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Jubileusz 10-lecia powstania Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi”
W sobotę 26.10. 2013r. w sali OSP w Witkowie, odbył się Jubileusz 10 - lecia powstania Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi". Na uroczystość przybyli m.in.: 

Poseł na Sejm RP Pan Tadeusz Tomaszewski, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Pan Krzysztof Szkudlarek, jego Zastępca Pan Marian Gadziński, Przewodniczący Rady 

Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Telesfor Gościniak, Radny Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Andrzej Kwapich, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie: Pan Marian 

Walczak i Pan Ireneusz Kwapich, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Pan Piotr Jóźwik, Radny Rady Miejskiej w Witkowie Pan Łukasz 

Grabowski, Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo Pani Elżbieta Kiełpińska, Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie Pan Stanisław Rajkowski, 

byli i obecni członkowie Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi", kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, prezesi organizacji pozarządowych, sponsorzy.

Burmistrz Krzysztof Szkudlarek w swojej 

wypowiedzi nawiązał do dnia 19 października 

2013r., kiedy to z okazji X-lecia działalności 

Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi” odbył się 

Koncert Zespołów Śpiewaczych, na który 

przyjechało 10 zespołów, po to, by między 

innymi zaśpiewać i złożyć życzenia naszym 

bohaterom. Podkreślił m.in., że to właśnie 10 

lat temu dzięki ludziom posiadającym piękne 

głosy, miłujących śpiewanie powstał Zespół 

Śpiewaczy „My Młodzi”.

Dzisiaj na terenie Gminy nie ma 

spotkania, uroczystości, w czasie których nie 

byłoby występu Zespołu. Zespół koncertuje też 

poza Gminą, promując przy okazji Gminę 

i Miasto Witkowo. Burmistrz pogratulował 

Zespołowi osiągnięć, podziękował za 

współpracę, życzył na przyszłość wielu 

sukcesów, dużo energii, sił, wzajemnego 

wsparcia oraz zdrowia wszystkim członkom 

Zespołu. Następnie Burmistrz, jego Zastępca 

oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

złożyli na ręce Pani Prezes Heleny Biegalskiej 

bukiet kwiatów i okolicznościowy grawerton, 

a c z ł o n k o w i e  Z e s p o ł u  o t r z y m a l i  

okolicznościowe statuetki. Gratulacje, 

życzenia i kwiaty złożyli z osobna również 

zaproszeni goście.

Pani Helena Biegalska Prezes Zespołu 

„My Młodzi” w imieniu całego Zespołu 

podziękowała wszystkim przybyłym gościom 

oraz sponsorom za życzenia, pomoc 

i wsparcie.

Po uroczystości oficjalnej wystąpiła Kapela 

Odjazdowa, która uświetniła Jubileuszowe 

obchody Zespołu.

Po występie Kapeli nastąpiła kolejna miła 

niespodzianka. Okazało się, że „mały” 

Jubileusz, V-lecie powstania obchodzi w tym 

roku również Kapela Odjazdowa. Z tej okazji 

Burmistrz Krzysztof Szkudlarek złożył 

członkom Kapeli gratulacje i życzenia, 

wręczając z tej okazji grawerton i specjalne 

statuetki.

Podsumowaniem uroczystości był Koncert 

Witkowskiego Zespołu Śpiewaczego 

„My Młodzi”, po którym Jubilaci oraz 

zaproszeni gości bawili się przy muzyce 

Eugeniusza Myszkowskiego.

(M.T.)

Więcej zdjęć z uroczystości znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii
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W dniu 16 października br. odbyło się 

kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Witkowie. Komisja dokonała 

kontroli funkcjonowania Zakładu Gospodarki 

Komunalnej oraz kontroli wykorzystania 

o b i e k t ó w  s p o r t o w y c h  w  O ś r o d k u  

Wypoczynkowym w Skorzęcinie i w Witkowie 

(Stadion Miejski i kompleks sportowy ORLIK 

2012 na terenie tzw. Strzelnicy). 

W dniu 22 października br. odbyło się 

posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju 

Spo łe czno -Gospodar czego .  Komi s ja  

zapoznała się z sytuacją finansową OKSiR-u 

i z finansowym podsumowaniem sezonu 

letniego. Następnie wysłuchano m.in. 

informacji o sytuacji mieszkaniowej na terenie 

gminy i informacji o realizacji uchwały 

o aktualizacji Strategii zrównoważonego 

rozwoju Gminy i Miasta.

W dniu 24 października br. odbyło się 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 

i Opieki Społecznej. Komisja zapoznała się 

z realizacją Programu Wpierania Rodziny 

i Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy. Wysłuchała również 

informacj i  Przewodniczącej  Zespołu 

Interdyscyplinarnego o pracy tego Zespołu. 

Kolejnym punktem posiedzenia było 

spotkanie z dyrektorami szkół, z którymi 

omówiono funkcjonowanie Uczniowskich 

Klubów Sportowych, funkcjonowanie zajęć 

świetlicowych z elementami profilaktyki 

i potrzeby remontowe szkół na 2014r.

W dniu 25 października br. odbyło się 

posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Porządku 

Publicznego. Komisja zapoznała się 

z zasadami i zakresem finansowania przez 

samorząd jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych, z realizacją obowiązku nasadzeń 

zastępczych, z realizacją programu usuwania 

azbestu. Wysłuchano również informacji 

o realizacji zadań w ramach funduszu 

sołeckiego i informacji dotyczącej opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(B.R.M.)

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Komisja Oświaty

Komisja Finansów

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie

W spotkaniu udział wzięli członkowie 

„PROMYKA” oraz zaproszeni goście m.in. 

Starosta Pan Dariusz Pilak, Przewodniczący 

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Telesfor 

Gościniak, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 

Pan Krzysztof Szkudlarek, Z-ca Dowódcy 33 

Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu 

Pan płk Andrzej Górnicki, Prezes Rodzinnych 

Ogródków Działkowych w Witkowie Pan 

Edmund Rybarczyk. Uroczystość była bardzo 

udana, wszyscy uczestnicy byli bardzo 

zadowoleni.
(B.M.)

„PROMYK” - LA- MIRAGE W GORZYKOWIE

W dniu 12 października 2013r. Zarząd „PROMYKA” zorganizował  

dla członków koła uroczystość „Pożegnania  lata” oraz 14-lecia „PROMYKA”. 

Komunikat
W związku z nadchodzącą zimą przypominamy o odśnieżaniu dachów oraz 

przylegających do budynków chodników. Za bezpieczeństwo osób 

przebywających na posesjach i w ich pobliżu odpowiedzialni są administratorzy 

i właściciele nieruchomości. Przed nadejściem zimy warto zamontować na dachu 

odpowiednie zabezpieczenia przeciwśniegowe. Są niezbędne, ponieważ 

zsuwający się śnieg może okazać się dla przechodniów bardzo niebezpiecznym. 
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Koncert Zespołów Śpiewaczych z okazji 10-lecia powstania
Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi” 
W sobotę 19.10.2013r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej 

im. Lotnictwa Polskiego, odbył się Koncert Zespołów Śpiewaczych z okazji 

X - lecia działalności artystycznej Zespołu Śpiewaczego „MY MŁODZI”. 

Organizatorami Koncertu był Urząd Gminy i Miasta Witkowo, Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji w Witkowie oraz Zespół Śpiewaczy „MY MŁODZI”.

Oficjalnego otwarcia Koncertu Zespołów 

Śpiewaczych dokonał Burmistrz Gminy 

i Miasta Witkowa Krzysztof Szkudlarek. 

Powitał licznie przybyłych gości, podkreślił jak 

ważną rolę w gminnym życiu społeczno - 

kulturalnym odgrywa Zespół Śpiewaczy 

J a k o  o s t a t n i  w y s t ą p i ł  J u b i l a t  

Witkowski Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”. 

Na zakończenie Koncertu Burmistrz Krzysztof 

Szkudlarek oraz jego Z-ca Marian Gadziński 

wręczyli wszystkim zespołom pamiątkowe 

statuetki i zaprosili do Wspólnego zdjęcia.

W holu można było podziwiać zdjęcia z X-

letniej artystycznej twórczości Zespołu 

Śpiewaczego „My Młodzi” oraz obejrzeć 

i wpisać się w kronikę, prezentującą dorobek 

artystyczny Zespołu.

(M.T.)

„My Młodzi”, zauważając, że nie ma 

ważniejszej imprezy, uroczystości Gminnej, na 

której by nie wystąpił Zespół Śpiewaczy 

„My Młodzi”. Burmistrz pogratulował 

Zespołowi dotychczasowych osiągnięć, życząc 

dalszej aktywności artystycznej.

Jako pierwszy na scenie zaprezentował 

się Zespół Śpiewaczy „WYLATOWIANKI” 

z Wylatowa, następnie wystąpił Chór Żeński 

„SONATA" z Powidza, Grupa Wokalna 

„RETRO” z Gniezna, Chór Kościelny Parafii pw. 

Św. Mikołaja z Witkowa, Klub Seniora 

„FERAJNA” z Trzemeszna, Zespół Śpiewaczy 

„POWIDZANKI”, Zespół Śpiewaczy „CHABRY” 

z Łopienna, Klub Seniora „ZŁOTY LIŚĆ” 

z Trzemeszna. Obecna była także delegacja 

reprezentująca Zespół Śpiewaczy „RÓŻA” 

z Niechanowa.

grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, 

czajniki elektryczne, odkurzacze, żelazka, 

tostery, roboty kuchenne, komputery, 

monitory, drukarki, telefony, telewizory, 

radia, radiomagnetofony, odtwarzacze wideo 

i dvd, wiertarki, piły, maszyny do szycia), 

lampy fluorescencyjne, żarówki, świetlówki, 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 

pochodzące z gospodarstwa domowego, 

odpady rozbiórkowe z drobnych remontów 

oraz zużyte opony pochodzące z pojazdów 

użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. 

z samochodów osobowych, motocykli, 

motorowerów, rowerów, oraz przyczep do 

tych pojazdów.

O d p a d y  z b i e r a n e  w  P S Z O K  

przyjmowane są bez ograniczeń, za 

wyjątkiem odpadów rozbiórkowych, które 

będą przyjmowane w ilości do 100 kg/rok 

z jednej nieruchomości.

D o  P S Z O K  p r z y j m o w a n e  s ą  

segregowane odpady komunalne dostarczane 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

na terenie Gminy i Miasta Witkowo, 

l e g i t y m u j ą c y c h  s i ę  d o k u m e n t e m  

potwierdzającym miejsce zamieszkania. 

Osoba dostarczająca odpady do punktu 

o t r zyma dokument  potw ierdza jący  

przekazanie odpadów.

W punkcie nie są przyjmowane 

zmieszane odpady komunalne, odpady 

zawierające azbest, szyby samochodowe 

i inne części samochodowe oraz odpady 

pochodzące z prowadzenia działalności 

gospodarczej i rolniczej.

Punkt  Se lektywnego Zbierania  

Odpadów Komunalnych jest czynny w każdy 

wtorek w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz 

w każdą pierwszą sobotę miesiąca 

w godzinach od 10.00 do 14.00.

Wszelkich informacji o funkcjonowaniu 

PSZOK udziela pracownik obsługujący ten 

punkt pod nr tel. (61) 477 86 18 lub 

pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie 

pod nr tel. (61) 477 81 94.
(P.J.)

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) NA TERENIE GMINY I MIASTA WITKOWO

Więcej zdjęć z uroczystości znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Na terenie Gminy Witkowo funkcjonuje 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) mieszczący się przy 

oczyszczalni ścieków w Małachowie 

Wierzbiczany. Do tego punktu można 

bezpłatnie dostarczać własnym transportem 

następujące rodzaje odpadów:

- papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 

odzież, tekstylia, odpady komunalne 

ulegające biodegradacji i odpady zielone, 

jeżeli nie jest możliwe zagospodarowanie tych 

o d p a d ó w  w e  w ł a s n y m  z a k r e s i e  

w przydomowych kompostownikach (części 

roślin pochodzące z pielęgnacji terenów 

zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte 

rośliny, choinki), przeterminowane lub 

niewykorzystane leki  i  chemikal ia  

( n i e w y k o r z y s t a n e  f a r b y,  l a k i e r y,  

r o z p u s z c z a l n i k i ) ,  z u ż y t e  b a t e r i e  

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny (lodówki, zamrażalki, pralki, 

zmywarki, miksery, elektryczne urządzenia 
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Cykl spotkań ze światem bajek rozpoczęty!

A d r e s o w a n e  d o  n a j m ł o d s z y c h  

mieszkańców Gminy Witkowo przedstawienie 

s p o t k a ł o  s i ę  z  b a r d z o  d u ż y m  

zainteresowaniem. W wypełnionej dziećmi 

oraz ich rodzicami sali, najmłodsi z wielką 

uwagą i radością obejrzeli przedstawienie. 

Zapewne mile spędzone niedzielne 

popołudnie zachęciło do oglądania kolejnych 

przedstawień. Już dziś zapraszamy na dzień 

24 listopada na godzinę 15.00 do obejrzenia 

przedstawienia pt. „Zaczarowany młynek”.
(S.R.)

W niedzielę 27 października przedstawieniem teatralnym pt. „Jaś i Małgosia” 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie rozpoczął cykliczne prezentacje 

bajkowych spektakli, które będą realizowane raz w miesiącu. 

OKSiR zaprasza do obejrzenia wystawy
fotograficznej Przemysława Degórskiego

Wystawa prezentowana jest w holu hali widowiskowo - sportowej w Witkowie przy 

ul. Czerniejewskiej do 22 listopada 2013 roku.
(S.R.)

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zaprasza do zwiedzania wystawy 

fotograficznej pt. „Lednickie pejzaże” autorstwa Przemysława Degórskiego. 

Niecodzienną atrakcją było ognisko 

i prawdziwe pieczone ziemniaki, których 

smak niektórym dorosłym przypomniał 

dzieciństwo. W czasie, gdy ziemniaczki piekły 

się w ognisku nauczycielki prowadziły 

konkursy oczywiście z ziemniakami w tle. 

Głównym konkursem  dla dzieci i ich 

rodziców był pomysł na najciekawszego, 

ziemniaczanego stworka. Jednogłośnie 

wygrał kartoflany  jamnik  wykonany przez  

jednego z utalentowanych tatusiów. Pogoda 

jak zwykle dopisała i dlatego wszyscy mogli 

dobrze się bawić i cieszyć z razem spędzonych 

chwil.

(na)

W Przedszkolu - Ochronce zawsze  znajdzie się okazja, aby dobrze się bawić 

i oderwać od codziennych spraw. Tym razem okazją tą było Święto pieczonego 

ziemniaka zorganizowane  w ogrodzie przedszkolnym. 

Na zabawę zawsze mamy czas



     11-2013   11-2013  str. 6str. 6

Zbiórka darów dla zwierząt z okazji Dni Zwierząt 
w gminie Witkowo zakończona

Dary zostały rozdzielone pomiędzy 

Schroniska dla bezdomnych zwierząt 

w Gnieźnie i Radlinie k/ Jarocina, a także dla 

trzech kocich gniazd na terenie miasta 

Witkowa. Kierownictwo Schroniska w Radlinie 

przyjechało po dary osobiście, natomiast 

pozostałe dary zostaną rozwiezione.

Został wybrany także PUPIL GMINY 

Witkowo 2013. Zaszczytny tytuł otrzymała 

przesłodka królica o imieniu MILKA. 

Opiekunom serdecznie gratulujemy, a Milka 

otrzyma od Gminy karmę, przysmaki i żwirek.

Wszystkim darczyńcom i wszystkim, 

którzy pomogli przy akcji, a także Urzędowi 

Gminy i Miasta w Witkowie serdecznie 

dziękuję.

(K.J.)

Dzięki hojności mieszkańców i dużym zaangażowaniu dzieci i młodzieży oraz 

ich wychowawców ze wszystkich placówek szkolnych w Witkowie, udało nam 

się zebrać około 120 kg karmy, koce, szampony, smycze, legowiska, pluszowe 

i gumowe zabawki, a także przysmaki dla potrzebujących czworonogów. 

Celem konkursu było propagowanie idei 

zrównoważonego rozwoju wśród dzieci 

i młodzieży, a praca uczniów polegała na 

ułożeniu zadania o treściach ekologicznych 

propagujących te idee. Zadania stworzone 

przez uczniów były oceniane w kategorii 

indywidualnej oraz zespołowej.

W konkursie wzięło udział 77 zespołów 

uczniów i uczennic ze szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej 

Wielkopolski. 

Podczas pobytu w Poznaniu okazało się, że 

w kategorii indywidualnej laureatką została 

Julia Muszyńska z kl. IIf, która w nagrodę 

otrzymała okolicznościowy dyplom i tablet. 

Sukces odniosła także cała drużyna, gdyż 

w klasyfikacji generalnej zajęła II miejsce. 

Nagrodą dla całego zespołu jest wyjazd na 

wycieczkę do Centrum Edukacji Regionalnej 

i Pr zyrodnicze j  w Mniszkach koło 

Międzychodu. Gratulujemy wszystkim 

członkom drużyny i zachęcamy uczniów do 

udziału w różnorodnych konkursach 

przyrodniczych. Uczestnicy wyjazdu składają 

podziękowanie Burmistrzowi Gminy i Miasta 

Witkowo za zapewnienie transportu do 

Poznania i możliwość udziału w tymże 

spotkaniu.
(T.M.)

Przyroda liczy na Ciebie

We wtorek 29 października grupa uczniów z witkowskiego gimnazjum 

(Magdalena Grzechowiak, Katarzyna Kubacka, Anita Pieczyńska, Daniel Perlicki, 

Wojciech Szeszycki, Filip Kotecki) wraz z opiekunem p. Tomaszem Majchrzakiem 

uczestniczyła w podsumowaniu Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego 

PRZYRODA LICZY NA CIEBIE!, który odbył się w Poznaniu. 

Szrotówek kasztanowcowiaczek jest 

niewielkim motylem o długości zaledwie 2,8-

3,8 mm. Groźne dla roślin są larwy tego 

szkodnika, które bytują w miąższu liści. 

Szkodniki zimują w postaci poczwarki, 

otoczonej kokonem w opadłych liściach. 

Poczwarki zimujące są bardzo odporne na 

niskie temperatury.

POMÓŻMY  KASZTANOWCOM

Jednym z najpoważniejszych problemów, związanych z osłabieniem się kondycji 

kasztanowca białego jest pojawienie się szrotówka kasztanowcowiaczka. 

Opanowane przez szkodnika liście usychają i opadają. Przybył on do Polski 

prawie 30 lat temu. 

Najprostszą i najbezpieczniejszą pod 

względem toksyczności metodą ograniczającą 

występowanie szkodnika jest zbieranie 

opadłych liści i natychmiastowe ich niszczenie, 

aby nie dopuścić do wylotu motyli. Liście wraz 

z poczwarkami szkodnika można niszczyć 

przez spalenie lub w dłuższym czasie przez ich 

kompostowanie w pryzmie przykrytej ziemią 

lub folią, gdzie temperatura musi osiągnąć 

ponad 40oC.

W czwartek 24.10.2013r uczniowie 

Gimnazjum im. A. Borysa wzięli udział 

w ogólnopolskiej akcji grabienia zeschniętych 

liści kasztanowców białych zaatakowanych 

przez szrotówka kasztanowcowiaczka.

Akcja grabienia liści realizowana jest 

w r a m a c h  p r o g r a m u  „ P o m ó ż m y  

Kasztanowcom”. Został on zainicjowany 

w 2005roku przez Fundację Nasza Ziemia 

i firmę Clear Channel Poland. Młodzież 

Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie grabiła 

liście kasztanowca białego przy ulicy 

Strzałkowskiej. Zebrano 30 pełnych worków 

zeschniętych liści kasztanowca białego, które 

zostały usunięte przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej, a następnie zutylizowane. Jest to 

jednak „kropla w morzu potrzeb”.

Aktywny udział uczniów naszej szkoły 

w ogó lnopo l sk ie j  akc j i  „Pomóżmy 

kasztanowcom” ma na celu kształtowanie 

właściwych postaw dla zachowania w możliwie 

niezmienionym stanie otaczające nas 

środowisko dziś i w przyszłości.

(I.B.)
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Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie

Uroczystość rozpoczął Dyrektor szkoły, 

Marian Łukowski, witając gości, nauczycieli - 

emerytów, Radę Rodziców oraz nauczycieli 

i uczniów naszej szkoły. W przemówieniu 

Dyrektor podkreślił znaczenie wiedzy w życiu 

człowieka i  rolę pedagogów w jej 

przekazywaniu. Z okazji święta polskiej 

edukacj i  dyrektor nagrodzi ł  grupę 

nauczycieli. Nagrody otrzymali: Anna 

Brząkowska, Irena Borys, Hanna Tyll- 

Kasprzak, Monika Ottenburger, Barbara 

Pałka, Tomasz Majchrzak, Wacława Filińska, 

Marek Gaziński, Violetta Cejman, Ilona 

M u s i d l a k ,  P a w e ł  P i n i a r s k i ,  E l i z a  

Marcinkowska. Wyróżnieni zostali także 

pracownicy administracji i obsługi: Jolanta 

Kaźmierczak, Małgorzata Zamiar, Andrzej 

Krawczyk, Danuta Jakimowicz, Danuta 

Bednarek, Ewa Gronowicz, Krzysztof 

Janowczyk, Eugeniusz Jankowski, Ryszard 

Jaworski. Dyrektor wręczył ponadto 

Burmistrzowi Gminy i Miasta symboliczny 

„Kaganek oświaty”, jako wyraz uznania za 

troskę o witkowską oświatę. Tradycją 

witkowskiego gimnazjum jest przyznawanie 

statuetki „Przyjaciel Szkoły”. W tym roku 

i byłej Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie. 

Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się 

mniej oficjalna część uroczystości - młodzież 

zaprezentowała program artystyczny 

pt. „Edukacja zawsze w modzie”. Na scenie 

pojawiły się postaci z różnych epok, 

prezentując szkolną modę „na wesoło”. 

Zobaczyć można było jaskiniowców, Egipcjan, 

Rzymian, przedstawicieli średniowiecznej 

edukacji, nauczyciela i damę klasową z XIX w., 

uczennice w granatowych fartuszkach z lat 70. 

i wreszcie współczesną szkolną modę. 

Wszystko oczywiście przedstawione było 

z przymrużeniem oka i z dużą dawką 

uśmiechu. Ta swoista gala mody przeplatana 

była piosenkami, fragmentami utworów 

instrumentalnych, a nawet tańcem, bo do 

„Samby dla Pani i Pana” dziewczyny 

stworzyły widowiskowy układ. Program 

przygotowały: Elżbieta Drozdowska, Halina 

Krych Urszula Knast i Jolanta Chyba, 

a o oprawę plastyczną zadbały Iwona 

Nadowicz- Mróz i Monika Ottenburger. 

Uśmiech na twarzach widzów oraz pojawiające 

się co jakiś czas brawa, świadczyły o dobrym 

przyjęciu widowiska. Na koniec Dyrektor 

podziękował wszystkim, którzy program 

przygotowali - artystom i opiekunom, 

przybyłym natomiast podziękował za udział 

w szkolnym święcie edukacji. 
(J.Ch.)

otrzymał ją p. Andrzej Kuźma - właściciel 

firmy remontowo -budowlanej ze Strzałkowa. 

Laureat wraz z pracownikami podczas wakacji 

wykonał wiele niezbędnych prac na terenie 

placówki, nie tylko tych, które wynikały 

z założeń inwestycyjnych, ale także 

dodatkowych. Dzień Edukacji Narodowej to 

także okazja do wręczenia dyplomów uznania 

nauczycielom obchodzącym jubileusz pracy. 

W tym roku trzydziestolecie pracy obchodziły: 

Arleta Bekas i  Teresa Szkudlarek, 

a dwudziestolecie Tomasz Majchrzak, Jolanta 

Kaźmierczak i Agnieszka Szymańska. Podczas 

uroczystości miał miejsce niezwykły moment 

dla uczniów pierwszych klas - ślubowanie. 

Ceremonia odbyła się w obecności pocztu 

sztandarowego, a ślubowanie zostało przyjęte 

przez Dyrektora. Następnie głos zabrali 

zaproszeni goście. Burmistrz Gminy i Miasta 

życzył nauczycielom sukcesów w zaszczytnej 

pracy. Poinformował również, że Nagrodę 

Burmistrza otrzymali w tym roku Dyrektor, 

Marian Łukowski oraz Iwona Nadowicz - Mróz. 

Życzenia złożyła także przedstawicielka 

nauczycieli - emerytów ze Szkoły Podstawowej 

w Gorzykowie p. Regina Kneblewska oraz 

przedstawicielka Rady Rodziców. Pani Regina 

Kneblewska poza tym bardzo podziękowała 

za przyjęcie emerytów z byłej Szkoły 

Podstawowej w Gorzykowie do grona 

emerytowanych pracowników Gimnazjum 

W hali sportowej, 11 października 2013 r. spotkali się nauczyciele, uczniowie, 

rodzice i zaproszeni goście w osobach Burmistrza Gminy i Miasta Krzysztofa 

Szkudlarka i ks. proboszcza parafii w Witkowie Stanisława Goc, nauczycieli - 

emerytów i rodziców. Spotkanie to odbyło się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
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Powiatowy Konkurs Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej 

Celem konkursu było upowszechnianie 

piękna mowy ojczystej, dorobku kultury 

narodowej oraz interpretacja artystyczna 

utworów. W konkursie wzięły udział 4-

osobowe reprezentacje szkół gimnazjalnych i 

p o n a d g i m n a z j a n y c h  z  p o w i a t u  

gnieźnieńskiego. Każda z drużyn miała za 

zadanie zaprezentować dwa wiersze i dwie 

pieśni o tematyce patriotycznej, które oceniało 

jury w składzie: Pani Beata Szkudlarek, Pani 

Katarzyna Wieczorek i Pani Regina Dygudaj. 

Zadaniem jury było wyłonienie najlepszej 

drużyny i najlepszych wykonawców 

indywidualnych w kategorii „ recytacja” 

i w kategorii „pieśń patriotyczna”.

Zwycięzcami drużynowymi konkursu 

zostali: I miejsce - III Liceum Ogólnokształcące 

im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie; II miejsce 

- Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie; 

III miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. D. Chłapowskiego w Witkowie

Wyróżnienie otrzymało - Gimnazjum im. 

Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie. 

Laureatem w kategorii „recytacja” został 

Pat r yk Lewandowsk i  z  I I I  L i ceum 

Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego 

w Gnieźnie.

L a u r e a t e m  w  k a t e g o r i i  „ p i e ś ń  

patriotyczna” został Marcin Kaczyński 

z Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie.

Rep rezen ta c j e  s zkó ł  o t r zyma ły  

grawertony, nagrody i dyplomy ufundowane 

przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowa, 

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

w Mielżynie oraz Ligę Obrony Kraju 

w Witkowie. 

Zwycięska drużyna reprezentowała 

powiat gnieźnieński w Wojewódzkim 

Konkursie Recytatorskim Wierszy i Pieśni 

o Tematyce Patriotycznej, który odbył się 

w Poznaniu. Patryk LEWANDOWSKI zajął VI 

miejsce za wykonanie utworu: „Tylko 

Polskości Tobie nie Wybaczą” - Zygmunta 

U rbanow i c za .  W  ka tego r i i  „p i e śń  

patriotyczna” Daria KACZMAREK zajęła 

V miejsce za wykonanie utworu: „Biały Krzyż” 

- Kompozytora Krzysztofa Klenczona - 

Czerwone Gitary.
(R.D.)

W dniu 21 października 2013 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. 

Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie odbył się „Powiatowy Konkurs 

Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej”. Konkurs został zorganizowany 

przez Ligę Obrony Kraju w Witkowie, w ramach eliminacji powiatu 

gnieźnieńskiego.
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Niepubliczne Przedszkole w Gorzykowie
„PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA”

D o  t e g o  w a ż n e g o  w y d a r z e n i a  

przedszkolaki ,  z  oddziałów tr zy -  

i czterolatków oraz pięcio - i sześciolatków, 

przygotowywały się już miesiąc wcześniej. 

Wychowawcy grup starali się, aby występy 

dzieci oraz akademia pasowania zachwyciły 

gości, a także sprawiły radość i satysfakcję 

dzieciom, tworząc doskonałą okazję do 

zaprezentowania przez podopiecznych 

umiejętności, których nauczyły się dotąd 

uczęszczając do nowo otwartego przedszkola. 

Uroczystość pasowania rozpoczęły 

powitania rodziców, wygłoszone przez 

wychowawców oddziałów przedszkolnych, 

a także przez dzieci. Stanowiło to wstęp 

d o w ł a ś c i w e j  c z ę ś c i  a r t y s t y c z n e j  

przedszkolaków, w której najmłodsi 

recytowali wiersze, wspólnie śpiewali piosenkę 

„Bo w przedszkolu” improwizując jej treść 

ruchem, a także przystrojeni w wielobarwne 

stroje zatańczyli przedszkolną sambę. 

Po dobrze wykonanych przez dzieci 

zadaniach, przyszedł czas na złożenie 

przysięgi, nadanie nazw grupom: grupie 

młodszej - „Motylki”, starszej - „Słoneczka” 

oraz uroczyste pasowanie symbolicznym, 

kolorowym ołówkiem  przez dyrektora 

placówki mgr Zdzisława Bosackiego. 

W obecności pocztu flagowego dyrektor 

pasował każdego podopiecznego poprzez gest 

położenia ołówka na ramieniu i złożenie 

gratulacji, przyjmując tym samym wszystkie 

dzieci do grona przedszkolaków. Później 

nastąpi ło rozdanie dyplomów oraz 

upominków dla dzieci, a także wykonano 

pamiątkowe zdjęcia grup przedszkolnych 

wraz z wychowawcami. 

Akademia pasowania została zakończona 

podziękowaniami skierowanymi do dzieci 

i przybyłych gości oraz zaproszeniem 

wszystk ich na s łodki  poczęstunek.  

W przygotowaniach spotkania przy kawie 

czynny udział brali także rodzice, którzy 

wy raz i l i  c hę ć  pomocy  o raz  duże  

zaangażowanie.  

(A.J., P.T.)

Dnia 18.10. 2013 roku w Niepublicznym Przedszkolu w Gorzykowie odbyło się 

uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka z udziałem dyrektora placówki, 

nauczycieli oraz zaproszonych rodziców. 

Działalność profilaktyczna i pomocowa

Pomoc psychologa

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przy Urzędzie 

Gminy i Miasta w Witkowie informuje, że od 

dnia 1 października 2013 roku można 

skorzystać z pomocy psychologa.

Ustalono następujące miejsca i terminy 

udzielanych porad:

� Budynek Oświatowy w Witkowie przy 

ul. Powstańców Wielkopolskich (I piętro - 

gabinet pielęgniarki) - szkoła gimnazjalna - 

w każdy poniedziałek, w godz. 16,00 - 18,00,

� Szkoła Podstawowa w Witkowie przy 

ul. Czerniejewskiej 14 (parter, pokój - 

psychologa szkoły) - w każdy czwartek, 

w godz. 14,30 - 16,30.
Ośrodek Terapeutyczny 

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - 

Kulturalne „PROMYK” Koło w Witkowie 

(wtorek 9:00 - 12:00 - piątek 9:00 - 12:00); 

Polski Związek Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Witkowie 

(środa 9:00 - 12:00 - poniedziałek 9:00 - 

12:00); Koło Hafciarskie „RÓŻE” (czwartek 

9:00 - 12:00); „Grupa Wsparcia AA” 

(poniedziałek 18:00 - 21:00 - czwartek 18:00 

- 21:00); „Warmińsko - Mazurskie 

Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny Koło w 

Witkowie” (czwartek 13:00 - 14:00 w 3-ci 

c z w a r t e k  m i e s i ą c a ) ;

Dyżur interwencyjno - wspierający dla osób 

z problemem alkoholowym (wtorek 18:00 - 

19:00 w 1-szy i 3-ci wtorek miesiąca); Zajęcia 

grupy socjoterapeutycznej (środa 18:00 - 

21:00)
Świetlice środowiskowe

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, zaprasza uczniów 

do korzystania ze świetlic środowiskowych.

1. Szkoła Podstawowa w Witkowie (od 

poniedziałku do piątku w godz. 15,00 - 17,00)

2.  G imnaz jum im.  Adama Bor ysa  

w Witkowie: (od poniedziałku do piątku  

w godz. 15,50 - 17,50)

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie: 

(środa w godz. 13,15 - 14,15; czwartek 

w godz. 14,05 - 16,05; Dyżur psychologa: - 

środa w godz. 13,00 - 15,00)
(S.A.)

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 

informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta

przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 29 października 2013r.

WYWIESZONY  ZOSTAŁY  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH W WITKOWIE 

PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 

Podziękowania Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Witkowo dla darczyńców 

Nieważne, czy księgozbiór zawiera wiekowe 

dzieła historyczne, prace naukowe, czy też 

powieści lub bajki dla dzieci - ważne, że 

zawsze służy zarówno tradycjonalistom, dla 

których największą przyjemnością jest 

powolne szperanie wśród półek, nie mówiąc 

już o możliwości zaszycia się z książką 

w zacisznym kącie, jak i czytelnikom XXI 

wieku, żyjącym w ciągłym pośpiechu 

i c e n i ą c y m  e l e k t r o n i c z n y  s y s t e m  

wyszukiwania i udostępniania zbiorów. 

Biblioteka jest bliska swoim użytkownikom 

służąc im. Książnica jest skarbnicą, której nie 

sposób ominąć na swej drodze w życiu 

codziennym. Każda cywilizacja chlubiła się 

posiadaniem bibliotek, każde pokolenie 

ubolewało nad ich niszczeniem i chroniło 

zasoby na równi z największymi wartościami. 

Biblioteka jest nam po drodze, bo korzystamy 

z jej usług przez całe życie. Wszyscy mogą 

znaleźć w niej coś dla siebie. Współczesna 

Biblioteka, to Biblioteka wirtualna, do której 

dostęp umożliwia komputer, strona 

internetowa, wirtualne katalogi.

(W.G.)

W imieniu czytelników, użytkowników i pracowników naszej książnicy proszę 

przyjąć serdeczne podziękowania za ten piękny dar, którym są darowane 

książki.
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Ważne wydarzenia w Szkole 
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie Uczniowie czterech klas 
p ie rwszych  z łoży l i  u roczyste  
ślubowanie i zostali pasowani na 

pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. 

Pierwszoklasiści przygotowali dla obecnych na 
uroczystości gości i rodziców program 
artystyczny, w trakcie którego recytowali 
wiersze i śpiewali piosenki. Podczas aktu 
ślubowania uczniowie przyrzekali, że będą 
dobrze wypełniać swoje obowiązki, a nauką i 
zachowaniem będą sprawiać radość rodzicom i 
nauczycielom. Następnie dyrektor szkoły pani 

Anna Pawluk oraz wicedyrektorzy pani 
Małgorzata Napierała i pan Tomasz 
Deskowski przystąpili do pasowania. 
Wychowawczynie poszczególnych klas 
wręczyły dzieciom pamiątkowe dyplomy. Nie 
obyło się też bez ciepłych słów i upominków od 
przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 
Dzieci klas II i III przygotowały zakładki, 
a starsi uczniowie przekazali upominki, 
których sponsorem był Bank Spółdzielczy w 
Witkowie. Życzenia pierwszakom złożył 
również Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
p a n  K r z y s z t o f  S z k u d l a r e k  o r a z  
przewodniczący Rady Rodziców pan Janusz 
Lis. Uwieńczeniem akademii było wręczenie 
pierwszakom prezentów od rodziców. 

Tegoroczny XIII już Dzień Papieski, 

obchodzony był pod hasłem „Jan Paweł II - 

Papież Dialogu”. Zgłębienie papieskiego 

nauczania w tym obszarze, w klimacie 
modlitwy i pogłębionej refleksji może 
przyczynić się do poprawy relacji między 
ludźmi, nauczyć wzajemnego szacunku 
i życzliwości oraz rozwiązywania konfliktów 
na drodze pokojowej. Z tej okazji uczniowie 
przygotowali program słowno - muzyczny, 
przybliżający Papieża jako mistrza dialogu, 
którego cechował niezwykły wręcz szacunek 
dla człowieka, z którym się spotykał, 
wynikający z poszanowania ludzkiej godności. 
Chciejmy na co dzień naśladować Papieża 
„próbujmy wciąż ze sobą … 
rozmawiać”. 

Reprezentanci naszej szkoły podjęli 
wyzwanie i uczestniczyli w pobijaniu 
światowego rekordu w prowadzeniu 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 

Ta akcja to inicjatywa skierowana szczególnie 
do uczestników Programu Edukacyjnego 
„Ratujemy i Uczymy Ratować”. W Polsce 
zgłosiły się 1062 instytucje z całego kraju, 
w tym 77 157 uczestników. Akcja rozegrała się 
w całym kraju o tej samej godzinie. To kolejna 
szansa na przypomnienie jak ważna jest 
umiejętność udzielania pierwszej pomocy 
drugiemu człowiekowi, a także pokazanie jak 
wielu ludzi udało się przeszkolić w ramach 
tego programu, mówił Jerzy Owsiak, szef 
fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. 

Podsumowaniem obchodów Miesiąca 

Dobroci dla Zwierząt było spotkanie, które 

poprowadził pan Roman Kośmider, prezes 
Oddz ia łu  Towar zys twa Op iek i  nad  
Zwierzętami w Gnieźnie. Tematem wiodącym 
była odpowiedzialna opieka nad 

zwierzętami i problemy z jakimi zmagają 

się na co dzień pracownicy towarzystwa. 
W związku z nadchodzącym chłodem, pani 
sekretarz TOZ zachęcała też uczniów do opieki 
nad ptakami. Członkowie Klubu Przyrodniczo 
- Turystycznego, przedstawiciele klas I - VI 

oraz organizatorzy - opiekunowie Klubu 
wysłuchali ciekawej prelekcji, obejrzeli 
interesującą prezentację i uczestniczyli 
w dyskusji. 

Również z inicjatywy opiekunów 
Klubu Przyrodniczo - Turystycznego 
nasza szkoła włączyła się do III edycji 
ogólnopolskiego programu "Śniadanie 

Daje Moc". Najważniejsze cele programu to: 

zwiększanie świadomości nt. zdrowego 
odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka 

i przyczynianie się do obniżania poziomu 
niedożywienia dzieci w Polsce - poprzez 
edukację oraz promocję prawidłowego 
żywienia. W dniu 8 listopada wychowawcy 
wraz z rodzicami zorganizowali Dzień 
Zdrowego Śniadania dla najmłodszych 
uczniów. W 1918 roku, po 123 latach niewoli, 
Polska odzyskała niepodległość. Bez 

wątpienia, to jedno z najważniejszych świąt 
dla Polaków. Z tej też okazji, w naszej 
szkole piękną i wzruszającą lekcję 
historii przygotowali uczniowie pod 

kierunkiem nauczycieli: B. Erdmańskiej, 
M. Zborowskiego i H. Pustelnik. 

Uroczystość rozpoczęła się od zaśpiewania 
hymnu państwowego. Nie zabrakło wierszy i 
pieśni patriotycznych oraz informacji 
historycznych przekazanych przez grę 
młodych aktorów. Wszystko po to, aby 
wszczepić w młode serca uczucia do własnego 
kraju. Artyści zebrali zasłużone brawa 
i gratulacje od publiczności. 

W ubiegłym roku szkolnym Rada Rodziców 
p r zeprowadz i ł a  konkurs zb iórk i  

makulatury, a ponieważ zaangażowanie 

było duże, również w tym roku uczniowie, 
rodzice i nauczyciele zostali zaproszeni do 
udziału w kolejnej, II edycji tego konkursu. 

W pierwszych dniach listopada odbyło się 
w n a s z e j  s z k o l e  s p o t k a n i e  
przedstawiciela Szkoły Futbolu 
z Gniezna, z uczniami najmłodszych 

klas. Celem wizyty jest wyłonienie piłkarskich 

talentów, zapewnienie dobrego startu 
w świecie sportu oraz wychowanie poprzez 
sport. Obecnie został rozpoczęty nabór do 
dwóch klas piłkarskich: klasa I - roczniki 
2007r. - 2008r. i klasa II roczniki 2005r. - 
2006r. Pierwszy pokazowy trening 
zaplanowany został na 18 listopada w hali 

widowiskowo - sportowej. 

Kolejne sukcesy odnotowali sportowcy.

W połowie października uczestniczyli w XV 
biegu upamiętniającym 29 rocznicę 

cd. str. 11

Ważne wydarzenia w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
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męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki 19 X 1984 - 19 X 2013. 

Organizatorami zawodów byli: Szkolne 
Ognisko Misyjne im ks. Jerzego Popiełuszki 
przy Szkole Podstawowej im. Obrońców 
Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie, 
Szkoła Podstawowa w Żydowie im. Ks. 
Onufrego Kopczyńskiego oraz Gnieźnieńskie 

Bractwo Świętej Rodziny. Patronat honorowy 
objął ks. bp. Bogdan Wojtuś i Referat Misyjny 
Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Trasa 
zawodów przebiegała między Łabiszynkiem, 
a Goślinowem. Dzieci z przedszkoli i szkół 
podstawowych startowały w tr zech 
kategoriach wiekowych na trasie od 300 do 
800 m. Podczas zawodów grupą naszych 
sportowców opiekowali się nauczyciele 
wychowania fizycznego Małgorzata Krauze 
i Andrzej Laciuga. Wyniki rywalizacji 
sportowej były następujące: kl. I - III: 4 m. - 

Michał Depczyński, 5 m. - Kamil Dałek, 

kl. III - IV: 3 m. - Maks Basiński, 8 m. - 
Mateusz Szcześniak, kl. V - VI: 1 m. - 

Weronika Cieślicka, 5 m. - Aleksandra 

Kierzek, 7 m. - Weronika Szcześniak, 

7 m. Jakub Danisewicz. Drużynowo nasza 

szkoła zajęła IV miejsce! Natomiast 

6 listopada odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Gnieźnieńskiego Szkół Podstawowych w Piłkę 
Halową. Zmagania sportowców przebiegały 
w Szkole Podstawowej nr 12 w Gnieźnie. 
Reprezentacja naszej szkoły pod opieką 
p. Andrzeja Laciugi wywalczyła III 
miejsce i grała w następującym 
składzie: Patryk Budzyński, Damian 

cd. ze str. 10

Chyblewski, Mikołaj Dziubak, Aleks 
Kwapich, Paweł Mróz, Patryk 
Sołtysiak, Filip Wędzikowski i Mikołaj 
Wojtyra. 

Turkowskie Ogólnopolskie Biegi 

Niepodległości to jedna z najstarszych 

i największych imprez w Wielkopolsce. Co roku 
bierze w niej udział około 1500 sportowców. 
Celem zawodów było: uczczenie 95 Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości, popularyzacja 
biegania jako najprostszej formy ruchu, 
zdrowego stylu życia, czynnego rodzinnego 
wypoczynku i przeciwdziałanie zjawiskom 
patologii społecznej. Nasza szkołę 
reprezentowała grupa 20 sportowców 
- biegaczy pod opieką Małgorzaty 

Krauze i Jana Nowaczyka. Wyniki startów 

na trasy o długości 400 m i 800 m. 
przedstawiają się następująco: klasy III 

dziewczynki 2 m. - Jóźwiak Daria 3 m. 

- Łysiak Martyna 4 m. - Stefaniak 

Klaudia 5 m. - Sawa Anna; klasy III 

chłopcy: 1 m. - Dałek Kamil 3 m. - 
Wysocki Mikołaj; klasy IV dziewczęta:
8 m. Wendland Ola; klasy IV chłopcy: 6 
m. - Filipowiak Oliwier; klasy V 
dziewczęta: 1 m. - Cieślicka Weronika;
klasy VI dziewczęta: 3 m. - Kierzek 
Aleksandra, 4 m. - Szczęśniak 
Weronika; klasy VI chłopcy: 6 m. - 
Danisewicz Jakub, 7 m. - Dziubak 

Mikoła j W klasyf ikac j i  szkół  

podstawowych zajęliśmy III miejsce!

Wszys tk im spor towcom se rdeczn ie  
gratulujemy osiągniętych wyników!

(ab)
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OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE ZAPRASZA 

DO KORZYSTANIA Z SAL HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ 

W WITKOWIE PRZY UL. CZERNIEJEWSKIEJ 14  

INFORMACJE - 61 477 92 77  lub   oksir@skorzecin.net.pl

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Przedmiotem dzierżawy jest:

1. Nie ru chomoś ć  n i e zabudowana  

stanowiąca część działki oznaczonej 

geodezyjnie nr 5088/17 o powierzchni ca 
280m , położona w Ośrodku Wypoczynkowym 

w Skorzęcinie, gmina Witkowo, w sektorze 4M przy 

Alei Handlowej. Przedmiotowy grunt przeznaczony 

jest do prowadzenia działalności gospodarczej: 

handlowej lub gastronomicznej związanej 

z rekreacją i wypoczynkiem. Istnieje możliwość 

posadowienia na gruncie obiektu zaakceptowanego 

przez Wydzierżawiającego, nietrwale związanego 

z gruntem na okres dzierżawy, zgodnie 

z warunkami prawa budowlanego.

 Dla przedmiotowej nieruchomości nie 

u c h w a l o n o  p l a n u  z a g o s p o d a r o w a n i a  

przestrzennego, w ewidencji gruntów teren 

oznaczony jest symbolem TR - tereny różne. 

W stud ium uwarunkowań i  k ierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo 

nieruchomość stanowi tereny rekreacyjne.

 Okres dzierżawy - od. 1.01.2014r. do 

31.12.2016r.
 Wywoławczy czynsz za dzierżawę 

nieruchomości wynosi 4.500,00 zł netto 

rocznie. Termin płatności czynszu zostanie 

ustalony w umowie, nie później jednak niż do 31 

sierpnia każdego roku.

 Wadium ustalono w wysokości 900,00 zł, 

a minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 

1 % czynszu wywoławczego netto.

Przetarg odbędzie się 5 grudnia 2013r. 
00 o godz. 12 w siedzibie Urzędu Gminy 

i Miasta Witkowo w sali nr 1.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie 

jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi 

i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium 

na konto Gminy Witkowo.

1. Wadium należy wpłacać formie pieniężnej na 

konto Urzędu43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 

w terminie do dnia 2 grudnia 2013r. 

2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli 

zrealizowane przelewem wpłynęło 

w wyznaczonym terminie na rachunek 

Gminy Witkowo.

3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni 

okazać:

- osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość,

- osoby prawne - aktualny wypis z właściwego 

rejestru oraz umocowanie do zaciągania 

zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,

- dowód wpłaty wadium.

Dzierżawca przyjmuje nieruchomość w stanie 

istniejącym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 

wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu 

dzierżawnego. Pozostałe wadia zostaną zwrócone 

niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej 

w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu na 

wskazane konto.

W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy 

w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu, Gmina 

może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie 

podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 

uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników 

zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej 

czynszu wywoławczego.

WARUNKI DZIERŻAWY: 

1. Grunt przeznaczony jest do prowadzenia 

nieuciążliwej działalności gospodarczej: handlowej, 

usługowej lub gastronomicznej związanej 

z rekreacją i wypoczynkiem. Posadowienie obiektu 

nietrwale związanego z gruntem zgodnie 

z wymogami prawa budowlanego wymaga 

akceptacji Wydzierżawiającego.

2. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od 

nieruchomości.

3. Burmistrz zastrzega sobie prawo do 

waloryzacji czynszu corocznie o wskaźnik inflacji 

oraz w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT

4. W trakcie trwania umowy oraz po jej 

rozwiązaniu, Dzierżawcy nie przysługuje zwrot 

poniesionych nakładów, czy też zaliczenie ich 

w poczet czynszu lub odszkodowania za 

bezumowne zajmowanie nieruchomości.

5. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez 

wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach, jeżeli: Dzierżawca będzie 

wykorzystywał grunt niezgodnie z przeznaczeniem 

lub uporczywie naruszał terminy płatności czynszu.

6. Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia 

wszelkich obciążeń związanych z przedmiotem 

dzierżawy - podatku od nieruchomości oraz innych 

obciążeń związanych z jego posiadaniem, a także 

e w e n t u a l n y c h  k o s z t ó w  u b e z p i e c z e n i a  

obowiązkowego.

7. Dostawa wody, prądu i odprowadzanie ścieków 

następuje na podstawie odrębnych umów zawartych 

z dostawcami.

8. Wsze lk i ch  fo rma lnoś c i  zw iązanych  

z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na 

dzierżawionym gruncie dopełni dzierżawca.

9. Dzierżawca nie może oddać przedmiotu 

dzierżawy osobie trzeciej do korzystania, jak 

również przelewać praw z umowy bez pisemnej 

zgody wydzierżawiającego.

10. Przedmiot dzierżawy nie może stanowić 

zabezpieczenia, ani obciążania prawami 

rzeczowymi.

11. D z i e r ż a w c a  z o b o w i ą z a n y  j e s t  d o  

przestrzegania przepisów określonych Uchwałą 

Nr XI/98/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 

30.01.2004r. w sprawie ”ustalenia zasad zarządu 

oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego 

w Skorzęcinie” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 26 poz.727 

z dn. 4.03.2004r.z póź. zm.)

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu 

z ważnych przyczyn, o czym poinformuje się 

zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia 

o przetargu.

Dodatkowe informacji można uzyskać w siedzibie 

Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 

pok. nr 15, tel. (61) 47-78-194, wew. 13 
00 30w godzinach od 8  do 15

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej 

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. 
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 

Terminy wywozu zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz odpadów zbieranych 
selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych, szkła 
i odpadów ulegających biodegradacji) dla zabudowy 
wielorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo 
w okresie od 1 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r. 
uzgodnione są bezpośrednio z zarządcami 
b u d y n k ó w,  z g o d n i e  z  n a s t ę p u j ą c y m i  
częstotliwościami:

Harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych i szkła) dla zabudowy jednorodzinnej na 

terenie Gminy i Miasta Witkowo w okresie od 1 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r.

a) zmieszane odpady komunalne: 
� miasto: przynajmniej dwa razy w tygodniu,
� wieś: przynajmniej raz w tygodniu,
b) papier, tworzywa sztuczne i szkło - 
przynajmniej dwa razy w miesiącu,
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji: 
� okres jesienno - zimowy: przynajmniej raz w tygodniu, 
� okres wiosenno - letni: przynajmniej dwa razy w tygodniu.

(P.J.)
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Jesteśmy przyjacielami przyrody

10 października 2013 w oddz. 1 przedszkolaki 

z wych. E. Popek obchodziły Święto Drzewa, 

które wymyślił amerykański miłośnik przyrody 

Juliusz Morton kierując się hasłem” inne święta 

służą jedynie przypomnieniu, iż dzień drzewa 

wskazuje zaś na przyszłość”. Dzieci tańczyły 

wokół jesiennych drzew, wykonały papierowe 

drzewka z jesiennymi liśćmi oraz obejrzały film 

edukacyjny.

Przystąpiły także do Ogólnopolskiej akcji 

Kubusiowi Przyjaciele Natury promującej 

ekologiczne zachowania. Zorganizowały 

w ramach akcji „Dzień marchewki”, 

poznały wartości odżywcze, wygląd warzywka 

oraz smak soku marchwiowego. Wykonały 

marchewkowe stworki. Uczyły się segregować 

odpady oraz przyłączyły się do akcji szkolnej 

„Zbieramy nakrętki”.

W jesiennym lesie

17 października 2013 r. przedszkolaki z oddz. 

1 i 2 wyruszyły na wycieczkę podziwiać las do 

Nadleśnictwa Powidz - Dolina. Leśniczy pan 

D. Wolny pokazał dzieciom szkółkę, 

opowiedział historię powstawania dębu oraz 

pokazał jak zasadzić małe drzewko z żołędzia. 

Zapoznał z zasadami postępowania wobec 

zwierząt w okresie zimowym , dzieci wiedzą już 

jak wyglądają paśniki i co należy zgromadzić 

w nich dla zwierzyny. Wszyscy uczestnicy 

wycieczki pełni wrażeń, z darami lasu oraz 

ofiarowanymi sadzonkami drzew wrócili do 

przedszkola. Drzewka tradycyjnie zdobić będą 

teren wokół szkoły.

Zajęcia otwarte

W październiku rozpoczęły się zajęcia ruchowe 

w oddz. 2 z udziałem rodziców lub dziadków. 

Pomysłodawczynią jest wychowawczyni 

p. Elżbieta Kowalska. Wszyscy uczestnicy - 

dorośli i dzieci ćwiczą i bawią się Metodą Ruchu 

Rozwijającego Weroniki Sheroborne. Ćwiczenia 

te wspomagają rozwój dziecka, prowadzą do 

poznania własnego ciała, pozwalają zdobyć 

pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa 

w otoczeniu, ułatwiają nawiązywanie kontaktu 

z rówieśnikiem lub grupą.

Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2013 r. w hali widowiskowo-

sportowej zgromadzili się uczniowie, 

nauczyciele, pracownicy szkoły, goście na 

szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Uczniowie przygotowali program 

artystyczny. Na szkolnej scenie wystąpili 

uczniowie gimnazjum, szkoły podstawowej , 

nowo powstały zespół taneczny Dance z kl. I-III 

pod  k i e runk i em p . E . Popek ,  g rupa  

Pomysłowego Dobromira, duet wokalny z kl.III 

oraz grupa wokalna. Poprzez piosenki i wiersze 

złożyli podziękowania, życzenia, kwiaty za 

pracę oraz oddanie wszystkim pracownikom 

szkoły. W drugiej części p. dyrektor Urszula 

Potaś nagrodziła nauczycieli oraz pracowników 

szkoły. Podziękowania, życzenia i kwiaty na 

ręce pani dyrektor przekazała Przewodnicząca 

Rady Rodziców.

Pasowanie Pierwszoklasistów

17 października 2013 r. uczniowie pierwszej 

klasy mięli swoje święto. Przedstawili program 

artystyczny, recytowali wiersze, śpiewali 

piosenki, liczyli. Wśród zaproszonych gości byli 

rodzice, dyrekcja szkoły oraz lokalna prasa. 

Po występie złożyli ślubowanie na sztandar 

oraz zostali pasowani przez dyrektor p. Urszulę 

Potaś na uczniów szkoły. Po części artystycznej 

odbyło się spotkanie przy wspólnym stole oraz 

rozdanie upominków przez wych. p. Danutę 

Tyborowską.

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla 

Pierwszaków było spotkanie w bibliotece 

szkolnej pt” Pierwszoklasiści u brzegów 

Książkolandii”. Obejrzeli przedstawienie 

„Piraci na Książkolandii”, które miło na celu 

zachęcić do czytania oraz zapoznać się 

z regulaminem biblioteki. Złożyli przysięgę, 

byli pasowani na czytelnika oraz mogli poraz 

pierwszy wypożyczyć książkę. W nagrodę 

otrzymali zakładki.

Europejskie Forum Młodzieży

W dniach 13-17 października 2013 r. czworo 

uczniów z opiekunem p. Ewą Malawko było 

uczestnikami specjalnego obozu edukacyjnego 

Euro Week Szkoła Liderów w Długopolu 

Dolnym. Zajęcia były prowadzone w formie 

i n t e r a k t y w n y c h  w a r s z t a t ó w,  g i e r  

symulacyjnych, ćwiczeń praktycznych 

prowadzone przez Europejskie Forum 

Młodzieży. Uczestnicy zapoznali się z zasadami 

projektów, Wolontariatu Europejskiego. 

Projekt dotyczył Ameryki Południowej, 

Środkowej, Afryki i Azji. Mieli możliwość 

konwersacji w języku angielskim, poznali 

muzykę i tańce z krajów wolontariuszy. 

Zwiedzili Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy 

Kłodzkiej. Wrócili pełni wrażeń z certyfikatem.

Powiatowy Konkurs Wierszy i Pieśni 

Patriotycznych.

21 października 2013 r. cztery szkoły w tym 

nasza Zespół Szkolno - Przedszkolny Mielżyn, 

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III 

Sobieskiego w Gnieźnie, Gimnazjum im. 

Adama Borysa w Witkowie, Zespół Szkół Ponad 

Gimnazjalnych w Witkowie wzięły udział 

w konkursie. Za przygotowanie kategorii -

Recytacja odpowiedzialna była p. Beata Bil -

Gurzęda, a za kategorię - Pieśni p. Michał 

Bocheński. Nad prawidłowym przebiegiem 

konkursu czuwało jury: Nauczyciel śpiewu 

w Państwowej Szkole Muzycznej im. Henryka 

Meclera w Kaliszu, Bibliotekarz z Biblioteki 

Publicznej w Witkowie oraz przedstawiciel LOK 

w Witkowie. W klasyfikacji ogólnej I miejsce 

zajęło III Liceum z Gniezna, II miejsce Zespół 

Szkół Ponad Gimnazjalnych z Witkowa, a III 

miejsce zajeło Gimnazjum z Witkowa. 

Wyróżniono: Laureat kategoria Recytacja - 

P. Lewandowski III Liceum Ogólnokształcące 

z Gniezna. W kategorii - Pieśni H. Kaczyński -

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie. 

Nagrody ufundowali: Prezes Zarządu 

Powiatowego LOK, Burmistrz GiM Witkowo, 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

w Mielżynie.

Zajęcia w świetlicy środowiskowej.

W naszej szkole działa świetlica środowiskowa, 

do której uczęszcza 45 uczniów z kl. I-VI SP 

oraz I-III Gimnazjum. Zajęcia odbywają się trzy 

razy w tygodniu, uczniowie mogą miło spędzić 

czas, skorzystać z pomocy nauczycieli, rozwijać 

zainteresowania plastyczne. Biorą udział 

w akcjach, oglądają filmy edukacyjne. Mają 

możliwość spożywania posiłków oraz wyjazdu 

do kina. Wraz z opiekunkami p.Natalią 

Dżygałą i Ewą Popek zorganizowali wystawę 

prac plastycznych oraz upamiętnili zmarłych 

z okazji święta 1 listopada ,zapalając znicz pod 

pomnikiem oraz porządkowali zniszczone 

groby na cmentarzu.
(E.P.)

Z życia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie
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Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

e-mail: ugim@witkowo.pl, witkowo@witkowo.pl, WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl 

Centrala - Biuro Informacji: tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855 e-mail: info@witkowo.pl

Sekretariat: tel. 61 4778 194 (w. 38) e-mail: sekretariat@witkowo.pl

Sekretarz: tel. 61 4778 194 (w. 21) e-mail: sekretarz@witkowo.pl 

Skarbnik: tel. 61 4778 194 (w. 17) e-mail: skarbnik@witkowo.pl

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ustalanie 

warunków zabudowy, nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24) 

e-mail: infrastruktura@witkowo.pl

Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe: tel. 61 4778 194 (w. 24) 

e-mail: przetargi@witkowo.pl

Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: gospodarka@witkowo.pl

Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: srodowisko@.witkowo.pl

Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35), e-mail: usc@witkowo.pl

Ewidencja ludności tel. 61 4778 194 (w. 33) e-mail: elud@witkowo.pl

Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe tel. 61 4778 194 (w. 32)

Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 4778 194 (w. 32), e-mail: kadryugim@witkowo.pl

Biuro Rady Miejskiej tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: rada@witkowo.pl

Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23) 

Promocja tel. 61 4778 194 (w. 31) e-mail: promocja@witkowo.pl

Oświata tel 61 4778 194 (w. 18) e-mail: oswiata@witkowo.pl

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18), e-mail: obronacywilna@witkowo.pl

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa tel. 61 4778 194 (w. 25) 

e-mail: podatki@witkowo.pl

Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, wystawianie faktur VAT, 

sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw ZUS, prowadzenie spraw z zakresu podatku 

dochodowego tel. 61 4778 194 (w. 14) e-mail: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl

Księgowość tel. 61 4778 194 (w. 15) e-mail: ksiegowosc@witkowo.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 61 4778 491

e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl 

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197 

e-mail: biuro@zgk-witkowo.pl   www: www.zgk-witkowo.pl

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji tel. 61 4779 277 

e-mail: oksir@skorzecin.net.pl   www: www.oksir.witkowo.pl, www.skorzecin.net.pl

Biblioteka Publiczna Witkowo tel. 61 4778 162

e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl   www: www.biblioteka-witkowo.com.pl

Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28) 

e-mail: krzysztof.tamiola@wodr.poznan.pl

Urząd Pocztowy Witkowo ul. Armii Poznań 4, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 98 33, 

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00 Sobota: 9.00-12.00

Agencja Pocztowa ul. Czerniejewska 12a, 62-230 Witkowo, tel. 695 302 162

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 10.00-17.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ

ul. Żwirki i Wigury 9, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 76 60, www.wspl-witkowo.pl

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych

ul. Wiejska 3a, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 02 30

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

Policja tel. 61 4260 360, 61 4260 361, 61 4260 362, 997

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Europejski Numer Alarmowy tel. 112

HDK WITKOWO
Zaprasza na akcję poboru krwi, która odbędzie się

7.12.2013r. od godz.8:30 w sali OSP Witkowo

Jak działa Qrcode
i jak z niego korzystać?

Aby zeskanować informacje zawarte 

w kodzie QR, trzeba mieć zainstalowany na 

smartfonie/tablecie odpowiedni program 

skanujący. Wiele bezpłatnych wersji takich 

„skanerów” znajdziemy w odpowiednim dla 

naszego telefonu sklepie (na przykład 

Android Market - urządzenia z systemem 

android, OVI Store - urządzenia firmy Nokia,  

czy App Store - urządzenia firmy Apple), 

wpisując w pole wyszukiwania skrót QR.
(K.Dz.)

Kwadratowe kody kreskowe QR (Quick Response) służą do szybkiego 
przesyłania informacji na smartfony/tablety. Korzystanie z kodów QR 
umieszczonych na stronach biuletynu jest bardzo proste. Wystarczy, 
zeskanować kod zamieszczony w biuletynie, a po chwili na ekranie  telefonu 
otworzy się strona internetowa z dodatkowymi informacjami lub zdjęciami do 
artykułu, przy którym zamieszczony jest kod. Używając kodu QR nie trzeba 
żmudnie wpisywać długich adresów internetowych. 

Dane kontaktowe
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Obchody Narodowego Dnia Sportu w Witkowie

W ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki, dzień 26 października 2013 

roku był dniem otwartym na wszystkich obiektach sportowych w Polsce. 

Polegał on na możliwości nieodpłatnego uczestnictwa w specjalnie 

zorganizowanych treningach, które obejmowały wiele dyscyplin sportowych.

Nie inaczej było w Witkowie. 

Z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta - 

Krzysztofa Szkudlarka oraz Animatora Sportu 

-  J ana  Sz tu romsk i ego  na  bo i sku  

w i e l o f u n k c y j n y m  O R L I K - 2 0 1 2  

z najmłodszymi adeptami piłki nożnej spotkał 

się rodowity Witkowianin - wychowanek Klubu 

Spo r t owego  „V I T COV IA”  W i t kowo ,  

reprezentant Polski - Adam Topolski. Jako 

piłkarz grał na pozycji prawego obrońcy 

w takich polskich klubach jak: „WARTA” 

Poznań, „GÓRNIK” Konin i „LEGIA” Warszawa 

oraz występował ponad cztery lata w klubach 

amerykańskich - PITTSBURGH SPIRIT i Los 

Angeles LAZERS. 

Od 1990 roku rozpoczął karierę 

trenerską. Od września 2012 roku jest 

trenerem Klubu Sportowego „VICTORIA” 

Września. Pokazowy trening piłkarski 

przeprowadzony przez Pana Topolskiego miał 

podłoże typowo techniczne. Stawiał nacisk na 

opanowanie piłki (prowadzenie i żonglerka) 

oraz rozegrano „gierkę piłkarską”. 

W treningu wzięło udział 18 „przyszłych” 

reprezentantów Polski, a ich poczynania 

śledziło gro rodziców i sympatyków piłki 

nożnej. Na zakończenie treningu kapitan 

drużyny młodzików Filip Wędzikowski 

podziękował w imieniu zespołu i rodziców za 

przybycie, wręczając trenerowi materiały 

promujące Gminę Witkowo.

Druga imprezą przeprowadzoną na 

boisku wielofunkcyjnym ORLIK-2012 był 

Turniej „Dzikich Drużyn”, w którym wystąpiła 

młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. 

Startowały w nim 3 zespoły - reprezentujące 

Gminę  i  M ias to  Wi tkowo .  Turn ie j  

pr zeprowadzono sys temem „każdy 

z każdym”, grając 2 x 15 minut. W wyniku 

rozegranych meczy pierwsze miejsce zajęła 

drużyna „Ulica SŁOWIAŃSKA”, drugie 

„MAŁACHOWO”, a trzecie „Ulica ŁĄKOWA”. 

Trzecią imprezą w ramach wspomnianego 

Narodowego Dnia Sportu był udział 

reprezentacji Gminy Witkowo w sobotnich 

zmaganiach na boisku wielofunkcyjnym 

„ORLIK” w Powidzu, gdzie odbył się Turniej 

P i łk i  Nożnej  na Sztucznej  Trawie.  

Do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny: 

Ruchocinek, NICOLAUS Powidz, 33. Baza 

Lotnictwa Transportowego Powidz oraz 

reprezentacja Witkowa. 

Mecze trwające dwadzieścia minut były 

rozgrywane systemem „każdy z każdym”. 

Po blisko trzech godzinach zmagań, najlepszą 

okazała się drużyna 33. Bazy Lotnictwa 

Transportowego, która zdobyła siedem 

punktów. Drugie miejsce zajęła reprezentacja 

Witkowa z dorobkiem pięciu punktów, 

a trzecie przypadło ekipie z Ruchocinka, która 

zgromadziła trzy punkty. Gościnna okazała 

się ekipa gospodarzy- NICOLAUS Powidz, 

która zdołała uzyskać tylko jeden punkt 

i zakończyła zmagania na ostatniej pozycji. 

Uczestnicy turnieju od organizatorów 

otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 (S.A., J.S., W.D.)

Wizyta członków sekcji strzelectwa sportowego
działającej przy OKSiR w Witkowie na strzelnicy
w 33BLT w Powidzu

Jak powinien być prowadzony nowoczesny trening strzelecki?

Na to pytanie mogła sobie odpowiedzieć 16 osobowa grupa młodzieży - 

członków Sekcji Strzelectwa Sportowego działającej przy OKSiR w Witkowie, 

a prowadzonej w ramach wolontariatu przez członków Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego w Witkowie zał. 1742r., instruktorów strzelectwa sportowego 

Bogusława Mołodeckiego i Romana Bąka. 

Członkowie sekcji wraz z opiekunami 

w dniu 29 października w ramach zajęć sekcji 

strzeleckiej na zaproszenie Dyrektora 

Handlowego Zakładów Mechanicznych 

Tarnów S.A. płk rez. Tomasza Berezowskiego 

oraz dzięki uprzejmości Dowódcy 33 BLT płk 

dypl. pil. Mirosława Łusiarczyka przybyli na 

teren 33BLT w Powidzu, gdzie mogli wziąć 

udział w treningu strzeleckim w Krytej 

mobilnej strzelnicy ćwiczebnej w kontenerach, 

która w ramach promocji produktu 

przyjechała do Powidza.

 Strzelnica kontenerowa jest mobilnym, 

wysoko wyspecjalizowanym środkiem do 

realizacji zadań treningu strzeleckiego z broni 

pneumatycznej, palnej oraz przy użyciu 

interaktywnego trenażera wyposażonego we 

wskaźniki laserowe. Pozwala na prowadzenie 

ognia ze stałej i zmiennej linii otwarcia ognia 

na dystansie od 5 do 50 metrów z pistoletów 

i rewolwerów centralnego i bocznego zapłonu 

w kalibrze do 11,43 mm, a także pistoletów 

maszynowych w kalibrze do 9 mm - ogniem 

pojedynczym. Na wstępie pan Dyrektor 

zapoznał uczestników treningu z obiektem 

strzelnicy, jego możliwościami oraz omówił 

zasady bezpieczeństwa obowiązujące na 

strzelnicy. Trening rozpoczął się od strzelania 

z pistoletów pneumatycznych. Uczestnicy 

zostali podzieleni na trzy grupy i zadaniem 

każdej grupy w ramach rywalizacji było 

zestrzelenie trzech balonów. Wygrała ta 

grupa, która zestrzeliła wszystkie balony. 

Kolejnym etapem treningu było strzelanie 

z broni wyposażonej we wskaźniki laserowe 

do różnego rodzaju celów i z różnej odległość. 

Trening prowadził osobiście płk Berezowski, 

jego celem było wytypowanie uczestników do 

strzelania z broni bojowej. Decydował o tym 

stopień wyszkolenia uczestników, opanowanie 

broni oraz rozwój fizyczny. Trening 

zakończyło strzelanie z broni bojowej, 

pistoletu kalibru 9 mm do celów statycznych 

oraz dynamicznych. Całe spotkanie i trening 

przebiegło w bardzo miłej i konstruktywnej 

atmosfer ze,  a  uwagi  i  wskazówki  

przekazywane przez prowadzącego trening 

pana płk Berezowskiego były natychmiast 

wykorzystywane w trakcje strzelania przez 

uczestników. Bardzo miłym akcentem 

kończącym pobyt młodzieży na strzelnicy było 

przekazanie przez pana Dyrektora dla sekcji 

strzeleckiej czterech nowych pistoletów 

pneumatycznych „Gamo P900” wraz 

z zapasem amunicji oraz zapewnieniem 

dalszej współpracy z Kurkowym Bractwem 

Strzeleckim w Witkowie zał. 1742r. oraz 

Sekcją Strzelecką. 

Wizytę zakończyło przekazanie na ręce 

pana Dyrektora znaku Bractwa Kurkowego 

i materiałów promujących Gminę i Miasto oraz 

wykonanie wspólnego zdjęcia wszystkich 

uczestników spotkania.

 (B.M.)

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.bractwokurkowe.witkowo.pl/galeria

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii



Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Uroczyste obchody Święta Niepodległości 

W poniedziałek 11 listopada uczciliśmy 

Narodowe Święto Niepodległości. Tegoroczne 

obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji 

Ojczyzny, celebrowaną przez proboszcza 

witkowskiej parafii ks. Stanisława Goca oraz 

ks. Rafała Chareńskiego, z udziałem władz 

samorządowych, pocztów sztandarowych, 

przybyłych delegacji, Wojskowej Asysty 

Honorowej. Po zakończeniu eucharystii 

uczniowie z Witkowskiego Gimnazjum im. 

Adama Borysa w Witkowie przedstawili 

montaż słowno-muzyczny pt. „POLSKA 

TO WIELKA RZECZ”.

Następnie przemaszerowano pod Pomnik 

Powstańców Wielkopolskich. Głos zabrał 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof 

Szkudlarek, który przywitał wszystkich 

przybyłych gości, wśród których znaleźli się 

m.in. Przewodniczący Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego Pan Telesfor Gościniak, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie 

Pan Bogusław Mołodecki, Dowódca 3. 

Skrzydła Lotnictwa Transportowego płk dypl. 

pil. Sławomir Żakowski, Komendant 

Komisariatu Policji w Witkowie st. asp. Mariusz 

Masłowski, radni, poczty sztandarowe, 

delegacje z placówek kulturalno - 

oświatowych, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, Wojskowa Asysta Honorowa, 

Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” oraz licznie 

przybyli mieszkańcy Gminy Witkowo. 

Następnie minutą ciszy uczczono tych, którzy 

oddali życie za naszą wolność i niepodległość.

W swojej przemowie Burmistrz m.in. 

podkreślił, że 11 listopada to Święto 

Niepodległości, to czas radości z odzyskania 

umiłowanej Ojczyzny. Na ten dzień czekało 

kilka pokoleń, na ten dzień czekali nasi 

dziadowie. To co wydawało się niemożliwe 

stało się faktem. Wolność i Niepodległość 

p r zy s z ł a  nag l e ,  n i e s podz i ewan i e .  

Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę było procesem długotrwałym, 11 listopada 1918 roku to data symboliczna. Tego 

dnia Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową w ręce Józefa Piłsudskiego, a wojska niemieckie zaczęły się wycofywać 

z Królestwa Polskiego. W tym dniu podpisano również rozejm w Compiegne, oficjalnie kończący I wojnę światową.

Więcej zdjęć z uroczystości znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria

Zawdzięczamy to ogromnemu wysiłkowi kilku 

pokoleń Polaków, w których sercach 

i umysłach na zawsze pozostały słowa - 

Wolność ,  Ojczyzna,  Honor.  Żyjemy 

w Państwie, które swoją Niepodległość opłaciło 

wysoką ceną przelanej krwi i tym składamy 

wielki hołd i wielką wdzięczność.

Następnie przedstawiciele władz gminy, 

szkół, wojska, związków i organizacji 

pozarządowych złożyli kwiaty pod pomnikiem 

Powstańców Wielkopolskich.

Podsumowaniem spotkania był występ 

Zespołu Śpiewaczego „MY MŁODZI”, który 

zaśpiewał utwory o tematyce patriotycznej.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowa 

Krzysztof Szkudlarek podziękował zebranym 

za przybycie, wspólne uczczenie 11 listopada 

i zaprosił do Sali Historii, w której 

przygotowano wystawę okolicznościową 

pt. „TOBIE WIELKOPOLSKO NIEŚLISMY 

WOLNOŚĆ”.
(M.T.)

Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej dla Przedszkola „Bajka”

Miano Lokalnego Centrum Aktywności 

Ekologicznej otrzymują placówki oświatowe, 

które w szczególny sposób pobudzają 

i skupiają aktywność społeczną mieszkańców 

oraz przez przykład i działanie tworzą 

aktywne środowisko wychowawcze. Tytuł 

Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej 

jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół 

międzynarodowym certyfikatem „Zielona 

Flaga” - prestiżowym tytułem, który 

nadawany jest szkołom na całym świecie 

w ramach Programu Eco-Schools, w którym 

uczestniczy ponad 15 tys. szkół z 53 krajów 

Europy, a także Afryki, Ameryki Płd., Azji 

i Oceanii. 

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło 

się 11 października 2013 r. podczas XI 

Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju 

w Krakowie. Szkoły dla Ekorozwoju to 

program edukacji i aktywności ekologicznej 

realizowany przez Fundację Partnerstwo dla 

Środowiska od 11 lat, w który włączyło się 

ponad 1000 szkół z całej Polski. Od 5 lat 

należy on do międzynarodowej sieci Eco-

Schools - przyznającej najbardziej prestiżowe 

wyróżnienia ekologiczne dla szkół na całym 

świec ie .  Pr zyznane cer ty f ika ty  są  

13 września 2013 r. Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju zadecydowała 

o przyznaniu 206 certyfikatów Zielonej Flagi oraz 49 certyfikatów Lokalnego 

Centrum Aktywności Ekologicznej. Wśród laureatów znalazło się również 

Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie, które otrzymało certyfikat LCAE. 

potwierdzeniem wysokiego poziomu 

prowadzonej w tych placówkach edukacji 

ekologicznej i ogromnego zaangażowania 

w sprawy ekologii.

Nasze przedszkole otrzymało certyfikat 

LCAE już po raz drugi. Jesteśmy z tego bardzo 

dumni i zamierzamy nadal podejmować 

działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, 

aby w przyszłym roku ubiegać się o tytuł 

m iędzynarodowy „Z ie lone j  F lag i” .  

Dziękujemy za współpracę i zaangażowanie 

rodzicom naszych wychowanków oraz  

współpracującym z nami instytucjom.

Otaczająca nas przyroda jest bezcennym 

skarbem. Szacunku do niej powinniśmy uczyć 

już od najmłodszych lat - kształtując 

wrażliwość dziecka na piękno natury. Ucząc 

ochrony środowiska dbamy o przyszłość 

kolejnych pokoleń.

(na)


