
 



Przekazanie Sali  
sportowej w Mielżynie użytkownikom      

 

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w 
Wadowicach. Karol, nazywany Lolkiem, 
był najlepszym uczniem w mieście, 
sportowcem i aktorem amatorem. Po 
przeprowadzce do Krakowa rozpoczyna 
studia na polonistyce na Uniwersytecie 
Jagiellońskim; przerywa je wybuch wojny. 
Jest aktorem tajnego Teatru Rapsodycznego, 
pracuje jako robotnik w kamieniołomie i 
fabryce chemicznej. W latach 1942-45 jako 
seminarzysta uczestniczy w tajnych 
kompletach Wydziału Teologicznego UJ. 1 
listopada 1946 r. otrzymuje święcenia 
kapłańskie od arcybiskupa Adama Sapiehy i 
studiuje teologię w Rzymie. Po powrocie do 
kraju zostaje wikariuszem w Niegowici i w 
Krakowie, potem prefektem i duszpasterzem 
akademickim. W 1948 r. otrzymuje stopień 
doktora. W 1958 r. Karol Wojtyła zostaje 
krakowskim biskupem pomocniczym, a w 
1964 - arcybiskupem. Uczestniczy w 

soborze watykańskim II (1962-65). W 1967 
r. otrzymuje nominację kardynalską, ale 
nadal zachowuje się niekonwencjonalnie: 
jeździ na nartach, pływa kajakiem, wakacje 
spędza ze świeckimi. We wrześniu 1978 r. 
umiera Jan Paweł I. 16 października 1978 r. 
Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża 
(po raz pierwszy od 456 lat nie zostaje nim 
Włoch), przybiera imię Jan Paweł II i 
wbrew zwyczajowi przemawia do tłumu na 
placu św. Piotra. W czerwcu 1979 r. odbywa 
pierwszą podróż do Polski, gdzie - jak pisze 
George Weigel w Świadku nadziei - 
"wywołuje rewolucję świadomości, która 
ostatecznie bez użycia przemocy powoduje 
upadek imperium sowieckiego w 
środkowowschodniej Europie". 13 maja 
1981 r. Papież zostaje postrzelony przez 
tureckiego zamachowca i niemal cudem 
unika śmierci. W 1994 ukazuje się książka 
Przekroczyć próg nadziei, światowy 

bestseller przetłumaczony na 40 języków. W 
1998 r. powstaje trzynasta encyklika Jana 
Pawła II - Fides et ratio (Wiara i rozum). 
Podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 
Papież dokonuje rachunku sumienia 
Kościoła i prosi Boga o wybaczenie jego 
win; odbywa też podróż do Ziemi Świętej - 
Jordanii, Betlejem, Jerozolimy (historyczna 
wizyta w Instytucie Pamięci Narodowej Yad 
Vashem i modlitwa przy Ścianie Płaczu). 
Rok 2001 przynosi ważną wizytę - do Grecji 
i Syrii, a także na Ukrainę. Papież nie 
rezygnuje z pielgrzymek: odwiedza z 
ekumeniczną wizytą Azerbejdżan i 
Bułgarię, podróżuje do Kanady, Gwatemali 
i Meksyku. W sierpniu w sanktuarium w 
Łagiewnikach zawierza świat Bożemu 
Miłosierdziu. W 2003 r. premierę ma 
poemat "Tryptyk rzymski". W Wielki 
Czwartek Jan Paweł II ogłasza encyklikę 
„Ecclesia de Eucharistia”. W maju Papież 
przemawia do Hiszpanów, zaś w czerwcu 
pielgrzymuje do Chorwacji – to setna, 
jubileuszowa pielgrzymka. Z orędziem 
pojednania udaje się do Bośni. W maju 2004 
ukazuje się książka "Wstańcie, chodźmy!" – 
pap ies ka "med ytac ja o b iskup im 
powołaniu". W lipcu w czasie obchodów 
uroczystości św. Piotra i Pawła w liturgii 
sprawowanej pod przewodnictwem Papieża 
bierze udział Bartłomiej I, patriarcha 
ekumeniczny Konstantynopola. W sierpniu 
pielgrzymka maryjna wiedzie Jana Pawła II 
do Lourdes. 1 lutego 2005 r. Papież trafia do 
kliniki Gemelli z powodu powikłań 
pogrypowych. Przechodzi operac ję 
tracheotomii. W czasie Świąt Wielkiej Nocy 
milczący Papież po raz ostatni, tym razem 
pośrednio, prowadzi Liturgię Wielkiego 
Tygodnia. Do uczestników Drogi 
Krzyżowej w Koloseum pisze: "W moim 
ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla 
dobra jego ciała, którym jest Kościół". 
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W dniu 17 kwietnia  
w Kościele  
p.w.św. Mikołaja  
odbyła się msza  
święta w intencji  
Jana Pawła II. 
 

2-10 czerwca 1979 r.: Swą pierwszą 
pielgrzymką do ojczyzny Jan Paweł II nadał 
impuls doniosłym wydarzeniom, które dokonały 
się w Polsce kilkanaście miesięcy później, kiedy 
powstawała "Solidarność". 
16-23 czerwca 1983 r.: Przybywam, by stanąć 
pod krzyżem Chrystusa wraz ze wszystkimi 
rodakami. 
8-14 czerwca 1987r.: Okazją do trzeciej 
pielgrzymki do Polski był Krajowy Kongres 
Eucharystyczny. 
1-9 czerwca i 13-16 sierpnia 1991r.: 
Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny. 
22 maja 1995r.: w trakcie podróży do Czech, 
Papież na krótko odwiedził Polskę - był w 
Skoczowie, Żywcu i Bielsku-Białej. 
31 maja-10 czerwca 1997r.: Papieskiej 
wizycie znowu towarzyszyły tłumy - 6 milionów 
Polaków wzięło udział w spotkaniach z 
Papieżem, ponad 6,5 mln osób oglądało w 
telewizji Mszę św. na krakowskich Błoniach, na 
którą przyszło ok. 1,5 mln wiernych. 
5-17 czerwca 1999 r.: Była to pielgrzymka 
najdłuższa, pełna dramatycznych momentów 
(nag ła  choroba  Ojca  Świę tego ) i 
bezprecedensowych zdarzeń, takich jak np. 
zap roszenie  p rezydenta  A leksandra 
Kwaśniewskiego do papamobile. 
16-19 sierpnia 2002 r.: Pielgrzymka ta 
okaza ła  s ię  pe łna  zaskaku jącyc h 
przeciwstawień. 

  Pielgrzymki do Polski 



Przekazanie Sali  
sportowej w Mielżynie użytkownikom      

  

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w 
Wadowicach. Karol, nazywany Lolkiem, 
był najlepszym uczniem w mieście, 
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- w dniach 24 i 25 lutego wspólnie z 
Sekretarzem Gminy, przedstawicielem 
przedsiębiorców i przedstawicielem 
organizacji rolniczych uczestniczyłem w 
spotkaniu zorganizowanym w Łubowie 
przez Stowarzyszenie Światowid przy 
współpracy z Programem Agrolinia, 
Fundacją Funduszu Współpracy na temat 
programu Leader+. Na spotkaniu tym 
przedstawiono główne założenia inicjatywy 
Leader+ oraz korzyści wynikające z 
nawiązania partnerstwa w regionie. 
- uczestniczyłem w ogólnych zebraniach 
mieszkańców poszczególnych sołectw, na 
których m.in. przedstawiłem sprawy 
związane z funkcjonowaniem gminy, z 
realizacją dotychczasowych zadań jak i 
plany na najbliższą przyszłość. Ponadto w 
dziewięciu Sołectwach zgodnie z 
propozycjami mieszkańców ustalono 
zakres zadań do realizacji w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich w latach 2004-2006” w zakresie 
„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona 
dziedzictwa kulturowego”.  
- uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu 
Sprawozdawczo – Wyborczym Gminnej 
Spółki Wodnej w Witkowie, na którym 
wybrano nowy Zarząd i zatwierdzono plan 
konserwacji rowów oraz budżet na rok 
2005. 
- zorganizowano spotkanie z dyrektorami 
placówek oświatowych, na którym 
omówiono między innymi: Regulamin 
Turnieju Wielkanocnego kl. I-III, zasady 
udzielania pomocy materialnej dla 
uczniów, dokonano analizy cen zakupu 
artykułów spożywczych związanych z 
przygotowaniem obiadów w stołówkach 
szkolnych. 
- w dniu 28 lutego 2005 r. podpisałem 
porozumienie pomiędzy Jednostką 
Wojskową 3229, a Gminą Witkowo 
związane z możliwością utworzenia z 
dniem 1 stycznia 2006 r. przedszkola 

samorządowego. 
- przystąpiono do I Powiatowego Konkursu 
o Unii Europejskiej – „Europa wśród 
młodzieży” organizowanego dla uczniów 
szkół gimnazjalnych przez Stowarzyszenie 
Młodych Wielkopolan. 
- uczestniczyłem w obchodach X rocznicy 
reaktywowania Gminy Powidz, 
- uczestniczono w spotkaniu z okazji 
„Światowego Dnia Inwalidy” połączonego 
z „Dniem Kobiet” zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie Rehab ilitacyjno -
Kulturalne „Promyk” Koło w Witkowie. 
- uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu 
Związku Gmin Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego. 
- odbyto spotkanie z przewodniczącymi 
Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w 
celu omówienia tematów sesyjnych oraz 
bieżących spraw Gminy. 
- wypracowano projekty uchwał na sesję 
marcową. 
- zapoznano się i przekazano do realizacji 
wnioski zgłoszone na posiedzeniach 
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej. 
- do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i 
Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
wystosowano pismo z prośbą o wyrażenie 
opinii w związku z zamiarem likwidacji. 
Filii Biblioteki Publicznej w Mielżynie. 
- z mojej inicjatywy Warszawski Ośrodek 
Ba d a n i a  S ł u c h u  „ A u d io m e x ” 
przeprowadził bezpłatne badania słuchu 58 
mieszkańcom gminy i miasta Witkowo. 
- uczestniczyłem w Konferencji na temat 
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz 
sprawy komunikacji i dróg” organizowanej 
przez Zarząd Powiatowy LOK, Starostwo 
Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Gminy i 
Miasta w Witkowie oraz 33 Bazę Lotniczą 
w Powidzu. 
- rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego z zakresu 
sportu i kultury fizycznej na 2005 r. 
Wypłynęła jedna oferta. Komisja 
konkursowa wybrała ofertę Gminnego 
Klubu Sportowego „Vitcovia” – Witkowo. 

Wartość realizacji zadania 52.500 zł. , w 
tym 9.500 zł ze środków Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
 
 Z zakresu obrotu nieruchomościami: 

 - dnia 28.02.2005r. aktem notarialnym nr 
A 191 6/0 5 d o ko nano  zamian y 
nieruchomości gminnej, stanowiącej 
działkę nr 14/47, o pow. 0,7884 ha, 
położonej w Witkowie przy ul. Braci 
Łukowskich, na nieruchomość Skarbu 

P a ń s t wa  W o js k o we j  Ag e n c j i 
Mieszkaniowej, stanowiącej działkę nr 
1909, o obszarze 0,6729 ha, położoną w 
Witkowie, przy ul. Czerniejewskiej. 
- dnia 18 lutego odbył się przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność gminy Witkowo, 
położonej w Witkowie przy ul. 
Gnieźnieńskiej, zabudowanej obiektami 
nieuruchomionej kotłowni i budynkami 
gospodarczymi, o łącznej powierzchni 
0,7675 ha. W trakcie przetargu wyłoniono 
nabywcę nieruchomości p. Remigiusza 
Kaźmierczaka, który wylicytował cenę 
220.000 zł. Wyłoniony kandydat na 
nabywc ę wycofał s ię z kupna 
nieruchomości i oświadczył, że nie 
przystąpi do podpisania aktu notarialnego. 
W związku z powyższym wpłacone przez 
pana Remigiusza Kaźmierczaka wadium 
zaliczone zostało na rzecz Gminy 
Witkowo. Następny przetarg na w/w 
nieruchomość ogłoszono na dzień 15 
kwietnia br.  
- na dzień 18.02.2005r. przygotowano II 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Witkowo, położonej w Witkowie, przy ul. 
Nowej, zabudowanej wiatą i budynkiem 
magazynowym.  
Wobec braku zainteresowanych zakupem 
ww. nieruchomości przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym. W związku z 
powyższym nieruchomość ta zostanie 
poddana sprzedaży w kolejnym przetargu. 
- w dniach 4 i 8 marca br. odbył się 
przetarg pisemny nieograniczony na 
dzierżawę nieruchomości stanowiącej część 
działki nr 153, o pow. 1.8362,5 ha, 
położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w 
Skorzęcinie, zabudowanej następującymi 
obiektami: 
- 38 domkami letniskowymi  
(w 8 segmentach) 
- budynkiem biurowo-hotelowym 
- budynkiem kuchni i jadalni 
- budynkiem klubowym, 

 

   Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo   Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
    o działalności w okresie międzysesyjnym od 21 lutego do 28 marca 2005 r.    o działalności w okresie międzysesyjnym od 21 lutego do 28 marca 2005 r.  

 
W dniu 17 kwietnia  
w Kościele  
p.w.św. Mikołaja  
odbyła się msza  
święta w intencji  
Jana Pawła II. 
 

2-10 czerwca 1979 r.: Swą pierwszą 
pielgrzymką do ojczyzny Jan Paweł II nadał 
impuls doniosłym wydarzeniom, które dokonały 
się w Polsce kilkanaście miesięcy później, kiedy 
powstawała "Solidarność". 
16-23 czerwca 1983 r.: Przybywam, by stanąć 
pod krzyżem Chrystusa wraz ze wszystkimi 
rodakami. 
8-14 czerwca 1987r.: Okazją do trzeciej 
pielgrzymki do Polski był Krajowy Kongres 
Eucharystyczny. 
1-9 czerwca i 13-16 sierpnia 1991r.: 
Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny. 
22 maja 1995r.: w trakcie podróży do Czech, 
Papież na krótko odwiedził Polskę - był w 
Skoczowie, Żywcu i Bielsku-Białej. 
31 maja-10 czerwca 1997r.: Papieskiej 
wizycie znowu towarzyszyły tłumy - 6 milionów 
Polaków wzięło udział w spotkaniach z 
Papieżem, ponad 6,5 mln osób oglądało w 
telewizji Mszę św. na krakowskich Błoniach, na 
którą przyszło ok. 1,5 mln wiernych. 
5-17 czerwca 1999 r.: Była to pielgrzymka 
najdłuższa, pełna dramatycznych momentów 
(nag ła  choroba  Ojca  Świę tego ) i 
bezprecedensowych zdarzeń, takich jak np. 
zap roszenie  p rezydenta  A leksandra 
Kwaśniewskiego do papamobile. 
16-19 sierpnia 2002 r.: Pielgrzymka ta 
okaza ła  s ię  pe łna  zaskaku jącyc h 
przeciwstawień. 

  Pielgrzymki do Polski 

3 



 

- budynkiem garażowym, 
- towarzyszącą infrastrukturą o łącznej 
powierzchni użytkowej ca 2000 m2. 
Na przetarg wpłynęły 2 oferty. 
Nieruchomość została wydzierżawiona 
Firmie Us ługowo – Handlowej „BIUR – 
KOM” Waldemar Adamczewski. Czynsz 
dzierżawny wynosi  111.752 zł. brutto 
- na dzień 11 marca br. ogłoszono przetarg 
pisemny nieograniczony na sprzedaż 
nakładów budowlanych w postaci domków 
l e t n i s k o w y c h  t y p u  „ BR D A ” 
posadowionych na gruncie Gminy 
Witkowo w Ośrodku Wypoczynkowym w 
Skorzęc inie. Komis ja Przetargowa 
stwierdziła, że na ogłoszony przetarg nie 
zostało wpłacone żadne wadium i nie 
wpłynęła żadna oferta. 
Wobec braku zainteresowanych zakupem 
ww. nakładów przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym. W związku z 
powyższym na dzień 14 kwietnia br. 
o głos zo no II p rzetarg p is emny 
nieograniczony na sprzedaż w/w obiektów. 
- dokonano cesji praw wynikających z 
umów dzierżawy lokali użytkowych na 
no wyc h d zierżawcó w. P rzy ul. 
Gnieźnieńskiej 4 na Sklep Myśliwski 
„Hubertus” oraz przy Poznańskiej 16 na 
Dz ia ła lno ś ć  Hand lo wo -Us ługo wą 
Katarzyna Przysiek – z Wągrowca. 
 
 W omawianym okresie wydałem 
następujące zarządzenia: 
 - w sprawie przekazania Radzie 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy i 
miasta za 2004 r. 
- w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2004r. 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy. 
- w sprawie opracowania planu 
dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na 2005 r., 
- powołania zespołów do realizacji zadań w 
ramach akcji społecznej „Przejrzysta 
Polska”. 
- w sprawie wydzierżawienia gruntów w 
Witkowie pod garażami i pawilonami 
handlowymi. 
- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 
nakładów w postaci domków letniskowych 
w OW w Skorzęcinie. 
- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 
obiektów po nieuruchomionej kotłowni 
przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie. 
 
 W zakresie inwestycji: 
 1. Inwestycje zrealizowane i w trakcie 
realizacji po przetargach nieograniczonych: 
- wybrano ofertę przetargową – na budowę 
kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków 
jednorodzinnych w Witkowie, przy ul. 
Powidzkiej. Ofertę złożyło 16 firm, 
wybrano firmę Roboty Ziemne i 

Instalacyjne, Jakubowscy, z miejscowości 
Drzewce, za cenę 355.100,09 zł. 
- trwa budowa kanalizacji sanitarnej 
Mielżyn – Jaworowo. Do tej pory 
wykonano ca 68% zakresu tej inwestycji tj. 
8,2 km kolektorów tłocznych oraz 2,2 km 
sieci grawitacyjnej. 
- trwa budowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie OW Skorzęcin, wykonano ca 50% 
zakresu inwestycji tj.1000mb sieci 
grawitacyjnej oraz 150 mb kolektora 
tłocznego wraz z niezbędnymi studniami. 
2. Skierowano zapytanie o cenę na: 
- dostawę papieru do kserokopiarek na 
potrzeby tut. Urzędu, wpłynęły 4 oferty, 
wybrano ofertę firmy „PLASTUŚ” s.c. z 
Wrześni, za cenę 4.909,50 zł., 
- na dostawę sprzętu oświetlenia ulicznego 
z zamontowaniem na terenie gminy 
Witkowo. Ofertę złożyły dwie firmy, 
wybrano ofertę firmy Instalatorstwo 
Elektryczne A. Sajna z Witkowa za cenę 
27.700 zł. 
3. Inne ważniejsze prace i dostawy: 
- modernizowana jest sieć wodociągowa w 
OW Skorzęcin, ułożono ca 400mb sieci, 
- nawieziono żużlem paleniskowym część 
dróg na terenie gminy i miasta (ul.: 
Osied lo wa, S łowiańska, Lotnicza, 
Gorzykowo, Folwark, Królewiec, Czajki, 
Wiekowo, Strzyżewo, Małachowo, 
Ruchocinek), 
- zlecono opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej w branży 
elektrycznej i budowlanej związanej z 
adaptacją budynków po byłej JW w 
Ruchocinku oraz świetlic wiejskich: 
Folwark, Kamionka, Ćwierdzin, Malenin, 
Sokołowo, Małachowo Kępe, Mąkownica.  
Z imprez sportowo - rekreacyjnych: 
- 19 lutego 2005 r. w hali sportowej przy 
Gimnazjum w Witkowie odbyły się VI 
Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, 
Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w 
Tenisie Stołowym. 
- zorganizowano Mistrzostwa Gminy 
Amatorów w Tenisie Stołowym dla szkół 
podstawowych, gimnazjów i osób 
dorosłych, w których wzięło udział 131 
osób. 
- w dniu 25 lutego 2005 r. dokonano 
uroc zys tego pods umo wania ro ku 
sportowego 2004 r., którego gośćmi 
honorowymi byli: Adam Kaczor i Tadeusz 
Kulczycki, byli olimpijczycy rodem z 
Wielkopolski.  
W czasie tego spotkania zostały wręczone 
podziękowania za szerzenie kultury 
fizycznej, osiągnięcia sportowe i 
reprezentowanie Gminy Witkowo na 
zewnątrz. 
- zorganizowaliśmy Wielkanocny Turniej 
Kl. I-III Szkół Podstawowych. W Turnieju 
wzięły udział reprezentacje szkół 

podstawo wyc h w poszc zegó lnyc h 
kat e go r iac h wieko wyc h.  Ka żd a 
reprezentacja szkoły otrzymała puchary, 
dyplomy oraz nagrody w postaci sprzętu 
sportowego i pomocy dydaktycznych. 
- zorganizowano Otwarte Mistrzostwa 
Gminy w piłce siatkowej Old-boyów, w 
których startowało sześć zespołów. 
- w dniu 6 marca zakończono rozgrywki i 
podsumowano Mistrzostwa Sołectw Gminy 
Witkowo w Halowej Piłce Nożnej, w 
których startowało 8 reprezentacji Sołectw. 
W wyniku 3,5 miesięcznej rywalizacji 
zwyciężyło sołectwo Mielżyn przed 
Sołectwem Jaworowo i Małachowo Złych 
Miejsc. Wszystkim drużynom wręczono 
pamiątkowe dyplomy, puchary i piłki 
nożne, a trzy najlepsze zespoły otrzymały 
sprzęt sportowy: koszulki, spodenki, getry i 
rękawice bramkarskie. 
Wsparto finansowo organizację: 
- V Turniej Zakładów Pracy Old-boyów 
przeprowadzonego przez Witkowskie 
Towarzystwo Sportowe. 
- dofinansowano Turniej Strzelecki 
zorganizowany przez LOK Witkowo z 
okazji Dnia Kobiet oraz Turniej Strzelecki 
dla szkół gimnazjalnych z powiatu 
gnieźnieńskiego. 
- IV Regionalną Spartakiadę UKS-ów i 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
która odbyła się w Trzemesznie. Z Gminy 
Witkowo startowały: UKS – Sokoły przy 
Zespo le Szko lno-Przedszko lnym i 
Gimnazjum w Mielżynie oraz MDP przy 
OSP Ruchocinek. 
- wyjazd integrac yjny czło nkó w 
S t o wa r z y s z e n ia  K u lt u r a ln o  – 
Rehabilitacyjnego „Promyk” Koło w 
Witkowie do miejscowości Ląd. 
- wystawę udziału mieszkańców Witkowa i 
okolic w Powstaniu Wielkopolskim 
zorganizowaną przez Witkowski Klub 
Kolekcjonerów. 
W ramach realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 
- ufundowano nagrody na konkurs 
recytatorski dla uczniów klas IV-VI ze 
szkół podstawowych z terenu naszej 
Gminy. 
- przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii 
„ Z a c h o w a j T r z e ź w y  U m y s ł ” 
organizowanej przez Stowarzyszenie 
Producentów i Dziennikarzy Radiowych i 
Fundację Trzeźwy Umys ł. 
- w ramach działań profilaktycznych w 
placówkach oświatowych z terenu Gminy i 
Miasta Witkowo dokonano wyboru 
spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży, 
które będą realizowane w miesiącu 
kwietniu. 

Dziękuję! Marzec 2005 r. 
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- budynkiem garażowym, 
- towarzyszącą infrastrukturą o łącznej 
powierzchni użytkowej ca 2000 m2. 
Na przetarg wpłynęły 2 oferty. 
Nieruchomość została wydzierżawiona 
Firmie Us ługowo – Handlowej „BIUR – 
KOM” Waldemar Adamczewski. Czynsz 
dzierżawny wynosi  111.752 zł. brutto 
- na dzień 11 marca br. ogłoszono przetarg 
pisemny nieograniczony na sprzedaż 
nakładów budowlanych w postaci domków 
l e t n i s k o w y c h  t y p u  „ BR D A ” 
posadowionych na gruncie Gminy 
Witkowo w Ośrodku Wypoczynkowym w 
Skorzęc inie. Komis ja Przetargowa 
stwierdziła, że na ogłoszony przetarg nie 
zostało wpłacone żadne wadium i nie 
wpłynęła żadna oferta. 
Wobec braku zainteresowanych zakupem 
ww. nakładów przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym. W związku z 
powyższym na dzień 14 kwietnia br. 
o głos zo no II p rzetarg p is emny 
nieograniczony na sprzedaż w/w obiektów. 
- dokonano cesji praw wynikających z 
umów dzierżawy lokali użytkowych na 
no wyc h d zierżawcó w. P rzy ul. 
Gnieźnieńskiej 4 na Sklep Myśliwski 
„Hubertus” oraz przy Poznańskiej 16 na 
Dz ia ła lno ś ć  Hand lo wo -Us ługo wą 
Katarzyna Przysiek – z Wągrowca. 
 
 W omawianym okresie wydałem 
następujące zarządzenia: 
 - w sprawie przekazania Radzie 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy i 
miasta za 2004 r. 
- w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2004r. 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy. 
- w sprawie opracowania planu 
dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na 2005 r., 
- powołania zespołów do realizacji zadań w 
ramach akcji społecznej „Przejrzysta 
Polska”. 
- w sprawie wydzierżawienia gruntów w 
Witkowie pod garażami i pawilonami 
handlowymi. 
- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 
nakładów w postaci domków letniskowych 
w OW w Skorzęcinie. 
- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 
obiektów po nieuruchomionej kotłowni 
przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie. 
 
 W zakresie inwestycji: 
 1. Inwestycje zrealizowane i w trakcie 
realizacji po przetargach nieograniczonych: 
- wybrano ofertę przetargową – na budowę 
kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków 
jednorodzinnych w Witkowie, przy ul. 
Powidzkiej. Ofertę złożyło 16 firm, 
wybrano firmę Roboty Ziemne i 

Instalacyjne, Jakubowscy, z miejscowości 
Drzewce, za cenę 355.100,09 zł. 
- trwa budowa kanalizacji sanitarnej 
Mielżyn – Jaworowo. Do tej pory 
wykonano ca 68% zakresu tej inwestycji tj. 
8,2 km kolektorów tłocznych oraz 2,2 km 
sieci grawitacyjnej. 
- trwa budowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie OW Skorzęcin, wykonano ca 50% 
zakresu inwestycji tj.1000mb sieci 
grawitacyjnej oraz 150 mb kolektora 
tłocznego wraz z niezbędnymi studniami. 
2. Skierowano zapytanie o cenę na: 
- dostawę papieru do kserokopiarek na 
potrzeby tut. Urzędu, wpłynęły 4 oferty, 
wybrano ofertę firmy „PLASTUŚ” s.c. z 
Wrześni, za cenę 4.909,50 zł., 
- na dostawę sprzętu oświetlenia ulicznego 
z zamontowaniem na terenie gminy 
Witkowo. Ofertę złożyły dwie firmy, 
wybrano ofertę firmy Instalatorstwo 
Elektryczne A. Sajna z Witkowa za cenę 
27.700 zł. 
3. Inne ważniejsze prace i dostawy: 
- modernizowana jest sieć wodociągowa w 
OW Skorzęcin, ułożono ca 400mb sieci, 
- nawieziono żużlem paleniskowym część 
dróg na terenie gminy i miasta (ul.: 
Osied lo wa, S łowiańska, Lotnicza, 
Gorzykowo, Folwark, Królewiec, Czajki, 
Wiekowo, Strzyżewo, Małachowo, 
Ruchocinek), 
- zlecono opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej w branży 
elektrycznej i budowlanej związanej z 
adaptacją budynków po byłej JW w 
Ruchocinku oraz świetlic wiejskich: 
Folwark, Kamionka, Ćwierdzin, Malenin, 
Sokołowo, Małachowo Kępe, Mąkownica.  
Z imprez sportowo - rekreacyjnych: 
- 19 lutego 2005 r. w hali sportowej przy 
Gimnazjum w Witkowie odbyły się VI 
Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, 
Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w 
Tenisie Stołowym. 
- zorganizowano Mistrzostwa Gminy 
Amatorów w Tenisie Stołowym dla szkół 
podstawowych, gimnazjów i osób 
dorosłych, w których wzięło udział 131 
osób. 
- w dniu 25 lutego 2005 r. dokonano 
uroc zys tego pods umo wania ro ku 
sportowego 2004 r., którego gośćmi 
honorowymi byli: Adam Kaczor i Tadeusz 
Kulczycki, byli olimpijczycy rodem z 
Wielkopolski.  
W czasie tego spotkania zostały wręczone 
podziękowania za szerzenie kultury 
fizycznej, osiągnięcia sportowe i 
reprezentowanie Gminy Witkowo na 
zewnątrz. 
- zorganizowaliśmy Wielkanocny Turniej 
Kl. I-III Szkół Podstawowych. W Turnieju 
wzięły udział reprezentacje szkół 

podstawo wyc h w poszc zegó lnyc h 
kat e go r iac h wieko wyc h.  Ka żd a 
reprezentacja szkoły otrzymała puchary, 
dyplomy oraz nagrody w postaci sprzętu 
sportowego i pomocy dydaktycznych. 
- zorganizowano Otwarte Mistrzostwa 
Gminy w piłce siatkowej Old-boyów, w 
których startowało sześć zespołów. 
- w dniu 6 marca zakończono rozgrywki i 
podsumowano Mistrzostwa Sołectw Gminy 
Witkowo w Halowej Piłce Nożnej, w 
których startowało 8 reprezentacji Sołectw. 
W wyniku 3,5 miesięcznej rywalizacji 
zwyciężyło sołectwo Mielżyn przed 
Sołectwem Jaworowo i Małachowo Złych 
Miejsc. Wszystkim drużynom wręczono 
pamiątkowe dyplomy, puchary i piłki 
nożne, a trzy najlepsze zespoły otrzymały 
sprzęt sportowy: koszulki, spodenki, getry i 
rękawice bramkarskie. 
Wsparto finansowo organizację: 
- V Turniej Zakładów Pracy Old-boyów 
przeprowadzonego przez Witkowskie 
Towarzystwo Sportowe. 
- dofinansowano Turniej Strzelecki 
zorganizowany przez LOK Witkowo z 
okazji Dnia Kobiet oraz Turniej Strzelecki 
dla szkół gimnazjalnych z powiatu 
gnieźnieńskiego. 
- IV Regionalną Spartakiadę UKS-ów i 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
która odbyła się w Trzemesznie. Z Gminy 
Witkowo startowały: UKS – Sokoły przy 
Zespo le Szko lno-Przedszko lnym i 
Gimnazjum w Mielżynie oraz MDP przy 
OSP Ruchocinek. 
- wyjazd integrac yjny czło nkó w 
S t o wa r z y s z e n ia  K u lt u r a ln o  – 
Rehabilitacyjnego „Promyk” Koło w 
Witkowie do miejscowości Ląd. 
- wystawę udziału mieszkańców Witkowa i 
okolic w Powstaniu Wielkopolskim 
zorganizowaną przez Witkowski Klub 
Kolekcjonerów. 
W ramach realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 
- ufundowano nagrody na konkurs 
recytatorski dla uczniów klas IV-VI ze 
szkół podstawowych z terenu naszej 
Gminy. 
- przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii 
„ Z a c h o w a j T r z e ź w y  U m y s ł ” 
organizowanej przez Stowarzyszenie 
Producentów i Dziennikarzy Radiowych i 
Fundację Trzeźwy Umys ł. 
- w ramach działań profilaktycznych w 
placówkach oświatowych z terenu Gminy i 
Miasta Witkowo dokonano wyboru 
spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży, 
które będą realizowane w miesiącu 
kwietniu. 

Dziękuję! Marzec 2005 r. 

 

Już od kilku lat Klub Modelarski „SOKÓŁ” współpracuje z 
Zakładem Poprawczym Witkowo, w zakresie szkolenia 
modelarskiego. Wychowankowie Zakładu Poprawczego 
uczestniczą pod kierunkiem instruktorów K.M. „Sokół” w zajęciach 
w modelarni oraz wykonują na terenie zakładu modele pod 
nadzorem wychowawców. Od roku 2004 dzięki przychylności 
Dyrekcji Z.P., z Panem Andrzejem Pawelą rozszerzyliśmy 
współpracę o działalność żeglarską. W miesiącach kwiecień-lipiec 
2004 r. zorganizowano kurs żeglarski na patent żeglarza 
jachtowego, w którym uczestniczyła grupa wychowanków Z.P., 
wychowawców i młodzież z Witkowa. W ciągu jesieni i zimy 
Dyrekcja Z.P. wyremontowała, przysposobiła i wyposażyła piękną 
szkutnię żeglarską, gdzie wychowankowie i młodzież żeglarska 
Witkowa remontuje jachty i uczy się „szkutnictwa żeglarskiego” 
pod nadzorem żeglarzy K.M. „Sokół” i Komendy Ośrodka 
Wojskowego w Przybrodzinie. Już od dwóch lat za akceptacją 
Dowódcy 33 Bazy Lotniczej płk. Ryszarda Tomaski, młodzież 
Klubu Żeglarskiego korzysta do szkolenia żeglarskiego ze sprzętu 

żeglarskiego Bazy. W zamian wychowankowie Z.P. i członkowie 
Klubu pomagają Komendzie i bosmanowi ośrodka w Przybrodzinie 
w pracach porządkowych i remontach sprzętu. Powstała szkutnia 
rozszerzy zakres tej współpracy. W kwietniu 2005 r. rozpoczęliśmy 
drugą edycję konkursu żeglarskiego. Kończymy zajęcia teoretyczne 
i od maja rozpoczynamy szkolenie na wodzie, pod nadzorem 
merytorycznym Okręgowego Związku Żeglarskiego w Koninie. W 
szkoleniu pomagają oprócz instruktorów z Witkowa, instruktorzy z 
Komendy Wyszkolenia Żeglarskiego w Koninie-jachtowy sternik 
morski Bronis ław Kamiński, j.st.m. Józef Jagiełło, st.j. Igor Induła, 
st.j. Maciej Barszcz, i st.j. Henryk Kątny. 
W szkutni kończymy remont „OMEGI” i łodzi wiosłowej. W 
następnej kolejności przystąpimy do remontu jachtu żaglowego dla 
potrzeb Zakładu Poprawczego. Wszystkim żeglarzom witkowskim, 
opiekunom i współpracującym instytucjom  dziękujemy i życzymy: 
„stopy wody pod kilem”. 

Do zobaczenia na akwenach. „AHOJ!!”. 
(Maciej Barszcz) 

Sport w Gminie 

XI Otwarte Mistrzostwa Witkowa Modeli Halowych odbyły sie w 
dniu 02.04.2005 r. w życzliwie jak zawsze udostępnionej hali 
sportowej witkowskiego Gimnazjum. Szkoda, że na skutek 
kolejnych zmian przepisów organizacyjnych i finansowych, 
małych Klubów, nie dojechali stali uczestnicy tych mistrzostw z 
Gniezna, Wrześni i Powidza. Podnosili oni zarówno rangę 
tradycyjnej już imprezy, jak i poziom sportowy. Startowały tylko 
dwie ekipy najmłodszych modelarzy zachodniej wielkopolski: 
Koło Modelarskie „Orlik” z Babiaka, które może służyć za wzór 
pracy z dziećmi oraz organizator tej imprezy: Klub Modelarski 
„Sokół” Witkowo z UKS „Organizator” OKSIR Witkowo.  Mimo, 
iż w barwach „Sokoła” startowały najmłodsze dzieci 
uczestniczące dopiero od kilkunastu tygodni w zajęciach 
modelarskich zwyciężali w klasyfikacji zespołowej. Oprócz grupy 
zaangażowanych i chętnych do szkolenia z najmłodszego 
narybku: Michała Turowskiego, Piotra Oczepy, Mateusza 
Orłowskiego, Mateusza Michalskiego, Adama Gronowicza, na 
wyróżnienie zas ługują dwaj bracia z Folwarku: Patryk i Sylwester 
Mikołajczakowie, którzy zapowiadają się na świetnych 

modelarzy. Przy szkoleniu najmłodszych dużo pomagają 
instruktorowi-Jarosławowi Kujawie, modelarze z 2 i 3 roku 
szkolenia bracia: Piotrek i Krzysztof Han oraz Paweł Dębczak. 
Cieszy współpraca i zainteresowanie Rodziców i Dziadków 
szkolnych dzieci, z którymi (jak również z nauczycielami) władze 
Klubu są w stałym kontakcie. Priorytetem działalności Klubu jest 
szkolenie modelarskie dzieci i utrzymanie Grupy Pokazowej 
starszych w celu organizowania różnego rodzaju wystaw i 
pokazów. Sensacją ostatnich miesięcy jest Pan Jacek Hejne z 
Ruchocinka, specjalizujący się w figurkach polskiej i szwedzkiej 

jazdy i piechoty z XVII wieku. Po przepięknej dioramie na 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, pracuje nad dioramą 
bitwy polskiej husarii ze Szwedami. Kończymy budowę s-tu 
PIPER J3 (Jerzy i Grzegorz Hyk) oraz dwupłatowca (Sławomir 
Andzrzejewski). W dniach 02-03.09 Klub jest organizatorem 
Międzynarodowych Mistrzostw Polski Jachtów Żaglowych w 
Skorzęcinie. 

(Maciej Barszcz) 

Integracyjny Klub Żeglarski I Modelarski  
 Przy Zakładzie Poprawczym W Witkowie 

XI Otwarte Mistrzostwa Witkowa Modeli Halowych 
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Cel - upowszechnianie kultury fizycznej, propagowanie 
aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez popularyzację 
gry w piłkę siatkową, integracja środowiska oświatowego na 
terenie gminy i miasta oraz uczczenie obchodów 100-lecia 
powstania ZNP 
Data - 12 kwietnia 2005 roku (wtorek), godz. 15:00 
Miejsce - hala sportowa Gimnazjum im. Adama Borysa w 
Witkowie 
Organizatorzy - Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd 
Oddziału Gminy i Miasta, Gimnazjum im. Adama Borysa, 
dyrektorzy szkół 
Uczestnicy - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie, Szkoła 
Podstawowa Nr 3 w Witkowie, Zespół Szkolno - 
Przedszkolny i Gimnazjum w Mielżynie, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Witkowie i Gimnazjum w Witkowie 
System Rozgrywek - „każdy z każdym” do 2-ch wygranych 
setów w drużynie grały minimum 2 kobiety, a maksimum 3 
mężczyzn 

Mecze były bardzo wyrównane, licznie zgromadzona 
widownia nie nudziła się, dopingowała wszystkich 
uczestników turnieju, a mecz ostatni pomiędzy drużynami 
Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych, a gospodarzami turnieju 
Gimnazjum w Witkowie rozgrzał widownię do „białości” i po 
bardzo wyrównanej ambitnej walce zwyciężyli gospodarze, a 
poszczególne sety kończyły się wynikami:  
23-25, 27-25 i 14-16. 

Nagrody - wszystkie uczestniczące drużyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy a zwycięzcy puchar przechodni Prezesa ZNP w Witkowie. 
Nagrody, wręczała Pani Prezes ZNP - Anna Jędrzejczak oraz Burmistrz 
Gminy i Miasta w Witkowie-Krzysztof Szkudlarek. 
Uroczystego zakończenia turnieju dokonał Burmistrz Gminy i Miasta - 

Krzysztof Szkudlarek, który podziękował wszystkim uczestnikom za 
udział w myśl sportowego hasła - „Nie liczy się wynik - liczy się udział” 
oraz za sportową walkę, stwierdził również, że siatkówka w dobrym 
wykonaniu jest tak interesująca jak halowa piłka nożna. 
Organizatorzy dziękują dyrekcji Gimnazjum w Witkowie za udostępnienie 
hali sportowej, a sędziowie - Jerzy Zawiś lak i Stanis ław Antoszczyszyn po 
raz kolejny sprawiedliwie sędziowali poszczególne mecze turnieju. 
Na zakończenie turnieju Prezes ZNP zaprosiła wszystkich uczestników 
oraz zaproszonych gości na wspólny posiłek do stołówki. 

Ze sportowym pozdrowieniem (A.J.) 

Wyniki 
Miejsce Szkoła Mecze Punkty Sety 

1. Gimnazjum w Witkowie 4 8 pkt. 8-1 
2. ZSP w Witkowie 4 6 pkt. 7-2 
3. SP Nr 2 w Witkowie 4 4 pkt. 4-6 
4. ZSPiG w Mielżynie 4 2 pkt. 3-7 
5. SP Nr 3 w Witkowie 4 0 pkt. 2-8 
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Dnia 3.03.2005r. trzecioklasiści z Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego i Gimnazjum w 
Mielżynie spotkali się z babciami i 
dziadkami. Spotkaliśmy się tu po to, aby 
porozmawiać jak wyglądało nauczanie w 
czasach przedwojennych i powojennych 
oraz jak wygląda nauczanie prowadzone 
technikami Freineta w naszej klasie - 
powiedziała wychowawczyni klasy Barbara 
Nowakowska witając 25 dostojnych gości 
oraz dyrektora szkoły Janinę Fałdzińską i 

wicedyrektora Urszulę Potaś. Uroczystość 
ro zpoczęła wyc ho wawc zyni klas y 
dokonując podsumowania wywiadów 
przeprowadzonych przez dzieci z babciami i 
dziadkami w domu. Dzięki nim 
trzecioklasiści dowiedzieli się, że najstarszy 
pradziadek ma 95 lat, a prababcia 93 lata. 
Babcie i dziadkowie pochodzą z rodzin 
wie lo d z ie t nyc h.  P rab ab c ie b y ły 
gospodyniami domowymi, pielęgniarką  
(1 osoba), adwokatem ( 1osoba). 
Pradziadkowie byli: rolnikami, stróżem 
majątku (1 osoba), policjantem (1 osoba). 
Sławne osoby w rodzinie - pan Zdzisław 
Pietrasik - krytyk filmowy (w rodzinie 
Patryka Wróbla), pani Anna Wszędobył - 
rzeźb iarka (w rod zinie Karo liny 
Ruszkowskiej). Osoby, które odznaczają się 
szczególnym autorytetem ze względu na 
czyny, których dokonali - może nie są 
sławne, bo nie wydali swojej autobiografii. 
W rodzinie Piotra Pietrygi są, aż trzy takie 
osoby. Tato Piotra zaprezentował ich zasługi 
nie kryjąc łez wzruszenia. Pan Kazimierz 
Pietryga w czasie II wojny światowej 
walczył we Francji. W potyczkach z 
Niemcami został schwytany i trafił do 
niewoli niemieckiej. Po trzech latach zbiegł 
z niewoli i przeszedł na stronę francuską. 
Wstąpił do partyzantki. Po roku wyjechał do 
Włoch i brał udział w bitwie pod Monte 
Cas ino  p o d  d o wó d ztwe m p p łk 
Ojrzyńskiego. W 1946 wyjechał do Anglii, a 
w 1947 wrócił do kraju. Za zas ługi został 
wielokrotnie odznaczony (15 krzyżami i 
medalami). Pan Mieczysław Goliszewski - 
żołnierz I dywizji im. Tadeusza Kościuszki 
przeszedł w czasie II wojny światowej przez 
całą Polskę, aż do Berlina. Gościliśmy pana 
w tym roku w naszej klasie. Pan Franciszek 
Pietryga przed II wojną światową - 
nauczyciel w Świeciu nad Wisłą. Zginął 
jako polski jeniec w Związku Sowieckim w 
1940 r. w Starobielsku. Osoba, która 
piastuje wysokie stanowisko w naszej 

gminie pan Marian Gadziński - z-ca 
burmistrza GiM. Witkowo (rodzina 
Karoliny Gościniak i Wojtka Gadzińskiego). 
Nasze babcie i dziadkowie uczęszczali do 
szkół przed II wojną światową i po wojnie. 
Nauka w szkole przebiegała różnie. 
Najpierw były to czasy grubych pończoch i 
kała marzy,  po tem fartus zkó w z 
kołnierzykami, piórników z drewna, obecnie 
komputery i komórki. Szkoła wciąż się 
zmienia. Niezmienne pozostaje to, że po 

latach zawsze budzi wzruszenie - 
powiedziała Barbara Nowakowska. Babcie: 
Jakuba Kułagi, Karoliny Ruszkowskiej i 
Pauliny Ostymowicz chodziły do szkoły 
przed wojną, naukę przerwała wojna. 
Podczas okupacji odbywało się tajne 
nauczanie. Nie było książek, zeszytów. Lata 
50 - te. Zaraz po wojnie nauka trwała 7 lat. 
Uczniowie ubrani byli w białe fartuchy z 
przypiętą niebieską tarczą. Tornistry były z 
grubej tektury, a w nich drewniany piórnik, 
zeszyty, książki. Najważniejsza to 
elementarz. Drewniane ławki, których 
pulpity były połączone z siedziskami, miały 
na środku otwór na kałamarz. Pisało się 
s taló wką  z d rewnia ną  o bs ad ką . 
Wychowawczyni chodziła zawsze z 
drewnianą linijką, dyrygowała nią, gdy 
śpiewano piosenki. W szkole były piece i 
słabo grzały. Po lekcjach odbywały się 
kółka recytatorskie, gdzie przygotowywało 
się programy artystyczne na akademie z 
okazji rocznicy Rewolucji Październikowej i 
1 maja. Babcie i dziadkowie twierdzą, że 
stosowane kary wobec uczniów to: bicie 
przez nauczyciela piórnikiem po rękach, 
trzciną, wskaźnikiem, stawianie ucznia do 
kąta lub wypraszanie za drzwi,, klęczenie na 
kamyczkach, grochu, zostawianie po 
lekcjach w tzw. „kozie”, obniżanie ocen z 
zachowania. Nagrody: pochwała przed całą 
klasą, otrzymanie dyplomu, książki. 
Lata 70 - te. Nastąpiła tu era wynalazków: 
metalo we o łó wki,  c ztero ko lo ro we 
długopisy, flamastry. Na dużych przerwach 
obowiązkowo piło się mleko. Raz w 
miesiącu obowiązywała fluoryzacja zębów. 
Wprowadzono 8 - klasowy system 
nauczania. W szkole zaraz po wojnie nie 
było opieki lekarskiej, do szkoły przyjeżdżał 
badać dzieci stomatolog i pielęgniarka. 
Przyjemne wydarzenia, które babcie i 
dziadkowie pamiętają: wycieczki, obozy 
harcerskie, potańcówki, śpiewanie piosenek, 
gra w piłkę, robienie psikusów. 

Przykre wydarzenia: w szkole dzieci 
musiały pić tran, którego dziadek Patrycji 
Ziółkiewicz nie lubił, w trakcie chodzenia 
do szkoły zmarła nauczycielka dziadka 
Mateusza Bondalskiego, klęczenie na 
grochu za rozmowy z kolegami i chodzenie 
do szkoły pieszo niemile wspomina babcia 
Dominiki Wawrzyniak, babcia Magdy 
Kiełczewskiej poprosiła wychowawczynię o 
piłkę i podczas gry kolega rozciął sobie 
twarz, również niemile wspominają babcie 
otrzymanie złej oceny, dostanie linijką po 
rękach.  
Lata 80 - te pod koniec nie obowiązywał 
strój szkolny. Ubrania były szare, buty 
kupowane na kartki. Nauczyciele, żeby 
ukarać wyrzucali z klasy. W każdej klasie 
rządził gospodarz. W szkole odbywały się 
dyskoteki. Funkcjonowało Szkolne Koło 
Sportowe, częste wycieczki harcerskie. 
Istniał system zbierania pieniędzy na 
książeczkę SKO. 
Lata współczesne. Po 4-5 godzinach 
kończymy, chyba, że mamy zajęcia 
pozalekcyjne. Do szkoły chodzimy ubrani 
ko loro wo .  W galo wyc h stro jac h 
przychodzimy tylko wtedy, gdy jest jakieś 
święto. Wiele dzieci ma telefony 
komórkowe, kalkulatory. Szkoła jest 
wyposażona w komputery, magnetowidy, 
telewizory. Mamy dyskoteki, wtedy można 
się malo wać . Mamy dużo kółek 
pozalekcyjnych, na lekcje zapraszani są 
ciekawi goście. Organizujemy wycieczki. 
Dzieci chore (np. głuche) uczą się z dziećmi 
zdrowymi. Wprowadzono 6 - klasowy 
system nauczania i 3 - letnie gimnazjum. 
Następnie program prowadziła Ania 
Pacholska i Patryk Wróbel. Uczniowie klasy 
III przedstawili, jakimi metodami pracują 
we współczesnej szkole. Techniki Freineta 
stosowane w naszej klasie. Dziecko jest 
najważniejsze, a nauczyciel na dalszym 
planie. Praca tą technika powoduje, że mniej 
jest dzieci niepromowanych, dzieci są 
bardziej ożywione, zainteresowane lekcjami, 
pogodne, umieją się ładnie wypowiadać, 
nabierają śmiałości w wyrażaniu swego 
zdania. W zachowaniu różnią się od dzieci 
pracujących metodami tradycyjnymi. Praca 
polega na pisaniu swobodnych tekstów i 
drukowaniu ich w gazetce klasowej, 
rozwijaniu zainteresowań na zajęciach 
pozalekcyjnych (kółko teatralne, plastyczne 
taneczne, matematyczne), przeprowadzaniu 
wywiadów z różnymi ludźmi, doświadczeń 
poszukujących. Planowanie pracy na cały 
tydzień i podsumowanie. Prowadzenie 
gazetki wychowawczej, „Księgi Życia” 
klasy, praca z fiszką autokorektywną, 
zdobywanie sprawności. Następnie 
uczniowie zaprezentowali twórczość 
artystyczną: monodram w wykonaniu Piotra 
Pietrygi, spektakl „O zarozumiałym 
Kaczorku Marcinku” w formie teatrzyku 
cieni, dwie piosenki w wykonaniu Dawida 
Kułagi: Śpiewam i tańczę” z układem 
tanecznym i „Małego misia”. Dwie piosenki 
w wykonaniu całej klasy „Moja babcia” i 
„Odbicia dwa”. Druga część uroczystości 
odbyła się w klasie. Goście przy kawie i 
cieście zaśpiewali wspólnie z dziećmi 
piosenki: „ Obozowe tango”, „Ukraina”, 
„Marianna”, „Szła dzieweczka”, „My, 
Cyganie”, „Oue sera sera”, „Konik na 
biegunach”, „Nie płacz kiedy odjadę”. 
 

(Barbara Nowakowska) 
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W ramach edukacji teatralnej dla uczniów klas V i IV 
zorganizowano dwa wyjazdy do teatru. Uczniowie klas piątych pod 
opieką polonistek - Hanny Nowak i Bernardy Rajskiej miały okazję 
obejrzeć 15.02.2005r. ciekawy spektakl pt. ”Teatralne ABC”. 
Zapoznali się z elementami historii teatru i tajnikami pracy aktorów. 
Podziwiali piękne dekoracje i grę artystów. W tym samym dniu 
uczniowie klas I, II obejrzeli przedstawienie pt. „Pimpuś Sadełko”. 
21 marca uczniowie klas IVB i IVC pod opieką swych 
wychowawców (Katarzyna Kotecka, Bernarda Rajska), oraz 
rodziców (Elżbieta Panowicz, Halina Staniszewska, Iwona 
Antczak) zwiedzili Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w 
Poznaniu. Obejrzeli widownię (dużą i małą, perukarnie, garderobe. 
Usłyszeli historię teatru i wiele ciekawostek o pracy aktorów. 
Przewodnik wiele uwagi poświęcał nie tylko artystom, ale także 
ludziom, bez których wystawienie sztuki byłoby niemożliwe. 
Bardzo interesująco opowiadał o pracy np. inspicjenta, perukarek, 
garderobian, krawcowych, stolarzy - którzy do każdej nowej sztuki 
przygotowują meble, administracji, tzw. „technicznych”. Pomógł 
dzieciom zrozumieć, jak wiele trudu trzeba włożyć, aby wystawić  
sztukę i jak wielu ludzi jest przy jej przygotowaniu i wystawieniu 
niezbędnych. Mamy nadzieję, że teatralne spotkania przybliżą 
uczniom tę dziedzinę sztuki, ułatwią przyswojenie materiału 
przewidzianego programem. W najbliższych planach jest wyjazd do 
teatru na sztukę pt.: „Piękna Lucynda”. 
 

Biblioteka szkolna robi wszystko, aby zachęcić do czytania już od 
najmłodszych lat. W tym celu 25 lutego bieżącego roku odbyło się 
pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych. Aktyw 
biblioteczny pod kierunkiem p. Jolanty Sztylc przygotował ciekawą 
inscenizację zachęcającą dzieci do odwiedzania biblioteki i do 
czytania. Młodzi czytelnicy otrzymali też piękne zakładki do 
książek. 

16 lutego 2005r. w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się Gminny 
Konkurs Recytatorski. Wzięły w nim udział szkoły podstawowe z 
Witkowa i Gorzykowa. Uczniowie mieli przygotować i 
zaprezentować jeden wiersz i fragment prozy. Wszystkich 
przybyłych powitała dyr. Kazimiera Radziszewska, życząc 
sukcesów i miłych wrażeń. Wiersze recytowała: Emilia Kozielska, 
Adrianna Jankowska, Karolina Musielak, Mateusz Michalski, 
Dominika Bobrowska, Karolina Kmiecik, Martyna Chmielewska, 
Barbara Wrzesińska, Marcin Średziński. Uczniowie byli dobrze 
przygotowani, zaprezentowali ciekawe utwory.  

Członkowie Komisji wybrali laureatów: 
- I miejsce: Marcin Średziński (kl. IV, SP nr3)  
- II miejsce: Karolina Musidlak (kl. VI, SP nr2) 
- III miejsce: Karolina Kmiecik (kl. VI, SP nr3) 
Nagrodą książkową zostały również wyróżnione uczennice: A 
Jankowska (SP Gorzykowo) i D. Bobrowska (SP nr 2 Witkowo). 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki. W 
skład komisji oceniającej recytację wchodzili: M.Czarnecka, M. 
Frąckowiak, p. L. Zych. Przewodniczyła Hanna Nowak. Pan Leszek 
Zych, sympatyk „trójki” i autor licznych wierszy zwrócił się do 
uczestników konkursu z wyrazami uznania i zachęcił, by 
kontynuowali „podróż” do krainy literatury i poezji. Zakup nagród, 
dyplomów i upominków był możliwy dzięki hojności władz 
samorządowych. Organizacja konkursu zajęły się polonistki ze  
SP nr3 - Hanna Nowak i Bernarda Rajska. 

 

4 marca 2005r. dwie uczennice SPnr3: Anna Ciećka kl. IIA i 
Karolina Stawowa kl. IIC, wzięły udział w III Międzyszkolnej 
Olimpiadzie Klas Drugich pod hasłem „Wiem, myś lę, liczę”, która 
odbyła się w Gnieźnie w SP nr 8.  
Organizatorem Olimpiady było wydawnictwo JUKA 91. W 
Olimpiadzie wzięło udział 70 uczniów klas drugich z pięciu 
powiatów Wielkopolski. Celem olimpiady było: 
- integracja wiadomości i umiejętności z zakresu różnych dziedzin 
wiedzy, 
- kształtowanie umiejętności podejmowania szybkich decyzji oraz 
rozwijanie logicznego myślenia, 
- kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, 
- pobudzanie postaw kreatywnych ucznia w procesie zdobywania 
umiejętności i gromadzenia wiedzy. 

Więcej kultury 

Konkursy 
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Olimpiada składała się z trzech etapów. Ucz. Anna Ciećka przeszła 
przez III etapy i znalazła się w grupie sześciu finalistów.  
 

Tradycją naszej szkoły jest konkurs ortograficzny, w którym biorą 
udział uczniowie klas I-III i IV-VI. Najpierw wszyscy mają 
możliwość sprawdzenia swoich ortograficznych umiejętności w 
rozgrywkach klasowych. Najlepsi przystępują do etapu szkolnego. 
W tym roku mistrzami poprawnego pisania zostali: 
kl. I - Patrycja Znoińska i Adam Cieślik 
kl. II - Agnieszka Nowicka i Karolina Stawowa 
kl. III - Paulina Owczarzak i Kamil Czapliński 
kl. IV - Jagoda Szwed IVA i Wiktoria Lipińska IVC 
kl. V - Michalina Pokora VA  i Marta Skurzyńska VC 
kl. VI - Magdalena Budzik VIB, Sylwia Straub VIB i Patrycja 
CzaplińskaVIC 
Organizatorem konkursu, jak co roku, były Agata Woś i Hanna 
Nowak. 
 

17 marca bieżącego roku odbył się Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny „KANGUR 2005”. Po raz kolejny uczniowie klas 
trzecich, czwartych, piątych i szóstych mieli możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności matematycznych. W konkursie 
wzięło udział 42 uczniów naszej szkoły w kategorii „MALUCH” 
(klasy III i IV) - 24 uczniów, i w kategorii „BENIAMIN” (klasy Vi 
VI) -18 uczniów. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki 
wśród uczniów szkół podstawowych. Nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwała przewodnicząca - K. Radziszewska. 
 

W czasie rekolekcji wielkopostnych nasza szkoła, jak co roku, była 
otwarta dla uczniów. Poza spotkaniami w Kościele dzieci mogły 
wziąć udział w zajęciach w klasach. Katechetka - Mariola 
Marciniak i Siostra Maria Narolska przygotowały wiele ciekawych 
przedsięwzięć zachęcających do udziału w Eucharystii. Uczniowie 
klas I-III wykonywali prace plastyczne o tematyce wielkanocnej. 
Uczniowie z klas IV-VI w ramach konkursów rysowali plakaty, 
układali wiersze diamentowe, krzyżówki oraz wykonywali kartki 
świąteczne wraz z życzeniami. Cała społeczność uczniowska 
obejrzała przedstawienia: „Aniołek w klatce”, „Triduum 
Paschalne”, śpiewała pieśni religijne i brała udział w turnieju 
wielkanocnym.  

Bezpieczny Internet. W Internecie często surfują dzieci. Zwykle 
skupiają się na wyszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia 
zadania domowego, lubią strony poświęcone ich idolom, ulubionym 
programom telewizyjnym (seriale), gry, dużo czasu poświęcają na 
pisanie pamiętników (blogi), rozmowy na gadu-gadu czy czacie. 
Wiele osób zdaje sobie sprawę, że Internet może być niebezpieczny 
zwłaszcza dla ufnych i bezbronnych dzieci (pornografia, rozmówcy 
z nieznanymi intencjami, itp.) By społeczeństwo lepiej zdawało 
sobie sprawę z tych właśnie zagrożeń w zeszłym roku na stronach 
internetowych www.dzieckowsieci.pl rozpoczęto akcję Dzień 
Bezpiecznego Internetu. W tym roku jak i w ubiegłym nauczycielka 
informatyki – Katarzyna Kotecka przeprowadziła zajęcia z klasami 

IV-VI na temat zagrożeń płynących z Internetu, korzystając ze 
scenariusza zamieszczonego na stronach www.saferinternetday.pl. 
Zajęcia trwały 2 godz. lekcyjne, podczas których uczniowie 
poznali komunikatory oraz cel korzystania z nich, symulowali 
rozmowę na czacie, rysowali osobę mogącą być po drugiej stronie, 
odpisywali na kartkach nowo poznanemu koledze oraz tworzyli 
plan bezpieczeństwa. Lekcje były bardzo owocne, powstały 
ciekawe prace, a co więcej uczniowie wiedzą, jakich reguł należy 
przestrzegać w sieci, by czuć się bezpiecznym. W holu szkoły 
zawis ła także gazetka zawierająca podstawowe informacje o tym 
jak być bezpiecznym, korzystając z sieci internetowej, jak również 
informacje dla rodziców w postaci folderu i kontraktu miedzy 
dzieckiem, a rodzicem dotyczących korzystania z Internetu. 
Dodatkowo wyeksponowane zostały prace wykonane przez dzieci 
na lekcji informatyki o bezpiecznym Internecie.  
 

„Krąg Przyjaciół Dzieci” 31 marca 2005r. w szkole odbyło się 
spotkanie uczniów klas trzecich z przedstawicielem policji w 
Witkowie- Mariuszem Gielewskim oraz przedstawicielem 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie - Bartłomiejem 
Klichem. Inicjatorkami spotkania pt.: „Krąg Przyjaciół Dzieci” 

były: pedagog szkolny - Marlena Webner oraz wychowawca 
świetlicy - Magdalena Kazecka. Dzieci zadawały gościom pytania 
dotyczące ich pracy oraz rozwiązywały krzyżówki. Dowiedziały 
się w jakich niebezpiecznych sytuacjach i w jaki sposób mogą 
otrzymać pomoc. Prowadzące spotkanie nauczycielki zwróciły 
uwagę uczniom, jak mają się zachować w zetknięciu z osobą, która 
nie zas ługuje na zaufanie. Dzieci zrozumiały, że zawsze mogą 
zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych do osób dorosłych. 
Mają prawo do asertywnej odmowy, szczególnie wtedy, gdy ktoś 
namawia je do zrobienia czegoś niedobrego. „Nikt nie może mnie 
poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać i każdego mogę zawsze na 
ratunek wzywać”. Przedstawiciele klas wykonali plakaty 
obrazujące „ Krąg Przyjaciół Dzieci”. Mamy nadzieję, że dzięki 
temu spotkaniu uczniowie będą mogli ocenić czy to co robią jest 
dla nich: 
- zdrowe 
- bezpieczne 
- jak potem będą się z tym czuli? 
- co rodzice, nauczyciele powiedzieliby na to? 

 
(K. Radziszewska, B. Rajska) 

 

W ramach edukacji teatralnej dla uczniów klas V i IV 
zorganizowano dwa wyjazdy do teatru. Uczniowie klas piątych pod 
opieką polonistek - Hanny Nowak i Bernardy Rajskiej miały okazję 
obejrzeć 15.02.2005r. ciekawy spektakl pt. ”Teatralne ABC”. 
Zapoznali się z elementami historii teatru i tajnikami pracy aktorów. 
Podziwiali piękne dekoracje i grę artystów. W tym samym dniu 
uczniowie klas I, II obejrzeli przedstawienie pt. „Pimpuś Sadełko”. 
21 marca uczniowie klas IVB i IVC pod opieką swych 
wychowawców (Katarzyna Kotecka, Bernarda Rajska), oraz 
rodziców (Elżbieta Panowicz, Halina Staniszewska, Iwona 
Antczak) zwiedzili Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w 
Poznaniu. Obejrzeli widownię (dużą i małą, perukarnie, garderobe. 
Usłyszeli historię teatru i wiele ciekawostek o pracy aktorów. 
Przewodnik wiele uwagi poświęcał nie tylko artystom, ale także 
ludziom, bez których wystawienie sztuki byłoby niemożliwe. 
Bardzo interesująco opowiadał o pracy np. inspicjenta, perukarek, 
garderobian, krawcowych, stolarzy - którzy do każdej nowej sztuki 
przygotowują meble, administracji, tzw. „technicznych”. Pomógł 
dzieciom zrozumieć, jak wiele trudu trzeba włożyć, aby wystawić  
sztukę i jak wielu ludzi jest przy jej przygotowaniu i wystawieniu 
niezbędnych. Mamy nadzieję, że teatralne spotkania przybliżą 
uczniom tę dziedzinę sztuki, ułatwią przyswojenie materiału 
przewidzianego programem. W najbliższych planach jest wyjazd do 
teatru na sztukę pt.: „Piękna Lucynda”. 
 

Biblioteka szkolna robi wszystko, aby zachęcić do czytania już od 
najmłodszych lat. W tym celu 25 lutego bieżącego roku odbyło się 
pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych. Aktyw 
biblioteczny pod kierunkiem p. Jolanty Sztylc przygotował ciekawą 
inscenizację zachęcającą dzieci do odwiedzania biblioteki i do 
czytania. Młodzi czytelnicy otrzymali też piękne zakładki do 
książek. 

16 lutego 2005r. w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się Gminny 
Konkurs Recytatorski. Wzięły w nim udział szkoły podstawowe z 
Witkowa i Gorzykowa. Uczniowie mieli przygotować i 
zaprezentować jeden wiersz i fragment prozy. Wszystkich 
przybyłych powitała dyr. Kazimiera Radziszewska, życząc 
sukcesów i miłych wrażeń. Wiersze recytowała: Emilia Kozielska, 
Adrianna Jankowska, Karolina Musielak, Mateusz Michalski, 
Dominika Bobrowska, Karolina Kmiecik, Martyna Chmielewska, 
Barbara Wrzesińska, Marcin Średziński. Uczniowie byli dobrze 
przygotowani, zaprezentowali ciekawe utwory.  

Członkowie Komisji wybrali laureatów: 
- I miejsce: Marcin Średziński (kl. IV, SP nr3)  
- II miejsce: Karolina Musidlak (kl. VI, SP nr2) 
- III miejsce: Karolina Kmiecik (kl. VI, SP nr3) 
Nagrodą książkową zostały również wyróżnione uczennice: A 
Jankowska (SP Gorzykowo) i D. Bobrowska (SP nr 2 Witkowo). 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki. W 
skład komisji oceniającej recytację wchodzili: M.Czarnecka, M. 
Frąckowiak, p. L. Zych. Przewodniczyła Hanna Nowak. Pan Leszek 
Zych, sympatyk „trójki” i autor licznych wierszy zwrócił się do 
uczestników konkursu z wyrazami uznania i zachęcił, by 
kontynuowali „podróż” do krainy literatury i poezji. Zakup nagród, 
dyplomów i upominków był możliwy dzięki hojności władz 
samorządowych. Organizacja konkursu zajęły się polonistki ze  
SP nr3 - Hanna Nowak i Bernarda Rajska. 

 

4 marca 2005r. dwie uczennice SPnr3: Anna Ciećka kl. IIA i 
Karolina Stawowa kl. IIC, wzięły udział w III Międzyszkolnej 
Olimpiadzie Klas Drugich pod hasłem „Wiem, myś lę, liczę”, która 
odbyła się w Gnieźnie w SP nr 8.  
Organizatorem Olimpiady było wydawnictwo JUKA 91. W 
Olimpiadzie wzięło udział 70 uczniów klas drugich z pięciu 
powiatów Wielkopolski. Celem olimpiady było: 
- integracja wiadomości i umiejętności z zakresu różnych dziedzin 
wiedzy, 
- kształtowanie umiejętności podejmowania szybkich decyzji oraz 
rozwijanie logicznego myślenia, 
- kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, 
- pobudzanie postaw kreatywnych ucznia w procesie zdobywania 
umiejętności i gromadzenia wiedzy. 

Więcej kultury 

Konkursy 
Bezpieczeństwo 
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Gminy i Miasta Pana Krzysztofa Szkudlarka 
i jego zastępcę Pana Mariana Gadzińskiego. 
W roku szkolnym 2004 przygotowano 
program słowno - muzyczny zatytułowany 
„O powstaniu Państwa Polskiego” oglądany 
z zainteresowaniem przez dzieci z całego 
przedszkola, rodziców jak również Radę 
P ed agogic zną  z zaprzyjaźnio nego 

przedszkola „Kajtek” z Niechanowa. Dzieci 
prezentowały swoje umiejętności taneczne 
również podczas I Turnieju Wiedzy 
Regionalnej w Gimnazjum Adama Borysa, 
zaś dekoracja wykonana przez nauczycielki 
z naszego przedszkola przypominała 
uczniom Gimnazjum o pięknie regionalnego 
rękodzieła i naszych bogatych tradycjach. W 
tym miejscu należy również wspomnieć o 
o g r o m n e j  p o m o c y  r o d z i c ó w 
przygotowujących piękne kostiumy dla 
małych artystów i pomagających budować 
potrzebne dekoracje. W bieżącym roku 
szkolnym kontynuujemy również edukację 
regionalną. We wrześniu został opracowany 
i wyeksponowany w kąciku dla rodziców,, 
Kalendarz roku ludowego” oraz przysłowia 
ludowe na każdy miesiąc. Dbamy też, aby 
nasze przedszkole było coraz piękniejsze. 
Samodzielnie wykonujemy dekoracje 
wspólnych pomieszczeń zgodnie z porami 
roku i tradycyjnymi świętami. W przyszłych 
latach nasze przedszkole zamierza 
kontynuować - stosując różnorodne 
działania - pracę nad poznawaniem przez 

dzieci kultury i tradycji naszego regionu, 
piękna gwary, bogactwa tradycji i historii, w 
celu przybliżenia następnym pokoleniom 
naszych wychowanków tego ważnego 
zagadnienia.  

(Barbara Ogórek)  

głownie ze s łomy. Taneczny zespół 
„Viwaty” z Pobiedzisk pokazywał dzieciom 
najbardziej charakterystyczne tańce naszego 
regionu, organizował konkursy, a podczas 
zabaw rytmicznych dzieci uczyły się 
podstawowych kroków tanecznych. Podczas 
realizacji tematów tygodnia o Wielkopolsce 
dzieci dowiadywały się wielu ciekawych 

rzeczy o miasteczku, w którym mieszkają - 
Witkowie, najbliższej okolicy, s łuchały 
opowieści i legend związanych z naszym 

regionem. Zaowocowało to wieloma 
ciekawymi pracami plastycznymi i 
ogólnoprzedszolnymi wystawkami prac 
plastycznych zatytułowanych: „Witkowo w 
oczach artystów - małych i dużych”, w 
poprzednim roku szkolnym oraz tegorocznej 

„Nasza piękna Wielkopolska”. Najbardziej 
widowiskowym odbiciem naszych działań 
są jednak tworzone programy słowno - 
muzyczne. W 2002 roku zorganizowano 
„Przedszkolne Dożynki”, w których 
uczestniczyli przedstawiciele Samorządu 
reprezentowani min przez Burmistrza 

Od kilku lat dzieci z Przedszkola 
Miejskiego w Witko wie poznają 
dziedzictwo kulturowe naszego regionu, 
oraz jego tradycje i kulturę. Różnorodne 
działania podejmowane przez Radę 
Pedagogiczną mają na celu jak najlepsze 
przybliżenie dzieciom tej tematyki. Podczas 
pracy nad tą tematyką baza przedszkola 

wzbogaciła się m.in. o stroje regionalne dla 
dzieci, uszyte przez chętne mamy i 
zrefundowane przez Urząd Gminy i Miasta. 

UGiM dofinansował również dzieciom 
przejazd autobusem na wycieczkę do 
Dziekanowic, podczas której dzieci 
zwiedzały tamtejsze muzeum poznając 
historię Wielkopolski. Inne wycieczki:  
do lasu jesienią, do Gospodarstw 
Agroturystycznych w Gutowie Małym i 
Modlibogowicach - pokazywały dzieciom 
piękno wielkopolskiego krajobrazu o 
różnych porach roku, uczyły szanowania 
ludzkiej pracy i miłości do zwierząt. Ważne 
było również docenienie piękna gwary 
wielkopolskiej, w tym celu zaproszono do 
Przedszkola panie działające w MOK w 
Gnieźnie, które w ciekawy sposób 
opowiadały dzieciom o rodzimej gwarze, 
deklamowały wiersze, opowiadały o 
ciekawej historii Gniezna. Na terenie 
przedszkola i oddziału zamiejscowego w 
Kołaczkowie utworzono również przy 
ogromnej pomocy rodziców kąciki 
regionalne. Pokazywały one prace 
rękod zie ła lud o wego two rzo nego 
współcześnie, jak i stare sprzęty, używane 
głównie do prac gospodarczych, jak również 
stare fotografie, banknoty i monety oraz 
inne przedmioty związane z historią i 
tradycją naszego regionu. Zorganizowano 
także spotkanie ze współczesną twórczynią 
ludową, która pokazała dzieciom, jak można 
samodzielnie wykonywać ozdoby na 
choinkę z materiałów ekologicznych 
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Dzieci 7-10-letnie bardzo lubią się bawić, 
tańczyć, śpiewać. Wykorzystując taniec i 
zabawy ze śpiewem w pracy dydaktyczno - 
wychowawczej można w sposób naturalny 
kształcić ich poczucie rytmu, elastyczność 
ruchów, prawidłową postawę, ale przede 
wszystkim realizować założenia edukacji 
regionalnej. Znając potrzeby dzieci, 
kierując się wieloletnim doświadczeniem 
założyłyśmy zespół taneczno - artystyczny 
,,Kleks” przy Szkole Podstawowej Nr2 w 
Witkowie. Istniejemy już 6 lat. Jedynym 
kryterium doboru dzieci do zespołu jest 
chęć uczestniczenia w zajęciach. Nasza 
praca pedagogiczna polega głównie na 
organizowaniu działalności dziecka, 
tworzeniu klimatu bezpieczeństwa, 
eliminowaniu sytuacji lękowych i 
organizowaniu szerokiego kontaktu ze 
środowiskiem lokalnym. Uczestnictwo 
dzieci w świętach rodzinnych, lokalnych, 

narodowych jest jed ną z form 
przekazywania z pokolenia na pokolenie 
okreś lonych wartości społecznych i 
kulturowych. Szczególne znaczenie 
wyc ho wawc ze ma organizo wanie 
uroczystości, które są nośnikiem polskiej 
tradycji i zwyczajów. Zespół ma na swoim 
koncie wiele takich imprez. Od wielu lat 
tworzymy programy ,,na zamówienie„ w 
oparciu o własne scenariusze. Zawsze 
mamy na uwadze właściwości i potrzeby 
widza oraz możliwości naszych małych 
artystów. Przynależność do zespołu daje 
dzieciom możliwość przeżycia sukcesu i 
satysfakcji z własnej pracy. Skład i 
liczebność zespołu zmienia się co trzy lata, 
choć jest grupa dziewcząt należąca do 
zespołu już 5 lat. Obecnie ,,Kleks” liczy 30 
osób. Spotykamy się raz w tygodniu. Aż 60 
razy dzieci wystąpiły przed publicznością 
nie tylko w Witkowie, ale w Gnieźnie, 

Rogoźnie, Wilczynie. Na swoim koncie 
mamy wiele nagród, dyplomów i 
podziękowań. Miło wspominamy każdy 
występ, ale szczególnie utkwił nam w 
pamięci wyjazd do Rogoźna na I 
Wojewódzki Przegląd Hejnałów i Herbów 
Miast Wielkopolski. Bierzemy też udział 
niemal we wszystkich lokalnych imprezach 
środowiskowych oraz spotkaniach 
misyjnych w Gnieźnie. Od początku 
prowadzimy kronikę zespołu, w której 
opisujemy nasze przeżycia, wrażenia, 
smutki i radości. Zamierzamy nadal 
świetnie się bawić, poznawać nowe tańce. 
Chcemy przede wszystkim kontynuować  
dobrą tradycję zespołu - dawać radość 
sobie i innym. Staramy się być wszędzie 
tam, skąd otrzymujemy zaproszenia i gdzie 
jesteśmy mile widziani. 

(Barbara Szamańska) 
 (Wiesława Myszkowska) 

Gminy i Miasta Pana Krzysztofa Szkudlarka 
i jego zastępcę Pana Mariana Gadzińskiego. 
W roku szkolnym 2004 przygotowano 
program słowno - muzyczny zatytułowany 
„O powstaniu Państwa Polskiego” oglądany 
z zainteresowaniem przez dzieci z całego 
przedszkola, rodziców jak również Radę 
P ed agogic zną  z zaprzyjaźnio nego 

przedszkola „Kajtek” z Niechanowa. Dzieci 
prezentowały swoje umiejętności taneczne 
również podczas I Turnieju Wiedzy 
Regionalnej w Gimnazjum Adama Borysa, 
zaś dekoracja wykonana przez nauczycielki 
z naszego przedszkola przypominała 
uczniom Gimnazjum o pięknie regionalnego 
rękodzieła i naszych bogatych tradycjach. W 
tym miejscu należy również wspomnieć o 
o g r o m n e j  p o m o c y  r o d z i c ó w 
przygotowujących piękne kostiumy dla 
małych artystów i pomagających budować 
potrzebne dekoracje. W bieżącym roku 
szkolnym kontynuujemy również edukację 
regionalną. We wrześniu został opracowany 
i wyeksponowany w kąciku dla rodziców,, 
Kalendarz roku ludowego” oraz przysłowia 
ludowe na każdy miesiąc. Dbamy też, aby 
nasze przedszkole było coraz piękniejsze. 
Samodzielnie wykonujemy dekoracje 
wspólnych pomieszczeń zgodnie z porami 
roku i tradycyjnymi świętami. W przyszłych 
latach nasze przedszkole zamierza 
kontynuować - stosując różnorodne 
działania - pracę nad poznawaniem przez 

dzieci kultury i tradycji naszego regionu, 
piękna gwary, bogactwa tradycji i historii, w 
celu przybliżenia następnym pokoleniom 
naszych wychowanków tego ważnego 
zagadnienia.  

(Barbara Ogórek)  

głownie ze s łomy. Taneczny zespół 
„Viwaty” z Pobiedzisk pokazywał dzieciom 
najbardziej charakterystyczne tańce naszego 
regionu, organizował konkursy, a podczas 
zabaw rytmicznych dzieci uczyły się 
podstawowych kroków tanecznych. Podczas 
realizacji tematów tygodnia o Wielkopolsce 
dzieci dowiadywały się wielu ciekawych 

rzeczy o miasteczku, w którym mieszkają - 
Witkowie, najbliższej okolicy, s łuchały 
opowieści i legend związanych z naszym 

regionem. Zaowocowało to wieloma 
ciekawymi pracami plastycznymi i 
ogólnoprzedszolnymi wystawkami prac 
plastycznych zatytułowanych: „Witkowo w 
oczach artystów - małych i dużych”, w 
poprzednim roku szkolnym oraz tegorocznej 

„Nasza piękna Wielkopolska”. Najbardziej 
widowiskowym odbiciem naszych działań 
są jednak tworzone programy słowno - 
muzyczne. W 2002 roku zorganizowano 
„Przedszkolne Dożynki”, w których 
uczestniczyli przedstawiciele Samorządu 
reprezentowani min przez Burmistrza 

Od kilku lat dzieci z Przedszkola 
Miejskiego w Witko wie poznają 
dziedzictwo kulturowe naszego regionu, 
oraz jego tradycje i kulturę. Różnorodne 
działania podejmowane przez Radę 
Pedagogiczną mają na celu jak najlepsze 
przybliżenie dzieciom tej tematyki. Podczas 
pracy nad tą tematyką baza przedszkola 

wzbogaciła się m.in. o stroje regionalne dla 
dzieci, uszyte przez chętne mamy i 
zrefundowane przez Urząd Gminy i Miasta. 

UGiM dofinansował również dzieciom 
przejazd autobusem na wycieczkę do 
Dziekanowic, podczas której dzieci 
zwiedzały tamtejsze muzeum poznając 
historię Wielkopolski. Inne wycieczki:  
do lasu jesienią, do Gospodarstw 
Agroturystycznych w Gutowie Małym i 
Modlibogowicach - pokazywały dzieciom 
piękno wielkopolskiego krajobrazu o 
różnych porach roku, uczyły szanowania 
ludzkiej pracy i miłości do zwierząt. Ważne 
było również docenienie piękna gwary 
wielkopolskiej, w tym celu zaproszono do 
Przedszkola panie działające w MOK w 
Gnieźnie, które w ciekawy sposób 
opowiadały dzieciom o rodzimej gwarze, 
deklamowały wiersze, opowiadały o 
ciekawej historii Gniezna. Na terenie 
przedszkola i oddziału zamiejscowego w 
Kołaczkowie utworzono również przy 
ogromnej pomocy rodziców kąciki 
regionalne. Pokazywały one prace 
rękod zie ła lud o wego two rzo nego 
współcześnie, jak i stare sprzęty, używane 
głównie do prac gospodarczych, jak również 
stare fotografie, banknoty i monety oraz 
inne przedmioty związane z historią i 
tradycją naszego regionu. Zorganizowano 
także spotkanie ze współczesną twórczynią 
ludową, która pokazała dzieciom, jak można 
samodzielnie wykonywać ozdoby na 
choinkę z materiałów ekologicznych 

 „KLEKS” 

  Nasza Piękna Wielkopolska 

Tomasz Kuliński - Uczeń II klasy 
Witkowskiego Gimnazjum oraz aktywista 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej  po raz drugi 
udowodnił swą bogatą i fachową wiedzę z 

s zero ko  ro z umia ne go  s p ektr u m 
pożarniczego zwyciężając w Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” na szczeblu wojewódzkim w  II 

grupie – szkół gimnazjalnych. W sobotę 16 
kwietnia w szkole Aspirantów PSP w 
Poznaniu przystąpił do egzaminu 
pisemnego. Do finału zakwalifikowano 
pięciu jego rówieśników wśród, których 

okazał się najlepszym, zdobywając na 15 
możliwych punktów aż 13. Zakres pytań w 
znacznej części dotyczył histori i 
pożarnictwa i zorganizowanych jego form 

od zarania dziejów po dziś dzień. Trudność 
stanowiły też pytania, które dotyczyły 
szerokiego wachlarza ratowniczego z 
zakresu medycyny, chemii, zagrożeń 
komunikacyjnych i technicznych. Sukces 
Tomasza może być postrzegany jako jego 
osobiste zwycięstwo, bo choć  w 
przygotowaniach do turnieju pomogło mu 
wiele osób to ostatecznie on sam zmagał 
się przed stanowczymi jurorami, którzy 

bardzo skrupulatnie oceniali jego 
wypowiedzi. Za swoje osiągnięcie otrzymał 
wysokiej klasy zestaw komputerowy z 
monitorem ciekłokrystalicznym. Tomkowi 
pozostaje życzyć dalszego zapału oraz 
wysokich ocen jury na turnieju krajowym 
27 maja w Łańcucie. 

(BARG ) 

Tomek Lider Wielkopolski 

Druh Wesołowski v-ce prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP wręcza nagrodę 
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Przez cały rok szkolny wiele się dzieje w 
SP w Gorzykowie. Dzieci mają możliwość 
wzięcia udziału w różnych konkursach i 
imprezach szkolnych. W październiku 
obchodziliś my Święto Pieczonego 
Ziemniaka, które przebiegało na grach i 
zabawach z ziemniakami oraz uczniowie 
wzięli udział w turnieju wiedzy o 
ziemniakach. Mieliśmy Andrzejki w dwóch 
etapach: dzieci młodsze wróżyły sobie z 
kart, z butelek, z drzewka szczęścia, brały 
udział w konkursach i zabawach przy 
muzyce. Dzieci starsze zorganizowały 
sobie dyskotekę. W szkole działa prężnie 
SKO. Cały rok trwa u nas akcja pod hasłem 
„Zbieramy puszki” organizowana przez 
członków SKO wraz z opiekunką Ewą 
Bartczak. Dzieci, które należą do SKO 
biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Oszczędzania pod patronatem BS 
Witkowo. Samorząd uczniowski pod 
opieką Beaty Prusinowskiej zorganizował 
w tym roku szkolnym Dzień Chłopaka we 
wrześniu i Dzień Kobiet w marcu- każdy 
chłopak oraz pan w szkole został 
obdarowany jabłkiem z dołączonymi 
życzeniami od dziewczyn, w zamian 
chłopcy obdarowali dziewczęta oraz panie 
czekoladowymi jajkami. SU zorganizował 
w listopadzie dyskotekę Halloween. 
Dzieciaki przebrane za straszydła bawiły 
się przy dźwiękach muzyki oraz 
d e le k t o wa ły  s ię  s ma k o ły k a m i 
przygotowanymi przez mamy. Samorząd 
Uc zn io ws ki zo rga n izo wa ł a kc ję 
mikołajkową. Uczniowie zorganizowali 
paczki dla każdego dziecka w szkole. Do 
akcji włączyli się rodzice, nauczyciele oraz 
mieszkańcy Gorzykowa. W czasie ferii 

oprócz udziału w różnych kółkach 
zainteresowań uczniowie zorganizowali 
sobie Walentynki. Krążyła poczta 
walentynkowa, pary zakochanych mogły 
porozmawiać w ciszy i spokoju w 
kawiarence zorganizo wanej przez 
członków SU i opiekunkę. Największą 
atrakcją ferii był wyjazd na basen do 
Wrześni. W SP Gorzykowo uczniowie 
mogą sprawdzić swoje umiejętności i 
zdolności podczas udziału w różnych 
konkursach. Już po raz trzeci w lutym 
odbył się konkurs „Matma na wesoło” dla 
uczniów klas 1-3. Z każdej klasy brały 
udział dwie drużyny. Uczniowie 
rozwiązywali zadania z treścią, krzyżówki, 
zagadki logiczne. Zwycięzcy otrzymali 
nagrody i dyplomy od organizatora Ewy 
Popek. Uczniowie klas 0-3 w lutym brali 
udział w konkursie „Zabawy Literami”. Już 
po raz trzeci dzieci mogły sprawdzić swoją 
znajomość liter podczas rozwiązywania 
krzyżówek, zagadek, układania wyrazów i 
zdań. z kolorowych liter układały hasła. 
Zwycięzcom organizator konkursu Beata 
Prusinowska wręczyła ciekawe książki-
nagrody oraz dyplomy. Starsi, czyli 
uczniowie trzeciej i czwartej popisywali się 
swoją znajomością tabliczki mnożenia w 
konkursie zorganizowanym przez Ewę 
Bartczak i Danutę Misiak. Mistrzem 
ortografii został Tomasz Kubasiak z klasy 
3. Uczniowie SP Gorzykowo biorą chętnie 
ud z ia ł w różn yc h ko nk urs ac h 
organizo wanyc h przez wszystkich 
nauczycieli szkoły. Nawet sami proponują 
nauczycielom tematykę konkursów. 

(Ewa Bartczak, Ewa Popek,  
Beata Prusinowska) 

 Z życia Szkoły Podstawowej W Gorzykowie 

Organizatorzy konkursu - Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych oraz Urząd Gminy i 
Miasta w Witkowie - Szef Obrony 
Cywilnej Gminy - Burmistrz Gminy i 
Miasta - Krzysztof Szkudlarek - informują, 
że na przełomie miesięcy - kwietnia i maja 
zostanie przeprowadzony gminny konkurs 
wiedzy z obrony cywilnej. Głównym celem 
konkursu będzie propagowanie oraz 
pogłębianie umiejętności z obrony cywilnej 
i skuteczne radzenie sobie w trudnych 
sytuacjach życiowych czy kryzysowych. 
Konkurs przeprowadzony zostanie w 
trzech etapach: etap pierwszy „klasowy” - 
w terminie do końca kwietnia br. - etap 
drugi „międzyklasowy” - w terminie do 20 
maja br. i etap trzeci „finałowy” - w dniu 

31 maja br. w którym wezmą udział 
zwyc ięzc y drugiego etap u (6-10 
zawodników). Organizatorzy powołali 
komisję do sprawnego przeprowadzenia 
konkursu w składzie: Ryszard Nadowicz - 
inspektor OC i Zarządzania Kryzysowego 
Gminy, Jolanta Barańska - prezes Zarządu 
M-G Związku OSP RP i Bartłomiej 
Łobodziec - nauczyciel PO/OC w ZSP 
Witkowo. Organizatorzy dla trzech 
najlepszych zawodników przewidzieli 
nagrody rzeczowe w postaci książek, 
pamiątkowe dyplomy a dla wyróżniających 
s ię  uc zes tn ikó w p ro po nuje s ię 
podwyższenie oceny z przedmiotu PO/OC. 

(S.A.) 

 Gminny Konkurs Wiedzy z Obrony Cywilnej 

Na ostatniej XX Sesji Rady Miejskiej 
uchwalony zosta ł „Regulamin udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym” 
dla uczniów zamieszka łych na terenie naszej 
Gminy. Wnioski wraz z odpowiednim 
zaświadczeniem o wysokości dochodów 
rodziny można było składać w Urzędzie do 
końca marca bieżącego roku. 
W sumie wp łynęło ponad 600 wniosków. Na 
razie nie wiadomo, za jaki okres wyp łacane 
będzie stypendium, ponieważ na ten cel 
wp łynęła z budżetu państwa dotacja celowa 
w wysokości 35.524 zł., a do końca roku 
2005 mamy na ten cel otrzymać w sumie 
88.812 zł. Pieniędzy tych wystarczy zaledwie 
na trzy miesiące.    W najbliższym czasie 
powo łana zostanie komisja stypendialna, 
której zadaniem między innymi będzie 
dokonanie analizy for malnej każdego 
wniosku i jego zaopiniowanie. Następnie 
Burmistrz wyda decyzję, w której określi 
wysokość przyznanego świadczenia, termin i 
formę jego wyp łaty oraz okres na jaki zosta ło 
przyznane. Stypendium szkolne może być 
udzielone uczniom na ca łkowite lub 
częściowe pokrycie kosztów udzia łu w 
za j ęc ia c h e d uka c yj n yc h,  ( w  t y m 
wyrównawczych), wykraczających poza 
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania, a także udzia łu w zajęciach 
edukacyjnych realizowanych poza szko łą lub 
w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 
podręczników szkolnych lub w przypadku 
uczniów szkó ł ponadgimnazjalnych i 
słuchaczy kolegiów, w formie częściowego 
pokrycia kosztów związanych z pobieraniem 
nauki poza miejscem zamieszkania. Decyzje 
w tej sprawie będą wysyłane po up ływie 14 
dni od daty ogłoszenia Uchwa ły w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
Następny termin sk ładania wniosków o 
przyznanie stypendium szkolnego up ływa z 
dniem 15 września bieżącego roku (zgodnie z 
nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 
16 grudnia 2004r.).  

(M.G.) 

Stypendium socjalne 

Wtorek - 3  maja 2005 r.  
godz. 12:00 - Msza święta w Kościele 
p.w. św. Mikołaja w Witkowie 
godz. 13:00 - Spotkanie patriotyczne 
p od  Po m n i k i e m Po ws t ańc ó w  
Wielkopolskich z udziałem Kompanii 
Honorowej, pocztów sztandarowych 
oraz części artystycznej w wykonaniu 
młodzieży z Gimnazjum w Witkowie 
oraz Gminnego Chóru Seniorów  „My 
Młodzi”. Do udziału w uroczystościach 
Zapraszają Burmistrz Gminy i Miasta 
oraz Organizatorzy. 

Program uroczystości 
Święta Narodowego 3 Maja 
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Przez cały rok szkolny wiele się dzieje w 
SP w Gorzykowie. Dzieci mają możliwość 
wzięcia udziału w różnych konkursach i 
imprezach szkolnych. W październiku 
obchodziliś my Święto Pieczonego 
Ziemniaka, które przebiegało na grach i 
zabawach z ziemniakami oraz uczniowie 
wzięli udział w turnieju wiedzy o 
ziemniakach. Mieliśmy Andrzejki w dwóch 
etapach: dzieci młodsze wróżyły sobie z 
kart, z butelek, z drzewka szczęścia, brały 
udział w konkursach i zabawach przy 
muzyce. Dzieci starsze zorganizowały 
sobie dyskotekę. W szkole działa prężnie 
SKO. Cały rok trwa u nas akcja pod hasłem 
„Zbieramy puszki” organizowana przez 
członków SKO wraz z opiekunką Ewą 
Bartczak. Dzieci, które należą do SKO 
biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Oszczędzania pod patronatem BS 
Witkowo. Samorząd uczniowski pod 
opieką Beaty Prusinowskiej zorganizował 
w tym roku szkolnym Dzień Chłopaka we 
wrześniu i Dzień Kobiet w marcu- każdy 
chłopak oraz pan w szkole został 
obdarowany jabłkiem z dołączonymi 
życzeniami od dziewczyn, w zamian 
chłopcy obdarowali dziewczęta oraz panie 
czekoladowymi jajkami. SU zorganizował 
w listopadzie dyskotekę Halloween. 
Dzieciaki przebrane za straszydła bawiły 
się przy dźwiękach muzyki oraz 
d e le k t o wa ły  s ię  s ma k o ły k a m i 
przygotowanymi przez mamy. Samorząd 
Uc zn io ws ki zo rga n izo wa ł a kc ję 
mikołajkową. Uczniowie zorganizowali 
paczki dla każdego dziecka w szkole. Do 
akcji włączyli się rodzice, nauczyciele oraz 
mieszkańcy Gorzykowa. W czasie ferii 

oprócz udziału w różnych kółkach 
zainteresowań uczniowie zorganizowali 
sobie Walentynki. Krążyła poczta 
walentynkowa, pary zakochanych mogły 
porozmawiać w ciszy i spokoju w 
kawiarence zorganizo wanej przez 
członków SU i opiekunkę. Największą 
atrakcją ferii był wyjazd na basen do 
Wrześni. W SP Gorzykowo uczniowie 
mogą sprawdzić swoje umiejętności i 
zdolności podczas udziału w różnych 
konkursach. Już po raz trzeci w lutym 
odbył się konkurs „Matma na wesoło” dla 
uczniów klas 1-3. Z każdej klasy brały 
udział dwie drużyny. Uczniowie 
rozwiązywali zadania z treścią, krzyżówki, 
zagadki logiczne. Zwycięzcy otrzymali 
nagrody i dyplomy od organizatora Ewy 
Popek. Uczniowie klas 0-3 w lutym brali 
udział w konkursie „Zabawy Literami”. Już 
po raz trzeci dzieci mogły sprawdzić swoją 
znajomość liter podczas rozwiązywania 
krzyżówek, zagadek, układania wyrazów i 
zdań. z kolorowych liter układały hasła. 
Zwycięzcom organizator konkursu Beata 
Prusinowska wręczyła ciekawe książki-
nagrody oraz dyplomy. Starsi, czyli 
uczniowie trzeciej i czwartej popisywali się 
swoją znajomością tabliczki mnożenia w 
konkursie zorganizowanym przez Ewę 
Bartczak i Danutę Misiak. Mistrzem 
ortografii został Tomasz Kubasiak z klasy 
3. Uczniowie SP Gorzykowo biorą chętnie 
ud z ia ł w różn yc h ko nk urs ac h 
organizo wanyc h przez wszystkich 
nauczycieli szkoły. Nawet sami proponują 
nauczycielom tematykę konkursów. 

(Ewa Bartczak, Ewa Popek,  
Beata Prusinowska) 

 Z życia Szkoły Podstawowej W Gorzykowie 
niespodzianką dla jury były teksty autorskie napisane przez 
uczestników specjalnie na ten przegląd. Młodzi artyści wyrażali w 
nich swoje opinie i stosunek do zagadnień czystości i komfortu 
życia w środowisku i społeczeństwie (Katarzyna Krzewińska tekst 
„Ekologia” - Gimnazjum Witkowo oraz Joanna Słodowicz tekst 
„Zdrowie” - Gimnazjum Witkowo). 
W komisji oceniającej poziom i wrażenia artystyczne na 
tegorocznym Przeglądzie zasiadali: 
- Patrycja Nowakowska - przewodnicząca, instruktor KG 
- Ewa Krzyżańska - przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej w Gnieźnie 
- Witold Biegalski - muzyk, klarnecista. 
Jury po wys łuchaniu 26 podmiotów wykonawczych (18 solistów i 
6 zespołów) postanowiło przyznać wyróżnienia: 
- Angelice Marszałek - Gimnazjum Witkowo 
- Izabeli Kasprzak - Niechanowo 
- Zespołowi „Nutki” - MDK Gniezno 
- Zespołowi „ELPIS junior” -  Ognisko Integracyjne przy 
Gimnazjum w Starym Mieście 
- Zespołowi „Muzykanci” - OKSiR Witkowo. 
Laureaci V Powiatowego Przeglądu Piosenki Zdrowotnej i 
Ekologicznej Witkowo 2005: 
- I miejsce Aneta Urbaniak - Prywatne Studio Piosenki Stare 
Miasto 
- II miejsce Anna-Maria Kubów - MDK Gniezno 
- III miejsce Katarzyna Krzewińska - Gimnazjum Witkowo. 
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom i instruktorom za 
przygotowanie, równocześnie wyrażając nadzieję, iż w przyszłym 
roku spotkamy się znów w tak licznym gronie i przyjaznej 
atmosferze rywalizacji. Do zobaczenia w 2006 roku! 

(D.K.K.) 

Organizatorzy konkursu - Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych oraz Urząd Gminy i 
Miasta w Witkowie - Szef Obrony 
Cywilnej Gminy - Burmistrz Gminy i 
Miasta - Krzysztof Szkudlarek - informują, 
że na przełomie miesięcy - kwietnia i maja 
zostanie przeprowadzony gminny konkurs 
wiedzy z obrony cywilnej. Głównym celem 
konkursu będzie propagowanie oraz 
pogłębianie umiejętności z obrony cywilnej 
i skuteczne radzenie sobie w trudnych 
sytuacjach życiowych czy kryzysowych. 
Konkurs przeprowadzony zostanie w 
trzech etapach: etap pierwszy „klasowy” - 
w terminie do końca kwietnia br. - etap 
drugi „międzyklasowy” - w terminie do 20 
maja br. i etap trzeci „finałowy” - w dniu 

31 maja br. w którym wezmą udział 
zwyc ięzc y drugiego etap u (6-10 
zawodników). Organizatorzy powołali 
komisję do sprawnego przeprowadzenia 
konkursu w składzie: Ryszard Nadowicz - 
inspektor OC i Zarządzania Kryzysowego 
Gminy, Jolanta Barańska - prezes Zarządu 
M-G Związku OSP RP i Bartłomiej 
Łobodziec - nauczyciel PO/OC w ZSP 
Witkowo. Organizatorzy dla trzech 
najlepszych zawodników przewidzieli 
nagrody rzeczowe w postaci książek, 
pamiątkowe dyplomy a dla wyróżniających 
s ię  uc zes tn ikó w p ro po nuje s ię 
podwyższenie oceny z przedmiotu PO/OC. 

(S.A.) 

 Gminny Konkurs Wiedzy z Obrony Cywilnej 

Na ostatniej XX Sesji Rady Miejskiej 
uchwalony zosta ł „Regulamin udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym” 
dla uczniów zamieszka łych na terenie naszej 
Gminy. Wnioski wraz z odpowiednim 
zaświadczeniem o wysokości dochodów 
rodziny można było składać w Urzędzie do 
końca marca bieżącego roku. 
W sumie wp łynęło ponad 600 wniosków. Na 
razie nie wiadomo, za jaki okres wyp łacane 
będzie stypendium, ponieważ na ten cel 
wp łynęła z budżetu państwa dotacja celowa 
w wysokości 35.524 zł., a do końca roku 
2005 mamy na ten cel otrzymać w sumie 
88.812 zł. Pieniędzy tych wystarczy zaledwie 
na trzy miesiące.    W najbliższym czasie 
powo łana zostanie komisja stypendialna, 
której zadaniem między innymi będzie 
dokonanie analizy for malnej każdego 
wniosku i jego zaopiniowanie. Następnie 
Burmistrz wyda decyzję, w której określi 
wysokość przyznanego świadczenia, termin i 
formę jego wyp łaty oraz okres na jaki zosta ło 
przyznane. Stypendium szkolne może być 
udzielone uczniom na ca łkowite lub 
częściowe pokrycie kosztów udzia łu w 
za j ęc ia c h e d uka c yj n yc h,  ( w  t y m 
wyrównawczych), wykraczających poza 
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania, a także udzia łu w zajęciach 
edukacyjnych realizowanych poza szko łą lub 
w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 
podręczników szkolnych lub w przypadku 
uczniów szkó ł ponadgimnazjalnych i 
słuchaczy kolegiów, w formie częściowego 
pokrycia kosztów związanych z pobieraniem 
nauki poza miejscem zamieszkania. Decyzje 
w tej sprawie będą wysyłane po up ływie 14 
dni od daty ogłoszenia Uchwa ły w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
Następny termin sk ładania wniosków o 
przyznanie stypendium szkolnego up ływa z 
dniem 15 września bieżącego roku (zgodnie z 
nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 
16 grudnia 2004r.).  

(M.G.) 

Stypendium socjalne 

V Powiatowy Przegląd Piosenki Zdrowotnej i Ekologicznej 
Witkowo 2005 przeszedł już do historii. 
Organizatorami przeglądu byli: Urząd Gminy i Miasta Witkowo,  
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie, 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Klub 
Garnizonowy w Witkowie. 
Nagrody ufundowane były przez: 
- Starostę Gnieźnieńskiego  
- Stację Sanitarno - Epidemiologiczną  
- Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie  
19 kwietnia b.r. w Klubie Garnizonowym odbyło się przesłuchanie 
konkursowe, którego celem było propagowanie zdrowego stylu 
życia oraz uczulenie na sprawę ekologii poprzez piosenkę. Miłą 

Wtorek - 3  maja 2005 r.  
godz. 12:00 - Msza święta w Kościele 
p.w. św. Mikołaja w Witkowie 
godz. 13:00 - Spotkanie patriotyczne 
p od  Po m n i k i e m Po ws t ańc ó w  
Wielkopolskich z udziałem Kompanii 
Honorowej, pocztów sztandarowych 
oraz części artystycznej w wykonaniu 
młodzieży z Gimnazjum w Witkowie 
oraz Gminnego Chóru Seniorów  „My 
Młodzi”. Do udziału w uroczystościach 
Zapraszają Burmistrz Gminy i Miasta 
oraz Organizatorzy. 

Program uroczystości 
Święta Narodowego 3 Maja 

V Powiatowy Przegląd Piosenki 
Zdrowotnej i Ekologicznej 

W ramach prowadzonej od tego roku 
szkolnego systematycznej edukacji 
europejskiej w Przedszkolu Miejskim w 
Witkowie, 4 marca odbyła się Europejska 
Olimpiada Sportów Zimowych pod hasłem 
„My się zimy nie boimy”. W imprezie 
wzięły udział wszystkie sześciolatki i 
gościnnie pięciolatki jako kibice. Dopisała 
piękna, słoneczna i lekko mroźna pogoda, 
dzieciaki bawiły się wspaniale. Olimpiadę 
poprzedziły rozmowy w grupach na temat 
krajó w s ąs iad ując yc h z Po ls ką , 
wskazywanie ich na mapie, odczytywanie 
nazw najpierw przez nauczycielkę potem 
przez chętne dzieci, układanie tych nazw z 
ruchomego alfabetu i umieszczanie pod 
nimi flag narodowych. Dzieci wykonywały 
też wybrane flagi różnymi technikami 
plastycznymi. Nauczycielki opowiadały o 
olimpiadach zimowych i mistrzostwach 

sportowych odbywających się dotychczas 
w Europie i na świecie. Umożliwiły 
dzieciom nazywanie i oglądanie na 
ilustracjach różnych zimowych dyscyplin 
sportowych. Z dumą wspomniano o 
licznych osiągnięciach sportowych Adama 
Małysza. Dziec i zgłaszały swoje 
propozycje, co do dyscyplin na olimpiadę 
przedszkolną. Odbyły się też rozmowy w 
grupach na temat bezpieczeństwa w czasie 
trwa n ia imp rez y.  D la k ib ic ó w 
przygotowano kolorowe pompony. Zawody 
odbyły się na zasadzie rywalizacji 
drużynowej. Grupy zostały podzielone na 
mniejsze drużyny i otrzymały nazwy 
krajów europejskich sąsiadujących z 
Polską, tj. Czechy, Słowacja, Ukraina, 
Niemcy, Białoruś no i oczywiście Polska. 
W jednej konkurencji brały udział 2 
drużyny ,, różnych narodów’’. Każda ekipa 

miała swój transparent z nazwą kraju i flagą. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali wesołe 
pamiątkowe medale. 
Główne cele tej imprezy to: 
- promowanie zdrowego stylu życia, 
hartowanie dzieci, bezpośredni kontakt z 
przyrodą w czasie zimy, rozwijanie 
sprawności fizycznej dzieci 
- kształtowanie czynnej postawy wobec 
zdrowia i sportu 
- dostarczanie dzieciom radości i okazji do 
pozytywnego okazywania dobrych i złych 
emocji 
- przestrzeganie zakazu prowokowania 
sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 
własnemu i innych 
- utrwalanie poprzez zabawy zimowe 
zagadnień z zakresu edukacji europejskiej. 
 

(Krystyna Pietrewicz) 

Europejska Olimpiada Sportów Zimowych 
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Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny                     
Adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 
62-230 Witkowo Ul. Gnieźnieńska 1 
Zespół Redakcyjny: Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska,  
       Anna Kwapich, Stanisław Antoszczyszyn, Krzysztof Dziel, fot. Józef Grobelny    

TEL: (063) 277 81 94 
FAX (063) 277 88 55 
E-mail:ugim@witkowo.pl  
www.witkowo.pl 
www.bip.witkowo.pl 

Rada wysłuchała: informacji Burmistrza Gminy i Miasta o 
działalności międzysesyjnej, informacji Komendanta Komisariatu 
Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i 
miasta za 2004r., informacji dyrektorów szkół podstawowych o 
funkcjonowaniu tych szkół. 
Podjęto następujące uchwały: 
- XX/184/05 w sprawie opłat za wstęp na teren Ośrodka 
Wypoczynkowego; 
- XX/185/05 sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości: 
Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Malenin, Małachowo Kępe, 
Makownica, Ostrowite Prymasowskie, Sokołowo, Strzyżewo 
Witkowskie; 
- XX/186/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 
dla uczniów; 
- XX/187/05 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali 
sportowej w Witkowie i sali sportowej w Mielżynie; 
- XX/ 188/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru 
podatku od posiadania psów (uchwałą zarządzono pobór tego 

Uchwały Rady Miejskiej, protokóły z Sesji 
 - do wglądu w biurze  

Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta  
w Witkowie (pokój nr 24)  
w każdy poniedziałek,  

w godzinach pracy Urzędu tj. od 800 do 1600 

oraz na stronach http://www.bip.witkowo.pl 

  XX sesja Rady Miejskiej w Witkowie. 

W dniach 30 marca - 05 kwietnia  
2005 roku mężczyźni rocznika 
podstawowego 1986 i starsi z 
terenu gminy i miasta Witkowo 
stanę li przed Powiatową Komisją  
Lekarską i Poborową do pobor u 
wojskowego. Na wezwanych 136 
poborowych do poboru stanęło 133 
mę żc zy zn,  3- c h pob oro wyc h 
zosta ło usprawiedliwionych ze 
wz glę d u na p r zeb y wa nie z 
rodzica mi poza granicami RP.  
K at e go r ię  A- o t r zy ma ło  1 2 4 
p o b o r o w y c h,  k a t e go r ię  D-
otr zy ma ło 7 p ob or o wyc h a 
kategorię B i E po jedny m 
poborowym. Z roczników starszyc h 
p r ze d  P o w i a t o wą  K o mi s j ą  
Lekarską stanęło 2-ch poborowych,  
jednemu poborowemu zmieniono 
kategorię zdrowia z A na D, a  
drugiemu utrzymano kategorię A.  
Do poboru wojskowego stanęło 
również 11 kobiet, które ukończyły 
szko ły pielęgniarskie. 

(S.A) 

Do Woja Marsz !!! 

22.03.2005r. w Urzędzie Wojewódzkim 
w Poznaniu Wojewoda Wielkopolski 
Andrzej Nowakowski uhonorował 
z a s ł u ż o n y c h  W i e l k o p o l a n 
odznaczeniami państwowymi. Za 
wybitne zasługi w działalności na rzecz 
środowiska kombatanckiego Krzyż 
Kawalerski Orderu Odznaczenia Polski 
otrzymał m. in. Antoni Osaka - 
komb atant II wo jny świato wej, 
zaangażowany w działalność Związku 
Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. To wysokie 
odznaczenie państwowe otrzymał także 
Wojciech Walenciak, prezes Zarządu 
Rejonowego PCK w Ostrowie Wlkp. 
W o j e w o d a  u h o n o r o w a ł  t e ż 
Wielkopolan 28 Złotymi, Srebrnymi i 
Brązowymi Krzyżami Zas ługi, a także 
pięcioma Medalami Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej. Jeden Srebrny 
Medal Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej otrzymała dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum 
w Mielżynie pani Janina Fałdzińska. 

Odznaczenia dla 
Wielkopolan 

Z inicjatywy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zorganizowano na terenie 
placówek oświatowych naszej Gminy zajęcia profilaktyczne. 
I tak w dniu 12.04.05r. odbyły się zajęcia profilaktyczne pod 
has łem „Ostatni Dzwonek”. Były one skierowane do 
uczniów od IV do VI klasy szko ły podstawowej. Program 
ten porusza ł przyczyny sięgania przez uczniów szkó ł 
podstawowych po papierosy i p iwo oraz konsekwencje z 
tego p łynące nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również w 
aspekcie psychicznym i rozwojowym. Natomiast w dniu 
13.04.05r. uczniowie klas I – III mogli obejrzeć spektakl 
teatralny pod tytułem „Ferajna Tolka Urwisa”, w którym 
między innymi poruszone zosta ły takie problemy jak: 
przemoc dziecięca w szkole i poza nią oraz emocje w wieku 
wczesnoszkolnym. Spektakl był osadzony w rzeczywistych 
realiach, przedstawiony w sposób weso ły i humorystyczny.  
Spektakle te przedstawione w atrakcyjny i dynamiczny 
sposób stanowiły uzupe łnienie dzia łań profilaktycznych 
szkó ł. Wykonawcą tych programów był Warszawski 
Ośrodek Profilaktyki i Edukacji z Warszawy. Na początku 
maja zaplanowany zosta ł też program profilaktyczny dla 
gimnazjalistów. Będzie to interaktywne spotkanie z 
młodzieżą z wykorzystaniem metod warsztatowych oraz 
technik multimedialnych. Realizatorem tych progra mów 
będzie Ośrodek Twórczej Interwencji z Krakowa.  

(M.G)   

Profilaktyka gminna  

podatku na terenie całego miasta); 
- XX/ 189/05 w sprawie dochodów gromadzonych na rachunku 
dochodów własnych jednostek budżetowych; 
- XX/190/05 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta 
na 2005r.; 
- XX/191/05 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie 
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 388, 
położonej Ruchocinku. 
- XX/192/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/329/02 Rady 
Miejskiej w Witkowie z dnia 26.04.2002r. dot. zasad zbywania, 
nabywania, wydzierżawiania nieruchomości. 
Ponadto Rada Miejska ustaliła, że Przewodniczący Rady (lub 
Wiceprzewodniczący) i Radni Rady Miejskiej będą przyjmować 
mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w tych samych 
terminach, w których odbywają się dyżury Radnych, tj. w 
poniedziałki w godz. 14,00-15,00 i od 15,00 do 16,00. 
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 29 kwietnia 
2005r. 

(BRM) 

  W dniu 29 marca 2005r. odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Witkowie. 

 Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Witkowie  
na kwiecień 2005r. 

 4 kwietnia Roman Popek 
11 kwietnia Henryk Mucha 

18 kwietnia Krzysztof Wiącek 
25 kwietnia Zenon Mietlicki 

 Dyżury odbywać się będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie  
 - pokój nr 23, w godz. od 1400do 1500. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury w każdy poniedziałek  
 - w godz. od 1500do 1600. 
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terenu gminy i miasta Witkowo 
stanę li przed Powiatową Komisją  
Lekarską i Poborową do pobor u 
wojskowego. Na wezwanych 136 
poborowych do poboru stanęło 133 
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22.03.2005r. w Urzędzie Wojewódzkim 
w Poznaniu Wojewoda Wielkopolski 
Andrzej Nowakowski uhonorował 
z a s ł u ż o n y c h  W i e l k o p o l a n 
odznaczeniami państwowymi. Za 
wybitne zasługi w działalności na rzecz 
środowiska kombatanckiego Krzyż 
Kawalerski Orderu Odznaczenia Polski 
otrzymał m. in. Antoni Osaka - 
komb atant II wo jny świato wej, 
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Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. To wysokie 
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Wojciech Walenciak, prezes Zarządu 
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w Mielżynie pani Janina Fałdzińska. 

Odznaczenia dla 
Wielkopolan 

Z inicjatywy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zorganizowano na terenie 
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I tak w dniu 12.04.05r. odbyły się zajęcia profilaktyczne pod 
has łem „Ostatni Dzwonek”. Były one skierowane do 
uczniów od IV do VI klasy szko ły podstawowej. Program 
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podstawowych po papierosy i p iwo oraz konsekwencje z 
tego p łynące nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również w 
aspekcie psychicznym i rozwojowym. Natomiast w dniu 
13.04.05r. uczniowie klas I – III mogli obejrzeć spektakl 
teatralny pod tytułem „Ferajna Tolka Urwisa”, w którym 
między innymi poruszone zosta ły takie problemy jak: 
przemoc dziecięca w szkole i poza nią oraz emocje w wieku 
wczesnoszkolnym. Spektakl był osadzony w rzeczywistych 
realiach, przedstawiony w sposób weso ły i humorystyczny.  
Spektakle te przedstawione w atrakcyjny i dynamiczny 
sposób stanowiły uzupe łnienie dzia łań profilaktycznych 
szkó ł. Wykonawcą tych programów był Warszawski 
Ośrodek Profilaktyki i Edukacji z Warszawy. Na początku 
maja zaplanowany zosta ł też program profilaktyczny dla 
gimnazjalistów. Będzie to interaktywne spotkanie z 
młodzieżą z wykorzystaniem metod warsztatowych oraz 
technik multimedialnych. Realizatorem tych progra mów 
będzie Ośrodek Twórczej Interwencji z Krakowa.  

(M.G)   

Profilaktyka gminna  

podatku na terenie całego miasta); 
- XX/ 189/05 w sprawie dochodów gromadzonych na rachunku 
dochodów własnych jednostek budżetowych; 
- XX/190/05 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta 
na 2005r.; 
- XX/191/05 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie 
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 388, 
położonej Ruchocinku. 
- XX/192/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/329/02 Rady 
Miejskiej w Witkowie z dnia 26.04.2002r. dot. zasad zbywania, 
nabywania, wydzierżawiania nieruchomości. 
Ponadto Rada Miejska ustaliła, że Przewodniczący Rady (lub 
Wiceprzewodniczący) i Radni Rady Miejskiej będą przyjmować 
mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w tych samych 
terminach, w których odbywają się dyżury Radnych, tj. w 
poniedziałki w godz. 14,00-15,00 i od 15,00 do 16,00. 
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 29 kwietnia 
2005r. 

(BRM) 

  W dniu 29 marca 2005r. odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Witkowie. 

 Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Witkowie  
na kwiecień 2005r. 

 4 kwietnia Roman Popek 
11 kwietnia Henryk Mucha 

18 kwietnia Krzysztof Wiącek 
25 kwietnia Zenon Mietlicki 

 Dyżury odbywać się będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie  
 - pokój nr 23, w godz. od 1400do 1500. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury w każdy poniedziałek  
 - w godz. od 1500do 1600. 

 

Jak Państwa wcześniej informowaliśmy, nasza jednostka samorządu 
terytorialnego przystąpiła do akcji społecznej pod hasłem „Przejrzysta 
Polska”. W ramach tej akcji, podjęliśmy się wdrożenia szeregu zadań 
związanych z poprawą funkcjonowania administracji publicznej w myśl zasad: 
przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, 
przewidywalności, fachowości i rozliczalności, czyli wdrożeniu tzw. 6 zasad 
dobrego rządzenia. Akcja trwa od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. 
Wszystkie zadania, które będą realizowane w ramach akcji, mają służyć 
mieszkańcom, a przyjęte do realizacji zadania wpłyną na poprawę jakości 
świadczonych przez Urząd usług. W celu realizacji zadań wynikających z 
akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, Burmistrz swoim Zarządzeniem powołał 
zespoły robocze, które będą czuwały nad realizacją poszczególnych zadań. Z 
tej też okazji w dniu 14.04.05r. w Urzędzie Gminy i Miasta odbyło się 
spotkanie połączone z warsztatami, w których uczestniczyli przedstawiciele 
organizacji pozarządowych i przedstawiciele lokalnych mediów. W czasie 
spotkania poruszone zostały między innymi takie zagadnienia jak: 
- zapoznanie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
która reguluje zasady współpracy organów administracji publicznej z 
organizacjami pozarządowymi, 
- omówiono cele akcji „Przejrzysta Polska”, 
- poinformowano o zadaniach, które będą realizowane w ramach akcji, 
- zwrócono uwagę na możliwość obserwowania naszych działań i 

przekazywaniu uwag (zasadach monitoringu 
społecznego), 
- szczegółowo zapoznano się z zasadą 
partycypacji społecznej, której głównym 
zadaniem jest opracowanie i i wdrożenie 
programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 
Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach 
Programu Partnerstwo dla III Sektora i 
przewiduje 2-3 krotne spotkania w formie 
warsztatów, w czasie których przedstawiciele 
samorządu i organizacji pozarządowych przy 
pomocy konsultanta Fundacji Demokracji 
Lokalnej Pani Iwony Jankowskiej, będą 
tworzyć Wieloletni  Program Współpracy 
(Kartę Współpracy), a następnie na jego 
podstawie Roczny Program Współpracy. 
Poprzez spotkania warsztatowe zostanie 

wypracowany wieloletni program współpracy, 
na podstawie którego będą przygotowywane 
roczne programy wychodząc z założenia, że 
rozwój współpracy między samorządem, a 
organizacjami pozarządowymi jest procesem 
długofalowym i tworząc program współpracy 
nie można ograniczać się tylko do 
perspektywy roku. Posiadanie takiego 
wieloletniego programu współpracy ułatwi też 
przygotowanie projektów między innymi do 
funduszy unijnych. W ramach tego działania 
zostanie też opracowana mapa aktywności 
organizacji pozarządowych. 

(M.G.)  

  Akcja Społeczna  Akcja Społeczna  
  „Przejrzysta Polska”  „Przejrzysta Polska”  
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Drużyna Sekcji Szachowej "Jurand" Witkowo, działająca przy 
Klubie Garnizonowym w Witkowie w sezonie 2004/2005 brała 
udział w rozgrywkach drużynowych Ligi Okręgowej Strefy 
Wschodniej Seniorów województwa wielkopolskiego. W 
rozgrywkach uczestniczyło jedenaście zespołów reprezentujących 
Gniezno, Turek, Marzenin, Witkowo, Wrześnię, Sompolno, Konin, 
Koło, Grzegorzew i Ślesin (po pierwszym zjeździe została 
wycofana z rozgrywek drużyna Tęczy Turek). Mecze 
przeprowadzono w ramach czterech zjazdów w Turku, Gnieźnie i 
Kole, a także w Witkowie w Klubie Garnizonowym w dniu 
16.01.2005r. Drużyna "Jurand" Witkowo wygrała siedem spotkań, 
jeden mecz zremisowała i jeden mecz przegrała. Zdobyła w sumie 
22pkt. (w tym 38 małych punktów na poszczególnych 
szachownicach). Dało to drugie miejsce w końcowej klasyfikacji. 
Ligę wygrała drużyna LZS "Orzeł" I "Grzegorzew" (spadkowicz z 
trzeciej ligi) zdobywając 23pkt., natomiast trzecią lokatę zajęli 
zawodnicy LKS "Chrobry" II Gniezno gromadząc 19pkt. 
Punkty dla drużyny "Jurand" Witkowo zdobyli: Krzysztof Kapral: 
8,5pkt. z 9 partii, Emilia Podymska: 8pkt. z 9 partii, Mariusz 
Mierzejewski: 8pkt. z 9 partii, Robert Mantorski: 6pkt. z 9 partii, 
Józef Pazgan: 3pkt. z 5 partii, Krzysztof Cichocki: 2,5pkt. z 6 partii, 
Zbigniew Kudliński: 2pkt. z 7 partii. Na poszczególnych 
szachownicach zawodnicy "Jurand" Witkowo odnieś li 
indywidualne sukcesy tj.  Krzysztof Kapral: pierwsze miejsce na I. 
szachownicy, Mariusz Mierzejewski: pierwsze miejsce na II. 
Szachownicy, Emilia Podymska: pierwsze miejsce na VI. 
("kobiecej") szachownicy, Robert Mantorski: drugie miejsce na III. 
szachownicy. Ponadto Mariusz Mierzejewski wypełnił drugą normę 
na pierwszą kategorię szachową. 

(S.A.) 

Chcąc przybliżyć naszym młodym czytelnikom sylwetki 
współczesnych pisarzy,  organizujemy spotkania autorskie. W roku 
bieżącym, jako pierwszą, zaprosiliśmy pisarkę dla dzieci - panią 
Joannę Papuzińską. Nasz gość przyjechał z Warszawy, jest 
doktorem nauk humanistycznych, pracownikiem naukowym 
Uniwersytetu Warszawskiego, krytykiem literatury dziecięcej, 
wykłada na UW. Na spotkanie w dniu 13 kwietnia zaprosiłyśmy 
uczniów klas trzecich ze szkół podstawowych całej gminy. Z tej 
okazji ogłosiłyśmy konkurs plastyczny pod hasłem “Ilustrujemy 
książki Joanny Papuzińskiej”. Po eliminacjach szkolnych 
wyłoniono prace, które zakwalifikowały się do etapu gminnego. Z 
tych ostatnich zrobiłyśmy wystawę, dzięki której możemy 
podziwiać inwencję twórczą małych artystów (wystawę tę można 
zobaczyć w holu, na parterze budynku oświatowego). Wyłonionych 
zwycięzców wyróżnimy nagrodami-niespodziankami, które 
wręczone zostaną na szkolnych apelach. Uczestnicy spotkania 
przygotowali na ten dzień  również wiersze naszego gościa, pięknie 
je recytując.  Podczas spotkania uczniowie zadawali wiele pytań 
natury zawodowej i prywatnej. Dowiedzieliśmy się na przykład, że 
pani Papuzińska urodziła się w tym samym roku, w którym 
wybuchła II wojna światowa, a pierwszą książkę pt.: "Tygryski" 
opublikowała w roku 1966. Jej marzeniem było wydawanie 
własnego pisma, spełniło się ono w pewnym stopniu, gdyż w roku 
1991 współorganizowała a następnie redagowała dwumiesięcznik 
“Guliwer” poświęcony książkom dla dzieci . W swojej karierze 
współpracowała z kilkoma czasopismami: "Światem Młodych", 
"Świerszczykiem", "Nowymi Książkami", Życiem Szkoły", a także 
z Polskim Radiem. W odpowiedzi na pytanie: - czy lubi swoją 
pracę, odpowiedziała: - z uwagi na jej różnorodność lubi ją. D l a 
uczniów klas trzecich spotkanie to było z pewnością ogromnym 
przeżyciem. To był ich pierwszy bezpośredni kontakt z pisarzem 
książek – autorem przeczytanej lektury. Ważnym wydarzeniem był 
własnoręcznie złożony autograf przez pisarkę w zakupionych 
wcześniej książkach, które będą pamiątką na długie lata.  

 
(Wiesława Gąsiorowska) 

  Joanna Papuzińska Joanna Papuzińska   
  gościła w Witkowiegościła w Witkowie   Dopiero drugie miejsce !!! Dopiero drugie miejsce !!!  


