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Dzieje Witkowa
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania
się z nowo wydaną monografią pod redakcją prof. dr hab.
Przemysława Hausera pt. „Dzieje Witkowa”. Publikacja jest
udokumentowaniem i utrwaleniem przeszłości „Ziemi
Witkowskiej”, zawiera wiedzę o historii Witkowa. Publikację
można nabyć w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Witkowo
za kwotę 30,00 zł.
Informacja o promocji książki która odbyła się w dniu 28 stycznia na stronie 10

Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego 2010
24 lutego 2011 roku w Budynku Oświatowym Gimnazjum. im. Adama Borysa
w Witkowie odbyło się uroczyste, już trzynaste w historii Gminy i Miasta
„Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego 2010”. Rok ten obfitował w wiele
sukcesów naszych sportowców na arenach gminy, powiatu, wielkopolski,
a nawet kraju.

W uroczystości wzięli udział: Senator RP Piotr Gruszczyński, w zastępstwie Posła na
Sejm RP Pawła Arndta - Łukasz Kaszyński,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie Bogusław Mołodecki, radni Rady Miejskiej,
dyrektorzy placówek oświatowych, prezesi
klubów sportowych i organizacji
pozarządowych z terenu Gminy i Miasta oraz
gość honorowy - Radosław LONKA reprezentant Polski w kolarstwie górskim,
czołowy zawodnik Klubu Sportowego
CORRATEC TEAM w Poznaniu.
Tegoroczną uroczystość uświetniły występy
artystyczne sekcji muzycznej i tanecznej

działających przy Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w Witkowie.
Następnie wyróżniono pamiątkowymi
pucharami 117 sportowców, którzy osiągnęli
dobre i bardzo dobre wyniki sportowe
reprezentując jednocześnie Gminę Witkowo
na różnych zawodach sportowych w roku
2010. Wymienieni zawodnicy reprezentują
różne Kluby i dyscypliny sportowe: UKS
„ISKRA” , UKS „DWÓJKA”, UKS „OLIMP”, UKS
„SOKOŁY”, UKS „ORŁY”, UKS „BŁYSK”, GKS
„VITCOVIA”, UKS „ORGANIZATOR” - sekcja
modelarstwa „SOKÓŁ”, sekcja szachowa
„JURAND”, sekcja tenisa ziemnego, sekcja
piłki siatkowej oraz sekcja strzelecka
działająca przy Lidze Obrony Kraju
w Witkowie.
Wyróżniono również zawodników
biorących udział w VIII edycji Mistrzostw
Gminy Witkowo w halowej piłce nożnej.
Pracujący w tych klubach trenerzy

i instruktorzy otrzymali również pamiątkowe
podziękowania za szerzenie kultury fizycznej
wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
Zaproszony gość po uhonorowaniu go
pr zez Burmistr za Gminy i Miasta
pamiątkowym grawertonem, podziękował za
zaproszenie i podzielił się swoimi
osiągnięciami sportowymi. Zaprezentował
wyczynowy rower górski o wadze ok. 9 kg, na
którym ma nadzieję odnosić jeszcze większe
sukcesy. Uczulił młodych sportowców, by nie
zniechęcali się małymi sukcesami, bo droga do

Stwierdził, że aktywność oraz wszelkie
działania sportowców Gminy Witkowo
przynoszą naszemu regionowi wymierne
efekty na wielu płaszczyznach. Życzył dużo sił,
wytrwałości oraz satysfakcji z uprawiania
kultury fizycznej, która przenosi się także na
płaszczyznę życia osobistego.
Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof
Szkudlarek podsumował rok sportowy 2010,
podziękował zaproszonym gościom za
przybycie, a wyróżnionym sportowcom
i działaczom kultury fizycznej złożył

tych dużych sukcesów jest bardzo trudna
i wymaga wiele wyrzeczeń oraz potu
wylanego podczas treningów. Jednocześnie
zaprosił miłośników kolarstwa na Mistrzostwa
Wielkopolski w kolarstwie górskim, które
odbędą się w dniu 3 kwietnia br. w Gnieźnie.
Senator RP - Piotr Gruszczyński
podziękował za zaproszenie na
podsumowanie gminnego roku sportowego.
W swoim wystąpieniu stwierdził, że taką
uroczystość w powiecie gnieźnieńskim
organizują nieliczne gminy. Powiedział, że
uprawiając sport wyczynowy trzeba dużo potu
wylać na treningu, aby osiągać takie wyniki
sportowe jak gość honorowy. Stwierdził, że
władze samorządowe Gminy i Miasta robią
bardzo dużo, by kultura fizyczna wśród dzieci
i młodzieży, czy osób dorosłych rozwijała się
coraz lepiej. Gmina nie żałuje środków na
sport, co widać po efektach, ponieważ
zawodnicy zwyciężają na różnych imprezach
sportowych organizowanych w powiecie i nie
tylko.
Pan Łukasz Kaszyński również
podziękował za zaproszenie i w imieniu Posła
na Sejm RP Pawła Arndta wręczył
Burmistrzowi Gminy i Miasta list gratulacyjny.

gratulacje za osiągnięte wyniki sportowe.
Stwierdził, że gmina przeznacza w swoim
budżecie znaczne kwoty na rozwój sportu
i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych. W 2010 roku było to
ponad 400 tys. zł.. Poinformował również, że
gmina inwestuje w obiekty sportowe czego
dowodem jest modernizacja stadionu
miejskiego, wykonanie kompleksu
sportowego na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie i kompleksu
boisk wielofunkcyjnych „ORLIK-2012”.
W roku 2010 rozpoczęto też budowę hali
sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3
w Witkowie, która ukończona zostanie we
wrześniu br. W bieżącym roku planuje się
wybudować boisko ze sztucznej nawierzchni
w Ruchocinku oraz przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mielżynie.
Burmistr z podziękował również
nauczycielom i młodzieży gimnazjalnej za
przygotowanie techniczne oraz oprawę
muzyczną uroczystości, podziękował
wszystkim za przybycie i zaprosił na podobne
spotkanie w przyszłym roku.
(S.A.)
Zdjęcia z uroczystości dostępne są w galerii na www.witkowo.pl
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Podsumowanie Akcji Ferie „Zima - 2011”
Plan zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
2011 roku został poprzedzony spotkaniem nauczycieli wychowania fizycznego
szkół podstawowych i gimnazjów oraz prezesów organizacji pozarządowych
w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży z władzami
samorządowymi Gminy i Miasta.

„FERIE na ORLIKACH” - 02.02.2011r.
Wypracowano kalendar z imprez
kulturalno - rekreacyjno - sportowych na
każdy dzień ferii w poszczególnych szkołach.
Koordynatorami akcji „ZIMA-2011” były:
Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji, Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy, Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
UKS „ORGANIZATOR”- sekcja modelarstwa
„SOKÓŁ” oraz Uczniowskie Kluby Sportowe
działające w poszczególnych placówkach
oświatowych.

Głównym celem tych zajęć było przede
wszystkim aktywne wykorzystanie czasu
wolnego przez dzieci i młodzież.

Najwięcej imprez odbywało się w hali
sportowej Gimnazjum w Witkowie, gdzie
m.in. rozegrano następujące zawody
sportowe:

turniej piłki siatkowej chłopców szkół
podst. i gimnazjów - 12 drużyn

turniej halowej piłki nożnej klas II i III
gimnazjów - 10 drużyn

„SOKÓŁ”, a III miejsce - Michał Kubiak „ORLIKI” Babiak.
W klasie STYRO - junior młodszy - I miejsce Wiktor Kupsik, II miejsce - Kamil Peda, a III
miejsce - Arkadiusz Czernicki - wszyscy
„ORLIKI” Babiak.
Fundatorem nagród indywidualnych
i zespołowych był Urząd Gminy i Miasta.
Organizatorzy zapewnili również środki
transportowe dla poszczególnych szkół na
przejazdy dzieci i młodzieży do Swarzędza,
Gniezna i Mogilna - basen (łącznie z tej formy
rekreacji skorzystało 148 uczniów) oraz do
kina w Poznaniu i Gniezna.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

w Witkowie w okresie ferii zimowych
(codziennie) organizowała w czytelni dla
dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym spotkania z bajką.
Od poniedziałku do piątku odbywały się
zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy
środowiskowej, muzyczne warsztaty
poszczególnych kół zainteresowań w budynku
oświatowym i zajęcia w sekcji modelarstwa
„SOKÓŁ”.
Młodzież z UKS „ISKRA” przy Gimnazjum
w Witkowie w dniach 4 - 12 lutego 2011 roku
uczestniczyła w obozie sportowym
w Szklarskiej Porębie.
(S.A.)


turniej halowej piłki nożnej klas V-VI - 5

drużyn

turniej piłki koszykowej klas V-VI SP

i gimnazjów - 10 drużyn

turniej mini piłki nożnej dla klas II-IV
szkół podst. - 3 zespoły

turniej halowej piłki nożnej szkół
gimnazjalnych w Mielżynie - 4 zespoły

w ramach akcji „FERIE na ORLIKACH”
zorganizowano trzy turnieje piłki nożnej
na sztucznej trawie, w których wzięło
udział 12 zespołów.


w dniu 12 lutego 2011 r. zorganizowano XI

Otwarte Mistrzostwa Witkowa w klasach
modeli halowych. W zawodach
wystartowały reprezentacje z dwóch
modelarni: Koła Modelarskiego „ORLIKI”
z Babiaka i gospodarz zawodów „SOKÓŁ”
Witkowo, łącznie 24 zawodników.
Zwycięzcami zawodów zostali: w klasie
STYRO - juniorzy: I miejsce - Szymon
Więckowski - „ORLIKI” Babiak, II miejsce Marcin Wysocki z sekcji modelarstwa

Kursy komputerowe
dla e - seniorów zakończone
W ramach projektu ,,Pozarządowej Akademii Pokolenia” odbyły się w Witkowie
dwa kursy komputerowe dla e - seniorów oraz I, II i III stopnia.

Organizatorem kursu było Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan. Projekt dofinansowany
był z Programu Operacyjnego Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Sportu
i Turystyki w Warszawie. Natomiast wśród
partnerów można wymienić samorządy
lokalne, PUP w Gnieźnie i Wielkopolską
Wojewódzką Komendę OHP w Poznaniu.
Zasadniczym kierunkiem Akademii było
,,umożliwienie osobom w każdym wieku
dostępu do nowych technologii, a poprzez to
odkrywanie na nowo zjawisk społeczno kulturowych oraz zagospodarowanie czasu
wolnego”.
Spotkania odbywały się w pracowni
komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 im.
M. Kalinowskiego w Witkowie, gdzie raz
w tygodniu I grupa 11 - osobowa (e seniorów) i dwa razy w tygodniu II grupa 10 osobowa spotykały się na zajęciach. Dla
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pierwszej grupy kurs trwał 40 godz., dla
drugiej 60 godz., co pozwoliło uczestnikom
opanować podstawowe zasady obsługi
komputera oraz przełamać strach przed
postępem technologicznym.
Kurs prowadziła p. Maria Kurczewska nauczyciel informatyki ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Witkowie, natomiast nad organizacją
czuwała Arleta Bekas- koordynator kursów.
Uroczyste zakończenie kursu
komputerowego odbyło się w UGiM
w Witkowie z udziałem p. Tadeusza
Tomaszewskiego - Posła na Sejm RP,
p. Krzysztofa Szkudlarka - Burmistrza GiM
Witkowo, p. Magdaleny Szuby - asystentki
posła na Sejm RP T. Tomaszewskiego, p. Marii
Kurczewskiej oraz uczestników kursu.
Uczestnikom wręczono certyfikaty, a także
zaświadczenia o ukończeniu kursu.
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Arleta Bekas

VIII Mistrzostwa Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej zakończone
W minioną niedzielę (27 lutego 2011 roku) w hali sportowej Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie odbyła się ostatnia
osiemnasta runda VIII edycji Mistrzostw Gminy w Halowej Piłce Nożnej, które odbywały się pod patronatem Burmistrza Gminy
i Miasta - Krzysztofa Szkudlarka.

W rozgrywkach brało udział 10 drużyn, w
tym 5 sołectw : Mielżyn, Ćwierdzin, Kamionka,
Chłądowo, Ruchocinek, Zarząd Osiedla Nr 4,
Zarząd Osiedla Nr 3, zespół R-10 Witkowo,
drużyna „ZRYW” Witkowo i drużyna Zakładu
Poprawczego w Witkowie.
Głównym celem tych rozgrywek było
krzewienie kultury fizycznej poprzez
popularyzację gry w halową piłkę nożną,
propagowanie aktywnego spędzania wolnego
czasu i integracja środowisk w myśl hasła: „NIE
LICZY SIĘ WYNIK - LICZY SIĘ UDZIAŁ”.
Głównymi organizatorami byli: Urząd
Gminy i Miasta, Gimnazjum im.Adama
Borysa, sołtysi gminy i przewodniczący
zarządów osiedli. Mistrzostwa rozpoczęły się

12 grudnia 2010 roku, a poszczególne mecze
odbywały się w soboty i w niedziele.
Po rozegraniu 90-ciu spotkań zwycięzcą
mistrzostw została drużyna Osiedla Nr 4,
drugie miejsce zajęło Sołectwo Chłądowo,
a trzecie Sołectwo Mielżyn.
Zwycięskie zespoły otrzymały z rąk
Burmistrza GiM Krzysztofa Szkudlarka,
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Mariana Walczaka, Zastępcy Burmistrza GiM Mariana Gadzińskiego i sołtysa sołectwa
Ćwierdzin - Franciszka Kozaneckiego
pamiątkowe dyplomy, puchary i talony na
zakup sprzętu sportowego. Pozostałe drużyny
otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary
i piłki nożne.
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Najwięcej bramek w rozgrywkach - 44
zdobył Damian Banaszak z drużyny Osiedla
Nr 4.
Najlepszym zawodnikiem został Mateusz
Szczepaniak, a najlepszym bramkarzem
Jakub Szczepaniak, też zawodnicy
Osiedla Nr 4.
Uroczystego podsumowania mistrzostw
dokonał Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof
Szkudlarek, który między innymi powiedział,
że cieszy się z tak dużego zainteresowania tą
dyscypliną sportu. Umiejętności zawodników
biorących udział w mistrzostwach z roku na
rok są coraz wyższe, co ma duży wpływ na
poziom sportowy. Nadmienił, że piłka nożna
to dyscyplina Nr 1 w Witkowie o czym świadczy

duża aktywność zawodników i publiczności.
Burmistrz podziękował zawodnikom za
udział, pogratulował zwycięskim drużynom za
zajęcie czołowych miejsc, podziękował za
pomoc sędziom i opiece medycznej oraz
gospodarzom hali .
Wszystkie mecze sędziowali - Pan Wiesław
Kaczmarek, jako sędzia główny związkowy,
i Pan Marian Szczepaniak jako sędzia
pomocniczy, opiekę medyczną sprawował Pan
Artur Trząski, a sekretarzem i sędzią
technicznym był Pan Jan Szturomski.
Przy tej okazji podsumowano również
Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej dla
rocznika 1995 i młodszych, które trwały od
miesiąca stycznia do lutego br. W rozgrywkach
startowało 6 drużyn, rozegrano je systemem
dwu-rundowym „każdy z każdym”.
Głównym organizatorem mistrzostw był
Urząd Gminy i Miasta, przy współpracy z UKS
„ISKRA” działającym przy Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie.
Końcowa klasyfikacja:
1. CAMBRIGDE - 10 - 25 pkt. 58 - 26
2. TERESA TEAM - 10 - 22 pkt. 58 - 29
3. RASTA SKŁAD - 10 - 15 pkt. 62 - 42
4. LECH OSIEDLE - 10 - 13 pkt. 30 - 61
5. OGIEŃ JP - 10 - 9 pkt. 22 - 39
6. KKS WITKOWO - 10 - 3 pkt. 24 - 64
Wszystkie drużyny otrzymały od
organizatorów pamiątkowe dyplomy, puchary
oraz piłki nożne.
„Królem strzelców” rozgrywek został
zawodnik zespołu TERESA TEAM - Mateusz
Pietrowski, który zdobył 40 bramek, a za
najlepszą zawodniczkę uznano Natalię
Zaborniak z zespołu LECH OSIEDLE.
(S.A.)

Sztukaferie dobiegły końca
Tegoroczna propozycja programowa na zimowe ferie była najbogatsza
z dotychczasowych. Różnorodność oraz ciekawa tematyka spotkała się
z rekordowym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

Najważniejszy jest fakt, że cele który
założyliśmy sobie czyli: zaktywizowanie dzieci
i młodzieży do czynnego, konstruktywnego
i twórczego spędzenia czasu podczas ferii
udało się w pełni osiągnąć. Bardzo istotny jest
również fakt, że działalność programowa
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na
tegoroczne ferie była skierowana nie tylko do
mieszkańców Witkowa, lecz również
przyczyniła się do bardzo licznego udziału
mieszkańców wsi Gminy Witkowo- powiedział
Stanisław Rajkowski, dyrektor OKSIR. - Przez

wspólnie z Radami sołeckimi: Ćwierdzina,
Sokołowa, Gaju, Ostrowitego
Prymasowskiego, Sokołowa, Kamionki
i Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skorzęcina
zorganizowano na zakończenie zimowych
ferii -balik karnawałowy dla dzieci.
W karnawałowym nastroju, w piątkowe
popołudnie, w sali środowiskowej
w Skorzęcinie szalało ponad osiemdziesiąt
dzieciaków, a od różnorodności strojów kręciło
się w głowie. Taneczne rytmy przeplatane
kilkunastoma konkursami z nagrodami dały

w wykonaniu teatrzyku „Trójka”, który
przedstawił inscenizację pt.: „Klawa zabawa”.
Na widowni zasiadło blisko stu uczestników. Ważny jest fakt, że młodzież zdecydowała się
do tak licznego udziału w przygotowanych dla
nich zajęciach, bo jak wiadomo nawet najlepiej
przygotowane warsztaty bez uczestników są
niewiele warte. Zadowolony z przebiegu
zimowych wakacji jest dyrektor OKSIR, który

dzieci oraz ich rodziców. Uczestnicy nie tylko
obejrzą utrzymane w średniowiecznej

zapewnia, że w najbliższym czasie
zorganizowane zostaną kolejne interesujące
warsztaty. - Kolejną ciekawą propozycją, na
którą zapraszam już teraz są warsztaty
garncarsko-ceramiczne. Zostaną one
przeprowadzone 2 marca i adresowane są dla
dwa tygodnie prawie pięćset dzieciaków brało
aktywny udział w zajęciach jakie
zaplanowaliśmy na tegoroczne zimowe
wakacje. Ilość różnorodnych propozycji
przygotowanych przez nas wspólnie
z nauczycielami i sołtysami pozwoliła
młodzieży na ciekawe spędzenie czasu bez
potrzeby dalekich wyjazdów - dodał
S. Rajkowski.
Jedną z takich niezapomnianych zapewne
atrakcji przygotowanych przez Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

mnóstwo radości uczestnikom baliku. Ponadto
przez dwa tygodnie, w ramach programu pod
hasłem „Sztukateria” młodzież miała okazję
do udziału w codziennych zajęciach
świetlicowych, różnorodnych warsztatach
tematycznych, przedstawieniach czy
zabawach. Odbyło się także kilka wycieczek
min. do kina, kręgielni oraz stadniny koni.
Organizatorzy przygotowali dla uczniów
także zajęcia sportowe, jak na przykład
turniej tenisa stołowego. Najmłodsze dzieci
miały również szansę obejrzeć spektakl
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Pierwszy semestr 2010/2011 już za nami Warsztaty dziennikarstwa
Jak zawsze końcówka półrocza to czas wytężonej pracy. Jednak mimo
to i mimo udziału w wielu konkursach na różnych etapach, uczniowie z klas IV
- VI Szkoły Podstawowej nr 3 znaleźli siły, aby przygotować się do jeszcze
jednego.

Dnia 27 stycznia 2011r. opiekunki
Samorządu Uczniowskiego M. Marciniak
i H. Nowak przeprowadziły konkurs pod
hasłem „Witkowo w latach okupacji
niemieckiej”. Jego celem było pogłębienie
wiedzy o regionie oraz kształtowanie więzi
emocjonalnej ze swoim miejscem
zamieszkania. Jury po sprawdzeniu prac
wyłoniło laureatów. Pierwsze miejsce zajął
P. Jantas - VIa, drugie - F. Kotecki - Vb. Trzecie
miejsce wywalczyły W. Gmur - IVb
i P. Machińska - IVa. Uczniowie udowodnili,
że historia Witkowa jest im znana. Swoją
wiedzę mogli sprawdzić także podczas
niezwykłej „lekcji historii w pigułce”. Okazało
się, że mają bardzo dużo wiadomości na temat
Piastów. Odpowiadali na pytania, odgrywali
wyznaczone role, przymierzali zbroje,
sprawdzali ile waży tarcza wojownika.
Przyszedł wreszcie czas podsumowania
wyników uzyskanych w pierwszym semestrze.
Pani dyrektor Anna Pawluk i zastępca pani Małgorzata Napierała, na apelach,

w dwóch grupach wiekowych, wymieniły
uczniów, którzy otrzymali wzorowe
zachowanie (22) i wyróżnili się w nauce (86).
Liczną grupę stanowili ci, którym wychowawcy
dziękowali za konkretną pracę i osiągnięcia.
Szczególną uwagę pani Dyrektor zwróciła na
tych, którzy zasłużyli się wysoką kulturą
osobistą i bezkonfliktowym funkcjonowaniem
w grupie rówieśniczej. Sportowe sukcesy
uczniów przypomniał nauczyciel wychowania
fizycznego Andrzej Laciuga. Było ich sporo,
a najwięcej radości mieliśmy dzięki
indywidualnym, wysokim lokatom Katarzyny
Pokory, Karola Kaczyńskiego, Weroniki
Wareńczak i Katarzyny Plucińskiej. Na koniec
pani Dyrektor zwróciła jeszcze uwagę na
grupę uczniów sprawiających trudności
wychowawcze. Mamy nadzieję,
że przynajmniej niektórzy z nich przemyślą
własne postępowanie i popracują nad zmianą
swojego zaangażowania i postawy.

W styczniu Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie był organizatorem
warsztatów dziennikarskich do przeprowadzenia których zaproszony został
Maciej Maliński, dziennikarz radiowy i telewizyjny.

Kilkunastu uczestników warsztatów
(uczniowie oraz osoby dorosłe) dowiedziało
się między innymi jak powstają newsy, co to
jest „ setka”, w jaki sposób pracuje się
w redakcjach oraz czym zawodowo zajmują
się na co dzień dziennikarze radiowi

i telewizyjni. Zadowoleni z przebiegu
warsztatów słuchacze uzyskali cenne
informacje, które zapewne pozwolą im
w należyty sposób kontynuować dziennikarką
pasję.
(S.R.)

Klawa zabawa
W ramach propozycji programowych dla dzieci w okresie ferii 8 lutego Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizował prezentację teatrzyku
„Trójka”.

(ab)

Blisko 100 dzieci obejrzało i wysłuchało przedstawionej w zabawnej i humorystycznej konwencji
inscenizacji pt. „ Klawa zabawa”.
(S.R.)
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Innowacyjna Dwójka

„W dniu Waszego święta…”

W Szkole Podstawowej nr 2 działania innowacyjne nie są nowością.
W ostatnich latach kilka razy były zgłaszane, rejestrowane w Kuratorium
Oświaty i realizowane w szkole. W związku z tym nauczyciele uczestniczyli
w szkoleniach: kończyli studia podyplomowe oraz wyjeżdżali na konferencje
i seminaria ogólnopolskie i międzynarodowe.

W Przedszkolu Miejskim „Bajka” przy ul. Jasnej dzieci z grupy „Zajączków ”
zaprosiły do swej sali bardzo ważnych gości - babcie i dziadków. Pragnęły
zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne podczas
przedstawienia „Pierwsza gwiazdka”.

Czym jest innowacja pedagogiczna?
To nowatorskie rozwiązanie programowe,
organizacyjne lub metodyczne, mające na celu
poprawę jakości pracy szkoły. Kończy się
ewaluacją. Innowacje pedagogiczne to zmiany
zawierając elementy nowości, wprowadzone
świadomie do systemu szkolnego w celu
ulepszenia praktyki edukacyjnej zgodnie
z określonymi potrzebami pedagogicznymi.
Wg R. Schulz odnowienie (łac. Innovatio) to
proces tworzenia lub przyswajania nowych
rozwiązań edukacyjnych.
Potrzeba wprowadzania innowacji
pedagogicznych wypływa z trzech źródeł:

 z twórczego charakteru pracy nauczycieli

 z konieczności przygotowania uczniów do
życia w realnym świecie

 ze zmienności rzeczywistości społecznej,
kulturowej i konieczności dostosowania
się do nowych sytuacji.
Realizowane dotychczas programy
innowacyjne dotyczyły integracji treści
nauczania oraz programu autorskiego
opartego o Nowoczesną Szkołę Francuską
C. Freineta. Od kilku lat w szkole realizowany
jest również program Nauczyciele Czytają
Uczniom w ramach współpracy z Fundacją
Cała Polska Czyta Dzieciom.
W tym roku szkolnym realizowany jest
program innowacyjny Przygoda z książką
przygotowany przez bibliotekę szkolną
i świetlicę. Głównym celem jest: zachęcenie
dzieci do czytania, promowanie twórczego
czytania, zaznajomienie uczniów ze
sposobami poszukiwania informacji na
podany temat i opracowanie krótkich
zestawień tematycznych, zachęcenie do
gromadzenia księgozbioru domowego.
Założone cele osiągane są przez:

 czytanie (10 - 20 min.) na godz.

wychowawczej a także w świetlicy
i bibliotece,

 czytanie z podziałem na role,

 quizy poświęcone poznanym bohaterom
literackim,

 konkursy plastyczne, literackie,

 wspólne zabawy słowne,

 recytacje i przedstawienia.
W pier wszym semestr ze dzieci
przedstawiły „Brzechwałki” i „Tuwimki”,
przygotowały prezentację multimedialną nt.
Światowy Dzień Misia Pluszowego, zostały
zachęcone do zapoznania się z czasopismami
w bibliotece szkolnej i przygotowały
przedstawienie „Zima lubi dzieci najbardziej
na świecie”, brały udział w konkursach
plastycznych i recytatorskich, a wychowawcy
czytali baśnie Andersena.
Czytanie jest jednym z najważniejszych
elementów rozwoju dziecka. Staje się bardzo
cenną wartością w życiu współczesnego
człowieka. Czytanie to nar zędzie
samokształcenia, to pomoc w zdobywaniu
i uzupełnianiu wiedzy o świecie, budzenie
nowych zainteresowań. Towarzyszy mu często
wzbogacanie i pogłębianie przeżyć
estetycznych i moralnych . Niestety liczba
przeczytanych książek na jednego
statystycznego odbiorcę ciągle spada.
Problem ten dotyczy zarówno dzieci w wieku
szkolnym jak również dorosłego człowieka.
Często można usłyszeć: ”dzieci czytają mało
i niechętnie”, „ubożeje ich poziom
wypowiedzi”, „na lekcjach mamy trudności
z omawianiem lektur, ponieważ uczniowie ich
nie przeczytali”. Mamy nadzieję, że właśnie
takie programy pomogą nauczycielom
i rodzicom wspierać rozwój dzieci i są
atrakcyjną formą spędzania czasu.
(W.R.)

W pięknych strojach, przygotowanych
przez rodziców, wyszły na scenę i doskonale
wcieliły się w role gwiazdek, płatków i różnych
zwierzątek, pamiętając przy tym, aby cały
czas uśmiechać się do gości. Przedstawienie
wzbogacone było piosenkami, kolędami
i tańcami, które dzieci przygotowały
specjalnie na tę okazję.

goście spisali się na medal, aktywnie
uczestnicząc w różnorodnych zadaniach
stawianych im do wykonania.
Spotkanie zakończył słodki poczęstunek przy aromatycznej herbatce i ciasteczku
rozmów nie było końca. Można było
zaobserwować, iż dziadkowie i wnuczęta
świetnie się rozumieją i wspaniale bawią we

Występ był pełen wzruszeń, emocji i braw.
Po części artystycznej pani wicedyrektor
złożyła przybyłym gościom najserdeczniejsze
życzenia, a ich wnuczęta wręczyły
własnoręcznie wykonane laurki oraz
koszyczki ze smakołykami. Następnie
wszystkie dzieci zaprosiły swoich dziadków do
wspólnej zabawy. Przy piosence „Babciu,
droga babciu” babcie potrafiły wspaniale
naśladować swoje wnuki i odtworzyć
pokazywane pr zez nie czynności,
a dziadkowie zatańczyć walczyka. Zaproszeni

własnym towarzystwie. Takie przedszkolne
uroczystości są bardzo cenne. Nie tylko
pozwalają przeżyć chwile radości czy
wzruszenia, ale też zbliżają do siebie członków
rodziny oraz integrują ich z naszą placówką.
Przyczyniają się do tego, że dzieci doceniają
troskę i miłość ze strony dziadków, okazując
im szacunek i swoją miłość. Babcie
i dziadkowie chętnie uczestniczą w tego typu
spotkaniach, dlatego w naszym przedszkolu
organizowane są one co roku.
(I.P.)
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IV Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gnieźnie w Tenisie Stołowym
W dnia 19 lutego 2011 r. w hali sportowej Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie, rozegrano IV Mistrzostwa Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gnieźnie w Tenisie Stołowym.

Przybyłych zawodników i opiekunów
powitał Poseł na Sejm RP druh Tadeusz
Tomaszewski. Otwarcia dokonał gospodarz
terenu Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie
Krzysztof Szkudlarek i Prezes Oddziału
Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP w Witkowie
druh Marian Łukowski w towarzystwie członka
Zarządu Powiatu Telesfora Gościniaka oraz
członka Prezydium Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie druha
Waldemara Janusza.
W zawodach udział wzięło 139
zawodniczek i zawodników - członków MDP
lub druhów z 12 jednostek OSP.
Zwycięzcami w poszczególnych
kategoriach zostali:
Chłopcy ze szkół podstawowych
1. Jakub Drzewiecki - Witkowo
2. Patryk Liberkowski - Witkowo
3. Szymon Słowiński - Mielżyn

Dziewczęta ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych
1. Bernardeta Zakrzewska - Zdziechowa
2. Sandra Guzik - Zdziechowa
3. Magdalena Krawczyk - Gurówko
Chłopcy z gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych
1. Michał Konicki - Gurówko
2. Jakub Wojtyra - Witkowo
3. Hubert Marchwicki Niechanowo
Dziewczęta ze szkół
ponadgimnazjalnych i starsze
1. Natalia Jaworska - Witkowo
2. Jagoda Kozłowska - Witkowo
3. Kamila Kubasiak - Gorzykowo
Mężczyźni powyżej 21 lat
1. Damian Krawczyk - Gurówko
2. Paweł Kaźmierczak - Mielżyn
3. Adrian Krawczyk - Gurówko
Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymali
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medale ufundowane przez Posła na Sejm RP
druha Tadeusza Tomaszewskiego. Najmłodszy
(Eryk Krawczyk z Gurówka) i najstarszy
(Paweł Lisiak z Mielżyna) zawodnik
mistrzostw otrzymali ufundowane przez
członka Zarządu Powiatu Telesfora Gościniaka
pamiątkowe statuetki.
Przeprowadzono również klasyfikację
najlepszej jednostki OSP oraz najlepszego
oddziału gminnego , wyniki przedstawiają się
następująco:
Najlepsza jednostka OSP
I miejsce OSP Witkowo - 148 pkt.
II miejsce OSP Gurówko - 118 pkt.
III miejsce OSP Zdziechowa - 73 pkt.
IV miejsce OSP Mielżyn - 54 pkt.
V miejsce OSP Ruchocinek - 52 pkt.
Najlepszy Oddział Gminny
I miejsce Oddział Miejsko-Gminny
ZOSP RP Witkowo - 334 pkt.

II miejsce Oddział Gminny
ZOSP RP Niechanowo-152 pkt.
III miejsce Oddział Gminny
ZOSP RP Gniezno - 125 pkt.
Za te osiągnięcia jednostki OSP i zarządy
gminne otrzymały puchary ufundowane
przez Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Gnieźnie druha Jacka Kowalskiego.
Mistrzostwa przebiegły bardzo sprawnie,
w sympatycznej atmosferze dzięki wspaniałej
Komisji Sędziowskiej w składzie Paweł
Piniarski, Krzysztof Nowiński i Krzysztof
Chołodecki. Organizatorzy bardzo dziękują
dyrektorowi Gimnazjum Marianowi
Łukowskiemu oraz pracownikom Gimnazjum
za bezinteresowną pomoc, szczególnie
Paniom Wiesławie Papiewskiej, Arlecie Bekas,
Ilonie Musidlak oraz paniom z obsługi.
(J.B.)

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie Wycieczka do Gniezna
„Człowiek jest tyle wart, ile może dać
drugiemu człowiekowi” - 9 stycznia
uczniowie z zespołu Iskra zaprezentowali
witkowskiej publiczności swój występ z okazji
XIX Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Dzieci zaśpiewały
pastorałkę „Gore gwiazda Jezusowi” oraz
piosenkę „Dzwonki sań”. Młodzi artyści swoim
występem uwieńczyli święto Ludzi Dobrej Woli
i Otwartych Serc.

Dnia 14 stycznia uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w balu karnawałowym, za
przeprowadzenie którego odpowiedzialni byli
wszyscy nauczyciele oraz Zarząd Rady
Rodziców.

Na wszystkie dzieci czekała miła oraz
słodka niespodzianka od przybyłego na tę
okoliczność Mikołaja.
Zabawę uatrakcyjniały liczne konkursy,
a w trakcie jej trwania dyrektor szkoły Zdzisław Bosacki - dokonał uroczystego
pożegnania przewodniczącego Rady Rodziców
- pana Rafała Kasprzyka. Podczas imprezy
czynna była kawiarenka, natomiast rodzice
przeprowadzili loterię fantową.

18 I 2011 roku w Miejskim Domu
Kultury w Słupcy miał miejsce
V Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek.
Uczniowie naszej szkoły - wchodzący w skład
zespołu Iskra - zaprezentowali pastorałkę
„Gore gwiazda Jezusowi”. Dzieci otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz skromny
upominek. Do szkoły wróciły
usatysfakcjonowane i z uśmiechem na twarzy.

Małgorzata Frąckowiak

V Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek

Czwartek 10 lutego był dniem w którym Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie wspólnie z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym z Mielżyna
zorganizował wycieczkę do Gniezna.

43 uczennic i uczniów z Witkowa, Mielżyna,
Jaworowa, Ruchocina, Ruchocinka
w pierwszym etapie wycieczki zwiedziło
stadninę koni. Podczas pobytu w stadninie
przewodnik zapoznał uczestników wycieczki
z historią stadniny, działalnością bieżącą jak
również oprowadził po stajni prezentując
piękne konie. Z dużym zainteresowaniem
spotkał się pobyt w wozowni gdzie można było
podziwiać konne powozy czy też sanie.
Niektóre z eksponatów liczące ponad 100 lat,
zachowane w oryginalnym stanie wzbudziły
wśród zwiedzających autentyczny podziw.
Po pobycie w stadninie uczestnicy wycieczki
udali się do gnieźnieńskiej katedry oraz na
gnieźnieński rynek. Podczas zwiedzania
zapoznali się oni z historią obu miejsc jak

również miasta Gniezna. Wizyta w stadninie
oraz zapoznanie się z historią miasta miały
wymiar nie tylko turystyczny lecz nade
wszystko edukacyjno - wychowawczy. Wyjazd
do Gniezna był jedną z wielu propozycji
programowych adresowanych dla dzieci
i młodzieży przez OKSiR w Witkowie na
tegoroczne ferie zimowe .
(S.R.)

Balik karnawałowy dla dzieci
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie wspólnie z Radami Sołeckimi
sołectw Ćwierdzin, Sokołowo, Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Sokołowo,
Skorzęcin i Kamionka zorganizował na zakończenie zimowych ferii balik
karnawałowy dla dzieci.

Blisko 80 uczestników baliku w iście
karnawałowym nastroju bawiło się w piątkowe
popołudnie w sali środowiskowej

w Skorzęcinie. Taneczne rytmy przeplatane
kilkunastoma konkursami z nagrodami dały
mnóstwo radości uczestnikom baliku.
(S.R.)
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Zebrania sprawozdawczo - wyborcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych
Na terenie miasta i gminy Witkowo działa siedem jednostek OSP, w tym jedna
zakładowa w Kołaczkowie. Należą one do stowarzyszenia - Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP. Najwyższą władzą OSP jest zebranie walne, gdzie
członkowie spośród siebie co 5 lat wybierają Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz
delegatów na Zjazd Gminny, który odbędzie się 8 kwietnia 2011 r. We wszystkich
jednostkach zebrania odbyły się terminowo wg ustalonego harmonogramu.
Zakończył się pierwszy etap kampanii. Koniec kadencji w jednostkach był okazją
do podsumowań pięcioletniej - społecznej działalności w zarządach.
Najszybciej podsumowań dokonała
jednostka OSP z Gorzykowa. Choć zebranie
przebiegło w bardzo budującej atmosferze,
długoletni prezes Jan Balcerek jednak podjął
decyzję o przekazaniu kierownictwa nowej
osobie. Prezesem został Jerzy Kubasik,
wiceprezesem-naczelnikiem bez zmian Wojciech
Michałowski, wiceprezesem Grzegorz Antczak,
sekretarzem Jan Balcerek, skarbnikiem
Krzysztof Sesiuk. Komisję Rewizyjną tworzą
druhowie: Zbigniew Paluch - przewodniczący,
Rafał Andrzejaszek - sekretarz, Krystian
Łyskawa - członek. Jednostka ta, mając wsparcie
miejscowego Dyrektora Szkoły - druha
Zdzisława Bosackiego, nadal stawia na
zapobieganie nieszczęściom popr zez
propagowanie tematyki przeciwpożarowej
wśród młodzieży poprzez spotkania ze
strażakami, turnieje, konkursy. Korzystając
z obecności Zastępcy Burmistrza - Mariana
Gadzińskiego, poruszona została sprawa nowej
remizy do przechowywania podstawowego
sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki.
Jak zwykle w miłej atmosferze dokonano
podsumowań w jedynej zakładowej
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kołaczkowie. Po śmierci długoletniego
prezesa dha Ryszarda Orkowskiego na jego
miejsce został wybrany dotychczasowy
naczelnik dh Wiesław Goll, naczelnikiem został
druh Marek Gruszczyński, skarbnikiem - dh
Piotr Jędrzejewski, sekretarzem - dh Sławomir
Bruch, członkiem Zarządu - Edwin Szkudlarski.
Komisję Rewizyjną stanowię - dh Kazimierz
Andrzejewski - przewodniczący, dh Jerzy
Szoszorek - sekretar z, dh Grażyna
Gruszczyńska - członek. Do grona strażackiego
na zebraniu zostały przyjęte 3 kobiety.
Druhowie tej jednostki robią wszystko, żeby
w ich środowisku było jak najbezpieczniej.
Nadmienić należy, że jednostka ta istnieje 25 lat.
Gratulujemy srebrnego jubileuszu i życzymy, by
mogła obchodzić kolejne.
OSP Mielżyn minioną kadencję, pod
nowym „kierownictwem” prezesa d-ha Artura
Dobrychłopa i wiceprezesa Waldemara
Kaźmierczaka zalicza do udanych. Druhowie
ożywili jednostkę pod względem operacyjnym.
Jednak cały ustępujący Zarząd mógł uznać ten

okres za bardzo udany. W 2010 r. uroczyście
obchodzono Gminne Dni Strażaka, które
połączono z 85-leciem powstania jednostki
i wizytą delegacji strażackiej z zaprzyjaźnionej
niemieckiej Gminy Am Dobrock. Od nowa
„rozkręciła się” praca z młodzieżą. Strażacy
mielżyńscy bardzo zaangażowali się
w urządzeniu nowej świetlicy. Pozyskano
samochód STAR 244 (30 latka), który jest
w pełnej sprawności technicznej. Jednostka ta
ma na wyposażeniu jeszcze jeden pojazd lekki
gaśniczy Żuk. Zmiana w trakcie kadencji
naczelnika, którego zastąpił dh Paweł
Kaźmierczak i powołanie zastępcy - dha Piotra
Mikołajczaka wpłynęła na ożywienie jednostki
pod względem operacyjnym. Na zebraniu
walnym w poczet druhów - strażaków wstąpiły 4
kobiety, które złożyły ślubowanie. W kadencji
2011 - 2015 jednostka nadal będzie
prowadzona przez dotychczasowy Zarząd, który
powołano jednogłośnie. Skład Zarządu: dh Artur
Dobrychłop - prezes, dh Waldemar Kaźmierczak
- wiceprezes, dh Paweł Kaźmierczak - naczelnik,
dh Piotr Mikołajczak - zastepca naczelnika, dh
Marian Gadziński - sekretarz, dh Marian
Łukowski - skarbnik, dh Paweł Lisiak - członek
Zarządu. Komisja Rewizyjna także pozostała
bez zmian - dh Czesław Zapała - przewodniczący,
dh Leszek Janiak - sekretarz, dh Roman Bociek członek.
OSP Wiekowo także po przejęciu
“rządów” przez młodą generację - prezesa dha
Mariusza Janowicza i naczelnika dha Krzysztofa
Kurkowskiego oraz sekretarza - Krzysztofa
Wiącka, skarbnika - Marka Pietrowskiego
zmieniła działalność na bardzo aktywną, nie
bojącą się wyzwań. Strażacy z Wiekowa byli
wszędzie widziani - przy pożarach i powodziach .
Ponownie rozpoczęła się praca z młodzieżą i to
nie tylko w swoim środowisku. W ostatnim roku
pobudowano w czynie społecznym remizę.
W trakcie kadencji pozyskano także nowy
samochód. Sukcesy Zarządu tej jednostki
sprawiły, że skład nie zmienił się na kolejną
kadencję. Zarząd tworzą: dh Mariusz Janowicz prezes, dh Krzysztof Kurkowski - naczelnik, dh
Krzysztof Wiącek - sekretarz, dh Marek
Pietrowski - skarbnik, dh Arkadiusz Kurkowski członek Zarządu, opiekun MDP. Nie zmieniła się
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także Komisja Rewizyjna, której przewodzi dh
Leonard Zawieja przy pomocy druhów Tomasza
Przychodzkiego i Waldemara Balcerka.
W OSP Skorzęcin w czasie zebrania
walnego nastąpiły zmiany w Zarządzie
jednostki. Nadmienić należy, że jest to druga, po
Witkowie, w gminie jednostka, która należy do
KSRG. Jednostka ta w trakcie poprzedniej
kadencji m.in. pozyskała nowy samochód
gaśniczy GBA marki Iveco Turbo Daily z KP PSP
Gniezna i wybudowano nową remizę. Nowy
Zarząd na kadencję 2011 - 2015 tworzą: dh
Adam Kujawa - prezes, dh Grzegorz Nowaczyk wiceprezes, dh Wentland Wojciech,- naczelnik,
dh Przemysław Walczak - zastępca naczelnika,
dh Marian Krych - sekretarz, dh Karina
Wawrzyniak - skarbnik, członkowie dh Ryszard
Wawrzyniak i dh Marek Grzybowski. Dzięki
druhnie Karinie Wawrzyniak ożywiła się bardzo
praca z młodzieżą. Młodzież ze Skorzęcina
podejmowała w ubiegłym roku wiele inicjatyw,
które zauważono w sprawozdaniu jednostki.
OSP Ruchocienk - to kolejna jednostka,
która podsumowała swoją działalność, należy
dopowiedzieć - bardzo aktywną. Jej główne
sukcesy to zwycięstwa w zawodach sportowopożarniczych seniorów, a także - może przede
wszystkim - wspaniała praca z młodzieżą, której
sukcesy widać było w zawodach sportowo pożarniczych w Niechanowie (MDP - II m. chłopcy i II m. - dziewczęta). Na kolejną
kadencję prowadzić ją będzie ten sam Zarząd,
wybrany jednogłośnie, w składzie: dh Henryk
Krause - prezes, dh Andrzej Kobielski naczelnik, dh Eugeniusz Czaplicki - skarbnik, dh
Janusz Nowaczyk - sekretarz, dh Izydor
Kobielski - członek Zarządu. Komisja Rewizyjna
również w niezmienionym składzie: dh Henryk
Szymański - przewodniczący, dh Jarosław
Szczepański - sekretarz, dh Eugeniusz Zawieja członek.
Ostatnią jednostką, w której podsumowano
ubiegłą kadencję była OSP Witkowo.
Do największych osiągnięć minionej
kadencji zalicza się organizację obchodów 140
lat tej jednostki, podczas których wręczono nowy
sztandar, na który fundusze wypracowała sama
OSP Witkowo. Ponadto nawiązano współpracę
z zaprzyjaźnionymi strażami z Am Dobrock.
W czasie minionej kadencji jednostka
realizowała własny projekt pod nazwą
„ŚWIADOMI I AKTYWNI MIESZKAŃCY OSTOJĄ
BEZPIECZEŃSTWA GMINY”, który miał na celu
propagowanie bezpiecznych zachowań. Wraz
z partnerami takimi jak KP PSP w Gnieźnie, KP
Policji w Gnieźnie, 33 Baza Lotnictwa
Transportowego, Stowarzyszenie „ Na ratunek”

w Gnieźnie, zrealizowano szereg spotkań wśród
społeczności lokalnej, które propagowały ideę
powstrzymania się od wypalania traw i innej
roślinności, promowały bezpieczne zasady
podczas letnich kąpieli i uczyły technik
ratowniczych, przestrzegały o żniwie jakie
zbiera czad, uczyły bezpiecznej zabawy na
lodzie i sposobów ratowania osób, pod którymi
załamie się lód. Projekt ten pozwolił też na
organizację spotkań z ludźmi pożarniczej służby
i weteranami lotnictwa. Dzięki projektowi
można było zorganizować biwaki i obóz dla
młodzieży, które szkoliły młode kadry do
ochotniczej pożarniczej służby. W efekcie
realizacji tego projektu i środkom z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich zrealizowano cały
harmonogram założony na lata 2009/2010, co
spowodowało dotarcie bezpośrednie do około
1300 osób z różnoraką formą prewencyjną
ochrony przeciwpożarowej.
W minionym roku dzięki realizacji projektu
przez witkowski samorząd pod nazwą
„Usprawnienie systemu technicznego
Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie poprzez
zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego” OSP
Witkowo wzbogaciła się o nowy pojazd
pożarniczy, którego głównym walorem jest
napęd terenowy. Zebranie udzieliło
absolutorium Zarządowi, który do dnia
25.02.2010r. pracował w składzie: Prezes Grzegorz Barański, Naczelnik - Ryszard
Jaworski, Skarbnik - Ewa Janicka-Stejakowska.
Sekretarz - Aleksander Wielgus, Gospodarz - Jan
Orchowski, członkowie - Marek Przybylski
i Krzysztof Szymanek. W drodze tajnych
wyborów w nowym Zarządzie OSP Witkowo
zasiedli: prezes Grzegorz Barański, wiceprezes
Sebastian Zamiara, Naczelnik Paweł Szymański
wraz ze swym zastępcą Michałem Świątkiem.
Funkcję skarbnika powierzono Joannie
Andrzejewskiej, a sekretarza Jerzemu
Wyszyńskiemu. Gospodarzem świetlicy pozostał
nadal Jan Orchowski, a nowymi członkami Rafał
Sterling i Maciej Borys. Pracy Zarządu będzie
przyglądała się Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący -Tomasz Rachelski, członkowie Roman Orchowski i Jarosław Drajer.
W każdej jednostce druhowie ponadto
wybierali przedstawicieli do pracy z Zarządzie
Miejsko - Gminnym i Delegatów na Zjazd
Miejsko - Gminny, który odbędzie się 8 kwietnia
br.
Wszystkim druhom i nowym Zarządom
życzymy owocnej służby dla drugiego człowieka
w myśl strażackiego zawołania - „Bogu na
chwałę, ludziom na pożytek”.
(J.B,M.Ł)

Koncert noworoczny

Integracja na sportowo i świątecznie
W ramach Cyklu Spartakiad ,,Integracja na sportowo i świątecznie” w dniach
17, 27 - 30 grudnia 2010 r. odbyły się imprezy świąteczne w Gimnazjum
im. A. Borysa w Witkowie, świetlicach wiejskich w Ruchocinku, Małachowie
Złych Miejsc, Skorzęcinie i Mąkownicy.

Organizatorem Gwiazdki było
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan,
a współorganizatorami: Gminna Komisja
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy Urzędzie Gminy i Miasta
w Witkowie, Ministerstwo Sportu i Turystyki
w Warszawie, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej w Warszawie, Klub Pracy w Witkowie,
Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie
oraz Sołtysi i Rady Sołeckie z poszczególnych
Sołectw.

Wśród sponsorów znaleźli się Honorata
Glanc - Piekarnia ,,Glanc”, Zakład Poprawczy
w Witkowie, Telesfor Gościniak - Radny Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego, Adam Kowalski Radny Rady Miejskiej w Witkowie (czekoladowe
cukierki), Adam Rydlewicz - Prezes Banku
Spółdzielczego w Witkowie.
Spośród zaproszonych gości na spartakiadę
przybyli: p. Tadeusz Tomaszewski - Prezes SMW,
Poseł na Sejm RP, p. Telesfor Gościniak - Radny
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, p. Krzysztof
Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo,
p. Eugeniusz Czaplicki - Radny Rady Miejskiej
w Witkowie, p. Janusz Lis - Dyrektor Zakładu
Poprawczego w Witkowie, p. Magdalena Szuba Asystentka Posła na Sejm RP T. Tomaszewskiego,

p. Henryk Szymański - Sołtys Ruchocinka,
p. Zenon Mietlicki - Sołtys Małachowa Złych
Miejsc, p. Krystyna Mietlicka - Przewodnicząca
Koła Gospodyń Wiejskich, p. Adam Kujawa Sołtys Skorzęcina, p. Beata Starczewska - Sołtys
Sokołowa, p. Grażyna Pilaczyńska - Sołtys
Ostrowitego Prymasowskiego.
Program imprezy zakładał realizację
dwóch bloków:
a) sportowo - rekreacyjnego, w ramach
którego przeprowadzono konkurencje
z podziałem na kategorie wiekowe i rodziców.

Dzieci rywalizowały w następujących
konkurencjach: taniec na gazecie, wyścig
cukierków, bieg z gazetą między kolanami, rzut
śnieżkami do celu oraz konkurs plastyczny pt.
„Moja wymarzona choinka”. Rodzice wzięli
udział w konkurencji: hula - hop i w zabawach
„Dokończ przysłowie” i „Jaka to melodia?”.
Do zmagań sportowych zachęcały dziewczyny
z OKSiR w Witkowie śpiewając piosenki
o tematyce świątecznej. Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe medale,
b) kulturalno - oświatowego, który
obejmował prezentację słowno - muzyczną
„Jasełka” przygotowaną przez młodzież
i nauczycieli z Gimnazjum im. A. Borysa
w Witkowie, jak również wspólne kolędowanie

i udział w konkursach zaproszonych gości („Jaki
to tytuł kolędy?”, „Dokończ przysłowie”).
Po rywalizacjach sportowych przyszła pora
na przybycie najważniejszego gościa dnia „Mikołaja”, który wraz ze Śnieżynkami został
przywołany przez dzieci. Po „konferencji
prasowej” z Mikołajem nadszedł czas na punkt
kulminacyjny przedsięwzięcia, a wiec rozdanie
paczek ze słodyczami. W tym roku otrzymało je
392 dzieci.
Podczas Spartakiady organizatorzy
zapewnili dzieciom losowanie nagród, a wśród
których znalazły się m.in.: myjki, kubki, sprzęt
sportowy, korale, kamizelki odblaskowe,
kosmetyczki i plecak turystyczny. Żegnając
Mikołaja dzieci wraz z rodzicami zaprosili go do
wspólnego tańca.
Uczestnicy opuszczali imprezę z wielkimi
uśmiechami na twarzy.
Spotkanie prowadzili: Arleta Bekas,
Wiesława Papiewska, Ilona Musidlak, Paweł
Piniarski, Krzysztof Nowiński, Magdalena Szuba,
Marcin Szuba, Radosław Grzybowski
i wolontariusze Gimnazjum w Witkowie.
W trakcie zabawy nad bezpieczeństwem czuwała
pielęgniarka Grażyna Jakubowska.
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan i Klub
Pracy w Witkowie serdecznie dziękują za
pomoc wszystkim, którzy przyczynili się do
realizacji tego szczytnego dzieła,
a w szczególności:

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy Urzędzie
Gminy i Miasta w Witkowie,

Dyrektorowi Gimnazjum w Witkowie,
p. Marianowi Łukowskiemu,

Sołtysowi Ruchocinka - p. Henrykowi
Szymańskiemu, Sołtysowi Małachowa Złych
Miejsc - p. Zenonowi Mietlickiemu, Sołtysowi
Skorzęcina - p. Adamowi Kujawie, Sołtysowi
Sokołowa - p. Beacie Starczewskiej, Sołtysowi
Ostrowitego Prymasowskiego - p. Grażynie
Pilaczyńskiej,

Nauczycielom Gimnazjum: p. Arlecie Bekas,
p. Wiesławie Papiewskiej, p. Ilonie Musidlak,
p. Pawłowi Piniarskiemu, p. Krzysztofowi
Nowińskiemu,

sponsorom,

pracownikom UGiM Witkowo: p. Stanisławowi
Antoszczyszynowi, p. Alicji Wentland.
Podsumowując należy stwierdzić,
że zakładane cele programowe zostały
zrealizowane. Organizowanie takich
przedsięwzięć pomaga kultywować tradycje
świąteczne. Ponadto uwrażliwia na potrzebę
pomagania rodzinom wykluczonym lub
zagrożonym społecznie. Natomiast wyzwolenie
w lokalnej społeczności chęci działania na rzecz
własnego środowiska daje nadzieję na kolejne
wspólne świętowanie.

Tradycją staje się ,
że z kalendarzowym
początkiem roku Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie organizuje” Koncert
noworoczny”. Tak było i w tym roku
gdy 12 stycznia trzeci rok z rzędu
Ośrodek przygotował kolejny koncert.
W sali Ośrodka przy ul. Powstańców Wlkp. dla
zebranej widowni zaprezentowali się
uczestnicy pracowni muzycznych działających
w OKSiR. Ze świątecznym programem
wystąpili soliści i zespoły muzyczne: Izabela
Krzewińska, Emilia Kozielska, zespoły
„FERMATA”, „DUET OKAZJONALNY”,
„CZWÓRKA” oraz „OKTET GITAROWY”.
Tegoroczne „kolędowanie” młodzi
wykonawcy z OKSiR zakończyli 16 stycznia
występując wspólnie z zespołem śpiewaczym
„MY Młodzi” w kościele pw. Św. Marcina
w Ostrowitym Prymasowskim.
(S.R.)

Spotkanie z sołtysami
gminy Witkowo
31 stycznia 2011 roku Poseł Tadeusz
Tomaszewski spotkał się z sołtysami
gminy Witkowo w siedzibie Klubu
Pracy w Witkowie.

Sołtysi pragnęli osobiście podziękować za
pomoc w organizacji spartakiad
gwiazdkowych oraz za paczki świąteczne.
Poseł jako prezes Stowarzyszenia Młodych
Wielkopolan był współorganizatorem zabaw
świątecznych dla dzieci z terenu gminy
wspólnie z radami sołeckimi i Urzędem Gminy
i Miasta w Witkowie.
Dzieci z miasta oraz wsi Małachowo Złych
Miejsc, Ruchocinka, Skorzęcina, Kamionki,
Mąkownicy, Gaju oraz z miejscowości
Ostrowite wzięły udział w cyklu spartakiad "Na
sportowo i świątecznie".
Na spotkaniu poruszono również kwestie
dotyczące możliwości zorganizowania
letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Witkowo oraz imprez
okolicznościowych.

Agnieszka Kozińska
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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
w okresie od 2 stycznia do 17 lutego 2011r. Informację przedstawiono na IV sesji Rady Miejskiej w dniu 18 lutego 2011r.
§
dokonano analizy wniosku Kierownika

§
w okresie sprawozdawczym uczestniczyłem

w spotkaniach noworocznych: z Wojewodą
Wielkopolskim, w Wielkopolskiej Spółce
Gazowniczej Dystrybucji Gazu w Gnieźnie,
w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym
przez Zarząd Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Witkowie,
w naradzie rocznej podsumowującej
działalność Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej, w spotkaniach gwiazdkowych
„Integracja na Sportowo i świątecznie”.
§
w dniu 28 stycznia br. w Budynku Oświatowym
w Witkowie odbyła się promocja monografii
pod redakcją prof. dr hab. Przemysława
Hausera pt. „Dzieje Witkowa”. Publikacja ta
jest udokumentowaniem i utrwaleniem
przeszłości „Ziemi Witkowskiej” do czasów
współczesnych.
§
uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie
funkcjonowania Urzędów Pocztowych na
terenie powiatu gnieźnieńskiego.
§
wziąłem udział w Zjeździe Klubu Wójtów,
Burmistrzów i Prezydentów Miast w Rosnówku.
§
uczestniczyłem w posiedzeniach Konwentu dot.
Porozumienia Międzygminnego w sprawie
powierzenia Miastu Gniezno przygotowania
i wykonania zadania p.n.: SYSTEM
UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH DLA GMIN OBJĘTYCH
POROZUMIENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
W LULKOWIE.
§
przeprowadzono XIX Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W wyniku tej akcji
zebrano 19.765,27 zł. Pieniądze zostały
przeznaczone na „Zakup sprzętu dla dzieci
z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi”.
W tym miejscu pragnę docenić wszystkich,
którzy zaangażowali się i przyczynili do
zorganizowania tego przedsięwzięcia na
terenie naszej Gminy oraz wszystkim, którzy
czynnie wsparli zbiórkę pieniędzy.
§
zorganizowałem spotkanie z opiekunami
Uczniowskich Klubów Sportowych, dyrektorem
OK,SiR-u, prezesami organizacji
pozarządowych w dziedzinie upowszechniania
kultury fizycznej, pod kątem przygotowania
planu zabezpieczenia czasu wolnego dzieci
i młodzieży w okresie ferii zimowych 2011 r.
W ramach akcji „Ferie na Orlikach 2011”
zorganizowano trzy turnieje piłkarskie
w Witkowie dla roczników 1995- 1997, 19981999 oraz 2000 i młodszych.

Zakładu Gospodarki Komunalnej
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
§
w porozumieniu z Naczelnikiem Urzędu
Skarbowego w Gnieźnie zorganizowałem
punkt informacyjny dla osób pragnących
złożyć zeznanie podatkowe za 2010 rok.
W tym zakresie w każdy piątek rozpoczynając
od 12 lutego do końca kwietnia br. dyżury
pełni pracownik Urzędu Skarbowego.
§
brałem udział w posiedzeniach Zarządu
Związku Gmin Powidzkiego Parku
Krajobrazowego.
§
uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczowyborczych jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych na naszym terenie oraz w zebraniu
sprawozdawczym Gminnej Spółki Wodnej
w Witkowie.
§
w poszczególnych sołectwach i osiedlach
zakończono zebrania wyborcze Sołtysów, Rad
Sołeckich w Sołectwach; Przewodniczących
oraz członków Zarządów Osiedli.
§
podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem
Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” Spółka
z o.o. z siedzibą w Florianowie na nieodpłatny
odbiór i utylizację w roku 2011 padłych
zwierząt z terenu gminy Witkowo .
§
zorganizowałem spotkanie
z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej
w Witkowie w celu omówienia tematów
sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy.
§
wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą
sesję Rady Miejskiej.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
§
na dzień 10 marca 2011r. ogłosiłem przetarg

pisemny nieograniczony (ofertowy) na
wydzierżawienie pawilonów, w którym
znajdują się trzy lokale użytkowe, położone
w Ośrodku Wypoczynkowym.
§
dokonano podwyższenia czynszu za dzierżawę
gruntów komunalnych i najem lokali
użytkowych w oparciu o średnioroczny
wskaźnik inflacji wynoszący w 2010r - 2,6% .
§
zaktualizowano wykaz dzierżawców gruntów
komunalnych przeznaczonych do
opodatkowania w 2011r.
§
wydano 6 decyzji zatwierdzających podziały
nieruchomości położone na terenie gminy
i miasta w Witkowie.
§
wydano 1 decyzję dotyczącą przekształcenia
prawa użytkowania we własność
nieruchomości położonych w Witkowie.
Z zakresu ochrony środowiska:
§
na terenie gminy i miasta Witkowa
zorganizowano na dzień 19.02.2011r.
(sobota) zbiórkę zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, który
z naszego terenu nieodpłatnie odbiera firma
ELEKTRORECYKLING Bartosz Kubicki z Nowego
Tomyśla. Zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
przeprowadzona zostanie na terenie miasta
Witkowo na parkingu przy ul. Jasnej (przy

Przedszkolu), zatoce parkingowej przy
ul. Braci Łukowskich (przy SP Nr 3), oraz na
placu przy ul. Kosynierów Miłosławskich. Na
terenach wiejskich zbiórka odbędzie się przy
Świetlicach Wiejskich w Ćwierdzinie
i w Folwarku.
§
pozytywnie zaopiniowano program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi
wytwarzanymi przez Wojskową
Specjalistyczną Przychodnię Lekarską SP ZOZ
Powidz w Witkowie.
§
pozytywnie zaopiniowano wniosek o wydanie
zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów
na terenie Zakładu w Małachowie
Szemborowice dla Firmy Usługowo Produkcyjnej (wytwarzanie komponentów
paszowych z odpadów pochodzących
z produkcji napojów).
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
§
podpisano umowę z terapeutą na prowadzenie
punktu konsultacyjnego terapii uzależnień
w 2011 r.
§
sfinansowano występ Teatru z Kielc
pt. „Spotkanie narkomanki”. Był to program
o charakterze profilaktyki i uzależnień dla
uczniów klas gimnazjalnych.
§
jako Gmina przystąpiliśmy do udziału w XI
edycji kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł
2011”.
§
sfinansowano wyjazd 48 wychowanków
świetlicy terapeutycznej w Witkowie do kina
„Helios” w ramach akcji „Ferie Zima 2011r.”
§
rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Środki na wsparcie otrzymały
Gminny Klub Sportowy „Vitcovia” w kwocie
38.400,00 zł. na szkolenie i udział
w rozgrywkach piłkarskich drużyn trampkarzy
i juniorów oraz UKS „Błysk” przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie w kwocie
1.600,00 zł. na organizację rajdu rowerowego
i marszobiegu.
Z imprez kulturalno-sportoworekracyjnych:
§
trwają rozgrywki VIII Edycji Mistrzostw Gminy
Witkowo w halowej piłce nożnej. Zakończenie
ww. mistrzostw planuje się na dzień 27 lutego
2011 r.
§
na dzień 24 luty br. zaplanowano
podsumowanie Gminnego Roku Sportowego
2010r. Gościem honorowym podsumowania
będzie Pan Radosław Lonka reprezentant
Polski w kolarstwie górskim.
§
w nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe
w 2010 roku dofinansowano udział 9
sportowców wraz z opiekunem UKS - „Iskra”
w obozie kondycyjnym w Szklarskiej Porębie.
§
przy współudziale OKSiR-u, Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy, Prezesów UKS
opracowano Gminny Kalendarz Imprez
Kulturalno-Sportowych na 2011 rok.
§
trwają rozgrywki Witkowskiej Ligii w halowej
piłce nożnej dla roczników 1995 i młodszych.

W lidze tej uczestniczy sześć zespołów.
§
zorganizowano Mistrzostwa Gminy w halowej

piłce nożnej dla klas II-IV szkół podstawowych.
W ramach współpracy samorządu
gminnego z organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie
gminy i miasta dofinansowano między
innymi:
§
wyjazdy zawodników z sekcji szachowej
Jurand na mecze mistrzowskie w ramach IV
Ligi Województwa Wielkopolskiego
§
wyjazd Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi” oraz
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie
na koncert noworoczny do Ostrowitego
Prymasowskiego i do Poznania.
§
podpisałem umowę z dyrektorem OK,SiR-u na
uruchomienie dodatkowych godzin
pozalekcyjnych w ramach UKS na 2011 r.
§
dofinansowano spotkanie integracyjne
członków Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy w Witkowie.
Z zakresu inwestycji:
§
trwają prace przy budowie hali sportowej wraz

z hollem wejściowym w Witkowie. Wykonawcą
jest przedsiębiorstwo "Anbud" Firma
Remontowo-Budowlana z Witkowa.
Budowa hali sportowej wraz z hollem wejściowym w Witkowie

§
Wysłano zapytania ofertowe w następujących

sprawach:
§
ochrona przed bezdomnymi zwierzętami,
§
wycięcie i wykonanie cięć pielęgnacyjnych
drzew na terenie Gminy i Miasta Witkowo,
§
dokonanie wyceny nieruchomości.
Inne ważniejsze prace i dostawy:
§
zakupiono materiały biurowe na potrzeby tut.

Urzędu. Dostawcą jest przedsiębiorstwo
ALEKSANDRA HURT-DETAL ART. PAPIERNICZEBIUROWE z Gniezna za kwotę 3.279,20zł
brutto.
§
zlecono dostawę papieru do kserokopiarek na
potrzeby tut. Urzędu. Dostawcą jest
przedsiębiorstwo ALEKSANDRA HURT-DETAL
ART. PAPIERNICZE-BIUROWE z Gniezna za
kwotę 6.720,00zł. brutto.
§
rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na
„Sporządzanie projektów decyzji o ustalenie
cd. str. 13
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lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji
o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji
oraz cech zabudowy i zagospodarowania
terenu w ilości ok. 140 sztuk”. Wykonawcą jest
przedsiębiorstwo ELEKTRO-PROJEKT z Gniezna
za łączną kwotę brutto 26.599,73zł.
§
zlecono prowadzenie całorocznej kontroli
gminnego oświetlenia ulicznego
przedsiębiorstwu „ELSTACH” USŁUGI
ELEKTRYCZNE, ŚLUSARSKIE, HANDEL”
z Ćwierdzina.
§
zlecono opracowanie dokumentacji
projektowej na wykonanie przebudowy
ul. Jasnej, Krótkiej, Wojska Polskiego
w Witkowie. Projektantem jest Pan Andrzej
Madaj ze Słupcy za łączną kwotę 12.000,00zł
.brutto.
§
zlecono opracowanie dokumentacji
projektowej na wykonanie przebudowy dróg
gminnych w Ruchocinie, Wiekowie
i z Kołaczkowa do Ćwierdzina
(Wierzchowiska). Projektantem jest Pan Jerzy
Nadoliński z Gniezna za łączną kwotę
13.500,00zł brutto.
§
wycięto zakrzaczenia przy drogach: FolwarkTrzuskołoń, Gorzykowo-Karsewo oraz przy
ul. Nowej w Witkowie.
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych
źródeł finansowych:
§
trwa realizacja projektu „Budowa kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami
i przepompowniami w miejscowościach:
Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo,
Małachowo Kępe, Witkowo”.
§
trwa realizacja projektu „Usprawnienie
systemu technicznego Ochotniczej Straży
Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup
samochodu ratowniczo-gaśniczego”,
współfinansowanego przez Unię Europejską.
Obecnie trwa dostawa dodatkowego sprzętu
ratowniczo-gaśniczego za kwotę 68 644,80 zł.
brutto.
§
przygotowuje się realizację projektu
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II
etap”.
§
trwa realizacja Projektu: „Budowa świetlicy
wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic
wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w
miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica”,
współfinansowanego przez Unię Europejską.
Przedmiotem projektu jest budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Kołaczkowo oraz
wykonanie prac remontowo-budowlanych
świetlic wiejskich w Gorzykowie i Mąkownicy.
§
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego podpisałem
również umowę o przyznanie pomocy dla
Projektu pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami i przepompowniami
w miejscowości Dębina etap I” w ramach
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu to kwota 850
410,49 zł. Kwota dofinansowania to 338

328,00 zł. Planowany termin realizacji
projektu to rok 2011.
§
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego podpisałem umowę
o przyznanie pomocy dla Projektu
pt.: „Urządzenie boiska sportowego ze
sztucznej nawierzchni wraz z remontem
świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz
wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie
terenu w miejscowości Jaworowo”,
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”. Projekt dotyczy
budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego
wraz z remontem świetlicy wiejskiej
i zagospodarowaniem terenu w miejscowości
Mielżyn oraz zagospodarowaniem terenu
w Jaworowie. Wartość inwestycji opiewa na
kwotę 1 125 891,43 zł. Kwota dofinansowania
stanowi 75% kosztów kwalifikowanych tego
zadania, nie więcej jednak niż 500 000,00 zł.
Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu
gminy. Planowany termin realizacji tego
projektu przypada na lata 2011-2012.
§
W 2 0 1 1 r. w s i e d z i b i e U r z ę d u
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego podpisałem umowę
o przyznanie pomocy dla Projektu
pt.: „Urządzenie boiska sportowego
ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku,
remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem
oraz zagospodarowanie terenu
w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek,
Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie”,
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”. Projekt dotyczy
budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego
w miejscowości Ruchocinek wraz z remontem
świetlic wiejskich i zagospodarowaniem terenu
w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek,
Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie. Wartość
inwestycji opiewa na kwotę 1 009 742,50 zł.
Kwota dofinansowania stanowi 75% kosztów
kwalifikowanych tego zadania, nie więcej
jednak niż 500 000,00 zł. Pozostałe środki
pochodzić będą z budżetu gminy. Planowany
termin realizacji tego projektu przypada na
lata 2011-2012.
§
w ramach Programu Wielkopolskiej Odnowy
Wsi otrzymano dofinansowanie na realizację
Projektu pt.: „Świetlica i plac zabaw miejscem
spotkań i integracji mieszkańców sołectwa
Wiekowo.” Projekt obejmuje wyposażenie
świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu
wokół budynku. Wartość zadania to kwota
68 000,00 zł. Dofinansowanie stanowi 80%
kosztów kwalifikowalnych projektu, nie więcej
jednak niż 40 000,00 zł. Planowany termin
realizacji tego projektu to rok 2011 r. Obecnie
trwa przygotowywanie dokumentów
dotyczących realizacji Projektu.
Krzysztof Szkudlarek

Mikołajki z innej bajki
Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Stowarzyszenie LIDER zorganizowało 2 weekendy socjoterapeutyczne dla dzieci
z terenów wiejskich gminy Witkowo. Na turnusie przebywało 30 dzieci
w wieku od 8 do lat 17 lat.

Dzieci zostały objęte zajęciami
socjoterapeutycznymi w 3 małych 10
osobowych grupach, (dostosowanych pod
względem wieku) gdzie pod kierunkiem
psychologa lub pedagogów zajmowały się
zagadnieniami związanymi z profilaktyką
uzależnień oraz budowaniem pozytywnego
obrazu własnej osoby. Każdy dzień
rozpoczynał się i kończył wspólnym
spotkaniem wszystkich uczestników, na
którym rozwiązywano ewentualne problemy
lub udzielano pozytywnych informacji
zwrotnych.

Poza różnego rodzaju zajęciami dzieci
wyjechały na basen do Gniezna.
Drugie spotkanie weekendowe miało
miejsce w dniach od 17 - 19 XII 2010.
Głównym zadaniem tego czasu było
przygotowanie i wystawienie jasełek - bardzo
dziękujemy pani Arlecie Bekas za pomoc
techniczną, Po Jasełkach dzieci wręczyły
gościom własnoręcznie wykonane prezenty.
Dzień wcześniej w ramach relaksu dzieci
pojechały do kina Helios w Gnieźnie na film
„Zaplątani”.
Partnerami w realizacji tego zadania jest:

Dzieci mogły korzystać z pomocy
psychologicznej w kontakcie indywidualnym.
Podczas organizacji czasu wolnego
wolontariusze, odkrywając talenty dzieci
wyzwalali ich twórczy potencjał podczas
przygotowania jasełek. Dzieci przygotowały
też własnoręcznie wykonane prezenty dla
gości. Jasełka odbyły się w sali gimnazjum
w Witkowie, gdzie zaproszeni zostali rodzice
oraz goście (przedstawiciele gminy,
ks. Proboszcz, sponsorzy, partnerzy projektu).
Na zakończenie jasełek dzieci otrzymały
świąteczne paczki.
Pierwszy weekend odbył się 19 - 21 XI
2010r. w Ośrodku dla Dzieci TABOR
w Witkowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie,
Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie.
Sponsorzy: Konsorcjum Budowlane Anbud,
Hurtownia TiM, Piekarnia GLANC, Pracownicy
SKR, Sklep EURO-SAM, Mechanika Pojazdowa,
Marek Sucholas.
Wszystkim sponsorom w imieniu dzieci
serdecznie dziękujemy.
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Program współfinansowany jest przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego.
Agnieszka Rybacka

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 18 lutego br. odbyła się kolejna,
IV sesja Rady Miejskiej. Rada Miejska wysłuchała
informacji Burmistrza Gminy i Miasta
o działalności międzysesyjnej i informacji
o przebiegu zebrań wyborczych sołtysów
i przewodniczących zarządów osiedli na
kadencję 2011-2014. Pani Wiesława
Gąsiorowska - Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy przedstawiła uczestnikom sesji
informację o funkcjonowaniu bibliotek.
Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

zapewnienia opieki bezdomnym psom;
- uchwałę Nr IV/28/2011 powołującą Zespół
Interdyscyplinarny;
- uchwałę Nr IV/29/2011 dotyczącą prac
pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
w Skorzęcinie;
- uchwałę Nr IV/30/2011 wyrażającą zgodę na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej
w Ruchocinie;
- uchwałę Nr IV/31/2011 o udzielaniu dotacji z
budżetu gminy i miasta;

Lokale przeznaczone są na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej:
handlowej, usługowej, lub gastronomicznej.
Obiekty te stanowią pustostany w stanie surowym, wymagającym przystosowania
lokalu do rodzaju prowadzonej działalności
Lokal nr 1 - pow. 70m2+ grunt o pow. ca. 60m2
Czynsz wywoławczy w stosunku rocznym wynosi 9.500,00 zł netto. Do wylicytowanego czynszu doliczony
będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
Lokal nr 2 - pow. 54,60 m2 + grunt o pow. ca. 40m2
Czynsz wywoławczy w stosunku rocznym wynosi 8.000,00 zł netto. Do wylicytowanego czynszu doliczony
będzie podatek VAT zgodnie z przepisami
Lokal nr 3 - pow. 54,60 m2 + grunt o pow. ca. 40m2
Czynsz wywoławczy w stosunku rocznym wynosi 8.000,00 zł netto. Do wylicytowanego czynszu doliczony
będzie podatek VAT zgodnie z przepisami
W związku z koniecznością przystosowania lokali do prowadzonej działalności
i dokonania nakładów budowlanych ustala się, że w roku 2011 całkowity czynsz wynosić
będzie 1.000,00 zł brutto, a w 2012 r. całkowity czynsz wynosić będzie 5.000,00 zł. brutto
Wylicytowana stawka czynszu obowiązywać będzie od roku 2013.
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, jawnie 10.03.2011r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w sali nr 1.
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium na wybrany lokal
z podaniem numeru lokalu, na konto Gminy nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 do dnia
składania ofert tj: do godz. 10.00 dnia 10.03.2011r.
(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo )

IV sesja Rady Miejskiej
- uchwałę Nr IV/22/2011 o zamiarze likwidacji
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie im. por.
Mieczysława Kalinowskiego;
- uchwałę Nr IV/23/2011 dotyczącą ceny wody
i odprowadzania ścieków (2,43zł brutto woda,
4,92zł brutto ścieki);
- uchwałę Nr IV/24/2011 o górnych opłatach za
usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i opróżniania zbiorników
bezodpływowych;
- uchwałę Nr IV/25/2011 o zasadach
przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym
zarządów osiedli;
- uchwałę Nr IV/26/2011 zmieniającą uchwałę
z 2009r. o inkasie podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości (w związku ze zmianą sołtysów);
- uchwałę Nr IV/27/2011 dotyczącą
współdziałania z Miastem Gniezno w celu

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony ( ofertowy) na dzierżawę trzech
lokali użytkowych położonych w Ośrodku Wypoczynkowym
w Skorzęcinie, przy Alei Promienistej.

- uchwałę Nr IV/32/2011 powołującą Komisję do
spraw Komunalizacji Mienia;
- uchwałę Nr IV/33/2011 o uchwaleniu planów
pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady na 2011r.;
- uchwałę Nr IV/34/2011 o rozpatrzeniu skargi
na działania Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej (skargi nie
uwzględniono);
- uchwałę Nr IV/35/2011 o zaciągnięciu
długoterminowego kredytu bankowego;
- uchwałę Nr IV/36/2011 zmieniającą
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 20112020;
- uchwałę Nr IV/37/2011 zmieniającą budżet
gminy i miasta na 2011r.
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest
na dzień 25 marca br.
(B.R.M.)

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniu 1 marca 2011r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH W WITKOWIE, PRZEZNACZONYCH DO
WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Szczegółowe informacje na temat przetargu dostępne są na stronach internetowych
www.bip.witkowo.pl i www.witkowo.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie pok.
nr 15 lub 16 lub pod nr telefonu 61 477-81-94, wew. 13 lub 14 w godz. 8.00-15.30.

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
Na dzień 3 kwietnia 2011 r. (niedziela) zostały zarządzone wybory do Rady
Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w powiecie gnieźnieńskim.
Wybory odbędą się od godz. 8:00 do 18:00. Na terenie Gminy w Okręgu Wyborczym Nr 23
w Witkowie głosowanie przeprowadzone będzie w lokalu wyborczym mieszczącym się w budynku
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1.
Z terenu Gminy i Miasta Witkowo zostaną wybrani dwaj delegaci do Rady Powiatowej Izby
Rolniczej.
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorządu rolniczego mają:
1. Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym;
2. Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych
produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku
dochodowym od osób prawnych, mających siedzibę na terenie działania izby;
3. Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady
gruntowe, mających siedzibę na terenie działania izby.
Odnośnie pkt 1. uprawnionymi do wzięcia udziału w wyborach z tytułu uiszczania podatku
rolnego, są ci podatnicy podatku rolnego, którzy są właścicielami, posiadaczami lub
użytkownikami wieczystymi gospodarstw rolnych, a więc gruntów rolnych o powierzchni
przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.
W związku z zarządzonymi na dzień 3 kwietnia 2011 r. (niedziela) wyborami do izby rolniczej
w okręgu wyborczym nr 23 - teren Gminy i Miasta Witkowo informuję, że spis osób uprawnionych
do głosowania udostępniony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, I piętro,
pokój nr 23 od dnia 14 marca 2011 r. do 18 marca 2011 r. w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 do
15:30. Udostępnienie spisu osób uprawnionych następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.
Burmistrz Gminy i Miasta
Krzysztof Szkudlarek

, Marlena Lerka.
„SCRIPTOR” z Gniezna

2-2011

str. 14

Promocja monografii pt. „Dzieje Witkowa”
W dniu 28 stycznia w Budynku Oświatowym w Witkowie odbyła się promocja
monografii pod redakcją prof. dr hab. Przemysława Hausera pt. „Dzieje
Witkowa”. Publikacja jest udokumentowaniem i utrwaleniem przeszłości
„Ziemi Witkowskiej”, zawiera wiedzę o historii Witkowa.

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof
Szkudlarek witając przybyłych gości, wśród
których znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP
Zbigniew Dolata, Pani Magdalena Czuba
w zastępstwie Posła na Sejm RP Tadeusza
Tomaszewskiego, Senator RP Piotr
Gruszczyński, Zespół Autorski - Redaktor
monografii prof. dr hab. Przemysław Hauser
oraz Paweł Anders, Katarzyna Gauze,
Sebastian Mazurkiewicz, Piotr Okulewicz
i Krzysztof Stryjkowski, Przewodniczący Rady
Miejskiej Bogusław Mołodecki i Radni Rady
Miejskiej w Witkowie, Przewodniczący
Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Zdzisław

Kujawa wraz z Radnymi Powiatu
Gnieźnieńskiego, Sołtysi, Przedstawiciele firm
i zakładów pracy z terenu Gminy i Miasta
Witkowo, Dyrektorzy Gminnych Instytucji
Kultury, Dyrektorzy Placówek Oświatowych,
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych
oraz mieszkańcy, którzy przyczynili się do
powstania monografii Witkowa. Burmistrz
w swoim wystąpieniu powiedział między

innymi, że jest dumny z wydania z serii
„Dzieje miast Wielkopolski”- monografii
„Dzieje Witkowa”. Publikacja ta została
przygotowana z myślą o tych, którzy chcą
dowiedzieć się czegoś przede wszystkim
o przeszłości i o teraźniejszości Witkowa.
Promocja pozytywnego wizerunku Gminy
oraz integracja mieszkańców jest jednym
z priorytetowych zadań Samorządu Gminy
i Miasta Witkowo.
Wychodząc naprzeciw Władze
Samorządowe w latach 2006-2010
zapoczątkowały zebranie materiałów
historycznych i opracowanie „Dziejów
Witkowa”. Burmistrz wyraził nadzieję, że

publikacja będzie pomocna ludziom młodym,
którzy lubią wyszukiwać i rozwiązywać różne
tajemnice z przeszłości, którzy czują się na
siłach wziąć udział w budowaniu przyszłości
naszego regionu. Niech publikacja ta będzie
podsumowaniem dokonań dla minionych
pokoleń i oceną naszego dziedzictwa dla
pokoleń następnych.
Czytelnikom tej lektury Burmistrz życzył

miłego spędzenia czasu przy czytaniu
publikacji. Podziękował również Zespołowi
Autorskiemu oraz wszystkim tym, którzy
przyczynili się do powstania monografii.
Przedstawiciel Zespołu Redakcyjnego
i Autorskiego Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Animacji Kultury Paweł
Anders przedstawił historię przebiegu prac
związanych z wydaniem monografii.
Prezentacji książki „Dzieje Witkowa”
dokonał redaktor naczelny prof. dr hab.
Przemysław Hauser, który omówił pokrótce
„Dzieje Witkowa” od czasów
prehistorycznych, a kończąc na

jako wartościową pozycję historyczną. Poseł
na Sejm RP Zbigniew Dolata określił
monografię jako ważny element
w kształtowaniu tożsamości mieszkańców
Gminy Witkowo. Pogratulował wydania
historii Witkowa.
Spotkanie umilił występ solistów Studia
Piosenki przy Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w Witkowie oraz występ
Witkowskiej Kapeli Odjazdowej, która
zaprezentowała Balladę Witkowską do słów
wokalisty Pana Adama Zdzuja.
Kolejnym punktem spotkania było
wręczenie przez Burmistrza podziękowań

współczesności. Podkreślił, że treści zawarte w
tej książce nie wyczerpują tematyki związanej
z dziejami Witkowa. Być może dalsze
poszukiwania źródłowe przyniosą efekty
umożliwiające przynajmniej częściowe jej
uzupełnienie i opracowanie pełniejszej
syntezy historii miasta.
Senator Piotr Gruszczyński składając
gratulacje w związku z wydaniem monografii
podkreślił, że ta książka nie dzieli, ale
zdecydowanie łączy i poprzez Dzieje Witkowa
wszyscy utożsamiamy się z naszym regionem,
z naszą Wielkopolską. Określił monografię

Zespołowi Autorskiemu za wkład pracy
związany z opracowaniem i wydaniem
monografii pt.: „Dzieje Witkowa”. Z okazji
wydania monografii o Witkowie Witkowski
Klub Kolekcjonerów zorganizował wystawę
okolicznościową pt.: „Witkowo wczoraj i dziś”.
Osoby zainteresowane mogły osobiście
porozmawiać z autorami monografii i uzyskać
autografy w otrzymanym egzemplarzu
„Dzieje Witkowa”.
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XII Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów,
Prezydentów i Starostów w tenisie stołowym
W dniu 19 lutego 2011 roku w hali sportowej Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie odbyły się mistrzostwa wielkopolski radnych w tenisie stołowym.

Wyniki mistrzostw :
W kategorii radnych gmin i powiatów - mężczyźni
I miejsce - Leszek Dobrzykowski - radny Gminy Niechanowo
II miejsce - Bogdan Wesołek - radny Gminy Kórnik
III miejsce - Jerzy Rozmiarek - radny Gminy Kórnik
IV miejsce - Roman Genstwa - radny Gminy Kórnik
W kategorii radnych - kobiety
I miejsce - Agnieszka Piaskowska - radna Gminy Kostrzyn
II miejsce - Anna Mizgajska - Z-ca Burmistrza MiG Nekla
III miejsce - Krystyna Dobraczyńska - radna Gminy Miłosław
IV miejsce - Jadwiga Balcerek - radna Gminy Kostrzyn
w kategorii burmistrzów, wójtów, starostów i prezydentów
I miejsce - Andrzej Operacz - Wójt Gminy Skulsk
II miejsce - Jarosław Goiński - Sekretarz Gminy Skulsk
III miejsce - Wojciech Majchrzak - Wójt Gminy Kołaczkowo
IV miejsce - Marian Gadziński - Z-ca Burmistrza GiM Witkowo

Organizatorami imprezy byli: Urząd

Burmistrzów, Prezydentów i Starostów oraz

Marszałkowski w Poznaniu, Stowarzyszenie

integracja sportowa środowisk

Młodych Wielkopolan w Poznaniu - Biuro

samorządowych.

Terenowe w Gnieźnie, Wielkopolski Związek
Tenisa Stołowego w Poznaniu, Urząd Gminy

W klasyfikacji końcowej - wśród gmin:

i Miasta w Witkowie, Ośrodek Kultury, Sportu

I miejsce - gmina Kórnik - 177 pkt.

i Rekreacji w Witkowie, Klub Sportowy „Stella”

II miejsce - gmina Niechanowo - 130 pkt.

w Gnieźnie i Gimnazjum im. Adama Borysa

III miejsce - gmina Kostrzyn - 105 pkt.

w Witkowie. Patronat medialny sprawowały:

IV miejsce - gmina Skulsk - 90 pkt.

Redakcja Radia Gniezno, Redakcja

V miejsce - gmina Witkowo - 70 pkt.

„Przemiany na Szlaku Piastowskim”

W klasyfikacji końcowej - wśród powiatów :

i Informacjelokalne.pl.

I miejsce - powiat poznański - 287 pkt.

Głównym celem imprezy było wyrabianie
nawyku do aktywnego wypoczynku w różnych

II miejsce - powiat gnieźnieński - 250 pkt.
III miejsce - powiat koniński - 200 pkt.

formach współzawodnictwa indywidualnego

Łącznie w imprezie udział wzięło 67

i zespołowego, popularyzacja tenisa

uczestników samorządowców biorących udział

stołowego wśród radnych gmin, powiatów

w rozgrywkach tenisa stołowego z 14 gmin

i Sejmiku Wojewódzkiego, Wójtów,

oraz z terenu 7 powiatów Wielkopolski.

Najstarszym zawodnikiem mistrzostw był

Zawody cieszą się dużym

Pan Henryk Mucha radny z Gminy Witkowo,

zainteresowaniem, gdzie integracja środowisk

a najmłodszym zawodnikiem był Bartosz

samorządowych w obszarze sportu jest także

Wojciechowski z Gniezna. Otrzymali oni

ważną dziedziną życia obok spraw

pamiątkowe statuetki.

gospodarczych, oświatowych czy

Zwycięzcy poszczególnych kategorii

inwestycyjnych.

otrzymali pamiątkowe puchary, medale oraz

Samorządowcy oprócz gry w tenisa

dyplomy. W trakcie trwania mistrzostw

i udziału w konkurencjach towarzyszących

rozegrano również dodatkowe konkurencje

mieli okazję poznać się, porozmawiać ze sobą,

towarzyszące dla wszystkich uczestników

wymienić doświadczenia w zakresie sportu,

imprezy takie jak: rzut lotką do tarczy

innych dziedzin oraz mile i rekreacyjnie

elektronicznej oraz quiz wiedzy sportowo-

spędzić wolny czas.

samorządowej, które cieszyły się dużym
powodzeniem wśród zawodników
i sympatyków tenisa stołowego.

(S.A.)
(fot. K.Ch.)

