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Konkurs urbanistyczny
W dniu 7 marca br. w hali widowiskowo - sportowej przy ul. Czerniejewskiej miało miejsce niecodzienne wydarzenie.
O godzinie 10.00 odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Urbanistycznego na Projekt Studialny pt. „Studium FunkcjonalnoPrzestrzenne Zagospodarowania Wybranych Obszarów: Witkowo, Mąkownica, Skorzęcin w Gminie i Mieście Witkowo”.

W styczniu 2013r. Burmistrz Gminy
i Miasta w Witkowie Krzysztof Szkudlarek
nawiązał współpracę z Krzysztofem
Borowskim - Profesorem z Wydziału
Architektury Politechniki Poznańskiej.
W wyniku prowadzonych rozmów dla
studentów Politechniki Poznańskiej
o kierunku Architektura i Urbanistyka został
ogłoszony konkurs na w/w projekt. W ciągu
dwóch miesięcy studenci przygotowywali

makiety z planami zagospodarowania terenu
gminy Witkowo. Prace były niezwykle ciekawe
i nowatorskie. Studenci zaprojektowali część
terenów leżących w Witkowie, Mąkownicy
i cały teren Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie. Zakres prac zawierać miał
między innymi zagospodarowanie pod kątem
zabudowy mieszkaniowej część Witkowa
leżącą przy ul. Wrzesińskiej, teren
Mąkownicy, który należało zagospodarować
jako strefę aktywizacji gospodarczej, a teren
OW Skorzęcin pod względem
wypoczynkowym uwzględniającym zabudowę
rekreacyjną. Do konkursu zgłosiło się 70

studentów, którzy złożyli 34 projekty.
Impulsem do podjęcia tego przedsięwzięcia
była potrzeba dokonania kolejnych działań
mających na celu kontynuowanie procesów
rozwoju Gminy Witkowo. Ogłoszony konkurs
miał charakter studialny, a celem było
uzyskanie różnorodnych form propozycji
programowo- przestrzennych terenu
z przedstawieniem uszczegółowionej
koncepcji urbanistycznej na planszach.

Konkurs rozstrzygany był przez Sąd
Konkursowy, któremu przewodniczył prof. dr
hab. inż. arch. Robert Ast, jurorami natomiast
byli Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo, Bogusław Mołodecki Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie,
Pani Agnieszka Pacanowska - urbanistka.
Ekspertami niezależnymi byli mgr inż. arch.
Bogumił Haremza - Dyrektor Wydziału
Architektury i Budownictwa w Starostwie
Powiatowym w Gnieźnie i mgr inż. arch.
Justyna Mikołajczak. Sędzią referentem był
prof. nadzw. dr inż. arch. Krzysztof Borowski.
I miejsce zajęła grupa, której skład

stanowiły: Iga Sawicka, Anna Kulkowska.
II miejsce zajęła grupa, w której skład
wchodziły: Emilia Maciejewska, Agnieszka
Kuś, Paulina Kucharska.

III miejsce zajęła grupa, w składzie: Martin
Novanski, Szymon Nowakowski.
Wyróżnienia otrzymały dwa zespoły.
Pierwsze wyróżnienie dla zespołu
w składzie: Magdalena Sikora, Dorota
Rogalska, Malwina Rzemykowska.
Drugie wyróżnienie otrzymał zespół

w składzie: Małgorzata Mazurek, Wojciech
Mikołajczak.
Przyznano także wyróżnienia honorowe,
które otrzymały następujące zespoły.
Pierwsze wyróżnienie honorowe
otrzymał zespół w składzie: Łukasz Marciniak,
Wojciech Łosyk.
Drugie wyróżnienie honorowe zespół:
Matylda Ludka, Maciej Grześkowiak.
Trzecie wyróżnienie honorowe zespół
w składzie: Katarzyna Skrzecz, Joanna Sielca.
Wybór projektów był niezwykle trudny,
wszystkie prace były wykonane bardzo
profesjonalnie i przedstawiały ciekawe
rozwiązania architektoniczne
zagospodarowania poszczególnych terenów.
Głównymi kryteriami oceny była, jakość
funkcjonalno-przestrzenna projektowanej
przestrzeni, estetyka, innowacyjność,
funkcjonalność urządzanej przestrzeni,
zastosowane metody projektowania
urbanistycznego i architektonicznego oraz

jakość graficzna i wizualna plansz
projektowych, a także czytelność przekazu.
Wspólna inicjatywa i powstałe prace pozwolą
na świeże i przyszłościowe spojrzenie
związane z zagospodarowaniem
poszczególnych obszarów gminy.
(S.J.)

Zdjęcia z konkursu znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
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XIV Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów
i Starostów w Tenisie Stołowym
W dniu 23 lutego 2013 roku w hali widowiskowo-sportowej w Witkowie
odbyły się XIV Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów,
Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym.

Organizatorami imprezy byli:
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
Urząd Miejski w Gnieźnie, Urząd Gminy
i Miasta w Witkowie, Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Witkowie, Klub Sportowy „Stella”
w Gnieźnie, Szkoła Podstawowa Nr 3
w Witkowie i Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Witkowie. Patronat medialny sprawowały:
Redakcja Radia Gniezno, Redakcja
„Przemiany na Szlaku Piastowskim”
i Informacjelokalne.pl.

- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Gostyńskiego,
III miejsce - Ryszard Nowakowski
- Przewodniczący Rady Miasta Sompolno
2. W kategorii radnych - kobiety.
I miejsce - Agnieszka Piaskowska
- Radna Gminy Kostrzyn
II miejsce - Anna Mizgajska
- Zastępca Burmistrza Nekli
III miejsce - Lucyna Wrzyszczyńska
- Radna Gminy Rzgów

Głównym celem imprezy było wyrabianie
nawyku do aktywnego wypoczynku w różnych
formach współzawodnictwa indywidualnego
i zespołowego, popularyzacja tenisa
stołowego wśród radnych gmin, powiatów
i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów
i Starostów oraz integracja rekreacyjnosportowa środowisk samorządowych.
Wyniki mistrzostw:
1. W kategorii radnych gmin
i powiatów - mężczyźni.
I miejsce - Leszek Dobrzykowski
- Radny Gminy Niechanowo,
II miejsce - Krzysztof Deutsch

3. W kategorii burmistrzów, wójtów,
starostów i prezydentów.
I miejsce - Andrzej Operacz
- Wójt Gminy Skulsk;
II miejsce - Krzysztof Ostrowski
- Zastępca Wójta Gminy Kórnik;
III miejsce - Wojciech Majchrzak
- Wójt Gminy Kołaczkowo
W klasyfikacji końcowej - wśród gmin:
I miejsce - gmina Rogoźno - 179 pkt.
II miejsce - gmina Niechanowo - 117 pkt.
III miejsce - gmina Kostrzyn - 95 pkt.
IV miejsce - gmina Nekla - 86 pkt.
V miejsce - gmina Golina - 85 pkt.
VI miejsce - gmina Skulsk - 83 pkt.

W klasyfikacji końcowej
- wśród powiatów:
I miejsce - powiat koniński - 426 pkt.
II miejsce - powiat gnieźnieński - 216 pkt.
III miejsce - powiat obornicki - 179 pkt.
IV miejsce - powiat wrzesiński - 121 pkt.
V miejsce - powiat poznański - 119 pkt.
VI miejsce - powiat gostyński - 54 pkt.
Łącznie w imprezie udział wzięło 100
samorządowców z 18 gmin oraz 19 powiatów
Wielkopolski.

Najstarszym zawodnikiem mistrzostw był
Pan Henryk Mucha radny z Gminy Witkowo,
a najmłodszym zawodnikiem był Maciej Kutka
radny Gminy Rogoźno. Otrzymali oni
pamiątkowe statuetki.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii
otrzymali pamiątkowe puchary, medale oraz
dyplomy. Dla reprezentacji najlepszych gmin
i powiatów przygotowano również puchary
oraz dyplomy.

burmistrzów, prezydentów i starostów
Pan Jerzy Lechnerowski.
W trakcie trwania mistrzostw rozegrano
dodatkowe konkurencje towarzyszące
przeznaczone dla wszystkich uczestników
imprezy, takie jak: rzut lotką do tarczy
elektronicznej, rzut ringo oraz rzut
woreczkami do celu.
Zawody, co roku cieszą się dużym
zainteresowaniem samorządowców, którzy

Dodatkowo w trakcie zawodów Kurkowe
Bractwo Strzeleckie z Witkowa
przeprowadziło Turniej Strzelecki z Broni
Pneumatycznej. Zwycięzcy otrzymali puchary
ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta
w Witkowie - Krzysztofa Szkudlarka.
W kategorii kobiet zwyciężyła Pani Renata
Tomaszewska, w kategorii radnych Pan
Hubert Kuszak, a w kategorii wójtów,

oprócz gry w tenisa i udziału w konkurencjach
towarzyszących mieli okazję spotkać się,
porozmawiać ze sobą, wymienić
doświadczenia w zakresie sportu i innych
dziedzin życia społecznego oraz mile
i rekreacyjnie spędzić wolny czas.
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(S.A.)

Deutsch Wagen Tour w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
W środę, 27 lutego witkowskie gimnazjum odwiedził wyjątkowy, kolorowy
Deutsch-Wagen, którym przyjechała do nas lektorka Goethe Institut, pani
Justyna Wichłacz. Deutsch-Wagen-Tour to ogólnopolski program Goethe Institut,
którego celem jest promocja nauki języka niemieckiego.

uczestników opuszczało salę zajęć
z uśmiechem na ustach, radością na twarzy
i upominkami z logo „Deutsch Wagena”. I kto

Partnerami projektu są: Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej
Niemiec, Ambasada Niemiec w Warszawie,
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
(DAAD) oraz Polsko-Niemiecka Izba
Przemysłowo-Handlowa.
Patronat honorowy nad projektem objęła
Minister Edukacji Narodowej, patronat
medialny Akademickie Radio Kampus i Radio
Bajka.

powiedział, że nauka języka nie może być
miła i przyjemna?
(E.M.)

gimnazjaliści wysłuchali argumentów za
nauką języka niemieckiego, obejrzeli
prezentację z wymiany polsko - niemieckiej
i wysłuchali niemieckich piosenek. Laureaci
konkursów otrzymali nagrody z logo Deutsch
Wagen ufundowane przez Goethe Institut.
Następnie dwie grupy uczniów klas
pierwszych wzięły udział w wyjątkowych
zajęciach z lektorką DWT. Było wesoło,
przyjemnie i kolorowo. Na przełamanie

INFORMACJA
Informuję, że od dnia 01 stycznia 2013r. nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących
obowiązku meldunkowego w oparciu o ustawę z dnia 07 grudnia 2012r.
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2012r. , poz. 1407)

Głównym sponsorem projektu jest
Volkswagen Poznań Sp. z o.o., który na jego
cele udostępnił Goethe-Institut w Warszawie
pięć nowych samochodów VW Caddy
oznakowanych logo „Deutsch-Wagen-Tour”.
Wizytę rozpoczęliśmy od spotkania dla
uczniów klas pierwszych, podczas którego

pierwszych lodów uczniowie wzięli udział
w grze „Hallo, wie geht's?, co wprowadziło
wszystkich w świetny nastrój i zachęciło do
dalszej zabawy. Gimnazjaliści układali puzzle
i rozsypanki, grali w memory, tańczyli
i malowali. A wszystko to w wyjątkowej, miłej
atmosferze. Prawie sześćdziesięciu
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Zmiany te dotyczą m. in. :
1. wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad
3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres
dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie,
2. wydłużony został termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 dni do 30 dni oraz zniesione
zostały sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,
3. przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie ma obowiązku zgłaszania informacji
o wykształceniu, obowiązku wojskowym i przedkładania książeczki wojskowej,
4. istnieje możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego poprzez pełnomocnika,
5. wydłużony został okres wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3
do 6 miesięcy,
6. zniesiony został obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów,
7. zniesiony został obowiązek właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów
pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,
8. zniesiony został obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej,
obywateli państw EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie
przekraczający 3 miesięcy.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

VI Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gnieźnie w Tenisie Stołowym
W dniu 26 lutego w hali widowiskowo-sportowej w Witkowie miały miejsce VI Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gnieźnie w Tenisie Stołowym. W zawodach brało udział 130 strażaków. Celem zorganizowania zawodów była popularyzacja tenisa stołowego wśród druhów
zrzeszonych w OSP, integracja środowiska ochotniczych straży pożarnych w powiecie gnieźnieńskim, a także zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Uczestnicy zostali podzieleni na kategorie
dziewcząt i chłopców oraz na poszczególne
kategorie wiekowe.
W kategorii dziewcząt na podium stanęli:
- Szkoły Podstawowe:
I miejsce - Weronika Janowicz,
II miejsce - Martyna Karasiewicz,
III miejsce - Klaudia Kamińska.

- Gimnazjum:
I miejsce - Dominik Maciejewski,
II miejsce - Patryk Liberkowski,
III miejsce - Miłosz Krawczyk,
- Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Michał Konicki,
II miejsce - Michał Skiba,
III miejsce - Filip Cichocki.

Zdziechowa (84 pkt.)
Każdy finalista otrzymał medale
upamiętniające uczestnictwo w VI
Mistrzostwach Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gnieźnie w Tenisie Stołowym.

Pamiątkowymi statuetkami wyróżniono
najstarszego zawodnika, który brał udział
w rozgrywkach Pana Feliksa Kościelskiego
(75 lat) oraz najmłodszą zawodniczkę Alicję
Zamiarę (8 lat).
(S.J.)

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne
- Gimnazjum: I miejsce - Paulina Wolnowska,
II miejsce - Jagoda Zakrzewska, III miejsce Katarzyna Plucińska.
- Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Hanna Poradka,
II miejsce - Kamila Kubasiak,
III miejsce - Patrycja Marchwicka.
Wśród chłopców zwyciężyli:
- Szkoły Podstawowe:
I miejsce - Jakub Magda,
II miejsce - Sebastian Mudrak,
III miejsce - Paweł Kozłowski,

Wśród mężczyzn w wieku 21-35 lat:
I miejsce - Damian Krawczyk,
II miejsce - Szymona Pawlak,
III miejsce - Adrian Krawczyk.
Wśród Gminnych Jednostek OSP zwycięzcą
okazała się Jednostka OSP Witkowo, która
uzyskała 343 pkt., drugie miejsce zajęła
Jednostka OSP Niechanowo (313 pkt.),
a trzecie miejsce - OSP Gniezno (156 pkt.).
Wśród jednostek OSP najlepsza była OSP
Gurówko (205 pkt.), następnie OSP Witkowo
(132 pkt.), a III miejsce zajęła OSP

„PROMYK” w Witkowie

1%

Uprzejmie informujemy ludzi dobrej woli, chcących
wesprzeć działalność organizacji Pożytku Publicznego
prosimy o przekazanie 1% podatku na sprzęt
rehabilitacyjny i cele statutowe Stowarzyszeniu
Rehabilitacyjno-Kulturalnemu „PROMYK” w Witkowie
KRS 000055368-Witkowo
Zarząd „PROMYK”

str. 5

3-2013

Aktywne Kobiety z Małachowa na strzelnicy
Członkinie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet z Małachowa zmierzyły
się w zawodach strzeleckich, których organizatorem było Kurkowe Bractwo
Strzeleckie w Witkowie.

Wyjazd na strzelnicę odbył się 19 lutego
i cieszył się dużym zainteresowaniem ze
strony uczestniczek. Po podsumowaniu
najlepszy wynik w zawodach wystrzelała Pani
Urszula Pankowska, która otrzymała
okolicznościowy dyplom od Hetmana Bractwa
Pana Bogusława Mołodeckiego. Kolejnym

punktem wizyty było zwiedzanie hali
sportowej. W rolę przewodnika wcielił się
Wicedyrektor SP nr 3 Pan Tomasz Deskowski.
Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania
wyjazdu za pomoc i życzliwość.
(Ł.G.)

Eko-Walentynki w Przedszkolu Bajka
Święto Zakochanych w Przedszkolu Bajka przybrało wyjątkową formę,
a wszystko za sprawą ogólnopolskiej akcji zbiórki zużytych baterii „Kocham recykling”. Przyłączając się do akcji przedszkolaki przypominały
o konieczności zbiórki i segregacji zużytych baterii i ochronie najbliższego
środowiska. Dobre podstawy warto zaszczepić jak najwcześniej.
To w naszych dzieciach pokładamy wielkie ekologiczne nadzieje i jesteśmy
przekonani, że takie właśnie działania będą kształtowały wśród dzieci
postawy proekologiczne.

Już w przedszkolu dzieci wiedzą,
że zużyte baterie z uwagi na swój skład
chemiczny, m.in. zawartość metali ciężkich
typu ołów czy rtęć, są odpadami
niebezpiecznymi i należy je segregować
i utylizować. Niestety, każdego roku kilka
tysięcy ton baterii trafia do ziemi. My je
wyrzucamy przez naszą niewiedzę, lenistwo,
a nawet - głupotę! To „nasz prezent” dla

naszych dzieci i ich dzieci. Gdy dorosną,
zapewne nas znienawidzą, że zatruliśmy im
planetę! A przecież wolimy, żeby nas
wspominały z miłością. Zbierajmy je więc,
segregujmy i nie wyrzucajmy ich do śmieci,
a co najważniejsze uczmy swoje dzieci, aby
dobre rozwiązania i działania stały się dla nich
nawykiem. Nad całością przedsięwzięcia
w budynku przy ul. Powstańców
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Wielkopolskich czuwały panie: Kamila Dolata
i Sylwia Nowicka, a patronat nad akcją objęły
dzieci z grupy IV „Przyjaciele Smoka
Wawelskiego”. Idea akcji była prosta - z okazji
Walentynek postanowiliśmy zrobić drobną
rzecz, z sercem, także dla Ziemi. Warto ją
przecież kochać!!! Należało wcześniej
pozbierać zużyte baterie i przynieść na akcję
Walentynową do przedszkola w dniu 14

lutego. Każde dziecko, które przyłączyło się
do akcji, otrzymało lizaka w kształcie
serduszka, jako symbol troski o środowisko. To
oczywiście tylko symbol, ale bardzo ważny pokazujący, że nasza troska o środowisko
może i powinna składać się z takich drobnych,
ale bardzo ważnych codziennych nawyków,
jak choćby segregowanie baterii i nie
wyrzucanie ich do śmieci. Akcja miała na celu
okazanie szacunku i miłości do Ziemi oraz
zaszczepienie postawy proekologicznej
u dzieci oraz ich rodziców. Śmiało można
stwierdzić, że wszystkie Przedszkolaki i ich
rodzice kochają recykling. Udało się nam
zebrać około 25 kg zużytych baterii.
Dziękujemy za wsparcie i liczny udział w akcji!
(K.D., S.N.)

Narada roczna KP PSP w Gnieźnie

Planszoteka

W dniu 13 lutego odbyła się narada roczna, podsumowująca działalność
Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży LIDER od października
(raz w miesiącu) organizuje we współpracy z Urzędem Gminy i Miasta
Witkowo spotkania przy grach planszowych.

Podczas spotkania Komendant Powiatowy
PSP mł. bryg. mgr inż. Marek Wegner omówił
działalność operacyjno - szkoleniową,
kontrolno - rozpoznawczą,
kwatermistrzowsko-techniczną, finansową

PSP w Gnieźnie, a samochód strażacki
dotychczas użytkowany przez gnieźnieńskich
strażaków został pr zekazany OSP
w Skorzęcinie. W spotkaniu tym uczestniczył
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof

i kadrowo-organizacyjną w roku 2012.
Komendant przedstawił także zadania
i zamierzenia na rok bieżący. Uroczystym
elementem spotkania było przekazanie
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego KP

Szkudlarek, który otrzymał pamiątkową
statuetkę oraz medal okolicznościowy z okazji
XX-lecia powstania Państwowej Straży
Pożarnej.

Spotkania te odbywają się w budynku
oświatowym w niedzielne popołudnia od godz.
16:00 do 18:00. Zaproszenie na Planszotekę
skierowane jest do wszystkich mieszkańców
Witkowa i okolic. Dysponujemy różnego
rodzaju grami, które mogą zainteresować
zarówno dzieci, seniorów jak i wymagającą
młodzież. W swojej kolekcji mamy gry

„Packa na muchy”. Młodzież najczęściej sięga
po „Wsiąść do pociągu”, „Osadników”,
„Puerto Rico” lub „Sabotażystę”, nie sposób
wymienić tu wszystkich tytułów.
Mamy nadzieję, że nasza oferta
przyciągnie coraz większą grupę osób, które
zamiast spędzać niedzielne popołudnie przed
telewizorem lub nudząc się w domu będzie

rodzinne takie jak „Tybet”, „Dixit”,
„Carcassonne”, a dla młodszych dzieci
różnego rodzaju gry typu memory, Mini Pusy,
klocki „Jenga” , „Maken break”.
Dysponujemy różnorakimi grami
towarzyskimi lub imprezowymi, które
są szybkie w rozgrywce, wnoszą wiele
śmiechu, podnoszą poziom energii,
a równocześnie ćwiczą pamięć, refleks,
spostrzegawczość. Gry imprezowe nie mają
ograniczeń wiekowych, należą do nich:
„Prawo dżungli”, „Uga buga”, „Dobble”,

chciała spędzić ten czas na wspólnej zabawie.
Podczas Planszoteki przeprowadzany jest
konkurs, w którym można wygrać jedną
z gier. Nagrody sponsorowane są przez firmy
i mieszkańców Witkowa. Wiele gier, z których
korzystamy w czasie Planszoteki to również
dar od sponsorów, którym SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY. W trakcie trwania Planszoteki
czynna jest mini kawiarenka, gdzie
za przysłowiową złotówkę można kupić
herbatę i wypieki własnej roboty.

(S.J.)
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Z wizytą w nietypowym muzeum
W czwartek 14 lutego 2013 r. uczniowie klas 2 oraz 3 wraz z wychowawcami
z witkowskiego gimnazjum udali się na kolejną w tym roku szkolnym wycieczkę
przedmiotową. Tym razem celem podróży była Bydgoszcz, a konkretnie wizyta
i zajęcia w Muzeum Mydła i Historii Brudu.

Zajęcia w muzeum składały się z trzech
części. Na początku gimnazjaliści odbyli
podróż... „przez brudne dzieje Europy”,

podczas której zapoznali się z rolą mydła w
dziejach ludzkości. Zobaczyli ogromną rzeszę
różnorodnych eksponatów, od prymitywnych

wanien, pralek i szczotek po współczesne
urządzenia. Podczas wspomnianej podróży,
w sposób namacalny zobaczyli jak prały nasze
prababcie i babcie, gdyż miał miejsce pokaz
prania na tarze (w rolę wcielił się jeden
z gimnazjalistów). Młodzież dowiedziała się
również, kim był Plugawy Tomasz, czym
wsławił się Zabłocki, jak wyglądała higiena
naszych przodków oraz gdzie jest najwięcej
bakterii.
W dalszej części pobytu w Muzeum Mydła,
uczniowie przystąpili do zajęć praktycznych.
Celem głównym tych zajęć było własnoręczne
wytworzenie mydeł. Uczniowie zgodnie
z otrzymywanymi instrukcjiami wyrabiali
mydło, samodzielnie dobierając kolor, zapach
oraz kształt. Wszyscy z ogromnym
zaangażowaniem podjęli się tego dzieła, aby
po godzinie móc cieszyć się z efektu swojej
pracy.
Następnie uczestnicy wycieczki wzięli

udział w nietypowej lekcji chemii
przeprowadzonej przez pracownika muzeum.
Tematem zajęć było pytanie: Dlaczego mydło
się pieni? Każdy z uczniów otrzymał specjalnie
przygotowaną kartę pracy, na której udzielał
odpowiedzi do postawionych pytań. Poza tym,
podczas tej lekcji uczniowie mieli okazję
przeprowadzać liczne doświadczenia
chemiczne. Zajęcia przebiegały bardzo
sprawnie, a młodzi chemicy doświadczenia
przeprowadzili bez zastrzeżeń.
Po zakończonych zajęciach w muzeum
uczniowie udali się krótki spacer
po Bydgoszczy, podczas którego zobaczyli
Stare Miasto oraz spichlerze ciągnące się
wzdłuż Brdy. Założone cele wycieczki zostały
w pełni zrealizowane, a młodzież wróciła do
domów bogatsza w nowe edukacyjne
przeżycia i doświadczenia.

różne wyroby poligraficzne, m.in.: ulotki,
foldery, katalogi, kalendarze, plakaty,
banery, wizytówki, oprawione prace,
wyjaśniając, kto i do czego je wykorzystuje.
Wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili do
pr zedszkola ogromnie zadowoleni,
z bagażem nowej wiedzy i doświadczeń oraz

upominkami w postaci własnych
pamiątkowych pocztówek. Przedszkolaki
wraz ze swoimi paniami składają serdeczne
podziękowania p. Ewie Ławniczek za
możliwość wstępu i zobaczenia drukarni
z bliska oraz miłe i serdeczne przyjęcie.

(na)

Przedszkolaki w drukarni Copypoint
W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Edukacja czytelnicza i medialna
w przedszkolu” w dniu 4 marca dzieci z grupy III „Przyjaciele Pszczółki Mai”
i z grupy IV „Przyjaciele Smoka Wawelskiego” z Przedszkola Bajka w Witkowie
wraz z paniami wybrały się na długo oczekiwaną wycieczkę do Drukarni
Copypoint przy ulicy Świętego Wawrzyńca w Gnieźnie.

Pomysłodawczyniami wycieczki były
nauczycielki: Sylwia Nowicka i Kamila Dolata,
a jej przewodnikiem była p. Ewa Ławniczek,
właścicielka drukarni. Wizyta w drukarni
rozpoczęła się zrobieniem grupowego zdjęcia,
które przed drukarnią wykonał grafik
komputerowy. Następnie przeszliśmy do
sekretariatu, w którym przyjmowane są
zamówienia. Wielką frajdę sprawiło dzieciom
złożenie zamówienia na pocztówki z naszym
wcześniej wykonanym grupowym zdjęciem.
Każde dziecko złożyło podpis na formularzu
zamówienia. Dzieci miały możliwość
obserwacji całego procesu powstawania takiej
pocztówki. Wreszcie dotarliśmy do „studia

komputerowego”, gdzie opracowuje się pliki
do wydruku. Tam przedszkolaki zobaczyły jak
zrobione zdjęcie zostaje zmienione
i upiększone ramką, napisami i logo drukarni.
Ponieważ pocztówki były już gotowe do
wydrukowania - ruszyliśmy do serca drukarni:
Hali Maszyn. Z ogromnym zainteresowaniem
przyglądaliśmy się ogromnym maszynom.
Po raz pierwszy dzieci miały okazję zobaczyć
profesjonalne maszyny poligraficzne. Dzieci
bacznie obserwowały osoby, które obsługują
te maszyny - widziały proces rozcinania
pocztówek. Wielkość urządzeń budziły
w przedszkolakach podziw i zdziwienie. Pani
Ewa Ławniczek zaprezentowała dzieciom

3-2013

str. 8

(S.N., K.D.)

„Młodzież

zapobiega pożarom”

14 marca 2013 r. na szczeblu miejsko-gminnym zorganizowano Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ
ZAPOBIEGA POŻAROM”. Turniej ten służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, zdarzeń losowych, organizacji ochrony przeciwpożarowej
oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Tradycyjnie do eliminacji miejsko-gminnych
zgłoszeni zostali uczestnicy ze wszystkich
szkół podstawowych, gimnazjalnych z terenu
Gminy i Miasta Witkowo, z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie oraz
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
z Witkowa, Ruchocinka i Skorzęcina. Turniej
otworzył Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie

- Krzysztof Szkudlarek oraz prezes Zarządu
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Witkowie - dh. Marian Łukowski.
Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała
komisja w składzie: mł asp. Maciej Kowalczyk,
asp. Dawid Bąkowski - funkcjonariusze
pożarnictwa z KP PSP w Gnieźnie, dh Paweł
Szymański ratownik medyczny i jednocześnie,

naczelnik OSP Witkowo oraz Jolanta Barańska
pracownik Urzędu GiM w Witkowie, v-ce
prezes Zarządu M-G ZOSP RP. Turniej składał
się z 2 części: testu pisemnego i finału ustnego.
Test pisemny zawierał 20 pytań dla
poszczególnych grup. Do finału weszło po
3 zawodników reprezentujących szkoły
podstawowe i szkoły ponadgimnazjalne oraz
po zaciętej dogrywce 5 osób reprezentujących
- szkoły gimnazjalne. W części ustnej
zawodnicy odpowiadali na pytania
z wylosowanego zestawu pytań.
Za najlepszego zawodnika w grupie
I uznano Krzysztofa Lipińskiego (Szkoła
Podstawowa nr 3 w Witkowie), drugie miejsce
wywalczył Damian Kokott (MDP Witkowo),
a III miejsce Klaudia Zielińska (MDP Witkowo)
W II grupie - I miejsce zajęła Karolina Zamiar
(Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie),

II miejsca Paulina Wiącek (Gimnazjum
im. A.Borysa w Witkowie), III miejsce Kacper
Jaworski (MDP Witkowo), IV miejsce
Maksymilian Deskowski (Gimnazjum
im. A. Borysa w Witkowie), V miejsce Karol
Minior (MDP Witkowo)
W III grupie - I miejsce zajął Wojciech
Knast (MDP Witkowo), II miejsce - Weronika
Szymańska, III miejsce Joanna Robaszkiewicz
- obie reprezentantki MDP z Witkowa i Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne
upominki od radnego powiatowego Pana
Telesfora Gościniaka, a zwycięzcy nagrody
rzeczowe w postaci sprzętu komputerowego
ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta
w Witkowie Wyróżnionym przekazano książki
- albumy.
Nagrody zostały wręczone przez
Krzysztofa Szkudlarka Burmistrza Gminy
i Miasta w Witkowie i Mariana Łukowskiego
prezesa Zarządu M-G ZOSP RP w Witkowie
w towar zystwie członków Komisji
Sędziowskiej.
Podsumowując Turniej Burmistrz życzył
zwycięzcom dalszych sukcesów na szczeblu
powiatowym, przedstawiając za wzór Tomasza
Kulińskiego (autora pytań), który jest
dwukrotnym laureatem OTWP na szczeblu
krajowym.
Słowa podziękowań skierowane również
zostały do opiekunów, którzy przygotowywali
dzieci i młodzież do turnieju. Kolejny etap szczebel powiatowy OTWP odbędzie się w dniu
23 marca 2013 r. w Piekarach gmina Gniezno.
(J.B.)

Gminne Spotkanie z okazji Dnia Kobiet
W Świetlicy Wiejskiej w Kołaczkowie odbyło się Gminne Spotkanie z okazji
Dnia Kobiet. W spotkaniu tym uczestniczył między innymi Burmistrz Gminy i Miasta
w Witkowie - Krzysztof Szkudlarek wraz z małżonką, Radny Powiatu
Gnieźnieńskiego - Pan Andrzej Kwapich, Dyrektor OKSiR w Witkowie - Pan Stanisław
Rajkowski, Radny Rady Miejskiej w Witkowie - Pan Grzegorz Kaźmierczak
oraz Sołtysi gminy Witkowo. Spotkanie zorganizował wspólnie z Panią Renatą
Robaszkiewicz, Pan Ireneusz Kwapich - Sołtys Sołectwa Kołaczkowo.

Serdeczne słowa do świętujących Pań
skierowali: Burmistrz GiM Witkowo - Krzysztof
Szkudlarek, Radny Powiatu Gnieźnieńskiego Andrzej Kwapich, Dyrektor OKSiR - Stanisław
Rajkowski, Radni Rady Miejskiej w Witkowie Grzegorz Kaźmierczak i Ireneusz Kwapich.
Burmistrz GiM z okazji Święta Kobiet
przekazał Paniom smaczny upominek
w postaci tortów. Każdej Pani wręczono
również kwiatka ufundowanego przez Pana
Wojciecha Grześkowiaka oraz czekoladę
ufundowaną przez Andrzeja Kwapicha.
Podczas spotkania gościom umilała czas
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„Witkowska Kapela Odjazdowa” oraz
Magdalena Pietrowska ze Studia Piosenki
OKSIR w Witkowie. Dodatkowa atrakcją niespodzianką wieczoru było przybycie „gości
z Afryki” i z „Ameryki”, którzy zabawili
i rozśmieszyli wszystkich zebranych.
Panie uczestniczące w spotkaniu miło
spędziły czas przy wspólnym stole, spożywając
smaczne posiłki przygotowane przez Szefa
Kuchni - Pana Wojciecha. Był to wyjątkowy
wspólnie spędzony czas, a Dzień Kobiet stał się
świetną okazją do spotkania i dobrej zabawy.
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W Szkole Podstawowej nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie

Zimowe spotkanie przy ciastku i kawie

W piątek 1 lutego br. tradycyjnie już
uczniowie naszej szkoły odwiedzili gościnne
progi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Witkowo. Krótki występ uczniów z klas IV - VI
umilił Seniorom ich „zimowe spotkanie
przy ciastku i kawie”. Wspólnie
zastanawialiśmy się nad tym, po co w życiu
potrzebne są marzenia i jak zmienia się świat.
Jak co roku nie zabrakło drobnych
upominków dla miłych Gości. Młodzi
wykonawcy zostali nagrodzeni uśmiechem,
brawami i - jak zwykle - mnóstwem słodyczy.
Serdeczne słowa i bardzo miła atmosfera tych
spotkań to najlepsza lekcja wzajemnego
szacunku. Natomiast na zaproszenie członków
Szkolnego Ogniska Misyjnego przybyła do nas
siostra Joanna Gulcz, która pracuje na
misjach w Kazachstanie. Zajmuje się tam

Również nasze szkolne zwyczaje pamiętają
o tym dniu, a organizowana poczta już nie raz
okazała się świetnym pomysłem na wyznanie
swoich uczuć. W rolę listonoszy wcielili się
uczniowie z zarządu SU, którzy wręczali
adresatom pr zepiękne walentynki.
Otrzymane laurki i upominki wzbudzały wiele
emocji i radości. Do 26 lutego 2013r. trwała
zbiórka pluszowych zabawek dla dzieci
z Afganistanu w ramach akcji humanitarnej
„Wielkopolska - dzieciom afgańskim”,
której organizatorem był Wielkopolski Urząd
Wo j e w ó d z k i . D a r y d l a m a l u c h ó w
poszkodowanych w czasie działań wojennych
zostaną przekazane przez polskich żołnierzy
podopiecznym w sierocińcach
i najbiedniejszych szkołach Prowincji Ghazni
w Islamskim Państwie Afganistanu. W akcję

rodzinnego oraz najbardziej potrzebujących
domów dziecka. Od trzynastu lat patronat
honorowy nad akcją obejmuje Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Jesteśmy
społeczeństwem wrażliwym i nieobojętnym na
los innych, potrafimy zjednoczyć się w imię
wspólnego celu i razem przyczyniamy się do
poprawy trudnej sytuacji tych dzieci. Aby
bardziej zachęcić i zaangażować uczniów,
Samorząd Uczniowski zorganizował
konkursy: na największą ilość zebranych
monet oraz na najbardziej oryginalną
klasową skarbonkę. W szkole zebraliśmy
kwotę 809,89 zł. Wszystkim, którzy brali
udział w akcjach serdecznie
dziękujemy.
W dniu 28 lutego odbył się VIII Gminny
Konkurs Ortograficzny dla uczniów
klas II i III pt. „Zostań Mistrzem
Ortografii”. Celem konkursu było
kształcenie umiejętności ortograficznych
w praktyce, wdrażanie do zdrowej rywalizacji,
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

książkowych dla zwycięzców była Gminna
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Witkowie. Pani
Katarzyna Wojtyra ufundowała dla wszystkich
uczestników czekolady, a Piekarnia Glanc
zapewniła słodki poczęstunek.
Na zakończenie organizatorki konkursu
A. Woś i B. Nowak, pogratulowały wszystkim
uczniom udziału w konkursie i życzyły, aby
dalej rozwijali swoje zainteresowania
ortografią. Również w lutym chętni uczniowie
wzięli udział w XV Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym dla dzieci
i młodzieży pod hasłem: „Twoja wiedza
i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic
złego nie zrobi nikomu”, pod patronatem
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie. Głównym
celem konkursu było poszerzenie wiedzy na
temat zachowania bezpieczeństwa
w przypadku występowania zagrożenia, jakie
niesie tlenek węgla oraz jak można się przed
nim ustrzec. Trzeba przyznać, że to temat
bardzo trudny do wyrażenia w formie

VIII Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas II i III pt. „Zostań Mistrzem Ortografii”

Wizyta siostry Joanny Gulcz

dziećmi, które ze względu na trudną sytuację
rodzinną wychowują się poza domem.
Na spotkaniu uczniowie w dużym skupieniu
wysłuchali opowieści siostry o tym dalekim
kraju, o pracy siostry na misjach.
Z zainteresowaniem obejrzeli zdjęcia
zaprezentowane w formie pokazu
multimedialnego. Na koniec zadawali
pytania. Na pamiątkę wizyty wszyscy
otrzymali obrazek Matki Bożej z modlitwą
w języku rosyjskim.
Walentynki to coroczne święto
zakochanych przypadające 14 lutego.

zaangażowały się wszystkie klasy. Wśród
zebranych zabawek znalazły się pluszowe
misie, zabawne psiaki, koty.
„Jeden grosz znaczy niewiele, ale
GÓRA GROSZA jest największa na
świecie”. Nasza szkoła, kolejny już raz,
brała udział w akcji Góra Grosza,
organizowanej w szkołach i przedszkolach
w całej Polsce. Jej celem jest zebranie
funduszy na pomoc dzieciom wychowującym
się poza własną rodziną, w tym na tworzenie
i dofinansowanie domów dla dzieci,
rodzinnych domów dziecka, pogotowia
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propagowanie w środowisku idei wspólnej
odpowiedzialności za język polski. Dwunastu
uczestników wyłonionych w eliminacjach
klasowych, a następnie szkolnych przystąpiło
do rywalizacji, rozwiązując zadania
konkursowe. Praca uczniów przebiegała
w przyjaznej i miłej atmosferze. Wszyscy
zaprezentowali wysoki poziom znajomości
ortografii. Laureatami tegorocznej edycji
konkursu zostali w kategorii klas drugich:
I miejsce Aleksandra Śliwecka - Szkoła
Podstawowa nr 3 w Witkowie, II miejsce Nikola
Frejda - Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Mielżynie, III miejsce Kacper Rewers Szkoła Podstawowa nr 3 w Witkowie.
W kategorii klas trzecich: I miejsce
Norbert Michalski - Szkoła Podstawowa nr 3
w Witkowie, II miejsce Katarzyna Ceglewska Szkoła Podstawowa nr 3 w Witkowie, III
miejsce Julia Ćwiklińska - Zespół Szkolno Przedszkolny w Mielżynie. Sponsorem nagród

plastycznej. Uczniowie zastosowali
różnorodne techniki plastyczne,
a najciekawsze prace zostały wysłane do
kolejnego etapu. Ich autorami są: Amelia
Bysikiewicz, Norbert Goliński, Patrycja
Jakubowska i Julia Jóźwiak. Dzień Kobiet to
coroczne święto obchodzone 8 marca, jako
wyraz szacunku dla ofiar walki
o równouprawnienie kobiet. Ustanowione
zostało w 1910 roku. Z okazji święta
wszystkich pań i koleżanek przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego w imieniu swoim
i męskiej części społeczności uczniowskiej
złożyli wszystkim paniom w szkole
najserdeczniejsze życzenia. Dodatkowo
wręczone zostały słodkie upominki z pięknymi
i mądrymi sentencjami o kobietach. Cieszą nas
sukcesy naszych uczniów, ich wrażliwość
i pamięć o innych.
(sp)

Przedszkolaki pomagają zwierzętom leśnym Z przyrodą za pan brat
W piątek 15 lutego 2013 r. w witkowskim gimnazjum odbył się II Międzyklasowy Turniej
Przyrodniczy pod hasłem „Z przyrodą za pan brat”.

W minionym miesiącu zakończyła się akcja, którą podjęły przedszkolaki
wraz z rodzicami z Przedszkola Miejskiego „Bajka”.

Od jesieni ubiegłego roku zbieraliśmy
kasztany, żołędzie i orzechy, jako zimowe
zapasy dla zwierzyny leśnej. W listopadzie
odbył się pierwszy wyjazd uświadamiający
dzieciom potrzebę dokarmiania zwierząt
w powidzkim lesie. Korzystając z obecności
w Szkółce Leśnej - Powidz „Dolina”,

w nich przywiezione zapasy. Były
zgromadzone kasztany, żołędzie, orzechy
oraz marchew, jabłka i ziarna zbóż. Dzieci
w pełni wykorzystały leśne uroki zimy
i wspaniałej zabawy nie było widać końca.
Na rozgrzewkę oprócz zabaw na śniegu
uczestniczyliśmy w ognisku z kiełbaskami

uczestniczyliśmy w spotkaniu z leśniczym
i myśliwym, którzy w bardzo ciekawy sposób
zainteresowali dzieci ekosystemem leśnym.
Tym razem też tak było, zmieniła się tylko
aura panująca na dworze. W ogromnych
zaspach przy obecności myśliwego dzieci
maszerowały do paśników, by pozostawić

i ciepłym napojem zorganizowanym w Szkółce
Leśnej - Powidz. Panowie podziękowali nam
za troskę o zwierzynę leśną i na pamiątkę
pobytu przekazali budki lęgowe dla ptaków,
które zawiesiliśmy w otoczeniu przedszkola.
W imieniu przedszkolaków dziękujemy za
miłe spotkanie.
(A.G.)

Celem turnieju było m.in.: rozbudzanie
wśród uczniów zainteresowań światem
przyrodniczym, jego różnorodnością,
bogactwem i pięknem; zachęcanie uczniów do
samodzielnego zdobywania i pogłębiania
wiedzy o wzajemnych oddziaływaniach
elementów środowiska przyrodniczego
i działalności człowieka; odkrywanie pasji
i uzdolnień wśród młodzieży, inspirowanie
i rozwijanie zainteresowań naukami
przyrodniczymi; korelowanie treści
z przedmiotów przyrodniczych: biologii,
chemii i geografii oraz kształcenie
umiejętności współpracy w grupie, rywalizacji
z zasadami „fair-play”. Turniej został
zorganizowany przez p. Wacławę Filińską
oraz p. Tomasza Majchr zaka,
a adresatami byli uczniowie klas drugich.
W turnieju wzięło udział sześć 4-osobowych
drużyn reprezentujących poszczególne klasy.
Uczniowie podczas turnieju zmierzyli się
z 14 zadaniami, które obejmowały treści
z zakresu biologii, chemii oraz geografii.
Zadania były różnorodne i wymagały
od drużyn nie tylko wiedzy, ale przede

wszystkim wykorzystania jej w działaniu
praktycznym. Oto niektóre tytuły zadań:
Komórkowe, co nieco (rozpoznawanie
komórek i ich budowy), Życie leśnego
mrowiska (dyktando przyrodnicze), Piękna
nasza Polska cała (rebusy), Z wizytą
u Mendelejewa (praca z układem
okresowym), W świecie roślin (rozpoznawanie
liści drzew) itp. Rywalizacja była wyrównana,
a różnice punktowe minimalne.
W ostatecznym podsumowaniu okazało
się, że:
I miejsce - klasa IId uzyskując tytuł
„Super Arcymistrza Przyrody”
II miejsce - klasa IIf uzyskując tytuł
„Arcymistrza Przyrody”
III miejsce - klasa IIe uzyskując tytuł
„Mistrza Przyrody”
IV miejsce - klasa IIa uzyskując tytuł
„Super Znawcy Przyrody”
V miejsce - klasa IIc uzyskując tytuł
„Znawcy Przyrody”
VI miejsce - klasa IIb uzyskując tytuł
„Przyrodnika”.
(na)

Katalog Firm

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 27 lutego 2013r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WIEKOWIE, PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAZY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ,
w dniu 6 marca 2013r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI , POŁOŻONYCH W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM
W SKORZĘCINIE, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODE BEZPRZETARGOWEJ,
w dniu 15 marca 2013r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI , POŁOŻONYCH W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM
W SKORZĘCINIE, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODE PRZETARGU
oraz w dniu 19 marca 2013r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE, PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAZY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.
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Gimnazjalistki z Witkowa w Poznaniu
Parki Krajobrazowe to obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze,
historyczne i kulturowe, w których ochrona przebiega w warunkach racjonalnego
gospodarowania. Tworzone są rozporządzeniem wojewody, po uprzednim
uzgodnieniu z miejscowymi organami samorządu terytorialnego.
W województwie wielkopolskim istnieje 13 parków krajobrazowych.
Organizacyjnie podlegają one Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu. W większości parków krajobrazowych
wytyczono gęstą sieć oznakowanych szlaków turystycznych, umożliwiających
poznanie przyrody i krajobrazu.

Parki Krajobrazowe Wielkopolski:
Lednicki PK, Nadgoplański Park
Tysiąclecia, Nadwarciański PK, Dolina
Baryczy PK, PK im. Gen. Dezyderego
Chłapowskiego, PK Promno, PK
Puszcza Zielonka, Powidzki PK,
Przemęcki PK, Pszczewski PK,
Rogaliński PK, Sierakowski PK,
Żerkowsko - Czeszewski PK.
5 marca 2013r. w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu odbył się IV etap (wojewódzki) XII
Edycji Konkursu „Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski”. Celem konkursu
jest zdobywanie wiedzy dotyczącej parków
krajobrazowych Polski, poszerzanie
wiadomości z zakresu ekologii, ochrony
przyrody i środowiska.
Powidzki Park Krajobrazowy
reprezentowały laureatki etapu okręgowego,
a zarazem uczennice Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie. Konkurs
odbył się w styczniu 2013r. w Budzisławiu
Kościelnym. Naszą gminę reprezentowały:
Magdalena Chyba, Daria Jedwabna,
Daria Knast i Izabela Ratajska. Test,
który rozwiązywali wszyscy uczestnicy
konkursu składał się z 25 pytań, z których 16
to tzw. pytania ogólne (identyczne we
wszystkich województwach, dotyczące ogólnej
wiedzy przyrodniczej i ekologicznej),

pozostałe 9, to pytania dotyczące parków
krajobrazowych województwa
wielkopolskiego oraz musieli wykazać się
umiejętnością rozpoznawania gatunków
chronionych roślin i zwierząt. W IV etapie
tegorocznego konkursu brało udział 12
drużyn, które reprezentowały poszczególne
Parki Krajobrazowe Województwa
Wielkopolskiego.
Uczennice Gimnazjum im. A. Borysa
w Witkowie zajęły IV miejsce, zdobywając
118 punktów na 180 możliwych. Szkoda, że
nie udało się naszym gimnazjalistkom stanąć
na podium.

I m-ce drużyna PK Puszcza Zielonka

II m-ce drużyna Pszczewski PK

III m-ce drużyna PK im. Dezyderego
Chłapowskiego

IV m-ce drużyna Powidzkiego Parku
Krajobrazowego
Konkurs przebiegał w bardzo miłej
i życzliwej atmosferze. Każda z uczestniczek
otrzymała dyplom i wartościowe nagrody.
Jedną z nagród jest 5 dniowy udział
w warsztatach ekologicznych
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
w Chalinie, mieszczącego się na
terenie Sierakowskiego Parku
Krajobrazowego.
(I.B.)
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Kobiety Świętowały
8 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej
okazji ponad 80 Pań z Ruchocinka i Dębiny, świętowało ten dzień w Świetlicy
Wiejskiej w Ruchocinku. Już od kilku lat Panie spędzają ten wieczór razem.

Życzenia złożyli: Sołtys Ruchocinka
Henryk Szymański wraz z Radą Sołecką
Sołectwa Ruchocinek. Do życzeń każda z
uczestniczek spotkania otr zymała
symboliczną różyczkę. W szczególny sposób
podziękowania zostały skierowane do Pań:
Hanny Czaplickiej, Wioletty Nowaczyk,
Zenony Szymańskiej, Łucji Mikołajewskiej,
Barbary Wasiewicz, Katarzyny Kiełczewskiej,

Jolanty Krause, Arlety Bekas, Joanny
Adamczewskiej, które zawsze chętnie
udzielają się w organizacji różnego typu
imprez zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Panie mile spędziły ten czas przy wspólnej
kawie i ciastku, program imprezy
przygotowany przez organizatorów był
bardzo bogaty, a gościom czas umilał zespół
muzyczny.
(A.Sz.)

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

Niezapomniany Dzień Kobiet w Małachowie
W niedzielę, 10 marca w Świetlicy Wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc odbyło
się spotkanie okolicznościowe z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Na
zaproszenie Łukasza Grabowskiego - Radnego Rady Miejskiej w Witkowie oraz
panów z Rad Sołeckich licznie przybyły mieszkanki Małachowa Złych Miejsc,
Małachowa Szemborowice, Małachowa Wierzbiczany i Witkówka.

Szkolny konkurs recytatorski
8 lutego 2013 r. odbyła się kolejna
edycja Szkolnego konkursu recytatorskiego
przygotowanego przez p. M. Frąckowiak.
Uczestniczyli w konkursie uczniowie kl. 0VI. Recytowali wiersze wybrane przez siebie
lub wychowawców. Uroku dodały stroje.
W kategorii kl. 0-III: I miejsce zajął
uczeń Jakub Białas (kl.III), II miejsce uczeń
Eryk Klonn (kl. II), III miejsce uczeń Damian
Marciniak (kl. 0), wyróżniono Natalię Klonn
i Jakuba Sucholasa.
W kategorii uczniów kl. IV-VI: I miejsce
Ludwik Kneblewski (kl.VI),
II miejsce Remigiusz Swat (kl.V),
III miejsce Dominik Białas (kl.VI).
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz książki ufundowane przez
Wydawnictwo GWO.

przez Stowarzyszenie „Wiara Lecha”.
Dwie uczennice kl. I Weronika
Kneblewska i Nikola Swat wzięły udział
z rodzicami i wychowawcą Ewą Popek
w uroczystości wręczenia nagród
w Bibliotece Publicznej w Gnieźnie.
Obejrzały prezentację o powstaniu,
odebrały nagrody oraz gratulacje. Nikola
narysowała pomnik w Witkowie, a Weronika
metodą wydzieranki przedstawiła grób
poległego powstańca. To kolejny sukces
plastyczny maluchów!
„Zwierze nie jest rzeczą”
Pod tym hasłem uczniowie kl. 0-1
przedstawili program artystyczny dla
zaproszonych rodziców, kolegów ze szkoły
oraz gości. Celem było uwrażliwienie na los
zwierząt w czasie zimy - ptaków oraz
bezdomnych psów i kotów. Zbierano

Na początku głos zabrał Łukasz
Grabowski który powitał wszystkich oraz
życzył wszystkim paniom, aby panowie
patrzyli na nie tak samo przez cały rok, jak
patrzą 8 marca.
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz GiM
w Witkowie - Pan Krzysztof Szkudlarek, Pan
Andrzej Kwapich - Radny Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego oraz Pan Stanisław
Rajkowski Dyrektor OKSiR-u.
Na ręce Pani Sołtys Elżbiety Grabowskiej
Pan Krzysztof Szkudlarek złożył
okolicznościowy bukiet kwiatów. Ponadto
szczególne słowa uznania i podziękowania,
a także serdeczne życzenia z okazji Dnia
Kobiet usłyszały panie pełniące funkcje
publiczne: Pani Barbara Nowaczyk - Sołtys
Witkówka, Pani Elżbieta Grabowska - Sołtys

Małachowa Złych Miejsc, Pani Maria Kosz Przewodnicząca Koła Gospodyń
w Małachowie, Pani Renata Szalaty członkini
Rady Soleckiej w Małachowie Złych Miejsc oraz
Pani Urszula Pankowska - Prezes Kółka
Rolniczego w Małachowie. Mile spędzany czas
urozmaicały występy zorganizowane przez
OKSiR Witkowie oraz niezwykle ciekawa
wystawa rękodzieł zorganizowana przez
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet.
Symboliczny kwiat, kawałek ciastka i kawa
- skromne, lecz jakże ważne spotkanie, które
miało na celu podkreślenie roli kobiet
w lokalnej społeczności.
Współorganizatorami spotkania byli
mężczyźni z Rady Sołeckiej w Małachowie
Złych Miejsc - Pan Stanisław Wesołowski i Pan
Mariusz Rurek.
(Ł.G.)

Ciekawostki z kl. 0 - 1
Wyróżnienie w powiatowym konkursie
plastycznym „Chwała bohaterom”
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919
oczami najmłodszych zorganizowanym

również karmę dla zaprzyjaźnionego
schroniska oraz wzbogacono ptasią
stołówkę. Kolejnym punktem będzie lekcja z
weterynarzem w schronisku
w Katarzynowie.
„Wszyscy lubimy czytać”
To hasło kampanii czytelniczej w ramach
ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta
Dzieciom”. W lutym uczniowie realizowali
zajęcia o pr zyjaźni, pracowitości
i współpracy na podstawie książki
A. Lindgren - Dzieci z Bullerbyn. Słuchały
przez tydzień opowieści o dzieciach,
wykonały ilustracje oraz obejrzały film.

1% NA SZLACHETNY CEL - HDK WITKOWO
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy podatnik może
przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 1% przekazany na
polski czerwony krzyż to dobry wybór - 85 lat tradycji zobowiązuje. Nie musisz już samemu
wpłacać pieniędzy wystarczy, że dopiszesz poniższe informacje w formularzu PIT- 37:
- w poz. 124: PCK
- w poz. 125 nr KRS: 0000225587
Zapraszamy na akcje poboru krwi, które odbędą się w 2013 roku:
15.06.2013r., 14.09.2013r., 07.12.2013r. od godz.8:30 w sali OSP Witkowo

Ewa Popek
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Prośba o pomoc w zidentyfikowaniu zdjęć

Dane kontaktowe

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie współpracuje przy opracowywaniu albumu
fotograficznego Pana Konrada Kazimierza Czaplińskiego pt. „WITKOWO Miasto
tradycji, młodości i rekreacji”.
Autor przygotowywanego wydawnictwa za naszym pośrednictwem prosi o pomoc
w zidentyfikowaniu osób oraz uroczystości uwiecznionych na poniższych zdjęciach. Osoby mogące
przekazać jakiekolwiek informację na temat prezentowanych zdjęć prosimy o kontakt
telefoniczny 61 4778 194 lub mailowy promocja@witkowo.pl.

Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Telefony

Pomnik w Mielżynie - zmiana po czterdziestu latach

Centrala - Biuro Informacji: tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855
e-mail: info@witkowo.pl
Sekretariat: tel. 61 4778 194 (w. 38) e-mail: sekretariat@witkowo.pl
Sekretarz: tel. 61 4778 194 (w. 21) e-mail: sekretarz@witkowo.pl
Skarbnik: tel. 61 4778 194 (w. 17) e-mail: skarbnik@witkowo.pl
Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic
i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24)
e-mail: infrastruktura@witkowo.pl
Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne
i drogowe: tel. 61 4778 194 (w. 24) e-mail: przetargi@witkowo.pl
Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13)
e-mail: gospodarka@witkowo.pl
Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13)
e-mail: srodowisko@.witkowo.pl
Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194
Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35)
e-mail: usc@witkowo.pl
Ewidencja ludności tel. 61 4778 194 (w. 33) e-mail: elud@witkowo.pl
Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe
tel. 61 4778 194 (w. 32)
Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 4778 194 (w. 32)
e-mail: kadryugim@witkowo.pl
Biuro Rady Miejskiej tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: rada@witkowo.pl
Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23)
Promocja tel. 61 4778 194 (w. 31) e-mail: promocja@witkowo.pl
Oświata tel 61 4778 194 (w. 18) e-mail: oswiata@witkowo.pl
Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18)
e-mail: obronacywilna@witkowo.pl
Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa tel. 61 4778 194
(w. 25) e-mail: podatki@witkowo.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy,
wystawianie faktur VAT, sporządzanie listy płac, prowadzenie
spraw ZUS, prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego
tel. 61 4778 194 (w. 14) e-mail: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl
Księgowość tel. 61 4778 194 (w. 15) e-mail: ksiegowosc@witkowo.pl

W związku ze zbliżającymi się w tym roku obchodami
95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 członkowie Witkowskiego Klubu
Kolekcjonerów oraz Związku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
wystąpili do Burmistrza GiM Witkowa z inicjatywą
dotyczącą kompleksowego remontu pomnika w Mielżynie.
Obelisk poświęcony jest rozstrzelanym przez Niemców
w 1939r. dwóm powstańcom wielkopolskim z Witkowa.
Powstał w 1962 roku w wyniku działań ówczesnego
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
Za stosowne uznano podjęcie działań mających na celu zmianę wyglądu tego miejsca m.in.
poprzez całkowitą likwidację ogrodzenia oraz montaż nowego pomnika i tablicy. Projekt pomnika
przedstawiony zostanie przez WKK. Pomysł zyskał akceptację Rady Miejskiej.
(M.Z.)
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Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
e-mail: ugim@witkowo.pl, witkowo@witkowo.pl,
WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 61 4778 491
e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197
e-mail: biuro@zgk-witkowo.pl www: www.zgk-witkowo.pl
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji tel. 61 4779 277
e-mail: oksir@skorzecin.net.pl www: www.skorzecin.net.pl
Biblioteka Publiczna Witkowo tel. 61 4778 162
e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl www: www.biblioteka-witkowo.com.pl
Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28)
e-mail: krzysztof.tamiola@wodr.poznan.pl
Policja tel. 61 4260 360, 61 4260 361, 61 4260 362
Straż Pożarna tel. 61 4778 188
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Energetyczne 991
Europejski Numer Alarmowy 112

X Wielkanocny Turniej Klas I-III Szkół Podstawowych
Za nami kolejna, jubileuszowa edycja Wielkanocnego Turnieju Klas I-III Szkół Podstawowych. W minioną niedzielę najmłodsi
uczniowie już po raz dziesiąty spotkali się by w duchu zabawy i sportowej rywalizacji spędzić popołudnie. Podczas imprezy
zorganizowanej przez: Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Gminną Komisję Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i placówki oświatowe nie zabrakło emocji, zabawy i tego co bardzo
cieszy dzieci, czyli wielkanocnych prezentów. Celem tegorocznego turnieju było upowszechnienie kultury fizycznej
dzieci i młodzieży oraz zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego w myśl hasła:
„Wychowanie poprzez sport - edukacją jutra”.

Punktualnie o godz. 15.00 hala
widowiskowo - sportowa zapełniła się
młodymi sportowcami, rodzicami gotowymi
do głośnego dopingu oraz licznie przybyłymi
mieszkańcami gminy Witkowo.
Do tegorocznej edycji imprezy przystąpiły
reprezentacje trzech szkół podstawowych

Rewizyjnej Rady Miejskiej Pana Henryka
Muchy, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
w Witkowie Pani Anny Pawluk, Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie
Pani Urszuli Potaś. W swoim przemówieniu
życzył uczestnikom osiągnięcia bardzo
dobrych wyników, przypomniał, że pomimo

z terenu gminy Witkowo tj. Szkoły
Podstawowej nr 3, która wystawiła po dwie
drużyny, Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Mielżynie. Kiedy wszystkie wolne miejsca
w hali zostały wypełnione przystąpiono
do oficjalnego rozpoczęcia imprezy.
Na początek, zgodnie z tradycją, młodzi
sportowcy ze wszystkich szkół wraz
z opiekunami dumnie przemaszerowali wokół
płyty boiska, by zaprezentować się
zgromadzonej publiczności, po czym
uroczystego otwarcia turnieju dokonał
zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński. W towarzystwie:
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - Pana
Mariana Walczaka, Przewodniczącego Komisji

sportowej rywalizacji, podstawowym celem
turnieju jest dobra zabawa, rekreacja
i integracja. Podkreślił także, że każdy
sportowiec biorący udział w turnieju jest już
wygranym, ponieważ najważniejszy jest sam
udział i chęć poprawiania swojej kondycji
fizycznej. Na zakończenie burmistrz złożył
wszystkim zebranym serdeczne życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Następnie uczniowie z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego z Mielżyna zaprezentowali,
krótki program artystyczny, po którym
w imieniu wszystkich dzieci złożyły na ręce
burmistrza mały upominek, będący
podziękowaniem za zorganizowanie turnieju.
Po uroczystym otwarciu przyszedł czas na
rozgrzewkę pod okiem nauczycieli

wychowania fizycznego, po której rozpoczęły
się sportowe zmagania. Rywalizacja
drużynowa odbywała się w trzech kategoriach
wiekowych. Konkurencje przygotowane
zostały dla klas I, II i III, tak, by poziom ich
trudności odpowiadał uczniom. Przystępujące
do zmagań drużyny składały się z dziesięciu
sportowców oraz rodzica lub opiekuna. Jako
pierwsi rywalizację rozpoczęli uczniowie klas
pierwszych, na których czekały takie
konkurencje jak: slalom matematyczny, tor
przeszkód, wyścigi kangurów, wieszanie

prania i przenoszenie piłki w siadzie.
Drugoklasiści musieli sprawdzić się w bardziej
wymagających konkurencjach, takich jak:
balonowy wyścig z sadzeniem ziemniaków,
wyścig z kołami „hula-hop”, sztuka mijania,
tor przeszkód oraz wyścig Formuły 1.
Na uczniów klas trzecich czekały natomiast:
wyścig z kozłowaniem, bieg sztafetowy,
przekładanie kartonów, slalom między „hulahop” i bieg z przenoszeniem piłek.
Konkurencje przygotowane przez
organizatorów były bardzo różnorodne
i wymagały połączenia sprawności fizycznej
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z umysłową. Ciekawe rozgrywki oprócz nutki
sportowej rywalizacji, dostarczały młodym
sportowcom ogrom radości, o czym świadczyły
ich zadowolone miny. Jak zawsze nie
brakowało również wielkich emocji, o czym
najlepiej wiedzą rodzice, którzy dawali
z siebie wszystko, nie tylko gdy dopingowali
swoje pociechy, ale także gdy brali czynny
udział w konkurencjach.
Po zakończeniu zmagań każdej grupy
wiekowej na zawodników czekały
wielkanocne prezenty, a gdy wszystkie
konkurencje dobiegły końca, młodzi
sportowcy odebrali z rąk przedstawicieli władz
samorządowych pamiątkowe medale.
Dodatkowo każda szkoła otrzymała puchar
oraz talony na sprzęt sportowy
w wysokościach: 500 zł - Szkoła Podstawowa
nr 3, 300 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mielżynie i 200 zł - Szkoła Podstawowa
w Gorzykowie. Wszyscy zgromadzeni na
imprezie mogli obejrzeć okolicznościową
wystawę prac plastycznych pt.: „Wielkanoc
2013”, zajadać się słodyczami rozdawanymi
przez zające, a także spróbować pysznych
ciast upieczonych przez rodziców uczniów
Szkoły Podstawowej nr 3 w Witkowie.
W Podsumowaniu turnieju Zastępca
Burmistrza Marian Gadziński, gratulował
zawodnikom zdobytych nagród i wyróżnień,
podziękował za uczestnictwo i zaangażowanie
w poszczególnych konkurencjach. Specjalne
podziękowania zastępca skierował do

nauczycieli, którzy przygotowali całą oprawę
turnieju oraz czuwali nad jego sportowym
przebiegiem, podziękował też opiekunom,
nauczycielom, którzy sprawowali opiekę nad
uczniami.
Dziesiąta edycja turnieju była niezwykle
udana. Młodzi sportowcy mieli okazję do
rywalizacji oraz doskonałej zabawy w gronie
rówieśników, a wszyscy zgromadzeni
widzowie w miłej atmosferze spędzili
niedzielne popołudnie. Kolejny turniej już za
rok!
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„Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego 2012”
W środę 6 marca br. w Hali Widowiskowo- Sportowej odbyło się uroczyste „Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego
2012”. Jubileuszowa, piętnasta edycja imprezy zgromadziła wielu mieszkańców miasta, zaproszonych gości,
a co najważniejsze całą gamę sportowców z terenu gminy. Otrzymali oni z rąk przedstawicieli władz samorządowych
okolicznościowe podziękowania za wyniki osiągnięte na niwie sportowej oraz godne reprezentowanie gminy Witkowo.

Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania
hejnału Witkowa i występu „Witkowskiej
Kapeli Odjazdowej”. Następnie głos zabrał
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof
Szkudlarek. Na początku swojego
przemówienia powitał wszystkich
zgromadzonych w hali oraz zaproszonych
gości, wśród których znaleźli się m.in.: Andrzej
Kwapich, Telesfor Gościniak, Krystyna Żok radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,

ludzi, którzy wytrwale dążą do poprawiania
swoich wyników, nie boją się sportowej
rywalizacji i chcą być wciąż lepsi. Wszyscy
wiemy jak ważną dziedziną życia jest sport.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zdrowa
gmina to gmina wysportowana, dlatego cieszę
się kiedy patrząc na sukcesy sportowców
widzę ich zadowolenie i zaangażowanie, które
przekłada się na szerzenie kultury i sportu
w naszej gminie. Chcę gorąco podziękować

Bogusław Mołodecki - przewodniczący Rady
Miejskiej, radni Rady Miejskiej w Witkowie,
dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi,
przedstawiciele Posłów na Sejm R. P.:
Zbigniewa Dolaty, Tadeusza Tomaszewskiego
i Pawła Arndta, trenerzy oraz prezesi klubów
sportowych i organizacji pozarządowych
z terenu gminy. Zgodnie z tradycją
w podsumowaniu roku sportowego wziął
udział także gość honorowy, którym w tym
roku była Pani Marlena Gawrońska reprezentantka Polski w boksie, mieszkanka
gminy Witkowo.
- Obchodzimy dziś mały Jubileusz, gdyż już po
raz piętnasty spotykamy się by uhonorować
ludzi, którzy poświęcają swoje życie dla sportu
i propagują kulturę fizyczną. Naszą uwagę
zwracamy dziś ku wydarzeniom sportowym
i zawodnikom, którzy odnoszą sukcesy
na arenach gminy, powiatu, województwa,
a nawet kraju. Osobiście zawsze podziwiam

zawodnikom, trenerom i działaczom, bo
wiem, że osiągając tak dobre wyniki
promujecie nie tylko siebie, ale również całą
Gminę Witkowo. Miniony rok uważam za
jeden z ważniejszych na przestrzeni ostatnich
lat. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji, dzięki
którym możemy poszczycić się doskonale
zorganizowaną bazą sportową. Posiadamy
boiska ze sztuczną nawierzchnią, trzy hale
sportowe oraz nową strzelnicę sportową.
Cóż jednak znaczyłyby te obiekty gdyby nie
zaangażowanie zawodników, trenerów
i działaczy. Dlatego pragnę jeszcze raz gorąco
podziękować wszystkim osobom, które
uprawiają i wspierają sport w gminie Witkowo
- mówił Krzysztof Szkudlarek.
Po przemówieniu Burmistrza
przystąpiono do wyróżnienia pamiątkowymi
pucharami sportowców, którzy osiągnęli
najlepsze wyniki w minionym roku.
Wyróżnieni zawodnicy reprezentowali liczne

kluby i sekcje sportowe działające na terenie
gminy. Wśród nich są UKS „Iskra” działający
przy Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie, UKS „Olimp” ze Szkoły
Podstawowej nr 3, UKS „Sokoły” z Zespołu
Szkolno Przedszkolnego w Mielżynie, UKS
„Orły” ze Szkoły Podstawowej w Gorzykowie,
UKS „Błysk” reprezentujący Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego
Chłapowskiego w Witkowie, GKS „Vitcovia”,
UKS-OKSiR ORLIK, UKS „Organizator”
prowadzący sekcję modelarstwa „Sokół”
i sekcję tenisa ziemnego, Witkowski Ośrodek
Szkolenia Kierowców - LOK Witkowo oraz

sekcja szachowa „Jurand”. Ponadto
Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego
było okazją by wyróżnić zawodników, którzy
brali udział w X edycji Mistrzostw Gminy
Witkowo w Halowej Piłce Nożnej, czym
również przyczyniali się do promowania
kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta.
Witkowscy sportowcy oraz ich trenerzy
i opiekunowie z dumą i honorem odbierali
pamiątkowe statuetki z rąk zaproszonych
gości, którzy byli pod wielkim wrażeniem
liczby wyróżnionych zawodników,
reprezentujących Gminę Witkowo na różnych
arenach sportowych.
O to by zgromadzeni w hali nie narzekali
na nudę, zadbali muzycy z „Witkowskiej
Kapeli Odjazdowej” i ze studia piosenki OKSiR,

którzy swoimi występami przeplatali
uroczystość wręczania statuetek dla
sportowców.
Po uhonorowaniu sportowców głos zabrał
gość honorowy uroczystości czyli Marlena
Gawrońska, która chwilę wcześniej otrzymała
z rąk burmistrza GiM Krzysztofa Szkudlarka
pamiątkowy grawerton i bukiet kwiatów.
Sportsmenka reprezentująca klub Sportowy
„Stella” Gniezno opowiedziała
zgromadzonym o swoich licznych sportowych
sukcesach, do których zaliczyć można m.in.:
brązowy medal na Mistrzostwach Polski
seniorek, zdobycie Pucharu Polski seniorek
oraz młodzieżowe mistrzostwo kraju.
Podopieczna Artura Str zeleckiego
powiedziała, że boks trenuje
od siedemnastego roku życia i stara się
poświęcać temu każdą wolną chwilę.
Podkreśliła, że uprawianie sportu kształtuje
nie tylko sylwetkę, ale także charakter, gdyż
nie tylko zwycięstwa, ale również porażki
i godziny ciężkiego treningu dodają sił
i pomagają pokonywać przeciwności losu.
Podpowiedziała także młodym sportowcom,
że aby osiągać dobre wyniki trzeba wkładać
w swoje treningi bardzo dużo pracy i serca,
bo tylko dzięki pełnemu zaangażowaniu
można odnieść znaczące sukcesy. Zapytana
o swoje marzenia odpowiedziała, że jej celem
jest udział w mistrzostwach świata w boksie.

Następnie przyszedł czas na
przemówienia zaproszonych gości, którzy
gratulowali sportowcom tak dobrych wyników
osiąganych w różnych dyscyplinach sportu
oraz podkreślali fakt, że Gmina Witkowo
posiada bardzo dobrze zorganizowane
zaplecze sportowe, które sprzyja osiąganiu
przez młodych zawodników wysokich
wyników. Na zakończenie głos ponownie
zabrał Krzysztof Szkudlarek, który
podsumował całą uroczystość i jeszcze raz
podziękował sportowcom, działaczom oraz
wszystkim osobom, które przyczyniają się do
rozwoju sportu w Gminie Witkowo.
(W.D.)

