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Uroczystości Święta Narodowego 223. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody rozpoczęły się od uroczystej 

mszy świętej w intencji ojczyzny odprawionej 

przez ks. Stanisława Goca, która odbyła się 

w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja 

w Witkowie. W nabożeństwie wzięli udział 

przedstawiciele władz samorządowych, służb 

mundurowych, poczty sztandarowe, delegacje 

placówek oświatowych, zakładów pracy, 

Stowarzyszeń, kombatanci oraz mieszkańcy 

gminy. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy 

zebrani udali się pod Pomnik Powstańców 

Wielkopolskich gdzie miały miejsce główne 

uroczystości. Podniosły charakter spotkania 

podkreślała również obecność Wojskowej 

Asysty Honorowej. Odśpiewano hymn 

państwowy, po czym głos zabrał burmistrz 

Krzysztof Szkudlarek. - 3 maja to Święto 

Konstytucji, które zostało wprowadzone na 

pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki 

Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Stworzyła ona 

fundament  n iepod leg łego  pańs twa  

i przywróciła wiarę w niezależność polityczną. 

Wszyscy doceniamy jej symboliczną wartość. 

Służyła ona budowaniu ducha narodowej 

wspólnoty. Jej twórcy w dramatycznej sytuacji 

podjęli się próby ratowania Rzeczpospolitej. 

W spadku pozostawili testament polityczny, 

który kolejnym pokoleniom wskazywał 

najcenniejsze wartości. Dzisiaj świętujemy 

223 rocznicę jej uchwalenia ciesząc się 

wolnością i doceniając to, co dali nam 

przodkowie. Spoglądając w przyszłość życzę 

Państwu, aby te refleksje trzecio-majowe 

pozwalały nam odważniej podejmować nowe 

działania. Niech historia uczy nas jak budować 

silną, sprawiedliwą Polskę. W swoim 

wystąpieniu burmistrz nawiązał również do 

ważnych wydarzeń ostatnich dni, związanych 

z kanonizacją Papieża Polaka Jana Pawła II. - 

Przez ponad ćwierć wieku Papież kreował 

naszą historię. To właśnie On nas nauczał, to 

On wskazywał nam jak postępować, jak 

rozumieć otaczający nas świat i otaczających 

nas ludzi. Jest dla nas wielkim autorytetem. To 

dzięki jego mądrości często radzimy sobie 

z trudnymi sytuacjami. Burmistrz poruszył 

również temat dziesiątej rocznicy wstąpienia 

Polski do Unii Europejskiej. - Polska 

przystąpiła do Unii Europejskiej grupy państw, 

których założeniem jest współpraca 

polityczna, społeczna i gospodarcza. (...) 

Dzisiaj po dziesięciu latach łatwiej oceniać 

słuszność przystąpienia do Unii Europejskiej, 

ale jedno jest pewne, że my jako Polacy 

wnieśliśmy do jej struktur gospodarność, 

zaradność, pracowitość, przywiązanie do 

ziemi i kultury, do tradycji narodowych.(...) 

My witkowianie wykorzystaliśmy szansę jaką 

Jak każdego roku, mieszkańcy gminy zebrali się pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, by w podniosłej atmosferze 

uczcić 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

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

dali nam poprzednicy, to my podejmujemy 

działania zapewniające wszelki rozwój naszej 

Gminy.- podsumował burmistrz.

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć 

poległych, którzy walczyli o wolność ojczyzny, 

po czym przybyłe delegacje złożyły 

okolicznościowe wiązanki kwiatów pod 

pomnikiem. 

Kolejnym punktem uroczystości był 

montaż słowno - muzyczny przygotowany 

przez Panie Annę Jędrzejczak oraz Hannę 

Pustelnik, pt.: „3 MAJA - WSZĘDZIE BIAŁO 

I CZERWONO” w wykonaniu uczniów ze Szkoły 

Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 

w Witkowie. Uczniowie poprzez śpiew 

i wiersze przypomnieli zebranym trudną 

historię uchwalenia drugiej na świecie ustawy 

zasadniczej, czym wzbudzili wiele emocji 

wśród licznie zgromadzonych mieszkańców.

Na zakończenie Zespół Śpiewaczy 

„My Młodzi” wykonał jeszcze wiązankę pieśni 

patriotycznych, po czym zebrani udali się do 

Sali Historii, gdzie mogli zapoznać się 

z wystawą pt.: „ODCHODZĄ W ZAPOMNIENIE - 

WIATRAKI NASZEJ OKOLICY”. 
(M.T.)
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podejmowanych w ramach Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych. Po wypowiedzi Prezesa 

głos zabrał poseł Tadeusz Tomaszewski, który 

wyraził uznanie dla profesjonalizmu 

i szerokiej skali działań, podejmowanych 

przez strażaków ochotników z terenu gminy. 

Podkreślił również fakt nienagannej 

współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami 

OSP,  a  władzą samorządową oraz 

p o d z i ę k o w a ł  z a  z a a n g a ż o w a n i e  

w zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom 

całego powiatu. 

Po wszystkich wystąpieniach radni 

przystąpili do pracy nad przygotowanymi na 

sesję uchwałami. Na początek podjęli uchwałę 

w sprawie ustalenia opłat za wstęp oraz 

k o r z y s t a n i e  z  t e r e n u  O ś r o d k a  

Wypoczynkowego w Skorzęcinie. W następnej 

kolejności zatwierdzono przyjęcie zadania 

i dotacji od Powiatu Gnieźnieńskiego przez 

Gminę i Miasto Witkowo z przeznaczeniem na 

realizację zadania - Modernizacja ulic 

powiatowych w Witkowie nr 2271P ul. Nowa, 

nr 2273P ul. Kosynierów Miłosławskich, 

nr 2274P ul. Cmentarna i 2164P Witkowo - 

Skorzęcin (do m. Chłądowo). Na zakończenie 

dokonano również niezbędnych zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

i budżecie gminy i miasta, po czym 

przewodniczący zakończył obrady.
(W.D.)

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Obrady rozpoczęły się od wystąpień 

przybyłych na sesję gości, wśród których 

znaleźli między innymi: poseł na Sejm RP 

Tadeusz Tomaszewski i Poseł Parlamentu 

Europejskiego Ryszard Czarnecki oraz Radny 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - 

Zbigniew Czerwiński. Parlamentarzyści 

przedstawili swoje stanowiska dotyczące 

możl iwośc i  wspierania samorządów 

i wypracowywania skutecznych form pomocy 

dla rolników na forum Parlamentu 

Europejskiego. Zaakcentowali również swoją 

dyspozycyjność i chęć współpracy. 

 Kolejnym punktem posiedzenia była 

informacja o działalności burmistrza w okresie 

międzysesyjnym. W swoim wystąpieniu 

Krzysztof Szkudlarek przekazał relację 

z najważniejszych wydarzeń i prac. 

Poinformował o uczestnictwie w zebraniach 

i spotkaniach oraz o zorganizowanych 

imprezach kulturalnych, sportowych 

i działaniach z zakresu oświaty, obrotu 

n i e ru chomoś c i am i  i  p o zy sk iwan i a  

zewnętrznych źródeł finansowania. Następnie 

burmistrz przedstawił kolejne sprawozdanie, 

tym razem z działalności swojej i Urzędu 

Gminy i Miasta za 2013 r. W obszernej 

prezentacji burmistrz przypomniał wszystkim 

zebranym o najważniejszych wydarzeniach, 

inwestycjach i podjętych działaniach 

w ubiegłym roku, który był wyjątkowo owocny 

zarówno pod względem rozbudowy 

infrastruktury, zrealizowanych projektów, jak 

i  imprez  ku l t u ra lno -  spo r towych .  

Po wystąpieniu burmistrza głos zabrał Prezes 

Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego 

Związku OSP RP w Witkowie - dh. Marian 

Łukowski, który przedstawił informację 

o działalności jednostek OSP na terenie miasta 

i gminy. Poinformował m.in. o liczbie 

podjętych akcji ratowniczych i pożarniczych 

w ostatnim roku, strażackich wydarzeniach 

sportowo - kulturalnych, stanie osobowym 

i wyposażeniu jednostek oraz działaniach 

W środę, 30 kwietnia odbyła się już trzydziesta trzecia sesja Rady Miejskiej. 

Do najważniejszych tematów posiedzenia należały: sprawozdanie z działalności 

Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta za 2013 r., informacja o działalności 

poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących 

na terenie miasta i gminy, a także podjęcie uchwał w sprawie ustalenia opłat 

za wstęp oraz korzystanie z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Aktywne popołudnie
W czwartek 1 maja Park Miejski im. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

w Witkowie zał. 1742r. przy ul. Wrzesińskiej był miejscem II Festynu 

Rodzinnego zorganizowanego przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

w Witkowie. 

Pomimo niepewnej pogody witkowianie 

spotkali się w zielonej scenerii Parku, aby 

radośnie i aktywnie skorzystać z uroków tego 

miejsca. Na przybyłych czekały atrakcje 

w postaci mini parku rozrywki, przejażdżki 

kucykiem i bryczką, rodzinne konkurencje 

rekreacyjne oraz prezentacje artystyczne 

w wykonaniu zespołu coverowego, Kapeli 

Odjazdowej z Witkowa, Magdaleny 

Pietrowskiej oraz Justyny Zawieja z zespołem. 

Patronat nad festynem objął Burmistrz Gminy 

i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek.

(na)
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Witkowska wystawa pt. „Pielgrzym nadziei. Jan Paweł II
na ziemi wielkopolskiej 1979 -1983 -1997 - 1999”

Z inicjatywy witkowskich samorządowców Andrzeja Kwapicha, Łukasza 

Grabowskiego i Franciszka Bosackiego  przy współpracy ks. Stanisława Goca 

Proboszcza Parafii św. Mikołaja w Witkowie gościła w naszej gminie wystawa 

plenerowa „Pielgrzym nadziei. Jan Paweł II na ziemi wielkopolskiej 1979- 

1983- 1997 -1999”. 

Wystawa została przygotowana przez 

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN 

w Poznaniu. Wpisała się ona w uroczystości 

dziękczynne za pontyfikat i kanonizację Jana 

Pawła II. Na 12 planszach przypomniano 

cztery pielgrzymki papieskie do Wielkopolski, 

które były nie tylko ważnymi wydarzeniami 

religijnymi, ale także społeczno-politycznymi. 

Każda z tych wizyt apostolskich niosła też 

w sobie ogromny ładunek emocj i .  

Zaprezentowane fotografie i dokumenty 

pochodzą między innymi z archiwum 

Oddzia łowego B iura Udostępniania  

i Archiwizacji Dokumentów IPN w Poznaniu. 

Wystawa prezentowana była w nawie bocznej 

kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja 

w Witkowie. Tuż przed jej uroczystym 

otwarciem 16 maja, po wieczornej mszy św. 

wykład wprowadzający wygłosił o. Jan Góra 

Dominikanin. Następnie w sali OSP Witkowo 

odbył się panel dyskusyjny poświęcony 

dziedzictwu Jana Pawła II Papieża Polaka. 

Panel otworzył Andrzej Kwapich - Radny Rady 

Powiatu Gnieźnieńskiego . 

W y s t a w a  c i e s z y ł a  s i ę  d u ż y m  

zainteresowaniem ze strony mieszkańców 

gminy Witkowo. W spotkaniu uczestniczył Pan 

Zbigniew Dolata Poseł na Sejm RP, Pan 

Krzysztof Szkudlarek Burmistrz Gminy 

i Miasta Witkowo, Marian Gadziński Zastępca 

Burmistrza Witkowa, Radni Rady Miejskiej: 

Marian Walczak, Piotr Jóźwik, Tomasz Radacz 

i Marek Sucholas, Członek Zarządu Powiatu 

Gnieźnieńskiego Stanisław Rajkowski, 

przedstawiciele administracji, proboszczowie 

sąsiednich parafii.
(na)

Emocji i zaangażowania nie brakowało

Niesamowite spotkanie na boisku Orlik w Witkowie, które zorganizował Jan 

Szturomski , na co dzień trener reprezentacji młodzików piłki nożnej, będzie 

niezapomnianą przygodą pod każdym względem, a i pogoda, która od rana 

straszyła deszczem zamieniła się w słoneczne popołudnie. 

Imprezę, którą rodzice zadedykowali 

swoim dzieciom otworzył Krzysztof 

Szkudlarek, burmistrz gminy i miasta 

Witkowo, bo chociaż to była tylko zabawa, 

a rodzice, którzy wcieli się w rolę piłkarzy, 

to tylko amatorzy, to dla „młodzików”, 

których na co dzień to właśnie rodzice 

dopingują, było niecodziennym wydarzeniem. 

Na boisku spotkało się siedem drużyn: 

„Orliki”, „Młodzicy”, „Żaki” i Trampkarze 

(drużyny kobiece i męskie). Emocji 

i zaangażowania nie brakowało na boisku, 

a kobiety pokazały, że potrafią kopać piłkę ... 

i nawet strzelać bramki. W drużynie kobiet 

i mężczyzn pierwsze miejsce zajęli „Żacy”. 

Ponadto wyłoniono najlepszego bramkarza - 

po stronie kobiet została nią Agnieszka 

Lewandowska natomiast najlepszym 

bramkarzem okrzyknięto Bogdana Sowę. 

Królową i królem strzelców zostali: Katarzyna 

Wełnitz i Krystian Dylewski. Może zawodnicy 

nie dorównują najlepszym drużynom w kraju 

i na świecie, ale jedno jest pewne, zadowolili 

swoje pociechy, które nie szczędziły gardeł, 

aby dopingować swoich rodziców. 
(na)
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Warsztaty szkoleniowe
OSP „Integracja 2014” 

Oprócz wspomnianych jednostek 

w warsztatach wzięły udział również jednostki 

z Witkowa i Skorzęcina-Gmina Witkowo oraz 

Trzuskołonia-Gmina Niechanowo, Kruchowa-

Gmina Trzemeszno i Powidza-Gmina Powidz. 

Oficjalnego powitania strażaków i otwarcia 

warsztatów, który swój początek miały 

w Wiekowie dokonał Burmistrz GiM Witkowo 

Krzysztof Szkudlarek.

Głównym celem spotkania było zgranie 

zespo łów,  doskonalen ie  poznanych 

umiejętności, wymiana doświadczeń, 

przypomnienie wiedzy nabytej na kursach jak 

i zapoznanie się z nowymi technikami 

zaprezentowanymi przez funkcjonariuszy 

z PSP z Gniezna. W tym celu zorganizowane 

zostały cztery stanowiska operacyjne.

Dwa w miejscowości Wiekowo: stanowisko 

nr 1 - zarządzanie wodą podczas dużych akcji 

gaśniczych, (zbiorniki wodne, samochody 

pożarnicze) i stanowisko nr 2 - aparaty 

ochrony dróg oddechowych,  akc ja  

poszukiwawcza, ewakuacja, (zachowanie 

ratowników w czasie zadymienia) oraz dwa w 

Mielżynie: stanowisko nr 3 - punkt czerpania 

wody, pobór wody z miejsc trudno dostępnych, 

(przetłaczanie, przepompowywanie, systemy 

mieszane) i stanowisko nr 4 - pierwsza pomoc 

przedmedyczna (oparzenia, zadławienia, 

omdlenia, zachowanie w sytuacji zagrożenia 

życia). Warsztaty zakończyły się przed 

siedzibą OSP w Mielżynie omówieniem przez 

Zastępcę Komendanta Powiatowego st.kpt. 

Bartosza Klicha i zastępcę burmistrza Mariana 

Gadzińskiego.

Na zakończenie druhny z OSP Mielżyn 

i Panie z Koła Gospodyń, zaprosiły wszystkich 

uczestników na wspaniałą grochówkę 

i pieczoną kiełbaskę.

(M.G.)

W dniu 12 kwietnia 2014r. z inicjatywy druhów strażaków z OSP Mielżyn i OSP 

Wiekowo, wsparciu funkcjonariuszy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Gnieźnie oraz władz samorządowych - Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 

Krzysztofa Szkudlarka, na terenie miejscowości Mielżyn i Wiekowo odbyły 

się warsztaty szkoleniowe „Integracja 2014”.

WIELKOPOLSKI TURNIEJ ORLIKA
W dniu 12.04.2014 na boisku  wielofunkcyjnym ORLIK”, odbyły  się eliminacje 

gminne „WIELKOPOLSKIEGO TURNIEJU ORLIKA” w piłce nożnej szkół 

podstawowych. Startowały cztery drużyny. 

Pierwsze miejsce zajął „UKS  SOKOŁY  6” 

Mielżyn, drugie  SP Witkowo „DWÓJKA”. 

trzecie, UKS OLIMP - Witkowo , czwarte „UKS  

SOKOŁY” Mielżyn. Drużyna UKS  SOKOŁY” 

Mielżyn będzie reprezentowała GMINĘ 

WITKOWO w  rozgrywkach powiatowych.
(S.R)

„

Poznański podróżnik  gościł w Witkowie
W poniedziałkowe popołudnie - 14 kwietnia do Biblioteki Publicznej w Witkowie 

przyjechał poznański podróżnik - Krzysztof Kryza.  Przyjął nasze zaproszenie, 

by podzielić się swoimi wspomnieniami z podróży. Odwiedził wiele zakątków na 

kuli ziemskiej, m. in.: Fiji, Vanuatu, Wyspy Salomona, Wyspy Trobrianda, Papua 

Nowa Gwinea, Papua Zachodnia, Indonezja, Malezja czy najdziksze ostępy 

rosyjskiej tajgi, krainy bagien, gór i rwących rzek.

Na początku powiedział kilka słów 

o sobie. Dowiedzieliśmy się, że zawsze marzył 

o podróżach. Realizację swoich marzeń 

rozpoczął już w szkole podstawowej, gdzie 

pierwszy raz miał dostęp do biblioteki. Swoje 

kroki kierował do działu podróżniczego, 

wypożyczał książki i czytając, oczami 

wyobraźni rozpoczynając wędrówki. 

Po wielu latach udało mu się zrealizować 

marzenia. Podróżuje samotnie, spędzając na 

każdej wyprawie po kilka miesięcy. Nie boi się 

wyzwań, co pozwala mu wtopić się 

w miejscowe życie i dotrzeć wszędzie tam, 

gdzie inni, być może, nigdy nie byli. Stara się 

doc ierać  do miejsc  poza sz lakami 

turystycznymi. Choć przejechał ponad 

70 krajów, nie korzystał z biur turystycznych. 

Podczas podróży dużo fotografuje i filmuje. 

A po powrocie do kraju, jego największą 

radością jest możliwość podzielenia się swoimi 

„zdobyczami” z tymi, którzy z różnych 

względów nie dotrą do tych miejsc. 

P o d r ó ż ,  o  k t ó r e j  o p o w i e d z i a ł  

zgromadzonym, to wyprawa do Galilei. 

Wyboru dokonaliśmy z uwagi na zbliżające się 

święta. Prezentację licznych, samodzielnie 

wykonanych zdjęć, podzielił na dwie części. 

W pierwszej „wędrowaliśmy” śladami Jezusa 

Chrystusa. Zobaczyliśmy wszystkie stacje 

Drogi Krzyżowej, które na co dzień 

obstawione są straganami, co dla głęboko 

wierzącego chrześcijanina jest wręcz 

bulwersujące. Druga część była relacją 

z podróży turystycznej po ziemi świętej. 

Nocleg znalazł u sióstr zakonnych. Dzięki 

temu mógł wcześnie, nim dojechały wycieczki, 

wyjść i zrobić wiele wspaniałych zdjęć, na 

których turyści nie przysłaniają widoku 

fotografowanych obiektów. Często pozostawał 

na noc w świątyni, by ujęcia były czyste i nie 

przysłonięte. Podkreślił, że największe 

wrażenie zrobił na nim pobyt w grobie Jezusa 

Chrystusa, gdyż inne odczucia są podczas 

zorganizowanej wycieczki w dużej grupie, gdy 

wchodzi się i po chwili wychodzi, a zupełnie 

inne, gdy spędza się tam całą noc.  

Na koniec publiczność zadawała pytania, 

na które nasz gość chętnie i wyczerpująco 

odpowiadał.

Mimo przerw w dostawie energii 

elektrycznej, spotkanie można uznać za 

udane. 

Ze strony najbardziej wytrwałych 

uczestników padały pytania do organizatora 

o termin następnych spotkań z naszym 

gościem.

     (W.G.)
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roślin i zwierząt, etapami życia lasu, 

produkcją materiału zalesieniowego oraz 

ozdobnego do zadrzewień. Dzieci obejrzały 

eksponaty składające się z narzędzi 

używanych w leśnictwie, gniazda lęgowe 

ptaków oraz mrowiska. Ciekawostką były 

pomnikowe drzewa - daglezje. Po zajęciach 

edukacyjnych przyszedł czas na odpoczynek, 

ognisko i pieczenie kiełbasek. Na koniec 

wszyscy udali się do Powidza - miejscowości 

turystycznej położonej nad Jeziorem 

Powidzkim. Osobliwości tego największego 

w Wielkopolsce jeziora rynnowego uczniowie 

podziwiali podczas spaceru promenadą 

w s t r o n ę  Ł a z i e n e k  -  o ś r o d k a  

wypoczynkowego. Stamtąd udali się na Górę 

Zamkową, a potem na przepiękny Rynek 

z figurkami świętych. Zmęczeni, ale 

zadowoleni wrócili do Witkowa.

Z okazji 223. Rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja uczniowie z naszej szkoły 

zaprezentowali się mieszkańcom Witkowa 

w montażu słowno - muzycznym „3 MAJA - 

WSZĘDZIE BIAŁO I CZERWONO” 

przygotowanym przez H. Pustelnik 

i A. Jędrzejczak. Patriotyczne spotkanie miało 

miejsce pr zy Pomniku Powstańców 

Wielkopolskich.

Tradycją stał się w naszej szkole konkurs 

matematyczny „RACHMISTRZ” ,  

organizowany przez miłośniczki 

kró lowej  nauk -  nauczyc ie lk i  

Małgorzatę Będzieszak i Bernadettę 

Szcześniak. Panie opracowały i wdrożyły 

regulamin konkursu, którego celem jest:

� doskonalenie techniki wykonywania 

działań na liczbach,

� rozwijanie i pogłębianie zainteresowań 

oraz uzdolnień uczniów,

� promowanie osiągnięć uczniów,

� integracja środowiska uczniowskiego.

Zmagania z algorytmami liczb odbywają 

się w kategorii uczniów klas czwartych 

i piątych. W „Rachmistrzu” klas czwartych 

uczestniczyło 25 uczniów. Zwycięzcą 

została Ola Wendland. Wiele emocji 

dostarczyły rozgrywki matematyczne uczniów 

klas piątych. W gronie mistrzów - 

zwycięzców znaleźli się: Julia 

Szymańska kl. 5a, Dawid Groblewski 

kl. 5b, Weronika Winsztal kl. 5b, Agata 

Ptaszyńska kl. 5c i Bartosz Szcześniak 

kl. 5d. 

W hali widowiskowo - sportowej 

przeprowadzony został Finał Mistrzostw 

Wie l kopo l s k i  w Koszykówce  

Dziewcząt, w którym nasza drużyna 

koszykarek w składzie: D. Szalata, 

N . Kaczyńska ,  W.  C i e ś l i c ka ,  

Z. Nowicka, N. Kowalska, W. Jóźwiak, 

A. Kierzek, J. Szczerba, V. Ratajszczak, 

J. Soszyńska, M. Karasiewicz, 

Z. Nowaczyk, J. Musidlak, K. Borys, 

K . Jarecka,  K . Sze lestowska 

i J. Wawrzyniak zajęła wspaniałe 3 

miejsce. Za najlepszą i wyróżniającą się 

zawodniczkę w zespole SP Witkowo 

uznano Julię Szczerbę i Martynę 

K a r a s i e w i c z .  Z a w o d n i c z k o m  

i trenerowi, panu Czesławowi 

Nowaczykowi - GRATULUJEMY !!!

W ramach promocji szkoły odbyły się 
otwarte zajęcia dla dzieci 6 - letnich 

z Przedszkola Miejskiego w Witkowie, 

z grupy pani Barbary Ogórek. Zajęcia odbyły 

się w sali lustrzanej, a prowadziła je pani 

Teresa Zarzyka. Dzieci ćwiczyły z dużym 

zaangażowaniem i zadowoleniem w myśl 

tematu zajęć „Aktywność fizyczna to dobre 

zdrowie”. Po raz kolejny, członkowie Klubu 

M i ł o s n i k ó w  P ł y w a n i a  w r a z  

z opiekunami: Teresą Zarzyka, Marią 

Kurczewską i Janem Nowaczykiem 

uczestniczyli w zajęciach na basenie 

w Gnieźnie. Pływanie to przysłowiowe 

połączenie przyjemnego z pożytecznym. Daje 

nam radość, pozwala się odprężyć i poprawia 

kondycję. Doskonale wiedzą o tym uczniowie, 

którzy systematycznie biorą udział 

w zajęciach pod czujnym okiem nauczycieli. 
Serdecznie zapraszamy!

 (sp)

„Zmieniajmy nawyki, a nie klimat!” 

to hasło towarzyszące tegorocznym 

obchodom Dnia Ziemi. Uczniowie i pracownicy 

naszej szkoły starają się na co dzień być 

odpowiedzialnymi Ziemianami. Światowy 

Dzień Ziemi obchodzony corocznie w kwietniu 

to ważny pretekst do tego, aby ze 

szczególnym zaangażowaniem włączyć się 

w kolejne działania na rzecz naszej planety. 

Klub Przyrodniczo - Turystyczny jest 

organizatorem wielu akcji w szkole 

zmierzających do propagowania 

eko log i c znych  pos taw wobec  

otaczającej przyrody i aktywnego 

udziału we wspólnym budowaniu 

o d p o w i e d z i a l n o ś c i  z a  s t a n  

otaczającego nas środowiska. 

Z okazji obchodów święta Ziemi, w tym 

roku opiekunowie klubu zaprosili uczniów 

wraz z wychowawcami do udzia łu 

w happeningu ekologicznym właśnie pod 

hasłem „Zmieniajmy nawyki, a nie klimat!”. 

To ważne wydarzenie było uwieńczeniem 

w c z e ś n i e j s z y c h  o d d z i a ł y w a ń  

proekologicznych podczas zajęć we wszystkich 

klasach. Uczniowie klas I - VI omawiali 

z nauczycielami najważniejsze kwestie 

dotyczące zagrożeń dla Ziemi oraz sposobów 

je j  ochrony.  Pr zygotowal i  p lakaty,  

transparenty i rekwizyty, które wykorzystali 

podczas happeningu. Celem spotkania na 

boisku szkolnym oraz wspólnego przemarszu 

ulicami Witkowa było zamanifestowanie 

konieczności zmiany złych nawyków. 

Podnosząc własną świadomość, chcieliśmy 

również uwrażliwić społeczność naszego 

miasta na potrzeby Ziemi. Cieszymy się, że ta 

inicjatywa spotkała się z tak dużym poparciem 

i z pewnością odniosła zamierzony skutek. 
Przecież los Ziemi zależy od nas!

Uczniowie klas I-VI, zwycięzcy akcji 

„Kasztanobranie”, w nagrodę za 

zaangażowanie w działaniu na rzecz 

środowiska wraz z opiekunami Klubu 

Przyrodniczo - Turystycznego pojechali 

na wycieczkę do Powidza. Na początku 

zwiedzili lotnisko. Zobaczyli samolot 

transportowy Herkules oraz samoloty bojowe 

Su - 20 i Su -22, olbrzymi hangar oraz wieżę 

kontrolną. Przewodnikami grupy byli 

panowie: Henryk Kątny i Zenon Lerka. 

Dzięki nim uczniowie poznali wiele 

ciekawostek o samolotach i o pracy lotniska. 

Następnie udali się do gospodarstwa 

szkółkarskiego Dolina w Powidzu, 

w którym znajduje się ścieżka przyrodnicza. 

Pan Damian Wolny - opiekun szkółki 

leśnej, zapoznał z podstawowymi gatunkami 

Wydarzenia minionych tygodni w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie



   5-2014   5-2014 str. 7str. 7

Jednogłośnie dla bractwa
Podczas niedawno odbytego zebrania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

działającego na terenie gminy Witkowo, po przyjęciu sprawozdań 

poszczególnych komisji, Zarząd w składzie: Bogusław Mołodecki, hetman 

bractwa, Roman Bąk, strażnik broni, Henryk Flieger, strażnik skarbu, Tomasz 

Deskowski, strażnik pergaminu oraz Wiktor Knast, kanclerz pieczęci otrzymał 

jednogłośne absolutorium. Ponadto Bogusław Mołodecki, prezes poinformował 

członków (w posiedzeniu uczestniczyło 19 członków na 27) o dacie wręczenia 

sztandaru (efekt pracy komisji) będzie to podczas Dni Witkowa, 28 czerwca 

tego roku oraz o przyjęcie do Zjednoczenia co umożliwiło branie udziału we 

wszystkich zawodach organizowanych przez Bractwa w całej Polsce. 

- Organizacyjnie zostaliśmy przypisani do 

Okręgu poznańskiego jako 37 bractwo - 

powiedział B. Mołodecki. Hetman zapoznał 

zebranych o działalności w minionym roku, 

który można zaliczyć do udanych pod 

względem udziału w zawodach strzeleckich 

i realizacji zamierzeń. Były to między innymi 

zawody strzeleckie: o „Tarczę Rycerza Wita, 

strzelanie o tytuł Króla Kurkowego. - Ten 

szczególny dla nas dzień, w którym został 

wyłoniony pierwszy od 74 lat Król Kurkowy 

rozpoczęliśmy uczestnictwem we mszy św. 

w Witkowie następnie udaliśmy się do Wrześni 

na strzelnicę LOK, gdzie odbyły się 

zaplanowane strzelania. Z okazji Dni Witkowa 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie wspólnie z LOK 

zorganizowało i przeprowadziło zawody 

strzeleckie z karabinka neumatycznego 

o „Puchar Hetmana Bractwa Kurkowego”. 

Uczestniczyliśmy w spotkaniu odsłonięcia 

tab l i cy,  upamię tn ia ją ce j  w ie lk iego  

witkowianina Stanisława Gaworzewskiego, 

który swoją wieloletnią działalnością trwale 

zapisał się w historii naszego miasta. Ponadto 

na zaproszenie Łowczego Rejonowego 

Jerzego Modrzejewskiego, delegacja KBS 

Wi tkowo uczes tn i czy ła  w Gnieźn ie  

w p o w i a t o w y c h  u r o c z y s t o ś c i a c h  

zorganizowanych z okazji 90-lecia Polskiego 

Związku Łowieckiego. W październiku. na 

strzelnicy LOK we Wrześni odbyło się pierwsze 

od czasu reaktywacji Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego w Witkowie strzelanie o tytuł 

Króla Żniwnego, gdzie też braliśmy udział. 

Wybraliśmy się również na wycieczkę do 33. 

Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu 

wraz z grupą młodzieży - członków sekcji 

strzelectwa sportowego działającej przy 

naszym bractwie, prowadzonej w ramach 

wolontariatu przeze mnie i Romana Bąka. 

Zapalamy też znicze na grobach zmarłych 

członków Bractwa Kurkowego z okresu 

m i ę d z y w o j e n n e g o  -  p o d s u m o w a ł  

B. Mołodecki. Ten rok także obfituje w wiele 

spotkań i przedsięwzięć są to m.in. 

„Witkowska Liga Strzelecka”, zwody 

strzeleckie z karabinka pneumatycznego dla 

radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów 

i starostów z terenu Wielkopolski z okazji 70- 

lecia LOK „O puchar Prezesa Wielkopolskiej 

Organizacji Wojewódzkiej LOK”. - Na 

zakończenie chciałem podziękować wszystkim 

Braciom, którzy pomagali przy organizacji 

tak wielu zawodów strzeleckich, szczególnie 

tych organizowanych dla młodzieży. Tutaj też 

ukłon w stronę brata Krzysztofa Szkudlarka, 

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, który 

sponsoruje medale, puchary oraz zakup śrutu 

i tarcz do prowadzenia zajęć z młodzieżą oraz 

Stanisława Rajkowskiego, dyrektora OKSiR, 

który daje się namówić na finansowanie tych 

działań - dodał hetman Mołodecki. Spotkanie 

było także okazją do przekazania tarczy 

królewskiej Aleksandrowi Mitkowskiemu 

z Wrześni oraz przyjęcia go w poczet 

honorowych członków bractwa. 

(na)

Promocja przyjaźni
W dobie komputerów i telewizji coraz częściej zapominamy o ogromnej roli 

literatury w kształtowaniu osobowości człowieka. Szczególne znaczenie 

odgrywają baśnie, które czytane lub opowiadane spełniają w życiu dziecka 

doniosłą rolę. Łącząc treści fantastyczne z realnymi uczą zasad moralnych, 

pobudzają wiarę w siebie, są niewyczerpanym źródłem wzorów do 

naśladowania.

W dniu 18 marca, kolejny już raz, na 

nasze zaproszenie przyjechali aktorzy teatru 

Art-re z Krakowa. Z uwagi na liczną widownię, 

spektakl przedstawiono trzykrotnie. Jako 

pierwsi zobaczyli go uczniowie z klas I-szych 

i oddziałów przedszkolnych ze Szkoły 

Pod s t awowe j  w  W i tkow ie .  D rug i e  

przedstawienie obejrzały grupy sześciolatków 

z Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, 

z trzecim pojechaliśmy do Mielżyna. Tam 

czekały na nas dzieci z klas I-szych i oddziałów 

przedszkolnych z Mielżyna i Gorzykowa. Tym 

razem aktorzy przedstawili spektakl 

zatytułowany „Zajęcza chatka”, oparty na 

motywach baśni rosyjskiej „Lis i Zając”.  Jest to 

historia poczciwego Zająca, któremu chytry, 

przebiegły Lis zajął piękny domek z drewna. 

Biedny Zajączek najpierw sam nakłaniał Lisa 

do opuszczenia chatki, później prosił o pomoc 

napotkane zwierzęta: Psa, Niedźwiedzia, 

Krowę, ale bez rezultatów. Płacz nieszczęśnika 

usłyszał Kogut, przyszedł, wysłuchał historii i 

zaproponował pomoc. Bezsilny Zając nie 

wierzył już w skuteczność małego Koguta. Ten 

jednak swoim ostrym dziobem przepędził 

intruza i oddał domek właścicielowi. 

Spektakl uczy jak ważna jest prawdziwa 

przyjaźń i bezinteresowna pomoc bliźnim. 

Pokazuje, że szczęście i pomyślność dostępna 

jest każdemu, mimo wielu przeszkód, ale 

tylko wtedy, gdy nie ucieka się do problemów, 

a stawia się im czoło.

Barwna scenografia, kolorowe kostiumy, 

humorystyczne dialogi oraz interaktywne 

zabawy sprawiły, że nie tylko młodzi widzowie 

wyszli z sali w znakomitych humorach.

(W.G.)
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie - Z życia szkoły

Przedszkolne wiadomości

Fizyka dla smyka

9 kwietnia 2014 r. wszystkie przedszkolaki 

brały udział w zajęciach ph.”Fizyka dla 

smyka”. Poznały zjawisko powstawania tęczy, 

jak działa kalejdoskop, jak to się dzieje, że 

postacie w bajce się poruszają, co widać przez 

magiczne okulary. 

Zabawy z jajkiem

W ramach zajęć „Co było pierwsze - jajko czy 

kura?” dzieci z oddz.1 poznały wygląd 

różnych jajek, gatunki ptaków wiosennych 

oraz z czego składa się jajko. Wykonały 

z papieru i wacików bociana - ptaka 

symbolizującego wiosnę. Na zakończenie 

zajęć wykonały pastę jajeczną w Kuchcikowie, 

którą z kanapką zjadły ze smakiem.

Przedświąteczne spotkanie - 

„Wielkanoc na ludowo”

Dnia 11 kwietnia 2014 r. dzieci z oddz1 

zaprosiły do wspólnego biesiadowania przy 

stole rodziców, młodsze rodzeństwo i babcie, 

których gwarą przywitała wychowawczyni. 

Ludowe stroje, przystrojona sala, w tle 

muzyka w wykonaniu Arki Noego dodały 

uroku spotkaniu. Wszyscy mieli za zadanie 

wykonać ozdoby wielkanocne, m.in.: 

kolorowego ptaszka, owieczkę wełnianą 

i kurczaczka w skorupce na patyku. Przy 

wspólnym stole nie zabrakło lukrowanej baby 

i czekoladowych jajek. Dzieci zaśpiewały 

także piosenkę i złożyły życzenia.

Z wizytą w Bibliotece Publicznej 

w Witkowie

Dnia 25 kwietnia 2014 przedszkolaki z oddz. 

1 odwiedziły bibliotekę w Witkowie. Choć na co 

dzień dzieci obcują z książką w kąciku 

czytelniczym w sali, biorą udział w akcji 

„Wszyscy lubimy czytać” zapraszając do 

czytania dorosłych , postanowiły zobaczyć jak 

wygląda duża skarbnica książek. Poznały 

czytelnię, wypożyczalnię, pracę bibliotekarza. 

Wysłuchały bajkę oraz wykonały ilustrację do 

bajki. Wszystkie prace zostały umieszczone na 

wystawie w holu biblioteki. Wypożyczyły też 

całą serię książeczek o przygodach 

króliczków, które przeczytają dzieciom 

zaproszone mamy.

Wycieczka do Grzybowa

Dnia 25 kwietnia 2014 r. przedszkolaki 

z oddz.2-3 również wybrały się na wycieczkę. 

Odwiedziły grodzisko w Grzybowie. Obejrzały 

muzeum, lepiły z gliny różne naczynia, 

z łopatkami udały się na wykopaliska, a na 

zakończenie piekły kiełbaski w ognisku. W ten 

sposób poznały pracę archeologa.

Mali ratownicy

W ramach innowacji „Zdrowy przedszkolak” 

n a j m ł o d s z e  p r z e d s z k o l a k i  z  g r. 1  

z wychowawczynią Ewą Popek przez cały 

tydzień od 5-9 maja 2014 r. zgłębiały wiedzę 

na temat ratownictwa medycznego.

W pierwszym dniu dzieci uczyły się 

numeru alarmowego 112 oraz wzywania 

pomocy, w kolejnym dniu poznawały apteczkę 

oraz jej zawartość. Były zajęcia praktyczne - 

w utworzonych gabinetach lekarskich 

przyjmowali lekarze, a małe pielęgniarki 

zmieniały opatrunki oraz robiły zastrzyki. 

Dowiedziały się kto może uratować życie, 

w tym celu odwiedziły Ochotniczą Straż 

Pożarną w Mielżynie. Obejrzały wóz, 

wyposażenie wozu, strażaka w stroju 

ratowniczym oraz pokaz umiejętności 

strażackich. 

W ostatnim dniu dzieci poznały zasady 

udzielania pomocy poszkodowanym 

w wypadku. Uczyły się jak postępować, gdy 

osoba jest nieprzytomna, jak wezwać pomoc 

oraz wykonać masaż serca. Swoich sił 

próbowały na fantomie. 

„Cała Polska Czyta Dzieciom”

W ramach tej akcji maluchy z oddz.1 

zapraszają w każdy czwartek i piątek do 

czytania mamy. 9 maja 2014 r. dzieciom 

czytała książeczkę pt.: ”Wizyta u lekarza” - 

mama Marysi. Dzieci poznały zasady 

zachowania w poczekalni oraz gabinecie 

lekarskim, podczas chorob , jak i dlaczego 

należy brać lekarstwa. Niespodziankę 

sprawiła dzieciom p. Ania przynosząc 

fantoma. Wszystkie maluchy wiedzą gdzie jest 

mózg, serce, do czego służy żołądek i wątroba 

oraz co dzieje się w jelitach. W ramach 

podziękowania dzieci dały gościowi zakładkę 

do książki i kwiatka.
(E.P.)

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 18 kwietnia 2014r.

WYWIESZONY  ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE, 

PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ W DRODE BEZPRZETARGOWEJ

 w dniu 5 maja 2014r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE 

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO,

 oraz w dniu 12 maja 2014r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE 

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ. 
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Celem wyprawy było poszerzenie wiedzy 

na temat historii, walorów krajobrazowych, 

niezwykłej  przyrody, kawałka Polski „można 

by rzec od morza po góry”. Młodzież 

odwiedziła Kartuzy, Gdańsk i Szymbark. 

Zajęcia, w których brała udział, zostały 

przygotowane w ramach unijnego projektu 

edukacyjnego „Z nauką w przyszłość”, 

realizowanego w witkowskim gimnazjum już 

drugi rok szkolny.

Na kolejna przygodę z edukacją 

45 uczniów  wyruszyło 04 kwietnia 2014 r. 

o godz. 5.30 pod opieką czterech nauczycieli: 

P. Mariana Łukowskiego, p. Ireny Borys, 

p. Anny Muszyńskiej i p. Teresy Szkudlarek. 

Po pokonaniu około 300 km młodych 

naukowców powitały Kaszuby  z  wspaniałymi 

sosnowymi i liściastymi lasami, wzgórzami 

i dolinami, malowniczymi jeziorami, rzekami 

oraz morzem.  

Pierwszym przystankiem w czasie 

wędrówki były Kartuzy - serce Kaszub, 

położone w środku Pojezierza Kaszubskiego. 

Na kolejne zajęcia edukacyjne uczniowie udali 

się do Gdańska, do nowoczesnego, 

usytuowanego w samym sercu miasta,  

Centrum Hewelianum, by podziwiać wystawę 

interaktywną ”Energia, Niebo i Słońce” 

i odkrywać prawdy przyrody i kosmosu, 

zlokalizowane w budynku będącym częścią 

dawnych fortyfikacji. 

Przebywając w Centrum, uczestnicy 

wyprawy przeżyli niezwykłą przygodę, która 

na pewno rozbudziła ich ciekawość naukową 

i wyobraźnię.

Będąc w Gdańsku, nie sposób nie ominąć 

Starówki, na której żył i pracował patron 

Hewelianum - Jan Heweliusz. 

Drugi dzień wyjazdu dostarczył także 

wielu wrażeń. Uczniowie wraz z opiekunami 

spędzili go w Szymbarku, wsi położonej 

w sercu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego 

w woj. pomorskim,  jednym z najładniejszych 

turystycznie miejsc w Szwajcarii Kaszubskiej.

Ostatnim punktem wyjazdu naukowego 

było podziwianie przepięknej panoramy 

Kaszub z Wieży Widokowej im. Jana Pawła II 

na szczycie Wieżycy, który wznosi się 328 m 

n.p.m. 

Miejscem noclegowym dla uczestników 

witkowskiego wyjazdu naukowego było 

Centrum Rekreacji „U Stolema” położone 

w Ostrzycach, nad malowniczym Jeziorem 

Ostrzyckim.

Dwudniowy Biologiczno - Dziennikarski 

Wyjazd Naukowy na Kaszuby był dla 

gimnazjalistów z Witkowa bardzo ciekawy. 

Wrócili zadowoleni i pełni wrażeń, z bagażem 

nowej wiedzy i  doświadczeń, które mogą 

wykorzystać „na szkolnym podwórku” 

Wyprawa przyniosła młodzieży także wiele 

radości  i zadowolenia ze wspólnie 

spędzonego czasu z rówieśnikami, pozwoliła 

być może  nawiązać nowe przyjaźnie. 
(T.Sz.)

Młodzież Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
odkrywa uroki Kaszub

W dniach 04 - 05 kwietnia 2014 r. uczniowie Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Witkowie uczestniczyli w  Biologiczno - Dziennikarskim Wyjeździe Naukowym 

na Kaszuby, do pięknego, malowniczego i bardzo ciekawego  regionu  

kulturowego w północnej Polsce, będącego częścią Pomorza, w którym 

zamieszkują Kaszubi (autochtoniczni Pomorzanie) posługujący się językiem 

regionalnym - etnolektem, określanym jako język kaszubski. 

Witkowo. Moja Mała Ojczyzna.
W piątek 16 maja 2014 r. w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie odbył 

się Szkolny Konkurs pod hasłem „WITKOWO. MOJA MAŁA OJCZYZNA”. 

Na podstawie sprawdzonych prac Witkowskie 

gimnazjum reprezentować będą następujący 

uczniowie: Jakub Dzięcielak i Wiktor Sadowski 

z kl. Ib oraz Katarzyna Kubacka i Anita 

Pieczyńska z kl. III e. Zwycięzcom gratulujemy 

i życzymy powodzenia w etapie gminnym.
(T.M.)

Celem konkursu było poszerzanie wiedzy 

historyczno - geograficznej o gminie Witkowie 

oraz wyłonienie czworo uczniów do gminnego 

konkursu organizowanego przez Bibliotekę 

Publiczną w Witkowie. W konkursie wzięło 

udział 21 uczniów z klas I oraz III. 

W dniach 05.05. - 09.05.2014r. 

Przedszkole Miejskie „Bajka” przy ulicy 

Powstańców Wielkopolskich wybrało się 

w „Podróż do Włoch”. To była nasza kolejna 

wyprawa do kraju europejskiego, ponieważ 

w tamtym roku odwiedziliśmy Hiszpanię. 

W przedszkolu pojawiły się dekoracje 

i wystawki nawiązujące do tematu. 

Pr zewodnikami całe j  podróży były 

nauczycielki: Justyna Gromadzińska, Sylwia 

Nowicka, Krystyna Pietrewicz. W pierwszym 

dniu, już od rana panie witały dzieci słowami 

„Buon giorno”, co w języku włoskim oznacza 

„dzień dobry”. Wielką atrakcją okazało się 

malowanie twarzy dzieci przy dźwiękach 

włoskiej muzyki. Podczas zajęć dzieci 

wykonywały flagę Włoch - każda grupa 

odrębną techniką plastyczną. Wykonane 

przez dzieci prace zostały wywieszone na 

korytarzu. Następnego dnia po śniadaniu 

wszystkie przedszkolaki zebrały się na jednej 

sali, gdzie nauczycielki przedstawiły im 

prezentację multimedialną i zapoznały 

z podstawowymi informacjami o Włoszech. 

Dzieci dowiedziały się, gdzie na mapie Europy 

leżą Włochy, jak wygląda flaga tego kraju, 

jakie są jego symbole i wiele innych 

informacji. Podczas spotkania poznawały 

także włoskie słowa: tak - si, nie - no, dziękuję 

- grazie, do zobaczenia - arrivederci, 

przepraszam - acuza, jak się nazywasz? - 

come ti chiami?, nazywam się? - mi chiamo. 

W tym dniu pojawili się także specjalni goście - 

p. Ania i p. Mirko z dziećmi. Przedszkolaki 

miały okazję poznać rodowitego Włocha nie 

wyjeżdżając do tego kraju. Nasi goście 

opowiadali dzieciom o Włoszech oraz 

odpowiadali na pytania zadawane przez nie. 

Podczas spotkania dzieci także nauczyły się 

krótkiej rymowanki włoskiej. Trzeciego dnia 

przedszkolaki poznawały kuchnię włoską. 

M łod s ze  dz i e c i  wykona ł y  s a ł a tkę  

z makaronem oraz faszerowane muszle 

makaronowe. A starsze przygotowały 

tiramisu, pizze, sałatkę z tortelini. Pojawiła się 

także lasagne przygotowana przez naszego 

gościa - p. Mirko. To był dzień pełen atrakcji 

i n i e s p o d z i a n e k .  P o  w s p ó l n y m  

przygotowywaniu włoskich potraw na 

korytarzu pojawił się pięknie przystrojony 

stół, na którym umieszczone zostały wszystkie 

przysmaki. Rodzice odbierając dzieci 

z przedszkola w towarzystwie przebranych we 

włoskie stroje nauczycielek mogli spróbować 

potraw kuchni włoskiej. Degustacja potraw 

włoskich przebiegała w miłej atmosferze, a na 

twarzach rodziców i dzieci promieniał 

uśmiech. Kolejny dzień poświęcony był 

symbolom Włoch, a konkretnie jednemu. 

Wszystkie dzieci wykorzystując różne techniki 

wykonywały maski weneckie, które zostały 

wykorzystane na balu. Największą atrakcją 

tego dnia dla dzieci były lody, które dzieci 

otrzymywały z włoskiej lodziarni, która 

znajdowała się na korytarzu przedszkolnym. 

Ostatniego dnia naszej podróży odbył się 

wielki karnawał wenecki. Jednak zanim 

zaczęły się tańce obejrzeliśmy pokazy 

artystyczne: taniec tarantela przygotowany 

przez grupę Przyjaciół Bolka i Lolka i taniec 

viva italia przygotowany przez grupę 

Krasnoludków oraz usłyszeliśmy piosenkę 

„Fra Martino” w wykonaniu grupy Przyjaciół 

Bolka i Lolka. Tego dnia także panie 

nauczycielki sprawdziły czego nauczyły się 

dzieci o Włoszech i przeprowadziły quiz. 

Wiedza dzieci była zaskakująca, więc można 

było przejść do zabawy tanecznej. Wspólnie 

bawiliśmy się przy utworach: „Laciate mi 

cantare”, „Volare”, „Felicyta” czy „Ci Sara”. 

„Podróż do Włoch” była wspaniałą 

przygodą; z pewnością wspomnienia na długo 

pozostaną w naszej pamięci. Sponsorami 

naszej podróży byli: sklep „Euro- Sam”, sklep 

„Plastuś”, firma Pol-Auto Gniezno, Państwo 

Izabela i Marcin Wędzikowscy oraz Rada 

Rodziców. Wszystkim sponsorom serdecznie 

dziękujemy!

( S.N., J.G., K.P.)

„Viva Italia !!!”

Buon giorno! W naszym przedszkolu dość chłodne majowe dni uprzyjemniliśmy 

sobie podróżą do słonecznej Italii. 
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§w hali widowisko-sportowej zorganizowany 

został XI Wielkanocny Turniej Klas I-III Szkół 

Podstawowych. Zawodnicy biorący udział 

w Turnieju otrzymali medale oraz słodki 

upominek, a placówki oświatowe puchary 

i talony na zakup sprzętu sportowo-

edukacyjnego.

§brałem udział w uroczystym apelu z okazji 

Dnia Patrona Szkoły, który odbył się w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego 

Chłapowskiego w Witkowie.

§wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczym 

Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

im. Karola Świerczewskiego oraz w zebraniu 

sprawozdawczo-wyborczym Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych im. Ludowego 

Lotnictwa Polskiego.

§Uczestniczyłem w spotkaniu Zarządu 

Powidzkiego Parku Krajobrazowego 

Województwa Wielkopolskiego w Powidzu 

oraz w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju 

Gospodarczego w Gnieźnie.

§13 kwietnia br. przez teren naszej Gminy 

biegła trasa VII Sztafety Trzeźwości Powiatu 

Gnieźnieńskiego. Wspólnie z Księdzem 

Proboszczem oraz zawodnikami biorącymi 

udział w Sztafecie przy Pomniku Powstańców 

Wielkopolskich oraz przy Pomniku Papieża 

Jana Pawła II złożono kwiaty oraz zapalono 

znicze. Ponadto uczestnicy Sztafety w Kościele 

zapalili świecę w intencji trzeźwości.

§brałem udział w V „Spotkaniu Pokoleń” 

z Zespołem Śpiewaczym „My Młodzi”, pod 

hasłem „Muzyczne Podróże”, które odbyło się 

w Przedszkolu Miejskim BAJKA w Witkowie.

§uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym 

przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy 

w Witkowie pn. Podróż po Galilei śladami 

Jezusa Chrystusa, która przedstawił 

poznański obieżyświat Pan Krzysztof Kryza.

§w dniu 12 kwietnia 2014r. z inicjatywy druhów 

strażaków z OSP Mielżyn i OSP Wiekowo, przy 

wsparciu funkcjonariuszy z Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie oraz 

w ładz  samor ządowych,  na  teren ie  

miejscowości Mielżyn i Wiekowo odbyły się 

warsztaty szkoleniowe „Integracja 2014”. 

O p r ó c z  w s p o m n i a n y c h  j e d n o s t e k  

w warsztatach wzięły udział również jednostki 

OSP z Witkowa i Skorzęcina-Gmina Witkowo 

oraz Trzuskołonia-Gmina Niechanowo, 

Kruchowa-Gmina Trzemeszno i Powidza-

Gmina Powidz. 

§uczestniczyłem w Misterium męki Pańskiej 

oraz w uroczystym apelu zorganizowanym 

w Gimnazjum im. Adama Borysa, w czasie 

którego wyróżniającym się w nauce 

i zachowaniu uczniom wręczyłem stypendia.

§z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 

zapalono znicze.

§wziąłem udział w spotkaniu wielkanocnym, 

które odbyło się w Przedszkolu Ochronka im. 

Dzieciątka Jezus w Witkowie.

§wspólnie z Przewodniczącym Komisji Oświaty 

Rady Miejskiej Panem Piotrem Jóźwikiem 

uczestniczyliśmy w pokazie maszyn do 

pielęgnacji boisk z nawierzchnia naturalną, 

który odbył się w Trzemesznie.

§z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Witkowie 

P a n e m  B o g u s ł a w e m  M o ł o d e c k i m  

uczestniczyliśmy w uroczystości otwarcia  

inwestycji pn. „Rewitalizacja Targowiska przy 

Placu 21 stycznia w Gnieźnie”.

§brałem udział w wystawie Pana Zdzisława 

Stolmana pt. „Speedway w latach 1970-

1990”, która została zorganizowana w Klubie 

3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego 

w Witkowie.

§z o r g a n i z o w a ł e m  s p o t k a n i e  

z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej 

w celu omówienia tematów sesyjnych oraz 

bieżących spraw Gminy.

§wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą 

sesję.
Z zakresu ochrony środowiska:

§wydano dla Przedsiębiorcy ZEN-TRANS 

Transport osobowy, ciężarowy z siedzibą 

w Słowikowie zezwolenie na świadczenie usług 

w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych.

§Firmie „TRAPER” S. C. z siedzibą w Gnieźnie 

wydano zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie wyłapywania 

i transportu bezdomnych zwierząt do 

schroniska w Gnieźnie.

§w okresie sprawozdawczym wpłynęły 

2 wnioski o dofinansowanie do budowy 

przydomowych oczyszczalni śc ieków 

w m. Ćwierdzin.

§w wyniku zawartej umowy przekazano dla 

Paraf i i  św.  Marc ina w Ostrowi tem 

Prymasowskim dotację w wysokości 5.000,00 

zł na wykonanie prac restauratorskich 

wnętrza miejscowego kościoła.

§dokonano szczegółowej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Witkowo za 2013 rok oraz 

przygotowano i ogłoszono przetarg na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

na terenie gminy Witkowo do końca 

roku 2015.

§uczestniczono w spotkaniu dotyczącym stanu 

realizacji inwestycji polegającej na budowie 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

w Lulkowie.

§rozpoczęto prace związane z opracowaniem 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

i Miasta Witkowo na lata 2014 - 2017 

z perspektywą na lata 2018 - 2021”.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:

§w dniu 2 kwietnia 2014r. przeprowadzono II 

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 

nieruchomości w Witkowie, stanowiącej 

działkę 243/5 o powierzchni 0,5035ha. 

W przetargu brało udział 2 uczestników. 

Wywoławczy czynsz wynosił równowartość 

ceny 1,2 q pszenicy rocznie. Najwyższy czynsz 

roczny os iągn ię ty  w pr zetargu to  

równowartość ceny 20,00q pszenicy. 

§przeprowadzono przetarg na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej, położonej 

w Wi tkowie ,  p r zy  u l .  Kosyn ie rów 

Mi łos ławsk i ch ,  s tanowiące j  dz ia łkę  

o pow. 0,0578 ha. W przetargu uczestniczyły 

4 osoby. Cenę wywoławczą ustalono 

w wysokości 26.500,00 zł netto. Najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu to 26.765,00 zł 

netto. 

§wydano 3 decyzje zatwierdzające podziały 

nieruchomości położone na terenie gminy 

i miasta Witkowo.
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych:

§zabezpieczono środki z Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2014 r. dla Biblioteki 

Publicznej na realizację własnych Programów 

Profilaktycznych w kwocie 8 500,00 zł.

§dofinansowano udział 30 uczniów z rodzin 

ubogich i  dysfunkcyjnych ze Szkół 

G i m n a z j a l n y c h  w  W e e k e n d z i e  

Terapeutycznym.

§trwa wdrażanie „Programu Korekcyjno-

Terapeutycznego dla sprawców nadużyć 

w rodzinie”. Do Programu zakwalifikowano 

12 osób z terenu gminy Witkowo. Odbyto już 4 

sesje.

§podpisałem umowę na organizację kolonii 

profilaktycznej dla 40 uczniów z rodzin 

będących w trudnej sytuacji życiowej 

i o podwyższonym ryzyku wystąpienia 

uzależnień, które odbędą się w dniach 14-24 

lipca br. w miejscowości Lądek Zdrój, w ramach 

wymiany i współpracy z gminą Lądek Zdrój.
Z imprez kulturalno - sportowo - 

rekreacyjnych zorganizowano 

i dofinansowano:

§Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych 

i Gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta 

w Piłce Nożnej na Sztucznej Trawie. 

§byliśmy współorganizatorem Gali MMA 

Slugfest, która odbyła się w Hali widowisko-

sportowej przy ul. Czerniejewskiej.

§zorganizowano i dofinansowano Otwarte 

Mistrzostwa Gminy Witkowo w Tenisie 

Stołowym.

§odbyła się IV Runda „Witkowskiej Ligi 

Strzeleckiej” z karabinka pneumatycznego 

organizowanej przez Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie i Sekcję Strzelecką LOK - Witkowo. 

Zakończenie przewidziane jest na dzień 24 

czerwca 2014r.

§zorganizowano i dofinansowano Mistrzostwa 

Gminy w Wielkopolskim Turnieju Orlika - 

rocznik 2000 i Młodsi oraz XIV Edycję Turnieju 

o Puchar „Tymbarku” pod nazwą „Z podwórka 

na stadion” - rocznik 2004 i Młodsi Szkół 

Podstawowych.

§w dniu 5 maja br. w hali widowiskowo-

sportowej w Witkowie odbędzie Finał 

Wojewódzki Mini Koszykówki Dziewcząt Szkół 

Podstawowych, do którego zakwalifikowała 

się drużyna Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa 

Polskiego w Witkowie.
W ramach współpracy samorządu 

gminnego z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie 

gminy i miasta dofinansowano między 

innymi:

§wyjazd UKS „Iskra” oraz UKS „SOKOŁY” na 

Mistrzostwa Powiatu i Rejonu w Piłce Nożnej 

Dziewcząt i Chłopców na Sztucznej Trawie, 

w ramach Turnieju COCA COLA - CUP 2014r. 

Drużyna z Gimnazjum im. Adama Borysa 

wygrała Finał Rejonowy i zakwalifikowała się 

do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się 

w dniu 11 maja br. w Poznaniu.

§wyjazd uczniów UKS „Iskra” na Mistrzostwa 

Powiatu w Piłce Siatkowej Drużyn Mieszanych.

§dofinansowano koszty przejazdu Sekcji 

Koszykówki działającej przy Szkole 

Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 

w Witkowie na Powiatowe i Rejonowe 

Mistrzostwa Wielkopolski w Piłce Koszykowej 

Dziewcząt i Chłopców (Śrem, Kórnik, Konin, 

Ostrów Wielkopolski).
Z zakresu infrastruktury:

Prace w trakcie realizacji:

§trwają prace równania gminnych dróg 

gruntowych. Prace zostały zlecone firmie Pana 

Tadeusza Badery z Dalachowa, za kwotę 

135,30 zł brutto za godzinę.

§dokonano przekazania placu budowy 

i rozpoczęto prace nad realizacją I części 

zadania pn.: Rekreacja, sport i zabawa 

mieszkańców wsi Chłądowo. Wykonawcą jest 

firma „KERRIA” PIÓRKOWSKI, GEBLER, 

SPÓŁKA JAWNA z Koła za kwotę 10.400,43 zł 

brutto. W ramach pierwszej części zostaną 

urządzone tereny zielone, w ramach drugiej 

części zostanie wykonana renowacja boiska 

i zamontowane urządzenia na placu zabaw. 
Rozstrzygnięto przetargi na:

§przebudowę chodników na terenie Gminy 

Witkowo. W ramach zadania zostanie 

p r z e b u d o w a n y  i s t n i e j ą c y  c h o d n i k  

w Gorzykowie na długości 790 m, istniejący 

chodnik w Mielżynie na długości 182 m na 

odcinku od OSP do końca Rynku, wykonany 

chodnik w Dębinie na długości 130 m 

i szerokości 1,4 m, wykonany chodnik 

w Witkówku na długości 114 m i szerokości 

1,5 m, wykonany chodnik w Sokołowie na 

długości 47 m i szerokości 1,50 m, wykonanie 

10 miejsc postojowych w Wiekowie wzdłuż 

drogi. Koszt tego zadania to 147923,49 zł 

brutto. 

§na wykonanie chodników, ulicy i placu 

w Witkowie. W ramach zadania zostanie: 

wymieniony krawężnik przy ul. Jasnej na 

długości ok. 80 m, wykonana jezdnia długości 

100 m i szerokości 6,00m z kostki brukowej 

w ul. Magnoliowej oraz chodnika o szer. 1,5 m, 

wykonane boisko o wymiarach 10 x 20m 

z nawierzchni z kostki brukowej przy 

ul. Łąkowej, wykonany chodnik przy 

ul. Wierzbowej na długości 125 m i szerokości 

1 , 5 0 m ,  w y k o n a n y  c h o d n i k  p r z y  

ul. Kosynierów Miłosławskich na długości 

cd. str. 11

 Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
za okres od 28 marca do 29 kwietnia 2014 r. Informację przedstawiono na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 kwietnia 2014r.
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100 m i szerokości 1,50m, zostaną wykonane 

d o d a t k o w e  m i e j s c a  p o s t o j o w e  

w ul. Pułkownika Hynka (Docelowo 

planowane jest uzyskanie 48 stanowisk w tym 

2 dla osób niepełnosprawnych). Koszt tych 

zadań to 211017,88 zł brutto.

§trwa procedura oceny ofert złożonych 

w postępowaniu na: wybudowanie Centrum 

Kultury w Witkowie. Zostało złożonych 

15 ofert. Zadanie zostanie zrealizowane do 

dnia 31.07.2015r. 

§trwa procedura oceny ofert złożonych 

w postępowaniu na: wykonanie nakładek 

bitumicznych oraz wzmocnienie nawierzchni 

na terenie Gminy Witkowo. W ramach zadania 

zostaną wykonane nakładki bitumiczne 

w Ruchocinie na długości 1030m i szerokości 

3,00m od drogi wojewódzkiej nr 260 

w kierunku strugi Bawół, w Folwarku na 

długości 850m i szerokości 3,50m od drogi 

powiatowej w kierunku m. Miroszka do 

granicy Gminy, w Maleninie o długości 480m 

i szerokości 4,00m od drogi powiatowej 

w kierunku m. Małachowo Kępe, w Mąkownicy 

o długości 1482m i szerokości 3,50m od drogi 

wojewódzkiej nr 260 w kierunku Ruchocina 

oraz odcinek na długości 21m i szerokości 

4,0m po drugiej stronie drogi wojewódzkiej 

nr 260, w OW Skorzęcin o długości 800m 

i szerokości 3,00m oraz zostanie utwardzona 

droga w Gaju na długości 360m i szerokości 

4,00m. Oferty złożyło 4 wykonawców. 

Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 

31.07.2014r. ,  a prace  na teren ie  

OW Skorzęcin do dnia 13.06.2014r.
Ogłoszono przetargi nieograniczone na:

§wykonanie remontu w Szkole Podstawowej 

w Witkowie oraz w Przedszkolu Miejskim przy 

ul. Jasnej w Witkowie. W ramach zadania 

należy wykonać prace remontowe w 10 salach 

lekcyjnych polegające między innymi: na 

wykonaniu posadzki samopoziomującej, 

wymianie parkietu na wykładzinę PCV 

obiektową, wykonaniu gładzi gipsowych na 

ścianach i sufitach, malowaniu ścian i sufitów, 

wymianie grzejników żeliwnych na płytowe. 

W pomieszczeniach sanitarnych przy świetlicy 

w bud. A należy wykonać między innymi: 

montaż 3 szt. drzwi wewnętrznych do 

wydzielonych pomieszczeń, wymienić 

instalację c.o., elektryczną, wodociągową 

i kanalizacyjną, wykonać posadzki z płytek 

gresowych, montaż kabin systemowych do 

toalet oraz całej armatury. Termin wykonania 

zadania od 20.06-27.08.2014r.

§na odbiór i zagospodarowanie komunalnych 

stałych odpadów zmieszanych i zbieranych 

selektywnie od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy na terenie 

Gminy i Miasta Witkowo. Termin wykonania 

zamówienia przewidziano do 31.12.2015r.

§w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju dla małych projektów, 

tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, 

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej 

cd. ze str. 10

osi, ogłoszono przetarg nieograniczony na 

realizację projektu pn. „Wesoła zabawa pod 

chmurką - urządzenie placów zabaw dla dzieci 

w miejscowościach: Malenin i Strzyżewo 

Witkowskie, gm. Witkowo”. Przedmiotem 

zamówienia jest urządzenie placów zabaw dla 

dzieci poprzez dostawę i montaż urządzeń 

zabawowych oraz ławek w miejscowościach: 

Malenin i Strzyżewo Witkowskie. Również 

w ramach tego samego działania ogłoszono 

przetarg nieograniczony na wykonanie cz. II 

projektu pn.: Rekreacja, sport i zabawa 

mieszkańców wsi Chłądowo, poprzez 

renowację nawierzchni boiska sportowego, 

urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz 

zagospodarowanie terenu przy świetlicy 

wiejskiej w Chłądowie. Termin wykonania: 

20.06.2014r.
Ponadto zlecono: 

§dostawę kontenera sanitarnego damsko - 

męskiego oraz przygotowanie terenu pod 

posadowienie w/w toalety,

§cząstkowy remont dróg gminnych,

§remont Sali posiedzeń w Urzędzie Gminy 

i miasta Witkowo wraz z zakupem 

wyposażenia,

§wykonanie robót brukarskich wraz z klombem 

zielonym przy nowo wyznaczonych miejscach 

parkingowych na Starym Rynku,

§udzielono Zakładowi Gospodarki Komunalnej 

w Witkowie dotacji w kwocie 60.000 zł. na 

realizację zadania polegającego na 

wykonaniu modernizacji dachu kamienicy 

przy ul. Park Kościuszki 21. Wykonawcą 

zadania jest firma PHU Blacharstwo - 

Dekarstwa Pana Grzegorza Wojtkowiaka 

z Witkowa za kwotę 64.076,05 zł brutto. 

Zak re s  p ra c  obe jmu je  wykonan i e  

wzmocnienia konstrukc j i  dachowej ,  

zaizolowanie połaci, dachowej, przebudowę 

4 kominów, pokrycie dachu dachówką 

karpiówką, montaż nowego orynnowania 

i opierzenia oraz wyłazu dachowego. 
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych 

źródeł finansowych:

§nadal trwa ocena formalna dwóch wniosków 

o przyznanie pomocy w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 złożonych w 2013r. Pierwszy z nich 

dotyczy zagospodarowania terenu przy 

zabytkowym wiatraku w Kamionce. Całkowita 

w a r t o ś ć  p r a c  w e d ł u g  k o s z t o r y s u  

inwestorskiego wynosi 50 000,00 zł. Drugi 

wniosek dotyczy miejscowości Chłądowo. 

W ramach zadania planowane jest wykonanie 

prac związanych z renowacją nawierzchni 

trawiastej boiska sportowego i urządzeniem 

placu zabaw dla dzieci oraz terenów zielonych 

w obrębie boiska sportowego i budynku 

świetlicy. Całkowita wartość prac według 

kosztorysu inwestorskiego wynosi ca 

58 000,00 zł. Termin wykonania tych zadań to 

rok 2014. 
Buristrz  Gminy i Miasta Witkowo

Krzysztof Szkudlarek

Celem projektu było m.in.: wyposażenie 
ucznia w zasób wiedzy o walorach historyczno 
- geograficznych naszego powiatu oraz 
promocja Małych Ojczyzn, w naszym 
przypadku - Gminy Witkowo.

W  p r o j e k c i e  w z i ę ł o  8  d r u ż y n  
z następujących szkół: Gimnazjum Mielżyn, 
Gimnazjum Niechanowo (2 drużyny), 
Gimnazjum Niepubliczne Niechanowo (OSW 
OHP), Gimnazjum Szczytniki Duchowne, 
Gimnazjum Trzemeszno, Gimnazjum Witkowo 
oraz Gimnazjum Żydowo.

Zadaniem drużyn było wykonanie 5 
obowiązkowych zadań oraz 2 dodatkowych. 
Reprezentacja z Gimnazjum im. Adama 
Borysa w składzie: Grażyna Depczyńska, 
Anita Pieczyńska, Miłosz Kasprzyk, Daniel 
Perlicki, Wojciech Szeszycki i Szymon 
Zieliński) na finał projektu wykonała 
następujące zadania: Kuchnia mojej mamy - 
przygotowanie potraw regionalnych 
(zawieźliśmy m.in. babkę poznańską, szneki 
z glancem, galart, szare kluski z kapustą, 

parzybrodę oraz żurek), Reklama mojej Małej 
Ojczyzny (opracowano różnorodne foldery, 
plakaty i ulotki), Tworzymy „Lokalną Listę 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego”; 
„Kapliczki, figury i krzyże przydrożne 
dziedzictwem kulturowym mojej Małej 
Ojczyzny” oraz opracowano „Szlak 
turystyczny moich marzeń”. Wśród zadań 
d o d a t k o w y c h  w y k o n a n o  g a z e t k ę  
jednodniową „Witkowo to moja Mała 
Ojczyzna” oraz przygotowano quiz dla 
publiczności ze znajomości naszej gminy. 

Rywalizacja między drużynami była 
bardzo wyrównana, a komisja konkursowa 
(Krzysztof Ostrowski, Eugeniusz Zamiar, 
Małgorzata Trzaskowska, Teresa Jastrzębska) 
witkowskiemu zespołowi przyznała III 
miejsce. W nagrodę szkoła otrzymała 
okolicznościowy certyfikat oraz grawerton, 
natomiast uczniowie wraz z opiekunem 
(Tomasz Majchrzak) pojadą na jednodniową 
wycieczkę (Kwidzyn - Grudziądz - Chełmno) 
w dniu 10 czerwca 2014r. 

(T.M.)

Stąd jestem, tu moja Mała Ojczyzna
W czwartek 15 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Niechanowie odbyło się 

podsumowanie Powiatowego Projektu Regionalnego „Stąd jestem, tu moja Mała 

Ojczyzna”. Organizatorem projektu było Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska 

przy współpracy z Gimnazjum im. Gen. Józefa Wybickiego w Niechanowie. 

„ORLIK”- turniej piłki nożnej gimnazjów 
Dnia  07.04.2014 r.   na boisku wielofunkcyjnym  ,,ORLIK” odbył się turniej piłki 

nożnej dziewcząt  i chłopców  gimnazjów   Witkowo-Mielżyn.  W  kategorii  

dziewcząt  zwyciężyły witkowianki  9  :  4 w kategorii  chłopców  Witkowo 

pokonało  Mielżyn  2  : 0
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA W WITKOWIE

z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 oraz art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - 

Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej 

w Witkowie Nr XXXII/314/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie podziału Gminy 

i Miasta Witkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz 

wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych, podaje się do publicznej 

wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla 

głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 maja 2014 roku, w godzinach 7.00 - 21.00.

Wyborcy niepełnosprawni (legitymujący się dokumentem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności) mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Burmistrzowi Gminy 

i Miasta do dnia 05 maja 2014r.

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/Krzysztof Szkudlarek

Jako pierwsza, w dniu 6 maja br., gościła 
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
w Witkowie pani Ewa Nowak. Autorka 
felietonów, książek dla dzieci i młodzieży, 
publicystka, współpracująca z pismami: 
„Cog i to” ,  „V i c to r  Jun ior” ,  „V i c to r  
Gimnazjalista”, „Sens”. Tym razem spotkała 
się z uczniami klas II Gimnazjum w Witkowie 
oraz klas I-III Gimnazjum w Mielżynie. 
Z wykształcenia pedagog - terapeuta szybko 
nawiązała znakomity kontakt z młodzieżą. 
W humorystyczny sposób opowiedziała 
o dzieciństwie i młodości, podkreślając, 
że pokonywanie codziennych problemów 
często wzmacnia nas i pomaga w osiągnięciu 
zamierzonego celu. W swoich książkach 
podpowiada jak radzić sobie w domu 
i w szkole, w dobrych i złych chwilach, 
z przyjaciółmi i z rodzicami. Porusza problemy 
bliskie wszystkim nastolatkom, przede 
wszystkim społeczne ale i sercowe. Odnosi się 
do wartości takich, jak uczciwość, szczerość 
wobec siebie i innych, przyjaźń, miłość 
i szacunek dla drugiego człowieka.
Młodzież poznała też przepis na napisanie 
dobrej powieści. W trakcie spotkania, przy 
aktywnym udziale uczestników, stworzyła 
p r zyk ładowych  boha te rów  ks iążk i  
borykających się z problemami życia 
codziennego. Uczestnicy spotkania mogą 
wykorzystać tę lekcję pisząc ma przykład 
opowiadanie na język polski. 

 Kolejnym naszym gościem była pani Anna 
Onichimowska, która w dniu 14 maja spotkała 
się z uczniami klas I Gimnazjum w Witkowie 
o r a z  z  u c z n i a m i  Z e s p o ł u  S z k ó ł  
Ponadgimnazjalnych. 

Od początku spotkania można było 
zauważyć zainteresowanie na twarzach 
młodzieży. Opowiadając historię swojej 
kariery literackiej, omówiła krótko książkę pt. 

„Samotne wyspy i Storczyk” rozpoczynającą 
pierwszy cyklu dla młodzieży. Nieco 
szczegółowiej przybliżyła tematykę kolejnych 
książek, które ukazują problematykę 
narkomanii i sekt. Napisanie książki zajmuje 
jej dwa tygodnie ale takiej jak „Hera, moja 
miłość”, „Lot Komety” czy „Demony na 
smyczy” przynajmniej rok. Są to utwory 
o uzależnieniach w każdym tego słowa 
znaczeniu, poruszają także temat samotności, 
życiowych wyborów, kryzysów rodzinnych, 
sekt. Jednym słowem problemów bliskich 
młodym ludziom. Mimo że sama nie ma 
kontaktu z narkotykami ani z osobami 
uza leżn ionymi ,  j ednak  umie ję tn ie  
przedstawia ten problem na kartach swoich 
książek. Przygotowując się do pisania 
pierwszej z nich nawiązała kontakt 
z ośrodkiem dla uzależnionych. Tam zostawiła 
swój numer telefonu i to pacjenci - osoby 
uzależnione - dzwoniły do niej, by opowiadać 
swoje historie. O drugiej powiedziała, że to 
ciężki temat, po niej musiała odreagować. 

Przedstawiła także powieść pt.: „Dziesięć 
stron świata”, której tytuł wymyśliła 
uczestniczka jednego ze spotkań. Autorka 
przeczytał fragment jednego z opowiadań, 
w y b r a n e g o  p r z e z  u c z e s t n i k ó w .
Inspiracje do pisania czerpie z każdego 
spotkania i z każdej podróży. W Europie była 
prawie wszędzie, poza tym w Australii, 
Chinach, Meksyku.

Pisarka zaprezentowała fragmenty swoich 
książek zachęcając w ten sposób do ich 
przeczytania.

Na koniec były podziękowania i kwiaty. 

Dla czytelników każde spotkanie 
z autorem ulubionych książek jest 
fascynującym i niezapomnianym przeżyciem.

(W.G.)

„Książka w życiu pomaga”
Promocja książki i czytelnictwa jest podstawowym zadaniem bibliotek 

publicznych. Jednym z wielu sposobów jest bezpośredni kontakt czytelnika z 

twórcą literatury. 

Już od kilku lat, realizując zadanie pod hasłem: „Książka w życiu pomaga”, 

zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych oraz Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych na takie spotkania. Projekt ten finansowany jest z 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 

roku bieżącym zaprosiłyśmy między innymi panie: Ewę Nowak i Annę 

Onichimowską.
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 Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta 

w Witkowie Stanowisko ds. Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie,
podatku VAT i windykacji dochodów z mienia gminy

(umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu)

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz 
korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 
w/w stanowisku.
6.  Wykształcenie wyższe ekonomiczne,  
preferowane finanse-rachunkowość.
7 .  Z n a j o m o ś ć  z a g a d n i e ń  z w i ą z a n y c h  
z funkcjonowaniem administracji samorządowej 
oraz procedur postępowania podatkowego, 
znajomość i umiejętność stosowania przepisów 
ustaw: o podatku od towarów i usług, ordynacja 
podatkowa, o rachunkowości, o finansach 
publicznych, o gospodarce nieruchomościami, 
Kodeks postępowania administracyjnego, 
o samorządzie gminnym.
8. Biegła znajomość programów finasowo-
księgowych.
9. Minimum 3 letni staż pracy w księgowości.
Wymagania dodatkowe:
1. Posiadanie cech osobowości takich jak: wysoka 
kultura osobista, komunikatywność, konsekwencja 
w realizowaniu zadań, samodzielność, sumienność, 
rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.
2. Prawo jazdy kat. B.
3. Znajomość Ośrodka Wypoczynkowego 
w Skorzęcinie.
Do głównych obowiązków na tym 
stanowisku będzie należało:
1. Przygotowywanie, aktualizacja i ewidencja umów 
dzierżawy gruntów położonych na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
2. Wystawianie faktur ze sprzedaży, dzierżawy 
i najmu mienia komunalnego.
3. Prowadzenie rejestrów VAT - sprzedaży i zakupu.
4. Sporządzanie deklaracji VAT i rozliczanie podatku 
z Urzędem Skarbowym.
5. Ewidencja dochodów z mienia komunalnego oraz 
z opłat.
6. Windykacja należności dochodów z mienia 
komunalnego oraz opłat.
7. Współpraca z Dyrektorem Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji i Komisjami Rady w zakresie 
sp raw  do t .  O ś rodka  Wypoczynkowego  
w Skorzęcinie.
8. Prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach 
dot. OW w Skorzęcinie.
9. Wykonywanie budżetu w zakresie spraw objętych 
zakresem czynności. Potwierdzanie wykonania 
prac, opis wydatków oraz sprawdzanie faktur pod 
względem merytorycznym w zakresie kompetencji.
10. Przygotowywanie analiz finansowych, 
sprawozdań i informacji dla potrzeb organów 
Gminy.
11 .  Wspó łp ra ca  z  i nnymi  komórkami  
organizacyjnymi Urzędu w zakresie realizowanych 
zadań.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Kwestionariusz osobowy (według załączonego 
wzoru).
3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem 
dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane 
wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

5. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc 
pracy.
6. Pisemne oświadczenia o niekaralności za 
przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa 
skarbowe.
7. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do 
czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw 
publicznych.
8. Pisemne oświadczenie, że stan zdrowia 
kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w 
stanowisku.
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych.
10. Kopia dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydat 
jest osobą niepełnosprawną.
11. Kopia dokumentu potwierdzającego 
obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia.
List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz 
pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone 
własnoręcznym podpisem kandydata.
Informacja o warunkach pracy na 
stanowisku:
1. Miejsce wykonywania pracy - Urząd Gminy 
i Miasta Witkowo, budynek nie jest wyposażony 
w windę d la  osób n iepe łnosprawnych.
2. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu 
z l o k a l i z o w a n y m  n a  p i ę t r z e  U r z ę d u .
3. Praca przy komputerze powyżej czterech godzin.
W marcu 2014 r. (miesiącu poprzedzającym 
upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty należy przesyłać 
pocztą na adres:
Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 
62-230 Witkowo lub składać osobiśc ie 
w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 
21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
06 czerwca 2014 r. do godz. 15,00 
w zamkniętej kopercie z następującą 
adnotacją: „Nabór na stanowisko 
urzędnicze ds Ośrodka Wypoczynkowego 
w Skorzęcinie, podatku VAT i windykacji 
dochodów z majątku gminy” (za datę 
doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich 
wpływu).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej 
określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów 
z kandydatami jest Zastępca Burmistrza Gminy 
i Miasta w Witkowie tel. 614778194 w. 20.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne 
określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do 
dalszego postępowania zostaną telefonicznie 
poinformowani i zaproszeni na rozmowę 
kwalifikacyjną.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze 
i n f o r m a c j a  o  w y n i k u  n a b o r u  b ę d z i e  
upowszechniona przez umieszczenie na tablicy 
informacyjnej Urzędu oraz opublikowana 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta 
Witkowo www.bip.witkowo.pl.

Burmistrz Gminy i Miasta
(-) Krzysztof Szkudlarek

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 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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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 akcje poboru krwi, które odbędą się w 2014 roku:

28 czerwca, 13 września, 6 grudnia 
od godz.8:30 w sali OSP Witkowo

Dane kontaktowe

Zakończenie kursu WOPR
W niedziele 11 maja w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie odbyło się 

zakończenie zorganizowanego przez Powiatowy Oddział WOPR w Gnieźnie 

kursu młodszego ratownika WOPR.

 Trzynaścioro młodych osób pozytywnie zakończyło kurs, a tym samym wstąpiło w szeregi 
ochotników niosącym pomoc innym na akwenach wodnych. Stanisław Rajkowski dyrektor OKSiR 
w Witkowie oraz przedstawiciele oddziału powiatowego WOPR wręczyli młodszym ratownikom 
stosowne certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.

(S.R.)

S p o t k a n i e  u p ł y n ę ł o  w  b a r d z o  

sympatycznej, a zarazem pożytecznej 

atmosferze. Państwo Monika i Ryszard 

powiedzieli dzieciom na czym polega ich 

praca, a także zdradzili wiele ciekawostek na 

temat tych pożytecznych i pracowitych 

owadów, jakimi są pszczoły. Dzieci miały 

możliwość bezpośredniej obserwacji żywych 

pszczół na plastrze miodu, wszyscy 

z zaciekawieniem wypatrywali wśród rodziny 

pszczół królowej matki. Miały również 

możliwość zobaczenia, a także spróbowania 

pyłku kwiatowego. Dzieci mogły zadawać 

pytania, na które otrzymywały wyczerpujące 

odpowiedzi. Spotkanie zakończyło się 

degustacją miodu z własnej pasieki, podanego 

na waflach w kształcie plastrów miodu, który 

dzieciom bardzo smakował.
 (A.D.)

Spotkanie  z pszczelarzami w „Bajce”

Dnia 15 maja w Przedszkolu Miejskim „ Bajka” na ul. Jasnej odbyło się 

spotkanie z Panią Moniką Gleń oraz z Panem Ryszardem Nowakowskim, 

naszymi miejscowymi pszczelarzami.
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XV Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt 
Po raz pierwszy w Witkowie przeprowadzono Finał Wojewódzki w Koszykówce Dziewcząt rozgrywany w ramach XV Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

Impreza odbyła się 5 maja 2014 r. w hali widowiskowo-sportowej w Witkowie. Głównym organizatorem był Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” i Szkoła 

Podstawowa w Witkowie.

Uroczyste otwarcie zawodów odbyło się 

zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. 

Wprowadzono flagi i zaprezentowano zespoły, 

które zakwalifikowały się do finału: SP 1 

Ostrów Wielkopolski, SP 2 Rogoźno, SP 7 

Leszno i SP Witkowo.

Następnie powitano zaproszonych gości: 

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Pana 

Kr zysztofa Szkudlarka,  Sekretar za 

Generalnego Szkolnego Związku Sportowego 

Pana Dariusza Abramuka, Prezesa Szkolnego 

Związku Sportowego „Wielkopolska” Pana 

Zdzisława Urbańczyka, Przewodniczącego 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki 

Społecznej Pana Piotra Jóźwika, Dyrektora 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Pana 

Stanisława Rajkowskiego, Wicedyrektora 

Szkoły Podstawowej Pana Tomasza 

Deskowskiego, przedstawicieli Rady Rodziców 

z Przewodniczącym Panem Januszem Lisem. 

Ważnym punktem uroczystego otwarcia było 

odczytanie ślubowania, w imieniu wszystkich 

zawodników, przez kapitana drużyny SP 

Witkowo Zuzannę Nowaczyk. Oficjalnego 

otwarcia finału dokonał Burmistrz Gminy 

i Miasta Witkowo Pan Krzysztof Szkudlarek.

- Witając przybyłych gości, zawodników 

i ich opiekunów Burmistrz w swojej 

wypowiedzi podkreślił fakt jakim jest 

przybycie do Witkowa dziewczyn czterech 

najlepszych drużyn z całego województwa. - 

Pokonaliście długą drogę, aby tu przyjechać 

i rozegrać finał. Cieszy fakt, że te XV 

Jubileuszowe Igrzyska odbywają się 

w Witkowie. Sport ma to do siebie, że każdy 

marzy o zwycięstwie, którego życzę każdej 

z drużyn. Życzę również mile spędzonego 

czasu w Gminie Witkowo. XV turniej uważam 

za otwarty - dodał Burmistrz.

Po uroczystym otwarciu imprezy przyszedł 

czas na zmagania sportowe. 

K o ń c o w a  k l a s y f i k a c j a  F i n a ł u  

Wojewódzkiego w Koszykówce Dziewcząt 

przedstawia się następująco:

I miejsce SP 2 Rogoźno

II miejsce SP 7 Leszno

III miejsce SP Witkowo

IV miejsce SP 1 Ostrów Wlkp.

Zawodnicy pierwszych trzech zespołów 

otrzymali medale. Ponadto wszystkie zespoły 

otrzymały puchary, nagrody rzeczowe 

i pamiątkowe dyplomy.

Nagrody te zostały ufundowane przez 

głównego sponsora imprezy Energa 

BasketCup. Nagrodzono również najlepszą 

zawodniczkę turnieju. Została nią uczennica 

SP 2 w Rogoźnie Małgorzata Błachowicz.

Ponad to  wy typowano  na j l ep s zą  

i wyróżniającą się zawodniczkę z każdego 

zespołu. I tak odpowiednio: SP 2 Rogoźno - 

Natalia Smantek i Weronika Błachowicz, 

SP Leszno - Martyna Kowalska i Zuzanna 

Dembowska, SP Witkowo - Julia Szczerba 

i Martyna Karasiewicz, SP 1 Ostrów WLKP. - 

Anna Baranowska i Julia Szymankiewicz.

Każda zawodniczka otrzymała również 

nagrody i zestawy promocyjne przygotowane 

przez Urząd Gminy i Miasta Witkowo.

Współorganizatorami byli: Urząd Gminy 

i Miasta Witkowo, Ośrodek Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Witkowie, Piekarnia Glanc 

w Witkowie i Rada Rodziców przy Szkole 

Podstawowej w Witkowie.

Po rozdaniu nagród of i c ja lnego 

zamknięcia zawodów dokonał Prezes 

S z k o l n e g o  Z w i ą z k u  S p o r t o w e g o  

„Wielkopolska” Pan Zdzisław Urbańczyk, 

który pogratulował zespołom osiągniętych 

wyników, a zwycięskiej drużynie życzył 

godnego reprezentowania  naszego 

województwa na turnieju ogólnopolskim szkół 

podstawowych Energa BasketCup, który 

odbędzie się 05-08.06.2014 r. w Ergo Arenie 

w Gdańsku. Następnie podziękował 

Burmistr zowi i  Dyrektorowi Szkoły 

Podstawowej w Witkowie za zorganizowanie 

i przeprowadzenie imprezy.
(M.L.)

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

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



102 urodziny mieszkanki Witkowa 

Pani Stanisława Robak urodziła się 14 

maja 1912r. w miejscowości Piotrów, jako 

córka Katarzyny i Stanisława Przygońskich. 

W dniu 21.06.1937r. zawarła związek 

małżeński w miejscowości Psary z Piotrem 

Robakiem. Dochowali się córki Jadwigi, 

4 wnuków, 12 prawnuków i 7 praprawnuków. 

Pani Stanisława od urodzenia mieszkała we 

wsi Przykona, w 1960 roku przeprowadziła 

s ię  do ws i  S tr zyżewo Witkowskie,  

pracowała we własnym gospodarstwie 

rolnym. Obecnie mieszka w Witkowie 

z wnuczką Arletą i jej rodziną. 

Składając gratulacje Dostojnej Jubilatce, 

Burmistrz Gminy i Miasta życzył kolejnych 

spokojnych, pogodnych lat, dobrego zdrowia 

oraz szczęścia w rodzinnym gronie.

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej 

i wesołej atmosferze. Sędziwa Jubilatka 

opowiadała o swoim życiu i o odległych 

czasach. Jest osobą niezwykle pogodną, 

a uśmiech nie schodzi jej z twarzy, co świadczy 

o pozytywnym nastawieniu do życia.

(na)

W związku z tak pięknym dniem, wiekową Jubilatkę Panią Stanisławę Robak 

i jej rodzinę odwiedziła delegacja Witkowskiego Samorządu na czele 

z Burmistrzem Krzysztofem Szkudlarkiem, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 

Marianem Walczakiem, Radnym Rady Miejskiej Markiem Biadaszem, 

Kierownikiem USC Alicją Wentland oraz Przedstawicielem Gazety 

„Przemiany na Szlaku Piastowskim” Panią Ewą Sochą.

V edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie

Rozgrywki zostaną przeprowadzone 

systemem „każdy z każdym” - mecz i rewanż. 

Do głównych celów kolejnej edycji ligi należą: 

krzewienie kultury fizycznej, promowanie gry 

w piłkę nożną na sztucznej trawie 

i propagowanie aktywnego spędzania 

wolnego czasu. Rozgrywki zorganizowane 

zostały przez: Urząd Gminy i Miasta, sołtysów 

gminy oraz przewodniczących zarządów 

osiedli.

W trakcie pierwszych rozgrywek odbyła się 

uroczysta inauguracja ligi, której dokonał 

Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof 

Szkudlarek. W swoim przemówieniu 

burmistrz podziękował drużynom za 

przystąpienie do rozgrywek, które jak 

podkreślił są pierwszym akcentem DNI 

W I TKOWA ,  gdyż  zakoń c zen i e  l i g i  

zaplanowane jest właśnie na czas święta 

gminy. Stwierdził również, iż piłka nożna 

nadal stanowi jedną z najważniejszych 

dyscyplin w gminie, o czym świadczy duża 

aktywność zawodników oraz l icznie 

zgromadzona publiczność. Na koniec życzył 

piłkarzom samych celnych strzałów, 

a bramkarzom jak największej liczby 

efektownych parad. 

Sędziowania wszystkich meczy podjęli się 

Panowie Jan Szturomski i Sebastian 

Masłowski. Opiekę medyczną sprawować 

będzie Pan Artur Trząski, a sekretarzem 

i sędzią technicznym będzie Pan Stanisław 

Antoszczyszyn.

W sobotę, 17 maja na boisku wielofunkcyjnym „ORLIK 2012” w Witkowie przy 

ulicy Wrzesińskiej, odbyła się pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta - 

Krzysztofa Szkudlarka inauguracja V edycji Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na 

Sztucznej Trawie. W tym roku do rozgrywek zdecydowało się przystąpić 6 drużyn. 

Pierwsze dwie kolejki, rozegrane 

w miniony weekend przyniosły wiele emocji, 

a co najważniejsze dla kibiców - efektownych 

bramek. Przez kolejne weekendy miłośnicy 

piłki nożnej będą mieli okazję do wspólnych 

spotkań i kibicowania swoim faworytom, aż do 

DNI WITKOWA, zaplanowanych na 28-29 

czerwca. 
(S.A.)

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Terminarz i aktualna tabele wyników - www.witkowo.pl/pilka-nozna-na-sztucznej-trawie

„MY MŁODZI” na II Przeglądzie Zespołów
Muzycznych w Niechanowie

W programie wystąpiły zespoły „Retro” 

z Gniezna, „Powidzanki” z Powidza, „Róża” 

z Niechanowa, chór „Wrzosy” z Wrześni 

i zespół „My Młodzi” z Witkowa.

Na przeglądzie panowała bardzo 

rodzinna atmosfera, a piosenki popularne 

były wykonywane również przez całą 

widownię. Przygotowany i poprowadzony 

bardzo brawurowo przez dyrygentkę 

Katarzynę Wieczorek program zespołu 

„My Młodzi” wprowadził wszystkich 

uczestników w znakomity nastrój, a występy 

zakończył z dużym animuszem zespół 

„Róża” z Gminnego Ośrodka Kultury 

w Niechanowie.

Wszystkie zespoły otrzymały z rąk Wójta 

Gminy Niechanowo, Pana Eugeniusza 

Zamiara pamiątkowe statuetki i dyplomy.

(M.B.)

Gminny Ośrodek Kultury w Niechanowie w dniu 6 kwietnia br. zorganizował II 

edycję Przeglądu Zespołów Muzycznych pod hasłem „Piosenka nie zna granic”. 

Patronat nad imprezą sprawował Wójt Gminy Niechanowo Eugeniusz Zamiar.


