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Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najlepsze życzenia radości i pogody ducha.
Niech ten czas przepełnia wiosenny nastrój i radość
przebywania z bliskimi,
a dni upływają w atmosferze rodzinnego ciepła przy
świątecznym stole
przynosząc wytchnienie i spokój.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Witkowie

Burmistrz
Gminy i Miasta w Witkowie

Bogusław Mołodecki

Krzysztof Szkudlarek

VI Wielkanocny Turniej Klas I - III szkół podstawowych
W dniu 29 marca 2009 roku w hali sportowej Gimnazjum w Witkowie

im. Adama Borysa w Witkowie dla

odbył się po raz szósty Wielkanocny Turniej Klas I - III Szkół

wszystkich drużyn przygotowali

Podstawowych z terenu Gminy i Miasta. W imprezie wzięli udział

pamiątkowe dyplomy, puchary,

najmłodsi uczniowie ze szkół podstawowych - Nr 2 i Nr 3 z Witkowa,

medale i nagrody w postaci sprzętu
edukacyjno-sportowego. Nagrody

Mielżyna i Gorzykowa.

wręczali: Burmistrz Gminy i Miasta Krzysztof Szkudlarek, jego zastępca
Marian Gadziński, oraz radny Rady
Miejskiej - Piotr Jóźwik.
Imprezie towarzyszył konkurs
plastyczny pt. „WIELKANOC 2009”, w którym zostały wyróżnione
słodkim upominkiem, prace wykonane
przez uczniów ze szkół biorących
udział w turnieju.
Rywalizację sportową uzupełniono

turnieju. Dziękujemy między innymi

wspaniałymi występami artystycznymi

całej ekipie sędziowskiej z Pawłem

w

wykonaniu

uczniów

Szkoły

Podstawowej w Gorzykowie pod

Impreza miała godną oprawę i była

slalomie matematycznym, torze

rozgrywana w ramach programu

przeszkód, skokach do obręczy „hula-

„WYCHOWANIE POPRZEZ SPORT -

hop”, wyścigu z przeplataniem szarfy

EDUKACJĄ JUTRA”. Imprezę otworzył

i wyścigu piłek w siadzie skrzyżnym.

uroczyście Burmistrz Gminy i Miasta

Uczniowie klas drugich brali udział w:

w Witkowie - Krzysztof Szkudlarek,

wyścigu samolotów, wyścigu balonów,

który życzył sportowcom wspaniałej

pociągu, pokonywaniu toru przeszkód

zabawy, a rodzicom nie szczędzenia

oraz podawaniu piłki w tunelu.

kierunkiem

oklasków dla swoich pociech. Z okazji

Zawodnicy trzecich klas startowali w:

zbliżających się Świąt Wielkanocnych

wyścigu

wszystkim zebranym złożył życzenia.

z a p r z ę g ó w,

W związku z tym, że impreza odbyła

piłkarskim,

się w przeddzień Świąt Wielkanocnych

sprawnościowym
z przenoszeniem piłek.

postaci

symbolicznych

opracowanie,

przygotowanie i sprawny przebieg

i Małgorzaty Frąckowiak. Uczniowie

poszczególnych

z tej szkoły za organizację imprez

sportowych.

sportowo-rekreacyjnych

Nadowicz-Mróz i Monice Ottenburger

oraz

konkurencji

Paniom:

Iwonie

propagowanie kultury fizycznej wśród

za piękną dekorację plastyczną. Pani

dzieci i młodzieży na terenie Gminy

Jolancie Pietrowskiej za opiekę

piłki

i
w

biegu
jednej

z konkurencji we wszystkich klasach

„ZAJĄCZKÓW”.
Przed rozegraniem poszczególnych
konkurencji

Obowiązkowo

Bartczak

za

slalomie

nie zabrakło dodatkowych atrakcji
w

Ewy

czele

wyścigu

kozłowaniu

koszykowej,

Pań:

Piniarskim i Czesławem Nowaczykiem
na

przy

muzyce

pod

kierunkiem Pani Elżbiety Cieślickiej -

startował rodzic oraz opiekun. Każdy
z uczestników turnieju otrzymał z rąk
„ZAJĄCZKA” słodką niespodziankę.

nauczycielki ze Szkoły Podst. Nr 2

Organizatorzy turnieju - Urząd

i Miasta wręczyli Burmistrzowi Gminy i

medyczną. Osobne podziękowanie

w Witkowie przeprowadzono wspólną

Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury,

Miasta - Krzysztofowi Szkudlarkowi

kierujemy do „ZAJĄCZKÓW”. Ich

Sportu i Rekreacji, UKS „ISKRA”, UKS

świąteczny upominek.

rozgrzewkę.
W

turnieju

rozegrano

po

5

„DWÓJKA”, UKS „OLIMP”, Gminna

Organizatorzy dziękują wszystkim,

grupy

Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania

którzy w jakikolwiek sposób przyczynili

wiekowej. Pierwszaki rywalizowały w:

Problemów Alkoholowych i Gimnazjum

się do pomocy w zorganizowaniu

konkurencji

dla

każdej

obecność sprawiła wiele radości naszej
najmłodszej części społeczeństwa.
(S.A.)

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie międzysesyjnym od 23 lutego do 26 marca 2009 r.
,z o r g a n i z o w a ł e m

naradę

z

sołtysami

,uczestniczyłem

w posiedzeniu Stowarzyszenia

,zorganizowaliśmy po raz kolejny Gminny Turniej

i przewodniczącymi zarządów osiedli. W czasie

Światowid w Łubowie oraz w posiedzeniu Zarządu

Wiedzy Pożarniczej. Turniej ten przeprowadzony

tego spotkania przedstawiono sprawozdanie

Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego

został w trzech kategoriach wiekowych: szkoły

z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Witkowie, zapoznano się z informacją na temat
funkcjonowania

Agencji

w Powidzu.

podstawowe, szkoły gimnazjalne oraz szkoły

,brałem udział w spotkaniach okolicznościowych

Restrukturyzacji

z okazji „Dnia Kobiet” zorganizowanych przez:

i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie oraz

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,

zapoznałem zebranych z bieżącymi sprawami

Rencistów

Gminy.

Stowarzyszenie

,wspólnie z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa

i

Inwalidów
Centrum

w

ponadgimnazjalne.

Witkowie,

Rehabilitacyjno-

Kulturalne „Promyk”, Koło w Witkowie.

Rady Miejskiej, Przewodniczącym Gminnego Koła
Sołtysów Gminy Witkowo uczestniczyliśmy
w

spotkaniu

Burmistrzów,

Wójtów,

Przewodniczących Rad Gminnych oraz Prezesów
Gminnych Kół Sołtysów. Organizatorem spotkania
było Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego. Tematem spotkania było m.in.
omówienie współpracy Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego z władzami gmin.
,zorganizowałem

spotkanie z Komendantem

Powiatowym Policji, jego Zastępcą, Komendantem
,wziąłem

udział w zebraniu sprawozdawczym

Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych Koło w Witkowie. W czasie tego
spotkania

złożyłem

podziękowanie

Panu

Walentemu Żurawskiemu za pełnienie funkcji
Prezesa Witkowskiego Koła. Nowo wybranym
Prezesem Koła został Pan Hieronim Blaszyński.
,brałem udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie, podczas
której dokonano podsumowania wizytacji .
,uczestniczono w Walnym Zgromadzeniu Gminnej

Spółki Wodnej w Witkowie.
Komisariatu Policji w Witkowie, z Zarządem
Stowarzyszenia Użytkowników i Dzierżawców OW
w Skorzęcinie, Dyrektorem OK,SiR-u oraz
z Radnymi Rady Miejskiej w Witkowie. Głównym
tematem spotkania były sprawy zapewnienia
bezpieczeństwa

na

terenie

Ośrodka

Wypoczynkowego w Skorzęcinie w kontekście
likwidacji Sezonowego Posterunku Policji w OW
w Skorzęcinie.

,uczestniczyłem

w

wystawie

Rękodzieła

Artystycznego, zorganizowanej przez Witkowskie
Koło Hafciarskie „Róże”.

,uczestniczyłem

w zebraniu sprawozdawczym

Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Generała
Karola Świerczewskiego w Witkowie.
,przeprowadziłem wstępne rozmowy z firmami

ochroniarskimi w zakresie rozbudowy monitoringu
i ochrony osobowej Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie w czasie sezonu letniego.
,wziąłem udział w zebraniu ogólnym mieszkańców

sołectwa Ćwierdzin. W czasie tego spotkania
przedstawiłem

sprawy

związane

z funkcjonowaniem gminy, sprawy związane
z realizacją dotychczasowych zadań oraz
zapoznałem z planami na najbliższą przyszłość.

,ogłosiłem nabór kandydatów na stanowisko d/s

Promocji Gminy. Wpłynęło 11 ofert. W chwili
obecnej trwa postępowanie kwalifikacyjne, celem
wyłonienia najlepszej kandydatury.
,w związku z przejściem Kierownika Urzędu Stanu

c.d. str. 4

c.d. ze str. 3

,29 marca br. W hali sportowej przy Gimnazjum

Cywilnego na emeryturę, ogłosiłem konkurs na to

w Witkowie odbył się już po raz VI Wielkanocny

Inne ważniejsze prace i dostawy
,zlikwidowano dzikie wysypiska w miejscowościach

stanowisko. Termin składania ofert upływa

Turniej klas I-III szkół podstawowych z terenu

Chłądowo i Folwark - Piaski. Rozgarnięto żużel

z końcem miesiąca marca.

gminy i miasta w Witkowie.

paleniskowy na gminnych drogach. Wykonawcą

,zorganizowałem spotkanie z Przewodniczącymi

tych prac było Przedsiębiorstwo Transportowo-

Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w celu

Handlowo-Usługowe z Dębiny.

omówienia tematów sesyjnych oraz bieżących

,wykonano wycięcia drzew oraz podcięcia koron

spraw Gminy.

drzew na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

,wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję

Wykonawcą tego zadania był Zakład Gospodarki

Rady Miejskiej,

Komunalnej w Witkowie.

,zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski

,dokonano pielęgnacyjnego podcięcia koron drzew

zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych

w Parku przy ul. Słowackiego w Witkowie. Prace

Komisji Rady Miejskiej.

wykonała Firma Pana Gulczyńskiego z Konina.;
,opracowano mapy zasadnicze dla terenów działek

Z zakresu obrotu nieruchomościami:

zabudowanych

,wydano cztery decyzje zatwierdzające podziały

w Małachowie Złych Miejsc, Chłądowie, Wiekowie,

świetlicami

wiejskimi

nieruchomości położone na terenie gminy i miasta

Ruchocinie,

w

Wykonawcą był Powiatowy Zarząd Geodezji,

Witkowie,

stanowiące

własność

osób

prywatnych.

Ruchocinku

i

w

Jaworowie.

Kartografii, Katastru i Nieruchomości z Gniezna

,zawarto trzy umowy na dalszą dzierżawę gruntów

,w y k o n a n o

gminnych pod garażami i pawilonem handlowym.

rekultywację

terenu

wraz

z rozplantowaniem mas ziemnych w miejscowości
Skorzęcin - Rybakówka. Prace te wykonało PRD

Z zakresu ochrony środowiska:

Gniezno, natomiast nawiezienie na ten teren 500

, sporządzono sprawozdanie z realizacji Gminnego

ton kruszywa zlecono przedsiębiorstwu P.P.H.U.

Planu Gospodarki Odpadami obejmującego okres

„CHODOROWSKI” z Witaszyc .

od 01.01.2007r. do 31.12.2008r.
,uczestniczono w szkoleniu w zakresie tworzenia

programów ochrony środowiska i przygotowania
projektów aktów prawa miejscowego z nimi
związanych.
,zakupiono 19 szt. pojemników typu dzwon do

selektywnej zbiórki odpadów.
,przedstawiono opinię w sprawie programu budowy

obiektów małej retencji wodnej na terenie gminy
Witkowo (Jezioro Białe, Jezioro Piłka i zbiornik
Małachowo) w celu wprowadzenia obiektów do
planu

zagospodarowania

przestrzennego

Województwa Wielkopolskiego.

Z zakresu planowania i zagospodarowania
W ramach współpracy samorządu gminnego
z organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie gminy i miasta dofinansowano
między innymi:
,r e j o n o w e

zawody

pneumatycznej

dla

strzeleckie
szkół

z

broni

gimnazjalnych

w kategorii dziewcząt i chłopców organizowane
przez LOK Witkowo.

,zorganizowano wyjazd uczniów uczęszczających

do świetlicy środowiskowej do kina 'HELIOS”
w Gnieźnie.
,ogłoszono otwarty konkurs ofert na organizację

półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
,uczestniczono w spotkaniu w sprawie organizacji II

Sztafety Trzeźwościowej Powiatu Gnieźnieńskiego.
,zakupiono filmy na płytach DVD w ramach

Firma budowlana „Anbud” ze Strzałkowa.
prace przy budowie sieci kanalizacji
z

przykanalikami

Gminy

Witkowo, obejmująca obszar całej gminy
tj. 18.440 ha,
,m i e j s c o w e g o

planu

zagospodarowania

przestrzennego w Ćwierdzinie, z przeznaczeniem

budownictwo mieszkaniowo-usługowe o łącznej

prace przy modernizacji budynku

sanitarnej

przestrzennego

powierzchni ca 25,0 ha.

komunalnego w Ruchocinku, Wykonawcą jest
,trwają

studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania

pod drogę dojazdową do terenów eksploatacji

Z zakresu inwestycji:

,trwają

Problemów Alkoholowych:

Trwa procedura opracowania:
,zmiany

kruszywa oraz w Witkowie z przeznaczeniem pod

Prace w trakcie realizacji:

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania

przestrzennego:

w

ulicach:

Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa,
Skośna, Wrzesińska, Ogrodowa. Wykonawcą jest
przedsiębiorstwo Roboty Ziemne i Instalacyjne
Jakubowscy z Drzewc.

Gminnego Programu Narkomanii, dla młodzieży

Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowych:
,złożyłem wniosek aplikacyjny o dofinansowanie

termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej
Nr 2 i 3 oraz budynku Przedszkola Miejskiego przy
ul. Jasnej w Witkowie. Całkowita wartość projektu
według kosztorysu inwestorskiego to kwota
1 777 tys. zł. Wartość dofinansowania stanowi
85% kosztów kwalifikowanych inwestycji
tj. 1 510 tys. zł.

gimnazjalnej

,złożyłem

wniosek o dofinansowanie budowy

kompleksu sportowego ze środków budżetu
Z imprez kulturalno-sportowo-rekracyjnych:

państwa w wysokości 333 tys. zł. Całkowita

,zorganizowano i dofinansowano Mistrzostwa IV

wartość inwestycji to kwota 1 216 tys. zł.

klas

szkół

podstawowych

w

„Rzucance

,opracowano projekt remontu świetlic wiejskich na

Siatkarskiej”.

terenie

,dofinansowano wyjazd zawodników UKS „Iskra”

i

UKS

„Dwójka”

Podstawowych

i

na

Mistrzostwa

Gimnazjów

w

o

gminy

i

przygotowano

dofinansowanie

remontu

wniosek
świetlic

Szkół

w miejscowościach: Chłądowo, Jaworowo,

biegach

Małachowo Złych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek

przełajowych, pływaniu, w piłce koszykowej oraz

i Wiekowo. Wysokość pomocy na realizację

UNIHOCKU.

projektu wynosi 500 000,00 zł. Całkowita wartość

,dofinansowano wyjazdy UKS „Błysk” - Gmina

Witkowo na mecze w ramach I Ligi Powiatowej Piłki
Siatkowej Mężczyzn oraz sekcji szachowej JURAND
w ramach II Ligii Województwa Wielkopolskiego
w Szachach.

Dokonano zapytania o cenę:

planowanego przedsięwzięcia to kwota ok.

,na sporządzenie wyceny nieruchomości i nakładów

1.100.000,00 zł.

budowlanych na terenie Gminy. Zapytanie wysłano
do 13 wykonawców.

Krzysztof Szkudlarek

„Hercules” wylądował
Na płycie lotniska wojskowego 33 Bazy Lotniczej w Powidzu, wylądował

przewieść około setki żołnierzy lub

w

(24.03.) amerykański czterosilnikowy wojskowy samolot transportowy

zabrać na pokład ponad 17 ton

Inwestycji Budowlanych, realizuje

o napędzie turbośmigłowym „Hercules C-130E”.

wojskowego sprzętu. Może też służyć

zadania

jako latająca cysterna, samolot

z

rozpoznania meteorologicznego czy do

eksploatacji „Herculesów”. Inwestycje

Centralnego
związane

przygotowaniem

Planu

właśnie

lotniska

do

gaszenia pożarów. Zostaną one

rozpoczęto w 2005 roku. Zakończyć

wykorzystane także przy ewakuacji

mają się w 2012, a ich koszt

medycznej,
również

przeznaczone

do

niesienia

humanitarnej

będą

oszacowano na 766 mln zł. W latach

pomocy

2005-08 wydano ponad 200 mln zł,

podczas

klęsk

żywiołowych.

natomiast

tegoroczne

wydatki

oscylują na około 160 mln zł. Na

Maszyna ta może pochwalić się
znacznie większymi osiągnięciami niż
intensywnie

eksploatowane

transportowce CASA. Nie trzeba już

Jest on największym, choć nie

ramach

inwestycje

w

latach

2010-12

zaplanowano kwotę w wysokości 310
mln zł. Są też zadania dodatkowe,
które wyceniono na około 95 mln zł.

Według umowy, program dostawy

najmłodszym, bo liczącym prawie 40

„Herculesów”

lat, transportowcem na wyposażeniu

amerykańskich Sił Powietrznych

z

zasobów

Polskich Sił Powietrznych. Warto

finansowany

jednak nadmienić, że maszyny -

bezzwrotnej pożyczki rządu Stanów

jest

w

ramach

w sumie będzie ich pięć - przeszły

Zjednoczonych. Umowa jednak nie

gruntowną modernizację, a wojsko

d o tyc z y

i nw e s tyc j i

z

z a k re s u

będzie także korzystać z transportu

Priorytetem jest modernizacja

sojuszników. Mając na wyposażeniu

nawierzchni lotniska (zakończenie

samoloty „Hercules”, nie tylko można

zadania planowane jest w 2011 roku)

będzie na jego pokład zabrać o wiele

oraz

więcej ludzi i sprzętu niż do

samolotu. Opóźnienia w jego budowie
wymusiły

przenośnego. Zakończono natomiast

do

polskich

baz

(np.

zakup

obsługi

transportowca „CASA”, to jeszcze czas
w Afganistanie) będzie znacznie

między

lotniczego, kontenerowej stacji paliw

uroczystości

przekazania

i

stacji

innymi

hangaru

krótszy.

budowę:

kontroli

portu

pojazdów.

pierwszego transportowca „Hercules

Zmodernizowano też system elektro-

C-130E” uczestniczył między innymi

energetyczny.

wiceminister Obrony Narodowej
infrastruktury. Podniebne kolosy wejdą

hangaru

lotu

W

polskie chce jeszcze z nich korzystać

budowa

Stanisław

Komorowski

wraz

Pozostałe zadania do wykonania to
między innymi: budowa bazy Kompanii

przez około 20 lat. Będą one latać

w skład, utworzonej w 2007 roku, 3

z Dowódcą Sił Powietrznych - gen.

Obsługi Lotniska, modernizacja

około 600 godzin rocznie. Pierwsi

Brygady Lotnictwa Transportowego

broni pil. Andrzejem Błasikiem.

magazynów

polscy piloci, którzy będą latali na tych

stacjonującej właśnie w Powidzu.

maszynach, przeszkoleni zostali
w Stanach Zjednoczonych.

„Herculesa” używa się głównie do
zadań transportowych. Maszyna może

lotniczych

środków

bojowych i remont magazynów
Rozbudowa infrastruktury
Resort

Obrony

Narodowej,

zaopatrzenia lotniczo-technicznego.
(M.B.)
Fot. Roman Grzybowski
Klub Modelarski „Sokół” Witkowo

Trzecioligowe Granie Witkowian!
Szachiści Juranda Witkowo rozegrali kolejne mecze w Wielkopolskiej III
Lidze Szachowej Seniorów. Wyniki były mało obiecujące na przyszłość,
bo porażka i remis, należy uznać za wyniki poniżej oczekiwań.

Kolejne mecze Jurand Witkowo rozegra na wyjeździe z Raszynem w Poznaniu
w dniu 26.04.2009r. Natomiast u siebie, szachiści z Witkowa zagrają
z Komandorią Poznań 17.05.2009r. Mecz zostanie rozegrany w Klubie
Garnizonowym, w godzinach 10.00 - 14.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich
kibiców „królewskiej gry” do dopingowania.
(MARIO)

Były to mecze ostatniej szansy dla witkowian na miejsce w ósemce,
gwarantujące utrzymanie się w trzeciej lidze. Niestety, po ciężkiej i wyczerpującej
walce, w meczu rozegranym z szachistami Lecha Poznań przegrali 2 : 4,
a następnie zremisowali 3 : 3 z szachistami z Gniezna.

Sukcesy sportowe

Drużyna Juranda Witkowo po dziewięciu rundach spotkań zajmuje jedenaste
miejsce.
Do rozegrania zostały jeszcze dwa spotkania z drużynami z Poznania.

11 marca 2009r. w Kłecku obyły
się Mistrzostwa Powiatu w Piłkę
Koszykową Dziewcząt. Dziewczęta ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie
zajęły II miejsce w składzie: Paulina
Dziubak, Karolina Szefer, Kamila
Krysztofiak, Anna Szcześniak, Hanna
Szeszycka, Gracjana Gawrońska,
Aleksandra Zielińska, Aleksandra
Reformat, Malwina Welter, Wiktoria
Baszyńska, Patrycja Walczak, Monika
Zamiar.
21 marca 2009r. w Poznaniu
odbyły się Mistrzostwa
Międzywojewódzkie w Indywidualnych
Biegach Przełajowych. Mistrzostwa
międzywojewódzkie dały awans do
udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w Zamościu, która odbędzie
się 04.04.2009r. Do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieżowej
zakwalifikowali się juniorzy młodsi
z naszej gminy t. j. Adrian Wucki,
Bartosz Zaryczny, Adrian Ziółkowski
i Ewelina Piniarska. Trenerzy
E. Cieślicki i P. Piniarski
Dnia 31 marca 2009r. w Gnieźnie
odbyły się Mistrzostwa Powiatowe
w Indywidualnych Biegach
Przełajowych. Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 Witkowie
zaprezentowali się następująco:
I miejsce Patrycja Majchrzak kl. V
II miejsce Oliwia Chęś kl. V
III miejsce Marta Kierzek kl. VI

IV miejsce Karolina Szefer kl. VI
IV miejsce Daniel Nowaczyk kl. IV
V miejsce Miłosz Kasprzyk kl. IV
V miejsce Oliwia Basińska kl. IV
V miejsce Mariusz Starczewski kl. VI
I miejsce Adrian Wucki
kl. I Zespół Szkół w Witkowie
II miejsce Bartosz Zaryczny
kl. I LO w Gnieźnie
Zawodnicy Ci zakwalifikowali się na
Mistrzostwa Województwa
Wielkopolskiego, które odbędą się
w Żerkowie.
Dnia 12 marca 2009r. w Kłecku
odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłkę
Koszykową Chłopców. Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2 zajęli 3
miejsce w składzie: Damian Dzięcielak,
Jakub Zdanowski, Bartosz Konopka,
Karol Kowalski, Łukasz Kiestnyński,
Daniel Nowaczyk, Filip Głowinkowski,
Szymon Zamiara, Paweł Orchowski,
Rafał Leśny . Opiekun Cz. Nowaczyk
Dnia 13 marca 2009r.
w Niechanowie odbyły się Mistrzostwa
Powiatu chłopców w
Unihocka.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Witkowie zajęli 3 miejsce w składzie:
Mariusz Starczewski, Hubert
Mielcarek, Marek Fryczka, Karol
Kowalski, Szymon Zamiara, Paweł
Orchowski, Rafał Leśny, Bartosz
Konopka.
Cz. Nowaczyk, E. Cieślicka

Ogólnopolski Tydzień Biblitek

Wojewódzki Konkurs Piosenki Szkolnej

Mamy zaszczyt ogłosić kolejną, szóstą edycję TYGODNIA BIBLIOTEK,

12 marca w Gnieźnie odbyły się Powiatowe Eliminacje do udziału

która odbędzie się w dn. 8-15 maja 2009 r. W tym roku i w latach

w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Szkolnej, w których uczestniczyło 16

następnych będziemy świadkami realizacji ambitnego projektu

wykonawców z Gniezna, Trzemeszna, Kłecka, Niechanowa i Witkowa.

rządowego „Biblioteka+”.
użytkowników poprzez oferowanie
dostępu do wiedzy, przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii przekazu
informacji. Biblioteka zawsze była
pierwszą lub jedną z pierwszych
struktur

każdej

społeczności.

Inicjatywy obecnych samorządów
Program ten znacznie ma poprawić

lokalnych dotyczą przekształceń

bazę i funkcjonowanie bibliotek

obiektów

w gminach i małych miastach. Hasło

w nowoczesne centra edukacji,

bibliotecznych

tychże dni w 2009 roku uzmysłowić ma

informacji i kultury. Istotnym dla

wartość książnic, jako podstawowych

biblioteki jest ukazanie biblioteki, jako

ogniw struktur społecznych zarówno

struktury

systematycznie

Gminę Witkowo reprezentowało

wokalistów. Należy podkreślić bardzo

troje wykonawców Emilia Kozielska,

dobre przygotowanie wszystkich

Izabela Krzewińska oraz Wojciech

reprezentantów ziemi witkowskiej

Drapiński. Po wysłuchaniu wszystkich
wykonawców jury wyłoniło laureatów.
Wśród nich znalazły się w grupie
gimnazjalistów Emilia Kozielska
i Izabela Krzewińska, które będą
reprezentowały Powiat Gnieźnieński
podczas kwietniowego konkursu
finałowego z udziałem młodych
wokalistów z całej wielkopolski.
Dziewczyny uczestniczące w zajęciach
w każdym systemie jak i okresie.

dostosowywanej do zmieniających się

studia

Realizując przesłanie tegorocznego

potrzeb i technologii, a więc ciągle

w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

tygodnia powinniśmy podkreślać to

żywej

i

tak

działającego

potrzebnej

w Witkowie zaprezentowały się z jak

społeczeństwa

najlepszej strony. Bardzo dobre

samo

wszystko, co w działalności bibliotek

w

jest korzyścią dla konkretnego

informacyjnego, w kreowaniu postaw

przygotowanie

czytelnika, jak i jego najbliższego

obywatelskich oraz w wyrównywaniu

intonacja, emisja głosu i ruch

otoczenia. Jest więc miejsce na

szans dla czytelników. Zwracamy się

zaakcentowanie

indywidualnego

budowie

piosenki

z gorącym apelem o wsparcie naszego

sukcesu

przedsięwzięcia na rzecz promocji

użytkownikowi biblioteki, poprzez

czytelnictwa, ułatwiania dostępu do

udostępnienie kolejnych form edukacji

książki różnym grupom czytelników,

rozwoju,

ułatwianie

czytelniczej w bibliotece szkolnej,

wzmocnienia

publicznej, naukowej, ale także na

bibliotekarza i postrzegania biblioteki,

wyeksponowanie

roli

bibliotek

w środowisku gminy i miasta. Mogą ją
uwydatnić
w

biblioteki

kształtowaniu

re g i o n a l n e j

czy

aktywne,

tożsamości
też

jako

rangi

wielofunkcyjnej

zawodu
placówki,

odpowiadającej na współczesne
potrzeby kulturalne, edukacyjne
i społeczne.

lokalnej,

wspierające dążenia i aspiracje

(B.Sz.)

Wszystkich czytelników i sympatyków książki
prosimy o włączenie się do akcji

„Podaruj książkę bibliotece”.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy włączą się do tej akcji czynnie,

od 5 do 15 maja 2009 r.
„BIBLIOTEKA to plus”

sceniczny

warsztatowe,
zauważone

przez instruktorów OKSiR w Witkowie

i ocenione bardzo wysoko przez

zostały

p. Katarzynę Wieczorek (opiekunka

komplementarne jury, podkreśla

laureatek)

dyrektor OKSiR w Witkowie, który

Bocheńskiego.

obserwował na widowni prezentacje

oraz

p.

Michała
(S.R.)

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
Matma na wesoło
Konkurs szkolny dla klas 0-III.
Konkurs odbył się 6 marca 2009 r.
w dwóch etapach. W pierwszym etapie
uczniowie odpowiadali na 11 pytań, do
drugiego etapu przeszło 11 uczniów
z klas O-III.
Klasa O: Agnieszka Jasińska, Olga
Kozłowska, Damian Paprocki.
Klasa I: Daria Wawrzyniak, Julia
Śruba, Remik Swat.
Klasa II: Dominik Białas, Jakub
Jastrzębski.

Klasa III: Krzysztof Gepert, Maciej
Nijak, Mateusz Łuczak.
Zmagali się z pięcioma zadaniami:
piramida matematyczna, szyfrogram,
krzyżówka, kwadrat logiczny, totolotek
matematyczny.
Mistrzem matematyki został
DAMIAN PAPROCKI z klasy O zdobywając 24 punkty. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe

dyplomy i nagrody ufundowane przez
Komitet Rodzicielski. Nad wszystkim
czuwała pani Ewa Popek.
Gminny Konkurs Recytatorski
Odbył się 11 marca 2009 r. w Szkole
Podstawowej nr 3.
Wraz z panią Małgorzatą
Frąckowiak pojechały: Kinga
Chmielewska z kl.V oraz Monika
Kierzek z kl.VI. Na wyróżnienie
zasłużyła Kinga Chmielewska

zdobywając nagrodę książkową
i dyplom.
Szkolna Liga Piłki Nożnej Halowej
W ramach zajęć UKS
przeprowadzono rozgrywki piłki
nożnej halowej. Udział wzięły 4
drużyny chłopców kl. IV-VI. Turniej
rozegrano systemem „każdy
z każdym”. Mecz i rewanż. Po
rozegraniu wszystkich meczów odbyły
się mecze finałowe, które wyłoniły
zwycięzców. W trakcie trwania ligi

Witamy wiosnę na wesoło
P i ą t e k - 2 0 m a r c a 2 0 0 9 r.
zapamiętamy bardzo długo. Tego dnia
witaliśmy wiosnę. Każda klasa
przygotowała przebranie. I tak:
klasa O -1 - to były żabki, klasa 2-3 biedronki, klasa IV - pszczoły, klasa V motyle, klasa V - ptaki.
Ale to nie wszystko, każda z klas
musiała przygotować piosenkę
prezentującą swoją grupę oraz pokaz

Zima poszła już sobie - spaliliśmy
Marzannę. Mamy nadzieję, że już
niebawem zaświeci ciepłe, wiosenne
słoneczko i przylecą bociany.
Wszystkim tego życzymy.
Hurra!!! Mamy nagrody !!!
Są to nagrody w konkursie „Straż
pożarna ci pomaga” Otrzymali je:
Julia Śruba, Remik Swat, Mateusz
Łuczak, Kacper Stręk, Julita
Michalska, Daniel Michalski.

mody. Wybieraliśmy również MISS
WIOSNY. W tym roku została nią
Julia Śruba. Wierzcie mi, było na co
popatrzeć. A na zwycięzców czekały
nagrody. Nad wszystkim czuwała pani
Ewa Popek. A na koniec, aby zła

Konkurs został zorganizowany przez
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie,
a pracami w naszej szkole kierowała
pani Ewa Bartczak wraz z paniami
Ewą Popek i Beatą Prusinowską.

prowadzono klasyfikację na Króla
Strzelców, czyli zawodnika, który
zdobył największą ilość bramek.
Wyniki Ligi:
I miejsce drużyna w składzie:
W O Ź N I A K M A C I E J, Z A M O L S K I
BARTOSZ, KASPRZYK RAFAŁ
II miejsce drużyna w składzie:
NOWACZYK DAWID, NIJAK MICHAŁ,
PALUCH ŁUKASZ

III miejsce drużyna w składzie:
KOZŁOWSKI SZYMON, BLASZYŃSKI
KAROL, WOŹNIAK KAROL
KRÓLEM STRZELCÓW ZOSTAŁ ZAMOLSKI BARTOSZ - 37
BRAMEK.
Trzy pierwsze drużyny oraz Król
Strzelców otrzymały medale ,które
ufundowała Rada Rodziców. Ligę piłki
nożnej przeprowadził Zdzisław
Bosacki.

Ewa Bartczak

Wystawa Koła Hafciarskiego „Róże”

III Sztafeta Biegu Papieskiego

Wiosenne stroiki, które bez wątpienia ozdobią wielkanocny stół, barwne

W dniu 1 kwietnia 2009 roku przez teren Gminy i Miasta Witkowo biegła

pisanki, króliczki, baranki... serwetki wykonane różnymi technikami,

trasa „III Sztafety Biegu Papieskiego”.

obrazy, gobeliny...

Wszystkie te ozdoby, bez których
t r u d n o n a m w y o b ra z i ć s o b i e
Wielkanoc, można było obejrzeć
i

ewentualnie

zakupić podczas

odwiedzili włodarze miasta; Krzysztof
Szkudlarek, burmistrz gminy i miasta
Witkowo oraz jego zastępca Marian
Gadziński.

Bogusław Mołodecki oraz ksiądz
Proboszcz - Stanisław Goc powitali

Witkowo, Gniezno, Kostrzyn Wlkp.,

uczestników sztafety.

Po z n a ń ,

Oborniki,

S z a m o t u ł y,

Przy Pomniku Jana Pawła II

Sieraków, Międzychód, Rokitno,

zapalono znicze i złożono wiązankę

Skwierzynę,

Gorzów

Wlkp.

do

Sulęcina. Dystans liczył 386 km, który

dwudniowej, świątecznej wystawy
zorganizowanej przez panie z Koła
hafciarskiego „Róże”: Annę
Antoszczyszyn, prezesa „Róż”, Sabinę
Kasprzak, Lubomiłę Szcześniak, Annę
Wilk, Izabelę Zając, Mariannę
Maćkowiak, Annę Licheniak i Helenę
Pustelnik. Pokaz tych artystycznych
rękodzieł cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Jak podkreśla
Anna Antoszczyszyn członkinie Klubu
wkładają całe serce w przygotowane
choćby najmniejszej ozdoby. Zawsze
chętnie dzielimy się swoim
doświadczeniem i raz w tygodniu,

biegacze pokonali w czasie 36 godzin.
Władze

samorządowe

Gminy

(na)

Na

terenie

Gminy

sztafecie

towarzyszyli lekkoatleci ze Szkoły

i Miasta Witkowo - Burmistrz Gminy

Podstawowej Nr 2 i z Gimnazjum
w Witkowie.

zastępca

Spotkanie zakończyły wspólne
rozmowy przy kawie i ciastku, także
własnoręcznie upieczonym przez
hafciarki.

kwiatów oraz wspólnie odśpiewano
pieśń „Barka”.

i Miasta - Krzysztof Szkudlarek, jego
-

Marian

Gadziński,

Przewodniczący Rady Miejskiej -

w czwartek, w godz. 9 -13 czekamy na
ewentualne „uczennice” - dodała
prezes „Róż”. Wśród zwiedzających
wyjątkowy pokaz arcydzieł, były dzieci
z przedszkola Miejskiego w Witkowie,
które otrzymały od hafciarek słodki
upominek. Ponadto wystawę

Trasa sztafety wiodła z Lichenia
przez Ślesin, Kleczew, Powidz,

(S.A.)

Niepełnosprawni znów razem

Gminny Konkurs Plastyczny

W dniu 6 marca 2009r. o godz. 14.00 w Kawiarni Klubu Garnizonowego

Po raz kolejny Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Zarząd „Promyka” w Witkowie zorganizował spotkanie z okazji

Alkoholowych zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów szkół

Światowego Dnia Inwalidy i Międzynarodowego Dnia Kobiet.

podstawowych i gimnazjów.
2. Bartosz Frańczak
SP Nr 2 w Witkowie,
3. Jagoda Szkudlarek
SP Nr 2 w Witkowie,
4. Paulina Zawada
SP Nr 2 w Witkowie,
5. Dawid Gawroński
SP Nr 2 w Witkowie,
W tym roku podobnie jak w roku

6. Natalia Mikołajczak
SP Nr 2 w Witkowie,

2008 postanowiono przyłączyć się do
XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu

7. Kacper Jaworski
SP Nr 2 w Witkowie,

Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod
hasłem: „Klęska-powódź czy huragan -

8. Julia Sławińska
SP Nr 2 w Witkowie,

straż pożarna ci pomaga”, którego
celem było poszerzenie wiedzy dzieci

9. Daniel Michalski
SP w Gorzykowie,

i młodzieży na temat zachowania
W spotkaniu wzięło udział 120 osób
wraz

z

zaproszonymi

bezpieczeństwa
niejednokrotnie niewdzięcznej pracy.

występowania

w

przypadku

wszelkiego

Prezes p. L. Rajzel stwierdził, że

Wszystkich zebranych powitał prezes

ciągle… Podnosimy stale poprzeczkę

Stowarzyszenia p. Ludwik Rajzel.

i chcemy pracować coraz lepiej i więcej

Początek spotkania to okolicznościowy

dla dobra nowych członków. Drugą

występ dzieci ze Szkoły Nr 2

część spotkania poświeciliśmy

w Witkowie pod kierownictwem Pani

informacje odnośnie pracy zarządu

Dobrosławy Czempińskiej i Alicji

szczególnie mówiono o imprezach

Flegier. Za uświetnienie spotkania

jakie

dzieci otrzymały słodycze, a panie

w następnych miesiącach tego roku.

zostały wyróżnione na szczeblu

kwiatki i podziękowania. Następnie

Wszyscy uczestnicy byli bardzo

szkolnym:

podano obiad, deser, kawę i ciasto.

zadowoleni, czują się jak w rodzinie, a

I grupa wiekowa:

Wszyscy

obdarowani

niejednokrotnie może i lepiej bo

1. Robert Kuczyński

czekoladą, a Panie otrzymały kwiatki

chociaż na kilka godzin zapomnieli

SP Nr 2 w Witkowie,

zostali

chcemy

na

zorganizować

z okazji Międzynarodowego Dnia

o

Kobiet.

Spotkanie zakończyło się o godz.

Zaproszeni goście zajmując głos
gratulowali prezesowi i całemu
zarządowi dobrej pracy dla dobra osób
n i e p e ł n o s p ra w nyc h ,
wszystkim

a

w y t r wa ł o ś c i

s w o je j

nie pe ł no s praw no ś ci.

17.30.
Jak zawsze do miłego następnego
zobaczenia.

tej

zainteresowanie

11. Martyna Skibińska

działalnością służb ratowniczych

SP w Gorzykowie,

uczestniczących w usuwaniu skutków

12. Mateusz Łuczak
SP w Gorzykowie,

klęsk żywiołowych, jak powodzie,

13. Łukasz Paluch

huragany, trzęsienia ziemi.
Do

Urzędu

Gminy

i

w Witkowie dostarczono 29 prac, które

2. Szymon Paluch

SP w Gorzykowie,

Miasta

14. Kacper Stręk
SP w Gorzykowie,
15. Julita Michalska
SP w Gorzykowie,
16. Natalia Patrzek
ZSP w Mielżynie,
17. Luiza Łazinka
ZSP w Mielżynie.

SP Nr 2 w Witkowie,

Dla wszystkich autorów prac

3. Ola Zawistowska
SP Nr 2 w Witkowie,
4. Karolina Burda

przede
w

oraz

SP w Gorzykowie,

typu

gośćmi.

zagrożeń

10. Monika Krzyżanowska

SP Nr 2 w Witkowie,
Izabela Piaskowska

5. Julia Szczerba
SP Nr 2 w Witkowie,

Prośba
Zarząd Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne "Promyk" Centrum
Gniezno Oddział Witkowo zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich ludzi
wielkiego serca o wsparcie 1% podatku dochodowego stowarzyszenia „Promyk”.
Aby wspomóc naszą działalność należy wypełniając formularz zeznania
podatkowego PIT, wpisać w odpowiednie rubryki poniższe dane:

6. Paulina Olejniczak
SP w Gorzykowie,
7. Remik Swat
SP w Gorzykowie,
8. Monika Kierzek
SP w Gorzykowie,
9. Julia Śruba
SP w Gorzykowie,
10. Ewelina Nowacka
ZSP w Mielżynie,

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk” Gniezno Oddział Witkowo

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

11. Wiktoria Frańczak
ZSP w Mielżynie,
12. Kamil Kinecki
ZSP w Mielżynie.

Gminna
i

Komisja

Profilaktyki

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych ufundowała nagrody.
Następnie zgodnie z regulaminem
konkursu wybrano po 1 pracy z każdej
grupy wiekowej i tak:
I grupa - grupa młodsza (6-8 lat) SP wybrano pracę Wiktorii Frańczak
uczennicy I klasy Szkoły Podstawowej
w Mielżynie,
II grupa - grupa średnia (9-12 lat)
- SP wybrano pracę Natalii Patrzek
uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej
w Mielżynie.
Obie wyróżnione prace zostały
przesłane

do

Wydziału

Obywatelskich

Spraw

Starostwa

Powiatowego w Gnieźnie, gdzie
wezmą udział w konkursie na szczeblu
powiatowym.

II grupa wiekowa:
1. Karolina Mikołajczak
SP Nr 2 w Witkowie,

(M.Polak)

Witkowo zbiera laury w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej
W dnu 14 marca 2009 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie
rozegrany został finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod
nazwą „Młodzież zapobiega pożarom.”
Turniej wiedzy od wielu lat gromadzi bardzo dużo chętnej młodzieży, która
chce się pochwalić swoją wiedzą z zakresu pożarnictwa. Tym razem również do
sal MOK-u przybyło wielu młodych ludzi. Konkurs przeprowadzany był zgodnie
z regulaminem w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazjalne
i ponadgimnazjalne. W komisji sędziowskiej zasiedli funkcjonariusze i pracownik
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, którzy wnikliwie
i bezstronnie wywiązali się z oceny uczestników. Po bardzo wyrównanej części
pisemnej do finału ustnego zakwalifikowali się:

Reszcie uczestników z Witkowa i okolic życzymy szczęścia za rok
2. Ciosk Daniel - ZSG w Trzemżalu - 5 pkt.
3. Wesołowski Dariusz - Gimn. w Niechanowie - 4 pkt.
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Kuliński Tomasz - ZSP Września - OSP Witkowo - 13 pkt.
2. Jakimowicz Justyna - I LO Gniezno - OSP Zdziechowa - 9 pkt.
3. Śmigielska Aneta - III LO Gniezno - OSP Niechanowo - 8 pkt.
Osoby wymienione powyżej otrzymały nagrody rzeczowe w postaci sprzętu
sportowego. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom
upamiętniający udział w turnieju.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników Turnieju Powiatowego
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Kupaj Wojciech - SP w Mielżynie - 22pkt.
2. Krawczyk Krzysztof - SP w Niechanowie - 22 pkt.
3. Jurkiewicz Wojciech - SP w Szydłowie - 19 pkt.
II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Ciosk Daniel - ZSG w Trzemżalu - 36 pkt.
2. Wesołowski Mariusz - Gimn. w Niechanowie - 33 pkt.
3. Popek Remigiusz - MDP Witkowo - 33 pkt.

laureaci ze szkół podstawowych Krawczyk Krzysztof, Jurkiewicz Wojciech oraz Kupaj Wojciech z Jaworowa SP Mielżyn
Do dalszego etapu na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się 18 kwietnia
br. w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, awansowali zwycięzcy poszczególnych
grup wiekowych. Nowej gwieździe Remigiuszowi i zaprawionemu w boju
Tomkowi życzymy wytrwania w zdobywaniu wiedzy oraz okrytych sukcesem
zmagań w finale wojewódzkim i krajowym.
(greg)

Grupa ponadgimnazjalna na podium. Tomek Kuliński, Justyna Jakimowicz i Aneta Śmigielska
III grupa wiekowa
(szkoły ponadgimnazjalne)
1. Kuliński Tomasz - ZSP Września OSP Witkowo - 41 pkt.
2. Jakimowicz Justyna - I LO Gniezno OSP Zdziechowa - 40 pkt.
3. Śmigielska Aneta - III LO Gniezno OSP Niechanowo - 35 pkt.
W finale turnieju, wyłoniono następujących zwycięzców:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Krawczyk Krzysztof - SP w Niechanowie - 6 pkt.
2. Jurkiewicz Wojciech - SP w Szydłowie - 5 pkt.
3. Kupaj Wojciech - SP w Mielżynie - 4 pkt.
II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Popek Remigiusz - MDP Witkowo - 11 pkt.

Remigiusz Popek MDP Witkowo najlepszy w grupie gimnazjalnej

Katalog Firm

Klub Pracy w Witkowie
Klub Pracy w Witkowie działa od kwietnia 2000 r.,

Usługi Gastronomiczne - Miron Rybacki

najpierw jako Klub Pracy w Niechanowie - Filia
w Witkowie. Natomiast samodzielną jednostką stał się

Adres ul. Strzałkowska 24a, 62-230 Witkowo

dn. 22 października 2001 r.

Telefon: (0 61) 477 94 71 lub 509 659 241

Kuchmistrz Miron Rybacki POLECA
Zimny bufet na zamówienie
Catering
Przygotowanie uroczystości okolicznościowych:
• przyjęcia komunijne
• chrzciny

• imieniny, urodziny, rocznice
• uroczystości pogrzebowe

Klub Pracy powołany został przez

+
mogą

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan

doskonalić przygotowanie

dokumentów aplikacyjnych i lepiej

w Poznaniu na podstawie porozumienia

przygotować

z Wielkopolską Wojewódzką Komendą

kwalifikacyjnej z pracodawcą.

OHP w Poznaniu, samorządem gminnym
i Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie.
Do głównych zadań Klubu Pracy
należy:
+
udzielanie

porad indywidualnych

młodzieży uczącej się i osobom
bezrobotnym,
+
pomoc

w pisaniu i redagowaniu

dokumentów aplikacyjnych,
+
organizowanie warsztatów dla osób

uczących się w zakresie orientacji
zawodowej,

predyspozycji

zawodowych

i

(w

P r a c y,

Klubie

wyboru

zawodu

Świetlicy

Środowiskowej i szkołach),
+
organizowanie warsztatów dla osób

bezrobotnych w zakresie rynku pracy,
metod szukania pracy, dokumentów
aplikacyjnych

czy

rozmów

kwalifikacyjnej (w Klubie Pracy),
+
udostępnianie ofert pracy,
+
udzielenie informacji o możliwościach

szkolenia i rekrutacja na kursy
organizowane

przez

instytucje

szkolące,
+
udział w Targach Pracy i Targach

Edukacyjnych,
+
utrzymywanie

stałych kontaktów

z instytucjami rynku pracy tj. Kluby
Pracy, Gminne Centra Informacji,
Urząd Pracy.

korzystające z usług Klubu Pracy?
+
mogą uzyskać informację zawodową

z zakresu interesującego go zawodu,
kierunku

dalszego

kształcenia,
+
mogą

do

rozmowy

Lider Klubu Pracy organizuje również
odpłatny Kurs obsługi kas fiskalnych (12
godz. - 3 dni).
Klub

Pracy

współpracuje

ze

Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan
i w związku z tym koordynuje organizację
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
w miejscu zamieszkania (półkolonie),
o rga niz uje

im pre z y

s po r to w o

-

rekreacyjne i turystyczno - kulturalne dla
społeczności lokalnej tj.: Spartakiada
sportowo-rekreacyjna

z

okazji

„Światowego Dnia Inwalidy”, Regionalny
Turniej Rodzin „Sprawnych Inaczej”,
Impreza świąteczna z cyklu spartakiad
„Integracja na sportowo i świątecznie”,
a także: Festyny np. „Powitanie lata”,
„Zakończenie lata”, „Dzień Dziecka”,
„Zabawy karnawałowe” itp.
Lider
w

Klubu

różnego

Pracy

rodzaju

uczestniczy
szkoleniach

i spotkaniach dotyczących rynku pracy
i instytucji zajmujących się tą dziedziną.
W każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca w Klubie Pracy odbywa się dyżur
poselski - Posła na Sejm RP Tadeusza
To m a s z e w s k i e g o

-

Prezesa

Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan.
Ponadto Lider KP udziela informacji
o bezpłatnych poradach radcy prawnego
(który przyjmuje w biurze terenowym

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby

określonego

się

uczestniczyć w warsztatach

SMW w Gnieźnie), a także informacji
o programach realizowanych przez
Fundację Polsko - Niemieckie Pojednanie.
Klub Pracy w Witkowie mieści się
w biurowcu GS (I p). Czynny jest od
poniedziałku do piątku, w godz.
9.00-16.00. Serdecznie zapraszam!

aktywizacji zawodowej,
+
mogą poradzić się Lidera gdzie i jak

szukać pracy,

(J. Adamczewska)

Istnieje możliwość wynajęcia sali (36 miejsc)

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 16 marca odbyło się

posiedzenie Komisji Szkolnictwa, Kultury,

Ponadto Komisja Rolnictwa analizowała

- uchwałę Nr XXII/190/09 dotyczącą

posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony

Sportu i Opieki Społecznej. Pani Elżbieta

koszty zimowego utrzymania dróg i ulic

zaopiniowania projektu rozporządzenia

Środowiska i Przestrzegania Porządku

Jagielska - Kierownik Miejsko-Gminnego

oraz dokonała oględzin lasów gminnych.

Wojewody Wielkopolskiego w sprawie

Publicznego. Komisja analizowała sprawę

Ośrodka Pomocy Społecznej zapoznała

Komisja Szkolnictwa i Komisja Finansów

planu ochrony dla Powidzkiego Parku

zapoznały się z sytuacją finansową

Krajobrazowego;

w oświacie oraz z realizacją Gminnego

- uchwałę Nr XXII/191/09 w sprawie

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

uchwalenia „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla

Problemów Alkoholowych za 2008r.
W dniu 25 marca Komisja Rewizyjna
rozpoczęła

procedurę,

związaną

Gminy i Miasta Witkowo na lata 20092032”;
- uchwałę Nr XXII/192/09 dot.

z wypracowaniem opinii o wykonaniu

regulaminu wynagradzania nauczycieli;

budżetu gminy i miasta za 2008r.

- uchwałę Nr XXII/193/09 zmieniającą

W dniu 27 marca odbyła się XXII sesja
Rady Miejskiej. Po ustaleniu porządku

Gminny

obrad,

i

Rada

Miejska

wysłuchała

informacji o działalności międzysesyjnej

Program

Profilaktyki

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych na 2009r.;

Komisja Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i

członków Komisji z funkcjonowaniem

gminy (nie wszyscy mieszkańcy dopełnili

Ośrodka oraz z realizacją „Strategii

obowiązku podłączenia swych posesji do

Rozwiązywania Problemów Społecznych

sieci kanalizacyjnej) oraz sprawę

na terenie gminy i miasta w latach 2007-

oznakowania dróg i ulic. Pan Marian

2013”.

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Burmistrza Gminy i Miasta, tj. od 23

- uchwałę Nr XXII/194/09 dot. opłat za

lutego do 26 marca br. oraz wystąpienia

korzystanie z urządzeń w Ośrodku

p.Łukasza

Wypoczynkowym w Skorzęcinie;

Czerwińskiego

-

przedstawiciela medycznego Działu

- uchwałę Nr XXII/195/09 dot. pomocy

Szczepionek w Warszawie nt. działań

finansowej dla Miasta Gniezno na

w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.

zapewnienie opieki bezdomnym psom

Rada wysłuchała ponadto informacji

z terenu miasta i gminy Witkowo;
- uchwałę Nr XXII/196/09 zmieniającą

Komendanta Komisariatu Policji o stanie
bezpieczeństwa publicznego na terenie

budżet gminy i miasta na 2009r.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego
Gadziński - Zastępca Burmistrza Gminy

W dniach 20, 23 i 24 marca odbyły się

i Miasta przedstawił Komisji sposób

przedsesyjne posiedzenia Komisji, na

realizacji wniosków, zgłoszonych przez

których Radni zaopiniowali projekty

Komisję na poprzednich posiedzeniach.

uchwał, mające być przedmiotem obrad

W dniu 17 marca odbyło się

sesji, planowanej na dzień 27 marca.

XXII Sesja Rady Miejskiej w Witkowie
Kolejna

miasta i gminy w 2008r. oraz informacji
Dyrektorów Szkół Podstawowych: Nr 2,

sesja

Rady

Miejskiej

planowana jest na 24 kwietnia 2009r.

Nr 3 w Witkowie i w Gorzykowie nt.

W dniu 31 marca Komisja Rewizyjna

funkcjonowania tych placówek. W dalszej

kontynuowała prace związane z oceną

części obrad p.Burmistrz przedstawił

wykonania budżetu gminy za 2008r.

sprawozdanie z realizacji Gminnego

i

Planu Gospodarki Odpadami.

absolutoryjnego.

Rada Miejska podjęła następujące
uchwały:

wypracowaniem

wniosku
(B.R.M.)

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie
ogłasza

Konkurs Fotograficzny pod hasłem

„Przyroda i Krajobraz Gminy i Miasta Witkowo”.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Prace należy dostarczyć do

15 maja 2009 roku do Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie, ul. Sportowa 15. Szczegółowy regulamin konkursu na
stronie www.skorzecin.net.pl

Komunikat
SZEFA OBRONY CYWILNEJ BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO
Podaje się do wiadomości mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo, że w Planie
działania w zakresie obrony cywilnej na 2009 rok na terenie Województwa
Wielkopolskiego, ujęte zostały próby syren alarmowych, które odbywać się
będą w dn. 25.06.2009r. - 24.09.2009r. - 17.12.2009r. o godzinie 12.00.
Celem tych działań jest praktyczne sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania

Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.
2. Celem konkursu jest promowanie
n a s ze g o re g i o n u i j e g o wa l o r ó w
przyrodniczych oraz rozwijanie
zainteresowań twórczych wśród młodzieży.
3. Konkurs jest skierowany do dzieci
i młodzieży wszystkich typów szkół z terenu
Gminy i Miasta Witkowa.
4. Prace muszą być wykonane samodzielnie
przez uczestników konkursu. W sytuacjach
wątpliwych jury będzie kierowało pytania do
uczestników konkursu.
5. Tematyka prac może obejmować
wszystko, co wiąże się z tematem
przewodnim konkursu np. malownicze
krajobrazy, osobliwości przyrodnicze itp.
6. Zgodnie z tematem konkursu, zdjęcia
muszą być wykonane na terenie Gminy
i Miasta Witkowo.
7. Każda osoba biorąca udział w konkursie
może dostarczyć maksymalnie do 5 zdjęć.
8. Prace fotograficzne mają być wykonane
na odbitkach fotograficznych. Minimalny
format zdjęć 15x20 cm; optymalny format:
20x30 cm (A-4).
9. Prace fotograficzne mogą być wykonane
w technice analogowej lub cyfrowej
(barwne, lub czarno białe).
10. Każdą pracę dostarczoną na konkurs
należy oznaczyć na odwrocie godłem autora
(hasło złożone z liter i cyfr). W przypadku
kilku dostarczonych prac oprócz godła
należy umieścić nr kolejny pracy.
11. Do prac dostarczonych na konkurs
należy dołączyć zaklejoną kopertę
zawierającą wypełnioną kartę uczestnictwa.
Kopertę należy oznaczyć tym samym
godłem, co prace fotograficzne.
12. W przypadku zdjęć cyfrowych, oprócz
odbitek fotograficznych należy dostarczyć
płytę CD z plikami zdjęć (minimalna
rozdzielczość - 1025 pikseli na dłuższy bok).
Płytę należy również opisać godłem autora.
13 Termin składania prac do: 15 maja 2009
roku.
14 Prace w odpowiednio zabezpieczonej
kopercie należy wysyłać pod adres:

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie ul. Sportowa 15 lub dostarczyć
osobiście do siedziby OKSiR.
15. Organizator konkursu nie zwraca
nadesłanych prac.
16. Prace zostaną ocenione przez jury
powołane przez organizatora, w terminie 14
dni od zakończenia konkursu.
17. Jury oceniające prace będzie brało pod
uwagę jakość techniczną zdjęć, walory
artystyczne, poprawną kompozycję
i wartość dokumentacyjną zdjęć.
18. Z uwagi na wartość dokumentacyjną
preferowane będą fotografie
niemodyfikowane komputerowo
z wyjątkiem nieselektywnej zmiany
temperatury barwy, jasności i kontrastu. Nie
będą akceptowane fotomontaże
(przeklejanie części obrazu z innego zdjęcia
bądź też powielanie elementów w zakresie
jednego).
19. Zdjęcia o charakterze przyrodniczym
powinny być wykonane zgodnie z zasadami
szacunku dla miejsca i w taki sposób, by nie
czynić szkody przyrodzie. Niedopuszczalne
jest np. niszczenie rzadkich roślin, łapanie
dzikich zwierząt w celu sfotografowania,
płoszenie gniazdujących ptaków itp.
20. Prace przedstawiające treści uznane
przez jury za łamiące normy etyczne,
niezgodne z regulaminem konkursu bądź
uszkodzone nie będą rozpatrywane.
21. W przypadku osób przedstawionych na
fotografiach, jest wymagane oświadczenie
zgody tychże osób na ewentualną publikację
zdjęcia. Takie oświadczenie należy dołączyć
do koperty z danymi autora oraz tytułami
zdjęć.
22. Organizator zapewnia nagrody dla
zwycięzców konkursu oraz dyplomy za
wyróżnienia.
23. Najciekawsze prace zostaną wystawione
na terenie Gminy i Miasta Witkowa.
24. Przekazanie nagród i wyróżnień nastąpi
w Budynku Oświatowym w Witkowie,
w terminie ustalonym przez organizatora
podczas otwarcia wystawy.
25. O terminie otwarcia wystawy oraz
wręczenia nagród i wyróżnień organizator
powiadomi laureatów konkursu (listem
poleconym, telefonicznie, lub e-mail).
26. Organizator uzyskuje prawo do
umieszczania nadesłanych prac
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem
autora) na stronach internetowych
organizatora, lokalnych mediach oraz
materiałach promocyjnych.

„DOZÓR” z Gniezna

o zagrożeniach oraz sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń alarmowych.
Uruchomienie syren włączonych do radiowego systemu włączania syren (jak nasze
syreny witkowskie), odbywać się będzie centralnie z Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego, lub systemu radiowego m. Gniezna.
Wydział Zarządzania i Bezpieczeństwa Kryzysowego w Poznaniu przekaże informacje
o uruchomieniu syren w programie lokalnym TVP-3 Poznań.

Ustala się do stosowania jeden sygnał ćwiczebny:
dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę
(sygnał ten oznacza: „odwołanie alarmu”)
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Mistrzostwa Gminy Amatorów
w Tenisie Stołowym
25 kwietnia 2009r. (sobota), godz. 9,00
REGULAMIN
mistrzostw gminy amatorów w tenisie stołowym
1. Cel - upowszechnianie kultury fizycznej oraz
propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego
wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, impreza
z Gminnego Kalendarza Kulturalno-Sportowego na
2009 rok.
2. Organizatorzy - Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji, Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie, Uczniowskie Kluby Sportowe
z terenu gminy i miasta
3. Miejsce - hala sportowa Gimnazjum w Witkowie,
ul. Poznańska 47
4. Termin - 25 kwietnia 2009r. (sobota), godz. 9,00
5. Kategorie wiekowe:
- szkoły podstawowe klasy I - IV - dziewczęta i chłopcy
- szkoły podstawowe klasy V - VI - dziewczęta i chłopcy
- Gimnazja - dziewczęta i chłopcy
- seniorki - OPEN
- seniorzy - OPEN
6. Program minutowy:
- godz. 9,00 - Szkoły podstawowe
- godz.10,30 - Gimnazja
- godz. 11,30 - Seniorki i seniorzy

Uwaga: kategorie wiekowe rozegrane zostaną przy
minimum 6-iu zawodnikach. Uczestników obowiązuje
zgłoszenie do mistrzostw - 15 minut przed
rozpoczęciem danej kategorii wiekowej.
7. Warunki uczestnictwa - startują wszyscy chętni
zamieszkujący, uczący się lub pracujący na terenie
Gminy i Miasta,
- zawodników obowiązuje strój sportowy (miękkie
obuwie) i własny sprzęt (rakietka),
- nie mają prawa startu osoby posiadające
przeciwwskazania lekarskie oraz zrzeszone
w Polskim Związku Tenisa Stołowego
8. Sprawy techniczne - mistrzostwa rozegrane
zostaną systemem „pucharowym” lub „radzieckim”
do dwóch przegranych pojedynków,
- pojedynki do 2-ch wygranych setów; do 11 pkt.
- mecze sędziują uczestnicy według zasady przegrywający sędziuje następny pojedynek.
9. Nagrody - zdobywcy 3-ch pierwszych miejsc
w każdej kategorii wiekowej otrzymują pamiątkowe
dyplomy oraz medale.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
interpretacji niniejszego regulaminu.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 9.04.2009r.
WYWIESZONE ZOSTAŁY WYKAZY NIERUCHOMOŚCI , POŁOŻONYCH W WITKOWIE
I OSRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONYCH
DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

„W dalekim kosmosie”

Zajęcia Integracyjne w Ochronce

„W dalekim kosmosie” - to tygodniowy temat zajęć dydaktycznych,

24 marca w Ochronce prowadzonej przez Siostry Służebniczki Maryi

w których miały okazję brać udział dzieci z Przedszkola Miejskiego

rodzice, dzieci i wychowawcy spędzili wyjątkowy dzień. W placówce

„Bajka”.

zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne pt: Dzieci z innych
krajów świata.
Nie

Celem głównym zajęć było m.in.:

tygodniu wszystkie oddziały z tego

przybliżenie dzieciom wiadomości

przedszkola przygotowały kosmiczne

ko s m o n a u t a c h ,

skafandry. Dzieci z oddziału II -

zachęcenie do rozważań, czy kosmos,

Pajacyki - w dniu podsumowującym

o

ko s m o s i e

i

zamieszkują inne niż ludzie istoty,

cykl zajęć brały udział w zabawie „Start

zapoznanie dzieci ze zjawiskiem

rakiety”. W tej zabawie dzieci zasiadły

powstawania dnia i nocy, z gwiazdami

w

i gwiazdozbiorami, a przy okazji

p. M. Orsztynowicz i A. Gadzińskiej

wystąpiło porównywanie liczebności

rakiecie. Zajęcia bardzo podobały się

z b i o r ó w.

Wszystkim

zajęciom

towarzyszyło rozwijanie sprawności

wykonanej

przy

pomocy

dzieciom i spotkały się z dużym
zaciekawieniem rodziców.

była

to

jednak

koniec wszyscy mogli skosztować pizzy
przygotowanej przez grupę włoską

przygotowane

przez

rodziców.

oraz dania ryżowego przyrządzonego

Poszczególne

grupy

dorosłych

przez grupę chińską.

wyruszyły z dziećmi w niezwykłą

Mamy nadzieję, że zajęcia tego typu

podróż po Europie, do Niemiec i Włoch

będą odbywały się częściej, gdyż taka

a nawet na inne kontynenty: do Azji,

wymiana doświadczeń wszystkich

Afryki i Ameryki.

niezwykle

Dzieciaki

z

o b s e r w o wa ł y

zadowoleniem
rodziców

w

ubogaca,

integruje

i pozwala przez działanie uczyć się.

tej

wyjątkowej roli, a dorośli mogli

manualnej oraz stymulowanie rozwoju
(A.G.)

mowy dzieci. W „kosmicznym”

zwykła,

codzienna nauka i zabawa, ale zajęcia

przyjrzeć się bliżej, jak ich aktywne
i ciekawe świata pociechy uczestniczą
w zajęciach.

Dzień Kobiet w Przedszkolu Miejskim „Bajka”
Dnia 6 marca 2009r. w Przedszkolu Miejskim „Bajka” odbył się Dzień

Warto podkreślić bardzo dobre
i pomysłowe przygotowanie rodziców
do

Kobiet.

zajęć

i

chęć

urozmaicenia

prezentacji niezwykle ciekawymi
rekwizytami. Wśród nich znalazły się
oryginalne bębny i kosze z drzewa
bambusowego przywiezione niegdyś
z wycieczki do Afryki; dzieci miały
możliwość

poznać

specyficzne

zwyczaje innych krajów oraz ubrać się
w przygotowane wspólnie stroje. Na

Z tej okazji dzieci z grupy 5-latków

przywitały swoich gości. Były wiersze

przy pomocy p. H. Szlauderbach i p. A.

i piosenki, w których przeplatał się

Gadzińskiej przygotowały część

tematycznie Dzień Kobiet i miesiąc

artystyczną,

marzec. Na zakończenie części

na

którą

została

zaproszona Pani Dyrektor wraz z całym

artystycznej chłopcy z oddziału III

Personelem. Przedszkolaki bardzo miło

wręczyli Paniom laurki.
(A.G.)

Dnia 30 kwietnia planowane są
Drzwi Otwarte dla rodziców i dzieci
zapisanych i pragnących zapisać swoje
pociechy do Ochronki. Zapraszamy
serdecznie!
(ochronka)

ZSP/UKS „Błysk” Gmina Witkowo Mistrzem Powiatu
Zakończono zmagania w Powiatowej Lidze Piłki Siatkowej Mężczyzn
w Gnieźnie. W dniu 28.03.2009r. w Łubowie rozegrano rundę
rewanżową finałów w siatkówce mężczyzn.

Po pierwszej kolejce wielkiego finału
b e n i a m i n e k ro zg r y w e k ze s p ó ł
ZSP/UKS „Błysk” Gmina Witkowo
prowadzony przez Bartłomieja
Łobodziec zajmował pierwsze miejsce
pokonując dwukrotnie przeciwników
i do kolejnych spotkań przystępował
z wielkimi nadziejami na historyczny
sukces. Trzy najlepsze zespoły rundy
zasadniczej: Hurtownia Sportowa
P i a s t G n i e z n o, P i a s t Ł u b o w o
i wspomniany zespół z Witkowa
rywalizowały o prym najlepszej
siatkarskiej drużyny w powiecie
gnieźnieńskim. Mecze rozgrywano
systemem „każdy z każdym” więc
dopóki piłka w grze wszystko mogło się
zdarzyć. Każdy z zespołów ambitnie

i zacięcie do końca walczył z nadzieją,
że uda się odebrać punkty rywalom
i zdobyć mistrzostwo ligi. Po
pierwszym meczu rundy rewanżowej
rozegranym pomiędzy zespołami
„Piasta” i „Błysku” wygranym
ponownie przez siatkarzy z Witkowa
było wiadomo, że Mistrzostwo
pojedzie do Witkowa. W bardzo
dobrym stylu i i po ładnej grze pokonali
„Piasta” 3:0 wygrywając do 22,11,22.
W drugim meczu nie zamierzano
zwalniać tempa, gdyż nadal dwa
zespoły walczyły o drugą lokatę. Mecz
zakończył się wynikiem 3:2 dla
Hurtowni Sportowej z Gniezna i to
właśnie ta ekipa dzięki odniesionemu
sukcesowi stanęła przed szansą

Pamiątkowe zdjęcie zawodników ZSP/UKS „Błysk” Gmina Witkowo

wywalczenia vice-mistrzostwa ligi.
Wszystko zależało jednak od
ostatniego pojedynku sezonu
2008/2009 pomiędzy nowym
mistrzem ligi, czyli zespołem
witkowskim, a ekipą Hurtowni
Sportowej z Gniezna. Do tego
pojedynku opiekun ZSP/UKS „Błysk”
Gmina Witkowo Bartłomiej Łobodziec
wiedząc, że nic już nie odbierze mu
mistrzowskiego tytułu asygnował do
gry młodych adeptów siatkówki,
którzy dostali swoją szansę na grę od
początku spotkania. Wynik spotkania
3:1 dla Hurtowni sprawił, że zwycięzcy
tego pojedynku zostali vice-mistrzami
ligi, a Piast z Łubowa zajął trzecią
lokatę.
Po meczu w zespole z Witkowa nie
ukrywano radości i satysfakcji
z odniesionego sukcesu, tym bardziej,
że wyczynu dokonano w pierwszym
roku występów w pierwszej lidze.
„Rozgrywki były dla nas ciekawą
przeprawą spowodowaną tym, że nie
znaliśmy stylu gry i poziomu swoich
rywali. Dzięki ambitnej postawie i woli
wa l k i w s z y s t k i c h z a w o d n i k ó w
odnieśliśmy ten sukces. Pragnę
serdecznie podziękować chłopakom,
za wytrwałość i upór z jakim
przystępowali do spotkań, za to, że
mogłem liczyć na zawodników, na
których postawiłem przed sezonem
i których udało mi się przekonać do gry
w naszym zespole. Dzięki
doświadczeniu braci Gazińskich,
uczniowie występujący w barwach
ZSP/UKS „Błysk” Gmina Witkowo dużo

się uczyli, a doświadczenie zdobyte
przez nich na boisku procentowało
w turniejach, które rozgrywaliśmy na
szczeblu szkół ponadgimnazjalnych.
Dziękuję Burmistrzowi Gminy i Miasta
Witkowo panu Krzysztofowi
Szkudlarkowi oraz pani dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Joannie Czekała za wsparcie
finansowe i przychylność
w rozwiązywaniu problemów
związanych z występami w lidze. Mam
nadzieję, że udział w kolejnej X edycji
rozgrywek pod siatką dojdzie do
skutku. Mistrzostwo zobowiązuje powiedział opiekun zespołu nauczyciel
wychowania fizycznego Bartłomiej
Łobodziec”.
Ostateczna kolejność sezonu
2008/2009
1. ZSP/UKS „Błysk” Gmina Witkowo
2. Hurtownia Sportowa Piast Gniezno,
3. Piast Łubowo
4. Wełnianka Kiszkowo
5. Straceńcy Gniezno
6. Sano-Piast Gniezno
Skład najlepszej siatkarskiej
drużyny powiatu gnieźnieńskiego:
Gaziński Tomasz, Gaziński Marek,
Pietrowicz Marek, Orsztynowicz
Marcin, Wasztyl Michał, Koziński
Paweł, Han Krzysztof, Kwapich Rafał,
Straub Krzysztof, Jędrzejak Krzysztof,
Czapliński Radosław- opiekunem
prowadzącym zespół jest Bartłomiej
Łobodziec.
(B.Ł.)

