rozbiorów 
po rok 1918. Niezwykle przejmu-
jąca, budząca przerażenie i smu-
tek była scena ukazująca rozbiory 
dokonane przez Rosję, Prusy i 
Austrię, których tragiczne znacze-
nie dla losów narodu polskiego 
symbolizowały czarne stroje akto-
rów i wymowna, przerażająca 
muzyka. Natomiast radość wywo-

11 listopada 1918r. Polska, po 123 latach niewoli pruskiej, rosyjskiej i austriackiej, odzyskała niepodległość. To właśnie tego dnia Rada 
Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu - symbolowi polskiego bojownika o wolność - dowództwo nad armią polską.  

łał moment, kiedy w kolejnej od-
słonie Polska zrzuciła łańcuch 
niewoli i zabrzmiały s łowa: 
„Polsko, nie jesteś ty już niewolni-
cą!”. Marzeniom o wolnej ojczyź-
nie, podkreślali w programie recy-
tujący, towarzyszył patriotyzm, 
entuzjazm i wielki trud, które 
doprowadziły do zwycięstwa. 
Program artystyczny zakończył 

poetycki apel (wiersz Adama 
Asnyka „Do młodych”), by pamię-
tać o chwilach ważnych w historii, 
powracać do nich, uczyć się z 
nich miłości do ojczyzny i budo-
wać na nich jeszcze wspanialszą 
Polskę. 
Uroczystość dla uczniów Gimna-
zjum im. A. Borysa w Witkowie 

niewątpliwie stała się prawdziwą 
lekcją patriotyzmu, której towa-
rzyszył nastrój powagi, zadumy, 
refleksji, ale i radości. 
Program artystyczny „Z marzeń, 
walki i znoju powstałaś” opraco-
wały i wyreżyserowały panie: mgr 
Arleta Bekas, mgr Teresa Szczer-
ba i mgr Teresa Szkudlarek, mu-
zykę przygotowała Elżbieta Droz-

dowska, a stroje, rekwizyty i de-
klarację wykonała mgr Lilianna 
Suborska. 
Młodzież Gimnazjum im. Adama 
Borysa w Witkowie tym progra-
mem artystycznym uświetniła 
gminne obchody Święta Niepod-
ległości w Witkowie. 

 

Teresa Szkudlarek 

Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Witkowo od kilku już lat 
organizuje warsztaty młodych 
twórców. Są one okazją do spo-
tkań uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych, których 
szczególnym zainteresowaniem 
jest twórczość literacka. Młodzież 
ma możliwość przedstawienia 
napisanych przez siebie wierszy i 
opowiadań. Owym spotkaniom 
przewodniczy zapraszana przez 
nas pani Stanisława Łowińska, 
która jest dziennikarką i poetką. 
Podczas warsztatów nasz gość 
pełni rolę pilnego słuchacza i 

„Strofy lednickie” - udziałem naszych czytelników 

krytyka. Jej uwagi owocują w 
kolejnych wierszach naszej mło-
dzieży, która kilkakrotnie brała 
udział w konkursie Lednickiej 
Wiosny Poetyckiej “O koronę 
Wierzbową”.  W dniu 20 paździer-
nika br., w Muzeum Pierwszych 
Piastów w Dziekanowicach - 
gmina Łubowo, odbyła się promo-
cja tomiku poezji zatytułowanego 
“Z serca na serce”. Jest on 
podsumowaniem VIII i IX edycji 
konkursu. Odnajdujemy w nim 
wiersze nagrodzone i wyróżnione 
w ostatnich dwóch  latach, wśród 
nich utwory naszych czytelników.  
Świadectwem talentu młodych 
twórców niech będą dwa utwory z 
tego tomiku. 

“Poezja jest jak wielkie owocujące drzewo:  
mogą z niego pożywiać się wszyscy,  
najdoskonalsze owoce rosną jednak pod samym szczytem.  
Praca nad rozwojem talentu polega na tym,  
aby sięgać coraz wyżej”  

(Ewa Najwer)  

 
 *** 
Śmiałam się z banalnej poetki 
chciała 
z patosem 
zbadać Jego twarz 
zatonąć w jego spojrzeniu 
ukryć się w Jego ramionach 
 
dzisiaj   
śmiej się ze mnie 
Anna Robak  
z Witkowa 
nagroda III z 2004 r. 
 
Ojczyzna 
Wyrosła w przeciągu chwili 
Jedna stworzona przez wszyst-
kich 
Dumna jak brzoza 

Po jej korze spływa kropla 
wiosennej rosy 
Słońce rozświetla niebo 
Wiatr goni marzenia wszystkich 
tworzących jedno 
Kolory dnia to zieleń 
po której stąpamy 
to czerwień maków 
uginających się w pas 
to biel gołębia 
siadającego na gałęzi 
to tysiąc innych jeszcze barw 
My w pełni szczęścia mówimy  
że właśnie stąd pochodzimy  
Damian Kroczka 
Ruchocinek 
wyróżnienie 2004  
 
Niech te wiersze będą zachętą do 
przeczytania całego tomiku pt.: 
“Z serca na serce”, który znaj-
duje się w zbiorach naszej biblio-
teki. 

 
Wiesława  Gąsiorowska 
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Sport 

Jacek Kanior, dla pokonanych po 
jednej bramce zdobyli: Mirosław 
Nowacki, Jarosław Więcaszek i 
Grzegorz Szczepański. W czwar-
tym meczu I rundy zespól WSA 
„TĘCZA” pokonał drużynę z So-
kołowa w stosunku 5 - 0 a bramki 
zdobyli: Tomasz Wabiński - trzy a 
po jednej Marek Wydra i Arka-
diusz Drzewiecki. 

W drugiej rundzie rozgrywek w 
pierwszym meczu spotkały się 
zespoły z Sokołowa i Kołaczko-
wo. Zdecydowanie lepsze okaza-
ło się Kołaczkowo pokonując 
rywali w stosunku 7 - 2 a bramki 
zdobyli: Dajwłowski Janusz - 3 a 
po jednej: Banaszak Damian, 
Musidlak Leszek, Reszelewski 
Maciej i Hołderny Norbert, dla 
Sokołowa po jednej zdobyli - 
Bruch Karol i Cieślicki Rafał. W 

drugim meczu Jaworowo pokona-
ło WSA „TĘCZA” i to aż 9 - 4 a 
bramki zdobyli: Chołżyński Prze-
mysław - 4, Kanior Jacek - 3 i 
Zaborniak Piotr - 2, a dla pokona-
nych dwie bramki zdobył Gielew-
ski Jarosław a po jednej Wydra 

Marek i Wabiński Tomasz. W 
trzecim meczu mistrz z poprzed-
niego roku po dobrej grze poko-
nał zawsze silny zespół z Mała-
chowa Zł.Miejsc 6 - 2 a bramki 
zdobyli: Kaźmierczak Piotr - 3, 
Bociek Rafał-2 i jedną Simiński 
Damian a dla pokonanych po 
jednej - Twardowski Marcin i 
Zazula Karol.  

W ostatnim meczu Gorzykowo 
pokonało Ruchocinek 4 - 1 a 
bramki zdobyli - po dwie Żołdak 
Stanisław i Loch Błażej a dla 
Ruchocinka - Więcaszek Jaro-
sław. 
W tabeli strzelców po dwóch 
rundach na czele znajdują się 
piłkarze z Jaworowa: 8 bramek - 
Chołżyński Przemysław, 6 bra-
mek - Zaborniak Piotr i 5 bramek 
- Kanior Jacek. 

Wszystkie mecze sędziują Pano-
wie - Szturomski Jan i Szczepa-
niak Marian a opiekę medyczną 
sprawują Panie - Zielińska Ma-
rzena i Pietrowska Jolanta. 

 
(S.A.) 

Do rozgrywek zgłosiło się 8 dru-
żyn w tym 7 sołectw: Gorzykowo, 
Jaworowo, Mielżyn, Ruchocinek, 
Sokołowo, Małachowo Złych 

Miejsc i Kołaczkowo oraz drużyna 
Witkowskiego Stowarzyszenia 
Abstynentów „TĘCZA” w Witko-
wie. 
Głównym celem tych mistrzostw 
jest krzewienie kultury fizycznej 
poprzez popularyzację gry w halo-
wą piłkę nożną, propagowanie 
aktywnego spędzania czasu wol-
nego i integracja środowiska wiej-
skiego w myśl hasła: „Nie liczy się 
wynik - liczy się udział”. 
Głównymi organizatorami rozgry-
wek, które rozgrywane będą sys-
temem „każdy z każdym” - mecz i 
rewanż a odbywać w hali sporto-
wej Gimnazjum w Witkowie są: 
Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji oraz 
sołtysi gminy. Uroczystego otwar-
cia mistrzostw dokonał Burmistrz 
Gminy i Miasta - Krzysztof Szku-
dlarek, który stwierdził, że ta for-
ma uprawiania kultury fizycznej 

przyjęła się na terenie gminy i mia-
sta o czym świadczą rozgrywki 
prowadzone w hali sportowej. Ży-
czył wszystkim zawodnikom samych 

wygranych a dla najlepszych zespo-
łów przewidziane są na zakończe-
nie rozgrywek nagrody. 
W inauguracyjnym meczu ubiegło-
roczny mistrz - zespół z Mielżyna 
pokonał drużynę z Gorzykowa, 
strzelając 5 bramek, nie tracąc żad-
nej. Pierwszą bramkę III edycji mi-
strzostw zdobył już w 2 minucie 
Sebastian Zamiara, a kolejne strze-
lali: Piotr Kaźmierczak, Jacek Ga-
łecki, Damian Michalski i Damian 
Śiwiński. W drugim meczu drużyna 
z Kołaczkowa pokonała Małachowo 
Złych Miejsc w stosunku 5 - 1. 
Bramki zdobyli: Damian Banaszak - 
trzy a po jednej - Leszek Musidlak i 
Łukasz Reszelewski a dla pokona-
nych Roman Kiestrzyński.  W trze-
cim meczu zespół z Jaworowa po-
konał aż 10 - 3 zespół z Ruchocinka 
a „łupem” bramkowym podzielili się: 
Piotr Zaborniak i Przemysław Choł-
żyński po 4 a dwie bramki dołożył 

Inauguracja sezonu halowego 
W dniu 27 listopada 2005 roku w hali sportowej Gimnazjum w Witko-
wie rozpoczęła rozgrywki trzecia edycja Mistrzostw Sołectw Gminy 
Witkowo w Halowej Piłce Nożnej, która będzie trwać od dnia 27 listo-
pada 2005 roku do dnia 12 marca 2006 roku - czyli przez 3,5 miesią-
ca sympatycy halowej piłki nożnej będą mogli uczestniczyć w spo-
tkaniach amatorów halowej piłki nożnej.  

1 Jaworowo 2 6 pkt. 19 - 7  

2 Kołaczkowo 2 6 pkt. 12 - 3 
3 Mielżyn 2 6 pkt. 11 -  2 
4 WSA „Tęcza” 2 3 pkt. 9 - 9 
5 Grzykowo 2 3 pkt. 4 -  6 
6 Małachowo Złych Miejsc 2 0 pkt. 3 - 11 
7 Ruchocinek 2 0 pkt. 4 - 14 
8 Sokołowo 2 0 pkt. 2 - 12 
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Komisja zapoznała się z sytuacją 
finansową Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji przedstawioną 
przez p.Alicję Wentland - Dyrek-
tora OK,SiR oraz sytuacją finan-
sową szkół podstawowych przed-

stawioną przez p.Zdzisława Bo-
sackiego - Dyrektora Szkoły w 
Gorzykowie, p.Jolantę Jakubas-
Zawiślak - Dyrektora Szkoły Nr 2 
w Witkowie i p.Annę Pawluk - 
Dyrektora Szkoły Nr 3 w Witko-
wie. Sytuację finansową tych 
placówek oceniono jako dobrą. 
Spotkanie z dyrektorami było też 
okazją do omówienia innych 
spraw związanych z ich działal-
nością, m.in. potrzeb remonto-
wych. Następnie Komisja przy-
stąpiła do zaopiniowania tema-
tów, które były przedmiotem sesji 

Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego  
Rady Miejskiej w Witkowie 

Rady Miejskiej, w dniu 25 listopa-
da br. Wypracowano propozycje 
stawek podatkowych oraz zaopi-
niowano 11 uchwał dotyczących 
m.in. nadania imienia Zespołowi 
Szkolno-Przedszkolnemu w Mie-

lżynie, inwestycji wieloletniej - 
kanalizacji sanitarnej, zaciągnię-
cia pożyczki na tę inwestycję, 
zasad współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, zmian przezna-
czenia gruntów, zmian w budżecie 
gminy i miasta. Na posiedzeniu 
Komisja ponadto wysłuchała infor-
macji p.Mariana Gadzińskiego - 
Zastępcy Burmistrza Gminy i 
Miasta o realizacji wniosków, 
zgłoszonych w br. przez Komisję. 

 

 
(B.R.M.) 

W dniu 23 listopada 2005r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Miejskiej w Witkowie.  

Komisja zapoznała się z informa-
cją z przebiegu prac konserwa-
cyjnych prowadzonych na terenie 
działania Gminnej Spółki Wodnej 
w Witkowie. Pan Marian Gadziń-
ski Zastępca Burmistrza Gminy i 
Miasta zapoznał członków Komi-
sji z realizacją wniosków zgłoszo-
nych na poprzednich posiedze-
niach Komisji. 
Ponadto Komisja zaopiniowała 
tematy, które były przedmiotem 

obrad sesji w dniu 25 listopada 
2005 r. między innymi: wypracowa-
no propozycje stawek podatkowych 
oraz zaopiniowano projekty uchwał 
dotyczących realizacji inwestycji 
wieloletniej - budowy kanalizacji 
sanitarnej w Małachowie i zacią-
gnięcia na tę inwestycję pożyczki, 
zasad współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz zmiany prze-
znaczenia gruntów. 

 
(B.R.M.) 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Przestrzegania Porządku  
Publicznego Rady Miejskiej w Witkowie 

W dniu 21 listopada 2005 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnic-
twa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego 
Rady Miejskiej w Witkowie.  

Pan Marian Gadziński zapoznał 
członków Komisji z informacją 
dotyczącą wykorzystania budżetu 
szkół i przedszkola od stycznia do 
października 2005 r. Komisja za-

opiniowała tematy, które były 
przedmiotem obrad sesji Rady 
Miejskiej, w dniu 25 listopada br. 
Wypracowano propozycje stawek 
podatkowych oraz zaopiniowano 
11 uchwał dotyczących m.in. na-
dania imienia Zespołowi Szkolno-
Przedszkolnemu w Mielżynie, 
projektu Regulaminu wynagradza-

Posiedzenie Komisji Szkolnictwa, Kultury, 
Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej 
w Witkowie. 

nia nauczycieli, zmiany Statutu 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gmi-
ny w Witkowie, inwestycji wielolet-
niej - kanalizacji sanitarnej, zacią-
gnięcia pożyczki na tę inwestycję, 

zasad współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, zmiany przezna-
czenia gruntów, zmian w budżecie 
gminy i miasta. Ponadto Komisja 
w wyniku szczegółowej analizy, 
pozytywnie i bez uwag zaopinio-
wała projekt budżetu gminy i mia-
sta na 2006 r.. 

(B.R.M.) 

W dniu 22 listopada 2005 r. odbyło się posiedzenie Komisji Szkol-
nictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Witko-
wie.  

 Informacje 
W dniu 30 listopada br. z głębokim żalem pożegnaliśmy  

 

ś. ╬ p. 

Grzegorza Wywiała 
 

niezwykłego człowieka, długoletniego Radnego Rady 
Miejskiej w Witkowie. Jako Radny, na przestrzeni lat 
pełnił we władzach Gminy odpowiedzialne funkcje.  

Był między innymi członkiem Zarządu Gminy i Miasta, 
zastępcą Przewodniczącego i członkiem Komisji  

Rewizyjnej, Przewodniczącym Komisji Finansów.  
Z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem wykony-

wał mandat radnego, dla dobra mieszkańców Gminy. 
 

 

Będziemy o nim zawsze pamiętać. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bogusław Mołodecki 

Burmistrz Gminy i Miasta 
Krzysztof Szkudlarek 
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Nie możesz znaleźć pracy?  
Masz problem z obsługą komputera, z napisaniem CV, 

życiorysu bądź listu motywacyjnego? 
Potrzebujesz aktualnych przepisów prawa pracy,  

informacji z zakresu problematyki związanej  
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej?  

Przyjdź do nas do nowo otwartego  

Gminnego Centrum Informacji 
w Witkowie 

 

Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godz. 800 - 1800 
Siedziba: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

ul. Powstańców Wielkopolskich 17a   
62- 230 Witkowo 

tel/fax: (061) 477 73 00 
Oferujemy: 
- pomoc w szukaniu pracy, 
- pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, 
- pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, 
- możliwość skorzystania z materiałów i publikacji  
   Informacyjno-szkoleniowych dostępnych w GCI, 
- współpraca z pracodawcami w celu zbierania ofert pracy oraz  
   poszukiwania pracowników, 
- wysyłanie faksów, drukowanie, skanowanie, kserowanie. 
 
GMINNE CENTRUM INFORMACJI POWSTAŁO DZIĘKI DOFINANSOWANIU PRZEZ MINISTERSTWO  
GOSPODARKI I PRACY W RAMACH PROGRAMU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW  

„PIERWSZA PRACA”  
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Informacja o realizacji projektu współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Projekt obejmował budowę kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 2  przepom-
powniami ścieków o łącznej długości 2,49 km 
w tym 0,234 km kolektorów tłocznych. Inwesty-
cja jest częścią zadania, jakim jest skanalizo-
wanie gminy i miasta Witkowo, które zostało 

rozpoczęte modernizacją istniejącej oczysz-
czalni ścieków w miejscowości Małachowo 
Wierzbiczany (wydajność - 2.400 m3/dobę) 
oraz budową nowych odcinków sieci kanaliza-
cji sanitarnej. Strategicznym celem projektu 
było dokończenie budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie miejscowości Skorzęcin. 
Inwestycja ta wpłynęła przede wszystkim na 
poprawę gospodarki wodno-ściekowej tego 
terenu z uwzględnieniem czynników ekologicz-
nych. Likwidacji uległy 53 szt. zbiorników na 
nieczystości płynne, co bezpośrednio wiąże 
się z poprawą jakości środowiska naturalnego i 
ochroną wód jezior: Niedzięgiel i Białego oraz 
terenów leśnych w rejonie Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego.  
W dniu 30 czerwca 2004r. Gmina Witkowo 
złożyła wniosek o dofinansowanie projektu 
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Skorzęcin do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego w Poznaniu.          
Po rekomendacji Regionalnego Komitetu Ste-
rującego decyzją Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego projekt „Budowa kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Skorzęcin, gmina Witko-
wo” został zakwalifikowany do realizacji w 
ramach Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt 
inwestycji według kosztorysu inwestorskiego to 
kwota 1.965.867,58 zł. Całkowite wydatki kwa-
lifikowane w ramach Projektu wynoszą 

1.965.867,58 zł. w tym kwota dofinansowania 
w ramach Priorytetu 3 - 1.474.400,68 zł. oraz 
kwota 196.586,76 zł. pochodząca z budżetu 
państwa.   
W dniu 14.12.2004r. odbył się przetarg nie-
ograniczony na w/w zadanie. Wpłynęło 14 

ofert. Komisja Przetargowa wybrała ofertę 
Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego i Budow-
nictwa Ogólnego Kuny, 62-710 W ładysławów z 
siedzibą ul. Dygasińskiego 6, 62-500 Konin. 
Całkowita wartość realizowanego projektu po 

przeprowadzonej procedurze przetargowej to 
kwota 529.872,97 zł., w tym: kwota dofinanso-
wania w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego        
397.404,72 zł., oraz kwota 52.987,30 zł., po-
chodząca z rezerwy budżetu państwa.  

Na przełomie 2004 i 2005 roku Gmina Witkowo realizowała projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzę-
cin, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego. 

W dniu 23.12.2004r. podpisano umowę z wy-
konawcą budowy kanalizacji sanitarnej w Sko-
rzęcinie. Przekazanie placu budowy nastąpiło 
w dniu 29.12.2004r., a roboty ziemne i kon-
strukcyjne rozpoczęły się w dniu 06.01.2005r.  
W dniu 21.06.2005r. pomiędzy Wojewodą 
Wielkopolskim, a Gminą i Miastem Witkowo 
z o s t a ł a  p o d p i s a n a  u m o w a                                
nr Z/2.30/III/3.1/260/04/U/124/05 o dofinansowa-
nie Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Skorzęcin, gmina Witkowo” w 
ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny. W 
związku ze zmianą wartości inwestycji po roz-
strzygnięciu przeprowadzonego przetargu 
nieograniczonego na zadanie budowy kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin, w 
dniu 01.07.2005r. Gmina Witkowo wystąpiła z 
pismem do Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Poznaniu o sporządzenie aneksu 
do umowy Z/2.30/III/3.1/260/04/U/124/05 z 
dnia 21.06.2005r. 
A n e k s  n r  1  d o  u m o w y                                 
Z/2.30/III/3.1/260/04/U/124/05 został podpisa-
ny 26.10.2005r. W ramach gminnego zadania 
wybudowano 2,49 km sieci kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjnej, w tym 0,234 km kolektorów 
tłocznych oraz 2 przepompownie ścieków. 
Inwestycja została zrealizowana w 100%, a 
odbiór końcowy odbył się w dniu 20.07.2005r. 
Z kanalizacji tej korzysta 350 gospodarstw 
domowych, co stanowi 1.400 osób, które są jej 

użytkownikami. Pobudowanie nowych odcin-
ków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, 
przyczyniło się do zwiększenia efektywności 
pracy zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, 
której maksymalna przepustowość wynosi 
2400 m3/dobę. 

(S.M.) 
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Program Leader+ 

z o s t a ł a  p o d p i s a n a  u m o w a                                

A n e k s  n r  1  d o  u m o w y                                 

Zespoły klasowe zostały podzielo-
ne na 2 grupy. W grupach grano 
systemem „ każdy z każdym”do 
dwóch wygranych setów. W se-
tach grano do 15. W I grupie za-
grało 5 zespołów: III a, III b, II b, 
III e, III f. W II grupie grały 4 ze-
społy: III g, III d, III c, Mielżyn.  
Po rozegraniu wszystkich spotkań 
grupowych kolejność była nastę-
pująca. Grupa I: IIIa 8 pkt., III b 7 
pkt., II b 6 pkt., III e 5 pkt., III f 4 
pkt. Grupa II: III g 6 pkt., III d 5 
pkt., III c 4 pkt., Mielżyn 3 pkt. Do 
dalszej fazy turnieju awansowały 
dwa najlepsze zespoły z grupy. 
Pierwszą parę półfinałową tworzy-
ły: III b z III g, drugą III a z III d. III 
g wygrała z III b 2:0 i awansowała 
do finału. III a wygrała z III d 2:1 i 
spotkała się z III g w finale. W 
meczu o 3 miejsce III d pokonała 
III b 2:0. W wielkim finale zwycię-
żyła III a pokonując III g 2:0 
(17:15, 15:10).  
Składy najlepszych zespołów: III 
a: Szymon Marszałek, Jakub 
Stępień, Łukasz Woś, Łukasz 
Nowicki, Joanna Laciuga, Paulina 
Kubacka, Michalina Szcześniak, 
Klaudia Kijewska. III g: Damian 
Gruszczyński, Mateusz Radecki, 
Marcin Rybacki, Paweł Koziński, 
Klaudia Grudzińska, Paulina Ra-

koczy, Martyna Polerowicz. III d: 
Margarita Karulak, Marlena Sob-
czyk, Katarzyna Goll, Damian 
Kościecha, Krzysztof Szcześniak, 
Kamil Jaskólski, Piotr Bosak, Piotr 
Burzyński.  

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został uczeń klasy III a Łukasz 
Woś. Najlepszą zawodniczką 
została uczennica klasy III d Mar-
garita Karulak. Najlepszym gra-
czem ZSPiG w Mielżynie został 
wybrany Tomasz Gościniak. Czo-
łowe drużyny i wyróżnieni zawod-
nicy otrzymali puchary, dyplomy 
oraz nagrody. Wręczył je radny 
Rady Miejskiej w Witkowie Henryk 
Mucha. Sponsorami nagród byli: 
UG iM w W itkowi e,  f i rma 
„Buderus” i Janusz Dajwłowski 
oraz Zakłady Chemiczne „Luboń”. 
 

(K.C.) (P.P.) 

Sport-uśmiech-zabawa 

Była to druga edycja imprezy. 
Celem zawodów była między 
innymi integracja zespołów klaso-
wych z naszej gminy. Popularyza-
cja kultury fizycznej i rekreacji 
wśród dzieci i młodzieży oraz 
wyrabianie nawyku do aktywnego 
wypoczynku w różnych formach 
współzawodnictwa indywidualne-
go i zespołowego. Organizatorami 
imprezy byli: Gimnazjum im. A. 
Borysa w Witkowie, Uczniowski 
Klub Sportowy „Iskra” w Witkowie 
oraz Urząd Gminy i Miasta w 

Witkowie. Zawody uroczyście 
otworzył Zastępca Burmistrza 
GiM Witkowo Marian Gadziński. 
Zawody sędziowali nauczyciele 
wychowania fizycznego z Gimna-
zjum w Witkowie. 
Uczestnikami turnieju byli dziew-
częta i chłopcy klas II i III gimna-
zjów z terenu Gminy Witkowo. 
Drużyna składała się z uczniów 
jednej klasy. Klasa liczyła 6 za-
wodników plus rezerwowi. W 
zespole występowali obowiązko-
wo 3 dziewczęta i 3 chłopców. 

W minioną sobotę dnia 19 listopada o godzinie 9.00 w Gimnazjum 
im. A. Borysa w Witkowie odbył się turniej piłki siatkowej. Rekre-
acyjny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych na stałe wkompo-
nował się w kalendarz rozgrywek gminnych.  

W dniu 3 grudnia br. odbyło się drugie z kolei spotkanie warsztato-
we w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, które miało na 
celu utworzenie Partnerstwa - Lokalnej Grupy Działania, w ramach 
programu Leader. Podobnie jak pierwsze spotkanie, również to 
zorganizowane zostało i przeprowadzone przez Stowarzyszenie 
Światowid przy współudziale Gminy i Miasta Witkowo.  

W spotkaniu uczestniczyli: Za-
stępca Burmistrza Gminy i Miasta 
w Witkowie, Sekretarz Gminy, 
Radni, Przedsiębiorcy, Dyrektorzy 
Szkół, rolnicy, sołtysi, Przewodni-
czące Kół Gospodyń Wiejskich. 
Uczestnicy spotkania zapoznali 
się z ekspertyzą na temat: „Formy 
prawnej lokalnej grupy działania 
biorącej udział w Pilotażowym 
Programie Leader+”, którą przed-

stawił - Prawnik Maciej Rynkowski 
z Kancelarii Radców Prawnych 
„Góralik - Aniukiewicz, Piechota i 
Partnerzy”. Ekspertyza wykazała, 
że najbardziej demokratyczną i 
optymalną formą prawną Lokalnej 
Grupy Działania do realizacji ce-
lów programu Leader+ jest forma 
stowarzyszenia. W związku z tym 
ustalono, że nowopowstająca 
Lokalna Grupa Działania będzie 

stowarzyszeniem. Zaproponowa-
no również przekształcenie istnie-
jącego już Stowarzyszenia Świa-
towid, inicjatora Programu Le-

ader+ na terenie powiatu gnieź-
nieńskiego, w Lokalną Grupę 
Działania. Przekształcenie wyma-
ga zmiany statutu, rozszerzenia 
Zarządu i powołania innych nie-
zbędnych organów. Ponieważ 
Stowarzyszenie jest już zareje-
strowane, decyzja o przekształce-
niu w Lokalną Grupę Działania 
pozwoli uniknąć wysokich kosz-
tów sądowych i skomplikowanych 
procedur rejestracyjnych, co zde-
cydowanie obniży koszty i wyeli-

minuje oczekiwanie na decyzje 
sądowe. Dodatkowo pozwoli to 
uniknąć niepotrzebnego tworzenia 
nowych organizacji. 

Dyskutowano również na temat 
ewentualnych projektów, których 
beneficjentami mogą być członko-
wie Lokalnej Grupy Działania. 
Zachęcono obecnych na spotka-
niu do uczestnictwa w opracowy-
waniu Strategii Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich gmin powiatu 
gnieźnieńskiego, w celu umożli-
wienia uzyskania dofinansowania 
ich rozwoju z programu Leader+. 

 
(W.R.) 
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Firma „Musielak” 
Witkowo 62-230 ul. Dworcowa 22 
tel. (061)477-80-66  
tel. kom. 606-814-848 

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 

Firma istnieje od 1938r. jesteśmy z wami  
w najtrudniejszych chwilach  od ponad 67lat   

- Czynne całą dobę 
- Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości 
- Autokarawan -Transport na terenie gminy gratis 
- Przewozy zwłok - pozwolenie cały kraj. 
- Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali  
- Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej 
- Nekrologi - Krzyże - Tabliczki na krzyże 
- Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych. 

 
Dyżury Radnych  

Rady Miejskiej w Witkowie 
 

- 12 grudnia Tomasz Deskowski 
- 19 grudnia Grzegorz Kaźmierczak 
 

Dyżury odbywać się będą w Urzędzie Gminy  
i Miasta w Witkowie - pokój nr 23,  

w godz. od 14:00 do 15:00. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury  
w poniedziałki  

w godz. od 15:00 do 16:00. 

Dyżury Radnych 

Gminne Centrum Informacji  

Gminne Centrum Informacji w Witkowie zaprasza 
zainteresowanych pracodawców do składania 
ofert pracy, a osoby bezrobotne do umieszcza-
nia swoich ogłoszeń o chęci podjęcia pracy. 
Oferty będą umieszczane w „Kiosku z pracą”. 
Oferty prosimy składać w Gminnym Centrum In-
formacji przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a 
(Budynek Biblioteki Publicznej), lub przesyłać 
pod e-mail: gci@gci.witkowo.pl . 

Zachęcamy osoby  
bezrobotne, oraz osoby 
chcące podnosić swo-
je kwalifikacje zawodo-

we do korzystania  
z darmowego dostępu 

do Internetu  
poniedziałek-sobota  

w godzinach 
od 8:00 do 18:00 

 
W ostatnim numerze Witkowskich Wiadomości 
Samorządowych, w artykule pt: „Pomoc żyw-
nościowa z Wielkopolskiego Banku Żywności 
dla mieszkańców naszej gminy”, znajdowały 
się błędne dane. Za zaistniałą sytuację prze-
praszamy. Poniżej zamieszczamy prawidłowe 
dane: 
 

„Dzięki dobrej współpracy: władz samorządo-
wych z organizacją pozarządową - Kołem PRO-
MYK, i Ośrodkiem Pomocy Społecznej   rozdy-
sponowano około 31.4 tony żywności.”  

Sprostowanie 

mailto:e-mail:promocja@witkowo.pl
http://www.witkowo.pl
http://www.bip.witkowo.pl
mailto:gci@gci.witkowo.pl


15

11 listopada 1918r. Polska, po 123 latach niewoli pruskiej, rosyjskiej i austriackiej,
odzyskała niepodległość. To właśnie tego dnia Rada Regencyjna przekazała Józefowi
Piłsudskiemu - symbolowi polskiego bojownika o wolność - dowództwo nad armią polską.

Tym wszystkim, którzy po latach niewoli
doprowadzili do odrodzenia niepodległej
Rzeczypospolitej , hołd złoży ła m łodzież
gimnazjum w programie artystycznym pt. „Z
marzeń, walki i znoju powstałaś”, opartym na
wierszach i pieśniach towarzyszących rodakom,
którzy oddali życie i przelewali krew na ołtarzu
ojczyzny. Nie zabrakło w montażu utworów
współczesnych napisanych na tę okoliczność.
Młodzi artyści przedstawili piękną historię Polski,

Of i c jaln i e 11 Listo pada jako Świę to
Niepodleg łości Polski obchodzono w latach
1937 - 1939. Po d ługiej przerwie spowodowanej
zawirowaniami historii, dopiero od 1989 r. dzień
ten jestświętemnarodowym.
Jak ważną datą dla Polaków w histori i i
współcześnie jest 11 Listopada, uczyli się
witkowscy gimnazjaliści na uroczystym apelu,
który odby ł się w hali sportowej w przeddzień
Święta Niepodległości.

wspominając wydarzenia od momentu rozbiorów
po rok 1918. Niezwykle przejmująca, budząca
przerażenie i smutek była scena ukazująca
rozbiory dokonane przez Rosję, Prusy i Austrię,
których tragiczne znaczenie dla losów narodu
polskiego symbolizowały czarne stroje aktorów i
wymowna, przerażająca muzyka. Natomiast
radośćwywołałmoment, kiedy w kolejnej odsłonie
Polska zrzuciła łańcuch niewoli i zabrzmiały
słowa: „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!”.
Marzeniom o wolnej ojczyźnie, podkreślali w
programie recytujący, towarzyszył patriotyzm,
entuzjazm i wielki trud, które doprowadziły do
zwycięstwa. Program artystyczny zakończył
poetycki apel (wiersz Adama Asnyka „Do
młodych”), by pamiętać o chwilach ważnych w
historii, powracać do nich, uczyć się z nich miłości
do ojczyzny i budować na nich jeszcze
wspanialsząPolskę.
Uroczystość dla uczniów Gimnazjum im. A.
Borysa w Witkowie niewątpliwie stała się
prawdziwą lekcją patriotyzmu, której towarzyszył
nastrój powagi, zadumy, refleksji, ale i radości.
Program artystyczny „Z marzeń, walki i znoju
powstałaś” opracowały i wyreżyserowały panie:
mgr Arleta Bekas, mgr Teresa Szczerba i mgr
Teresa Szkudlarek, muzykę przygotowała
Elżbieta Drozdowska, a stroje, rekwizyty i
deklaracjęwykonała mgr Lilianna Suborska.
Młodzież Gimnazjum im. Adama Borysa w
W itkowi e tym programem ar tystyc znym
u św i e t n i ł a g m i n n e o b c h o d y Św i ę t a
Niepodległości w Witkowie.

Teresa Szkudlarek

Pokłon bohaterom
Gminne obchody 87. rocznicy odzyskania niepodległości



„Złoty jubileusz” 50 lat wspólnego życia

W dniu 28 listopada 2005 r. w świetlicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie
odbyła się uroczystość 50 lecia Pożycia
Małżeńskiego 20 par z terenu gminy i
miasta w Witkowie.
Na uroczystości obecni byli: Burmistrz
Gminy Miasta w Witkowie, Zastępca
Bu rmis trza , P rzewodn iczący Rady
Miejskiej, ksiądz Kanonik He liodor
Jankiewicz oraz Misjonarz z Argentyny
JerzyNowak.
Na zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta
w Witkowie oraz Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego, by świętować tak szczególny
dzieńw ichżyciu, na uroczystość przybyli:
Marianna iStefan Czarneccy,Aniela
iAntoni Giszczyńscy, Maria Władysława
i Władysław Janiccy, Mieczysława Maria i

Prętkowscy, Janina i Leon Siewka, Regina
Maria i Wiktor Stejakowscy, Teresa
Stanisława i Tadeusz Stysiak, Lucyna
Antonina i Stanisław Sura, Halina i Marian
Turkot, Henryka i Wincenty Tysiąc, Anna i
Zygmunt Wilk, Teresa Marianna i Zenon
Marian Wuck, Maria Helena i Jan Bolesław
Wyszyńscy, Irena Urszula i Stanisław
Zygmunt Zielińscy.
Po przybyciu jubilatów i zaproszonych
gości w imieniu Burmistrza i własnym
kierownik USC pani Stefania Wareńczak
złożyła jubilatom najserdeczniejsze
życzenia i gratulacje z okazji 50-lecia
trwałego, szczęśliwego i przykładnego
pożycia małżeńskiego.
Nas tępnie przy dźwiękach marsza
weselnego Meldensona Przewodniczący

Rady Miejskiej Bogusław Mołodecki i
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
K rz y sz t o f S z k ud l a r e k d ok o na l i
uroczystego aktu dekoracji medalami,
n a d a n y m i p r z e z P r e z y d e n t a
Rzeczypospolitej Polskiej. Na ręce
jubilatów złożone zostały pamiątkowe
podziękowania i kwiaty.
Po części oficjalnej rozpoczęła sięwspólna
zab awa , k tó ra trw ała do g odz in
popołudniowych.

(W.R.)

Józef Jankowscy, Sabina Anna i Józef
Matczak, Janina i Stanisław Pacholscy,
Wanda Józefa i Mieczysław Henryk Pius,
Zofia i Stefan Poznańscy, Teresa i Tadeusz
Przybylscy, Halina i Czesław Władysław

Urząd Stanu Cywilnego w Witkowie tradycyjnie pod koniec każdego roku
organizuje spotkanie połączone z uroczystą dekoracją medalami za 50-lecie
Pożycia Małżeńskiego dla par, które zamieszkują naszą gminę.


