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Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego 2008
Z inicjatywy w³adz samorz¹dowych Gminy i Miasta w dniu 13 lutego 2009 roku

i dzia³aczom kultury fizycznej z³o¿y³

ró¿ne Kluby i dyscypliny sportowe: UKS

w Sali Kawiarnianej Klubu Garnizonowego w Witkowie odby³o siê uroczyste, ju¿

gratulacje za osi¹gniête wyniki sportowe.

„ISKRA” , UKS „DWÓJKA”, UKS „OLIMP”,

jedenaste w historii Gminy i Miasta Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego

Powiedzia³ miêdzy innymi, ¿e gmina

UKS „SOKO£Y”, UKS „OR£Y”, UKS „B£YSK”,

przeznacza w swoim bud¿ecie znaczne

GKS „VITCOVIA”, UKS „ORGANIZATOR” -

kwoty na rozwój sportu i kultury fizycznej

sekcja modelarstwa „SOKÓ£”, sekcja

wœród dzieci i m³odzie¿y oraz osób

szachowa

doros³ych. W 2008 roku by³o to ponad 250

ziemnego i sekcjê strzelców z Ligi Obrony
Kraju. Pracuj¹cy w tych klubach trenerzy
i instruktorzy otrzymali równie¿ pami¹tkowe

czego

dowodem

jest

modernizacja stadionu miejskiego, boisk

podziêkowania za propagowanie i szerzenie

i hal sportowych. Planowane s¹ nowe

kultury fizycznej wœród dzieci i m³odzie¿y

inwestycje i tak: z³o¿ono wniosek do Urzêdu

oraz osób doros³ych.

w

Poznaniu

na

Senator RP - Piotr Gruszczyñski

dofinansowanie budowy boiska ze sztuczn¹

podziêkowa³ za zaproszenie na uroczyste

nawierzchni¹ ORLIK-2012, doœwietlono

podsumowanie gminnego roku sportowego.

boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹

W swoim wyst¹pieniu stwierdzi³, ¿e tak¹

Czerniejewskiej

w

przy

Witkowie,

uroczystoœæ w powiecie gnieŸnieñskim

zamontowano nowe urz¹dzenia zabawowe

organizuj¹ nieliczne gminy. Te¿ uprawia³

na placu zabaw przy ul. Poznañskiej

sport wyczynowy - biegi i wie, ile trzeba potu

w Witkowie. W tym roku planuje siê równie¿

wylaæ na treningu, aby osi¹gaæ takie wyniki

rozpoczêcie budowy sali sportowej przy

sportowe jak goœæ honorowy. Stwierdzi³, ¿e

Szkole Podst. Nr 2 i Nr 3 w Witkowie.

w³adze samorz¹dowe Gminy i Miasta robi¹

Zaproszony goœæ po uhonorowaniu go
Piotr

Gruszczyñski,

radny

tenisa

tys. z³.. Gmina inwestuje równie¿ w obiekty

ul.

1976. Zas³u¿ony Mistrz Sportu. Obecnie jest

sekcja

sportowe

Marsza³kowskiego

W uroczystoœci wziêli udzia³: Senator RP -

„JURAND”,

przez

Burmistrza

Gminy

i

Miasta

bardzo du¿o, by kultura fizyczna wœród
dzieci i m³odzie¿y, czy osób doros³ych

powiatu

trenerem w Klubie Sportowym„WARTA”

pami¹tkowym grawertonem, podziêkowa³

rozwija³a siê coraz lepiej. Gmina nie ¿a³uje

gnieŸnieñskiego - Telesfor Goœciniak,

Œrem oraz uczy wychowania fizycznego

za zaproszenie

œrodków na sport, co widaæ po efektach,

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Witkowie -

w Siekierkach Wielkich.

Bogus³aw Mo³odecki, radni Rady Miejskiej,

Tegoroczn¹ uroczystoœæ uœwietni³y

i podzieli³ siê swoimi

osi¹gniêciami sportowymi. Uczuli³ m³odych

poniewa¿ zwyciê¿aj¹ na ró¿nych imprezach

sportowców, by nie zniechêcali siê ma³ymi

sportowych organizowanych w powiecie
i nie tylko.

dyrektorzy placówek oœwiatowych, prezesi

wystêpy artystyczne uczniów z Gimnazjum

sukcesami, bo droga do tych du¿ych

klubów

im.Adama Borysa w Witkowie, uczennic

sukcesów jest bardzo trudna i wymaga wiele

Na zakoñczenie Burmistrz Gminy i Miasta

z

wyrzeczeñ oraz potu wylanego podczas

podziêkowa³ zespo³owi muzycznemu,

sportowych

i

organizacji

pozarz¹dowych z terenu Gminy i Miasta oraz

Zespo³u

Szkolno-Przedszkolnego

goœæ honorowy - Piotr Mowlik - by³y czo³owy

w Miel¿ynie oraz Witkowskiej Kapeli

zawodnik - bramkarz Klubu Sportowego

Podwórkowej.

treningów.
Nastêpnie wyró¿niono pami¹tkowymi

Witkowskiej

Ka p e l i

Po d w ó r k o w e j ,

nauczycielom i m³odzie¿y gimnazjalnej za

„LECH” Poznañ. 21 -krotny reprezentant

Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof

statuetkami 86 sportowców, którzy osi¹gnêli

przygotowanie

Polski. Zadebiutowa³ w meczu z Kanad¹

Szkudlarek uroczyœcie otworzy³ Gminne

dobre i bardzo dobre wyniki sportowe,

wszystkim zaproszonym za przybycie

(1974), a karierê zakoñczy³ w dru¿ynie

Podsumowanie Roku Sportowego 2008,

reprezentuj¹c jednoczeœnie Gminê Witkowo

i zakoñczy³ Gminne Podsumowanie Roku

narodowej w meczu z Hiszpani¹ (1981).

podziêkowa³ zaproszonym goœciom za

na ró¿nych zawodach sportowych w roku

Sportowego za rok 2008.

przybycie, a wyró¿nionym sportowcom

2008. Wymienieni zawodnicy reprezentuj¹

Srebrny medalista olimpijski z Montrealu-

oprawy

muzycznej,

(S.A.)

Turniej Pi³ki No¿nej imienia Walentego Olczaka
Ju¿ po raz dziewi¹ty rozegrano w Witkowie Turniej Pi³ki No¿nej imienia Walentego
Olczaka. Tym razem w zawodach wyst¹pili zawodnicy z rocznika 1994 i m³odsi.
Organizatorami zawodów byli: GKS Vitcovia Witkowo i UGiM w Witkowie. Jak co
roku do Witkowa zawita³a rodzina zmar³ego przed laty zas³u¿onego dla
witkowskiej pi³ki trenera.

W turnieju wziê³o udzia³ siedem
zespo³ów: Vitcovia I Witkowo, Vitcovia II
Witkowo, ¯aki Witkowo, Mieszko Gniezno,
K.S. Avans Górnik Konin, UKS Niechan
Niechanowo, Huragan Pobiedziska.
W grupie A zagrali: Vitcovia I Witkowo, SP
¯aczki Witkowo, UKS Niechan, Górnik Konin.
W grupie B spotka³y siê: Mieszko Gniezno,
Huragan Pobiedziska, Vitcovia II Witkowo.
W grupach grano systemem „ka¿dy
z ka¿dym”. Zwyciêzc¹ grupy A zosta³a
dru¿yna K.S. Avans Górnik Konin, która w
pó³finale zagra³a z druga dru¿yn¹ grupy B
Mieszkiem Gniezno. W drugim pó³finale
zwyciêzcy grupy B Huragan Pobiedziska
zagrali z drug¹ dru¿yn¹ grupy A Vitcovi¹

Witkowo. Pierwszy pojedynek o fina³ by³
bardzo zaciêty. Najlepiej prezentuj¹cy siê
w turnieju zespó³ Górnik Konin nie potrafi³
zdobyæ gola, przez co pojedynek zakoñczy³
siê bezbramkowym remisem. Dosz³o do
egzekwowania rzutów karnych. Zwyciêsko
wyszli z nich pi³karze Mieszka Konin, którzy
wygrali 4:3. W drugim pó³finale Huragan
Pobiedziska pokona³ gospodarzy Vitcoviê
I Witkowo 5:2, mimo, ¿e Vitcovia po kilku
minutach prowadzi³a 2:0. W meczu o III
miejsce Górnik Konin podra¿niony
pó³fina³ow¹ pora¿k¹ rozgromi³ Vitcoviê 8:0.
W finale Huragan Pobiedziska pokona³
Mieszko Gniezno 1:0 strzelaj¹c bramkê
w ostatniej minucie meczu. Trenerem

zwyciêzców jest Andrzej Ritter.
Dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy,
medale i nagrody rzeczowe. Wrêczali je
zawodnikom zaproszeni goœcie:
przedstawiciele UGiM w Witkowie, rodzina
Walentego Olczaka, kierownik OKSiR
w Witkowie, prezesi Vitcovii oraz sponsorzy.
Królem strzelców imprezy zosta³ zawodnik
Górnika Konin Szymon Ziemieœkiewicz
strzelec 13 bramek. Najlepszym
bramkarzem zosta³ Szymon Menz z Mieszka
Gniezno. Najlepszym zawodnikiem wybrano
Kamila Balickiego z Huraganu Pobiedziska.
Najlepszym ¿akiem zosta³ Karol Kowalski
z SP ¯aczki Witkowo. Mecze sêdziowali
Wies³aw Kaczmarek i Jan Szturomski.
Sponsorami imprezy byli: Rodzina
Walentego Olczaka, Jan Kupœ - klub Jim,
S³awomir Tylak - firma Tylak, Piekarnia
Glanc, Wies³aw Wojtyra - sklep Euro-Sam,
Jerzy Koz³owski - Sklep Polski, UGiM
w Witkowie, 33 Baza Lotnicza w Powidzu,
Zenon Burchardt - firma ubezpieczeniowa

PTU Burchalot, Klub GKS Vitcovia Witkowo.
Sk³ady witkowskich dru¿yn. Vitcovia
I Witkowo: Igor Górny, Patryk Skolasiñski,
Mateusz Pietrowski, £ukasz Starczewski,
Patryk Zió³kowski, Dawid Borys, Bartosz
Binkiewicz, Hubert Chmielewski. Vitcovia II
Witkowo: Patryk Welter, B³a¿ej Sobczyñski,
Maciej Horbowy, Mariusz Starczewski,
£ukasz £abarewicz, Piotr Webner, Dawid
Martwitz, Micha³ Skiba, trener Jaros³aw
Barszcz. SP ¯aczki Witkowo: Hubert
Mielcarek, Szymon Zamiar, Karol Kowalski,
Pawe³ Orchowski, Micha³ Marsza³ek, Kamil
£yskawiñski, Oskar Jakubczak, Maciej
Kotonowicz, Marek Chlebowski, trener Jan
Nowaczyk. Dru¿yna z Niechanowa UKS
Niechan: Kamil Wojciechowski, Krzysztof
Pietrzkiewicz, Miko³aj Matuszak, Marcin
Rozum, Miko³aj Mazurkiewicz, Wojciech
Trzaskawka, Mateusz Pietrzak, Mi³osz
Drozd, Mateusz Matuszak, £ukasz
Chmielewski, Marek Zamiata³a.
(K. Ch.)

Zabawa karnawa³owa w Ruchocinku
W dniu 16 stycznia 2009 r. w Ruchocinku odby³a siê zabawa karnawa³owa
z elementami œwi¹tecznymi. Organizatorem imprezy byli: So³tys i Rada So³ecka
Ruchocinka, Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Ruchocinka, Stowarzyszenie M³odych
Wielkopolan w Poznaniu o/Gniezno i Klub Pracy w Witkowie.

Uczestnikami zabawy by³y dzieci
i m³odzie¿ wraz z rodzicami z terenów
wiejskich - Ruchocinka.
Celem zabawy by³o zapoznanie dzieci
z t ra d yc j ¹ z a b aw k a r n awa ³ o w yc h
i zachêcenie do ich kultywowania, rozwijanie
aktywnoœci ruchowej, muzycznej
i artystycznej, kszta³cenie umiejêtnoœci
wspólnej zabawy, tworzenie atmosfery
¿yczliwoœci i wspó³pracy oraz pozytywnych
relacji w grupie, radoœæ ze wspólnej zabawy
i wspó³zawodnictwa dzieci.
Zabawa rozpoczê³a siê od przybycia
dwóch gwiazdorów z workiem s³odyczy,
którzy powitali dzieci i rodziców oraz
rozpoczêli zabawê karnawa³ow¹.
Na zabawie pojawili siê zaproszeni
goœcie: Tadeusz Tomaszewski - Pose³ na
Sejm RP, Prezes Stowarzyszenia M³odych
Wielkopolan w Poznaniu, Telesfor Goœciniak
- Radny Rady Powiatu GnieŸnieñskiego,
Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy
i Miasta w Witkowie, Eugeniusz Czaplicki Radny Rady Miejskiej, Krzysztof Bykowski -

Radny Rady Miejskiej, Henryk Szymañski so³tys Ruchocinka.
W trakcie imprezy przeprowadzono
szereg zabaw i konkurencji m. in.: „Taniec
z balonami”, „Taniec na gazecie”, „Taniec
z krzes³ami”, zabawa „Jedzie poci¹g”, Quiz
wiedzy wigilijno - noworoczny, „Zabawa
z kapeluszem”, „Jedzenie torta”.
Odby³ siê tak¿e „Konkurs na najfajniejsze
i najbardziej pomys³owe przebranie”. Jury,
w sk³ad którego weszli przybyli goœcie
wy³onili zwyciêzców: I miejsce zdoby³a:
Ewelina Nowacka (Wró¿ka), która otrzyma³a
pi³kê ufundowan¹ przez p. Telesfora
Goœciniaka. Wyró¿nienia zdobyli: Damian
Stawikowski (Rycerz), Julia Æwikliñska
(Ksiê¿niczka), Dorota i Marcin Tyczka (M³oda
Para), Wiktoria Franczak (Wró¿ka-Motylek).
Wszyscy uczestnicy z uœmiechem na
twarzy brali udzia³ w proponowanych
konkursach, zachêcaj¹c do zabawy tak¿e
swoich rodziców.
Na dzieci czeka³y nagrody w postaci
rzeczowej oraz s³odycze ufundowane przez

Stowarzyszenie M³odych Wielkopolan,
p. Tadeusza Tomaszewskiego, p. Krzysztofa
Szkudlarka, p. Telesfora Goœciniaka i Radê
So³eck¹ Ruchocinka.
Imprezê prowadzi³a pani Arleta Bekas
przy wspó³pracy Joanny Adamczewskiej.
Uczestnicy zabawy bawili siê przy muzyce
pana Eugeniusza Myszkowskiego
z Witkowa.

Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
z Ruchocinka przygotowa³y s³odki
poczêstunek dla zaproszonych goœci
i organizatorów zabawy karnawa³owej.
Zabawa karnawa³owa cieszy³a siê du¿ym
zainteresowaniem wœród dzieci, m³odzie¿y
i rodziców, którzy mogli mile, ciekawie
i z radoœci¹ spêdziæ pi¹tkowe popo³udnie.
(J. A.)

Warsztaty w Œwietlicy Œrodowiskowej w Witkowie
09.02.br w Œwietlicy Œrodowiskowej w Witkowie odby³y siê zajêcia warsztatowe
dla najstarszej grupy uczestników (kl. 6 SP, gimnazjum i szko³a ponadgimnazjalna) pod
has³em „Klub Pracy miejscem, które warto odwiedziæ. Integracja grupy”. Zajêcia
prowadzi³a Joanna Adamczewska - Lider Klubu Pracy w Witkowie.

Tematyka zajêæ dotyczy³a zapoznania

warsztatów poœwiêconych planowaniu

i wp³ywu dobrego wyboru przysz³ej œcie¿ki

pracy, jak je czytaæ i jak przygotowaæ

zawodowej na zadowolenie i satysfakcjê

dokumenty aplikacyjne. Przygotowanie

w ¿yciu, kszta³cenie u uczestników

m³odzie¿y do rozmowy kwalifikacyjnej,

umiejêtnoœci okreœlania swoich mocnych

rozwijanie

i s³abych stron pod k¹tem wyboru swojej

autoprezentacji, a tak¿e uœwiadomienie

œcie¿ki zawodowej oraz okreœlania swoich

znaczenia

i myœlenia pozytywnego w relacjach
z pracodawc¹.

m³odzie¿y z funkcjonowaniem Klubu Pracy

przysz³oœci zawodowej. Zajêcia bêd¹ siê

z wyborem œcie¿ki zawodowej. Jak równie¿

odbywaæ 2-3 razy w miesi¹cu.

ukazanie uczestnikom, w jaki sposób

Celem cyklu zajêæ jest zrozumienie wagi

i w jakich miejscach poszukiwaæ oferty

zachowañ

korzystnej

preferencji i oczekiwañ zwi¹zanych

w Witkowie oraz integracji grupy. By³y to
pierwsze zajêcia z zaproponowanego cyklu

umiejêtnoœci

niewerbalnych

(J. A.)

„My i kosmos” w ksi¹¿ce popularnonaukowej dla dzieci

Tradycje rodzinne w Bibliotece

Jak daleko znajduje siê kosmos? Okazuje siê, ¿e bardzo blisko. Ca³y œwiat ,

Ka¿dego roku w Polsce, w dniach 21 i 22 stycznia sk³adamy ¿yczenia naszym

wszystko zawarte w przestrzeni kosmicznej jest wszechœwiatem. S¹ tam

Babciom i Dziadkom. Historia tych œwi¹t jest ró¿na, w zale¿noœci od danego kraju.

wszystkie planety, gwiazdy, Ziemia, zwierzêta, roœliny, Ty i ja - wszystko. Ksi¹¿ki

W polskich obyczajach pojawi³y siê one ponad 30 lat temu. Trudno jest okreœliæ

popularnonaukowe dla dzieci w interesuj¹cy i zrozumia³y sposób przedstawiaj¹

dok³adn¹ datê i przyczynê ich powstania. Oczywistym jest, ¿e dni te obchodzimy

wa¿ne i trudne, a zarazem naukowe tematy dotycz¹ce naszego ¿ycia.

po to, by doceniæ rolê dziadków w rodzinie i w spo³eczeñstwie, wyraziæ nasz¹

czytelnicy, w jaki sposób zmieniaj¹ siê pory

wdziêcznoœæ za przekazan¹ wiedzê i trud wychowania, okazaæ im mi³oœæ

roku, dlaczego œpimy i dlaczego niektóre

i ¿yczliwoœæ.

zwierzêta zasypiaj¹ a¿ na ca³¹ zimê. Dziêki
nim przedszkolacy odkryj¹ tajemnicê nocy
polarnej i zorzy, têczy, kropli wody,
promienia s³onecznego i wielu innych
ciekawych zjawisk.
S¹ to fascynuj¹ce i zabawne lektury nie
tylko dla najm³odszych, ale i dla rodziców.
Pomagajmy naszym maluchom odkrywaæ
œwiat,

cierpliwie

odpowiadajmy

na

zadawane pytania lub wspólnie poszukujmy
odpowiedzi w ksi¹¿kach. Co to jest
wszechœwiat? Gdzie œpi Ksiê¿yc ? Jak obraca
siê Ziemia? Co nazywamy gwiazdami? Co to

jest rok przestêpny?

odgrywaj¹

jego

rodzice

i nauczyciele. Najwa¿niejsz¹ rzecz¹, jak¹
mo¿emy daæ dziecku jest nasz czas i nasze
zainteresowanie.
Na rynku wydawniczym jest coraz wiêcej
ksi¹¿ek popularnonaukowych i programów

dowiedzia³y

siê

dzieci

z Przedszkola Miejskiego „Bajka” na

dzieciñstwo, przybli¿y³ m³odemu pokoleniu
obraz ¿ycia rodzinnego i rolê jak¹ spe³niali

lat organizuje Dzieñ Babci i Dziadka. Z uwagi

dziadkowie w odleg³ych latach pierwszej

na rodzinny charakter obchody tych dni

po³owy XX w. Na koniec Seniorzy, jak

urz¹dzamy w póŸniejszym czasie. W roku

przysta³o na dobrych dziadków, obdarowali

bie¿¹cym termin ustalono na dzieñ 23

uczniów s³odyczami. Nastêpnie wszyscy

stycznia. Wzorem lat ubieg³ych oprawê

stanêli do pami¹tkowej fotografii.

m³odszych i dla przedszkolaków, w których
znajduje siê bardzo du¿o informacji
o wszechœwiecie.

spotkaniu w bibliotece. Dla ciekawych

Z przyjemnoœci¹ przedstawiamy pañstwu

œwiata ma³ych odkrywców polecamy ksi¹¿ki

ksi¹¿ki dla dzieci interesuj¹cych siê tymi

popularnonaukowe, oferujemy ksi¹¿ki

tematami. Z czasem, gdy bêd¹ ju¿ umieli

o

wszechœwiecie,

czytaæ, bêd¹ wiedzieæ jak samodzielnie

o staro¿ytnych cywilizacjach , o dinozaurach

dotrzeæ do potrzebnych informacji, kogo,

odkryciach,

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Witkowo w swojej dzia³alnoœci od wielu ju¿

multimedialnych, przeznaczonych dla dzieci

O tym i o wielu innych, ciekawych
zjawiskach

Ogromn¹ rolê w rozwoju potencja³u
malucha

o

i prehistorii. Oferujemy ksi¹¿ki dla dzieci,
które fascynuj¹ siê kosmosem i marz¹, ¿eby
kiedyœ polecieæ na Ksiê¿yc. Zawieraj¹ one
du¿¹ porcjê interesuj¹cych wiadomoœci
o wszechœwiecie, o planetach naszego
Uk³adu

S³onecznego,

kometach

kryje przed nami kosmos i w jaki sposób

znajdziecie odpowiedzi na wszystkie trudne
pytania.
Literatura popularnonaukowa swoj¹
barwn¹ szat¹ i prostymi do zrozumienia
opisami zachêca malców do czytania,
dostarcza im wielu wra¿eñ, bawi i zachwyca.
Wiele tajemnic rozwi¹¿¹ ksi¹¿ki z zagadkami
przyrodniczymi, technicznymi, które s¹
czêœciami sk³adowymi okreœlonych serii: Co
i jak, Ciekawe dlaczego, Moja najlepsza
ksi¹¿ka, Œwiat wokó³ nas, Tajemnicze
zjawiska, Przedszkolak badaczem.
Z ksi¹¿ek tych dowiedz¹ siê m³odzi

Fr¹czkowiak wraz z uczniami Szko³y

Rozstaliœmy siê z ¿yczeniami, byœmy mogli

Podstawowej nr 2 w Witkowie. By³y œpiewy,

zobaczyæ siê tu ju¿ za rok.

Miko³ajewski,

o tajemnicach ¿ycia na Ziemi, ale o tym co

W ksi¹¿kach popularnonaukowych

Spotkanie, jak co roku, przebiega³o
w pogodnej i przyjaznej atmosferze.

¿yczenia oraz drobne upominki. Pan Jerzy

i gwiazdach. Dzieci dowiedzia³y siê nie tylko

ludzie badaj¹ tajemnice wszechœwiata.

artystyczn¹ przygotowa³y Panie: Anna
Œredziñska, Hanna Pustelnik i Sylwia

gdzie i w jaki sposób poprosiæ o pomoc.
Warto pamiêtaæ te¿, ¿e dzieci w wieku
przedszkolnym najlepiej i najchêtniej ucz¹
siê poprzez zabawê. Gry i zabawy rozwijaj¹
wyobraŸniê,

zdolnoœæ

kreatywnego

myœlenia, u³atwiaj¹ przyswajanie nowych
wiadomoœci dlatego u³atwmy naszym
dzieciom

kontakt

z

nieznanymi,

tajemniczymi, zagadkowymi rzeczami,
zjawiskami naszego ¿ycia i podajmy do r¹k
ksi¹¿kê oraz podarujmy im odrobinê
naszego czasu.
Dziêkujemy

za

mi³e

spotkanie

w bibliotece dzieciom z opiekunami
z Przedszkola Miejskiego „Bajka”.
(B.Sz.)

wspominaj¹c

swoje

(W.G.)

II Mistrzostwa Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w GnieŸnie w Tenisie Sto³owym
G³ówny cel Mistrzostw to popularyzacja tenisa sto³owego i integracja œrodowiska

w 5 grupach.

punkty za udzia³ i za zdobyte miejsce
w poszczególnych grupach. Punktacja

ochotniczych stra¿y po¿arnych w powiecie gnieŸnieñskim.
I

grupa

-

ch³opcy

ze

szko³y

podstawowej zajmuj¹c kolejno
miejsca:
1. Krawczyk Jakub (Gurówko)
2. Kraczyk Mi³osz (Zdziechowa)
3. Krawczyk Kacper (Gurówko)
4. Stefankiewicz Jaros³aw (Ruchocinek)
II grupa - dziewczêta ze szkó³
podstawowych i gimnazjów
1. Guzik Sandra (Zdziechowa)
2. Kasprzyk Katarzyna (Gurówko)
3. Zakrzewska Bernadeta (Zdziechowa)
4. Szczeciñska Roksana (Ruchocinek)
III grupa- ch³opcy z gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych
1. Marchwicki Huber (Gurówko)
2. Zdanowski Bartosz (Ko³aczkowo)
3. £uczak Mateusz (Zdziechowa)
4. Zakrzewski Grzegorz (Zdziechowa)

odby³a siê w dwóch kategoriach:
I kategoria - jednostki OSP
1. OSP Gurówko (35 punktów)
2. OSP Zdziechowa (9 punktów)
3. OSP Witkowo(60 punktów)
II kategoria - oddzia³y gminne
Zwi¹zku OSP RP
1. Gmina Gniezno (157 punktów)
2. Witkowo (142)
3. Niechanowo (135)
Zwyciêzcy z ka¿dej grupy otrzymali
stosownie do zajêtych miejsc z³oty, srebrny,
br¹zowy medal, natomiast jednostki OSP
i Oddzia³y Gminne OSP puchary.
Najwiêcej przedstawicieli by³o z miasta
i gminy Witkowo (OSP Witkowo, OSP
Ruchocinek, OSP Miel¿yn, OSP Wiekowo,
ZOSP Ko³aczkowo - razem 45 osób) oraz
gminy

Gniezno

(OSP

IV grupa - dziewczêta za szkó³

Mnichowo,

Smykowe - 35 osób).

Modliszewo,

Zdziechowa,

Strzy¿ewo

G³ówny cel Mistrzostw to popularyzacja

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie

ponadgimnazjalnych i starsze

tenisa sto³owego i integracja œrodowiska

Krzysztof Szkudlarek i Prezes Oddzia³u

1. Dobrzykowska Joanna (Gurówko)

ochotniczych stra¿y po¿arnych w powiecie

Za r z ¹ d u

2. Rachela Marlena (Modliszewo)

dynamicznie, w sympatycznej atmosferze

3. Prusinowska Maria (Modliszewo)

dziêki fenomenalnej Komisji Sêdziowskiej.

Miejsko-Gminnego

ZOSP

gnieŸnieñskim.

w

Organizatorzy: Oddzia³ Powiatowy ZOSP RP

w towarzystwie radnego powiatowego

4. Walczak Magdalena (Witkowo)

w GnieŸnie, Oddzia³ Miejsko-Gminny ZOSP

Telesfora Goœciniaka oraz sekretarza

V grupa - mê¿czyŸni powy¿ej 21 lat.

RP w Witkowie, Urz¹d Gminy i Miasta

Zarz¹du Powiatowego ZOSP RP w GnieŸnie

1. Krawczyk Damian (Gurówko)

w Witkowie, Gimnazjum im. A. Borysa

dh. Waldemara Janusza.

w Witkowie,

Witkowie

dh.

Marian

£ukowski

W zawodach uczestniczyli cz³onkowie

Komenda Powiatowa PSP w GnieŸnie

M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych oraz

oraz Stowarzyszenie M³odych Wielkopolan -

druhowie Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych

biuro Gniezno.
Otwarcia dokona³ gospodarz terenu

z terenu powiatu gnieŸnieñskiego - 97 osób

2. Maci¹g Artur (Modliszewko)
3. Szarzyñski Micha³ ( Mieleszyn)
4. Ostrowski Dariusz (Mieleszyn)

Mistrzostwa

przebieg³y

Organizatorzy

bardzo

bardzo

dziêkuj¹

pracownikom Gimnazjum w Witkowie za
bezinteresown¹, fachow¹ i entuzjastyczn¹
pomoc: Paw³owi Piniarskiemu, Krzysztofowi
Cho³odeckiemu, Krzysztofowi Nowiñskiemu,
Jaros³awowi Barszczowi oraz Paniom
Wies³awie Papieskiej i Arlecie Bekas.

Do klasyfikacji koñcowej dla jednostek
OSP i oddzia³ów gminnych OSP wliczano

(na)

IX Turniej Oldbojów w Pi³ce No¿nej Halowej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
W sobotê 7 lutego odby³ siê w Witkowie IX Turniej Oldbojów w Pi³ce No¿nej
Halowej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. W turnieju bra³y udzia³
zespo³y ligi weteranów, w których grali byli zawodnicy Lecha i innych klubów
poznañskich, a tak¿e dru¿yny z kilku miast Wielkopolski. Gwiazd¹ zawodów by³
Jacek Dembiñski, 10 krotny reprezentant Polski.

Sk³ad zwyciêzców York Bolechowo:
Ry s z a rd

W

turnieju

rozegranym

w

hali

ca³y turniej bez rezerwowych PTU Burchalot

£ysek,

Jacek

Dembiñski,

Mieczys³aw Semmler, Micha³ Bartkowiak,

Old Boys Poznañ - Oldboj Gniezno 0:3

Piotr Falbogowski, Rados³aw Kaczor. PTU

PTU Burchalot - Old Boys Poznañ 1:1

Burchalot: Krzysztof Drzazga, Ireneusz

Mleczarnia - ADO Gniezno 3:1

Furmaniak, Janusz Kustra, Wojciech

Old Boys Poznañ - Mleczarnia 3:0

Czaplicki, Marek Wydra. Oldboj Gniezno:

Oldboj Gniezno - PTU Burchalot 0:1

witkowskiego gimnazjum wziê³o udzia³

2:0. W zwyciêskim zespole „pierwsze

Robert Zajkowski, Tomasz Zajkowski,

dziesiêæ zespo³ów. W grupie I rywalizowali:

skrzypce” gra³ s³ynny pi³karz z Wielkopolski

Hocine Taibi, Robert Cieœlewicz, Bronis³aw

PTU Burchalot, Mleczarnia Witkowo, ADO

by³y reprezentant Polski Jacek Dembiñski.

Hahn, S³awomir Pudelewicz, Wojciech

Gniezno, Old Boys Poznañ, Oldboj Gniezno.

Wychowanek Polonii Poznañ, wystêpowa³

GoŸdzik, Dariusz Kury³o. Sk³ady witkowskich

W grupie II zagrali: Oldboy K³ecko,

w Lechu Poznañ, FC Lausanne-Sport,

ekip. Wielkopolanie: Zbigniew Cichy,

Wielkopolanie, York Bolechowo, AC 97,

Widzewie £ódŸ, Hamburgerze SV oraz Amice

Mariusz Kowalski, Janusz Soszyñski, Karol

B³êkitni Owiñska. W grupach grano

Wronki. Obecnie gra w dru¿ynie Oldbojów

Popek, Roman Grabowski, Karol Szymczak,

systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Zwyciêzca

Lecha

Jaros³aw Gielewski, Mariusz Nowak. AC 97:

Po z n a ñ .

Jak

przysta³o

na

PTU Burchalot - Mleczarnia 1:1
PTU Burchalot - ADO Gniezno 2:0

Grupa II
Wielkopolanie - B³êkitni Owiñska 2:2
York Bolechowo - AC 97 4:1
B³êkitni - York 2:3
Oldboy K³ecko - Wielkopolanie 2:3
York - Oldboy K³ecko 3:1
AC 97 - B³êkitni 1:4

grupy I PTU Burchalot spotka³ siê w pó³finale

utytu³owanego gracza Jacek Dembiñski

Waldemar Reformat, Jaros³aw Dajw³owski,

Oldboy K³ecko - AC 97 3:1

z drugim zespo³em grupy II B³êkitnymi

zosta³ wybrany najlepszym pi³karzem

Janusz Lis, S³awomir Tylak, Wojciech

Wielkopolanie - York 0:1

Owiñska. Drug¹ parê pó³fina³ow¹ tworzy³y,

zawodów. Zdoby³ najwiêcej goli. Swoim

Kêdzierski, Marek £abarewicz, Andrzej

AC 97 - Wielkopolanie 3:4

zwyciêzca grupy II York Bolechowo oraz

przeciwnikom

Radacz, Grzegorz Wrona. Mleczarnia:

B³êkitni - Oldboy K³ecko 3:0

drugi w I grupie Oldboj Gniezno. PTU

Najlepszym golkiperem turnieju zosta³

Romuald Nowicki, Jacek Goœciniak, Leszek

Pó³fina³y

Burchalot pokona³ B³êkitnych Owiñska 1:0

Ryszard £ysek, tak¿e gracz York Bolechowo.

Miko³ajewski,

Piotr

PTU Burchalot - B³êkitni Owiñska 1:0

i po raz kolejny awansowa³ do fina³u.

Puchary, statuetki i dyplomy wrêczali

Bêdziewski, Przemys³aw Danyluk, Leszek

York Bolechowo - Oldboj Gniezno 3:0

Zwyciêzcy wszystkich meczów w grupie York

przedstawiciele organizatorów turnieju,

Musidlak.

Bolechowo pewnie pokonali Oldbojów

którymi byli: UGiM w Witkowie, GKS Vitcovia

Wyniki spotkañ:

z Gniezna 3:0. W meczu o trzecie miejsce

Witkowo oraz OKSiR w Witkowie. Puchar za

Grupa I

Oldboj Gniezno nie da³ szans B³êkitnym

pierwsze miejsce wrêczy³ kapitanowi

Mleczarnia - Oldboj Gniezno 0:1

Owiñska wygrywaj¹c 6:1. W wielkim finale

zwyciêskiego zespo³u Burmistrz GiM

ADO Gniezno - Old Boys Poznañ 1:0

faworyci nie zawiedli i pokonali graj¹cy przez

w Witkowie Krzysztof Szkudlarek.

Oldboj Gniezno - ADO Gniezno 0:0

strzeli³

10

bramek.

Dariusz

Górny,

Wyniki meczu o 3 miejsce
Oldboj Gniezno - B³êkitni Owiñska 6:1
Fina³
PTU Burchalot - York Bolechowo 0:2
(K.Ch.)

Min¹³ czas podsumowañ stra¿ackiego trudu za rok 2008
Tegoroczne zebrania sprawozdawcze rozpoczê³a jednostka OSP Ruchocinek -

zebraniu sprawozdawczym za rok 2008,

Zarz¹du Powiatowego ZOSP RP w GnieŸnie

10 stycznia 2009 r.

a bezpoœrednio po nim nast¹pi³o oficjalne

Waldemar Janusz oraz Dowódca Jednostki

przekazanie

lekkiego

samochodu

gaœniczego dla jednostki OSP Wiekowo.

Ratowniczo

Gaœniczej

w

GnieŸnie

a jednoczeœnie Komendant Gminny druh

Przewodnicz¹cym zebrania wybrany zosta³

Bartosz Klich. Na zebraniu zgromadzeni byli

prezes

równie¿ przedstawiciele jednostek OSP

jednostki,

a

jednoczeœnie

funkcjonariusz Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

z naszej gminy. Po zebraniu, przed remiz¹

w GnieŸnie druh Mariusz Janowicz.

nast¹pi³o oficjalne przekazanie kluczyków

W sprawozdaniu druh prezes opisa³

do nowego samochodu, poprzedzone

wydarzenia ubieg³ego roku, w tym udzia³

meldunkiem naczelnika druha Krzysztofa

w akcjach gaœniczych i zawodach sportowo -

Ku r ko w s k i e g o

po¿arniczych. Zaprezentowa³ te¿ sprzêt

ratowniczo-gaœniczej do uroczystoœci. Po

ochrony

indywidualnej

bêd¹cy

na

wyposa¿eniu jednostki. Wspomnia³, ¿e jest
to sprzêt nie spe³niaj¹cy obecnych norm.

o

gotowoœci

sekcji

uroczystoœci wszyscy wrócili z powrotem na
salê, na której odby³a siê czeœæ nieoficjalna.
W

Ochotniczej

Stra¿y

Po¿arnej

Obecny na zebraniu burmistrz Krzysztof

w Witkowie zebranie sprawozdawcze mia³o

Szkudlarek obieca³ wyposa¿yæ jednostkê w

miejsce 27 stycznia br.

Zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Ruchocinek
Jak zwykle zebranie by³o przygotowane
perfekcyjnie. W spotkaniu uczestniczy³o
90% cz³onków.

nowego sprzêtu i „nabytku” ludzi m³odych
spe³nia³a jak najlepiej swoje zadania.
Tego dnia odby³o siê równie¿ zebranie

Jednostka liczy 36 cz³onków w tym 7

w jednostce z Krajowego Systemu

kobiet. Chlub¹ jest M³odzie¿owa Dru¿yna

Ratowniczo-Gaœniczego w OSP Skorzêcin.

Po¿arnicza - 25 cz³onków (13 ch³opców i 12

Zebranie zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹

dziewcz¹t).
Podczas

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie, Radni
sprawozdania

przedstawione

zosta³y

przedsiêwziêcia

RM

Ireneusz

Kwapich

i

Grzegorz

Kazimierczak, miejscowy so³tys Pan Henryk

zrealizowane w ubieg³ym roku. Miêdzy

Szymañski,

innym akcja gaszenia po¿aru sadzy, udzia³

Powiatowego

seniorów i m³odzie¿y w zawodach sportowo-

przedstawiciel

po¿arniczych, gdzie jednostka zdoby³a

Powiatowego ZOSP w GnieŸnie - Waldemar

I miejsca na szczeblu miejsko-gminnym we

Janusz oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo

Za s t ê p c a
-

Ko m e n d a n t a

Marek

W e g n e r,

Oddzia³u

Zarz¹du

wszystkich kategoriach - seniorzy, MDP

Gaœniczej

Dziewcz¹t,

wyje¿d¿a³a a¿ 16 razy w tym 11 do po¿arów.

MDP

Ch³opców,

praca

z m³odzie¿¹.

Bartosz

Klich.

Jednostka

Naczelnik dh Ryszard Wawrzyniak stara siê,

Zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Wiekowo
œrodki ochronne zgodne z obowi¹zuj¹cymi

Sprawozdania przedstawione w formie

normami. Podziêkowa³ te¿ oficjalnie

prezentacji multimedialnej, zawiera³y

Komendantowi Powiatowemu PSP w

wszystkie aspekty z dzia³añ jednostki.

GnieŸnie Wojciechowi Mazurowi za to, ¿e

Wynika z nich ze OSP Witkowo to

samochód gaœniczy marki Lublin trafi³

organizacja, w której zrzeszeni s¹ ludzie

w³aœnie do Wiekowa. Wczeœniej auto s³u¿y³o

potrafi¹cy dzia³aæ dla bliŸnich o ka¿dej porze

stra¿akom Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej

roku dnia i nocy. Dziêki ich zaanga¿owaniu w

PSP w GnieŸnie. Komendant Powiatowy

roku ubieg³ym 113 razy wzywani alarmem

wspomnia³ o wa¿nej roli ma³ych jednostek

nigdy nie odmówili wyjazdu na pomoc.

OSP w systemie ochrony przeciwpo¿arowej

Wydaje siê to oczywiste ale nale¿y

Zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Ruchocinek
Ponad po³owê cz³onków zebrania

¿eby jednostka by³a zawsze gotowa do

stanowi³a m³odzie¿. OSP Ruchocinek

niesienia pomocy. Zebranie odby³o siê w sali,

posiada bardzo liczn¹ M³odzie¿ow¹ Dru¿ynê

która znajduje siê przy nowo wybudowanym

Po¿arnicz¹. Prezes nie zapomnia³ o nich

gara¿u. Prezes OSP dh Zygmunt Krall

jednodniowej

zapowiedzia³ uroczyste otwarcie nowych

wycieczki, a tak¿e zachêca³ do uczestnictwa

i obieca³ zorganizowanie

obiektów ju¿ w maju, a Burmistrz zapewni³,

w tegorocznych zawodach sportowo-

¿e bêdzie robi³ wszystko oczywiœcie przy

po¿arniczych.

wspó³pracy Komendy Powiatowej PSP w

W mi³ej, rodzinnej atmosferze 16
stycznia br. przebieg³o zebranie w jedynej
Zak³adowej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Ko³aczkowie, gdzie prezes dh. Ryszard

Przekazanie lekkiego samochodu gaœniczego dla jednostki OSP Wiekowo

GnieŸnie, ¿eby jak najprêdzej w gara¿u

powiatu i stwierdzi³, ¿e samochód w tej

pamiêtaæ, ¿e w dzisiejszych czasach trudno

stan¹³ lepszy samochód.

jednostce jest potrzebny. G³os zabrali

pogodziæ obowi¹zki utrzymania rodziny ze

23 stycznia 2009r. to bardzo wa¿na data
dla

Ochotniczej

Stra¿y

Po¿arnej

równie¿ prezes Zarz¹du Miejsko-Gminnego

spo³eczn¹ pasj¹. W dzia³alnoœci ratowniczo -

Zwi¹zku OSP RP druh Marian £ukowski,

gaœniczej wyró¿nieni zostali specjalnymi

Orkowski i naczelnik dh. Wies³aw Goll robi¹

w Wiekowie. Tego dnia wszyscy cz³onkowie

przewodnicz¹cy Rady Miejskiej pan

dyplomami wszyscy zaanga¿owani w tê

wszystko, ¿eby jednostka pomimo braku

oraz zaproszeni goœcie zebrali siê na

Bogus³aw Mo³odecki, cz³onek Prezydium

dzia³alnoœæ. Wspomnieæ nale¿y za autorem

Barañskim

prezes dh Zygmunt Schady, Medalem

powiedzia³ w uzasadnieniu do uczestników

ale przede wszystkim z zakresu dzia³alnoœci

Prezesem OSP Witkowo, ¿e miniony rok by³

sprawozdañ

Grzegorzem

Honorowym im. Boles³awa Chomicza

zebrania, którzy jednog³oœnie przyjêli jego

operacyjno-technicznej.

szczególnie obfity w wydarzenia. Upalne lato

odznaczono Ryszarda Jaworskiego, Z³otym

kandydaturê.

przejawia³y siê troska o lepszy sprzêt, jak

przyczyni³o siê do strat spowodowanych

Medalem za Zas³ugi Dla Po¿arnictwa

¿ywio³em w rolnictwie. Na terenie naszej

odznaczony

zosta³

dh

Stanis³aw

Po przedstawieniu sprawozdañ Zarz¹d
otrzyma³ jednog³oœnie absolutorium.

W

dyskusji

równie¿ zobowi¹zano zarz¹d do podjêcia
zadañ w kierunku wzmocnienia jednostki.

gminy we wsi Gaj, powsta³ najwiêkszy od lat

Stejakowski, br¹zowym odznaczeni zostali

G³ówne zadana na rok 2009 to racjonalne

Ostatnie zebrani odby³o siê 3 lutego br.

po¿ar zbo¿a na pniu, który strawi³ ponad

£ukasz Kamiñski, Rafa³ Sterling, Micha³

wydatkowanie funduszy na niezbêdne

w jednostce OSP Gorzykowo. Prezes

63ha

Majchrzak, Andrzej Barañski, Maciej Kral,

zbó¿.

Jednostka

Operacyjno-

utrzymanie

Jednostki

Te c h n i c z n e j

w

O p e ra c y j n o

gotowoœci

do

jednostki dh Jan Balcerek w sprawozdaniu
ubolewa³ nad skromn¹ dzia³alnoœci¹

natychmiastowej interwencji, organizacja

jednostki. Podziêkowa³ dyrektorowi szko³y

biwaku

za pomoc w propagowaniu ochrony

dla

M³odzie¿owej

Dru¿yny

Po¿arniczej, uczestnictwo wskazanych

przeciwpo¿arowej

kandydatur w szkoleniach specjalistycznych

przygotowywanie m³odzie¿y do turnieju

poprzez

prowadzonych z ramienia PSP oraz zakup

wiedzy po¿arniczej jak równie¿ udzia³u

aparatów powietrznych do ochrony dróg

w konkursach plastycznych. Cz³onkowie

oddechowych

i

umundurowania

ochronnego.

OSP

G o r z y ko w o

w³¹czaj¹

siê

do

organizowania imprez œrodowiskowych

Przekazanie lekkiego samochodu gaœniczego dla jednostki OSP Wiekowo
Techniczna OSP odnotowuje coraz wiêksz¹

Pawe³ Szymañski, Micha³ Œwi¹tek. Odznakê

liczbê

Wzorowego Stra¿aka otrzymali: Joanna

interwencji

w

zdarzeniach

komunikacyjnych, w œlad za tym g³ówny

Andrzejewska, £ukasz Paluch, Jerzy

nacisk k³adzie siê na zakup i modernizacjê

Wyszyñski, Maciej Borys.

sprzêtu niezbêdnego do udzielenia pomocy
osobom

poszkodowanym

w

Na uwagê zas³uguje postaæ Tomasza

takich

Kuliñskiego, który od kilku lat osi¹ga

Miniony rok to przede wszystkim

Po¿arniczej. W minionym roku pokona³

zdarzeniach.

sukcesy w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy

Jubileusz 140 lecia Ochotniczej Stra¿y

wszystkie

Po¿arnej w Witkowie, wrêczenie nowego

i uplasowa³ siê w pierwszej piêtnastce

szczeble

tego

konkursu

Podczas zebrania w jednostce OSP Witkowo odby³o siê uroczyste œlubowanie na stra¿aka OSP

sztandaru, organizacja wystawy pt „ 140 lat

krajowej czo³ówki. W tym roku Tomasz wraz

30 stycznia odby³o siê zebranie jednostki

miêdzy innymi do¿ynek parafialnych.

na stra¿y miasta i polskoœci ”. Uroczystoœæ ta

z Ann¹ Strykowsk¹, Micha³em Popkiem,

OSP w Miel¿ynie. Na zebranie przybyli: Pose³

Naczelnik dh Wojciech Micha³owski

na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski,

wspomina³ o podjêtym dzia³aniu gaœniczym

Burmistrz Krzysztof Szkudlarek, ks.

œcierniska. Burmistrz w swojej wypowiedzi

proboszcz Krzysztof Domagalski, Zastêpca

zachêca³ do aktywniejszego udzia³u

Burmistrza dh Marian Gadziñski - sekretarz

cz³onków proponuj¹c rozszerzenie obszaru

OSP Miel¿yn, Radny Rady Miejskiej

dzia³ania na teren wsi Jaworowo. Zapewni³

w Witkowie Pawe³ Lisiak, Prezes Zarz¹du MG

o pomocy przy: remoncie remizy, zakupie

ZOSP RP dh Marian £ukowski, zarazem

wê¿y i innych pracach zwi¹zanych

skarbnik tej jednostki oraz So³tys Stanis³aw

z bezpieczeñstwem publicznym.

Przybylski. Prezes jednostki dh Artur

Dziêkujemy

wszystkim

stra¿akom

Dobrych³op w sprawozdaniu wskaza³ na

i ¿yczymy wytrwa³oœci w swojej dzia³alnoœci

s³abn¹c¹ dzia³alnoœæ jednostki wynikaj¹c¹

w 2009 r.

miêdzy innymi z zmniejszaniem siê liczby
cz³onków, braku osób anga¿uj¹cych siê do
pracy z M³odzie¿ow¹ Dru¿yn¹ Po¿arnicz¹,

Zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Witkowo
pomog³a w odnalezieniu ciekawych

Marcinem Zawad¹, Robertem £ukowskim,

wspomnieñ,

Jakubem Knastem, Dariuszem Sp³awskim,

fotografii

i

pami¹tek

œwiadcz¹cych o d³ugoletniej s³u¿bie

Markiem Marciniakiem, przeszli ze struktur

stra¿aków w Witkowie. Na Jubileuszu

m³odzie¿owych do OSP œlubuj¹c na sztandar

goœciliœmy braæ stra¿ack¹ z partnerskiej

„ ofiarnie spieszyæ w ratowaniu mienia i ¿ycia

gminy Am Dobrock. Goœcie którzy zostali

ludzkiego.” Ogromn¹ niespodziank¹ na

zaproszeni na Gminne obchody Dnia

zebraniu sprawozdawczym by³ wniosek

Stra¿aka

by³ego Komendanta PSP w GnieŸnie

wysoko

ocenili

sprzêt

i umiejêtnoœci witkowskich stra¿aków.
W podsumowaniu roku nie mo¿na

o wst¹pienie do OSP Witkowo. Dh Waldemar
Janusz jest emerytem po¿arnictwa i d³ugo

zapomnieæ tych którzy zostali odznaczeni.

rozwa¿a³, do której OSP w powiecie wst¹piæ,

Najwy¿sze resortowe odznaczenie Z£OTY

by dalej realizowaæ siê w stra¿ackim

ZNAK ZWI¥ZKU ZOSP RP. otrzyma³ by³y

rzemioœle. „Wybra³em t¹ najlepsz¹”

(T.K.) (J.B.) (G.B.)

Zaszczytne imiê powstañców
Dziewiêædziesi¹t lat temu mieszkañcy Wielkopolski uczynili wielki krok, aby
rozerwaæ ³añcuch niewoli i pogardy, którym byli spêtani przez ponad 120 lat.

Powstañcy byli ludŸmi dobrej woli, którzy

m³odego cz³owieka, czy nie zachêcaj¹ do

poszli choæ „Nikt im iœæ nie kaza³, poszli bo

chodzenia

tak chcieli”. Wœród wielotysiêcznej armii

wielkopolscy

powstañczej

nie

zabrak³o

na

skróty...
pokazali,

Powstañcy
¿e

odwaga

tak¿e

i poœwiêcenie, wyrzeczenia i patriotyzm,

mieszkañców Miel¿yna i Witkowa. Znane s¹

oddanie s³usznej sprawie s¹ wpisane

nam sylwetki pana Walczaka, Ho³ogi,

w cz³owieka, s¹ mo¿liwe, a umi³owanie

Modrzejewskiego, Górskiego, Zamiary,

ojczyzny, prawda i piêkno, to nie puste

a dziêki Agnieszce Olejniczak z klasy szóstej

s³owa - doda³a m. in. Urszula Potaœ. -

mo¿emy poznaæ ¿yciorys pan Franciszka

Powstanie

£uczaka i Stanis³awa Weso³owskiego, którzy

spontanicznie, a by³o efektem, wynikiem

byli

jej

pradziadkami.

wielkopolskie

wybuch³o

Niedawno

patriotyzmu. Od trzydziestu oœmiu lat

dowiedzieliœmy siê, ¿e z Miel¿yna pochodzi

powstañcy s¹ wzorem do naœladowania dla

jeszcze jeden powstaniec pan Lisiak, który

kilku pokoleñ uczniów tej szko³y. Myœlê, ¿e

jako szesnastoletni m³odzieniec bra³ udzia³

dzisiaj byliby dumni z Was, bo przecie¿ ten

w powstaniu wielkopolskim. By³ wówczas

program

mieszkañcem Poznania - powiedzia³a

podsumowania

Urszula Potaœ, dyrektorka Zespo³u Szkolno-

wielkopolskiego pod has³em „Œladami

podczas

patriotyczny wystêp. Natomiast wrêczaj¹c

pierwsz¹ lokatê zdoby³ Filip Kowalski.

nagrody i stypendia podkreœli³, ¿e te osoby,

Przeprowadzono tak¿e konkurs na najlepszy

które otrzyma³y wyró¿nienia s¹ doskona³ym

wywiad z powstañcem, w tym temacie

wzorcem do naœladowania. Wyró¿niaj¹cymi

najlepsza okaza³a siê ¯aneta Kuszak

siê uczniami, którzy brali udzia³ w ró¿nych

i najciekawsze logo pod has³em „Oni

przedsiêwziêciach w ramach projektu:

wiecznie

Konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim

Najciekawsz¹ propozycjê przedstawi³ Piotr

¿ywi

w

naszej

pamiêci”.

wygrali: Roksana Dobrych³op i Filip Kowalski

Kowalski. Ponadto wyró¿niono uczniów

(zajêli równorzêdne pierwsze miejsce),

klasy

puchar za pierwsze miejsce w rodzinnych

i gimnazjalistów trzeciej klasy, którzy

zawodach strzeleckich najcelniejsze oko

wyró¿nili siê w konkursie plastycznym.

szóstej

Szko³y

Podstawowej

mieli Mateusz W³odarczyk ze swoim tat¹.
W konkursie na naj³adniejszy wiersz

(na)

dzisiejszego

projektu

powstania

Proœba

Przedszkolnego

im.

Powstañców

1%

powstania wielkopolskiego” oraz bogaty

Wielkopolskich w Miel¿ynie podczas

kalendarz imprez prowadzony od lutego,

uroczystego apelu podsumowuj¹cego

konkursy, spotkania, dyskusje, a wszystko

wielomiesiêczny program, w którego tytule

po to pozwoliæ poznaæ wszystkim, to co

by³o powstanie wielopolskie. Honorowy

musimy dzisiaj doceniæ. To, ¿e mamy dzisiaj

patronat nad projektem obj¹³ Krzysztof

upragnion¹ wolnoœæ przez tych którzy j¹

Szkudlarek, Burmistrz Gminy i Miasta

wywalczyli. Tysi¹ce m³odych ludzi stanê³o

Witkowo. - Nie do przecenienia jest fakt, ¿e

wtedy, po to ¿eby walczyæ, chocia¿ nie znali

to w³aœnie oni, zwyciêzcy powstañcy

swojej ojczyzny, bo wychowali siê i ¿yli

wielkopolscy, od trzydziestu oœmiu lat s¹

w niewoli, to jednak walczyli o t¹ Polskê. Ale

patronem naszej szko³y. Czasy , w których

my to doceniamy i Wy uczniowie równie¿, bo

przysz³o nam i naszym uczniom ¿yæ ró¿ni¹

miêdzy innymi o patriotyzm, to wasza praca,

siê bardzo od rzeczywistoœci sprzed 90 lat.

nauka to dobre wychowywanie - powiedzia³

Ale czy¿ nie nios¹ ze sob¹ wielu zagro¿eñ i

K.

niebezpieczeñstw, czy¿ nie usi³uj¹ zniewoliæ

podziêkowa³ uczniom i nauczycielom za

Szkudlarek.

Ponadto

burmistrz

Zarz¹d Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne "Promyk" Centrum
Gniezno Oddzia³ Witkowo zwraca siê z ogromn¹ proœb¹ do wszystkich ludzi
wielkiego serca o wsparcie 1% podatku dochodowego stowarzyszenia „Promyk”.
Aby wspomóc nasz¹ dzia³alnoœæ nale¿y wype³niaj¹c formularz zeznania
podatkowego PIT, wpisaæ w odpowiednie rubryki poni¿sze dane:

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk” Gniezno Odzia³ Witkowo

Proszê przekazaæ 1% na sprzêt Rehabilitacyjny i cele statutowe
Nr. Konta WBA. S.A.Gniezno
02-1090-1375-0000-0000-3706-5271
KRS 0000055368 Witkowo

Z ¿ycia Gimnazjum im. Adama Borysa - „Œladami Powstania Wielkopolskiego”
W œmiertelny bój z Niemcami,
W zwyciêski, krwawy bój
Rzuci³ siê w kr¹g miastami
Powstañców polskich rój...
Z Poznania has³o pada:
Za wolnoœæ! W bój! - Za broñ!
W ulicach kanonada...
Grzmi¹ krzyki: Niemców goñ!
I ¿o³nierz, harcerz, sokó³
Wraz biegn¹ w ognia grad...
I w ci¹gu nocy wokó³
Znik³ Niemca w mieœcie œlad.
Ju¿ wolne Poznañ, Wrzeœnia
I Gniezno - Chrobrych gród,
Jarocin, Ostrów, Pleszew...
W moc roœnie zbrojny lud.

powstania, jego istotê i znaczenie. Zapoznali

pobytu

wraz

klasa III f - I miejsce, Martyna Musidlak,

siê z powstañczymi pieœniami i wierszami,

z opiekunami przesz³a pod hotel Bazar, gdzie

klasa III b - II miejsce, Dominika Tubacka,

w

mieœcie

m³odzie¿

poszukiwali œladów Powstania w naszej

odczytano tablicê pami¹tkow¹ zwi¹zan¹

klasa I e - III miejsce, Marcin Œledziñski,

gminie, poznali sylwetki Powstañców

z pobytem w stolicy Wielkopolski Ignacego

klasa II b - III miejsce. W kategorii œpiew

Wielkopolskich - Witkowa i okolic oraz wk³ad

Jana Paderewskiego. Po zakoñczeniu

zwyciê¿y³y: Izabela Krzewiñska, klasa I d - I

Wielkopolan w odzyskanie przez Polskê

wycieczki wszyscy gimnazjaliœci stwierdzili

miejsce, Julita Tyczka, klasa Ic- II miejsce

niepodleg³oœci. Lekcja, której temat brzmi:

zgodnie, i¿ wyjazd ten by³ niezwykle

oraz Julita Szczepañska, klasa I c - III

„Œladami Powstania Wielkopolskiego”, bo

interesuj¹c¹ lekcj¹ historii, a przekazan¹ im

miejsce. Zdobywcy pierwszego i drugiego

taki jest w³aœnie tytu³ projektu, nad którym

tego dnia wiedzê z pewnoœci¹ zachowaj¹ na

miejsca reprezentowali szko³ê podczas

patronat objê³o wiele osób i instytucji,

ca³e ¿ycie.

etapu powiatowego, który odby³ siê 9

rozpoczê³a siê we wrzeœniu i trwa³a do
grudnia br. Na ten okres autorzy projektu
zaplanowali

szereg

zadañ,

których

wspólnym celem by³o „zaszczepienie
m³odemu pokoleniu poczucia szacunku

(Leon Bochenek "O czeœæ Powstañcom, s³awa!.." fragm. W: Józef Ratajczak "Krople wrz¹cej
krwi"... s. 131)

i

zaanga¿owania

w

pielêgnowanie

regionalnych tradycji, tak by pamiêæ
o powstaniu przetrwa³a”.

Konkurs recytatorski wierszy i pieœni o tematyce patriotycznej „W HO£DZIE POWSTAÑCOM WIELKOPOLSKIM”
We wrzeœniu zorganizowano równie¿

Lekcja muzealna w Wielkopolskim Muzeum Wojska Polskiego w Poznaniu

wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Powstania, dziêki któremu Wielkopolanie

Wrzesieñ:
im.

Adama

Borysa,

Zespole

Szkolno

-

poznanie miejsc zwi¹zanych z histori¹

z Witkowa zajê³a na nim III miejsce.

Miel¿yna i jego zwi¹zków z Powstaniem

Pod koniec miesi¹ca 8 Dru¿yna

Wielkopolskim. Gimnazjaliœci pod opiek¹

Harcerska porz¹dkowa³a groby Powstañców

nauczyciela WF-u i historii wziêli udzia³

na Witkowskim cmentarzu.

w zawodach sportowych oraz marszu na

Listopad:

Treœci patriotyczne poruszano równie¿

Na pocz¹tku wrzeœnia nauczyciele
gimnazjum

w

Przedszkolnym w Miel¿ynie. Dru¿yna

orientacjê.
27 grudnia 2008 r. minê³a 90-ta rocznica

paŸdziernika

inn¹ niezwyk³¹ lekcjê historii. Jej celem by³o

Ho³d Powstañcom harcerze z Witkowskiego
Gimnazjum oddali ju¿ na pocz¹tku miesi¹ca

w trakcie lekcji wychowawczych i WOS.

trzymaj¹c warty przy ich grobach.

Uczniowie i ich wychowawcy próbowali

W listopadzie zorganizowano równie¿

zyskali wolnoœæ, a ziemie stanowi¹ce

koordynatorzy projektu wziêli udzia³

odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytania:

wystawê prac gimnazjalistów, którzy wziêli

kolebkê pañstwowoœci polskiej wróci³y

w konferencji naukowej pt. „Œladami

„Czym jest dla mnie patriotyzm?”; „Co to

udzia³ w konkursie plastycznym: „Powstanie

w 1918 r. do Macierzy; powstania, które jest

Powstania

czêœci¹ naszej to¿samoœci narodowej

zorganizowanej przez KO w Poznaniu.

Wielkopolskiego”

i o którym pamiêæ, szczególnie w naszym

Nastêpnego dnia stolicê Wielkopolski

regionie powinna byæ wci¹¿ ¿ywa i trwa³a.

odwiedzili Witkowscy gimnazjaliœci. Swoj¹

potrzeb¹

wizytê w Poznaniu m³odzie¿ pod opiek¹

zachowania w pamiêci m³odego pokolenia

nauczycieli historii rozpoczê³a od zapalenia

historii

znicza pod pomnikiem Powstañców

Kieruj¹c
i

siê

w³aœnie

znaczenia

Powstania

znaczy kochaæ Wielkopolskê?” oraz „Czy

Wielkopolskie w Plakacie”. W sobotê turyœci

czas patriotów ju¿ min¹³?”

- gimnazjaliœci udali siê na piesz¹ wêdrówkê

Wêdrówka œladami Powstania Wielkopolskiego

Dru¿yna Harcerska uporz¹dkowa³a groby Powstañców na Witkowskim cmentarzu
Wielkopolskiego 1918/1919 dla dziejów

Wielkopolskich, znajduj¹cym siê u zbiegu

naszego narodu i pañstwa polskiego,

ulic Towarowej i Wierzbiêcice. Kolejnym,

nauczyciele gimnazjum im. Adama Borysa

zreszt¹ g³ównym punktem programu by³

w Witkowie przygotowali dla swoich

udzia³ w lekcji muzealnej w Wielkopolskim

uczniów niezwyk³¹, trwaj¹c¹ prawie cztery

Muzeum Wojska Polskiego, poœwiêconej

miesi¹ce „lekcjê” historii. Lekcjê, dziêki

zrywowi powstañczemu mieszkañców

której

Wielkopolski w 1918r. Na zakoñczenie

gimnazjaliœci

poznali

dzieje

PaŸdziernik:

do Anastazewa, miejscowoœci, w której

W paŸdzierniku m³odzie¿ rozpoczê³a

przebiega³a dawniej granica prusko -

przygotowania do Konkursu Wiedzy

rosyjska. Na gimnazjalistów czeka³a pani

o Powstaniu Wielkopolskim pod has³em:

Cieœlewicz,

„Tobie Polsko ta kropla krwi wrz¹cej…”

Ceœlewicza, który ze wzglêdu na inne

¿ona
nie

pana

móg³

Ro m u a l d a

W miesi¹cu tym odby³ siê równie¿ konkurs

obowi¹zki

recytatorski wierszy i pieœni o tematyce

w spotkaniu. Dziêki niej uczniowie mogli

uczestniczyæ

patriotycznej „W HO£DZIE POWSTAÑCOM

obejrzeæ pami¹tkowe zdjêcia z pocz¹tku XX

WIELKOPOLSKIM”. Zwyciêzcami etapu

wieku oraz zapoznaæ siê z krótk¹ histori¹ jej

szkolnego, który odby³ siê dnia 6

rodziny. Nastêpnie zobaczyli mur, który

pa¿dziernika zostali: Kinga Robaszkiewicz,

c.d. str. 12

Niezmierzona pomoc
c.d. ze str. 11
kiedyœ stanowi³ granicê. Na pami¹tkê
spotkania, m³odzi turyœci wrêczyli pani
Cieœlewicz

ksi¹¿kê

o

Powstaniu

Wielkopolskim w Powiecie Witkowskim oraz
okolicznoœciowy znaczek rajdowy.

pani Goœciniak oraz grono pedagogiczne.

Podczas wielkiej gali, która odby³a siê w gnieŸnieñskim teatrze,

Grudzieñ:

dziewiêædziesi¹tej rocznicy powo³ania do ¿ycia Polskiego Czerwonego Krzy¿a,

W grudniu koñcz¹ siê obchody 90-tej
rocznicy

wybuchu

Powstania

Wielkopolskiego. Zosta³y podsumowane

obchodów

wrêczono liczne wyró¿nienia dla honorowych krwiodawców oraz wspieraj¹cych
dzia³alnoœæ PCK w GnieŸnie.

konkursy, wrêczone nagrody. 15 grudnia

Podczas wizyty w Anastazewie m³odzie¿

odby³a siê uroczysta msza œw. „W ho³dzie

nie mia³a okazji spotkaæ siê z panem

Powstañcom Wielkopolskim” oraz akademia

Romualdem Cieœlewiczem, który mia³

Krzysztof

odznaki jest ogromnym wyró¿nieniem.

Szkudlarek, Burmistrz Gminy i Miasta

Ka¿da forma pomocy ludziom jest bardzo

Wœród

Spotkanie w gimnazjum im. Adama Borysa

nich

cenna, a ci którzy j¹ otrzymuj¹ s¹ wyj¹tkowo

III

wdziêczni za jej udzielenie. Dlatego bardzo

stopnia

PCK

doceniam wszystkich tych, którzy kiedyœ
zdecydowali i teraz oddaj¹ krew. Uwa¿am,

przygotowana przez uczniów i nauczycieli

humanitarnych
Czerwonego

nas Polski”. Wierzymy jednak, i¿ dziêki

którego harcerze z 8 Dru¿yny Harcerskiej

w szkole w ci¹gu ostatnich czterech

czcili pamiêæ Powstañców. Monta¿ s³owno

m i e s i ê c y,

pamiêæ

o

Po w s t a ñ c a c h

propagowanie

wyró¿nienie za zas³ugi w realizacji
gimnazjum „Pamiêci przodków, którzy ucz¹
wszystkim zadaniom, które zrealizowano

za

krwiodawstwa. Odznaka stanowi zaszczytne

opowiedzieæ jej o swojej rodzinie Cieœlewicz przyby³ jednak na spotkanie

tak¿e

Witkowo, który otrzyma³ odznakê honorow¹

uczestnikach zdarzeñ z 1918 roku. Pan
do Gimnazjum im. Adama Borysa, podczas

by³

celów

Polskiego

Krzy¿a. - Otrzymanie

tej

¿e moj¹ rol¹ jest wspieranie takich cennych
inicjatyw - powiedzia³ K. Szkudlarek.
(na)

Spotkania szkoleniowo – informacyjne dla rolników

muzyczny „Ojczyzna to samo ¿ycie”, który

Wielkopolskich nie zgaœnie i trwaæ bêdzie

W styczniu 2009 roku odby³ siê kolejny cykl spotkañ szkoleniowo - informacy-

zaplanowano na listopadowe popo³udnie

nadal w sercach i umys³ach m³odego

jnych z rolnikami zorganizowanymi przez Wielkopolski Oœrodek Doradztwa

obejrzeli równie¿: Dyrektor Gimnazjum pan

pokolenia.

Rolniczego w Poznaniu i Urz¹d Gminy i Miasta Witkowo.

Marian £ukowski, pañstwo Miko³ajewscy,

E.Marcinkowska

Tym razem tematyka spotkañ by³a
nastêpuj¹ca:

OG£OSZENIE
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach po³o¿onych lub znajduj¹cych siê na obszarze
województwa wielkopolskiego na rok 2009
Urz¹d Gminy i Miasta w Witkowie informuje, ¿e Sejmik Województwa
Wielkopolskiego Uchwa³¹ nr XXIX/409/08 z dnia 01 grudnia 2008 roku okreœli³ zasady
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków,
po³o¿onych lub znajduj¹cych siê na obszarze województwa wielkopolskiego.
Z bud¿etu Województwa Wielkopolskiego mog¹ byæ udzielane dotacje celowe na prace
lub roboty budowlane przy zabytku dostêpnym publicznie, posiadaj¹cym istotne
znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe. Samorz¹d Województwa
Wielkopolskiego przeznaczy³ 1.144.000 z³otych na ochronê zabytków i opiekê nad
zabytkami.
Wnioski na rok 2009 bêd¹ przyjmowane od 17 lutego 2009 roku i ich
nabór trwaæ bêdzie do 31 marca 2009 roku. O dacie z³o¿enia wniosku decyduje
data wp³ywu do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego. Termin ten
nie ma zastosowania w szczególnych przypadkach ubiegania siê o dotacje na prace
interwencyjne wynikaj¹ce z zagro¿enia zabytku.
Dotacje celowe udzielane s¹ na prace konserwatorskie obiektów ruchomych
i nieruchomych, posiadaj¹cych istotne znaczenie. O dotacjê mo¿e ubiegaæ siê ka¿dy
podmiot bêd¹cy w³aœcicielem lub posiadaczem zabytku, je¿eli posiadanie oparte jest
o tytu³ prawny do zabytku wynikaj¹cy z u¿ytkowania wieczystego, ograniczonego
prawa rzeczowego, trwa³ego zarz¹du albo stosunku zobowi¹zaniowego. Dotacja mo¿e
byæ udzielona na dofinansowanie nak³adów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytkach, które
wnioskodawca zamierza wykonaæ w roku z³o¿enia wniosku, na podstawie zezwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wnioski o udzielenie dotacji oraz wszelkie dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ na stronie internetowej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl).

12.01.2009 r. „Wybrane zagadnienia

¯ywnoœciowej z Gniezna oraz „ Zasady
prawid³owego ¿ywienia krów mlecznych ich wp³yw na iloœæ i sk³ad mleka ”. Ten temat

wymogów zasady wzajemnej zgodnoœci

przybli¿y³a

a otrzymanie dop³at obszarowych w 2009

Rozwadowska,

roku” oraz „Nowe wymagania w Programach

technologii produkcji i doœwiadczalnictwa

rolnikom

Pani

Maria

g³ówna specjalistka

ds.

Rolno - œrodowiskowych i ich perspektywa

z produkcji zwierzêcej z WODR Poznañ

do roku 2013 ”. Prelegentem tych tematów

Zespó³ Doradczy Pi³a.

by³a Pani Ewa Kwapich, g³ówna specjalistka
bran¿owa ds. ekologii i ochrony œrodowiska
z WODR Poznañ Zespó³ Doradczy Ko³o .
22.012.2009 r. „Zasady i Ÿród³a

W spotkaniach wziê³o udzia³ oko³o 50
rolników.
Przypominam o odnowieniu uprawnieñ
do nabywania i stosowania œrodków ochrony

finansowania inwestycji w gospodarstwach

roœlin, które maj¹ wa¿noœæ 5 lat. Zapisy

rolnych” - oferta Banku Gospodarki

u doradcy.
Krzysztof Tamio³a

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 6 lutego odby³o siê posiedzenie

publicznego w 2008r. oraz informacji

Komisji Rewizyjnej. Komisja dokona³a

przedstawiciela

w Szkole Podstawowej Nr 3 kontroli

Rolniczego nt. œrodków strukturalnych dla

w zakresie do¿ywiania uczniów, kontroli

rolników. Komisja Szkolnictwa analizowa³a

dzia³añ podejmowanych przez Szko³ê

planowane

w zakresie przeciwdzia³ania uzale¿nieniom

dofinansowanie

oraz

kontroli

magazynu

sprzêtu

sportowego.

Oœrodka

œrodki

Doradztwa

finansowe

zadañ

Komunikat
Wojskowego Komendanta Uzupe³nieñ w GnieŸnie

na

dzia³alnoœci

sportowej i kulturalnej dla klubów
sportowych i kó³ zainteresowañ oraz

W dniu 11 lutego 2009 wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 22, poz.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa

120). Ustawa ta gwarantuje obywatelom uregulowanie stosunku do s³u¿by wojskowej
przez przeniesienie ich do rezerwy bez odbywania czynnej s³u¿by wojskowej lub

W dniach 16, 17 i 18 lutego odby³y siê

zapozna³a siê z realizacj¹ programu zajêæ

przedsesyjne posiedzenia Komisji. G³ównym

sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych

przeszkolenia wojskowego. Oznacza to, ¿e wszyscy mê¿czyŸni bez wzglêdu na rok

ich celem by³o zaopiniowanie tematów

w czasie ferii zimowych. Komisja Finansów

urodzenia, którzy maj¹ orzeczon¹ kategoriê zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej,

planowanych do rozpatrzenia na sesji Rady

zapozna³a siê z informacj¹ o wydanych przez

którzy posiadali ró¿nego rodzaju odroczenia od czynnej s³u¿by wojskowej, a z ró¿nych
przyczyn nie zostali powo³ani do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej z mocy ustawy
zostan¹ przeniesieni do rezerwy bez odbycia tej s³u¿by. Osoby zainteresowane
przeniesieniem do rezerwy powinny zg³osiæ siê do Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ
w GnieŸnie, ul. Pocztowa 9, w godzinach urzêdowania (od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 15.30), w celu uzyskania odpowiedniego wpisu w ksi¹¿eczce wojskowej (wydania
zaœwiadczenia) o przeniesieniu do rezerwy.

OG£OSZENIE
Uprzejmie informujemy, ¿e Oœrodek Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów w Poznaniu na podstawie umowy zawartej
z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Burmistrzem Gminy i Miasta
w Witkowie
Posiedzenie Komisji Szkolnictwa
Miejskiej, planowanej na dzieñ 20 lutego br.

Burmistrza

Ponadto Komisja Rolnictwa wys³ucha³a

zabudowy.

decyzjach

o

warunkach

wykona bezp³atnie 100 badañ mammograficznych piersi

informacji przedstawiciela Komisariatu
Policji w Witkowie nt. stanu bezpieczeñstwa

w dniu 8 kwietnia 2009 r. (Œroda),
w godz. 9,00 - 17,00

(B.R.M.)

w mammobusie dla mieszkanek Gminy i Miasta.
W badaniach mog¹ uczestniczyæ kobiety w wieku 50 - 69 lat,
które w ci¹gu ostatnich dwóch lat nie korzysta³y z profilaktycznej mammografii
op³acanej przez NFZ.
Miejsce postoju mammobusu
parking Urzêdu Gminy i Miasta w Witkowie, ul.GnieŸnieñska 1.
Badania rozpoczn¹ siê o godz.9,00. W ci¹gu godziny wykonanych zostanie oko³o 10 - 12
mammografii.
U kobiet miesi¹czkuj¹cych mammografiê wykonuje siê w pierwszych 10-dniach cyklu
miesi¹czkowego, licz¹c od pierwszego dnia miesi¹czki.
Podstaw¹ wykonania badania jest dowód osobisty oraz wa¿ny dokument
ubezpieczenia.
Rejestracja na badania prowadzona bêdzie pod bezp³atnym numerem
infolinii: 0 800 160 168 Przy zg³oszeniu nale¿y podaæ numer PESEL.

Posiedzenie Komisji Finansów

Wyniki badañ zostan¹ przes³ane na adres domowy

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie
og³asza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzêdnicze
w Urzêdzie Gminy i Miasta w Witkowie
Stanowisko ds. Promocji Gminy (pe³en etat)
Wymagania niezbêdne:
1. Obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii
Europejskiej lub obywatelstwo innego
pañstwa, którego obywatelom na podstawie
umów miêdzynarodowych lub przepisów
prawa wspólnotowego przys³uguje prawo
do podjêcia zatrudnienia na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej (osoba
nieposiadaj¹ca obywatelstwa polskiego
winna posiadaæ znajomoœæ jêzyka polskiego
potwierdzon¹ dokumentem okreœlonym
w przepisach o s³u¿bie cywilnej).
2. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych
i pe³nia praw publicznych.
3. Wykszta³cenie minimum œrednie o kierunku
umo¿liwiaj¹cym wykonywanie zadañ na
stanowisku.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem
s¹du za przestêpstwo œcigane z oskar¿enia
publicznego pope³nione umyœlnie lub
umyœlne przestêpstwo skarbowe.
6. Ogólna znajomoœæ przepisów i zasad
dotycz¹cych funkcjonowania samorz¹du
g m i n n e g o, Ko d e k s u p o s t ê p o wa n i a
administracyjnego i Prawa prasowego,
Ustawy o dostêpie do informacji publicznej
i Ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Umiejêtnoœæ redagowania tekstów, ³atwoœæ
formu³owania myœli oraz umiejêtnoœæ
publicznego wypowiadania siê.
8. Umiejêtnoœæ obs³ugi komputera (systemów
operacyjnych Windows 98, Windows XP,
pakietów biurowych MS Office, Open Office
i Internetu, programów CorelDRAW,
Photoshop, PowerPoint).
9. Wysoka kultura osobista, komunikatywnoœæ,
umiejêtnoœæ pracy w zespole, umiejêtnoœci
organizacyjne, du¿e zaanga¿owanie
w pracê, kreatywnoœæ, punktualnoœæ,
dok³adnoœæ, samodzielnoœæ,
samodyscyplina.
Wymagania dodatkowe:
1. Po¿¹dana znajomoœæ jêzyka obcego
w stopniu komunikatywnym (preferowany
angielski lub niemiecki).
2. Prawo jazdy kat. B
Do g³ównych obowi¹zków na tym
stanowisku bêdzie nale¿a³o:
1. Prowadzenie promocji Gminy m.in.:
tworzenie, rozpowszechnianie
i archiwizowanie materia³ów promocyjnych
o Gminie, w tym równie¿ ofert
inwestycyjnych.
2. Redagowanie materia³ów informacyjnych do
Biuletynu Samorz¹dowego oraz na stronê
internetow¹ Gminy.
3. Udzia³ w programowaniu, przygotowywaniu
i realizacji przedsiêwziêæ kulturalno spo³ecznych promuj¹cych Miasto i Gminê,
pozyskiwanie funduszy zewnêtrznych na
promocjê gminy i ich rozliczanie.
4. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej
prac organów Gminy oraz ze spotkañ
i imprez okolicznoœciowych.
5. Prowadzenie zbiorczej statystyki Gminy
i Miasta wed³ug przyjêtego wzoru,
wspó³praca z organami statystycznymi oraz
jednostkami organizacyjnymi gminy
i podmiotami gospodarczymi w celu
gromadzenia niezbêdnych informacji
ekonomicznych i spo³ecznych.

6. P r o w a d z e n i e s p r a w z w i ¹ z a n y c h
z przynale¿noœci¹ gminy do Lokalnej Grupy
Dzia³ania „Œwiatowid”.
7. Utrzymywanie bie¿¹cych kontaktów
z przedstawicielami œrodków masowego
przekazu, instytucjami, firmami, fundacjami
i stowarzyszeniami wspieraj¹cymi rozwój
spo³eczno - gospodarczy Gminy.
8. Zajmowanie siê sprawami zwi¹zanymi ze
wspó³prac¹ zagraniczn¹, wspó³prac¹
z oœciennymi gminami i miastami oraz
poszukiwaniem partnerów gospodarczych,
w celu uzyskania dla miasta korzystnych
form wspó³pracy.
9. Wspó³praca z organizacjami turystycznymi,
promocja turystyki.
10.Organizacja i obs³uga stoisk gminy na
targach i wystawach.
11.Pozyskiwanie informacji o mo¿liwoœciach
korzystania z funduszy pomocowych
przeznaczonych dla samorz¹dów
i przekazywanie tych informacji organom
gminy i pracownikom Urzêdu
odpowiedzialnym za opracowanie wniosków
o dofinansowanie przedsiêwziêæ ze œrodków
pozabud¿etowych.
12.Promocja projektów dofinansowanych ze
œ ro d k ó w ze w n ê t r z nyc h m . i n . U n i i
Europejskiej prowadzonych na terenie
gminy.
13.Wykonywanie czynnoœci s³u¿bowych
wynikaj¹cych ze szczegó³owego zakresu
czynnoœci i poleceñ prze³o¿onych.
Osoby zainteresowane prosimy
o dostarczenie:
1. Podania o przyjêcie do pracy.
2. ¯yciorysu.
3. Kserokopii dokumentów potwierdzaj¹cych
posiadane kwalifikacje.
4. Kserokopii œwiadectw pracy.
5. Oœwiadczenia kandydata o posiadaniu
pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych,
o korzystaniu z pe³ni praw publicznych oraz
niekaralnoœci za przestêpstwa pope³nione
umyœlnie.
6. O œ w i a d c z e n i a o s t a n i e z d r o w i a
pozwalaj¹cym na zatrudnienie na ww.
stanowisku.
7. Kwestionariusza osobowego - wed³ug
za³¹czonego wzoru.
Wymagane dokumenty aplikacyjne z klauzul¹:
„wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy,
w zakresie niezbêdnym do przeprowadzenia
rekrutacji (zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997
r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” w zamkniêtych
kopertach nale¿y sk³adaæ do dnia 6 marca
2009r. osobiœcie w siedzibie Urzêdu Gminy
i Miasta w Witkowie, ul. GnieŸnieñska 1 ( pokój
nr 21- sekretariat) lub poczt¹ na adres Urzêdu
Gminy i Miasta w Witkowie, ul. GnieŸnieñska 1,
62-230 Witkowo (decyduje data faktycznego
wp³ywu do urzêdu) z dopiskiem „Dotyczy
naboru na stanowisko ds. Promocji Gminy”.
Dokumenty, które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej
okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Krzysztof Szkudlarek

„DOZÓR” z Gniezna

OG£OSZENIE
„PODZIEL SIÊ ¯YCIEM”
akcja poboru krwi
organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
przy Urzêdzie Gminy i Miasta odbêdzie siê
28.02.2009r.w godz. 8.30 - 12.30 w AUTOBUSIE przy
sali Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Zapraszamy
wszystkich chêtnych w wieku 18 do 65 lat.
DAWCO!!!
- poznasz swoja grupê krwi,
- zostaniesz przebadany przez lekarza,
- uzupe³nisz kalorie w postaci czekolad, ciasteczek, soczku,
- otrzymasz legitymacjê HDK,

OG£OSZENIE
KO£O HAFCIARSKIE „RÓ¯E”
organizuje
WYSTAWÊ RÊKODZIE£A ARTYSTYCZNEGO
która odbêdzie siê
w dniach 13 - 14 marca 2009 roku (pi¹tek, sobota)
w godzinach od 10,00 - 19,00
w ŒWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ w WITKOWIE - przy kortach tenisowych

Oœrodek Terapeutyczny
Urzêdu Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Sportowa 15, 62-230 Witkowo tel. 061 4778 134

Czynny w godz. 9:00 - 12:00
Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne "PROMYK"
w GnieŸnie Ko³o w Witkowie
- wtorek 10:00 - 12:00
- pi¹tek 10:00 - 12:00
Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarz¹d
Rejonowy w Witkowie
- œroda 9:00 - 12:00
Ko³o Hafciarskie "RÓ¯E"
- czwartek 9:00 - 12:00
"Œwietlica Œrodowiskowa"
- poniedzia³ek 15:30 - 17:00
- wtorek 14:00 - 17:00
- œroda 15:30 - 17:00
- czwartek 14:00 - 17:00
- pi¹tek 15:30 - 17:00
"Grupa Wsparcia AA"
- poniedzia³ek 18:00 - 21:00
- czwartek 18:00 - 21:00
"Warmiñsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny
Ko³o w Witkowie"
- czwartek 13:00 - 14:00 (w 3-ci czwartek miesi¹ca)
Dy¿ur interwencyjno - wspieraj¹cy dla osób z problemem
alkoholowym
- wtorek 18:00 - 19:00 (w 1-szy i 3-ci wtorek miesi¹ca)
Zajêcia grupy socjoterapeutycznej
œroda 18:00 - 21:00

Zakoñczenie VI edycji Mistrzostw So³ectw i Osiedli Gminy Witkowo w Halowej Pi³ce No¿nej
Tabela wyników sezon 2008/2009

W dniu 15 lutego 2009 roku w hali sportowej Gimnazjum w Witkowie odby³a siê
ostatnia czternasta runda rozgrywek VI edycji Mistrzostw So³ectw i Osiedli Gminy
Witkowo w Halowej Pi³ce No¿nej.

Miejsce

Dru¿yna

Rozegrane
Bramki Bramki
Punkty
mecze
Strzelone Stracone

1

Ch³¹dowo

14

37

69

17

2

Osiedle Nr 1 - AC-97

14

33

47

21

3

Æwierdzin

14

31

58

23

4

Miel¿yn

14

21

38

23

5

"Romex" Jaworowo

14

20

48

43

6

Kamionka

14

8

34

68

7

"Zryw" Witkowo

14

6

17

64

8

Ruchocinek

14

5

25

77

organizatorów i kierowników zespo³ów
zosta³ Kêdzierski Miros³aw równie¿
reprezentant so³ectwa Ch³¹dowo, który da³
siê pokonaæ przeciwnikom tylko 17 razy.

Trzy najlepsze zespo³y w VI edycji
mistrzostw otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy,
puchary, pi³ki no¿ne oraz talony na zakup
sprzêtu sportowego w kwocie 400 z³ za I

Pami¹tkowe zdjêcie zespo³u So³ectwa Ch³¹dowo zwyciêzców Mistrzostw
W rozgrywkach bra³o udzia³ 8 dru¿yn,
w tym 6 so³ectw: Miel¿yn, Æwierdzin,
Jaworowo, Kamionka, Ch³¹dowo
i Ruchocinek, Zarz¹d Osiedla Nr 1-AC-97
oraz dru¿yna ZRYW Witkowo.

W uroczystym zakoñczeniu mistrzostw
udzia³ wziêli: Burmistrz Gminy i Miasta Krzysztof Szkudlarek, jego zastêpca - Marian
Gadziñski, radny powiatu gnieŸnieñskiego Telesfor Goœciniak, przewodnicz¹cy Komisji

Mecz o drugie miejsce rozegrany zosta³ pomiêdzy Osiedlem Nr 1 - AC-97, a So³ectwem Æwierdzin
£¹cznie zawodnicy w mistrzostwach strzelili
336 bramek. Sêdziowie pokazali
zawodnikom 62 kartki - 8 czerwonych i 54
¿ó³tych.
Uroczystego podsumowania rozgrywek
dokona³ Burmistrz Gminy i Miasta
w Witkowie - Krzysztof Szkudlarek, który
stwierdzi³ na podstawie swoich obserwacji,

G³ównym celem tych mistrzostw by³o
krzewienie kultury fizycznej poprzez
popularyzacjê gry w halow¹ pi³kê no¿n¹,
propagowanie aktywnego spêdzania
wolnego czasu i integracja œrodowisk w myœl
has³a: „NIE LICZY SIÊ WYNIK - LICZY SIÊ
UDZIA£”.
G³ównymi organizatorami rozgrywek
byli: Urz¹d Gminy i Miasta, Oœrodek Kultury
Sportu i Rekreacji, so³tysi gminy oraz
przewodnicz¹cy zarz¹dów osiedli.
Mistrzostwa odbywa³y siê w hali sportowej
Gimnazjum w Witkowie.

miejsce, 300 z³ za II miejsce i 200 z³ za III
miejsce. Pozosta³e zespo³y otrzyma³y
pami¹tkowe dyplomy, puchary i pi³ki no¿ne.
Pami¹tkowe statuetki otrzymali równie¿
„król strzelców” i najlepszy bramkarz.
Na zakoñczenie mistrzostw zawodnik
so³ectwa Ch³¹dowo - Krystian Dylewski
wrêczy³ Burmistrzowi Gminy i Miasta

Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki
Spo³ecznej Rady Miejskiej - Piotr JóŸwik oraz
radni - Krzysztof Bykowski i Eugeniusz
Czaplicki.
Po rozegraniu 56 spotkañ zwyciêzcami
mistrzostw zostali zawodnicy so³ectwa
Ch³¹dowo, którzy zdobyli 37 pkt., drugie
miejsce zajê³o Osiedle Nr 1 - AC-97 z 33 pkt.,
a trzecie miejsce so³ectwo Æwierdzin, które
zdoby³o 31pkt. Królem strzelców rozgrywek
z 34 bramkami zosta³ Dylewski Krystian
zawodnik z so³ectwa Ch³¹dowo. Najlepszym
bramkarzem mistrzostw na podstawie opinii

Pami¹tkowe zdjêcie wicemistrzów - Osiedle Nr 1 - AC-97

Bramkarz So³ectwa Æwierdzin odbiera nagrody z r¹k Burmistrza za zajêcie trzeciego miejsca w Mistrzostwach

¿e Mistrzostwa te ciesz¹ siê du¿ym
zainteresowaniem publicznoœci, która przez
prawie 3 miesi¹ce mia³a mo¿liwoœæ
obserwacji zmagañ dru¿yn bior¹cych udzia³
w rozgrywkach. Z roku na rok umiejêtnoœci
sportowe zawodników s¹ wy¿sze, co
wp³ywa równie¿ na wy¿szy poziom
rozgrywek. Mistrzostwa te wp³ywaj¹
równie¿ na popularyzacjê halowej pi³ki
no¿nej na naszym terenie. Burmistrz
podziêkowa³ zawodnikom, którzy brali
udzia³ w rozgrywkach, dru¿ynom które
znalaz³y siê na podium pogratulowa³ zajêcia
czo³owych miejsc, a na zakoñczenie zaprosi³
dru¿yny do rozgrywek w przysz³ym sezonie

upominek od wszystkich zawodników
bior¹cych udzia³ w rozgrywkach w postaci
pi³ki siatkowej, na której znalaz³y siê podpisy
wszystkich kapitanów dru¿yn.
Wszystkie mecze sêdziowali Panowie Jan Szturomski i Marian Szczepaniak, opiekê
medyczn¹ sprawowa³ Pan: Artur Trz¹ski
a sekretarzem i sêdzi¹ technicznym by³
Stanis³aw Antoszczyszyn. Osoby te, jako
wyraz podziêkowania za zaanga¿owanie
otrzyma³y z r¹k Burmistrza Gminy i Miasta Krzysztofa Szkudlarka pami¹tkowe
statuetki.
(S.A.)

X Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w tenisie sto³owym
W dniu 14 lutego 2009 roku w hali sportowej Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie odby³y siê Mistrzostwa Wielkopolski Radnych w Tenisie Sto³owym.
Organizatorami imprezy byli: Urz¹d Marsza³kowski w Poznaniu, Stowarzyszenie
M³odych Wielkopolan w Poznaniu - Biuro Terenowe w GnieŸnie, WZTS
w Poznaniu, Urz¹d Gminy i Miasta w Witkowie, Oœrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Witkowie, Klub Sportowy „Stella” w GnieŸnie i Gimnazjum
w Witkowie. Patronat medialny sprawowa³y : Redakcja Radia Gniezno, Redakcja
„Przemiany na Szlaku Piastowskim” i G³os Wielkopolski.

G³ównym celem imprezy by³o wyrabianie
nawyku do aktywnego wypoczynku w
ró¿nych formach wspó³zawodnictwa
indywidualnego i zespo³owego,
popularyzacja tenisa sto³owego wœród
radnych gmin, powiatów i Sejmiku
Wojewódzkiego, Wójtów, Burmistrzów,

starostów i prezydentów
I miejsce - Jerzy Przygoda
Wójt Gminy Kobyla Góra
II miejsce - Antoni Klonowski
Wójt Gminy Skulsk
III miejsce - Jaros³aw Goiñski
Z-ca Wójta Gminy Skulsk

otrzymali pami¹tkowe medale oraz dyplomy.
Dla reprezentacji najlepszych gmin
i powiatów przygotowano i wrêczono
puchary oraz dyplomy.
W trakcie trwania mistrzostw rozegrano
równie¿ dodatkowe konkurencje
towarzysz¹ce dla wszystkich uczestników

W klasyfikacji koñcowej - wœród gmin:

imprezy takie jak: rzut lotk¹ do tarczy
elektronicznej, rzut pi³k¹ do kosza, król
strzelców w pi³ce no¿nej, które cieszy³y siê
du¿ym powodzeniem wœród zawodników
i sympatyków tenisa sto³owego.

radny Powiatu Leszczyñskiego
II miejsce - Andrzej Lemieszka
radny Gminy Krzy¿ Wlkp.
III miejsce - Leszek Dobrzykowski
radny Gminy Niechanowo
2) w kategorii radnych - kobiety

I miejsce - gmina Niechanowo - 132 pkt.
II miejsce - gmina Kórnik - 105 pkt.
III miejsce - gmina Skulsk - 92 pkt.
W klasyfikacji koñcowej - wœród powiatów:

Prezydentów i Starostów oraz integracja
sportowa œrodowisk samorz¹dowych.
Wyniki mistrzostw:
1) w kategorii radnych gmin i powiatów mê¿czyŸni
I miejsce - Mieczys³aw Kowalczyk

I miejsce - Katarzyna Szklanko-Pawlic
radna Powiatu Tureckiego
II miejsce - Danuta Winiarska
radna Powiatu GnieŸnieñskiego
III miejsce - Krystyna Dobroczyñska
radna Gminy Mi³os³aw
3) w kategorii burmistrzów, wójtów,

I miejsce - powiat poznañski - 285 pkt.
II miejsce - powiat gnieŸnieñski - 222 pkt.
III miejsce - powiat koniñski - 187 pkt.
£¹cznie w imprezie udzia³ wziê³o 70
samorz¹dowców bior¹cych udzia³
w rozgrywkach tenisa sto³owego z 20 gmin
z terenu 7 powiatów Wielkopolski.
Najstarszym zawodnikiem mistrzostw by³
Pan Henryk Mucha radny z Gminy Witkowo,
który liczy sobie „tylko” 71 lat, z tej okazji
otrzyma³ pami¹tkowy puchar.
Zwyciêzcy poszczególnych kategorii

Zawody z roku na rok ciesz¹ siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem gdzie
integracja œrodowisk samorz¹dowych
w obszarze sportu jest tak¿e wa¿n¹
dziedzin¹ ¿ycia obok spraw gospodarczych,
oœwiatowych czy inwestycyjnych.
Samorz¹dowcy oprócz gry w tenisa
i udzia³u w konkurencjach towarzysz¹cych
mieli okazjê poznaæ siê, porozmawiaæ ze
sob¹, wymieniæ doœwiadczenia w zakresie
sportu i innych dziedzin oraz mile
i rekreacyjnie spêdziæ wolny czas.
(S.A)

