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Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego 2011

Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania 

hejnału Witkowa i krótkiego występu „Kapeli 

Odjazdowej”, po którym głos zabrał burmistrz 

Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof 

S z k u d l a r e k .  P o w i t a ł  w s z y s t k i c h  

zgromadzonych w hali oraz zaproszonych 

gości, wśród których znaleźli się: Piotr 

Gruszczyński - Senator RP, Zdzisław Kujawa - 

P r z e w o d n i c z ą c y  R a d y  P o w i a t u  

Gnieźnieńskiego, Telesfor Gościniak 

i Krystyna Żok - radni Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego, Alina Kujawska - Matanda - 

r e p r e z e n t u j ą c a  S t a r o s t ę  P o w i a t u  

Gnieźnieńskiego oraz trenerzy, prezesi 

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

pozarządowych z terenu gminy. Zgodnie 

z tradycją w podsumowaniu roku sportowego 

wziął udział także gość honorowy, którym 

w tym roku była Karolina Koszela - 

reprezentantka Polski w boksie. 

-  Pr zy  okaz j i  t radycy jnego już  

„ P o d s u m o w a n i a  G m i n n e g o  R o k u  

Sportowego” zwracamy uwagę na wydarzenia 

sportowe i naszych sportowców, którzy 

odnoszą sukcesy na arenach gminy, powiatu, 

województwa, a nawet kraju. Osobiście 

zawsze podziwiam ludzi, którzy wytrwale 

dążą do poprawiania swoich wyników, nie boją 

się sportowej rywalizacji i chcą być wciąż lepsi. 

Wszyscy wiemy jak ważną dziedziną życia jest 

sport. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, 

że zdrowa gmina to gmina wysportowana, 

dlatego cieszę się kiedy patrząc na sukcesy 

s p o r t o w c ó w,  w i d z ę  z a d o w o l e n i e  

i zaangażowanie, które przekłada się na 

szerzenie kultury i sportu w naszej gminie. 

Chcę gorąco podziękować zawodnikom, 

trenerom i działaczom, bo wiem, że osiągając 

tak dobre wyniki promujecie nie tylko siebie, 

ale również całą Gminę Witkowo. Miniony rok 

uważam za jeden z najważniejszych na 

przestrzeni ostatnich lat. Zrealizowaliśmy 

w ie l e  i nwes ty c j i ,  spoś ród  k tó r y ch  

najważniejszą i najbardziej oczekiwaną była 

hala sportowa, w której się właśnie 

znajdujemy. Stworzyła ona doskonałe 

warunki do uprawiania różnych dyscyplin 

sportowych. Po dwóch miesiącach jej 

użytkowania widzimy jak była potrzebna 

lokalnej społeczności. Możemy pochwalić się 

dzisiaj bardzo dobrym zapleczem sportowym 

w  G m i n i e ,  k t ó r e  j e s t  w y n i k i e m  

zapotrzebowania mieszkańców, dlatego 

jeszcze raz chcę gorąco podziękować 

wszystkim i życzyć kolejnych sukcesów - mówił 

Krzysztof Szkudlarek. 

Po przemówieniu burmistrza przystąpiono 

do wyróżnienia pamiątkowymi pucharami 

sportowców, którzy osiągnęli najlepsze wyniki 

w minionym roku. Wyróżnieni zawodnicy 

reprezentowali liczne kluby sportowe 

działające na terenie gminy: UKS „Iskra” 

działający przy Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Witkowie, UKS „Dwójka” działający przy 

Szkole Podstawowej nr 2, UKS „Olimp” 

działający przy Szkole Podstawowej nr 3, UKS 

„Sokoły” z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w 

Mielżynie, UKS „Orły” ze Szkoły Podstawowej 

w Gorzykowie, UKS „Błysk” reprezentujący 

Ze spó ł  S zkó ł  Ponadg imnaz ja lny ch  

im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, 

GKS „Vitcovia”, UKS OKSiR ORLIK, UKS 

„Organ i za t o r ”  p rowadzą cy  s ek c j ę  

modelarstwa „Sokół” i sekcję tenisa 

ziemnego, Witkowski Ośrodek Szkolenia 

Kierowców - LOK Witkowo oraz sekcję 

szachową „Jurand”. Ponadto Podsumowanie 

Gminnego Roku Sportowego było okazją, by 

wyróżnić zawodników, którzy brali udział 

w IX edycji Mistrzostw Gminy Witkowo 

w Halowej Piłce Nożnej, czym również 

przyczyniali się do promowania kultury 

fizycznej wśród mieszkańców miasta. 

Witkowscy sportowcy oraz ich trenerzy 

i opiekunowie z dumą i honorem odbierali 

pamiątkowe statuetki z rąk zaproszonych 

gości, którzy byli pod wielkim wrażeniem 

liczby zawodników reprezentujących Gminę 

Witkowo na różnych arenach sportowych. 

Podczas wręczania nagród na nudę nie 

mogli narzekać mieszkańcy zgromadzeni 

w hali, o co zadbali tancerze sekcji tańca 

nowoczesnego, działającej przy Ośrodku 

Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie oraz 

muzycy z „Kapeli Odjazdowej”, którzy swoimi 

występami uświetnili czwartkową uroczystość.

Po uhonorowaniu sportowców głos zabrał 

gość honorowy uroczystości, czyli Karolina 

Koszela, która chwilę wcześniej otrzymała od 

burmi s t r za  Kr zysz to fa  Szkud larka  

pamiątkowy grawerton i bukiet kwiatów. 

Sportsmenka reprezentująca klub sportowy 

„ S t e l l a ”  G n i e z n o  o p o w i e d z i a ł a  

zgromadzonym o swoich licznych sportowych 

sukcesach, do których zaliczyć można m.in.: 

pięć tytułów mistrzyni Polski w boksie, 

dwukrotne zdobycie pucharu Polski oraz tytuł 

najlepszego sportowca Gniezna w 2011r. 

Karolina Koszela powiedziała, że trenowanie 

boksu stanowi całe jej życie i poświęca na to 

każdą wolną chwilę. Podpowiedziała także 

młodym sportowcom z Witkowa, że aby 

osiągać dobre wyniki trzeba wkładać w swoje 

treningi bardzo dużo pracy i serca, bo tylko 

dzięki pełnemu zaangażowaniu można 

odnieść znaczące sukcesy. Zaznaczyła jednak 

także, że uprawiając sport nie można 

zapominać o nauce, w której jak przyznała 

także odnosi spore sukcesy. Na koniec 

bokserka zachęciła młodych ludzi do 

uprawiania tej dyscypliny sportu i zapewniła, 

że jeśli w Witkowie znajdą się chętni do jej 

uprawiania, to wraz ze swoimi trenerami 

pomogą w utworzeniu tutaj filii swojego 

klubu, w której witkowianie mogli by trenować 

boks.

Następnie przyszedł czas na przemówienia 

zaproszonych gości, którzy gratulowali 

sportowcom tak dobrych wyników osiąganych 

w różnych dyscyplinach oraz podkreślali fakt, 

że Gmina Witkowo posiada bardzo dobrze 

zorganizowane zaplecze sportowe, które 

sprzyja osiąganiu tak dobrych wyników przez 

lokalnych zawodników. Senator Piotr 

Gruszczyński i Przewodniczący Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego Zdzisław Kujawa byli pod 

w r a ż e n i e m  l i c z b y  s p o r t o w c ó w  

reprezentujących Gminę Witkowo, zachęcali 

ich, by postawili swoje życie na sport, dzięki 

któremu młody człowiek kształtuje nie tylko 

swoją sylwetkę, ale przede wszystkim swój 

charakter.

Na zakończenie głos ponownie zabrał 

Krzysztof Szkudlarek, który podsumował całą 

uroczystość i jeszcze raz podziękował 

sportowcom, działaczom oraz wszystkim 

osobom, które przyczyniają się do rozwoju 

i promocji sportu w Gminie Witkowo.

(W.D.)
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W czwartek 1 marca br. w Hali Widowiskowo - Sportowej odbyło się uroczyste 

„Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego 2011”. Czternasta edycja tej 

imprezy zgromadziła wielu mieszkańców miasta, zaproszonych gości oraz 

sportowców, którzy otrzymali z rąk przedstawicieli władz samorządowych 

podziękowania za osiągane wyniki sportowe i reprezentowanie Gminy Witkowo 

w minionym roku.

Zdjęcia z uroczystości znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
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Szkolenie zorganizowane przez Związek
Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego

i plastycznych z terenu Gminy Witkowo oraz 

Gminy Powidz.  Wszyscy uczestnicy 

z zaciekawieniem wysłuchali materiału 

przedstawionego przez Panią Marzenę 

Federowicz, która zapoznała uczestników 

szkolenia z walorami Powidzkiego Parku 

Krajobrazowego i zachęciła do prowadzenia 

zajęć w przestrzeni społeczno - przyrodniczej 

parku. 

(S.J)

W/w spotkanie przeprowadzone było 

w ramach cyklu szkoleń pt. „Walory 

p r z y r o d n i c z e  P o w i d z k i e g o  P a r k u  

Krajobrazowego i obszarów Natura 2000 

w e d u k a c j i  d z i e c i  i  m ł o d z i e ż y ” .  

Przedsięwzięcie to ma na celu edukację 

ekologiczną dzieci, młodzieży, nauczycieli 

i społeczności lokalnej oraz promowanie 

walorów PPK. Na spotkanie zostali zaproszeni 

nauczyciele różnych przedmiotów nie tylko 

przyrodniczych, ale także humanistycznych 

21.02.br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się szkolenie 

zorganizowane przez Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 

Jak można miło spędzić wolne popołudnie
w czasie ferii?

kalendarze i  karmniki dla ptaków 

ufundowane przez Radę Sołecką Małachowa 

Złych Miejsc. 

Zaproszeni goście ufundowali dzieciom 

pączki i cukierki.

Na zakończenie Ola Kierzek i Weronika 

Szcześniak podziękowały gościom za 

przybliżenie spraw związanych z ochroną 

zwierząt i lasów oraz zaprosiły ich na kolejne 

spotkanie. 

(A.K.)

Podczas spotkania dzieci mogły obejrzeć 

prezentację multimedialną o zwierzętach 

żyjących w lesie oraz wysłuchać opowieści 

o gospodarce leśnej, którą przedstawili 

zaproszeni goście. 

Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane 

pytania i wzięły udział w konkursach 

przyrodniczych, które prowadzili zaproszeni 

goście. Dla osób, które aktywnie brały udział 

w spotkaniu przewidziane zostały atrakcyjne 

nagrody takie jak: książki, zakładki, 

23 lutego br. w Świetlicy Wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc odbyło się 

spotkanie z Łowczym Koła Łowieckiego Nr 99 „Krzyżówka” Panem Jarosławem 

Olejniczakiem oraz Strażnikiem Łowieckim Koła Nr 99 „Krzyżówka” Panem 

Grzegorzem Kaźmierczakiem.  

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza 

dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w cyklicznych 

warsztatach gry na instrumentach dętych blaszanych 

i drewnianych. Oferta adresowana jest zarówno do osób 

początkujących, jak również zaawansowanych w grze na 

instrumentach dętych. Informacje pod tel. 61 477 92 77.

OKSiR ZAPRASZAOKSiR ZAPRASZA
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Kobiece święto u emerytów

i dobrym cieście z Gminnej Spółdzielni 

z Witkowa wszyscy mężczyźni odśpiewali 

„sto lat”.  Nad oprawą muzyczną czuwał 

Witold Biegalski przygrywając na akordeonie. 

Swoje umiejętności zaprezentował jak zawsze 

zespół śpiewaczy, śpiewając znane piosenki. 

W miłej i przyjemnej atmosferze siedzieliśmy 

przy kawie, wspominając dawne czasy. 

N a z a k o ń c z e n i e  p r z e w o d n i c z ą c y  

poinformował wszystkich uczestników 

o organizowanych imprezach w tym roku 

zachęcając do brania w nich udziału.

(M.W)

Udział wzięły także członkinie koła 

Hafciarskiego „Róże” i panie pracujące 

w poszczególnych komisjach: Socjalno-

Bytowej, Profilaktyki Zdrowotnej oraz Kultury 

i Organizacji Czasu Wolnego. Na powyższe 

spotkanie przybył burmistrz Krzysztof 

Szkudlarek, który wszystkim paniom złożył 

życzenia oraz wręczył każdej pani słodki 

upominek. Na wstępie wszystkich powitał 

przewodniczący naszego Oddział Rejonowego 

Mieczysław Wilk, który przypomniał krótką 

historię obchodów tego dnia na świecie 

i w Polsce. Następnie złożył życzenia w imieniu 

Zarządu wszystkim paniom. Przy kawie 

Co roku Zarząd PZERiI pamięta o „Dniu Kobiet”. W tym roku zorganizowane 

zostało spotkanie Zarządu z zespołem śpiewaczym „My Młodzi”.  

Karnawał u działkowców

uświetnił występ solowy Pani  Heleny 

Biegalskiej. Zabawa trwała do białego rana, 

nie zabrakło wspólnych rozmów, śpiewów 

oraz tańców przy akompaniamencie Pana 

Myszkowskiego i gościnnie zaproszonego 

Pana Biegalskiego. 

(E.R.)

Po  udane j  imprez i e  u cze s tn i cy  

zaproponowali ponowną zabawę w dniu 

18.02. br. W zabawach uczestniczyli 

d z i a ł k o w c y  z R . O . D i m .  K a r o l a  

Świerczewskiego, R.O.D im. Ludowego 

Lotnictwa Polskiego, R.O.D im. Jana 

Kilińskiego w Trzemesznie,  zaproszeni goście 

z Witkowa, Gniezna i Niechanowa. Zabawę 

W dniu 11.02.2012r. odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez 

zarząd R.O.D im. K. Świerczewskiego w świetlicy przy ul. Dworcowej.

Uprzejmie informujemy ludzi dobrej woli, chcących 
wesprzeć działalność organizacji Pożytku Publicznego 

prosimy o przekazanie 1% podatku na sprzęt 
rehabilitacyjny i cele statutowe Stowarzyszeniu 

Rehabilitacyjno-Kulturalnemu „PROMYK” w Witkowie 
KRS 000055368-Witkowo

Zarząd „PROMYK”

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne

 „PROMYK” w Witkowie
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne

 „PROMYK” w Witkowie



  3-2012  3-2012 str. 5str. 5

Sobotnie spotkania w Bibliotece

jest rozwijanie cech wychowawczych i nawyku 

współpracy w grupie wiekowo zróżnicowanej. 

Rozszerzanie kreatywności myślenia wśród 

dzieci dało nowe możliwości pomysłów 

i spojrzeń. Dla nas bibliotekarzy ważne jest 

rozwijanie u czytelników, od ich najmłodszych 

lat nawyku samokształcenia, przez 

wykorzystanie literatury popularnonaukowej.

Wszystko to, dzieje się w czasie dobrej, 

wspólnej zabawy.

Dzieci wyklejają, składają z papieru, 

malują, wymyślone przez siebie postacie, 

anioły, lalki, maski, kwiatki, zwierzaki, laurki, 

skarbonki, latawce i wiele innych ślicznych 

rzeczy, którymi chwalą się rodzicom, 

dziadkom i kolegom.

B i b l i o t e k a r z e  m a j ą  o b o w i ą z e k  

zainteresowania książką każdego, dlatego 

upowszechniamy literaturę dla dzieci podczas 

wspólnej zabawy. Staramy się kształtować 

w wypow iedz i a ch  nawyk  dba ło ś c i  

o poprawność językową. 

Dbamy o rozwijanie wyobraźni oraz 

doskonalimy sprawność manualną naszych 

milusińskich. Ważną rzeczą w pracy z dziećmi 

Głównym celem naszych spotkań jest zagospodarowanie czasu wolnego dobrą 

lekturą, która ma wpłynąć na rozwijanie zainteresowań dzieci. Słowem pisanym 

oraz dobrą zabawą, zajmujemy się nie tylko w czasie ferii czy wakacji, ale również 

podczas trwania roku szkolnego. Wyznaczając cele kształcące i wychowawcze 

ułatwiłyśmy organizację spotkań i przystąpiłyśmy do pracy.

Działania te przyciągają do biblioteki 

kolejne dzieci, które nie chcą się nudzić 

i s p ę d z a ć  c z a s u  w  s a m o t n o ś c i .

(B.Sz.)

http://www.biblioteka-witkowo.com.pl

http://www.biblioteka-witkowo.com.pl/
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Zostań Mistrzem ...

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, 7 marca odbył się VII Gminny Konkurs Ortograficzny 

dla uczniów klas II i III pt. „Zostań Mistrzem Ortografii”. 

Celem konkursu było kształcenie 

umiejętności ortograficznych w praktyce, 

wdrażanie do zdrowej rywalizacji, rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

propagowanie w środowisku idei wspólnej 

odpowiedzialnośc i  za język polski .  

Organizatorki konkursu, Agata Woś 

i Bernadetta Nowak, na wstępie zapoznały 

wszystkich z jego regulaminem. W skład 

komisji oceniającej wchodzili nauczyciele 

reprezentujący każdą placówkę. Piętnastu 

uczestników wyłonionych w eliminacjach 

klasowych i szkolnych przystąpiło do 

rywalizacji, rozwiązując zadania konkursowe. 

Praca uczniów przebiegała w przyjaznej i miłej 

atmosferze. Wszyscy zaprezentowali wysoki 

poziom znajomości ortografii. Ostateczne 

wyłonienie zwycięzców nastąpiło dopiero po 

„dogrywce”. Laureatami tegorocznej edycji 

konkursu zostali w kategorii klas drugich: 

I miejsce Cezary Gromadziński - Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Witkowie, II miejsce 

Krystian Paprocki - Szkoła Podstawowa 

w Gorzykowie, III miejsce Arkadiusz 

Kośmiński - Szkoła Podstawowa nr 2 

w Witkowie. W kategorii klas trzecich: 

I miejsce Dawid Groblewski - Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Witkowie, II miejsce 

Zuzanna Górna - Szkoła Podstawowa nr 2 

w Witkowie, III miejsce Kamil Nowaczyk - 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie. 

Fundatorem nagród książkowych była 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Witkowie. Rada 

Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej 

nr 3 i Piekarnia Glanc sfinansowały słodki 

p o c z ę s t u n e k  i  d r o b n e  u p o m i n k i .  

Na zakończenie dyrektor A. Pawluk 

pogratulowała wszystkim uczniom udziału 

w konkursie i życzyła, aby dalej rozwijali 

swoje zainteresowania ortografią. Dużą 

wiedzą ogólną wykazała się uczennica klasy 

IIa Julia Krzemińska, która została 

laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady 

„Olimpusek” dla uczniów klas I-III, zajmując 

6 miejsce. Sukcesy odnotowali również 

sportowcy. W Mistrzostwach Gminy 

w Koszykówce chłopcy zajęli I, 

a dziewczęta II miejsce. Natomiast 

w Mistrzostwach Powiatu chłopcy uplasowali 

się na IV pozycji.

(nwj)

Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

W związku z przystąpieniem do ogólnokrajowego konkursu pad hasłem 

„Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń” w Szkole Podstawowej nr 3 im. 

Lotnictwa Polskiego w Witkowie odbył się szkolny konkurs na temat 

„Co powinno się zmienić w twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić 

relacje między ludźmi”.  

Konkurs zorganizowano w dwóch grupach 

wiekowych. Na przełomie stycznia i lutego, 

dzieci z kl. I-III wykonywały prace plastyczne, 

a uczniowie kl. IV-VI przedstawiali swoje 

p o m y s ł y  p i s e m n i e .  S z k o l n e  j u r y  

zakwalifikowało do ogólnokrajowego etapu 5 

prac plastycznych i 5 prac pisemnych. 

Dodatkowo wyróżniono jeszcze 12 uczniów.

Kolejne zadanie konkursowe dotyczyło 

bezpiecznego zachowania w szkole, domu i na 

ulicy. W dniu 6 marca Magdalena Kazecka 

i Marlena Webner zorganizowały spotkanie 

dla uczniów klas I-III pod hasłem „Krąg 

przyjaciół dzieci” z przedstawicielami policji, 

straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. 

Osoby te wchodziły w skład jury, któremu 

przewodniczyła higienistka szkolna p. Elżbieta 

Dominiak. Obecna była również dyrektor 

szkoły Anna Pawluk. Spotkanie przebiegało 

w formie międzyklasowego konkursu, 

którego celem było uświadomienie uczniom, 

które z ich zachowań i zachowań innych osób 

są niewłaściwe i stwarzają zagrożenie dla 

innych. Wśród zadań konkursowych znalazły 

się między innymi: wywiad z zaproszonymi 

gośćmi, quiz wiedzy i uzupełnianie rubryk 

metaplanu. Podczas wywiadu z ratownikami 

medycznymi: Arletą Kujawą i Kamilem Wittig 

uczniowie uzyskali podstawowe informacje na 

temat udzielania pierwszej pomocy 

medycznej. Przedstawiciel Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Witkowie, Paweł Szymański, 

opowiedział o stanie bezpieczeństwa 

pożarowego na terenie gminy Witkowo 

i przedstawił jak bezpieczne zachować się 

w razie zagrożenia w zetknięciu się z ogniem 

czy z prądem. Przedstawiciel Komisariatu 

Policji w Witkowie Mariusz Gielewski omówił 

zasady bezpiecznego zachowania się w ruchu 

drogowym. Wykorzystana w konkursie 

metoda metaplanu posłużyła do omówienia 

poszczególnych zachowań związanych 

z bezpieczeństwem w szkole, w domu, na ulicy 

i szukania sposobów jego poprawy. Do każdej 

klasy przydzieleni zostali obserwatorzy z klas 

IV-VI, dla których była to forma przeszkolenia 

w prowadzeniu lekcji wychowawczych. 

Uczniowie aktywnie i twórczo uczestniczyli 

w spotkaniu. Rywalizacja przebiegała w duchu 

fair-play. Wypowiedzi gości zostały 

wysłuchane z dużą uwagą i zaciekawieniem. 

Jury przyznawało punkty według uprzednio 

ustalonych kryteriów i czuwało nad 

prawidłowym przebiegiem konkursu. 

Podsumowaniem spotkania było ogłoszenie 

wyników. Klasy otrzymały pamiątkowe 

dyplomy, wykonano pamiątkowe zdjęcia. 

Każdemu uczestnikowi wręczono upominki 

ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta 

w Witkowie oraz Komisariat Policj i 

w Witkowie. Zaproszeni goście w ramach 

podziękowania za codzienną pracę i niesienie 

pomocy innym również otrzymali od dzieci 

upominki. Zwieńczeniem spotkania „Kręgu 

Przyjaciół Dzieci” było zaprezentowanie 

uczniom wyposażenia karetki pogotowia 

ratunkowego. 

(mm)
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o które w Polsce było trudno. 

W swoich wspomnieniach mówiła o pracy 

dziennikarza, o ówczesnych możliwościach 

tworzenia i przesyłania materiałów z terenów 

objętych wojenną zawieruchą. Przesłanie 

jednej relacji zajmowało czasem cały dzień.

Jak wspomniała, w Chorwacji miała 

najmocniejsze przeżycia. Zamieszkała 

u małżeństwa Polki z muzułmaninem. 

Mężczyzna, ze względu na wyznanie, ukrywał 

się na strychu własnego domu. Pomieszczeń 

tych nie przeszukano dlatego, że jego żona 

była praktykującą katoliczką. Miejscowość ta z 

jednej strony odcięta była rzeką, z drugiej 

górami, z których była ostrzeliwana. 

W Kurdystanie było najbardzie j  

niebezpiecznie. Jest to bardzo ciekawy, 

wojowniczy naród. Partyzanci kurdyjscy 

organizowali spektakularne porwania ludzi 

z zachodu.

Tam też zobaczyła obóz okaleczonych 

dziewcząt i chłopców - bez rąk, nóg. Czuła, że 

jest to wojna przegrana, nie widziała żadnej 

przyszłości dla nich, nie widziała sensu tej 

walki.

Zapytana co ciekawego przywiozła 

odpowiedziała: „Wiedziała czym ta wojna 

pachnie, nie zbierałam nic”. Uważnemu 

słuchaczowi te słowa odzwierciedlają tragizm 

sytuacji tamtych wydarzeń. 

 Zna kilka języków europejskich, rosyjski, 

ale nie zna arabskiego. Szybko zrezygnowała 

z tłumaczy, straciła do nich zaufanie. Po 

pewnym czasie doszła do wniosku, że z 

cz łowiekiem wykszta łconym można 

rozmawiać po angielsku, a z prostym, tak po 

prostu - trochę na migi. 

 Po wyczerpaniu pytań odtworzyła 

fragmenty cyklu reportaży zatytułowanych 

„Telewizja objazdowa”, które emitowane były 

na antenie TVP Info.

Na koniec były podziękowania, kwiaty, 

wspólne zdjęcia i autografy.

 (W.G.)

Maria Wiernikowska w Witkowie

Zadaniem bibliotek jest rozpowszechnianie i udostępnianie książek. Najlepszym 

z wielu sposobów promocji literatury współczesnej są spotkania autorskie. 

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 27 

lutego br. Gościem zaproszonym przez 

dyrektora Biblioteki Publicznej w Witkowie 

była znana, głównie z ekranów TV, 

dziennikarka, reporterka, korespondentka 

wojenna, pani Maria Wiernikowska. Postać 

ceniona za reportaże i materiały, które 

tworzyła dla Telewizji Polskiej m.in. z punktów 

zapalnych na całym świecie (Jugosławia, 

Czeczenia, Rosja, Bośnia i Hercegowina, 

Afganistan) przyciągnęła do biblioteki 

mieszkańców zainteresowanych jej osobą i jej 

spojrzeniem na trudne tematy. Jak zwykle 

zgromadziło się szerokie grono wiernych 

czytelników naszej biblioteki. Od pierwszych 

minut dało się zauważyć zainteresowanie, ze 

strony publiczności. Najwięcej pytań dotyczyło 

Afganistanu gdzie pojechała w latach 

dziewięćdziesiątych jako korespondentka 

wojenna z Gazety Wyborczej. Wspomniała, że 

trudno było zrozumieć o co w tym wszystkim 

chodzi. Mówiła, że w momencie kiedy zostali 

przejęci przez „tamtejszych ludzi”, zarzucono 

na nią wielką szmatę. Dla własnego 

bezpieczeństwa musiała zakryć włosy. Już tam 

zrozumiała, „…że kobiety trzeba chować, 

chronić je przed tymi łapami mężczyzn”. 

Pomimo, że była tak ubrana, była 

rozpoznawana, sama nie wie czy po chodzie, 

czy po obuwiu. Na początku byli dość 

bezpieczni, gdyż nie atakowano dziennikarzy. 

Kiedy sytuacja się zaostrzyła, obowiązkowo 

wymagano od nich kamizelek kuloodpornych, 
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Dzień Kobiet w świetlicy wiejskiej w Folwarku

godziny 20.00. Panie, które przybyły na 

spotkanie mogły spędzić wspólnie ten 

wyjątkowy dla nich dzień, dzięki pomysłom 

Rady Sołeckiej Folwark. Jej członkowie zawsze 

dbają o mieszkańców i starają się umilić im 

czas.

 (I.P.)

Wszyscy zgromadzili się na miejscu 

o godzinie 17.00. Członkowie Rady Sołeckiej 

Folwark wręczyli wszystkim zgromadzonym 

kobietom kwiaty oraz złożyli serdeczne 

życzenia. Wszyscy świetnie się bawili przy 

kawie i cieście. Spotkanie uświetnił Pan Witold 

Biegalski, który umilał czas grą na 

akordeonie. Uroczystość zakończyła się około 

Dnia 8 marca 2012r. odbyła się uroczystość celebrująca Dzień Kobiet. Miała ona 

miejsce w świetlicy wiejskiej w Folwarku. 

Dzień Kobiet w Mielżynie

Bociek. Gwiazdą wieczoru była „Witkowska 

Kapela Odjazdowa”. Na zakończenie 

spotkania Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich 

wręczył każdej Pani stylizowany kwiatek oraz 

słodki upominek.

(A.K.)

W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Gminy 

i Miasta w Witkowie Pan Krzysztof 

Szkudlarek, Z-ca Burmistrza Pan Marian 

Gadziński, członkowie Zarządu OSP 

z Prezesem Arturem Dobrychłop oraz Prezes 

Kółka Rolniczego w Mielżynie Pan Roman 

W dniu 10 marca br. w Świetlicy Wiejskiej w Mielżynie odbyło się spotkanie 

okolicznościowe członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z okazji „Dnia Kobiet”. 
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Narada sołtysów i przewodniczących 
zarządów osiedli

 24 lutego br. w sali Urzędu Gminy i Miasta odbyła się narada sołtysów i 

przewodniczących zarządów osiedli. W czasie spotkania Pan Krzysztof Tamioła - 

pracownik WODR Witkowo przedstawił zmiany w dopłatach bezpośrednich, 

które będą obowiązywać w 2012 r.

Kierownik Placówki Terenowej KRUS 

w Słupcy Pani Bożena Dzwoniarska 

przedstawiła informację na temat bieżących 

spraw związanych z ubezpieczeniem 

społecznym rolników.

Następnie Burmistrz Gminy i Miasta - 

Krzysztof Szkudlarek omówił budżet gminy 

i miasta na 2012 rok, z uwzględnieniem 

planowanych zadań inwestycyjnych. Ponadto 

omówiono sprawy związane z Funduszem 

Sołeckim. Pani Anna Kwapich zapoznała 

Sołtysów z informacją na temat realizacji 

wykonania Funduszu Sołeckiego na dzień 

24.02.2012 r.

W dalszej części spotkania Pan Krzysztof 

Kosiński - Lekarz Weterynarii z Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie 

przedstawił bieżące sprawy dotyczące obrotu 

zwierzętami oraz sytuację w zakresie 

zwalczania choroby Aujeszkyego.

Jednym z tematów spotkania było 

wypracowanie przez Sołtysów opinii 

dotyczącej wyodrębnienia w budżecie gminy 

na rok 2013 środków stanowiących fundusz 

sołecki. Sołtysi Gminy Witkowo wyrazili w tym 

temacie pozytywną opinię.

W czasie zebrania zgłoszono też wnioski 

dotyczące bieżącego funkcjonowania Sołectw.

(A.K.)

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli 
Gminnej Spółki Wodnej Witkowo

W dniu 16.02.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo odbyło 

się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej Witkowo. 

W obradach uczestniczyło 29 delegatów 

oraz zaproszeni goście: Burmistrz Gminy 

i Miasta Witkowo Pan Krzysztof Szkudlarek, 

przedstawiciele WZMiUW w Poznaniu 

Inspektorat Gniezno - Pan Arkadiusz 

Wąsowicz; Włodzimierz Kokoszyński, 

przedstawiciele Starostwa Powiatowego 

w Gnieźnie - Pani Adela Kiszkarewicz i Pan 

Janusz Winiarski, przedstawiciel GS 

Niechanowo - Pan Leszek Dratwiak. 

Przewodniczącym Zgromadzenia wybrano 

pana Janusza Tomczaka, Sekretarzem 

Zgromadzenia wybrano panią Ewę Wentland. 

Sprawozdanie z działalności GSW Witkowo 

przedstawił Przewodniczący Zarządu - Pan 

Ryszard Nowakowski.

Pr zeds tawic ie le  RZSW w S łupcy  

przedstawili sprawozdania z wykonania 

zadań w zakresie konserwacji cieków oraz 

budżetu spółki. Przedstawiono także plan 

pracy i budżet na 2012 rok, który zakłada 

konserwację cieków na długości 18.493 mb. 

Uchwalono składkę członkowską na 2012 r. 

w wysokośc i  20.00 z ł \ha gruntów 

zdrenowanych i odwodnionych rowami. 

Walne Zgromadzenie udzieliło Zarządowi 

absolutorium oraz podjęto stosowne uchwały 

m.in.: uchwałę mówiącą o niewykonywaniu 

awarii drenarskich w gruntach członków 

Gminnej Spółki Wodnej niepłacących składek 

członkowskich.

W swym wystąpieniu Burmistrz Gminy 

i Miasta Pan Krzysztof Szkudlarek pozytywnie 

ocenił działalność Gminnej Spółki Wodnej 

w Witkowie. 

(B.R.M.)
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Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

Zabawy literami to hasło szkolnego 

konkursu adresowanego do uczniów kl. I-III. 

Dzieci rywalizowały w pięciu konkurencjach 

o zaszczytny tytuł Mistrza zabaw literami. 

W tym roku szkolnym zdobył go uczeń kl.II - 

Krystian Paprocki. Na II miejscu uplasował 

się Damian Paprocki (kl.III), III miejsce 

n a t o m i a s t  w y w a l c z y ł a  Weron ika  

Dardz ikowska (k l . I I I ) .  Nagrody  

ufundowała Rada Rodziców oraz agent PZU - 

p.A.Prusinowski. Konkurs przygotowała 

p.B.Prusinowska.

Wszyscy lubimy czytać to hasło 

całorocznej akcji w ramach kampanii Cała 

Polska czyta dzieciom. W miesiącu lutym 

uczniowie kl.II - III wraz z p.E.Popek czytali 

utwory z kocimi bohaterami, zbierali dary dla 

zwierząt ze schroniska nawiązując do 

obchodzonego dnia 17 II Światowego Dnia 

Kota. Do akcji włączono także mieszkańców 

Gorzykowa.

8 II dwoje uczniów: Ludwik Kneblewski 

(kl.V) i Katarzyna Rzepka (kl.VI) 

reprezentowało placówkę w VIII Gminnym 

Konkursie Recytatorskim pod hasłem 

Wiersz może bawić. Jury postanowiło 

wyróżnić Ludwika za recytację wiersza 

A.Fredry Paweł i Gaweł. Gratulujemy!

10 II świętowano walentynki, które jak 

co roku obfitowały w szereg atrakcji: na 

terenie szkoły działała poczta walentynkowa, 

uczniowie zmagali się z przygotowaną przez 

Samorząd Uczniowski walentynkową grą 

planszową, której zwieńczeniem był quiz.

14 luty - w czasie ferii zimowych 

uczniowie kl.0-III mieli okazję wziąć udział 

w baliku walentynkowym, który 

z o r g a n i z o w a ł y  p a n i e :  E . P o p e k  

i B.Prusinowska. Nie zabrakło zabaw przy 

muzyce, konkursów oraz kawiarenki.

16 lutego natomiast chętni uczniowie 

z kl. 0-VI uczestniczyli w wyjeździe do 

gnieźnieńskiego kina Helios na film 3D Piękna 

i Bestia.

Uczniowie kl.III - VI przystąpili do I edycji 

akcji Warto być dobrym, której celem jest 

promowanie wśród nich pozytywnych 

wzorców. Dzieci będą musiały wykazać się 

dobrymi uczynkami w III obszarach: ja i bliźni, 

ja i społeczność oraz ja i świat. Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi w czerwcu 2012r. Zwycięzca 

otrzyma nagrodę główną - rower marki Kross. 

Inicjatorem akcji Warto być dobrym jest 

dyrektor szkoły - Zdzisław Bosacki.

(M.F.)

Zabawy literami 

Walentynkowa gra planszowa

Wszyscy lubimy czytać

Bal walentynkowy

Wyjazd do gnieźnieńskiego kina Helios
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tablicy pamiątkowej przez członków Koła 

w Bazylice Licheńskiej. Propozycja ta została 

przyjęta jednogłośnie. Tablica ta została 

oficjalnie odsłonięta w dniu 8 maja 2003r. 

w czasie wyjazdu członków Koła do Lichenia. 

5 czerwca 2002r. na posiedzeniu Zarządu 

Koła przyjęto uchwałę o przynależności 

naszego Koła do Powiatowego Związku 

Emerytów, Rencistów, Inwalidów i Seniorów 

w Gnieźnie. 20 czerwca 2003r. odbył się 

V Zjazd Delegatów Oddziału Rejonowego 

PZERiI w Gnieźnie, w którym udział wzięli 

delegaci z naszego Koła: J. Blaszyński, 

M. Wasilewski oraz I. Piaskowska. 

W „Dniu Seniora” 20 listopada 2003r. 

wystąpił chór, który oficjalną nazwę 

„My Młodzi” przyjął występując z okazji 

Dni Witkowa 15 czerwca 2004r. 

Na posiedzeniu Zarządu Koła 27 sierpnia 

2003r. przewodniczący wystąpił z inicjatywą 

zorganizowania w 2004r. obchodów 10-lecia 

powstania Koła. Pomysł w pełni został 

zaakceptowany przez wszystkich członków 

Zarządu. Postanowiono powołać Komitet 

Honorowy w składzie: przewodniczący - 

burmistrz K. Szkudlarek, członkowie: 

J. Kowalski, M. Gadziński, T. Gościniak, 

B. Mołodecki, A. Tomczyk, E. Kowalski, 

H.Jankiewicz, M. Burda,  A. Hołdun, 

J. Tomczak, K. Zamiar, R. Tomaska, 

A. Rydlewicz, St. Goc, Zb. Bąkowski, M. 

Dykszak, J. Wilczak. Zaproponowana została 

data odbycia się tej uroczystości na 24 

października 2004r. Tylko temu problemowi 

poświęcono posiedzenia Zarządu koła 

w okresie letnim. Same obchody odbyły się 

zgodnie z planem. W tym celu został 

sprowadzony sztandar z Oddziału w Gnieźnie. 

Same uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, 

którą odprawił ksiądz H. Jankiewicz. 

Następnie wszyscy uczestnicy ze sztandarem 

na czele udali się do Klubu Garnizonowego na 

część oficjalną, gdzie w sali kinowej dokonano 

podsumowania dziesięciu lat działalności Koła 

oraz wręczono wyróżnienia. 

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy oraz 

zaproszeni goście udali się do sali 

kawiarnianej na poczęstunek, a następnie 

zgodnie z tradycją bawiono się do północy.

(M.W.)

„Jedynym promykiem starości są wspomnienia” 
   Historia Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Witkowie (cz.2)

„Jak szybko mijają chwile, jak szybko mija 

czas” tak mówią popularne słowa piosenki. 

I tak szybko minęło pięć lat istnienia Koła 

przypadające w 1999r. Czas ten spowodował, 

że w nawale działalności zapomniano 

o zorganizowaniu obchodów tego skromnego 

jubileuszu obchodów 5-lecia Koła. Rok 2000 

to rok jubileuszowy przejścia w nowe 

tysiąclecie obchodzony uroczyście przez 

wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Nowe 

tys iąc le c ie  Zar ząd  Ko ła  rozpoczą ł  

w następującym składzie: przewodniczący Jan 

Blaszyński, sekretarz - Lidia Tetzlaff, skarbnik 

- Marian Matuszak, członkowie: Mieczysław 

Wasilewski, Michał Marciniak, Leopold 

Sobczak i Genowefa Gumienna - zastępca 

przewodniczącego. 

Od początku powstania Koła został 

ustanowiony fundusz losowy ze składek, 

z którego wspierano członków będących 

w trudnej sytuacji finansowej. 

Transformacja systemowa, jaka nastąpiła w 1998r. spowodowała także zmianę 

systemu władzy samorządowej, utworzono między innymi powiaty. 

Nasza gmina została wraz z tymi zmianami podporządkowana pod powiat 

gnieźnieński. Przez to także nasze Koło musiało być podporządkowane pod 

Zarząd Miejski w Gnieźnie, o co starano się już dużo wcześniej bez skutku. 

Tradycją stało się, że w miesiącu listopadzie 

każdego roku przed „Dniem Seniora” była 

i jest odprawiana Msza Święta w intencji 

zmarłych i żyjących członków Koła. Natomiast 

w styczniu każdego roku odbywają się 

„Spotkania Opłatkowe”, w których 

uczestniczą członkowie Koła oraz zaproszeni 

goście. Na spotkaniu opłatkowym w dniu 15 

stycznia 2002r. burmistrz Krzysztof 

Szkudlarek zaproponował, aby przy Kole 

powstał chór składający się z członków 

Związku oraz niezrzeszonych, a Urząd Gminy 

zobowiązuje się do zatrudnienia instruktora 

i zakupienia strojów dla członków chóru. 

Propozycję tą przyjęto, a Zarząd zobowiązał 

się do wyznaczenia kierownika - opiekuna, 

którym została Janina Marciniak. Rozpoczęto 

także przesłuchiwania chętnych, którymi zajął 

się Witold Biegalski. Na tym samym spotkaniu 

omówiono propozycję, przedstawioną przez 

Jan Blaszyńskiego w sprawie ufundowania 

10-lecie Koła-2004r. poczet sztandardowy

Wycieczka na Mazury 2000r.

Chór My Młodzi 2004r.

Dzień Seniora - 2000r.
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Katalog Firm

„SZTUKAFERIE II” w Witkowie zakończone!

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie korzystając z mecenatu Gminy 

Witkowo przygotował i zrealizował dla dzieci i młodzieży dwutygodniową 

ofertę programową, na którą złożyły się propozycje kulturalne, rozrywkowe, 

edukacyjne, sportowe i rekreacyjne. 

Z różnych form zajęć skorzystało 460 

uczestników biorąc udział, np. w koncercie 

muzyki  młodz ieżowej ,  warsz ta tach  

f o t o g r a f i c z n y c h ,  d z i e n n i k a r s k i c h ,  

plastycznych, tanecznych  oraz muzycznych. 

Szczególnie dużym zainteresowaniem dzieci 

cieszyły się ze spotkania z iluzjonistą oraz 

prezentacji teatralnej baśni „Królowa śniegu”.  

Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się 

wyjazdowe propozycje,  podczas których 

dzieci i młodzież miały możliwość pobytu 

w jednej z kręgielni w Gnieźnie, kinie Helios 

oraz w Muzeum Początków Państwa Polskiego 

w Gnieźnie.  Ośrodek zadbał również o stronę 

sportową i rekreacyjną młodych witkowian 

organizując codzienne przez całe ferie  zajęcia 

w hali sportowej oraz wyjazd na basen. 

(S.R.)
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Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Godziny otwarcia Urzędu: 

poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

e-mail: ugim@witkowo.pl, witkowo@witkowo.pl, 

WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl

Telefony

Centrala - Biuro Informacji: tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855 

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

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

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

Infrastruktura, i

Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne 

i drogowe: 61 4778 194 (w. 24)  przetargi@witkowo.pl

Gospodarka nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 13)

 gospodarka@witkowo.pl

Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13)

 srodowisko@.witkowo.pl

Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35) 

 usc@witkowo.pl

Ewidencja ludności tel. 61 4778 194 (w. 33)  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)

 kadryugim@witkowo.pl

Biuro Rady Miejskiej w Witkowie tel. 61 4778 194 (w. 23)

Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23)  rada@witkowo.pl

Promocja tel. 61 4778 194 (w. 31)  promocja@witkowo.pl

Oświata tel 61 4778 194 (w. 18)  oswiata@witkowo.pl

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18)

 obronacywilna@witkowo.pl

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa tel. 61 4778 194 

(w. 25)  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) ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl

Księgowość tel. 61 4778 194 (w. 15)  ksiegowosc@witkowo.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 61 4778 491

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197 

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

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji tel. 61 4779 277 

Biblioteka Publiczna Witkowo tel. 61 4778 162

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

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Energetyczne 991

e-mai: info@witkowo.pl

tel. 

e-mai: 

e-mai:

nwestycje, planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic 

i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24) 

e-mai: infrastruktura@witkowo.pl

tel. e-mai:

e-mai:

e-mai:

e-mai:

e-mai:

e-mai:

e-mai:

e-mai:

e-mai:

e-mai:

e-mai:

e-mai: 

e-mai:

e-mai: 

e-mai: oksir@skorzecin.net.pl   www: www.skorzecin.net.pl

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

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

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

Ferie zimowe w Mielżynie
Ferie zimowe to dwutygodniowy czas na odpoczynek od nauki i obowiązków 

szkolnych. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie rozpoczęli 

go od hucznego balu karnawałowego, którego organizatorem był Samorząd 

Uczniowski.

9 lutego 2012r. bawiły się dzieci z klas I-III 

szkoły podstawowej. Dzieci w barwnych 

strojach przygotowanych przez rodziców 

chętnie brały udział w konkursach 

z nagrodami oraz w zabawach integracyjnych. 

Podczas balu dzieci zabawiały uczennice kl. III 

gimnazjum: Małgorzata Matuszewska, 

Joanna Wojciechowska i Afrodyta Grabowska.

Uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej oraz I-

III gimnazjum bawili się na szkolnej dyskotece 

10 lutego 2012r. powodem do jej 

zorganizowania było zbliżające się święto 

zakochanych. Podczas zabawy uczniowie 

przekazali sobie życzenia walentynkowe, 

które sprawiły, że nie jedno serduszko mocniej 

zabiło i nie jednemu uczniowi pojawił się 

wspaniały rumieniec.

Najc iekawsze przebrania zostały 

nagrodzone słodkimi upominkami, a wszyscy 

uczestnicy balu zostali poczęstowani 

cukierkami. Fundatorami słodkości była Rada 

Rodziców.

Ponieważ w czasie zimowej przerwy 

większość dzieci i młodzieży pozostaje 

w miejscu zamieszkania w związku z tym 

nauczyciele Mielżyńskiej szkoły przygotowali 

dla swoich wychowanków wiele ciekawych 

zajęć. Podczas tegorocznych ferii odbyły się:

- gry i zabawy na śniegu dla uczniów kl. I-III 

szkoły podstawowej,

- wyjazd do kina Helios w Gnieźnie na film pt., 

Piękna i Bestia”,

- biwak dla uczniów kl. IV-VI (atrakcją był 

wyjazd do Muzeum Początków Państwa 

Polskiego, gdzie uczestnicy obejrzeli wystawę 

mul t imedia lną p t . ,  Ś redn iowieczna 

Wielkopolska” i wzięli udział w warsztatach 

plastycznych, podczas których techniką papier 

mache wykonal i  s ty l izowaną wazę 

średniowieczną),

- ruch, muzyka, taniec - zajęcia dla wszystkich 

lubiących taniec,

- trening strzelecki - nauka strzelania 

z karabinka pneumatycznego,

- VIII Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej dla 

klas gimnazjalnych,

- wyjazd na basen do Mogilna

- warsztaty taneczne - doskonalenie tańców 

wielkopolskich pod kierunkiem instruktora - 

p. Piotra Kulki - choreografa i kierownika 

zespołu Wielkopolanie z Poznania.

Powyższe zajęcia cieszyły się wysoką 

frekwencją i dużym zainteresowaniem.

(D.F.)

Warsztaty taneczne

Zajęcia z artreterapii

Dane kontaktowe
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rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci 

w okresie ferii zimowych. Natomiast Komisja 

Finansów analizowała stawki czynszu 

za mieszkania komunalne i zapoznała się 

z informacją o wydanych decyzjach 

o warunkach zabudowy.

 W dniu 15 lutego br. odbyła się kolejna 

XIII sesja Rady Miejskiej. Rada wysłuchała 

informacji Burmistrza Gminy i Miasta 

o działalności międzysesyjnej oraz informacji 

Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

o działalności tej placówki. Rada Miejska 

podjęła następujące uchwały:

�uchwałę Nr XIII/112/2012 o cenach wody 

i zrzutu ścieków od 1.IV.br. (cena wody - 
32,57zł/m  brutto, cena zrzutu ścieków - 
35,25zł/m  brutto);

�uchwałę Nr XIII/113/2012 w sprawie 

wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 8 lutego br. odbyło się kolejne 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja 

dokonała kontroli działalności Świetlicy 

Środowiskowej w Witkowie głównie w zakresie 

realizacji programu profilaktycznego i planów 

organizacji czasu wolnego w okresie ferii 

zimowych. 

W dniach 9 i 13 lutego br., odbyły się 

przedsesyjne posiedzenia Komisji Rady 

Miejskiej, dla zaopiniowania projektów 

uchwał, przygotowanych na lutową sesję 

Rady. Ponadto Komisja Rolnictwa i Komisja 

Oświaty odbyła spotkanie z Komendantem 

Powiatowym Policj i  i Komendantem 

Komisariatu Policji w Witkowie głównie 

nt. zabezpieczenia porządku publicznego 

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie 

w okresie sezonu letniego 2012r. Zapoznano 

się również z programem zajęć sportowo - 

Pomocy Społecznej w Witkowie do realizacji 

pracy z rodziną;

�uchwałę Nr XIII/114/2012 o zamiarze 

l i k w i d a c j i  S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  

w Gorzykowie (z dniem 31 sierpnia 

2013r.);

�uchwałę Nr XIII/115/2012 zmieniającą 

Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami;

�uchwałę Nr XIII/116/2012 o opłatach 

za korzystanie z obiektów sportowych 

w Witkowie i Mielżynie;

�u c h w a ł ę  N r  X I I I / 1 1 7 / 2 0 1 2  

o ekwiwalentach dla członków ochotniczych 

straży pożarnych (13 zł za działania 

ratownicze i 7 zł za szkolenia);

�uchwałę Nr XIII/118/2012 o rocznym 

planie potrzeb w zakresie prac społecznie 

użytecznych w 2012 roku;

�uchwałę Nr XIII/119/2012 o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu 

w Mąkownicy;

�uchwałę Nr XIII/120/2012 o zmianach 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2012-2020;

�uchwałę Nr XIII/121/2012 zmieniającą 

budżet gminy i miasta na 2012r.

Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana 

jest na dzień 30 marca 2012r. 

W dniu 21 lutego br. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Finansów, Komisji 

Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, wspólnie 

z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza 

i Dyrektorem OKSiR-u omawiano sprawy 

związane z funkcjonowaniem OKSiR-u 

i Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

(B.R.M.)

W dniu 15 lutego br. odbyła się kolejna XIII sesja Rady Miejskiej

W dniu 21 lutego br. obyło się posiedzenie Komisji Finansów, Komisji Rolnictwa oraz Komisji Oświaty

Majorczyk z Gniezna

Komisja Rolnictwa i Komisja Oświaty wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji
i Komendantem Komisariatu Policji w Witkowie wizytowała Komisariat Policji w Witkowie

Komisja Rolnictwa i Komisja Oświaty odbyła spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji
i Komendantem Komisariatu Policji w Witkowie
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Spotkanie Chórów
Niecodzienne i bardzo budujące spotkanie, podczas którego panowała 

niesamowita atmosfera radości, młodości i optymizmu, chociaż średnia wieku 

to sześćdziesiąt lat i niejeden problem na głowie, przede wszystkim 

ze zdrowiem, zorganizował chór „My Młodzi” z Witkowa pod dyrekcją 

Katarzyny Wieczorek i prezesurą Heleny Biegalskiej. 

Spotkanie miało na celu integrację 

z witkowskim chórem kościelnym, włodarzami 

mias ta :  Kr zysztofem Szkudlark iem 

Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo i jego 

Zastępcą Marianem Gadzińskim, Prezesem 

Koła Związku Emerytów i Inwalidów 

w Witkowie Mieczysławem Wilkiem, przy 

którym działa chór, Stanisławem Rajkowskim - 

Dyrektorem Ośrodka Kultury Sportu 

i Rekreacji w Witkowie, Henrykiem Kątnym - 

kierownikiem Klubu Garnizonowego 

w Witkowie i jego zastępcą Zenonem Lerka. 

Podczas spotkania były wspólne śpiewy 

i rozmowy do późnych godzin nocnych. 

Krzysztof Szkudlarek w swoim wystąpieniu 

podziękował m.in. za reprezentowanie 

Witkowa podczas wyjazdowych koncertów, 

a dzięki zdobywaniu wysokich miejsc 

za promocję Gminy Witkowo. „Młodzi” 

na swoim koncie mają wiele sukcesów. 

„My Młodzi” już w tym roku mają za sobą 

kilka koncertów. Zaplanowano m.in.: udział 

w przeglądach artystycznych: Przeglądzie 

C h ó r ó w  i  Z e s p o ł ó w  Ś p i e w a c z y c h  

w Pobiedziskach, Międzypowiatowym 

Konkursie Klubów Seniora w Trzemesznie, 

Przeglądzie Piosenki Biesiadnej Chórów 

i Zespo łów Śp iewaczych  Sen io rów 

z Wielkopolski w Pobiedziskach, udział 

w imprezach środowiskowych m.in. z okazji 

Święta Niepodległości, koncerty w kościele pod 

wezwaniem św. Mikołaja w Witkowie i Matki 

Bożej Królowej Polski w Gorzykowie, koncert 

charytatywny w Domu Pomocy Społecznej 

w Inowrocławiu i wiele innych spotkań. Wyżej 

wymienione koncerty zorganizowane są jako 

cykliczne wydarzenia kulturalne. W marcu 

chór będzie koncertował także w Przedszkolu 

Miejskim w Witkowie. Spotkania mają na celu 

połączenie pokoleń. Jedyną zapłatą za 

występy są gromkie oklaski i przychylność 

władz samorządowych. Za rok będą obchodzić 

dziesięciolecie istnienia. Planują wyjazd na 

wycieczkę, ale czy im się to uda zależy m.in. 

od zebranych funduszy...czyli sponsorów, bo 

niewielkie emerytury niektórych członków 

chóru wystarczają na bieżące potrzeby. Tu sam 

optymizm i dobry humor nie wystarczy...

 

(na)

Najstarsza mieszkanka Gminy Witkowo

Z tej okazji Dostojną Jubilatkę odwiedziła 

delegacja Witkowskiego Samorządu na czele 

z Burmistrzem Panem Krzysztofem 

Szkudlarkiem, Wiceprzewodniczącym Rady 

Miejskiej Panem Marianem Walczakiem, 

radnymi: Panem Markiem Biadaszem i Panem 

Marianem Marciniakiem, Sołtysem Sołectwa 

Czajki Panem Romanem Rolewiczem, 

Kierownikiem USC Panią Alicją Wentland 

i Przedstawicielem Gazety „Przemiany na 

Szlaku Piastowskim” Panią Ewą Socha. 

Pani Józefa Ciesielska urodziła się 6 marca 

1912r. w Królewcu, jako córka Katarzyny 

i Wojciecha Staniszewskich. W dniu 6 czerwca 

1945r. zawarła związek małżeński w Urzędzie 

Stanu Cywilnego w Niechanowie ze Stefanem 

Ciesielskim. Dochowali się dwóch synów 

Franciszka i Lucjana. Pani Józefa Ciesielska 

od urodzenia mieszkała we wsi Królewiec, 

pracowała wraz z rodzicami w gospodarstwie 

rolnym, po zawarciu związku małżeńskiego 

wraz z mężem przeprowadziła się do 

miejscowości Iłowa w powiecie żagańskim. 

W roku 1976 powróciła do Królewca, gdzie 

mieszka do chwili obecnej z synem 

Franciszkiem i jego rodziną. 

Składając gratulacje Dostojnej Jubilatce, 

Burmistrz Gminy i Miasta życzył dobrego 

zdrowia, pogody ducha, pomyślności i wielu 

radosnych chwil. 

Gratulacje z tej okazji, Jubilatka otrzymała 

również od Prezesa Rady Ministrów RP 

i Prezesa ZUS. 
(A.W.)

W dniu 6 marca 2012r. mieszkająca w Królewcu Pani Józefa Ciesielska 

obchodziła 100-lecie urodzin. 



Patron imprezy wpisał się złotymi 

zgłoskami w historię witkowskiego sportu. 

Co roku w hali witkowskiego gimnazjum 

rozgrywany jest turniej piłki nożnej, który jest 

organizowany dla uczczenia jego pamięci. 

Co roku rywalizują zawodnicy w różnych 

kategoriach wiekowych. Tym razem trafiło na 

trampkarzy. W turnieju wzięły udział ekipy: 

Victoria Września, KS Gniezno, Orlik Miłosław, 

Techmet Gniezno I i II, Vitcovia I i II. 

Nie dojechała drużyna SKP Słupca, która 

wcześniej zapowiadała swój udział. Turniej był 

możl iwy dzięki  sponsorom. Oprócz 

organizatorów głównych Vitcovii Witkowo 

i UGiM w Witkowie imprezę wsparli: 

GS „Samopomoc Chłopska” Witkowo, 

Piekarnia Glanc p. Honoraty Glanc i Sklep 

Polski p. Jerzego Kozłowskiego. Po rozegraniu 

wszystkich, bardzo emocjonujących spotkań 

wyłoniono zwycięzcę. Została nim ekipa 

faworytów KS Gniezno. Dzielnie walczyli 

gospodarze imprezy, którzy zajęli kolejne 

miejsca na podium. Druga była Vitcovia 

I Witkowo, a trzecia Vitcovia II Witkowo. 

Czwarte miejsce przypadło Victorii Września. 

Kolejne lokaty zajęli Techmet I, Orlik Miłosław 

i Techmet II. Najlepsze drużyny otrzymały 

puchary i dyplomy ufundowane przez 

burmistrza GiM w Witkowie Krzysztofa 

Szkudlarka i prezesa GKS Vitcovia Witkowo 

Hocine Taibi. Głosami trenerów puchar dla 

najlepszego piłkarza turnieju ufundowany 

tradycyjnie przez rodzinę Walentego Olczaka 

otrzymał Daniel Nowaczyk z Vitcovii I. Puchar 

wręczała wnuczka pana Walentego Marta 

Olczak. Królem strzelców z pięcioma golami 

na koncie został Oskar Kozłowski z KS 

Gniezno, który otr zymał statuetkę 

ufundowaną przez Firmę Tylak. Najlepszym 

bramkarzem został Jakub Palatyński z KS 

Gniezno, za co otrzymał statuetkę 

ufundowaną przez dyrektora ZP w Witkowie. 

Mecze sędziowali Włodzimierz Walczak, 

Krzysztof Chołodecki i Jarosław Barszcz. 

Imprezę prowadził Marek Łabarewicz. 

Wszystkim zespołom gratulujemy. 

(K.Ch.)

XII Turniej Piłki Nożnej Halowej im. Walentego Olczaka
Za nami już XII Turniej Piłki Nożnej Halowej im. Walentego Olczaka. Turniej od 

lat jest stałym elementem w gminnym kalendarzu imprez sportowo-

rekreacyjnych.

raz ratował swoją ekipę przed utratą gola. 

Mecz ciekawy. Inicjatywa też. Szkoda tylko, 

że z różnych powodów w składzie Witkowa nie 

znaleźli się wszyscy najlepsi piłkarze miasta. 

Skład Witkowa: Jakub Szczepaniak, Wojciech 

Deskowski, Damian Hołderny, Rafał Sterling, 

Krzysztof Kosmala, Marcin Sterling, Krystian 

Dylewski, Damian Banaszak, Mateusz 

Szczepaniak, Łukasz Kaźmierski. Gole dla 

naszych strzelili: Damian Banaszak i Marcin 

Sterling dwa oraz Rafał Sterling jednego. 

Organizatorem meczu był Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji w Witkowie. 

(na)

Pokazowy mecz halowej piłki nożnej
Przy wypełnionych  widzami  trybunach w niedziele 4 marca rozegrany został  

w hali widowiskowo - sportowej przy ul. Czerniejewskiej  pokazowy mecz 

halowej piłki nożnej pomiędzy I ligowym KS Gniezno, a Reprezentacją Gminy 

Witkowo. 

Drużyna gości przyjechała do Witkowa 

w najsilniejszym składzie z reprezentantami 

Polski drużyn młodzieżowych włącznie. 

Po stojącym na bardzo wysokim poziomie 

spotkaniu, lepszą drużyną okazała się ekipa 

gości zwyciężając 7 do 5. Tylko siedem 

wpuszczonych goli to zasługa głównie 

bramkarza Jakuba Szczepaniaka, który nie 


