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W dniach 15-18 czerwca 2005r.
przedstawiciele gminy Witkowo:
-Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo -
KrzysztofSzkudlarek,
-ZastępcaBurmistrza -
Marian Gadziński,
-Radny Rady Miejskiej w Witkowie
Piotr Jóżwik,
-Instruktor ds. kultury i nauczyciel
gimnazjum w Mielżynie Michał
Bocheński
byli z rewizytą w niemieckiej gminie
Am. Dobrock.

Po przyjeździe na miejsce w
g o d z i n ac h p o p o łu d n i o wy c h
delegacja została oficjalnie powitana
przez Burmistrza Gminy Am Dobrock

Jana Erika Bohlinga i innych
prz ed staw ic iel i miej s c o weg o
spo łec zeństwa. Po pow itaniu
delegacja zwiedziła ZOO w Wingst, a
następnie udała się na miejsce
z a k w a te r o w a n i a w h ote l u
Waldschlösschen Dobroc.
Następnego dnia przedstawiciele
naszej gminy uczestnic zyli w
zorganizowanej w Ratuszu miejskim
konferencji z radnymi gminy Am.
Dobrock, kierownictwem urzędu,
kierownictwem instytucji gminnych i
lokalnej prasy. Podczas konferencji,
u cz e s tnic y z ap o z na l i s ię z
prezentacjami obu gmin. Starania

przedstawicieli zaprzyjaźniających
się gmin by kontakty nabra ły
intensywności i wielostronności
zaowocowa ły podpisaniem listu
intencyjnego między gminami,
zawierającego tematy i zadania jakie
g m in y c h c ia ły b y w s pó l n ie
realizować. Po konferencji Burmistrz
J.E. Bohling zaprezentował polskiej
delegacji Ratusz Cadenberge -
główną siedzibę władz miasta i
urzędu, przedstawił strukturę i
zasady fu nkcjonowania w ładz
lokalnych i urzędu. Zwiedzono
ró w n ież p o s t e ru n e k po l i c j i
z a p o z n a j ą c s i ę z j e g o
funkcjonowaniem. Tego dnia nasi
przedstawiciele zwiedzili zakład
Krethe w Cadenberge produkujący
okna, salę konferencyjną Marc5 w

Cadenberge zakład ogrodniczy
Harms Oberndorf i zakład rolniczy
w Cadenberge-Westercadewisch.
Sz cz egó ln e zain te re sowan ie
zwiedzających wzbudziły struktura
organizacyjna, obiekty, wyposażenie
i zakresdzia łania Ochotniczej Straży
P oż a rn e j w C a d e n b erg e i
Technicznej Centrali Pożarowej w
C a d enb e r g e . U ro k i r e gi o n u
podziwiano podczas przejazdu MS
„Mocambo“ rzeką Oste z Oberndorf
do Neuhaus. W Neuhaus po
z wie dzen i u miej s c ow ości w
t o w a rz y s t w i e g o s p od a r z y
u c ze stn i c zo n o w ko ncerc ie

org an ow ym w kościele po d
wezwaniem św. Emmausa w
wykonaniu pani Rondthaler po czym

zwiedzono firmę ULEX (destylacja i
browarnictwo).
K o l e j n y d z ień u p ł y n ą ł n a
kontynuowaniu zwiedzania firm
p r o w a d zą c y ch d z i a ł a ln oś ć
gospodarczą i zapoznawaniu się z
funkcjonowaniem systemu oświaty,
opieki społecznej oraz organizacji
turystyki i rekreacji w gminie Am
Dobrock. Po zwiedzeniu tartaku
Hagenah i świetlicy w Bülkau-
miejsca, w których koncentruje się
życie publiczne poszczególnych
miejscowości gminy delegacja udała

się do szkół. Po uroczystym
powitaniu iobejrzeniu inscenizacji
przygotowanej przez dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Cadenberge
delegacja zwiedziła Technikum i
Szkołę Zawodową Am Dobrock w
Cadenberge. Zwiedzanie Zakładu
Opiekuńczego dla Seniorów „Haus
am Dobroc k“ w Cadenbe rge
przybliżyło przedstawicielom gminy
Witkowo funkcjonowanie systemu
socjalnego w gminie.
Popo łudnie prz eznaczono na
zwiedzanie obiektów turystycznych i
sportowo-rekreacyjnych.
Zwiedzono kemping Knaus w
W i n g s t , p l aż ę D u h n e r z

Gmina Witkowo uczyniła kolejny krok w kierunku zawarcia umowy
partnerskiej z gminą Am Dobrock

Gmina Witkowo uczyniła kolejny krok w kierunku zawarcia umowy partnerskiej
z gminą Am Dobrock - powiat Cuxhaven w Dolnej Saksonii.

Zwiedzanie ochotniczej straży pożarnej w Cadenberge

Podpisanie listu intencyjnego

Pożegnanie w Hotelu Eylmanns

Zwiedzanie zakładu ogrodniczego w Harms, Oberndorf

u z d r o w i s k i e m z w a n y m
“N ordseehei lbad ” C uxhav en
W i e c z o re m de l e g a c j a n a
zaproszenie Burmistrza gminy
J.E.Bohlinga uczestniczy ła w
wieczorze muzycznym z Trio-

Blance z Bremerhaven i uroczystej
kolacji pożegnalnej w Marc5 w
Cadenberge. W trakcie kolacji
cz łonkowie delegacji z Gminy i
Mi asta Wi tkowo p rze kaz ali
p r z e d s t a w i ci e l o m w ł a d z
s a mo rząd owych g m in y Am
Dobrock i odwiedzanych jednostek
organizacyjnych gminy oraz
zw iedzanych zak ładó w pracy
ma ter ia ły promując e gminę
Witkowo. Ostatni czwarty dzień
pobytu zakończył się pożegnalnym
śn iadaniem, podczas którego

Burmistrz Gminy Am Dobrock i
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
podsumowali wizytę. Obie strony
uznały, że po zapoznaniu się z
c h a ra kte re m g min n ie m a
p r z e s z k ó d w z a w a r c i u
porozumienia partnerskiego, a
t r e ś ć p o d p is a n e g o l i s t u
intencyjnego zostanie przedłożona
r a d o m o b u g m i n d o
zaakceptowania na sesjach po
okresie wakacji. Przed rozstaniem
p r z ed s ta w ic iele ob u g m in
zadeklarowali kolejne spotkania
robocze w celu dalszej integracji
społeczeństwa obu gmin.

(UGiM)
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oraz stanem przygotowania Ośrodka Wypo-
czynkowego w Skorzęcinie do sezonu letnie-
go. 
- wspólnie z przewodniczącymi Komisji Rady 
Miejskiej przeprowadzi łem rozmowy kwalifika-
cyjne, celem wyłonienia kandydatów do obsłu-
gi bramy wjazdowej do OW w Skorzęcinie. 
Następnie odbyto spotkanie organizacyjne z 
15 osobami, które zostały zatrudnione do w/w 
pracy. 
- uczestniczono w posiedzeniu Powiatowej 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicz-
nego. Głównym tematem posiedzenia było 
przygotowanie służb publicznych do zabez-
pieczenia miejsc letniego wypoczynku w po-
wiecie gnieźnieńskim. 
- uczestniczyłem w obchodach gminnych z 
okazji Dnia Strażaka w Witkowie i w Mielży-
nie, w spotkaniu z okazji Dnia Bibliotekarza, w 
wystawie prac plastycznych kółka plastyczne-
go działającego przy OK,SiR w Witkowie i 
wystawie prac plastycznych uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Witkowie, w spotkaniu z 
okazji „Dnia Przyjaźni”, który odbył się w 
Szkole Podstawowej Nr 3 w Witkowie, w spo-
tkaniu z okazji „Otwarcia Lata” i „Dnia Dziec-
ka” zorganizowanym przez Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk” Oddział 
w Witkowie, które odbyło się w Ośrodku Wy-
poczynkowym w Skorzęcinie, w uroczystej 
zbiórce z okazji Święta 33. Bazy Lotniczej w 
Powidzu, w Powiatowych Obchodach z okazji 
„Dnia Strażaka” w Gnieźnie oraz w uroczysto-
ściach zakończenia roku szkolnego w gimna-
zjum w Mielżynie i w Witkowie. 
- odbyto spotkanie z Przewodniczącymi Komi-
sji Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówie-
nia tematów sesyjnych oraz bieżących spraw 
Gminy. 
- wypracowano projekty uchwał na sesję. 
- zapoznano się i przekazano do realizacji 
wnioski zgłoszone na posiedzeniach poszcze-
gólnych Komisji Rady Miejskiej. 
- rozpatrzono 598 wniosków o przyznanie 
pomocy materialnej dla uczniów. Wysłano 
decyzje na podstawie których został ustalony 
harmonogram wypłat stypendiów szkolnych. 
Wypłaty nastąpią w 4 ustalonych terminach. 
Wszystkim wnioskodawcom spełniającym 
warunki określone ustawą przyznano stypen-
dia szkolne na okres 2 miesięcy tj. za miesią-
ce maj i czerwiec. 
- przyjęto 6 wniosków nauczycieli o wszczęcie 
postępowania egzaminacyjnego na stopień 
zawodowy nauczyciela mianowanego. 
- w ramach zadrzewień gminy posadzono 
młode drzewa (47 szt. lip) przy ul. Witosa i 
parkingu przy ul. Armii Poznań w Witkowie 
oraz krzewy przy gimnazjum. Dokonano oce-
ny stanu zdrowotnego dębów szypułkowych w 
grupowym pomniku przyrody przy Jeziorze 
Białym w Skorzęcinie. 
- na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w 
Skorzęcinie ustawiono 11 pojemników na 
plastik. Ogłoszono komunikaty przypominają-
ce o obowiązkach wynikających z 
„Regulaminu utrzymania porządku i czystości 
na terenie Gminy i Miasta Witkowo”, dotyczą-

 - wystąpiłem do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu o zwiększenie pożyczki o kwotę 
142.000,00 zł. na budowę kanalizacji sanitar-
nej w Witkowie w obrębie ulic Brzozowa, Aka-
cjowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Kosynierów 
Miłosławskich i Powidzka. 
- złożyłem wniosek do Wojewódzkiego Biura 
Pracy w Poznaniu o przyznanie grantu w wy-
sokości 50.000,00 zł. na dofinansowanie pro-
jektu na utworzenie Gminnego Centrum Infor-
macji w ramach Programu Aktywizacji Zawo-
dowej Absolwentów „Pierwsza Praca” w kon-
kursie prowadzonym przez samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Wniosek został 
przyjęty i gmina w ramach grantu otrzyma w 
połowie lipca 50.000,00 zł na wyposażenie 
Gminnego Centrum Informacji w podstawowy 
sprzęt do prowadzenia działalności.  
- podpisałem umowę z Wojewodą Wielkopol-
skim na dofinansowanie projektu budowy ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin 
w ramach Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego. Dofinansowa-
nie będzie wynosić 85% wartości inwestycji. 
- zgodnie z zarządzeniem, które wydałem  
2 czerwca 2005r. w dniach 21, 22 i 23 czerwca 
2005r. przeprowadzono konsultacje społecz-
ne, których tematem była zmiana nazwy do-
tychczasowej ul. Podgórnej i Armii Poznań (do 
skrzyżowania z ul. Czerniejewską) na ul. Jana 
Pawła II, nadanie imienia Jana Pawła II dla 
ogródka jordanowskiego przy ul. Poznańskiej 
lub ronda przy gimnazjum. Celem konsultacji 
ograniczonych do mieszkańców Witkowa było 
wyłonienie jednej z przedstawionych możliwo-
ści. I tak: 21 czerwca o godz. 1800 w siedzibie 
Urzędu odbyło się spotkanie z mieszkańcami 
Osiedli Nr 3 i 4, 22 czerwca z mieszkańcami 
Osiedli Nr 1 i 2, a w dniu 23 czerwca w Klubie 
Garnizonowym z mieszkańcami Osiedla Nr 5. 
Mieszkańcy wyrazili w konsultacjach opinie, 
które przyjęto w formie uchwał ogólnego ze-
brania. I tak: Osiedle Nr 1, Osiedle Nr 3 i Osie-
dle Nr 5 opowiedziało się za propozycją nada-
nia nazwy Jana Pawła II dla ronda przy ul. 
Poznańskiej, a Osiedle Nr 4 opowiedziało się 
za zmianą nazwy ul. Podgórnej i ul. Armii Po-
znań. Osiedle Nr 2 nie wyraziło swojej opinii, 
ponieważ żadna z propozycji nie uzyskała 
większości. W oparciu o wyniki konsultacji, na 
sesję wrześniową zostanie przygotowany 
odpowiedni projekt uchwały Rady Miejskiej. 
Zebrania konsultacyjne były też okazją do 
zapoznania mieszkańców z realizacją i plano-
waniem zadań oraz do zgłoszenia przez 
mieszkańców wniosków i uwag dotyczących 
bieżących spraw.  
- W dniach od 15 do 18 czerwca na zaprosze-
nie burmistrza Jana Ericka Bohlinga, gościli-
śmy w niemieckim Związku Gmin Am Dobrock. 
W skład delegacji wchodzili oprócz mnie, za-
stępca - Marian Gadziński, Radny Rady Miej-
skiej - Piotr Jóźwik oraz nauczyciel gimnazjum 
w Mielżynie i instruktor kultury przy OK,SiR 
pan Michał Bocheński. W czasie pobytu zapo-
znaliśmy się z funkcjonowaniem systemu ad-
ministracji lokalnej, opieki społecznej, bezpie-

czeństwa, oświaty, z działalnością w zakresie 
kultury, sportu i turystyki gminy Am Dobrock 
oraz z działalnością gospodarczą prowadzoną 
przez jej mieszkańców. Już w drugim dniu 
wizyty, tj. 16 czerwca 2005 r. podpisaliśmy list 
intencyjny o współpracy między gminami. 
Treść podpisanych porozumień zostanie 
przedstawiona do akceptacji radom obu gmin. 
- toczą się z powództwa 3 dzierżawców 
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie 
sprawy złożone w 2004r. o zwrot niesłusznie 
pobranego czynszu za lata 1997-1998. Odby-
ły się już 3 rozprawy łącznie z powołaniem 
przez Sąd biegłego rzeczoznawcy sądowego 
w celu sporządzenia opinii w sprawie ustale-
nia wysokości czynszu. Opinia ta jest nieko-
rzystna dla Gminy, ze względu na duże trud-
ności obrony stanowiska Gminy, Gminę przed 
Sądem reprezentuje adwokat z Poznania. 
Kolejna rozprawa ustalona została na 10 
sierpnia br. Na obecną chwilę do Sądu wpły-
nęły trzy nowe pozwy o zwrot dzierżawy za 
lata 1999-2002. Pozwy te złożyli dzierżawcy, 
w stosunku do których zapadł korzystny wyrok 
w sprawie zwrotu nienależnie pobranego 
czynszu za lata 1997-1998r. 
- od 8 czerwca 2005 r. w Urzędzie Gminy i 
Miasta w Witkowie kontrolerzy z RIO w Po-
znaniu - Zespół w Koninie przeprowadzają 
kompleksową kontrolę gospodarki finansowej 
miasta i gminy Witkowo za 2004 r. 
(orientacyjny czas kontroli - 70 inspektoro - 
dni). 
- odbyto spotkanie z przedstawicielami Policji, 
dyrekcją OK,SiR-u w sprawie zabezpieczenia 
osobowego Policji w Ośrodku Wypoczynko-
wym w Skorzęcinie w czasie sezonu letniego 
2005 r. 
- zorganizowałem naradę z sołtysami i prze-
wodniczącymi zarządów osiedli. Na naradzie 
poruszono następujące tematy: przeprowa-
dzono szkolenie na temat roli sołtysa w gmin-
nym systemie ochrony ludności przed zagro-
żeniami, zapoznano z informacją na temat 
planowanych inwestycji w roku 2005, poru-
szono sprawy dotyczące utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy, przedstawiono 
informację Ośrodka Doradztwa Rolniczego na 
temat aktualnych działań w ramach progra-
mów SOP i PROW, ewidencji gruntów i proce-
dur geodezyjnych, a także informacje na te-
mat przestrzegania przepisów p.poż. w go-
spodarstwach rolnych. 
- odbyłem spotkanie z dyrektorami placówek 
oświatowych, w czasie którego poruszono 
między innymi takie tematy jak: omówiono 
sprawę zorganizowania „Dnia Dziecka”, reali-
zację obowiązku szkolnego i obowiązku na-
uki. W placówkach, w których jest prowadzo-
ne dożywianie zapoznano się z analizą kosz-
tów żywienia za okres od października 2004 r. 
do marca 2005 r. oraz poinformowano o im-
prezach, które mają odbyć się w najbliższym 
czasie na terenie naszej gminy. 
- zorganizowałem naradę z Dyrektorem 
OK,SiR-u, Kierownikiem Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, w czasie której omówiono i zapo-
znano się z bieżącą działalnością jednostek 

c.d. str. 4 

      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta WitkowoInformacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
    o działalności w okresie międzysesyjnym od 2 maja do 29 czerwca 2005 r.    o działalności w okresie międzysesyjnym od 2 maja do 29 czerwca 2005 r.  
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c.d. ze str. 3 
ce zapewnienia utrzymania porządku i czysto-
ści na posesjach i utrzymania zwierząt domo-
wych - psów. 
z zakresu obrotu nieruchomościami: 
- dnia 4.05.2005r. aktem notarialnym A 1795-
/2005 zbyto nieruchomość, stanowiącą wła-
sność Gminy Witkowo, położoną w Witkowie, 
przy ul. Gnieźnieńskiej, zabudowaną obiekta-
mi nieuruchomionej kotłowni i budynkami 
gospodarczymi, o łącznej powierzchni 0,7675 
ha, za wylicytowaną cenę 161.600,00zł. Na-
bywcą została p. Honorata Wiatrowska. 
- dnia 9 czerwca 2005r. wyłoniono w drodze 
III przetargu ustnego nieograniczonego na-
bywcę nieruchomości gruntowej zabudowanej 
wiatą i budynkiem magazynowym, położoną w 
Witkowie, przy ul. Nowej za cenę 23.634,00 
zł. Wyłoniony w drodze przetargu nabywca to 
p. Marcin Plucner. 
- W dniach 2 i 24 czerwca odbyły się przetargi 
ustne nieograniczone na wydzierżawienie 
części nieruchomości, położonej w Ruchocin-
ku, stanowiącej obiekty po jednostce wojsko-
wej, w celu prowadzenia działalności gospo-
darczej. Na ogłoszone przetargi wpłynęły 
wadia, ale nikt nie przystąpi ł do przetargu, 
wobec czego przetargi zakończyły się wyni-
kiem negatywnym. 
- dnia 10 czerwca dokonano sprzedaży nakła-
dów budowlanych w postaci 3 domków letni-
skowych, podmurowanych, wolnostojących, 
posadowionych na gruncie gminy Witkowo, w 
Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie za 
cenę 25.100,00 zł każdy. Wyłoniony w drodze 
przetargu nabywca p. Jolanta Pluta.  
- dokonano sprzedaży w drodze negocjacji 
nakładów budowlanych w postaci 2 domków 
letniskowych typu „BRDA” posadowionych na 
gruncie Gminy Witkowo w Ośrodku Wypo-
czynkowym w  Skorzęcinie,  za cenę  
79.000,00 zł. 
- dnia 1 lipca nastąpi podpisanie aktu notarial-
nego dotyczącego bezprzetargowego zbycia 
nieruchomości, położonej w Witkowie stano-
wiącej działkę niezabudowaną, o pow. 73 m2, 
na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej 
– działki nr 1317 państwa Ratajszczak, za 
cenę 2.252,00 zł brutto. 
Z imprez kulturalno - sportowo - rekreacyj-
nych: 
- zorganizowano spotkanie patriotyczne pod 
Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich z 
okazji 214 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 - 
Maja. 
- zorganizowano Dzień Dziecka dla przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu 
gminy i miasta Witkowo. 
- w dniu 9 czerwca zorganizowałem spotkanie 
z przedstawicielami Komendy Powiatowej 
Policji, miejscowego Komisariatu Policji, OSP 
Witkowo, sołtysami wsi, przez które 15 wrze-
śnia 2005 r. w godzinach ok. 12.15 - 13.30 
przejedzie kolumna wyścigu TOUR de POLO-
GNE na trasie IV etapu z Inowrocławia do 
Leszna. 
- w dniu 20 czerwca na Stadionie Miejskim w 
Witkowie odbyły się Wiosenne Biegi Przełajo-
we dla szkół podstawowych i gimnazjów, w 
których wystartowało 169 zawodników. 
- w Klubie Garnizonowym w Witkowie odbyły 
się II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gim-
nazjów w szachach. 

- wspólnie z Zarządem Powiatowym Szkolne-
go Związku Sportowego na stadionie Miejskim 
w Witkowie zorganizowaliśmy Mistrzostwa 
Powiatu Gnieźnieńskiego w piłce nożnej szkół 
gimnazjalnych. 
- braliśmy udział we współzawodnictwie 
„Sportowego turnieju miast i gmin” pod patro-
natem Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego. 
- w dniach 24-26 czerwca zorganizowano 
obchody „Dni Witkowa”: w ramach obchodów 
„Dni Witkowa” zorganizowano między innymi: 
Mistrzostwa Sołectw Gminy i Miasta, w któ-
rych wystartowało 14 drużyn, turniej tenisa 
ziemnego dla dzieci i dorosłych, mecz piłkar-
ski „Sędziowie RP - GKS „Vitcovia” Witkowo”, 
konkurencje sportowo - sprawnościowe, za-
wody strzeleckie oraz zawody wędkarskie. 
- byliśmy współorganizatorami Mistrzostw 
Strzelania z broni kulowej krótkiej i długiej dla 
reprezentacji Urzędów, LOK i podmiotów 
gospodarczych oraz zawodów strzeleckich z 
okazji „Dni LOK-u”, 
- braliśmy udział w Mistrzostwach Wielkopol-
ski Szkół Podstawowych w 4 - boju LA. Gminę 
Witkowo reprezentowała młodzież ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Witkowie. 
Wsparto finansowo następujące przedsię-
wzięcia: 
- zamontowano bramki do piłki nożnej w so-
łectwach: Mąkownica, Sokołowo i Skorzęcin. 
- zakupiono materac gimnastyczny dla sekcji 
tańca nowoczesnego działającego przy Klubie 
Garnizonowym w Witkowie. 
- dofinansowano Stowarzyszenie Rehabilita-
cyjno - Kulturalne „Promyk” Koło w Witkowie. 
- zakupiono nagrody rzeczowe dla Laureatów 
Festiwalu Twórczości Dziecięcej Sił Powietrz-
nych zorganizowanych w Klubie Garnizono-
wym. 

W ramach realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych: 
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych otrzymała od 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych podziękowanie za zaan-
gażowanie w działaniach prowadzonych w 
ramach II edycji kampanii społecznej „Alkohol 
- nieletnim dostęp wzbroniony” 
- dla dzieci uczęszczających do świetlicy śro-
dowiskowej zorganizowano wycieczkę do 
Wrocławia, dzieci zobaczyły Panoramę Racła-
wicką, stary Rynek oraz miejscowe ZOO. 
- w ramach współpracy ze Starostwem Powia-
towym w Słupcy dofinansowano wyjazd dzieci 
i młodzieży na mecz piłkarski do Wronek po-
między drużynami Amica - Wronki, a GKS 

Katowice. 
- wspólnie z Niepublicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej w Rokietnicy umożliwi łem wyko-
nanie dla mieszkańców gminy i miasta bada-
nia serca i składu ciała. Lekarze przyjmowali 
chętnych przez 4 dni. 
- Wspólnie ze Starostwem Powiatowym, Ko-
mendą Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej oraz Zespołem Szkół Medycznych w 
Gnieźnie zorganizowałem szkolenie dla 
mieszkańców gminy pod hasłem „Pierwsza 
pomoc i prawidłowe zachowanie w trakcie 
nagłych zdarzeń losowych”, które odbyło się 
w dniu 16 czerwca br. w świetlicy OSP Witko-
wo. 
- zatwierdzono listę 45 uczestników wyjazdu 
na kolonie letnie do Kowar koło Karpacza, 
które odbędą się w dniach od 25 lipca do 3 
sierpnia. W związku z tym w oparciu zapyta-
nia o cenę wybrano firmę na organizację kolo-
nii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 
Ofertę złożyły 4 firmy, wybrano ofertę WOJ-
DYŁO TRAVEL z Konina za kwotę 
19.575,00zł.  
- dofinansowano warsztaty profilaktyczne dla 
uczniów szkół gimnazjalnych. 
 
Z zakresu inwestycji: 
1. Inwestycje zrealizowane i w trakcie reali-
zacji: 
- wybrano ofertę przetargową na zadanie 
pn. „Modernizacja ulic na terenie miasta Wit-
kowa”, ofertę złożyły 3 firmy, wybrano ofertę 
Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów z Konina za 
cenę 276.033,09 zł. 
- wybrano ofertę przetargową na zadanie pn. 
„Modernizacja dróg na terenie gminy Witko-
wo”, ofertę złożyły 3 firmy, wybrano ofertę 
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Gnie-
zna za cenę 320.395,19 zł. 
- rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej na 
osiedlu przy ul. Powidzkiej, przekazano plac 
budowy i wykonano odcinek kanalizacyjny w 
ul. Brzozowej,  

- trwa budowa kanalizacji sanitarnej Mielżyn - 
Jaworowo, obecnie trwają prace we wsi Mie-
lżyn. Do tej pory wykonano ca 90% zakresu 
tej inwestycji tj. 8,7 km kolektorów tłocznych 
oraz 6,3 km sieci grawitacyjnej. 
- zakończono budowę kanalizacji sanitarnej 
na terenie OW Skorzęcin, obecnie trwa roz-
ruch technologiczny, po którym będzie można 
przystąpić do odbioru końcowego, 
- ogłoszono przetarg na wykonanie docieple-
nia Przedszkola Miejskiego oraz wykonanie 
łącznika z budynkiem oświatowym w Witko-
wie,  
2. Inne ważniejsze prace i dostawy:  

c.d. str. 5 
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Spotkania odbywały się w dwóch grupach (5 
zawodników plus bramkarz) po 10 minut. 
Wyniki eliminacji: Słupca - Śrem I 2 : 2, Witko-
wo II - Września I 3 : 0, WSA „Tęcza” Witkowo 
- Września II 4 : 0, Śrem II - Manieczki 3 : 1, 
Słupca - Trzemeszno 3 : 1, Śrem I - WSA 
„Tęcza” Witkowo 2 :2, Witkowo II - Śrem II 0 : 
0, Września II - Trzemeszno 0 : 3, Września I 
- Manieczki 1 : 6, Słupca WSA „Tęcza” Witko-
wo 2 : 1, Śrem I - Trzemeszno 9 : 0, Września 
I - Śrem II 0 : 6, Słupca - Września II 1 : 0, 
Witkowo II - Manieczki 0 : 2, WSA „Tęcza” 
Witkowo - Trzemeszno 4 : 1, Śrem I - Wrze-
śnia II 6 : 1. 
Półfinały: Śrem I - Śrem II 0 : 0 (rzuty karne 2 
: 3), Słupca - Manieczki 3 : 1. 
Finał: Słupca - Śrem II 3 : 1, o 3 miejsce: 
Śrem i - Manieczki 2 : 1. Zwycięski zespół ze 

pamiątkową statuetkę). Za najlepszy doping i 
postawę fair play nagrodzony został zespół z 
Trzemeszna, a nagrodę odebrała Elżbieta 
Hapońska. Oprócz zawodów sportowych 
odbyły się gry dla dzieci, sadzenie ziemnia-
ków, podskoki ze skakanką, kozłowanie pi łki, 
rzuty do ruchomego celu, wyścig kelnerów, 
węży, rzuty do kosza, a na zakończenie tur-
nieju, tradycyjne ognisko. Uczestnicy turnieju, 
zebrali kwotę 107, 50 złotych na szlachetny 
cel: „Adopcja na odległość”. Czytelnicy 
„Witkowskich Wiadomości Samorządowych” 
zainteresowani taką akcją mogą wpłacać 
pieniądze przez pocztę na adres: Zgromadze-
nie Księży Rogacjonistów, ul. Stroma 30, 01 – 
100 Warszawa, z dopiskiem: „Adpocja na 
odległość”, lub na konto bankowe: Bank PE-
KAO S. A. III O. w Warszawie, ul. Czackiego 
21/23, 00 – 950 Warszawa, Nr 611240104-
0111000001362734 - z dopiskiem: „Adopcja 
na odległość”. Następny, VI Wielkopolski 
Turniej Piłkarski Drużyn Abstynenckich, odbę-
dzie się w roku 2006 w Trzemesznie. 

 
Dariusz Roemer 

Słupcy, zdobył puchar ufundowany przez 
Burmistrza gminy i miasta  Witkowa, Krzyszto-
fa Szkudlarka oraz komplet koszulek. Zdo-
bywca drugiego miejsca, Śrem II otrzymał 
puchar przewodniczącego Rady Miejskiej 
Witkowa, Bogusława Mołodeckiego i komplet 
spodenek, a Śrem I za zajęcie 3 - go miejsca, 
puchar ufundowany przez przewodniczącego 
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowaych w Witkowie, za-
stępcę burmistrza Mariana Gadzińskiego oraz 
komplet getrów. Zespół Manieczek, za zajęcie 
czwartej lokaty otrzymał puchar ufundowany 
przez prezesa WSA „Tęcza” Wtikowo, Stani-
sława Szturomskiego. Wszystkie zespoły 
otrzymały po piłce nożnej i dyplomie. Królami 
strzelców został Radosław Kmieciak, zawod-
nik Śremu I, zdobywca 12 bramek (otrzymał 

V Wielkopolski Turniej Piłkarski Drużyn 
Abstynenckich „Witkowo - 2005” 

2 lipca br. odbył się na stadionie witkowskiego OKSiR - u,  
V Wielkopolski Turniej Piłkarski Drużyn Abstynenckich „Witkowo - 2005”.  

Sport 

- pobudowano nowe ogrodzenie przy placu 
targowym w Witkowie, 

- pobudowano nowe ogrodzenie placu zabaw 
przy ul. Poznańskiej, 

- wykonano prace remontowe w budynku na 
bramie wjazdowej do OW Skorzęcinie, 
- wykonano ścinkę poboczy przy drogach na 
terenie gminy Witkowo, 
- wykonano nowe nawierzchnie chodnikowe: 
ul. Skorzęcka cd., przy parkingu, oraz na 
skwerze przy Klubie Garnizonowym, w trakcie 

wymiany nawierzchni jest ulica Żwirki i Wigu-
ry, 

- wykonano tablicę informacyjną - osiedle nr 
2, 
- wykonano nowe punkty oświetleniowe: 
Wierzchowiska, Mąkownica i ul. Północna w 
Witkowie, 
- zakupiono i zamontowano wiaty przystanko-
we we wsi Strzyżewo, Małachowo Złych 
Miejsc, Gorzykowo, 
- zakupiono 18 ławek betonowych z przezna-
czeniem do ustawienia na terenie miasta, 
- przygotowano dokumentację na moderniza-
cję sieci cieplnej w szkołach podstawowych nr 
2 i 3, 
- przygotowano dokumentację na docieplenie 
i wykonanie łącznika przy Przedszkolu Miej-
skim, 
- wykonano koszenie boisk sportowych: w 
Jaworowie, Małachowie, Skorzęcinie, Gaju, 
- zrekultywowano boisko w Kołaczkowie oraz 
na „strzelnicy” przy ul. Wrzesińskiej, 
- wykonano ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej 
w Sokołowie, 
- wykonano 700 mb sieci wodociągowej we 
wsi Wiekowo, 

- zlecono wykonanie remontu cząstkowego 
dróg na terenie miasta i gminy, 
- wykonano malowanie pasów drogowych na 
terenie miasta, 

- wykonano balustradę przy ośrodku zdrowia, 
- zakupiono znaki drogowe, które ustawiono w 
Małachowie, Ćwierdzinie, Kamionce, Witko-
wie. 

Krzysztof Szkudlarek 

Festyn historyczny, w grodzisku  
Małachowo Złych Miejsc 

20 lipca 2005 r.  
w godzinach: od 10:00 do 14:00 

Program 
Grupa Widowisk Historycznych Cames przedstawi: 
- pokaz walki 
- prezentacje stroju i uzbrojenia średniowiecznego 
- konkursy i zabawy: 
 ▪ strzelanie z krzywego łuku, 
 ▪ przeciąganie liny, 
 ▪ bieg po tarczach, 
 ▪ rzuty jajem na odległość, 
- wiele innych zabaw dla najmłodszych, 
Bezpłatny wyjazd z dworca kolejki wąskotorowej w 
Witkowie o godz 10:00. 
Organizatorzy 
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski 
Grupa Widowisk Turystycznych Cames 
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 
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Jakie są ich zamierzenia, plany i oczekiwania? - na to 
pytanie odpowiadają nasi rozmówcy: 

- zamierzamy kontynuować to, co było realizowane 
przez naszych poprzedników: Krzysztofa Narożnego, 
Andrzeja Tomczaka, Henryka Muchę, Zdzisława Miśtę i 
innych działaczy, którym leży na sercu dobro „białego” 
sportu. Z okazji Dni Witkowa, odbył się otwarty turniej 
tenisa ziemnego w czterech kategoriach: singel i debel 
mężczyzn, młodziczek i krasnali. 
- Brało w nim udział...? 
-...64 uczestników. Jedna trzecia z nich, to zawodnicy 
spoza Witkowa, z Gniezna, Wrześni, Poznania, Pobie-
dzisk. 
- Obsada rekordowa! 

- Istotnie. Udział tylu zawodników, prze-
szedł wszelkie oczekiwania...Turniej, 
rozgrywany był o puchary ufundowane 
przez burmistrza Gminy i Miasta Witkowa 
i firmę Buderus. Impeza ta, cieszyła się 
dużym zainteresowaniem sympatyków 
tenisa ziemnego, a naszym zawodnikom 
pozwoliła na konfrontację swoich umiejęt-
ności z najlepszymi rakietami - amatora-
mi Wielkopolski. 
- Co dalej...? 
- Aktualnie odbywa się ranking tenisowy, 
w którym biorą udział zawodnicy naszej 
sekcji. Ponadto, przyjeżdżają do Witkowa 
nasi starzy znajomi - wczasowicze prze-
bywający w Skorzęcinie, Powidzu i Przy-
brodzinie. Zamierzamy organizować 
następne otwarte turnieje tenisa ziemne-
go oraz spotkania z tenisistami Słupcy, 
Wrześni, Gniezna, Pobiedzisk, Poznania. 
Aby nasze zamierzenia doszły do skutku, 
uprzejmie prosimy o pomoc w tej kwestii 
radnych i burmistrza Witkowa. Warun-
kiem przy organizacji takich imprez, jest 
korzystanie z szatni i prysznica, których 

Od połowy kwietnia bieżącego roku, p. Aneta Szeming i p. Janusz Dajwłowski, opie-
kują się społecznie witkowskimi kortami. Przy pomocy ludzi dobrej woli, członków 
sekcji tenisa ziemnego, a szczególnie p. Wiesława Śmiałkowskiego i Jarosława Daj-
włowskiego - dokonali wiosennej renowacji kortów, wykonując niezbędne prace, 
umożliwiające korzystanie z nich.  

aktualnie nie posiadamy. To elementarne 
zaplecze jest niezbędne, takie jest mini-
mum sanitarne przy organizowaniu im-
prez tenisowych.  
- Jak długo trwa pojedynek dwóch rywali 
w tej dyscyplinie sportu? 
- Bywa to różnie niekiedy dochodzi do 
dwóch godzin i więcej, a zawodnik 
uczestniczący w turnieju niekiedy rozgry-
wa 3 - 4 partie w ciągu jednego dnia. 
Naszym celem, jako działaczy społecz-
nych jest aktywne promowanie tej dyscy-
pliny sportu. Zapraszamy mieszkańców 
miasta i gminy Witkowa: dzieci, młodzież 
i osoby starsze na korty, które są czynne 
od rana do zmroku, do godziny 21.30. 
Jest możliwość nauki gry w tenisa ziem-
nego przez osoby zainteresowane 
(szkółkę prowadzi p. Aneta Szeming). 
- Wyrażamy przekonanie, że władze 
miasta i gminy Witkowa, jak zawsze 
życzliwe i popierające rozwój sportu 
sensularnego, a tenisa ziemnego sensu 
stricto, spełniają postulaty witkowskich 
tenisistów. Pozwolą one na efektywne 
szkolenie tenisowego narybku i rozgry-
wanie spotkań rankingowych, otwartych 
turniejów itp. Finał turnieju tenisowego: 
mecz o I miejsce Maciej Ciesielski Gnie-
zno - Dariusz Dzięcioł Gniezno 6:2, 6:3. 
Mecz o III miejsce Jerzy Nowak Gniezno 
- Artur Półrolniczak 6:2, 6:3.  

Dariusz Roemer 

64 zawodników na witkowskich kortach 

Wyjazd ten władze samorządowe gminy i miasta Witko-
wo traktują jako nagrodę za całoroczny wysiłek naj-
młodszych naszych piłkarzy, a jednocześnie uzupełnie-
nie własnych umiejętności poprzez podpatrywanie za-
wodników I ligowych zespołów, często z reprezentacyj-
nym stażem. Kolejnym plusem tego wyjazdu było zapo-
znanie się z funkcjonowaniem futbolowego potentata, 
jakim jest Amica - czyli zwiedzanie szatni zawodników, 
części odnowy biologicznej i stadionu pi łkarskiego. Nasi 
sportowcy ponownie oglądali kolejne zwycięstwo (3-2) 
gospodarzy, odniesione w bardzo szczęśliwych okolicz-
nościach po bramce rezerwowego zawodnika gospoda-
rzy Banaczka w ostatniej 90 minucie meczu, a do prze-
rwy gospodarze przegrywali już 0 - 2. Na zakończenie 
spotkania zawodnicy byli świadkami przepięknego 
pokazu ogni sztucznych w związku z zakończeniem 
sezonu piłkarskiego 2004/2005. Wyjazd sfinansowała 
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy i 
Miasta w Witkowie.  

(S.A.) 

Trampkarze we Wronkach 
Już po raz trzeci kolejna grupa trampkarzy i 
juniorów GKS „Vitcovia” Witkowo w ramach 
współpracy z Fan-Club powiatu Słupeckiego 
wyjechali na mecz piłkarski pomiędzy druży-
nami Amica Wronki a, Cracovią Kraków.  

Vitcovia w lidze okręgowej ! 

Wspólny wysiłek zawodników, 
trenerów, działaczy i sponso-
rów, nie poszedł na marne i już 
w sierpniu, za kilka tygodni, 
zobaczymy naszych piłkarzy w 
rozgrywkach klasy okręgowej. 
Przyłączamy się do licznych 
gratulacji i życzymy piłkarzom 
Vitcovii sukcesów w sezonie 
2005/2006, a w następnym 
numerze „Witkowskich Wiado-
mości Samorządowych”, pod-
sumowania minionego sezonu, 
dokona p. Wojciech Topolski, 
członek zarządu G.K.S. Vit-
covia. 
Końcowa tabela poznańskiej 
klasy A, grupa I,  
W poszczególnych rubrykach: 
liczba spotkań, liczba zdoby-
tych punktów, stosunek bra-
mek. 

Dariusz Roemer 

Po dwuletnim pobycie w klasie A, seniorzy Vitcovii zajęli pierwsze miej-
sce w swej grupie i awansowali obok: KS Łapuchowo, GKS Gułtowy, 
Piasta Kobylnicy - do klasy okręgowej.  

Tabela Mistrzostw: 
1 Vitcovia Witkowo 22 45  pkt. 61 26 

2 KS Łopuchowo 22 45  pkt. 51 26 

3 GKS Gułtowy 22 38 pkt. 51 36 

4 Piast Kobylnica 22 38 pkt. 50 36 

5 Mieszko II Gniezno 22 36 pkt. 58 33 

6 Concordia  
Murowana Goślina 22 32 pkt. 50 38 

7 Czarni Czerniejewo 22 32 pkt. 34 39 

8 Rożnowia Rożnowo 22 29 pkt. 33 40 

9 Fara Pelikan Żydowo 22 29 pkt. 33 40 

10 Pogoń Książ Wlkp. 22 24 pkt. 30 40 

11 TS Skórzewo 22 22 pkt. 32 52 

12 Przemysław Poznań 22   7 pkt. 20 89 
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Kultura 

Uroczysty apel rozpoczął się w hali sportowej 
o godz.11.00 (wcześniej, o godz. 10.00 szkołę 
pożegnali uczniowie klas I - II).  

Swoją obecnością zaszczycili go: Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof Szkudla-
rek, proboszcz parafii św. Mikołaja - ks. Stani-
sław Goc, ks. kanonik - Heliodor Jankiewicz, 
członkowie Rady Rodziców oraz rodzice tych 
trzecioklasistów, którzy ukończyli szkołę z 
wyróżnieniem.  

W czasie apelu padło wiele ważnych słów. 
W swoim przemówieniu Dyrektor gimnazjum 
mgr Marian Łukowski podkreśli ł dużą liczbę 
uczniów wyróżnionych, wspomniał również o 
ich osiągnięciach uzyskiwanych w konkur-
sach, olimpiadach, zawodach sportowych. 
Niezwykle ciepło zabrzmiały słowa, które od 
wychowawców klas III przekazał mgr Woj-
ciech Kędzierski. Zwrócił uwagę, że to właśnie 
w gimnazjum uczniowie przeżywali burzliwy 
czas dojrzewania; podkreślił, że właśnie tu 
podejmowali pierwsze ważne życiowe decy-
zje. Zapewnił wychowanków o życzliwości i 
pamięci.  

W imieniu uczniów pożegnalne przemó-
wienie wygłosi ła Mirosława Żołdak z kl. III c. 
Dziękowała wszystkim nauczycielom za wie-
dzę, pomoc, za życzliwość i wyrozumiałość. 
Wyrazem wdzięczności były kwiaty, które 
wszystkim pracownikom szkoły wręczyli trze-
cioklasiści.  

Po przemówieniach nadszedł czas na 

Natalia Pałucha, Monika Kubacka ,Ewelina 
Kućmierz, Joanna Walczak, Dominika Bienia-
ra, Katarzyna Kozak; 
Aby znaleźć się w gronie wyróżnionych, nale-
żało uzyskać średnią, co najmniej 4,75. naj-
wyższa średnia uzyskana wśród trzecioklasi-
stów to 5,36. 

Nasi absolwenci zostali również pożegna-
ni przez swoich młodszych kolegów. Ucznio-

wie klas II przedstawili program pt.: „Życzenia 
na drogę” przygotowany i wyreżyserowany 
przez p. Barbarę Pałkę i p. Ilonę Musidlak. 
Ważnym momentem uroczystości były rów-
nież przemówienia gości. Burmistrz Gminy i 
Miasta wyraził swoje zadowolenie z powodu 
tak dużej liczby wyróżnionych. Życzył wszyst-
kim spokojnych i bezpiecznych wakacji.  
Ks. Kanonik natomiast podkreślił wagę szkol-
nych przyjaźni i sentyment, jaki z pewnością 
łączyć będzie absolwentów ze swoją dawną 
szkołą. 

W imieniu rodziców głos zabrał p. Antoni 
Popek, dziękując nauczycielom i wychowaw-
com za dar wiedzy i kształtowanie postaw. 
W tym dniu pożegnaliśmy także p. Mirosławę 
Lewicką, która przez trzy lata pełni ła funkcję 
skarbnika Rady Rodziców. 

Na zakończenie uroczystości zabrzmiał 
ostatni dzwonek. Oklaskom nie było końca. 
Nadszedł czas na ostatnie spotkanie z wycho-
wawcami w klasach. Tam świadectwa otrzy-
mali pozostali uczniowie, wręczone zostały 
dyplomy tym Rodzicom, którzy wyróżnili się w 
pracy na rzecz klasy. A poza tym - ostatnie 

słowa pożegnania i życzenia powodzenia w 
nowej rzeczywistości. Szczęśliwej drogi, ab-
solwenci! 

Jolanta Chyba 

rozdanie świadectw i nagród książkowych tym 
uczniom, którzy ukończyli szkołę z wyróżnie-
niem. Ich rodzice natomiast zostali uhonoro-
wani listami gratulacyjnymi. 

Wśród wyróżnionych znaleźli się: 
W kl. IIIa - wychowawczyni mgr Jolanta Chy-
ba  
Marta Popek, Mateusz Makowski, Grzegorz 
Piniarski, Kamil Głowinkowski, Monika Kop-
ciuch, Hanna Lebuda, Kamil Górnicki, Magda-
lena Galant, Lilianna Podgórska;  
W kl. IIIb - wych. mgr Tomasz Majchrzak 
Paulina Wilińska, Martyna Wareńczak, Mag-
dalena Trzcińska, Milena Starzyńska, Adrian 
Guszczak, Krystian Dudek, Anna Drabarz, 
Lucyna Szuba, Sandra Konieczka, Rafał Ry-
backi, Magdalena Roszak; 
W kl. IIIc - wych. mgr Anna Boruta 
Daria Pawłowska, Marta Andrzejczak, Miro-
sława Żołdak, Patrycja Nowak;  
W kl. IIId - wych. Elżbieta Drozdowska 
Sylwia Szczepańska, Aneta Kowalewska, 
Patryk Zieliński; 
W kl. IIIe - wych. Wojciech Kędzierski 
Tomasz Półrolniczak, Oskar Szelejewski, 
Michał Roszyk, Marlena Wolek, Sebastian 
Krzewiński, Ewelina Ziółkiewicz; 
W kl. IIIe - wych. Teresa Szkudlarek 
Iwona Kozielska, Joanna Szuba, Martyna 
Grześkowiak, Ewelina Średzińska, Ilona Grze-
gorek; 
W kl. IIIg - wych. Wacława Filińska 

„Szczęśliwej drogi, już czas…” 
W upalny, czerwcowy piątek, 24 czerwca 2005 r. uczniowie trzecich klas  
Gimnazjum im. Adama Borysa pożegnali swoją szkołę.  

7 
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W tym dniu nie było lekcji, a nauka młodzieży odby-
wała się poprzez zabawę. Celem imprezy było między 
innymi zwrócenie szczególnej uwagi na bogactwo dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy Witkowo, 
poznawanie atrakcji turystycznych Polski, integrowanie 
zespołów klasowych oraz zachęcenie młodego pokole-

nia do aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Po uroczystym rozpoczęciu przez dyrektora szkoły, 

15 oddziałów klasowych wyruszyło na piesze wędrówki 
po najbliższych okolicach szkoły. Trasy były różne pod 
względem długości. Młodzi turyści pod opieką wycho-
wawców nie tylko wędrowali, ale również musieli roz-
wiązywać różnorodne zadania przygotowane przez 

organizatora. Po trzech godzinach mar-
szu wszyscy zmęczeni powrócili do szko-
ły. 

W tym samym czasie na hali sporto-
wej odbywał się finał Międzyklasowego 
Turnieju Wiedzy Turystyczno - Krajo-
znawczej. Wzięło w nim udział 5 klas (II 
„e”, III „a”, „b”, „c”, „g”). Drużyny rywalizo-
wały ze sobą rozwiązując różnorodne 
zadania. Każda grupa musiała np. roz-
wiązać test krajoznawczy, rozpoznać 
spotykane w lasach drzewa, spakować 
plecak, udzielić pierwszej pomocy 
(bandażowanie głowy i skaleczonej ręki). 
Dla kibiców każdej drużyny też zostały 
przygotowane zadania, np. reklama wylo-
sowanego regionu turystycznego, umie-
jętność czytania rysunku poziomicowego. 
W rywalizacji znalazły się również zada-
nia dla wychowawców tych drużyn. Opie-
kunowie mieli za zadanie jak najszybciej 
zwinąć i spakować śpiwór.  

Nad prawidłowym przebiegiem tur-
nieju czuwała komisja konkursowa w 
osobach: Wiesława Papiewska, Marzena 
Zielińska, Paweł Piniarski oraz Rafał 
Macioszek. 

Po podliczeniu punktów wyniki rywali-
zacji okazały się następujące:  

W piątek 17 czerwca w witkowskim gimnazjum został zorganizowany z inicjatywy 
nauczyciela geografii p. Tomasza Majchrzaka Szkolny Dzień Turystyki pod hasłem 
„Krajoznawca - Polski znawca”. 

Szkolny Dzień Turystyki 

1. Działania na rzecz ochrony środowiska 
• zbiórka puszek aluminiowych 
• zbiórka makulatury 
• zbiórka zużytych baterii 
• przystąpienie do akcji „ Raban. Recykling a nie bała-
gan ’’mającej na celu popularyzację na szeroką skalę 
wiedzy na temat pozyskiwania odpadów oraz kształto-
wanie u wszystkich- nauczycieli, uczniów, rodziców 
nawyków ich segregowania  
• czynny udział w corocznych akcjach ,, Sprzątanie 
Świata ” podczas których porządkujemy ulice naszego 
miasta z uwzględnieniem segregacji śmieci 

• udział w akcji „Ratujmy kasztanowce” 
• zorganizowanie wystawy plakatów, 
uroczystego apelu z okazji „Dnia Ziemi” 
oraz posadzenie jałowców płożących 
obok hali sportowej 
2. Propagowanie wiedzy ekologicznej 
• zeszyty młodego ekologa  
• referaty o tematyce ekologicznej 
• prace multimedialne 
• gabloty informacyjne z wiadomościami 
ekologicznymi 
• zajęcia terenowe 
• strona internetowa 
• ankiety 
3. Udział w konkursach o tematyce 
ekologicznej i zdrowotnej 
• Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny  
„Eko-Planeta” - wyróżnienie dla Marty 
Popek 
• Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdro-
wego Stylu Życia PCK- II miejsce w eta-
pie rejonowym Marty Popek 
• udział w konkursie o tytuł Ekolider 200-
4/2005 

• przystąpienie do konkursu fotograficz-
nego „Fotografujemy Przyrodę-Cztery 
Pory Roku” 
• wewnątrzszkolne konkursy o tematyce 
zdrowotnej i ekologicznej 
4. Współpraca z organizacjami ekolo-
gicznymi 
• PKE - Polski Klub Ekologiczny 
• REBA - organizacja odzysku baterii 
• RECAL - fundacja na rzecz odzysku 
aluminiowych puszek po napojach 
W realizację treści ekologicznych jest 
zaangażowanych w naszej szkole wielu 
nauczycieli. Myślę, że dzięki tym wszyst-
kim działaniom nasza młodzież może 
nauczyć się żyć zdrowo i ekologicznie, co 
na pewno zaprocentuje w ich przyszłym 
życiu. 

I. Borys  

 Ekologia w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie. 
W dobie postępującej degradacji środowiska naturalnego przybliżenie uczniom 
problematyki ekologicznej to szczególnie istotne zadanie dla nauczycieli. Dlatego 
też sprawy ekologii i przyrody w naszej szkole zajmują bardzo ważne miejsce.  

- I miejsce i tytuł „Super Arcymistrza Turysty-
ki i Krajoznawstwa” zdobyła klasa III „b”; 
- II miejsce i tytuł „Arcymistrza Turystyki i 
Krajoznawstwa” zdobyła klasa III „a”,  
- III miejsce i tytuł „Mistrza Turystyki i 

Krajoznawstwa” zdobyła klasa II „e”. 
Podsumowanie całej imprezy i wrę-

czenie dyplomów zwycięskim drużynom 
odbyło się na hali w obecności wszyst-
kich uczniów i nauczycieli. Poza tym, 
opiekun Grupy Turystycznej „Siedem” 
działającej w Gimnazjum wręczył zasłu-
żonym uczniom odznaki turystyczne: 
złotą Odznakę Turystyki Pieszej oraz 
Odznakę „Za wytrwałość w turystyce 
pieszej” Adrianowi Guszczakowi i Barto-
szowi Pieczyńskiemu; srebrną Odznakę 
Turystyki Pieszej - Krystianowi Dudkowi, 
popularną Odznakę Turystyki Pieszej - 
Karolinie Wędzikowskiej i Marcinowi 
Zawadzie. Wymienieni uczniowie otrzy-
mali gromkie brawa, a pozostali zostali 
zachęceni do pieszych wędrówek i zbie-
rania punktów na odznaki.  

Tomasz Majchrzak 
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Istnieje więc potrzeba ustawicznego kształcenia 
świadomości i postaw proekologicznych społeczeństwa, 
a w szczególności młodego pokolenia. Uwzględniając 

powyższe kwestie, społeczność Szkoły Podstawowej 
nr2 w Witkowie, w poczuciu odpowiedzialności za stan 
środowiska i czystość polskich lasów z wielkim entuzja-
zmem przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu ”Czysty 
las”, wybierając do realizacji zadanie „Leśna edukacja”. 
Edukacją objęliśmy około 500 uczniów z klas I-VI. Do 
współpracy zaprosiliśmy również uczniów z pozostałych 
szkół podstawowych, znajdujących się na terenie na-
szej gminy. W realizacji niektórych przedsięwzięć po-
mogli nam rodzice. Koordynatorami projektu były: Julita 
Kaźmierska, Bożena Reszuto-Kośmińska, Bernadeta 

Szcześniak i Anna Zdanowska. Działania 
w zakresie edukacji leśnej przybierały 
różnorodne formy. Jedną z nich były 
zajęcia warsztatowe w klasie i w terenie. 
Dzieci tworzyły albumy, zielniki, plakaty, 
gazetki o tematyce leśnej. Opracowały 
też przykazania dla turystów odwiedzają-
cych urocze zakątki lasu. Zgłębiały jego 
tajemnice podczas licznych wycieczek: 
do Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
do Skorzęcina, Powidza i Jezierc. Prze-
prowadziliśmy również fotograficzny 
konkurs „Las w zimowej szacie” dla klas 
I-III oraz gminny konkurs matematyczno-
przyrodniczy „Czysty las”dla klas V. Spo-
tkanie z leśnikami, rymowanki, zabawy, 
konkursy, pantomima „Jaka przyszłość?” 
i przedstawienie „O czym mówią drze-
wa?”, czy „marsz zielonych” to kolejne 
sposoby przybliżania zagadnień leśnych, 
które ukazaliśmy podczas obchodów 
Dnia Ziemi. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się zorganizowany przez nas 
„Papierkowy Bal Zielonych” dla klas III-
VI. Biletem wstępu były 2kg makulatury. 
Ogółem w roku szkolnym 2004/2005 
zebraliśmy 1600kg makulatury. Na pod-

kreślenie zasługuje fakt, że do tej cennej 
akcji włączyło się wielu mieszkańców 
Witkowa i jego okolic.  

W ramach działalności Klubu Mate-
matyczno-Przyrodniczego i Klubu Miło-
śników Przyrody opracowaliśmy ścieżkę 
dydaktyczną Powidzkiego Parku Krajo-
brazowego, spotkaliśmy się z leśnikami, 
przygotowaliśmy ciekawe gry planszowe, 
puzzle, karty i liczmany związane oczywi-
ście z tematyką leśną. Ponadto założyli-
śmy „Księgę lasu” Bezustannie dbaliśmy 
o to, by na korytarzach naszej szkoły nie 
zabrakło akcentów o tematyce leśnej. 
Wykonaliśmy gazetki ścienne oraz wy-
stawkę „Las wokół nas”, które cieszyły 
się uznaniem zarówno uczniów, jak i ich 
rodziców. Wszystkim działaniom towarzy-
szyło ogromne zaangażowanie dyrekcji 
szkoły-pani Jolanty Jakubas-Zawiślak i 
pani Elżbiety Makowskiej, nauczycieli, 
pozostałych pracowników szkoły, przyja-
ciela przyrody i szkoły-pana leśniczego 
Jerzego Zawiślaka oraz środowiska lo-
kalnego. Utwierdziło to nas w przekona-
niu, że warto w ten sposób szerzyć idee 
proekologiczne, przyczyniające się do 
ochrony zasobów leśnych dla dobra 
obecnych i przyszłych pokoleń.  

Bożena Reszuto-Kośmińska 
Bernadeta Szcześniak 

Podsumowano kilkumiesięczną pracę klas IV - VI z 
zakresu wychowania regionalnego. Teraźniejszość 
przeplatała się z przeszłością. 

W atmosferę odległych czasów wprowadzi ły piękne 
prace plastyczne i zespół instrumentalny „Złote nutki”, 
który zagrał jedną z wielkopolskich piosenek. Klasa Va 
przypomniała ważne daty, fakty z historii gminy, zapre-
zentowała planszę ze starymi zdjęciami. Klasy IV b i VI 
d wykazały się znajomością ciekawych zabytków. A 
potem popłynęły słowa, zdania w gwarze.  

Zredagowanie słownika gwary wielkopolskiej to było 
zadanie kl. V b, na deser widownię uraczono scenką 

Książka „ Plusy i minusy naszej gminy” 
została przekazana młodszym kolegom. 

Klasa VI a zajęła się reklamą gminy, 
przygotowała piękny folder. 

Wysłuchano również utworów po-
etyckich o Witkowie autorstwa kl. VI b 

Prezentacje klas urozmaicone były 
piosenkami ludowymi w wykonaniu 
czwarto  i piątoklasistów. Śpiewano 
„Zielony mosteczek”, „Moja Marysiu”, „Z 
liści chałupkę miała”, „Na Nowej Górze”. 

Na koniec obejrzano  barwną insce-
nizację „O Witku pasterzu”. Scenariusz 
został oparty na legendzie opowiadającej 
o spotkaniu Witka z księżną ze Skubar-
czewa. 

Pani Dyrektor Jolanta Jakubas - 
Zawiślak i pani Wicedyrektor Elżbieta 
Makowska wręczyły uczniom nagrody, 
dyplomy za osiągnięcia w konkursach, 
m.in. w ogólnopolskim konkursie „ Albus”, 
i w szkolnym „Konkursie  Wiedzy o Wit-
kowie i Gminie”. 

Pani Dyrektor Jolanta Jakubas - 
Zawiślak, w ciepłych słowach pochwali ła 
uczniów za pracę, wiedzę, mi łość i przy-
wiązanie do Małej Ojczyzny. Uroczystość 
dobiegła końca, wychowanie regionalne 
w naszej szkole będzie kontynuowane. 

Bożena Erdmańska 

rodzajową. 
Mowa przodków wszystkim przypa-

dła do gustu. To znak, że gwara jest 
postrzegana jako  element kultury, a nie 
symbol zaściankowości. A co jedli nasi 
pradziadkowie, jakie potrawy zostawili 
nam w spadku? Wiele przepisów znaj-
dziemy w „ Książce Kucharskiej” autor-
stwa kl. IV a. 

Można było skosztować kilku potraw, 
chwalono gzik z młodymi pyrami, ślepe 
ryby. Klasa IV c opowiadała o urokach 
przyrody. Udowodniła, że czysta woda w 
jeziorach, lasy, bogactwo ptaków, pomni-
ki przyrody to nasz naturalny skarb, który 
trzeba pielęgnować. Klasa IV d opraco-
wała wycieczkę edukacyjną. Zdumiewa 
ilość atrakcyjnych tras i miejsc. Warto 
skorzystać, zwłaszcza w okresie wakacji. 

Klasa VI c odkryła w sobie talent 
dziennikarski. Zgromadzi ła wywiady z 
mieszkańcami  gminy, ludźmi w różnym 
wieku i wykonujących różne zawody. 

„Jestem mieszkańcem gminy, regionu” 

„Czysty las” w Dwójce 

Jabłoń za oknem, zegar na wieży kościelnej, gzik i młode pyry na obiad…  
To moja Ojcowizna, to nasza Mała Ojczyzna - tymi słowami 21 czerwca rozpoczęła 
się, na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2, niezwykła uroczystość. 

Szybki rozwój cywilizacji doprowadza często do niekorzystnych, wręcz nieodwracalnych zmian 
w środowisku przyrodniczym. Dochodzi nawet do niszczenia całych ekosystemów,  
w tym ekosystemów leśnych. 
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Udające się do gimnazjum najstarsze klasy ślubowały 
wierność ideałom wpojonym przez lata nauki, przekaza-
ły następcom sztandar szkoły i złożyły kwiaty pod po-

mnikiem patrona. Wszystkim im, w obecności całej 
społeczności szkolnej, zostały wręczone świadectwa. 
Rodzice tych uczniów, którzy przez cały cykl kształce-

szpalerem, utworzonym przez uczniów 
klas I-V dla najstarszych kolegów. Nie 
obyło się bez łez, smutku ze strony 
opuszczających mury szkoły i nauczycie-
li. 
Uczniowie jeszcze na chwilę spotkali się 
z wychowawcami, którzy rozdali świadec-
twa, prosili o rozwagę i bezpieczeństwo 
podczas wakacji i życzyli dzieciom wypo-
czynku. 
W pokoju nauczycielskim przy kawie i 

cieście miało miejsce spotkanie uhonoro-
wanych i zasłużonych rodziców klas 
szóstych z dyrekcją i wychowawcami. 

Katarzyna Kotecka  

nia uzyskiwali świadectwa z „czerwonym 
paskiem” i wzorowe zachowanie, otrzy-
mali listy gratulacyjne od dyr. Anny 
Pawluk. W ten sposób uhonorowano 
rodziców piętnaściorga szóstoklasistów.  
Uczniowie wzorowi pozostałych klas 
zostali wyczytani na forum zebranych 
gości, a w klasach wychowawcy wręczyli 
im nagrody książkowe ufundowane przez 
Radę Rodziców. Były też podziękowania 
za pracę w Samorządzie Uczniowskim, 
za zaangażowanie w życie szkoły i ży-
czenia pomyślności od nauczycieli i ro-
dziców. 
Przedstawiciel klas szóstych, Paulina 
Kaszyńska, pożegnała szkołę słowami 
autorskiego wiersza. 
Uroczystość zakończyła się tradycyjnym 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  
w „Trójce” 

24 czerwca o godzinie 7:45 zakończyliśmy rok szkolny 2004/2005 w kościele pod  
wezwaniem św. Mikołaja, a następnie na boisku szkolnym. Z tej okazji odbył się uroczysty 
apel z udziałem licznego grona rodziców. Tego dnia żegnaliśmy uczniów klas szóstych.  

„Przyjaźni już zajaśniał blask” 

Zasadą powodzenia w działaniu i gwarantem uzyskania 
poparcia, jest pomocna dłoń i gest życzliwości. To 
wielki znak odwagi! 

Niedawno mieliśmy okazję zaobserwować i bezpośred-
nio uczestniczyć w Dniu Przyjaźni, jaki zorganizowała 
dla Gminy Witkowa i Niechanowa, Szkoła Podstawowa 
nr. 3. Atmosfera tej imprezy, jak pięknie wyraził Pan 
Starosta Telesfor Gościniak „łapała nas za serca”. 
Szkoła nr 3 jako pierwsza wyciągnęła swą dłoń do 
ludzi. Zaprosi ła do współpracy wszystkich chętnych i 
podyktowała obu Gminom wielką lekcją przyjaźni. 
Ważnym punktem uroczystości był głos Pani Dyrektor 
Anny Pawluk: „…nic w życiu nie jest ważniejsze od 
przyjaźni. W dzisiejszych czasach, zapędzonym świe-
cie, nie łatwo jest dokonać właściwego i stosownego 
wyboru. Często to co pilne, wykonujemy pierwszopla-

nowo, a to co ważne odkładamy na póź-
niej i nigdy tego nie nadrobimy…” 
Chyba nie muszę nic więcej dodawać. 
Słowa Pani Dyrektor są dogłębne i wy-

starczające. 
Dzień Przyjaźni w widoczny sposób zbli-
żył do siebie ludzi. Uczniowie pięknie 
śpiewali: ”Szkoła Trójka żyje”, a sama 
szkoła, dała ku temu żywe świadectwo, 
poprzez organizację imprezy, konkurs 
plastyczny zatytułowany „Mój region” i 
turniej siatkarski „Siatkówka z Trójką”. 

Obowiązkiem moralnym człowieka jest mówić głośno o wszystkich dobrych  
intencjach, jakie budują i wzbogacają środowisko miasta i gminy. Każda mała  
ojczyzna ma swoje cele i zadania, a poza tym posiada obowiązki, które  
dotyczą ludzi. 

Na osobną uwagę zasługuje występ 
dzieci z przedszkola miejskiego oraz 
teatr, który przygotowała Dyrektor Elżbie-
ta Rzepecka-Roszak.  
Szkoła nr 3 w Witkowie i Szkoła z Nie-
chanowa wystąpi ły we wspólnym przed-
stawieniu, dając początek nowej przyjaź-
ni. Na koniec wyrażam podziękowanie 
dla Szkoły Podstawowej nr 3, a w szcze-
gólności dla Dyrektor Anny Pawluk, za 

możliwość inauguracji książki pt.: 
„Kamienie mówią” w tejże placówce. 
Dziękuję za możliwość wspólnego działa-
nia i za dobry przykład. 
Szkoło „Trójko”, wielki promotorze kultury 
i przyjaźni, bądź pozdrowiona. 

Leszek Zych 
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Nie ma takiego zwyczaju żegna-
nia się z uczniami klasy III SP. 
Zorganizowałam tego typu spo-
tkanie po raz drugi - powiedziała 
wychowawczyni Barbara Nowa-
kowska witając 44 dostojnych 
gości - panów z Miejskiego Domu 
Kultury w Gnieźnie p. Sławomira 
Kuczkowskiego - kierownika arty-
stycznego z Teatru Wizji 

„Czerwona Główka”, p. Jarosława 
Mikołajczyka - zawodowego lalka-
rza, p. Aleksandra Bogusza -  
syna aktora Jana Bogusza, który 
u nas w szkole gościł, dyrektora 
szkoły p. Janinę Fałdzińską, wice 
- dyrektora p. Urszulę Potaś, ro-
dziców, babcie i dziadków oraz 28 
absolwentów klasy III. 
Uroczystość odbyła się na hollu. 
Rozpoczęła ją wychowawczyni 
klasy - podkreśli ła, że celem na-
szego spotkania jest podsumowa-
nie  trzyletniej pracy.  
Dokonała podsumowania „Listu 
od dziecka”. Na pytanie: „Co mi 
się podoba na zajęciach?” Dzieci 
odpowiedziały, że podoba im się 
wszystko, a najbardziej praca z 
fiszką autokorektywną, gra w mini 
piłkę ręczną, mini koszykówkę, 
gra w dwa ognie, zabawy, wy-
cieczki, praca w grupach, tańce, 
piosenki, 
kółko teatralne, kółko matema-
tyczne, referaty, gazetka wycho-
wawcza, gazetka freinetowska, 
planowanie, drama, techniki Fre-
ineta, reedukacja. 
Na pytanie: „ Co ci się nie podo-
ba?”. Dzieci odpowiedziały, że nie 
ma historii, za mało zajęć kultury 
fizycznej. 
Na pytanie: „Co bym zmieniła, 
gdybym by ła nauczycielem?” 
Dzieci odpowiedziały: nic, więcej 
zajęć technicznych, doświadczeń 
przyrodniczych i matematyki. List 
jest wymowny, że praca technika-
mi Freineta, którą wybrałam jest 
przez Was lubiana. 
Wprowadzając techniki Freineta 
celem moim - powiedziała Barba-

ra Nowakowska było zaktywizowa-
nie dziecka w procesie dydaktycz-
no - wychowawczym. Nauczyliście 
się samooceny, jesteście sprawie-
dliwe, potraficie się wypowiadać, 
rozwiązywać problemy wycho-
wawcze w klasie, chętnie czytacie 
lektury, potraficie organizować  
czas na lekcji na pracę indywidual-
ną. Pracujecie w parach, w gru-

pach, wspólnie zbieracie fakty. 
Pracując w grupach sami przygo-
towujecie materiał, nie dochodzi 
do konfliktów, cała grupa referuje, 
samodzielnie wybieracie zadanie, 
pracujecie z encyklopedią, mate-
riałami źródłowymi. 
Następnie zaprezentowano doro-
bek trzyletniej pracy. 
Na kółku plastycznym  prace po-
nadprogramowymi technikami 
plastycznymi - wystawiane były na 
hollu, w Klubie Garnizonowym w 
Witkowie, braliśmy udział w kon-
kursach gminnych i powiatowych. 
Na zajęciach kółka tanecznego - 
poznane układy taneczne prezen-
towane były  w szkole. Grupa 
taneczna za taniec Missaruu - 
otrzymała tytuł laureata X Przeglą-
du Twórczości Dziecięcej Witkowo 
2005. 
- kółko taneczne  prezentacja w 
szkole  na apelach 
- Taniec Misaruu laureat X Prze-
gląd Twórczości Dziecięcej Witko-
wo 2005 
W ramach kółka teatralnego 3 lata  
wspólnej pracy zaowocowały - w 
Regionalnym Mityngu Teatralnym 
Gniezno -  Złoty Gwóźdź  (2004r.), 
 Nagroda Specjalna (2005r.). 
Dwukrotny laureat w  Przeglądzie  
Twórczości Dzieci i Młodzieży 
Witkowo. Wyróżnienie w Ogólno-
polskim Festiwalu Wojsk Si ł Po-
wietrznych Witkowo 2005r. Laure-
at - Piotr Pietryga VI Wielkopolski 
Konkurs na Monodram - Słupca 
2004r. Kółko matematyczne - (7 
osób) brało udział w Ogólnopol-
skim Konkursie Matematycznym 
Kangur 2005. 

Dawid Kułaga dwukrotny laureat 
Przeglądu Twórczości Dzieci i 
Młodzieży Witkowo. Patryk Wróbel 
uzyskał 100 punktów - najlepsze 
miejsce w szkole w Konkursie 
Omnibus. Wszyscy uczniowie brali 
udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Czytelniczym dla uczniów klas I- 
III „Prezentujemy swoją ulubioną 
książkę” - Warszawa 2005-
r.Otrzymali nagrodę - maskotki 
ekoludki. 
Wszyscy uczniowie klasy III wy-
stępują w szkole  w czasie dni 
europejskich -  krótkie przedsta-
wienia teatralne, w czasie spotkań 
z babciami i dziadkami, dla mam z 
okazji Święta Szkoły Polskiej, na 
apelu z okazji Dnia Matki. 
Odbyły się  wycieczki krajoznaw-
czo - turystyczne: do Poznania-
Swarzędza, na Lednicę, do Toru-
nia, Ciechocinka, do Warszawy, 
oraz wiele wycieczek przedmioto-
wych po Mielżynie,  Witkowie, 
Gnieźnie, do Teatru Animacji w 
Poznaniu, do Kinepolis w Pozna-
niu. Odbyły się  spotkania z cieka-
wymi ludźmi, zajęcia otwarte dla 
rodziców (5 zajęć).Wydaliśmy 6 
gazetek  freinetowskich, prowadzi-
my gazetkę wychowawc zą, 
„Księgę Życia” klasy, wywiady, 
doświadczenia przyrodnicze, pra-
ce twórcze. Pracowaliśmy z fiszką 
autokorektywną. 
Dawid Kułaga zaprezentował dwie 
piosenki: „Śpiewam i tańczę” i 
„Małego misia”. Układ taneczny 
wykonały: Karolina Gościniak, 
Klaudia Zawieja, Daria Kułaga, 
Patrycja Ziółkiewicz. 
Wychowawczyni  podziękowała  
pani dyrektor za stworzenie jej 
odpowiednich warunków w szkole 
i umożliwienie twórczej pracy z 
dziećmi. 
Szczególne podziękowania popły-
nęły w kierunku rodziców za przy-
gotowywanie imprez klasowych, 
szkolnych, udział w zajęciach 
otwartych, szycie kostiumów te-
atralnych, wyjazdy na konkursy, 
wycieczki, zbieranie pieniędzy na 
składki klasowe, zakupywanie 
potrzebnych materiałów do klasy. 
Rodzice (10 osób) wcielili się w 
role aktorów pod kierunkiem p. 
Barbary Nowakowskiej - przygoto-
wali program kabaretowy pt. 
„Wszystko dla dzieci”. Wychowaw-
czyni z nauczycielką p. Patrycją 
Nowakowską również wcieliły się 
w role aktorskie. Program zapo-
wiedzieli konferansjerzy: p. Sławo-
mira Pietryga i p. Włodzimierz 
Pietryga. Zapraszając do wspólnej 
zabawy, prosili, aby traktować go 
z przymrużeniem oka. Na scenie 
przy muzyce pojawili się aktorzy 
cyrkowi. Pan Tomasz Kiełczewski 
wcielił się w rolę atlety, pani Feli-
cja Zawieja w role akrobatki, p. 
Anna Ruszkowska w rolę klauna, 
p.Grzegorz Kułaga - popisy na 
rowerze, p. Mariusz Serdyński 
jako żongler. Cyrkowcy wzbudzili 

Pożegnanie Trzecioklasistów 
Dnia 21.06.2005r. trzecioklasiści  
z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i Gimnazjum  
w Mielżynie spotkali się z rodzicami.  

wielki entuzjazm widowni. Klaun 
zabawiał widownię. 
Piosenkę „Powiedz czemu” we-
dług tekstu własnego zaprezento-
wała p. Katarzyna Kułaga. Najbar-
dziej podobali się: Marian i Hela, 
którzy prezentowali dialog „U fry-
zjera”. W rolę Mariana wcielił się 
p. Grzegorz Kułaga, w rolę Heli p. 
Mariusz Serdyński. Pojawienie się 
aktorów na scenie wywołało wielki 
aplauz publiczności. Monolog 
„Telefon z Hiszpanii” zaprezento-
wała wychowaczyni p. Barbara 
Nowakowska.  
Piosenkę „Wyjechali na wakacje” 
według tekstu własnego zaprezen-
towali p. Katarzyna Kułaga, p. 
Mariusz Serdyński, p. Grzegorz 
Kułaga. Następnie odbyła się 
lekcja języka polskiego. W role 
nauczycielki wcieliła się p. Beata 
Wawrzyniak, w role uczennicy p. 
Bożena Błaszczyk. Piosenkę „Nie 
płacz, kiedy odjadę” wykonał p. 
Grzegorz Kułaga.  W trudnego 
ucznia z teczką na plecach  za-
mieni ł się p. Tomasz Kiełczewski - 
wygłosił monolog „O Marcinie 
Smolarczyku”. Piosenkę „O Bella, 
Bella” wykonali: p. Katarzyna Ku-
łaga, p. Grzegorz Kułaga. p. Ma-
riusz Serdyński, p. Tomasz Kieł-
czewski. Dzieci przyłączyły się do 
wspólnego śpiewania. W podwój-
ną rolę wcieli ł się p. Grzegorz 
Ku łaga:  wy g łosi ł monolo g 
„Dzienniczek syna” oraz wykonał  
piosenkę z play back’u  - „Kocham 
siebie”. Program uświetnił pokaz 
mody mielżyńskiej przy muzyce 
Fancy -„Flawes of Love”. W rolę 
modeli wcielili się: p.Sławomira 
Pietryga, p.Anna Ruszkowska, p. 
Bożena Błaszczyk, p.Beata Waw-
rzyniak, p. Mariusz Serdyński, p. 
Tomasz Kiełczewski, p. Felicja 
Zawieja, p. Katarzyna Kułaga, p. 
Patrycja Nowakowska, p. Barbara 
Nowakowska. Godzinny program 
dobiegł końca. Widzowie uśmiali 
się do łez. Pani dyrektor w podsu-
mowaniu stwierdziła, że w progra-
mie brali udział jej byli uczniowie i 
po raz drugi odkryła ich talenty. 
Program został zakończony pio-
senką „Ale to już było” w wykona-
niu uczniów klasy III. Następnie 
goście zostali zaproszeni do stołu 
szwedzkiego na degustację ciast, 
owoców, słodyczy. Degustacja 
odbywała się przy miłych rozmo-
wach i w otoczeniu wystawek: 
kronik klasowych, prac plastycz-
nych wykonanych różnymi techni-
kami, haftów, ekspozycji znacz-
ków (klaserów p. Włodzimierza 
Pietrygi,), ciekawych budowli z 
klocków Lego (Piotra Pietrygi i 
Rafała Błaszczyka). Było to trudne 
rozstanie po trzech latach pracy z 
uczniami - powiedziała Barbara 
Nowakowska, ale zażyłe stosunki 
z dziećmi i ich rodzicami będą 
kontynuowane. 

Barbara Nowakowska  
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Celem tej imprezy jest stworzenie młodzieży okazji do 
osobistego udziału w procesie tworzenia i doświadcza-
nia płynącej z tego faktu satysfakcji, zadowolenia, rado-
ści. Plener jest poza tym imprezą mająca także cel inte-

gracyjny. W tym roku uczestnikami pleneru była mło-
dzież i dzieci z takich placówek jak: 
Państwowy Dom Dziecka w Trzemesznie, Zespół Placó-

wek Wspierania Rodziny "Szansa" w 
Kosewie, Dom Pomocy Społecznej 
"Caritas" w Mielżynie, Specjalny Ośrodek 
Szkolno Wychowawczy w Gnieźnie i 
Zakład Poprawczy w Witkowie. Będąc ze 
sobą przez dwa dni, wspólnie tworząc, 
bawiąc się i odpoczywając uczestnicy 
poznawali się nawzajem, uczyli się także 
wzajemnej tolerancji. Uczestnicy podczas 
pleneru malowali, rysowali, a inspiracją 
dla nich były piękne pejzaże nad jeziora-
mi Niedzięgiel i Białym, których urodę 
podkreśliła bardzo ładna słoneczna po-
goda. Efektem pracy w plenerze są barw-
ne pełne radości i optymizmu prace. 
Uczestnicy pleneru wykonali także kilka-
naście bardzo ciekawych projektów logo 
pleneru, jeden z tych projektów zamie-
rzamy wykorzystać organizując kolejną 
edycję w przyszłym roku. 

Wszyscy uczestnicy na zakoń-

czenie zostali obdarowani upominkami, 
które w naszym zamyśle mają umożliwić 
kontynuowanie artystycznej twórczości 
także na wakacjach. 

Za organizację i przebieg pleneru odpo-
wiedzialne były Aleksandra Sawa - peda-
gog ZP w Witkowie, Danuta Walczak - 
psycholog ZP w Witkowie, którym poma-
gali przez dwa dni trwania imprezy wy-
chowawcy z internatu ZP w Witkowie 
Krystian Bednarkiewicz i Przemysław 
Pribe. 

Danuta Walczak 

Plener Plastyczny Warsztaty Artystyczne Skorzęcin 2005 

Strój apelowy, radość, uśmiech na twarzy uświadomi ła 
wszystkim zgromadzonym, że już pora na zasłużony 
odpoczynek.  Dzień 24 VI br. uczniowie ZSPiG w Mie-
lżynie rozpoczęli od wzięcia udziału we Mszy św., którą 
odprawił proboszcz tutejszej parafii Marek Kowalczyk. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole, którą 
uświetnili swą obecnością: burmistrz Gminy i Miasta 
iWitkowo K. Szkudlarek wraz z zastępcą M. Gadziń-
skim, proboszcz M. Kowalczyk, przewodniczący Rady 
Rodziców F. Kowalik oraz licznie przybyli rodzice. Pani 
dyrektor J. Fałdzińska zapoznała uczestników uroczy-

stości z licznymi osiągnięciami naszej 
placówki, podkreślając rolę uczniów bio-
rących udział w konkursach przedmioto-
wych na szczeblu gminy, powiatu, woje-
wództwa, ogólnopolskim. Laureatom 
dyplomy wręczali również nauczyciele 
odpowiedzialni za przygotowanie 
uczniów do konkursów.  
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo K. 
Szkudlarek wręczył dwóm uczennicom 
okolicznościowe grawertony: 
- Uczniem Roku 2005, została Martyna 
Grzybowska uczennica klasy VI SP  
- Gimnazjalistką Roku Joanna Liberkow-
ska uczennica klasy IIIb G 
Z rąk dyrektora i jego zastępcy nagrody 
książkowe i świadectwa z wyróżnieniem 
otrzymali: 
Uczniowie:  
kl. IV SP - Ż.Kuszak 5,1 i K.Janaszak 4,9 
kl. V SP - W.Drapiński 5,1; E.Olejniczak 
5,1; M.Szczęśniak 5.1; W.Ziółkiewicz 5,0; 
K.Pilarska 4,9; D.Sałamacha 4,8  
kl. VI SP - M.Grzybowska 5,5; 
A.Gadzińska 5,3; P.Gurzęda 5,3; 
S.Krause 5,2; A.Gadzińska 5.1; 
H.Mrozińska 5,1; L.Dobrowolska 4,88  
Uczniowie gimnazjum:  
kl.I - M.Gadziński 5,0; M.Żurawski 4,92; 
S.Kacper 4,76 
kl. II - A.Pudło 4,93  
kl. IIIa - O.Kowalska 5,08; M.Mikołajczak 
5,0; E.Kapela 4,77; W.Wędkowska 4,77;  

kl. IIIb - J.Liber kowska 5,5; 
M.Wawrzyniak 4,86; D. Kroczka 4,78. 
Najlepsi uczniowie klas I - III - naucza-
nie zintegrowane: 
kl. I - P.Bielawska; M.Bruch; M.Broniecki; 
M.Marciniak, M.Pijaczyński; 
kl. II - J.Bondalski,; F.Kowalski; W. Kupaj; 
A.Olejniczak; P.Piechocka; P.Musielak. 
kl. III - M.Kiełczewska; J.Kułaga; 
P.Wróbel; P.Pietryga; K.Gościniak; 
A.Pacholska; P.Ziółkiewicz. 
 Zakończenie roku szkolnego było 
również okazją wręczenia uczniom kart 
rowerowych i motorowerowych, które 
uczniowie otrzymali z rąk zastępcy bur-
mistrza Gminy i Miasta Wtkowo Mariana 
Gadzińskiego. 
Dyrektor J. Fałdzińska podziękowała 
wszystkim pracownikom szkoły za rzetel-
ną pracę, często wykraczającą poza 
obowiązki służbowe, natomiast uczniom, 
życzyła wypoczynku, wakacyjnych przy-
gód i wielu radości. 

Część artystyczną wykonywali 
uczniowie klasy IIIa i IIIb gimnazjum, pod 
kierunkiem wychowawców: p. G. Pudło i 
p. H. Gulińskiej, dziękując wszystkim 
pracownikom szkoły za wieloletnią opie-
kę i możliwość kształcenia się w murach 
mielżyńskiej szkoły „... Zostaniecie w 
mej pamięci, kilka słów chcę Wam 
poświęcić, pozostaną te wspomnienia, 
jeszcze tyle do zrobienia, jeszcze tyle 
do zrobienia ... „. 

Co lubią uczniowie ? Wakacje 
„Nad nimi różowi się niebo, 
barwniejsze niż ogon stu pawi. 
Do lasu! Nad rzekę! Na łąkę! 
Niech wszystko ich cieszy i bawi!” 
 

Jeszcze jeden dzień, w ten ostatni przybyli do 
szkoły po odbiór tego, na co zasłużyli - 
uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i 
Gimnazjum w Mielżynie. 

W dniach 14 i 15 czerwca 2005 r. odbył się w Skorzęcinie XVI już Plener plastyczny, którego 
organizatorem jest Zakład Poprawczy w Witkowie.  



W dniu 27 czerwca o godz. 
11:30 w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Witkowie, odby-
ło się spotkanie Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego Rady Powiatu 
Gnieźnieńskiego. Spotkanie 
prowadził przewodniczący - 
p. Jan Rasała. 

Jako osoby zaproszone gościli: 
Burmistrz Gminy i Miasta Witko-
wo - Krzysztof Szkudlarek, za-
stępca Burmistrza - Marian Ga-
dziński, przewodniczący komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Porządku Publicz-
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Rada wysłuchała następują-
cych informacji i sprawoz-
dań: 
 
- informacji Burmistrza Gminy i 
Miasta o działalności międzyse-
syjnej, informacji o wykorzystaniu 
i rozliczeniu dotacji z budżetu 
gminy i miasta, sprawozdania z 

wykonania uchwały Rady doty-
czącej zasad zbywania nierucho-
mości gminnych; 
- informacji Dyrektora Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji o przy-
gotowaniu do sezonu letniego; 
- informacji Komendanta Komisa-
riatu Policji  o przygotowaniu 
Komisariatu do zabezpieczenia 
porządku publicznego w Ośrodku 
Wypoczynkowym w Skorzęcinie 
(informację przedstawił p.Mariusz 
Gielewski - Kierownik Sezonowe-
go Posterunku Policji w OW w 
Skorzęcinie). 
W ramach informacji międzyse-
syjnej Burmistrza dokonano po-
nadto za pomocą rzutnika pre-
zentacji zdjęć z pobytu przedsta-
wicieli gminy Witkowo w gminie 
niemieckiej Am Dobrock. Zdjęcia 
komentowali - Burmistrz i jego 
Zastępca.  
Podjęto następujące uchwały: 
- XXII/201/05 w sprawie wystą-
pienia do Wojewody Wielkopol-
skiego o objęcie postępowaniem 
komunalizacyjnym nieruchomości 

w Witkowie i Ćwierdzinie (spisy 
inwentaryzacyjne komunalizowa-
nego mienia zostały wyłożone do 
wglądu w Urzędzie GiM na pok. 
15); 
- XXII/202/05 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego działek w Witko-
wie; 

- XXII/203/05 w sprawie dokona-
nia zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2005r.; 
- XXII/204/05 w sprawie zmiany 
Statutu Związku Gmin Powidzkie-
go Parku Krajobrazowego. 
 
Radni podjęli również deklarację 
nt. przyjęcia Kodeksu Etyki Rad-
nego oraz w wyniku wcześniej-

szych dyskusji i kompromisów, 
przyjęli przedstawioną przez 
Burmistrza koncepcję tablic 
(napisów) na Pomniku Powstań-
ców Wielkopolskich w Witkowie. 
Kolejna sesja Rady Miejskiej 
planowana jest na dzień 30 wrze-
śnia 2005r. 

 
(B.R.M.) 

W dniu 30 czerwca 2005r.  
odbyła się XXII sesja  
Rady Miejskiej w Witkowie.  

Komisja  
Bezpieczeństwa 

nego - Ireneusz Kwapich oraz 
osoby reprezentujące służby 
powiatowe, które realizują zada-
nia związane z zabezpieczaniem 
miejsc publicznych. 

Tematy poruszane na 
spotkaniu dotyczyły kolejno: przy-
gotowania powiatowych służb 
publicznych do zabezpieczenia 
miejsc letniego wypoczynku 

(Akcja „Bezpieczne Wakacje”), 
sprawy Obrony Cywilnej w Po-
wiecie, działalności Powiatowej 
Straży Rybackiej oraz spraw 
bieżących będących w kompeten-
cji komisji. 

(W.R.) 

Z myślą o osobach bezrobot-
nych Gmina i Miasto Witkowo 
wzięła udział w konkursie o 

przyznanie grantu Ministerstwa 
Gospodarki i Pracy na dofinan-
sowanie projektu z zakresu 
działalności Gminnego Centrum 
Informacji w ramach Programu 

Wniosek przyjęty  

Informacje 

Aktywizacji Zawodowej Absolwen-
tów „Pierwsza Praca”.  Wśród 
wielu złożonych wniosków tylko 

osiem zakwalifikowało się do reali-
zacji, w tym wniosek gminy Witko-
wo. Po podpisaniu umowy gmina 
przystąpi do jego realizacji. 

(W.R.) 



 

Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny                     
Adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 
62-230 Witkowo Ul. Gnieźnieńska 1 
Zespół Redakcyjny: Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska,  
       Anna Kwapich, Krzysztof Dziel, Wiesława Rudnicka.  
 

Do wykonania okładki wykorzystana została fotografia pana Janusza Malinowskiego. 

tel: (061) 477 81 94 
fax: (061) 477 88 55 
e-mail:promocja@witkowo.pl  
www.witkowo.pl 
www.bip.witkowo.pl 
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Warsztaty te prowadził Konsultant Rozwoju 
Demokracji Lokalnej w Poznaniu - p. Iwona 
Jankowska. W czasie tego spotkania przygoto-
wano miedzy innymi wstępny projekt współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi, który bę-

1 sierpnia Grzegorz Wywiał 
8 sierpnia Krzysztof Wiącek 
22 sierpnia Ireneusz Kwapich 
29 sierpnia Andrzej Borowicz 
 

Dyżury odbywać się będą w Urzędzie Gminy i 
Miasta w Witkowie - pokój nr 23,  
w godz. od 14:00 do 15:00. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pełnią dyżu-
ry w następujących terminach: 
Roman Popek 1 i 8 sierpnia  
od godz. 15:00 do 16:00. 
Grzegorz Kaźmierczak 22 i 29  
sierpnia od godz. 15:00 do 16:00. 

Dyżury Radnych na sierpień 

Na podstawie §4 ust.2 Regulaminu Rady 
Miejskiej w Witkowie, stanowiącego załącznik 
do Statutu Gminy i Miasta  
(Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 74, poz. 1431 z 2003r.)   

Rada Miejska w Witkowie deklaruje: 
 1. Przyjąć Kodeks Etyki Radnego Rady 
Miejskiej w Witkowie, przestrzegać jego prze-
pisów i kierować się jego zasadami.  
 2. Deklaracja wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bogusław Mołodecki        

  
Kodeks Etyki Radnego Rady Miejskiej w 

Witkowie 
Preambuła 
Kodeks jest określeniem wartości i standar-
dów postępowania, którymi Radni Rady Miej-
skiej w Witkowie jako przedstawiciele miej-
scowej władzy samorządowej winni się kiero-
wać w swojej publicznej służbie. Kodeks 
wyznacza zasady postępowania Radnych w 
związku z wykonywaniem przez nich zadań 
publicznych. 
 

Zasady postępowania 
Artykuł 1 - Radni Rady Miejskiej wykonują 
służbę publiczną mając na względzie dobro 
wspólnoty samorządowej i poszczególnych 
jej mieszkańców. W szczególności Radni 
przestrzegają następujących zasad: 
1. praworządności 
2. bezstronności i obiektywizmu 
3. odpowiedzialności 
4. jawności i przejrzystości. 
 

Zasada praworządności 
Artykuł 2 
1. Radni Rady Miejskiej działają w ramach 
prawa i zgodnie z prawem, stawiając interes 
publiczny nad interesem osobistym. 
2. Radni Rady Miejskiej swoim działaniem 
dają wzór praworządności i pogłębiają zaufa-
nie mieszkańców do Rady 
3. Radni respektują konstytucyjną zasadę 
podziału władzy i nie ingerują w kompetencje 
organów wykonawczych Gminy. 

Deklaracja Rady Miejskiej w Witkowie podjęta w dniu 30 czerwca 2005r.w sprawie przy-
jęcia Kodeksu Etyki Radnego. 

Kodeks Etyki Radnego 

4. Radni respektują prawne zakazy i ograni-
czenia związane z pełnieniem funkcji radne-
go. 
5. Radni nie ujawniają informacji poufnych i 
nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych 
czy osobistych. 
 

Zasada bezstronności i obiektywizmu 
Artykuł - 3 Radni Rady Miejskiej w Witkowie: 
1. działają bezstronnie i bezinteresownie, nie 
ulegają żadnym naciskom; 
2. kierują się interesem wspólnoty samorzą-
dowej, przedkładając go nad własny interes 
osobisty, bądź interes prywatny innych osób i 
grup; 
3. nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, 
opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w 
których mają jakikolwiek interes osobisty; 
4. z tytułu sprawowanej funkcji nie czerpią 
korzyści materialnych czy osobistych. 
 

Zasada  odpowiedzialności 
Artykuł 4 - Radni Rady Miejskiej w Witkowie 
są odpowiedzialni przed mieszkańcami Gmi-
ny w zakresie sprawowanej funkcji publicz-
nej, nie unikają podejmowania trudnych de-
cyzji. 
 

Zasada  jawności  i  przejrzystości 
Artykuł 5 - Radni Rady Miejskiej: 
1. udzielają mieszkańcom Gminy wyczerpu-
jących informacji o realizacji zadań publicz-
nych, m.in. na spotkaniach z mieszkańcami; 
2. dbają o dobre stosunki międzyludzkie 
zarówno między sobą jak i w kontaktach z 
mieszkańcami, cechuje ich uprzejmość i 
życzliwość; 
3. nałożone obowiązki wykonują rzetelnie, z 
szacunkiem dla innych; 
4. udzielają przedstawicielom mediów rzetel-
nych informacji o pełnionej funkcji. 
 

Postanowienia  końcowe 
Artykuł 6 - Radni Rady Miejskiej w Witkowie 
deklarują przestrzeganie przepisów Kodeksu 
i kierowanie się jego zasadami. 

 
(B.R.M.) 

W dniach 21, 22 i 23 czerwca 2005r. odbyły się 
zebrania mieszkańców Osiedli Nr 1, 2, 3, 4  i 5 w 
Witkowie, w ramach konsultacji społecznych na 
temat uczczenia pamięci Papieża Jana Pawła II.  
Konsultacjom poddano trzy propozycje: propozy-
cję zmiany nazwy dotychczasowej ul.Podgórnej i 
ul.Armii Poznań (do ul.Czerniejewskiej) i nadanie 
im nazwy Jana Pawła II, propozycję nadania 
imienia Jana Pawła II placowi zabaw przy 
ul.Poznańskiej i propozycję nadania imienia Jana 
Pawła II rondu przy ul.Poznańskiej. Celem kon-
sultacji ograniczonych do mieszkańców Witkowa 
było wyłonienie jednej z przedstawionych możli-
wości. Mieszkańcy Osiedli wyrazili opinie w for-
mie uchwał ogólnego zebrania, najwięcej głosów 
zyskała propozycja nadania nazwy Jana Pawła II 
rondu. W oparciu o wyniki konsultacji, na wrze-
śniową sesję Rady Miejskiej zostanie przygoto-
wany projekt uchwały w tej sprawie. 
A jakie jest Państwa - mieszkańców gminy zda-
nie na ten temat? Za pośrednictwem niniejszego 
informatora kierujemy do Państwa ankietę, wyra-
żając nadzieję, że spotka się ona z szerokim 
odzewem. Publikowana poniżej ankieta jest rów-
nież dostępna na stronie internetowej urzędu 
(www.witkowo.pl). 
 
Ankieta dla pełnoletnich mieszkańców 

Gminy i Miasta Witkowo 

* postaw znak  X  przy wybranej propozycji 
Po wypełnieniu ankiety można ją przynieść do 
sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta (pok.21) lub 
wysłać pocztą.     

(B.R.M.) 

Ankieta 

zmiana nazwy dotychczasowej 
ul.Podgórnej i ul.Armii Poznań  
(do ul.Czerniejewskiej) i nadanie 
jej nazwy Jana Pawła II 

  

nadanie im. Jana Pawła II placowi 
zabaw przy ul.Poznańskiej 

  

nadanie im. Jana Pawła II rondu 
przy ul.Poznańskiej 

  
* 

 

 

 

dzie analizowany na najbliższych posiedze-
niach Komisji Rady Miejskiej oraz zapoznano 
się ze sposobem dotowania organizacji poza-
rządowych. Na warsztatach tych wybrano też 
zespół konsultacyjny d/s współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi - p. Iza Piaskowska, 
p. Marina Goch, p. Arleta Bekas i p. Marian 
Musielski oraz koordynatora, który będzie 
łącznikiem między organizacjami pozarządo-
wymi, a Urzędem - p. Stanisława Antoszczy-
szyna.  

(M.G.) 

„Przejrzysta Polska” 
W dniu 7 lipca 2005 r. w 
Urzędzie GiM w Witkowie 
odbyły się kolejne warszta-
ty związane z opracowa-
niem i wdrożeniem progra-
mu współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi.  

mailto:e-mail:promocja@witkowo.pl
http://www.witkowo.pl
http://www.bip.witkowo.pl
http://www.witkowo.pl)
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Podsumowanie Dni Witkowa
W dniach 24-26 czerwca mieszkańcy gminy licznie uczestniczyli w obchodach Dni Witkowa,
które upłynęły pod znakiem zabawy,pokazów, konkursów i występówzespołów.

W dniu 24 czerwca w sali kinowej Klubu
Garni zonowego zorga nizow ano wieczór
teatralny, podczas którego swoje umiejętności
zaprezentowały dzieci z przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu gminy oraz
młodzież z Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

Wieczór tego dnia młodzież i dorośli mile spędzili
przy muzyce na placu targowym.
Dzień 25 czerwca rozpoczął się na stadionie
miejskim w Witkowie od rozgrywek turniejów w
tenisie ziemnym, dla dorosłych i dla dzieci.
Uczestnicy walczyli o puchar Burmistrza Gminy.
W tym samym czasie również na stadionie
odbywały się Międzygminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze, a po nichMistrzostwa Sołectw Gminy
wpiłce nożnej.
Wgodzinach popołudniowych na placu targowym
przed rozpoczęciem VII Międzypowiatowego
Przeglądu Piosenki Strażackiej oficjalnego
otwarcia „Dni Witkowa” dokonałBurmistz Gminy i
Miasta Witkowa Krzysztof Szkudlarek.

Przez kolejne godziny, obecnych na placu
targowym bawił Gminny Chór Seniorów „My
Młodzi”, gwiazda wieczoru Elwira Dąbrowska
oraz zespół Format. Na zakończenie wieczoru na
niebie rozbłysły się przepiękne, kolorowe i
rozświetlające niebo sztuczne ognie.
26 czerwca rozpoczął się bardzo wcześnie od
zawodów wędkarskich nad Jeziorem Niedzięgiel,
wSkorzęcinie.
Ważnym wydarzeniem tego dnia była Msza
Święta w intencji Mieszkańców Gminy w kościele
p.w.św. Mikołaja w Witkowie, po której p. Piotr
Lesiak odegrał hejnał gminy z wieży kościelnej.
Urocz ystości kontynuowano na stadionie
miejskim gdzie odbył się dalszy ciąg mistrzostw
Gminy wtenisie ziemnym, mecz piłki nożnej, a na
placu targowym podsumowanie Przeglądu
Twórczości Dzieci i M łodzieży - Koncert
Laureatów Witkowo 2005.
W trakcie niedzielnego popołudnia wręczono
nagrodyi wyróżnieniaHonorowymDawcom Krwi.
Med a le za zas ługi dla Wo jewództw a
Wielkopolskiego otrzymali: Wanda Rakoczy-
Pankowska, Marian Goch i Józef Krystyjanc.
Wręczenia dokonał w imieniu Marszałka Woj.

Wielkopolskiego Przewodniczący Sejmiku p.
PawełArndt.
Poza tym nagrody i wyróżnienia wręczono m.in.:
uczestnikom Gminnego Konkursu „Nasze
Witkowo”, uczestnikom „Gminnego Konkursu
Ortograficznego ”. Wiele o sób podziwiało
wystawę Koła Hafciarskiego „Róże”, wystawę i
pokazy Gminnego Klubu Modelarskiego „Sokół”
oraz wystawęmilitariów wojskowych.
W ostatni wieczór „Dni Witkowa” mieszkańcy
świętowali przy wys tępach zaproszonych
zespołów, a mianowicie: występie zespołu
„Arhed” z Poznania, występie „Kapeli znad
Baryczy” oraz zespołu „Duet”, który bawił do
północy.

Zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych
Straży P ożarnych, Druży n kob iecych i
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych są tradycją
polskiego pożarnictwa.
Zawody te są sprawdzianem w zakresie
znajomości taktycznych i technicznych użycia
sprzętu pożarniczego, a przede wszystkim
możliwości rywalizacji OSPo prymat w poziomie
wyszkolenia.
Od szeregu lat tradycyjnie spotykają się
uczestnicy zawodówz trzech gmin: Czerniejewa,
Niechanowa i Witkowa, co sprawia, że zawody
są atrakcyjniejsze i uczą współpracy przy
g ro źnie j s zyc h poż a rac h . Go s po d arz
tegorocznych zawodów Burmistrz Gminy i
Mia sta - Krzy sztof Szkud larek dokonał
uro czyste go otwarcia zawodów, wita jąc
przybyłych: Starostę Gnieźnieńskiego - Jacka
K o w als k i ego , za st ępcę Ko m end a nta
Powiatowego PSP w Gnieźnie - brygadiera
Andrzeja Klimuka, Burmistrza Miasta i Gminy z
Czerniejewa - Jana Kulpińskiego, Wójta Gminy
Niechanowo -Eugeniusza Zamiarę.
Ochotnicze Straże Pożarne rywalizowały w
konkurencjach:
- sztafeta na pożarniczym torze przeszkód
-bojowa z użyciem wody
W kateg orii OSP s tartowało 9 sekcji :
Czerniejewo - 2 sekcje, Niechanowo - 3 sekcje
oraz z Witkowa - 4 sekcje.
Najlepszą jednostką okazała się OSP Witkowo

Zawody Sportowo-Pożarnicze

zajmując Imiejsce uzyskując wynik :
- z sztafety - 67 pkt. i ćwiczeń bojowych- 56 pkt.
czyli razem 123 pkt.
Następna jednostka to OSP Niechanowo, która
uzyskała 128 pkt., Ruchocinek - 131 pkt.,
Wiekowo - 143 pkt., Gurówko - 162 pkt.,
Trzuskołoń - 163 pkt., Żydowo - 172 pkt.,
Czerniejewo - 219 pkt. Jednostka OSP Skorzęcin
została zdyskwalifikowana - zabrakło szczęścia,
gdyż zawiódłsprzęt.
Pierwszy raz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
startowały według regulaminu CTIF.
W zawodach brały udział zespoły dziewcząt,
chłopców oraz zespoły mieszane (dziewczęta i
chłopcy) zaliczani doklasyfikacji chłopców. Prawo
startu przysługiwało zawodnikom w wieku od 12
do 16 lat.
Konkurencje MDP polegały na rozwinięciu
bojowym - pokonując przeszkody takie jak: rów
wodny,płotek, tunel, kładkę, napełnienie zbiornika
5 litrami wody, rozróżnienie sprzętu pożarniczego
iumieszczenie go wewłaściwym miejscu,budując
linię gaśniczą z 4-ch odcinków węży, wykonując
kilka węzłów, a mianowicie: ciesielskiego,
masztowego i zabezpieczającego linię gaśniczą.
Każda drużyna otrzymywała premię punktową za
średni wiek uczestnika, od premii punktowej
odliczało się zmierzony czas w sekundach oraz
punktykarne wprzeliczeniu1 pkt =1 sekunda.
W zawodach uczestniczyło 8 drużyn MDP -
chłopcyplus mieszane.
Pierwsze miejsce zajęła MDP Czerniejewo
uzyskując 1054 pkt., drugie miejsce dla MDP
Ruchocinek - 1027 pkt., trzecie miejsce - MDP
Jarząbkowo -1002 pkt., czwarte -MDP Wiekowo-
1000 pkt., piąte - MDP Niechanowo - 990 pkt.,
szóste - MDP Gurówko - 990 pkt., siódme - MDP
Witkowo - 959 pkt. i ósme - MDP Trzuskołoń - 947
pkt.
W kategorii MDP dziewcząt startowały 3 drużyny.
Pierwsze miejsce zajęła MDP z Czerniejewa -
1008 pkt. a następnie - MDP Niechanowo i MDP
Gurówko.
Nad przebiegiem zawodów czuwała komisja
sędziowsk a w sk ład, której w ch od zili
funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP z
Gniezna, a sędzią głównym był st. kpt Marek
Wegner.
Zwycięzcy z poszczególnych gmin zostali
obdarowani pamią tkowymi dyplomami i
pucharami.

Już po raz piąty drużyny reprezentujące sołectwa
gminy i miasta Witkowo rywalizowały ze sobą w
piłce nożnej 6-io osobowej.Tym razem w ramach
obchodów DNI WITKOWA, które odbywały się na
stadionie miejskim w Witkowie w dniach 25 - 26
czerwca 2005roku.
Głównym celem tych mistrzostw było krzewienie
kultury fizycznej poprzez popularyzację gry w
piłkę nożną oraz propagowanie aktywnego
spędzania czasu wolnego.
Do mistrzostw zgłosiła się rekordowa licyba
sołectw,bo aż14.
W sobotę - 25.06.2005 r. odbyły się eliminacje w
grupach, systemem „każdy z każdym”, w wyniku
którego ustalono drużyny, które spotkają się w
półfinałach :
grupa I- Sokołowo, Mielżyn, Malenin
grupa II - Jaworowo,Ruchocinek, Chłądowo
grupa III - Małachowo Złych Miejsc, Gorzykowo,
Kamionka,Skorzęcin
grupa IV - Kołaczkowo, WSA „TĘCZA”. Czajki,
Ostrowite Prymasowskie
W niedzielę - 26.06.2005 r. spotkały się w
półfinałach :
Sokołowo -Małachowo Złych Miejsc - wynik 2 -1
Jaworowo - Kołaczkowo - wynik 2-3
W meczu o 3 - 4 miejsce spotkały drużyny, które
przegrały mecze w półfinałach :
Jaworowo - Małachowo Złych Miejsc - wynik 2 - 1

Mistrzostwa Sołectww Piłce Nożnej

c.d. str.16



A w meczu finałowym spotkali się zwycięzcy
meczy półfinałowych:
Sokołowo - Kołaczkowo - wynik 1 - 1 karne 2 -1
dla Sokołowa
Ostateczna kolejność mistrzostw po rozegraniu
22 meczy,wygląda następująco :
I miejsce - Sokołowo
IImiejsce - Kołaczkowo
III miejsce - Jaworowo
IV miejsce - Małachowo Złych Miejsc
Po d s um o wa n ie i w ręc z e nie na g ró d
ufundowanych przez organizatorów mistrzostw
odbyło się na Placu Targowym w Witkowie.
Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek i
jego zastępca - Marian Gadziński wręczyli
pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe w
postacipiłek nożnychdla wszystkich startujących
zespo łów. Zwycięskie zespoły otrzymały
dodatkowo pamiątkowe puchary oraz bony
towarowe na zakup sprzętu sportowego.
Dużym powodzeniem cieszyły się również
konkurencje sportowo-rekreacyjne.

W drugim dniu obchodów Dni Witkowa na Placu
Targowym w Witk owie zorg aniz owan o
konkurencje sportowo-rekreacyjne dla dzieci i
młodzieży oraz osób dorosłych, które cieszyły się
dużym powodzeniem wśród mieszkańców naszej
gminy.
Rywalizowano w takich konkurencjach jak : rzut
lotką do tarczy, rzut piłką, lekarską, żonglowano
piłką nożną, skakano na czas skakanką oraz
podnoszono ciężarek o wadze 17,5 kg. W tej
ostatniej konkurencji startowali najmocniejsi
mieszkańcy gminy i miasta, a zwycięzcą został
Dariusz Serdyński, który podniósł ciężarek aż 29
razy w czasie 30 sekund, przed Grzegorzem
Kułagą 21 razy i Mariuszem Serdyńskim - 17
razy.
Zwycięzcy tej konkurencji otrzymali z rąk
Burmistrza Gminy i Miasta - pamiątkowe nagrody
rzeczowe - sprzęt do uprawiania kulturystyki oraz
koszulki sportowe ufundowane przez redakcję
gazety „Przemiany NaSzlaku Piastowskim”.
W pozosta łych konkurencjach sportowo-
rekreacyjnych nagrodami był sprzęt rekreacyjny-
materace dmuchane, rakietki do gry w kometkę,
tarcze do rzutów lotkami, piłki siatkowe, skakankii
deskorolki, którymi obdarowano zwycięzców i
uczestników konkurencji.

Otwarcia przeglądu dokonał V-ce Prezes
Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w
Gnieźnie -Marek Gotowała wraz z Burmistrzem
Gminy i Miasta - Krzysztofem Szkudlarkiem. Nad
całością przeglądu czuwała komisja sędziowska
w składzie: Danuta Plucińska - Przewodnicząca i
członkowie -Stanisław Rajkowski i Gertruda
Polak. W przesłuchaniach uczestniczyło 13
solistów i zespołów. Wykonywali oni po dwa
utwory, w tym jeden o tematyce pożarniczej.
Oceniani byli w dwóch kategoriach - od 19 lat i
pozostali wykonawcy.
W kategorii do19 latpierwsze miejsce przyznane
zostało Katarzynie Krzewińskiej z Gimnazjum
Witkowo, drugie - Magdalenie Dominiak z
Gimnazjum Witkowo, a trzecie Jessice

KonkurencjeSportowo-Rekreacyjne

VII Międzypowiatowy Przegląd Piosenki
Strażackiej

Plewińskiej - reprezentującej OSP Kołaczkowo,
powiatWrześnia.
W kategorii powyżej 19 lat - pierwsze miejsce
zajął Klub Seniora „Chabry” z Łopienna, drugie
miejsce - „Złoty Liść” z Domu Kul tury
Trzemeszno, a trzecie miejsce - Gminy Klub
Seniora„My Młodzi”z Witkowa.
Pozostałym wykonawcom komisja przyznała
wyróżnienia.
Zwycięzcy otrzymali puchary od Starosty
Gnieźnieńskiego - Jacka Kowalskiego oraz
nagrody rzeczowe od Burmistrza Gminy iMiasta
w Witkowie - Krzysztofa Szkudlarka. Każdy
uczestnik otrzymał pamiątkowy buton i na
wzmocnienie - grochówkę ufundowaną przez
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w
Poznaniu.

Zawody przeprowadziła komisja sędziowska -
Koło Nr 20 Polskiego Związku Wędkarskiego w
Witkowie w składzie:Tadeusz Brodowski,Marian
Musielski i Jerzy Brodowski.
W zawodach wystartowało 12 zawodników a
zwycięzcamizostali :
I miejsce - Sławomir Polak - za złowienie 4,47
kg ryb
II miejsce - Zygmunt Muszalski - za złowienie
1,27 kgryb
III miejsce -Bogdan Paruszewski - za złowienie
1,15 kgryb
Najczęściej w sieci naszych wędkarzy wpada ły -
leszcze,płocie,okonie.
Komisja sędziowska nie zanotowała żadnych
protestów na przeprowadzone zawody.
Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek
dla najlepszych wędkarzy zterenugminyimiasta
ufundował i wręczył pamiątkowe puchary na
uroczystym podsumowaniu, które odbyło się na
Placu Targowym w Witkowie.

Jury w składzie: przwodnicząca: Małgorzata
Pietrzak-Sikorska, członkowie: Dobrosława
Czempińska, Małgorzata Kowalczyk, Wiesława
Papiewska, Danuta Goch, Barbara Ogórek,
sekretarz: Michał Bocheński, po przesłuchaniu
44 podmiotów wykonawczych przyznało tytuł
Laureata X Przeglądu Twórczości Dzieci i
Młodzieży, Marcinowi
Średzińskiemu ze SPnr 3, Ewelinie Średzińskiej
z Gimna zjum z Wi tkowa ,

Oliwii Antczak ze SP nr 3, „Grupie
Pomysłowego Radomira” i Dawidowi Kułaga ze
ZS-PiG w Mielżynie,Grupie ekologicznej i Emilii
Kozielskiej ze SP w Gorzykowie, Chórkowi
„Tęcza” ze SP nr 2, Angelice Marszałek,
Katarzynie Krzewińskiej i Zespołowi „1990” z
Gimnazjum wWitkowie, Zespołowi „Muzykanci”i
„Belcanto” z OKSiR-u z Witkowa, Damianowi
Bra uerowi, Krz yszto fowi K urow skiemu i
Krystianowi Heleńskiemu ze SP w Witkowie,

grupie 5-latków z PW
w Witkowie, Teatrowi „Amigos” z OKSiR-u w
Witkowie, Teatrowi klasy 6 zSP nr3, Mateuszowi
Żurawskiemu i Teatrowi „Przyjaciel Diabła” ze
ZS-PiG z Mielżyna, Kołu Teatralnemu „Maska” z
Gimnazjum w Witkowie,
Grupie III i IV z PM w Witkowie, „Zajączkom” z

Zawody Wędkarskie

Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
Witkowo 2005

w kategorii „Wiersz”:

w katego rii
„Piosenka”:

w
kategorii „Inscenizacja”:

w kategorii „Taniec”:

PW w Witkowie, Dziec iom z Ochronki,
Przedszkolakom i Grupie „Missaruu” z ZS-PiG w
Mielżynie, Zespołowi „Tik Tak”z ZPw Gorzykowie,
Zespołowi „Kleksik”, „Kleks” i „Gawęda” ze SP nr
2, Zespołowi „Milena Techno” ze SP nr 3, w
kategorii Utwór instrumentalny: Tomaszowi
Makowskiemu iBarbarze Safaryn ze SPnr2.

W czasie trwania trzeciego dnia obchodów Dni
Witkowa na stadionie miejskim w Witkowie
rozegrano bardzo atrakcyjne spotkania pomiędzy
drużynami - sędziów piłkarskich a zespołami
Gminnego Klubu Sportowego „Vitcovia” Witkowo.
Mecze trwały po 30 minut a tym najbardziej
sprawiedliwymbył kol. JózefRatajczyk.
W pierwszym meczu spotkały się - pierwsza
drużyna GKS „Vitcovia” i sędziowie RP. Lepsi
okazali się nasi najlepsi piłkarze pokonując rywali
w stosunku 5 - 0. W drugim meczu sędziowie RP
okazali się lepsi od drugiej drużyny GKS
„Vitcovia” strzelając im 4 bramki przy jednej
straconej. W trzecim spotkaniu zagrali Old-Boye
„Vitcovii” z sędziami RP i doznali porażki w
stosunku 1 - 3.

Je dną z atrak cji n iedzielny ch imp rez
towarzyszących w ramach Dni Witkowa były
widowiskowe i rozbudzające entuzjazm widzów
zawody o tytuł „Pączusia Gminy”. Zasady były
proste - kto zje więcej pączków w czasie 60
sekund. Pierwsze pączki były wręcz „połykane”,
następne były już „gryzione” i coraz trudniej
„przechodzi ły” przez gardła zawodników.
Uczestnikamibyli - najmłodsi nawet 6-io latkowie,
młodzież i starsi w liczbie 38 zawodników i
zawodniczek. Trzy osoby zjadły po 3 pączki . Do
finału przystąpiły dwie osoby - Dariusz Serdyński i
Szymon Siuda,którzy tym razem zjedli po4 pączki
i zajęli równorzędne pierwsze miejsce. Burmistrz
Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek dla
najbardziej lubiących pączki wręczył nagrody od
sponsora - PH „HAWA” Pana Jana Walczaka z
Gniezna - talon na 20 litrów paliwa, atlas
samochodowy Europy i inne drobne upominki.

obchodów DniWitkowa, byli:
Firma Kubiak z Witkowa, Bank Spółdzielczy w
Wit kowie , „ELGAS-MOTORS” Gniezno,
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Witkowie,
„ALCO-PEGRO” - Ko łaczkowo, Gminna
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Witkowie,
„KOS-POL” - Kołaczkowo, Zakład Gospodarki
Komunalnej w Witkowie, Sklep „EURO-SAM”
Wiesław Wojtyra, 33 Baza Lotnicza w Powidzu -
Klub Garnizonowy w Witkowie, „ALCO - WEND” -
Gniezno, Młyn Gospodarczy Witkowo - Krzysztof
Lisiecki, Przedsiębiorstwo „ KUPEX” z Witkowa,
Radosław Tomaszewski - Września, Firma
„MIZET” - z Kalisza, Usługi Rozrywkowo -
Kulturalne - Andrzej Kaszuba - Antoni Juhlke,
Firma „HAWA” z Gniezna, Autobusowe Usługi
Przewozowe „JAH” - Janusz Mroziński z
Mielżyna.

Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji, Gminny Klub Modelarski „Sokół”,
sekcja tenisa ziemnego, sekcja szachowa, Urząd
Gminy i Miasta w Witkowie, Klub Garnizonowy,
Komisa riat Policji, HDK PCK Witkowo,
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne
„Promyk” Gniezno - koło w Witkowie, Polski
Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów- koło w
Witkowie, Gminny Klub Seniorów „My Młodzi”,
Zak ład Gospodarki Komunalnej, placówki
oświatowo-wychowawcze, z terenu gminy, 33
Baza Lotnicza, Ochotnicza Straż Pożarna
Witkowo, Polski Związek Wędkarski koło nr 20,
witkowskie koło kolekcjonerów.

nad imprezą sprawowali:
Gazeta „Przemiany na Szlaku Piastowskim”,
Radio „Merkury” iRadio „Eska” orazTVP3,
Organizatorzy bardzo se rdecznie dziękują
sponsorom oraz patronatom medialnym za
pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu tak
ważnych dla mieszkańców gminy dni.

Mecz piłkarski :SędziowieRP -GKS„Victovia”

Zawody o tytuł „Pączusia Gminy”

Sponsorami

Organizatorami byli:

Patronat medialny

(UGiM)
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