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Dożynki Gminne Witkowo - 2014
W dniu 24.08.2014r. w Witkowie - odbyły się Dożynki Gminne, staropolskie
święto wszystkich rolników. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą
odprawioną przez ks. Stanisława Goca w Kościele Parafialnym p.w. św. Mikołaja
w Witkowie.

Podczas uroczystej mszy świętej
z udziałem mieszkańców, rolników, władz
Gminy oraz zaproszonych gości, zgromadzeni
podziękowali za tegoroczne zbiory i kolejny
rok owocnej pracy. Po zakończeniu
nabożeństwa zebrał się barwny korowód
dożynkowy wraz z pocztami sztandarowymi,
w asyście młodzieżowej orkiestry dętej
z Gąsawy, który ruszył ulicami miasta na Plac
Targowy.
Po odśpiewaniu Roty, uroczystego otwarcia
dokonał gospodarz dożynek Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek, który

Mariusz Masłowski, Beata Tamioła Kierownik
Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie, sołtysi,
pr zewodniczący Zar ządów Osiedli,
przedstawiciele gminnych Jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy
zakładów pracy, placówek oświatowych
i kulturalnych, Prezesi Kółek Rolniczych,
przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich,
członkinie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet
z Małachowa, licznie przybyli mieszkańcy
Gminy i Miasta Witowo oraz przedstawiciele
prasy lokalnej.

powitał wszystkich zgromadzonych oraz
zaproszonych gości, wśród których znaleźli się
m.in.: Senator RP Piotr Gruszczyński, Poseł na
Sejm RP Zbigniew Dolata, Starostowie
Gminnych Dożynek Renata Nowacka i Rafał
Manuszak, Z-ca Prezydenta Miasta Gniezna
Czesław Kruczek, Przewodniczący Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego Telesfor Gościniak,
Radni Powiatu Gnieźnieńskiego Krystyna Żok,
Andrzej Kwapich, przedstawiciel Starostwa
Powiatu Gnieźnieńskiego nieetatowy
członek Zarządu Stanisław Rajkowski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław
Mołodecki wraz z radnymi, Proboszcz
Witkowskiej Parafii Ksiądz Stanisław Goc,
Zastępca Dowódcy 33. Bazy Lotnictwa
Transportowego płk Dariusz Płóciennik,
Komendant Komisariatu Policji w Witkowie

Burmistrz GiM Krzysztof Szkudlarek
w swojej wypowiedzi podkreślił iż: „Dożynki to
czas dziękczynienia za plony. Są one
symbolem przywiązania do tradycji
narodowej, a dzielenie się chlebem to znak
wzajemnego szacunku i więzi społecznej.
Święto plonów wieńczy coroczny, ogromny
trud wszystkich pracujących na roli, którzy
z poświęceniem i w pocie czoła zmagają się
z wieloma przeciwnościami natury. Dożynki są
nie tylko czasem radości, ale także okazją do
spojrzenia wstecz oraz refleksją nad
minionym czasem. Dzisiaj świętujemy
zakończenie żniw. Wszyscy z szacunkiem
i uznaniem myślimy o rolnikach, których
ciężkiej pracy zawdzięczamy, że na naszych
stołach nie brakuje chleba. Widząc ten bochen
chleba, symbolizujący tegoroczne zbiory,

czuję wielką radość i wdzięczność. W tych
symbolach rolniczego trudu, w chlebie,
wieńcach zawarta jest również nasza wiara
i nadzieja, że jutro będzie lepiej i właśnie za tę
wiarę i nadzieję w sposób szczególny, Wam
drodzy rolnicy w dniu obchodów święta plonów
- dziękuję. Starajmy się, by tegoroczny bochen
chleba jednoczył nas, byśmy potrafili sobie
pomagać w chwilach pomyślnych, jak
i trudnych oraz by pozyskane ziarno starczyło
nie tylko na chleb, ale również na rozwój
i modernizację gospodarstw. Ziemia wymaga
od ludzi bardzo wiele, ale i odwdzięcza się
hojnie. Za ciężką pracę, troskę, wylany pot,
ofiaruje nam ciężkie kłosy, złociste łany, które
dają poczucie bezpieczeństwa. Dziś w tych
świątecznych okolicznościach dziękuję całej

Senator RP Piotr Gruszczyński, Poseł na Sejm
RP Zbigniew Dolata, Przewodniczący Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego Telesfor Gościniak,
który również przekazał stosowny adres od
Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego,
radny Powiatu Gnieźnieńskiego Andrzej
Kwapich, Zastępca Prezydenta Gniezna
Czesław Kruczek oraz Radna Powiatu
Gnieźnieńskiego Krystyna Żok, która
przekazała również życzenia od Posła na Sejm
RP Pawła Arndta.
Następnie nadeszła pora na występy
artystyczne. Na scenie zaprezentowały się
zespoły: Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty”
z Pobiedzisk, Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Gąsawy, Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”
z Witkowa, Kapela Odjazdowa z Witkowa.

rolniczej braci za pracowitość, gospodarność
i rolniczą mądrość. Szanowni Państwo zdajemy sobie sprawę z ogromu wysiłku
jakiego wymaga mądre gospodarowanie.
Usprawniając organizację życia lokalnego
przyczyniamy się do rozwoju naszej gminy.
Wykonujemy swoje codzienne obowiązki
z jak największą odpowiedzialnością
i dokładnością.
Od efektywności podejmowanych przez
nas działań zależy stopień wykorzystania
środków pomocowych. Dzięki nim możemy
skuteczniej konkurować na otwartym rynku
europejskim”.
Burmistrz z okazji Święta Dożynkowego
złożył wszystkim rolnikom, ich rodzinom
i wszystkim pracującym na rzecz rolnictwa
serdeczne gratulacje i słowa uznania.
Następnie Starostowie Dożynek Pani
Renata Nowacka - Starościna Dożynek
Gminnych oraz Rafał Manuszak - Starosta
Dożynek Gminnych zgodnie z wielowiekową
tradycją wręczyli Gospodarzom Dożynek Burmistrzowi Gminy i Miasta Krzysztofowi
Szkudlarkowi i Księdzu Proboszczowi Parafii
Witkowskiej Stanisławowi Goc bochny chleba,
upieczone z tegorocznego ziarna, którymi
obdarowani podzielili się z gośćmi
i mieszkańcami Gminy.
Na zakończenie części oficjalnej życzenia
dla rolników przekazali miedzy innymi:

Tradycyjnie jak co roku odbył się konkurs
wieńców Dożynkowych. Jury oceniało formę
i wykonanie wieńca. Zwracało również uwagę
na związek z tradycją i estetykę wykonania.
I miejsce zajęło Sołectwo Małachowo Złych
Miejsc, II miejsce Wiekowo, III miejsce
Gorzykowo. Wszystkie wieńce, biorące udział
w konkursie otrzymały nagrody finansowe.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
loteria fantowa, w której wszystkie losy brały
udział w losowaniu głównych nagród, którymi
były między innymi: telewizor LCD, weekend
w Skorzęcinie, zmywarka, rower, żelazko,
kanapa Finka, kuchenka elektryczna,
odkurzacz i wiele innych ciekawych nagród.
Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych
odbyło się również podsumowanie Zmagań
Kulinarnych „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Witkowski Festiwal Smaków.”
Wszystkie przygotowane potrawy
zostały zaprezentowane na specjalnie
przygotowanych stoiskach, gdzie istniała
możliwość skosztowania wspaniałych
przysmaków, związanych z tradycjami Kuchni
Wielkopolskiej.
Potrawy zostały przygotowane przez 4
Zespoły biorące udział w Zmaganiach
Kulinarnych, reprezentujące sołectwa:
Gorzykowo, Malenin, Małachowo Kępe,
Małachowo Złych Miejsc, Mąkownicę, Mielżyn,
Odrowąż, Ruchocinek i Sokołowo.
cd. str. 16
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75 rocznica wybuchu II wojny światowej „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Witkowski Festiwal Smaków”
Dla upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej, w dniu 1 września
2014 r. przy pomniku Powstańców Wielkopolskich odbyła się uroczystość, która
była oddaniem hołdu poległym w trakcie wojny.

W spotkaniu tym obok władz gminnych
udział wzięli: poczty sztandarowe, ksiądz
Proboszcz Stanisław Goc, członkowie
organizacji kombatanckich: Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych, Związku Żołnierzy Wojska

Polskiego, przedstawiciele Polskiego Związku
Emer ytów, Rencistów i Inwalidów,
Stowarzyszenia Centrum RehabilitacyjnoKulturalnego „PROMYK”, Rodzinnych
Ogrodów Działkowych, przedstawiciele
placówek oświatowych oraz młodzież
i uczniowie witkowskich szkół.

Zastępca Burmistrza GiM Witkowo Marian
Gadziński w swoim wystąpieniu przypomniał
zebranym tragiczną historię II Wojny
Światowej, zapoczątkowaną napaścią
hitlerowskich Niemiec na Polskę. Przypomniał
dane dotyczące bilansu strat osobowych,
gospodarczych i kulturalnych. Na koniec
wystąpienia zaznaczył, że winniśmy
pielęgnować i szanować patriotyzm, tradycje
narodowe oraz pamiętać o wdzięczności do
osób, które oddały życie po to, byśmy mogli
uczyć się, pracować i żyć w stworzonych nam

W dniu 24 sierpnia 2014r. podczas tegorocznych obchodów Dożynek Gminnych
miało miejsce podsumowanie zorganizowanych po raz pierwszy na terenie Gminy
Witkowo Zmagań Kulinarnych pod nazwą „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Witkowski Festiwal Smaków.”

warunkach. Następnie poprosił zebranych, by
minutą ciszy uczcić pamięć poległych. W tej
samej chwili z wieży kościelnej odegrany
został utwór „Cisza”, po którym złożono
symboliczne wiązanki kwiatów i zapalono
znicze. Na koniec patriotycznego spotkania

Wszystkie przygotowane potrawy zostały
zaprezentowane na specjalnie
przygotowanych stoiskach, przy których
istniała możliwość skosztowania wspaniałych
przysmaków.

Uczestnicy Zmagań Kulinarnych,
wykorzystując otrzymany kosz produktów,
mieli za zadanie przygotować: przystawkę,
zupę, danie główne oraz deser lub ciasto.
Projekt był współfinansowany ze środków

W Zmaganiach uczestniczyły 4 Zespoły
z terenu naszej Gminy, reprezentujące
sołectwa: Gorzykowo, Malenin, Małachowo
Kępe, Małachowo Złych Miejsc, Mąkownicę,
Mielżyn, Odrowąż, Ruchocinek i Sokołowo.
Każda z grup otrzymała produkty
spożywcze, z których zostały przygotowane
potrawy, wpisujące się w dziedzictwo
k u l i n a r n e W i e l k o p o l s k i . Te m a t e m
przewodnim zmagań kulinarnych było
podziękowanie za dary lata i zebrane plony.

Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej
grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski
Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Europa inwestująca w obszary
wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW
2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
(S.M.)

głos zabrał również Proboszcz Witkowskiej
Parafii ks. Stanisław Goc, który nawiązał do
konfliktu pomiędzy Ukrainą, a Rosją. Mówił
o pokoju na świecie, wzajemnym szacunku
wobec siebie i bliskich, przestrzegając przed
groźbą wojny.
Zastępca Burmistrza GiM Witkowo Marian

Gadziński podziękował wszystkim
uczestnikom patriotycznego spotkania,
a w szczególności uczniom ze Szkoły
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie oraz licznie przybyłej młodzieży
z Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie.

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

(M.T.)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Dożynki Sołeckie - Mielżyn 2014
W sobotę 7 września 2014r. w Sołectwie Mielżyn odbyły się Dożynki
Parafialne, które rozpoczęły się mszą św. w miejscowym kościele. Mszę św.
odprawił Proboszcz Parafii Mielżyn ks. Krzysztof Domagalski, który poświęcił
przyniesione przez Sołectwo Ruchocin i Sołectwo Mielżyn bogato przystrojone
wieńce żniwne oraz przyniesione przez starostów dożynkowych bochny chleba.

Tegorocznymi Starostami Dożynkowymi
byli: Pani Renata Jalowska i Pan Adam
Szewczyk - rolnicy z Mielżyna. Ksiądz
w homilii przedstawił charakterystykę pracy
i zawód rolnika, podziękował rolnikom za ich
pracę i trud związany z produkcją żywności.
Następnie korowód dożynkowy prowadzony
przez Kapelę Odjazdową z Witkowa i Poczet
Sztandarowy z Jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej z Mielżyna, przemaszerował do
świetlicy wiejskiej, przed którą była
kontynuowana dalsza część obrzędów
dożynkowych. Wspólnie odśpiewano „Rotę”.
Zebranych rolników, mieszkańców Mielżyna

i zaproszonych gości powitał Sołtys Sołectwa
Mielżyn Stanisław Przybylski. Wśród
zaproszonych gości byli między innymi:
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowa
Marian Gadziński, Proboszcz Parafii Mielżyn
ks. Krzysztof Domagalski, radny Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego Andrzej Kwapich,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie
Bogusław Mołodecki, jego zastępca Marian
Walczak, radny Rady Miejskiej w Witkowie
Adam Kowalski, Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie Urszula Potaś
oraz inspektor ds. rolnictwa Anna Kwapich.
Następnie Starostowie Dożynek: Pani Renata

Jalowska i Pan Adam Szewczyk wręczyli
Sołtysowi Sołectwa Mielżyn Stanisławowi
Przybylskiemu oraz Proboszczowi Parafii
Mielżyn ks. Krzysztofowi Domagalskiemu
okazałe bochny chleba wypieczone
z tegorocznej mąki, które zostały podzielone
między zgromadzonymi. Następnie głos
zabrał Zastępca Burmistrza GiM Witkowo
Marian Gadziński, który w imieniu samorządu
witkowskiego podziękował rolnikom za ich
trud, pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju
swoich gospodarstw rolnych. W swoim

bawiła uczestników dożynek.
Obchodom tegorocznych dożynek
towarzyszyła loteria fantowa, wiejski
poczęstunek przygotowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich z Mielżyna, odbył się
D o ż y n k o w y Tu r n i e j S t r z e l e c k i
przeprowadzony przez Hetmana Bractwa
Bogusława Mołodeckiego i brata Pawła Lisiaka
z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Witkowie o puchar Burmistrza GiM
Witkowa, o puchar Sołtysa Sołectwa Mielżyn
i o puchar Prezesa Kółka Rolniczego

wystąpieniu poruszył też aktualną sytuację
w rolnictwie, sprawę opłacalności płodów
rolnych. Na koniec życzył rolnikom
pomyślności w dalszych działaniach,
opłacalności w produkcji rolnej oraz
satysfakcji z wykonywanej pracy. Kolejnym
punktem programu była część artystyczna
wykonana przez uczniów z miejscowej
placówki oświatowej, a zwieńczeniem części
artystycznej był występ Kapeli Odjazdowej
z Witkowa, która prawie przez godzinę

w Mielżynie. Dla najmłodszych atrakcją był
bezpłatny dmuchany zamek i inne zabawy,
a obsługę gastronomiczną zapewnił Pan Jacek
Rewers. Dożynki zakończyły się zabawą
taneczną.
Komitet organizacyjny dziękuje
wszystkim sponsorom oraz wszystkim
osobom, które pomogły zorganizować
tegoroczne święto plonów.

Rajd Rowerowy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Witkowie
Dnia 15.09.2014r, grupa uczniów z klasy 5a ze Szkoły Podstawowej im.
Lotnictwa Polskiego w Witkowie wraz z opiekunami: wychowawcą Panią
Moniką Kuster - Walczak, nauczycielem w-f Panem Janem Nowaczykiem oraz
pod czujnym okiem Witkowskiej Policji wyruszyła na rajd rowerowy, któremu
towarzyszyła piękna pogoda.
Po dotarciu do Ośrodka Wypoczynkowego
na uczniów czekało wiele atrakcji: gry, zabawy
oraz ognisko na Orlej Górze zorganizowane
przy bardzo dobrej współpracy z rodzicami.
Celem rajdu było promowanie turystyki
rowerowej, integracja grupy rówieśniczej,
nabywanie umiejętności poruszania się po
drogach publicznych, utrwalanie zasad ruchu
drogowego.

Kolejnym punktem rajdu rowerowego
było zwiedzanie dydaktycznej ścieżki
rowerowej wokół Jeziora Białego, uczniowie
poznali informacje dotyczące otaczającej
przyrody.
Wszyscy uczniowie pełni wrażeń
z uśmiechem na twarzy szczęśliwie wrócili do
domu.
(M.K-W.)
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Półkolonie „RADOSNE WAKACJE 2014”
Tegoroczne półkolonie dla dzieci zamieszkujących u sołectwa: Małachowo Złych Miejsc, Kołaczkowo, Witkówo i Małachowo
Kępe zostały zakończone. Odbywały się one od 28 lipca do 8 sierpnia 2014 r. Organizatorem przedsięwzięcia było
Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Razem”, na czele którego stoją radni Andrzej Kwapich oraz Łukasz
Grabowski. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Gmina Witkowo, OKSiR Witkowo oraz sołectwa: Kołaczkowo,
Małachowo Złych Miejsc i Małachowo Kępe.

W półkoloniach uczestniczyło 60 dzieci
w wieku od 6 do 11 lat. Cała społeczność
półkolonijna podzielona została na 4 grupy,
którymi przewodzili wychowawcy sprawujący
opiekę i dbający o sprawną i atrakcyjną
realizację programu. W tym roku
kierownikiem wypoczynku półkolonijnego
była Pani Patrycja Tyczka.
Turnus kolonijny trwał dziesięć dni,
wypełnionych wieloma atrakcjami, do których
miedzy innymi można zaliczyć:

zmagania sportowe pomiędzy grupami - pod
nazwą „Koloniada” zorganizowane przy
świetlicy w Małachowie Złych Miejsc, których

celem było wdrażanie zasad zdrowego stylu
życia,

pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym
w Skorzęcinie, gdzie dzieci zażywały kąpieli
wodnych i słonecznych pod bacznym okiem
opiekunów i ratowników,

wizyta w Gospodarstwie Szkółkarskim
w Powidzu, gdzie uczestniczyły w zajęciach
o charakterze edukacyjnym poświęconym
faunie i florze środowiska leśnego oraz
wycieczka do Parku Dinozaurów w Rogowie,

spotkanie z przedstawicielami OSP
w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej,
podczas której półkoloniści zaznajamiali się ze

specyfiką pracy strażaka, a także zdobyli
informacje o udzielaniu pierwszej pomocy
przedmedycznej.

spędzenie czasu w sali zabaw „Superland”
w Witkowie, której właścicielka ugościła całą
grupę i zadbała o miłą atmosferę,

pobyt w kinie „Trójka” we Wrześni,

zabawy integracyjne, muzyczne, sportowe,
czy plastyczne prowadzone w miejscu
stacjonowania - w Świetlicy Wiejskiej
w Kołaczkowie.
W trakcie trwania turnusu koloniści
korzystali również z hali widowiskowo sportowej w Witkowie.

Organizatorzy dziękują wszystkim,
którzy przyczynili się do sprawnego
przeprowadzenia półkolonii. W szczególności
Panu Sołtysowi Ireneuszowi Kwapichowi, Pani
Sołtys Elżbiecie Grabowskiej oraz Pani Sołtys
Henryce Stejakowskiej.
Półkolonie przyczyniły się do aktywnego
i bezpiecznego spędzenia przez dzieci czasu
wolnego, uatrakcyjniając okres letnich
wakacji. Dzieci poznały nowych kolegów
i koleżanki, odwiedziły ciekawe miejsca
i co najważniejsze doskonale się bawiły.
(na)

Dzień Działkowca w Rodzinnych Ogrodach Działkowych im. LLP w Witkowie
Podczas pięknej pogody dnia 06.09.2014r. odbył się Dzień Działkowca w Rodzinnych Ogrodach Działkowych
im. LLP w Witkowie.

Wśród zaproszonych gości w imieniu
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo pojawiła
się Sekretarz Gminy p. Elżbieta Kiełpińska,
która życzyła udanej zabawy, informując
jednocześnie o terminie nadchodzących
wyborów samor ządowych. Podczas
uroczystości zostały wręczone nagrody
książkowe za „Działkę Roku 2014”. Po raz

pier wszy wręczono podziękowania
za wieloletnią pracę na rzecz Ogrodu
p. Władysławowi Szymańskiemu oraz
wyróżnienie dla Najlepszego Działkowca dla
p. Zenona Górnego. Ponadto po raz kolejny
dzięki p. Małgosi Łącznej uczestniczące
w święcie Działkowca dzieci mogły spróbować
swoich sił w zajęciach plastyczny, zabawach

ruchowych oraz cieszącym się sporym
powodzeniem przeciąganiu liny. Tradycyjnie
rozpalono ognisko, przy którym można było
upiec kiełbaski, a przy dobrej muzyce mile
spędzić czas z innymi członkami ogrodu, czy to
tylko słuchając, czy to po zmierzchu tańcząc.
Podczas zakończenia części oficjalnej Prezes
Ogródków Działkowych p. Wojciech Szypuła
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poinformował zebranych o spotkaniu
wyborczym ogrodów w dniu 21 listopada,
bardzo ważnym dla działkowiczów ponieważ
zebrani zdecydują w ten dzień o losie
Stowarzyszenia Ogrodowego.
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(M.G.)

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY,
ŻE DNIA 2.09.2014 ODSZEDŁ OD NAS
NA ZAWSZE PREZES ZWIĄZKU EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW W WITKOWIE.

Warsztaty wokalne w Skorzęcinie
Nowy sezon artystyczny 2014/2015 Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”
z Witkowa rozpoczął tradycyjnie od warsztatów wokalnych, które odbyły się
w Skorzęcinie.

Ś.P. MIECZYSŁAW WILK
NA ZAWSZE POZOSTANIE
W NASZEJ PAMIĘCI.
ZARZĄD PZERII
ODDZIAŁ REJONOWY
W WITKOWIE

W czasie 3 - dniowych zajęć, zespół
przygotował repertuar na Jubileusz 50 - lecia
pożycia par małżeńskich organizowany przez
USC w Witkowie oraz na program edukacyjny
„Rok 2014 rokiem Oskara Kolberga”, który
zostanie zrealizowany w listopadzie. Zajęcia
prowadziła dyrygent zespołu Katarzyna

Wieczorek, a stroną organizacyjną zajął się
opiekun zespołu Michał Bocheński. Warsztaty
finansowane były przez Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Witkowie. Zespół dziękuje
także za wsparcie pani Honoracie Glanc.

Aktywnych Kobiet w Małachowie, czy też
dmuchany zamek. Dużym zainteresowaniem
cieszył się dożynkowy turniej strzelecki
przeprowadzony przez Braci z Witkowskiego
Bractwa Kurkowego o puchary ufundowane
przez Posła na Sejm R.P. Zbigniewa Dolatę,
Radnego powiatowego Andrzeja Kwapicha,
Radnego Rady Miejskiej Łukasza
Grabowskiego oraz medale Hetmana Bractwa
Bogusława Mołodeckiego. Wzorem lat
ubiegłych nie mogło też zabraknąć loterii
fantowej, która cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Dodatkową atrakcją
była możliwość przejazdu bryczką konną

Pana Mariana Marciniaka.
Impreza dożynkowa zakończyła się
zabawą taneczną, podczas której mieszkańcy
do późnych godzin nocnych bawili się przy
muzyce zespołu Audio Play.
Tegoroczne święto plonów w Małachowie
można uznać za bardzo udane. Komitet
Organizacyjny pragnie złożyć podziękowania
sponsorom oraz wszystkim osobom, które
przyczyniły się do zorganizowania dożynek
sołeckich w Małachowie Złych Miejsc.
(na)

(na)

Dożynki sołeckie w Małachowie Złych Miejsc
W sobotę, 30 sierpnia w Małachowie Złych Miejsc odbyły się dożynki sołeckie.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 17.00 powitaniem licznie zgromadzonych
mieszkańców wsi przez Sołtys Elżbietę Grabowską.

Wśród gości dożynkowych znaleźli się Pan
Marian Gadziński zastępca Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowa, Andrzej Kwapich - Radny
Powiatu Gnieźnieńskiego, Bogusław
Mołodecki - Przewodniczący Rady Miejskiej
w Witkowie, Marian Walczak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Witkowie, Marian Łukowski - Dyrektor
Gimnazjum w Witkowie, Tomasz Nowak Kierownik ZGK w Witkowie, Radni Rady
Miejskiej w Witkowie Łukasz Grabowski

i Marian Marciniak oraz Bartłomiej
Wróblewski - podróżnik i himalaista, który
niedawno zdobył Koronę Ziemi. Starostowie
dożynek: Pani Maria Kosz oraz Pan Piotr
Szalaty przekazali na ręce Sołtysa chleb
dożynkowy, który został upieczony
z tegorocznej mąki.
Obchodom tegorocznych dożynek
towarzyszyło również wiele dodatkowych
atrakcji, jak min.: wiejski poczęstunek
zorganizowany przez Panie z Stowarzyszenia
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Gminny biwak szkoleniowy MDP 2014
Szkolenie, wypoczynek, dobra zabawa to hasła przewodnie biwaku
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbył się 12-13 września na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Posezonową ciszę przerwało wycie
syren strażackich i grupy uczestników przemierzających Ośrodek
w poszukiwaniu kolejnych zadań.

W tym roku z tej formy spędzania
wolnego czasu skorzystało 51 uczestników
z Witkowa, Wiekowa, Skorzęcina, Ruchocinka
i Gorzykowa. Bazę biwaku stanowiły domki
OKSiR Witkowo, a podobóz domki
Gnieźnieńskiego Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa. Świetlicę
szkoleniową zagwarantował Zakład

dużym zadymieniem. Uczestnicy mogli
korzystać ze sprzętu jaki jest na wyposażeniu
OSP Wiekowo, OSP Witkowo, OSP Skorzęcin
oraz mogli zapoznać się z wyposażeniem
i budową karetki Pogotowia Ratunkowego.
Nie zabrakło czasu na zabawy, które zostały
połączone ze szkoleniem. Noc była pełna
niespodzianek, gdyż po zabawie tanecznej
w godzinach nocnych czekały na uczestników
dwa zadania. Jednym z nich było odnalezienie
„zaginionego” wczasowicza, a kolejnym

Popołudnie minęło na aktywnym
wypoczynku, ponieważ uczestnicy podczas
gry terenowej musieli dotr zeć do
poszczególnych zadań opierając się na mapie.
Podsumowanie odbyło się przy wspólnym
grillowaniu, na którym nie zabrakło
zaproszonych gości, sponsorów i władz
poszczególnych jednostek OSP. Uczestnicy
wracali do domów z uśmiechem na twarzy
i nadzieją na kolejne edycje wspólnych zabaw i
biwaków.

odzyskanie skradzionej flagi, która dumnie
powiewała nad głowami uczestników przez
cały czas trwania biwaku. Pomimo późnej
pory, ciemności i zmęczenia udało się je
zrealizować w 100%. To właśnie drugi dzień
zaangażował drużyny do wspólnego działania
i realizacji zadań na terenie Ośrodka.
Biwakowicze mogli ćwiczyć elementy sportu
pożarniczego, zapoznać się z prowadzeniem
linii gaśniczych, ćwiczyć elementy ratownictwa
medycznego oraz powalczyć wężami
pożarniczymi podczas symulowanych akcji.

Podziękowania należą się sponsorom bez
których organizacja nie byłaby możliwa
między innymi Burmistrzowi Gminy i Miasta
w Witkowie, Pani Honoracie Glanc, Prezesowi
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
Witkowo, Dyrektorowi OKSiR Witkowo,
Dyrektorowi Zakładu Poprawczego
w Witkowie, Związkowi Emerytów i Rencistów
Pożarnictwa RP Koło nr 4 w Gnieźnie,
Prezesowi „KOS-POL” z Kołaczkowa oraz
Komendzie Powiatowej PSP w Gnieźnie.

2. Serdyński Kacper
3. Owczarzak Nikola
III Rzut lotką do tarczy - kobiety
1. Dorsz Monika
2. Banasik Marzena
3. Zaborniak Anna
IV Taniec wokół krzeseł
1. Serdyński Kacper
2. Stawikowski Oskar
3. Majchrzak Eryk
V Slalom piłkarski
1. Banasik Kamil
2. Majchrzak Eryk
3. Haremza Mateusz

VI Rzut woreczkiem do kosza - dzieci
starsze
1. Stawikowski Oskar
2. Kowalski Jakub
3. Serdyński Kacper
VII Rzut woreczkiem do kosza- dzieci
młodsze
1. Miechowicz Alan
2. Kowalska Nikola
3. Zaborniak Oliwia
VII Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza
1. Lewandowski Mieczysław
2. Wojciechowski Sławomir
3. Bykowski Krzysztof

Poprawczy w Witkowie. Każdy z uczestników
miał możliwość zgłębiać wiedzę ratowniczą.
Podczas biwaku odbyło się wiele szkoleń
i demonstracji, które pomogły młodym
pożarnikom zrozumieć zjawiska jakie
występują podczas pożaru, zapoznać się
z wyposażeniem strażaka oraz dowiedzieć się
jak postępować w pomieszczeniu z bardzo

(R.P.)

Festyn sportowo - rekreacyjny w Jaworowie
W dniu 13.09.2014r o godzinie 16,00 odbył się festyn sportowo - rekreacyjny
we wsi Jaworowo.

Program festynu: Powitanie gości
i mieszkańców wsi, konkurencje sportowe,
loteria fantowa, ognisko, zabawa taneczna.
Zaproszeni goście:
Burmistrz GiM Witkowo - Krzysztof
Szkudlarek, Radny Rady Powiatu,
Gnieźnieńskiego - Telesfor Gościniak.

Konkurencje sportowe:
I Dmuchanie balonów na czas.
1. Miechowicz Ada
2. Ruszkiewicz Iza
3. Banasik Marzena
II Rzut lotką do tarczy
1. Stawikowski Oskar

Sołectwo Jaworowo
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Awans zawodowy nauczycieli

PROMYK W SKORZĘCINIE

W dniu 25 sierpnia 2014r. odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie
postępowania egzaminacyjne na kolejne stopnie awansu zawodowego
nauczyciela.

W dniu 06.09.2014 Zarząd Koła „PROMYK” Witkowo zorganizował spotkanie
„Pożegnanie lata”.

Wniosek o wszczęcie postępowania
egzaminacyjnego złożyło 2 nauczycieli
kontraktowych, którzy ubiegali się o stopień
awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego:
Pani Anna Gadzińska - nauczyciel
w Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witkowie,
Pani Monika Kuster - Walczak - nauczyciel
języka angielskiego w Szkole Podstawowej
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

1. W pierwszej kolejności dokonuje się
analizy formalnej dokumentacji.
2. W przypadku, gdy wniosek oraz
dokumentacja spełniają wymogi formalnoprawne przeprowadza się dalsze
postępowanie egzaminacyjne.
3. W czasie egzaminu nauczyciel
dokonuje prezentacji własnego dorobku
zawodowego oraz odpowiada na pytania
członków Komisji, które dotyczą między

W spotkaniu udział wzięli: zaproszeni
goście: poseł na sejm RP pan Tadeusz
Tomaszewski, Przewodniczący rady Powiatu
pan Telesfor Gościniak, zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta pan Marian Gadziński.

W spotkaniu udział wzięło 111 osób
z Oddziału „PROMYKA” oraz
z zaprzyjaźnionego Koła Emerytów
i Rencistów z Wrześni.
(B.M.)

ALKOHOL, PAPIEROSY, NARKOTYKI.
WYRAŹ SWÓJ SPRZECIW. I DZIAŁAJ !
Gmina i Miasto WITKOWO w 2014 roku przystąpiła do Ogólnopolskiej 13.
Edycji Akcji Edukacyjno-Profilaktycznej „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”,
w której bierze udział ponad 3/4 miast i gmin w Polsce.

W związku z tym Burmistrz GiM Witkowo
powołał Komisję Egzaminacyjne w składzie:
Przewodniczący - Pani Elżbieta Kiełpińska;
Wizytator - Pani Bożena Chwaliszewska;
Dyrektor danej placówki - Pani Ewa Skrzypska
oraz Pani Anna Pawluk; Eksperci: Pani Arleta
Nowak oraz Pani Monika Kropaczewska Kasprzak.
Komisje Egzaminacyjne po
przeprowadzeniu egzaminu, podczas którego
nauczyciele prezentowali swój dorobek
zawodowy oraz odpowiadali na pytania
członków Komisji uznały, że w/w nauczyciele
zdali egzamin na stopień nauczyciela
mianowanego.
Postępowanie egzaminacyjne dla
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego
odbywa się w następujący sposób:

innymi: dorobku zawodowego, znajomości
przepisów dotyczących prawa oświatowego
itp.
4. Każdy z członków Komisji ocenia
spełnianie przez nauczyciela wymagań
niezbędnych do uzyskania stopnia awansu
zawodowego, według punktowej skali od 0 do
10 punktów.
5. Komisja egzaminacyjna podejmuje
rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3
składu osobowego swoich członków.
6. Jeżeli średnia arytmetyczna punktów
wynosi co najmniej 7, egzamin uznaje się za
zakończony wynikiem pozytywnym.
Po spełnieniu tych warunków Komisja
egzaminacyjna wydaje nauczycielowi
stosowne zaświadczenie o wyniku egzaminu.
(M.T.)
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Partnerami akcji są m.in. : Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu
i Turystyki oraz Komendant Główny Policji.
Głównymi celami kampanii w 2014 roku
jest zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży
w radzeniu sobie w różnych sytuacjach
życiowych, w szczególności gdy dochodzi do

prób częstowania alkoholem, papierosami czy
narkotykami.
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod
hasłem „TERAZ TWÓJ CZAS” wspiera również
działalność nauczycieli i rodziców. Szczególnie
organizatorom zależy na poszukiwaniu
i odkrywaniu talentów, pasji, zainteresowań
dzieci i młodzieży dzięki wykorzystaniu
doświadczeń dorosłych, a także poprzez
podejmowanie samodzielnych działań
młodych ludzi.
W ramach pierwszego etapu kampanii
odbyło się 5 konkursów indywidualnych.
Wśród laureatów znaleźli się również
uczniowie Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie, któr zy otr zymali od
organizatorów pamiątkowe dyplomy oraz
kalendarz kulinarny na 2015 rok :
1. Jagoda Szkudlarek i Katarzyna Pokora
w konkursie plastyczno-literackim „NASZ
CZAS”
2. Julia Smużniak i Kacper Warda w konkursie
internetowym „ZIMOWI MEDALIŚCI”.
(S.A.)

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W GIMNAZJUM IM. ADAMA BORYSA W WITKOWIE
1 września 2014r. po dwumiesięcznej przerwie, opaleni, z uśmiechem na
twarzy, ale przede wszystkim wypoczęci i gotowi do dalszej nauki uczniowie
Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie uroczyście powitali nowy rok szkolny
2014/2015.

„Znów mamy pierwszy września, a jeszcze
nie tak dawno zebraliśmy się w tej sali, by
podsumować pewien etap naszego
życia, podziękować, pożegnać się
z absolwentami...”- tymi słowami z nostalgią
młodzież gimnazjum powitała nowy rok
szkolny. Kolejny rok nauki i wytężonej pracy
podczas zdobywania wiedzy i nowych
doświadczeń, kolejny rok poznawania
otaczającego świata, rozwijania
zainteresowań, pokonywania nowych
wyzwań, poszukiwania dalszej drogi rozwoju
rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Witkowie . W homilii ksiądz
Rafał Chareński życzył uczniom udanego
roku, wytrwałości i systematyczności
w podejmowaniu nowych zadań, siły
i konsekwencji, a także optymizmu i wiary we
własne możliwości.
Dalsza część uroczystości odbywała się
w hali sportowej gimnazjum zgodnie

z ceremoniałem szkolnym. Na inauguracji
szkoła gościła księdza proboszcza Stanisława
Goca i zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo pana Mariana Gadzińskiego.
Oficjalnego rozpoczęcia nowego roku
szkolnego 2014/2015 dokonał dyrektor
szkoły pan Marian Łukowski, który w swoim
pr zemówieniu pr zedstawił zmiany
i wyzwania, jakie czekają całą społeczność
szkolną w rozpoczynającym się roku. Wyraził
przekonanie, że będzie to dla wszystkich
wyjątkowo udany rok, a sukcesy
gimnazjalistów będą rozsławiać imię szkoły na
terenie gminy, powiatu, województwa,
a nawet kraju.
Przedstawił także nowego wicedyrektora
szkoły panią Arletę Bekas oraz nowego
nauczyciela j. angielskiego panią Agnieszkę
Borutę.
Następnie prowadzący uroczystość
w imieniu społeczności szkolnej życzyli

samych piątek i szóstek uczniom w nowym
roku szkolnym, aktywnego udziału w życiu
szkoły, w konkursach i olimpiadach oraz
zawodach sportowych, w szczególności
kierując swoje słowa do uczniów klas trzecich,
którzy w tym roku przystąpią do egzaminów
gimnazjalnych. Bardzo ciepło powitali również
w progach gimnazjum koleżanki i kolegów
z klas pierwszych, wyrażając nadzieję, że,
nowa szkoła stanie się ich szkołą, a nauka
w niej będzie przyjemna i owocna, przyniesie
wiele radości i satysfakcji. Pierwszaki
otrzymali gromkie brawa od wszystkich
zebranych w hali.
Cała społeczność uczniowska miło
powitała również dyrekcję szkoły, nauczycieli
i pracowników, życząc im, by współpraca
z uczniami układała się jak najlepiej i aby
osiągali sukcesy na polu zawodowym. Kwiaty
złożone na ręce pana dyrektora i pani
wicedyrektor stały się dowodem wdzięczności
dla wszystkich nauczycieli, którzy pomagają
uczniom każdego dnia odkrywać siebie i świat.
1 września kojarzy się wszystkim
z zakończeniem wakacji, rozpoczęciem roku
szkolnego. Jednak pamiętać należy, że nie
zawsze tak było. Nie można jednak
zapomnieć, co wydarzyło się 1 września
1939r. Wybuchła II wojna światowa będąca
początkiem najtragiczniejszych doświadczeń

współczesnej historii, nie tylko naszego
państwa, ale całej Europy i świata.
Dla młodych Polaków, uczniów gimnazjum,
znajomość losów naszej ojczyzny i pamięć
o nich jest świętym obowiązkiem. Dlatego
podczas inauguracji roku szkolnego
tradycyjnie szkoła czci rocznicę wybuchu II
wojny światowej. Z tej okazji uczennica
wygłosiła referat poświęcony temu
wydarzeniu, a cała społeczność uczciła chwilą
ciszy pamięć poległych Polaków, pamięć
naszego patrona Adama Borysa i pamięć
wszystkich poległych witkowian. Delegacja
uczniów gimnazjum złożyła także wiązankę
kwiatów na grobie Patrona szkoły.
Podczas uroczystości szkolnej głos zabrali
goście - ksiądz proboszcz Stanisław Goc i
zastępca Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo pan Marian Gadziński. Życzyli
uczniom, nauczycielom i pracownikom
udanego roku, uśmiechu i siły w pokonywaniu
codziennych zadań i satysfakcji z osiąganych
sukcesów.
Uroczystą inaugurację roku szkolnego
2014/2015 zakończył dyrektor szkoły.
Uczniowie udali się następnie na pierwsze
powakacyjne spotkanie z wychowawcami
w salach lekcyjnych. No i niestety, na odpisanie
planu lekcji na pierwszy dzień nauki.
(T.SZ.)

KGW w Mielżynie w Uniejowie
Po raz kolejny dnia 11.08.2014r KGW w Mielżynie zorganizowało wyjazd na
termy do Uniejowa. Cieszący się dużym zainteresowaniem wyjazd liczył 70
osób. Pobyt trwał 3 godziny na basenie, a uczestnicy byli bardzo zadowoleni
i już czekają na następny wyjazd.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że pomimo zakończenia działalności sieci Punktów
Informacyjnych Funduszy Europejskich, koordynowanej przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, Punkt Informacyjny FE działający w ramach
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie kontynuuje swoją działalność w zakresie
udzielania bezpłatnych informacji o funduszach unijnych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Punktu:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Gnieźnieńskiej Agencji
Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. prowadzony przez Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
ul. Rynek 10/1, 62-200 Gniezno,
tel.: 61 425 02 90
e-mail: j.jastrzebska@powiat-gniezno.pl
k.galka-sztandera@powiat-gniezno.pl

str. 9

9-2014

W Szkole Podstawowej
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie ...
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 było szczególne ze względu na zmianę
na stanowisku dyrektora.

Po Mszy świętej, uczniowie, rodzice,
zaproszeni goście i pracownicy szkoły zebrali
się w hali widowiskowo - sportowej.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu
hymnu państwowego głos zabrał zastępca
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, pan

szkołę w wymiarze osobowym i materialnym.
Dalej dyrektor B. Nowak powitała wszystkich
i podała bieżące informacje. W imieniu Rady
Rodziców, przewodniczący - pan Janusz Lis
przekazał słodki upominek dla dzieci z klas
pierwszych.

Marian Gadziński. Nawiązał do
przeprowadzonego w maju konkursu
i oficjalnie powierzył obowiązki dyrektora
naszej placówki pani Bernadetcie Nowak
życząc sprawnego kierowania placówką oraz

Po wyprowadzeniu sztandaru uczniowie
z wychowawcami udali się do swoich sal. Wiele
z nich, bo w budynku A - 10 , w B - 1 zostało
generalnie wyremontowanych w czasie
wakacji. Dodatkowo odświeżony został pokój

sukcesów pedagogiczno - wychowawczych.
W imieniu Burmistrza GiM podziękował za
sprawowanie tej funkcji, przez 22 lata, pani
Annie Pawluk. Podkreślił bardzo dobre
zarządzanie i kierowanie szkołą w tym czasie,
uzyskiwane wysokie wyniki i szczególne
osiągnięcia uczniów. Pani Anna Pawluk,
również skierowała serdeczne słowa
podziękowania dla Organu Prowadzącego za
wiele lat współpracy. Symbolicznie,
kwiatkiem, przekazała swojej następczyni

nauczycielski w budynku B, który teraz jest
kolejną salą - 317, a inne pomieszczenie
zostało przygotowane dla nauczycieli.
Dla uczniów korzystających ze świetlicy
szkolnej wygospodarowano miejsce na
dodatkowe toalety. Po kilku tygodniach
odpoczynku wróciliśmy do nauki i pracy,
powrócił też uczniowski gwar. Wszystkim
życzymy sukcesów i zadowolenia w codziennej
pracy.
(sp)
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Ruch to zdrowie
„Ruch to zdrowie więc promujmy go w Witkowie”- takie hasło przyświecało
zorganizowanemu przez PTTK rajdowi, jakiego w naszej gminie jeszcze nie było
Szlakiem młynów i wiatraków podążało ponad 100 uczestników podzielonych na
3 grupy; rowerzystów, piechurów i biegaczy.

Impreza, urozmaicona zwiedzaniem
odrestaurowanego wiatraka w Kamionce oraz
wysłuchaniem prelekcji połączonej ze
zwiedzaniem Sali Historii Miasta Witkowa,
miała swoją metę w parku przed pałacem
w Kołaczkowie. Tam na uczestników czekała
grochówka, kiełbasa. Czas tam spędzony

Kaczmarek - prezes „Sobieski Trade”,
Telesforowi Gościniakowi - przewodniczącemu
Rady Powiatu Gnieźnińskiego, posłowi
Tadeuszowi Tomaszewskiemu, Magdalenie
Kownackiej-gabinet rehabilitacyjny, Krystynie
Janickiej, Izabeli Karwowskiej - Oczepa - sklep
„Pod Aniołem”, supermarketowi Tesco,

umilała muzyka, wspólny śpiew w blasku
ogniska oraz losowanie bardzo licznych
i atrakcyjnych nagród, za które należą się
szczególnie gorące podziękowania sponsorom
i współorganizatorom, bez udziału których
impreza ta byłaby znacznie uboższa.

Krystynie Różyckiej - biuro rachunkowe,
Januszowi Mrozińskiemu - usługi przewozowe
JAH, Andrzejowi Chodkowskiemu - EUROSKLEP. Dziękujemy za pomoc w organizacji
rajdu pani Sołtys Sołectwa Kamionka Renacie
Robaszkiewicz, nauczycielom gimnazjum

DZIĘKUJĘ współorganizatorom; Burmistrzowi
Gminy i Miasta Witkowo, Dyrektorowi
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie, Kierownikowi Klubu 3 Skrzydła
Lotnictwa Transportowego oraz sponsorom.
Sponsor główny Janusz Tomczak - KOS-POL Kołaczkowo i Sebastian Gonicki Gościniec nad
Stawem w Orchowie. Dziękujemy Grażynie

Pawłowi Piniarskiemu i Krzysztofowi
Nowińskiemu oraz Mariuszowi
Zborowskiemu, Kamili Zakrzewskiej za
piękną prelekcję. Kurier Słupecki zapewnił
patronat medialny. W imieniu Zarządu Klubu
PTTK w Witkowie prezes Danuta Stefańska.
(D.S.)

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 22 sierpnia br. Komisja
Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
na wyjazdowym posiedzeniu zapoznała
się z funkcjonowaniem Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie, w trakcie
trwania sezonu letniego.

Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie.
W dniu 27 sierpnia br. odbyło się
posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego. Komisja

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
W dniu 26 sierpnia br. odbyło się
kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Komisja dokonała kontroli działalności
Burmistrza Gminy i Miasta, głównie

zapoznała się z realizacją spłat zaciągniętych
pr zez gminę kredytów bankowych
i z realizacją inwestycji. Ponadto na
posiedzeniu Kierownik Zakładu Gospodarki

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie wspólnie z Ośrodkiem Profilaktyki
i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień
zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
przeprowadzą akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla
Mieszkańców Gminy i Miasta WITKOWO od 50 roku życia.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
w zakresie realizacji inwestycji oraz kontroli
przeprowadzonych w 2014r. przetargów.
W ramach realizacji remontów, Komisja
dokonała kontroli remontów w Szkole

Komunalnej zapoznał Komisję z realizacją
zaplanowanych remontów w budynkach
komunalnych.
(B.R.M.)

Badania będą dotyczyć :
Profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu
pokarmowego (rak jelita grubego)
oraz
Profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo - płciowego mężczyzn
(prostata)
W dniu 2 października 2014 r.(czwartek), o godz.10,oo
w Sali Nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
przeprowadzone zostanie SPOTKANIE EDUKACYJNE.
Podczas spotkania, zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne
probówki do przygotowania materiału do badań.
Natomiast
W dniu 8 października 2014 r. (środa), w godz.9,oo - 13,oo
w Sali Nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
przeprowadzone zostaną BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK.
Informacje dodatkowe:

na wszystkie badania należy zabrać ze sobą Dowód Osobisty

wyniki zostaną wysłane za pośrednictwem poczty na wskazany przez pacjenta adres

zapisy przeprowadzane są przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
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Działalność profilaktyczna i pomocowa
Ośrodek Terapeutyczny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

Godziny funkcjonowania świetlic środowiskowych
1. Szkoła Podstawowa w Witkowie
•
od poniedziałku do czwartku w godz. 15,00 - 17,00
•
piątek w godz. 14,00 - 16,00
2. Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
•
od poniedziałku do piątku w godz. 15,50 - 17,50
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
•
poniedziałek w godz. 14,05 - 16,05
•
wtorek w godz. 12,05 - 14,05
•
czwartek w godz. 14,05 - 16,05
Dyżur psychologa:
•
środa w godz. 13,00 - 15,00

Pomoc psychologa
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy
i Miasta w Witkowie informuje, że od dnia 15 września 2014 roku można skorzystać z pomocy
psychologa.
Ustala się następujące miejsca i terminy udzielania porad:
•
Budynek Oświatowy Gimnazjum im. Adama Borysa 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. 15,00 - 17,00
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Ośrodek Terapeutyczny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie czynny jest w godz. 9:00 - 21:00.
Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne „PROMYK” w Gnieźnie
koło w Witkowie
•
wtorek 9:00 - 13:00
•
piątek 9:00 - 13:00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy
w Witkowie
•
środa 9:00 - 13:00
•
poniedziałek 9:00 - 13:00
Koło Hafciarskie „RÓŻE”
•
czwartek 9:00 - 13:00
„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 czwartek miesiąca)
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

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zbieranych selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych i szkła)
dla zabudowy jednorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo
w okresie od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2015r.

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 2014r. do 31 grudnia 2015r.
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:
a) zmieszane odpady komunalne:

miasto: przynajmniej dwa razy w tygodniu,
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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.
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(P.J., M.R.)

LIKWIDACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST NA TERENIE GMINY I MIASTA WITKOWO W 2014 ROKU
Informuję, że osoby fizyczne i prawne, osoby
władające obiektami użyteczności publicznej,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, parafie,
użytkownicy wieczyści oraz użytkownicy ogródków
działkowych na terenie Gminy i Miasta Witkowo
posiadający budynki, w których znajdują się
materiały budowlane zawierające azbest lub
posiadający takie materiały, które nie są już
wykorzystywane, mogą ubiegać się o sfinansowanie
kosztów związanych z ich likwidacją.
Finansowanie kosztów związanych
z unieszkodliwianiem odpadów zawierających
azbest odbywać będzie się w dwóch wariantach:
1) demontaż elementów budynku zawierających
azbest wraz z unieszkodliwianiem,
tj. przygotowaniem do transportu (ułożenie na
palecie, zabezpieczenie folią, załadunek), transport
i przekazanie na składowisko odpadów
niebezpiecznych;
2) wyłącznie unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest zgromadzonych na terenie
nieruchomości należącej do wnioskodawcy,
tj. przygotowanie do transportu (ułożenie na
palecie, zabezpieczenie folią, załadunek), transport
i przekazanie na składowisko odpadów
niebezpiecznych.
Finansowaniu podlegały będą koszty usuwania
wyrobów zawierających azbest w wysokości 100%

całościowych kosztów tych działań. Realizacją
demontażu i unieszkodliwiania azbestu będzie
zajmowała się wyłoniona w przetargu firma.
Regulamin udzielania finansowania realizacji
pr zedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów
zawierających azbest na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego” oraz druki wniosków dostępne
są w tut. Urzędzie, pok. nr 15, na stronie
internetowej Urzędu www.witkowo.pl w zakładce
Ochrona środowiska oraz na stronie internetowej
www.naszesrodowisko.pl.
Wnioski w powyższej sprawie wraz z tytułem
prawnym do nieruchomości oraz w przypadku
demontażu pokrycia dachowego, potwierdzeniem
odpowiedniego zgłoszenia w Wydziale Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
a także w pr zypadku wnioskodawców
prowadzących działalność związaną z produkcją,
przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi,
oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
w rolnictwie, należy składać do 30 września 2014
roku w tut. Urzędzie.
Wszelkie informacje w powyższej sprawie
udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie,
pok. Nr 15, inspektor ds. ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, nr tel. (61) 477 81 94 w. 13.
(P.J.)

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z planowanym wydaniem przez Gminę i Miasto Witkowo publikacji
pt.: „Gmina Witkowo na przełomie XX i XXI wieku”, zwracamy się z uprzejmą prośbą
do wszystkich osób, które zechcą wzbogacić nasze zbiory, o udostępnienie zdjęć z życia Gminy
Witkowo. Szczególnie zależy nam na zdjęciach, które przedstawiają życie mieszkańców,
upamiętniają ważne wydarzenia bądź uroczystości lub ciekawe obiekty i budynki z terenu
gminy.
Udostępnione zdjęcia posłużą nam do opracowania galerii zdjęć, która pomoże stworzyć
ciekawą publikację, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ostatnich 25 lat życia naszej
gminy.
Zdjęcia z imieniem i nazwiskiem właściciela lub autora można przekazywać osobiście
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w biurze informacji na parterze budynku.
Natomiast zdjęcia w wersji elektronicznej można przesłać bezpośrednio na adres
e-mail: promocja@witkowo.pl. Materiały przekazane przez właścicieli w oryginale będą
zwracane.
Za pomoc w przygotowaniu albumu z góry bardzo dziękujemy.
(S.M.)

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518)
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu
4 września 2014r. WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,
POŁOŻONYCH W MIEŚCIE I GMINIE WITKOWO PRZEZNACZONYCH DO
ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.
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Dane kontaktowe
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
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28), 797 501 687, 61 679 15 03
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

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile,
lecz po czasie trwania"
(Robert Poulet)

Złote oraz Diamentowe Gody w Gminie Witkowo

Dnia 20 września bieżącego roku odbyła się wyjątkowa uroczystość z okazji Złotych oraz Diamentowych Godów. Po raz dwudziesty pierwszy zostały wręczone
medale, dyplomy za długoletnie pożycie małżeńskie. To magiczne święto, które obchodzi się po wspólnie spędzonych latach. Nie każdemu jest dane myślami wrócić do
tamtych młodzieńczych lat, by obchodzić Złote lub Diamentowe Gody. Naszym Jubilatom życie tego nie poskąpiło. Te wspólne 50 i 60 lat jest symbolem wierności,
miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Jest również wzorem do naśladowania dla ludzi młodych, że można razem,
wspierając się przeżyć wiele lat.

Wśród dostojnych Jubilatów znalazło się:
7 par, które obchodziły Diamentowe Gody
oraz 15 par, które obchodziły Złote Gody:
Diamentowe:
1.Regina i Władysław Bartzowie
2. Leokadia i Henryk Kulińscy
3. Czesława i Lucjan Mikołajczakowie
4. Teresa i Bronisław Pacyniakowie
5. Łucja i Marian Pinczkowie
6. Barbara i Władysław Podeszwiccy
7. Wanda i Janusz Szturomscy

Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof
Szkudlarek, pr zewodniczący Rady
Miejskiej w Witkowie Bogusław Mołodecki,
zastępca Burmistrza Marian Gadziński,
wiceprzewodniczący R.M. Marian Walczak
oraz Ireneusz Kwapich, Sekretarz Gminy
i Miasta Elżbieta Kiełpińska, Skarbnik Gminy
i Miasta Halina Rzepecka, Kierownik USC
Alicja Wentland, wicedyrektor Gimnazjum
im. Adama Borysa Arleta Bekas.
Mszę świętą celebrował Jego Ekscelencja

Złote Gody:
1. Bolesława i Stanisław Fraszczykowie
2. Czesława i Józef Jagodzińscy
3. Czesława i Kazimierz Kaszyńscy
4. Barbara i Antoni Kempscy
5. Ewa i Kazimierz Kidaccy
6. Barbara i Roman Kolasińscy
7. Daniela i Władysław Konieczka
8. Janina i Marian Leśni
9. Bożena i Benon Liberkowscy
10. Czesława i Jerzy Rakowscy
11. Janina i Henryk Strugalscy
12. Maria i Bogdan Wentlandowie
13. Gabriela i Ignacy Zajdowie
14. Izabela i Jan Zającowie
15. Halina i Aleksander Zielenow.
Jubileusz tradycyjnie rozpoczął się od
uroczystej mszy świętej, na którą przybyli
Szanowni Jubilaci w otoczeniu najbliższej
rodziny oraz władze samorządowe: Burmistrz

Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita
Gnieźnieński, Prymas Polski w asyście
Proboszcza Księdza Stanisława Goca oraz
Księdza Dziekana Dekanatu Witkowskiego
Alfreda Lewicza. Msza święta odprawiana była
w bardzo podniosłej atmosferze, a słowa
Arcybiskupa o sile miłości i istocie małżeństwa
zapewne na długo utkwią w pamięci
Jubilatów. Na zakończenie eucharystii
małżonkowie otrzymali od Arcybiskupa
specjalne błogosławieństwo oraz
okolicznościowe dyplomy.
Podsumowaniem części oficjalnej był
koncert znanego wirtuoza gry na fletni
mieszkającego we Lwowie - Pana Olega
Dowgala, który przybył do Witkowa na
zaproszenie Władz Samorządowych i Księdza
Proboszcza.
Po mszy świętej Jubilaci przeszli do
Budynku Oświatowego, gdzie odbyła się

dalsza część uroczystości. Jako pierwsza głos
zabrała Kierownik USC Pani Alicja Wentland,
która z tej miłej okazji złożyła
najserdeczniejsze gratulacje mówiąc
m.innymi: „iż z pewnością pielęgnowaliście
przez te wszystkie wspólnie spędzone lata
wzajemne uczycie, jakim jest miłość. To ona
swoją magiczną siłą trzyma Was razem.
Pomaga pokonać smutki i te złe chwile, na
które nieraz napotykaliście.
Możecie również z dumą stwierdzić, że
dobrze wywiązywaliście się ze swoich
obowiązków wobec siebie, dochowując sobie
przez te lata wierności małżeńskiej, spiesząc
sobie z moralnym poparciem i pomocą
zarówno w radosnych jak i smutnych chwilach
życia.
Możliwe to było tylko dlatego, że darzyliście
się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem.
Z Waszego życia wynika niejedna nauka dla
tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę
małżeńską”.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo między
innymi podziękował Jubilatom za przyjęcie
zaproszenia na dzisiejszą uroczystość Złotych
i Diamentowych Godów oraz nawiązał do
wspólnie przeżytych lat - „50 oraz 60 lat
wspólnego życia, to sposób pewnego
pielgrzymowania. To właśnie razem
pokonywaliście zarówno łatwiejsze jak i te
trudne chwile. Zapewne po tak długim czasie
dokonujecie analizy, oceny tego minionego
czasu, ale to dzięki wzajemnemu wsparciu
pokonywaliście trudy i dzisiaj z tego możecie

być dumni. Pogratulował tak pięknego
Jubileuszu i życzył również wspólnego,
rodzinnego, małżeńskiego życia, zdrowia
oraz pogody ducha.
Po przemówieniu przyszedł czas na bardzo
podniosły moment. Małżonkowie podali sobie
prawe dłonie i powtórzyli wzajemnie słowa
podziękowania, za to, że ich małżeństwo jest
zgodne, szczęśliwe i trwałe.
Następnie dokonano aktu dekoracji
Dostojnych Jubilatów medalami, za
długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane
przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego. Pary otrzymały gratulacje
i piękne kwiaty. Przewodniczący R.M.
Bogusław Mołodecki wzniósł toast za
Jubilatów, życząc dalszego, dobrego zdrowia,
po czym wspólnie odśpiewano 100 lat.
Uroczystość uświetnił występ Zespołu
Śpiewaczego „My Młodzi”, podczas którego
wraz z zespołem śpiewano piosenki
z minionych lat.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej
atmosferze, uśmiech na twarzy towarzyszył
każdej z par do samego końca.
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy
i życzymy doczekania kolejnych Jubileuszy
w zdrowiu i w zgodzie.
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KONKURS
WIEŃCÓW ŻNIWNYCH

Projekt był współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej
grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Tematem
przewodnim zmagań kulinarnych było
podziękowanie za dary lata i zebrane plony.
W ramach obchodów tegorocznych
Dożynek odbyły się imprezy towarzyszące
między innymi: Gminny Turniej Piłki Nożnej
na Sztucznej Trawie. W Turnieju wystartowało
5 drużyn: Sołectwo Ruchocinek, Sołectwo
Wiekowo, Osiedle Nr 2 Witkowo, Osiedle Nr 4
Witkowo i 2B - Sklep Komputerowy.
WYNIKI:
I miejsce - Sołectwo Ruchocinek
II miejsce - 2B - Sklep Komputerowy
III miejsce - Osiedle Nr 4 Witkowo
IV miejsce - Osiedle Nr 2 Witkowo
V miejsce - Sołectwo Wiekowo.

Nagrody wręczali: Burmistrz Gminy
i Miasta - Krzysztof Szkudlarek oraz jego
Zastępca - Marian Gadziński.
W ramach obchodów Gminnych Dożynek
„Kurkowe Bractwo Strzeleckie” z Witkowa
zorganizowało zawody strzeleckie z broni
pneumatycznej. W zawodach wystartowało
łącznie 70 zawodników i zawodniczek.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce - Szymczak Zbigniew, II miejsce Kołodziejek Aneta, a trzecie miejsce Mikołajewski Leszek.
Najlepsi str zelcy otr zymali od
organizatorów pamiątkowe puchary
i dyplomy. Na boisku wielofunkcyjnym ORLIK
- 2012 w Witkowie odbył się Gminny Turniej
Plażowej Piłki Siatkowej.
W turnieju wystartowało 16 par. Pierwsze
miejsce w turnieju zdobyła para zawodników -

Mansour Aleksander i Łyczak Aleksander
z Ciechocinka, drugie miejsce - Kapela Tomasz
i Łuczyński Michał z Witkowa, a trzecie miejsce
- Mierzejewski Damian i Marcjan Damian
z Giewartowa. Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe puchary i dyplomy ufundowane
przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie.
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Witkowie dla zwycięskiej pary ufundował
talony sportowe w wysokości 100,00 zł na
zakup sprzętu sportowego.
Obchodom tegorocznych dożynek
towarzyszyło również wiele innych atrakcji,
nie zabrakło zabaw tanecznych, pokazów,
wystaw, konkursów, występów wokalnych
oraz atrakcji dla dzieci
Około godziny 16,15 licznie zgromadzona
publiczność podziwiała występ gwiazdy
wieczoru, którym był Zespół „ANDRE”. Teren
wokół sceny bardzo szybko się zapełnił
w wirujące w tańcu pary. Przez około godzinę

Zespół zaprezentował znane utwory takie jak:
„Ale, Ale Aleksandra”, „Tylko z Tobą”,
„Urodziny u Haliny”, „Bo ja, bo ja kocham
Cię”, które wraz z artystami głośno śpiewali
wszyscy zgromadzeni. Kiedy koncert gwiazdy
wieczoru dobiegł końca, na scenie pojawił się
Zespół Muzyczny „Duet", który rozkręcił
zabawę taneczną, będącą ostatnim akcentem
tegorocznych Obchodów Dożynkowych.
Organizatorzy pragną złożyć podziękowania
sponsorom oraz wszystkim osobom, które
przyczyniły się do zorganizowania
tegorocznego święta plonów - Dożynek
Gminnych - Witkowo 2014.
(M.T.)
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Małachowo Zł. M. - I miejsce

Ćwierdzin

Ruchocinek

Witkowo

Malenin

Wiekowo - II miejsce

Mielżyn

Sokołowo

Gorzykowo - III miejsce

Ruchocin

Strzyżewo

Mąkownica

