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Gminne Dożynki Witkowo 2005
Obchody Święta Plonów-Dożynki-tradycyjną uroczystość zakończenia żniw
powiązaną ze zwyczajami i obrzędami ludowymi mającymi zapewnić urodzaj w
następnym rokuwGminieWitkowoobchodzono 21sierpnia.

Obchody rozpoczęły się od odegrania hejnału
Witkowa przez trębacza Pana Piotra Lesiaka.

Podczas mszy św., którą odprawił Ksiądz
Proboszcz Stanisław Goc zosta ły poświęcone
chleby i wieńce dożynkowe. Po czym korowód
dożynkowy prowadzony przez zespółmuzyczny
„BIG-BAND” Witolda Biegalskiego z Witkowa
przeszedł ulicam i cen trum Witko wa. W
korowodzie za kapelą podążali: „Zespół Pieśni i
Tańca „Siekiera cy” , nas tę pnie pocz ty
sztandarowe, starostowie dożynek, delegacje

so łeckie z wieńcami żniwn ymi, władz e
samorządowe, zaproszeni goście, radni rady

miejskiej, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.
Podczas obrzędowej części obchodów po

odśpiewaniu roty na ręce burmistrza oraz
proboszcza witkowskiej parafii starostowie
dożyn ek z łoży l i ch le b wy piec z on y z
tegorocznych zbóż z prośbą, by go dzielili
długo i sprawiedliwie. Następnie Burmistrz
Gminy i Miasta i Ksiądz Proboszcz podzielili się

ch l e b em z z e b ra n y mi na s ta dio n ie
mieszkańcami gminy.Wyrazy wdzięczności od

całego społeczeństwa dla tych, którzy żywią,

słowa uznania i podziękowań za trud i
poświęcenie oraz najlepsze życzenia dla
wszystkich pracujących na roli przekazał

Burmistrz Gminy i Miasta Krzysztof Szkudlarek,
przedstawicie l Wojewody Wielkopolskiego,
P rezes Wie lkopol skiego Sto warzy szenia
S o łtysó w P oseł na Se jm R P I re neusz
N iewia rowsk i, Pr zewod nic zący S ejmiku
Województwa Wielkopolskiego Paweł Arndt,
Starosta Po wiatu Gnieźnieńskiego Jacek
Kowalski oraz Wicestarosta Telesfor Gościniak.
Po części oficjalnej odbyła sięczęść artystyczna.
Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Siekieracy” z
Siekier Wielkich, gm. Kostrzyn Wielkopolski,
Z espó ł wok alny OK,SiR-u „Muzyk anci” ,
uczniowie ze szkół podstawowych Nr 2, 3,
Gorzykowa, Mielżyna i Gimnazjum w Witkowie,
Klub Seniora „My Młodzi”, „Big-Band” Witolda
Biegalskiego oraz Gminna Orkiestra Strażacka z
Babiaka. W czasie dożynek można było
uczestniczyć w konkurencjach sportowych dla
dzieci i dorosłych. Dożynkowemu festynowi
towarzyszyły wystawy: sprzętu rolni czego,
kwiatów i owoców, wyrobów z siana i słomy,
ceramiki, wyrobów z wosku i innych produktów
p s zcz e lar s k i ch , wyro b ów S pó ł d z ie ln i
Mleczarskiej z Witkowa, pasz i koncentratów,

środków ochrony roślin, prac hafciarek z
witkowskiego koła hafciarskiego „Róże”. Można
t eż by ło d e gus to wać domo wy s malec
przygotowany przez Panią Halinę Knast -
Przewodniczącą Ko ła Gospodyń Wiejskich w
Folwarku,kiszone ogórki oraz placekdrożdżowy
upieczony w piekarni Gminnej Spó łdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Witkowie, skorzystać
z oferty punktów małej gastronomii lub pomóc
innym poprzez wzięcie udzia łuwloterii fantowej.

Podczas uroczystości wręczono nagrody w VI
Dożynkowych Mistrzostwach Sołectw w Piłce
nożnej.

Dożynkowe uroczystości zakończyła zabawa
taneczna, w czasie której przygrywał zespó ł
„DUET”.
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Starosta i Starościna Dożynek Gminnych Witkowo 2005 r.  

Pan Stanisław Olszewski 
Pan Stanisław - rolnik ze wsi 
Ostrowite Prymasowskie, lat 40, 
żonaty, dwoje dzieci: Julia 2 lata i 
Marek 4 m-ce. Pan Stanisław 
przejął od rodziców gospodarstwo 
rolne o powierzchni 29 ha.  
Obecnie wspólnie z żoną Justyną 
prowadzi gospodarstwo o po-
wierzchni 42 ha. Są to grunty kl. 

IV i V. Produkcja roślinna w go-
spodarstwie to 2 ha pszenicy 
ozimej, 2 ha grochu jadalnego, 10 
ha jęczmienia, 23 ha pszenżyta 
ozimego, 2 ha buraków cukro-
wych, 5 ha ziemniaków skrobio-
wych. 
Średnie polony w gospodarstwie: 
55 q pszenicy, 30 q grochu, 42 q 
jęczmienia, 48 q pszenżyta, 300 q 

ziemniaków. Gospodarstwo hodu-
je około 250 sztuk trzody chlew-
nej. Średnio w ciągu roku pan 
Stanisław odstawia 360 tuczni-
ków. 
W gospodarstwie znajduje się 
większość maszyn rolniczych 
niezbędnych w gospodarstwie 
rolnym.  
Pani Marzena Kubasiak od roku 
1991 prowadzi wraz z mężem 
Jerzym i teściami gospodarstwo 
rolne w miejscowości Gorzykowo. 
Jest matką dwojga dzieci, Toma-
sza lat 9 oraz Katarzyny lat 12. 
Gospodarstwo liczy 22 ha, grunty 
kl. IIIa, które położone są we wsi 
Gorzykowo i we wsi Mierzewo.  
Od roku 2005 gospodarstwo stało 
się ściśle specjalistyczne w pro-
dukcji mleka, gdyż wybudowano 
oborę wolnostanowiskową z halą 
udojową. Docelowo stado krów 
mlecznych ma liczyć ok. 50 sztuk. 
Obecnie liczy 18 krów.  
W strukturze zasiewów dominują 

zboża na paszę (pszenica, pszen-
żyto, jęczmień) - 7 ha, rośliny 
pastewne: kukurydza, mieszanki 
pastewnych traw, oraz mieszanki 
zbóż - strączkowe na sianoki-
szonki - 10 ha. Ponadto w gospo-
darstwie uprawiane są buraki 
cukrowe - 4 ha. 
Gospodarstwo p. Marzeny i 
Jerzego Kubasiaków skorzysta-
ło z preferencyjnego kredytu na 
budowę nowej obory. 
Plony w gospodarstwie średnio 
wynoszą: pszenica ozima 60q/ha, 
pszenżyto i jęczmień 50q/ha, 
buraki 500q/ha, zielonki 400q/ha, 
wydajność od 1 krowy pow. 6.000 
tys. litrów mleka rocznie. W roku 
ubiegłym odstawiono ok. 80.000 
tys. litrów mleka, a w tym roku za 
I półrocze już ponad 50.000 tys. 
litrów. 
Gospodarstwo wyposażone jest w 
większość maszyn i urządzeń 
niezbędnych do prowadzenia 
działalności rolniczej. 

(UGiM) 

Loteria Fantowa - Dożynki 2005 

Podczas tegorocznych Dożynek, 
wzorem lat ubiegłych Miejsko 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Witkowie zorganizował 
Loterię Fantową. Główne nagrody 
stanowił: telewizor, rower oraz 
odkurzacz.  
Nagrody główne losowane były 
komputerowo. Szansę na zwycię-
stwo miały osoby z losami pełny-
mi jak również pustymi (1700 
losów). 
Nagrody zwycięzcom wręczy ł 
Burmistrz Gminy i Miasta w Witko-
wie P. Krzysztof Szkudlarek. 

Wylosowani to: Kamil Nowaczyk z 
Witkowa, Dorota Trzcińska z Wit-
kowa, Jakub Kadrzyński z Witko-
wa. Loteria Fantowa cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców. Łączny zysk wy-
niósł  3 423,68 zł. Pieniądze prze-
znaczono na pomoc dla dzieci 
przewlekle chorych z terenu Gmi-
ny i Miasta Witkowo. 
Władze Samorządowe Gminy i 
Miasta Witkowo oraz pracownicy 
pragną podziękować wszystkim 
darczyńcom, którzy wsparli orga-
nizację Loterii. 

Sponsorzy Loterii Fantowej 
Sklep odzieżowy - Maria Maciejew-
ska  W-wo ul. Park Kościuszki 4, 
KUPEX - Jan Kupś W-wo ul. Cmen-
tarna 14, Sklep odzieżowy - To-
masz Mizerski W-wo ul. Park Ko-
ściuszki 14, Gazeta “ Przemiany na 
Szlaku Piastowskim “, Sklep 
“MADMAX “ - Krystyna Szurek  W-
wo ul. Poznańska 35, Hurtownia 
odzieży “EMMA” - Elżbieta Michalak 
W-wo ul. Poznańska 23 A, Bławaty 
- Elżbieta Sucholas W-wo ul. Po-
znańska 32, Przedsiębiorstwo Ku-
biak - Ireneusz i Czesław Kubiak W-
wo ul. Młyńska 2 A, Sklep odzieżo-
wy “Małgosia “ - Malgorzata Kieł-
czewska   W-wo ul. Stary Rynek 8, 
Sklep Zoologiczny - Marek Lewan-
dowski W-wo ul. Warszawska 2, 
Sklep Wielobranżowy - Ryszard 
Krakowiak W-wo ul. Stary Rynek 
10, Apteka - Krystyna Klebańska 
W-wo ul. Poznańska 18, Pizzeria “ 
Milano” - Piotr Kubicki  W-wo ul. 
Stary Rynek 13, Sklep “Da - Mi “ - 
Michał Cecha W-wo ul. Gnieźnień-
ska 3, “HUBERTUS“ - Wiesław 
Julkowski  W-wo ul. Gnieźnieńska 
4, Księgarnia “ PIAST “ - Zofia Ja-
naszek W-wo ul. Poznańska 15, 
TIM Hurt -Detal Marek i Tomasz 
Szeszyccy W-wo ul. Poznańska 37, 
FOTO - KRZYŚ - W-wo ul. Poznań-
ska 17, Sprzedaż krzewów ozdob-
nych - Elżbieta Knast W-wo ul. 
Gnieźnieńska 30, Mechanika Pojaz-

dowa - Grzegorz Trzciński  W-wo 
ul. Dworcowa 28, “LECH-POL” W-
wo ul. Kosynierów Miłosławskich 
13/15, Sklep “ WAAGN” Gniezno 
sklep Witkowo ul. Poznańska 2, 
Zakład Fryzjerski - Halina Rezulak 
W-wo ul. Poznańska 22, Apteka - 
K r ys t yna  Ja ni cka   W- wo 
ul.Warszawska 2, Salon Urody 
“Nefretette” - Katarzyna Perlicka W-
wo ul. Poznańska 40, BLUTEX BIS 
- W-wo ul.Warszawska 17, Centrum 
Ogrodnicze GARDEN - Mateusz 
Dzieciuchowicz,  W-wo ul. Park 
Kościuszki 19, Zakład Fryzjerski 
“Grażyna“- Grażyna Lewandowska 
W-wo ul. Park Kościuszki 6, Handel 
Detaliczny - Krystyna Lange  W-wo 
ul. Poznańska 14 KOS-POL Kołacz-
kowo, Spółdzielnia Kółek Rolni-
czych Witkowo EUROSAM - Kata-
rzyna Wojtyra  W-wo ul. Poznańska 
3 3 ,  G mi nna  S pó łd z i e l n i a 
„Samopomoc Chłopska” w Witko-
wie, Bank Spółdzielczy w Witkowie, 
Spółka z o.o. „Alco-Pegro” Kołacz-
kowo, Spółdzielnia Mleczarska w 
Witkowie, Spółka z o.o. „Kos-Pol” 
Kołaczkowo, Firma Kubiak Witko-
wo. 
Sołectwa: Odrowąż, Kamionka, 
Sokołowo, Ćwierdzin, Gorzykowo, 
Dębina, Czajki, Witkówko, Mąkow-
nica, Malenin, Folwark, Ruchocin, 
Strzyżewo, Małachowo Kępe. 

(UGiM) 
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VI Mistrzostwa Sołectw Gminy Witkowo w Piłce Nożnej 
Do mistrzostw zgłosi ło się 7 dru-
żyn sołeckich, a uprawnionymi 
byli wszyscy mieszkańcy gminy i 
miasta na stałe zamieszkujący 
teren gminy - rocznik 1988 i star-
si. Zespoły na spotkaniu robo-
czym dokonały losowania i w 
grupie pierwszej znalazły się: 
Mielżyn, Jaworowo i Kamionka, a 
w grupie drugiej - Malenin, Soko-
łowo, Gorzykowo i Małachowo 
Złych Miejsc. Po rozegraniu me-
czów w grupach, system „każdy z 
każdym” na dwóch czołowych 
miejscach znalazły się: w grupie I 
- Jaworowo i Mielżyn, a w grupie 
II - Sokołowo i Gorzykowo. W 
meczu o 1 - 2 miejsce drużyna z 
Jaworowa pokonała po zaciętym 
meczu zespół z Sokołowa.  W 

normalnym czasie uzyskano wy-
nik 2 - 2, a rzuty karne lepiej 
strzelali piłkarze z Jaworowa.  W 
meczu - 3 - 4 miejsce również 
rozegrano bardzo zacięty mecz i 
uzyskano wynik 3 - 3 a w rzutach 
karnych lepsi okazali się sportow-
cy z Mielżyna. Organizatorzy 
przygotowali dla wszystkich ze-
społów pamiątkowe dyplomy i 
piłki nożne, a trzy najlepsze dru-
żyny dodatkowo pamiątkowe 
puchary, które zostały wręczone 
w czasie Gminnych Dożynek. 
Sędziami mistrzostw byli - Marian 
Szczepaniak i Krzysztof Choło-
decki a opiekę medyczną zapew-
niła Pani Marzena Zielińska.  

(S.A.) 

Konkurencje  
sportowo-rekreacyjne  

Konkurencje cieszyły się dużym 
powodzeniem wśród najmłod-
szych, a nagrodami były słodycze 
zakupione przez Urząd Gminy i 
Miasta w Witkowie. Organizatorzy 
nie zapomnieli również o młodzie-
ży i osobach starszych, dla któ-
rych przygotowano konkurencje 
sportowo-sprawnościowe. W tej 
kategorii najlepszymi okazali się: 
1. rzut beretem mężczyzn - Miecho-
wicz R., Kasprzak K., Ścigocki M. 
2. podnoszenie ciężarka 17,5 kg - Ser-
dyński D. ,Kędzierski T., Ku łaga G. 

3. strzał do mini-bramki tyłem - Pan-
kowski P., Pankowski R., Bruch P. 
4. strzał na bramkę z 50 m - Wysocki 
D., Pankowski W., Dylewski W. 
5. dożynkowy slalom sprawnościowy - 
Galicki T., Stoliński R., Banaszak D. 
Dla zwycięzców organizatorzy 
przygotowali nagrody w postaci 
sprzętu sportowego - piłki nożne, 
szaliki piłkarskie, skarpety piłkar-
skie, kometki oraz sprzęt do upra-
wiania kulturystyki. 

(S.A.) 

Głównym celem mistrzostw, które odbyły się w sobotę - 20 
sierpnia 2005 roku na stadionie miejskim w Witkowie było 
krzewienie kultury fizycznej poprzez popularyzację gry w 
piłkę nożną oraz propagowanie aktywnego spędzania cza-
su wolnego.  

Podczas trwania Gminnych Dożynek na Stadionie Miejskim 
w Witkowie rozegrano dla dzieci różne konkurencje sporto-
wo rekreacyjne takie jak: slalom piłkarski, żonglerka piłką 
nożną, strzał do mini-bramki tyłem, rzut lotkami do tarczy 
oraz biegi w workach i slalom strażacki.  

Międzynarodowe Mistrzostwa  
Polski Jachtów Żaglowych RC 

Z uwagi na organizowane w tym 
roku Mistrzostwa Świata i Puchar 
Europy (lipiec i sierpień) w Gdyni, 
do Skorzęcina przyjechało tylko 
18 zawodników, ale w tej stawce 
było 11 medalistów Mistrzostw 
Świata. Mistrzostwa odbyły się w 
Ośrodku OKSiR Skorzęcin. Ofi-
cjalnymi organizatorami byli: Sta-
rostwo Powiatowe Gniezno, 
Urząd Gminy i Miasta Witkowo, 
ZGLOK W-wa, Zarząd Wielkopol-
skiego Biura LOK w Poznaniu, 
Zakład Poprawczy Witkowo, 33 
Baza Lotnicza w Powidzu, Koniń-
ski Okręgowy Związek Żeglarski. 
Dodatkowymi sponsorami oprócz 
wymienionych byli: p. Wiesław 
Kazuś - „Witbud” Witkowo, Agen-
cja Ubezpieczeniowa Zenon Bur-
chardt Słupca i OKSiR Witkowo. 
Wykonawcą imprezy był GKM 

„SOKÓŁ” Witkowo i Biuro Wielko-
polskiego LOK w Poznaniu. Poka-
zami modelarskimi uświetni ł p. 
Antoni Kaźmierczak z Gniezna 
(model BURZY) i modelarze z 
Babiaka (model ścigacza rakieto-
wego). 
 Wyniki Mistrzostw: 
Juniorzy: pierwsze miejsce z ilością 
16,4 pkt., Springer Jan - SM „Ogniwo” 
Wągrowiec, drugie miejsce z ilością 
50,8 pkt., Sokołowski Łukasz - SM 
„Ogniwo” Wągrowiec, trzecie miejsce z 
ilością 75 pkt., Damaszk Damian - 
OPP „Bliza-Balexmetal” Wejherowo 
Seniorzy: pierwsze miejsce z ilością 
17,1 pkt., Damaszk Julian - OPP 
„Bliza-Balexmetal” Wejherowo, drugie 
miejsce z ilością 64,4 pkt., Sokołowski 
Jerzy - SM „Ogniwo” Wągrowiec, 
trzecie miejsce z ilością 90,7 pkt., 
Szłapka Andrzej - KM LOK „Wodnik” 
Poznań 

Maciej Barszcz 

W dniach 03-04.09 Gminny Klub Modelarski „SOKÓŁ”  
w Witkowie był organizatorem kolejnych Mistrzostw Polski 
Jachtów Żaglowych Sterowanych Radiem.  
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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z dnia 22 sierpnia 2005 r. 
Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz.499 z późn.zm.), art.24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
/Dz.U.Nr 47,poz.544 z późn.zm./ oraz uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXXIV/337/02 z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy i 
miasta na obwody głosowania, podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy i miasta Witkowo w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych 
na dzień 25 września 2005 r. oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. 

Numer 
obwodu 

Granice obwodu Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej 

1 Miasto Witkowo 
Osiedle Nr 5 
Ulice: Pułkownika Hynka, Jasna nr 51-59, Żwirki i Wigury, Słowackiego, Mickiewicza. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Witkowie, 
Ul. Czerniejewska 14 
Tel. 4778-151 
„Lokal przystosowany do 
potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych” 

2 Miasto Witkowo 
Osiedle Nr 5 
Ulice: Czerniejewska 7,9,11,16,16A, Wojska Polskiego. 

Szkoła Podstawowa 
 Nr 2 w Witkowie 
Ul. Czerniejewska 12 
Tel .4778-251 

3 Sołectwa: 
Małachowo Kępe (Szemborowice),  Małachowo Wierzbiczany, 
Małachowo Złych Miejsc, Witkówko. 
Sołectwa: 
Folwark, Kołaczkowo (Wierzchowiska), Piaski, Kamionka, Chłądowo, Strzyżewo Witkowskie. 

Urząd Gminy i Miasta 
w Witkowie, 
Ul. Gnieźnieńska 1, 
Tel. 4778-194 
„Lokal przystosowany do 
potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych” 

4 Sołectwa: 
Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin, Ćwierdzin, Sokołowo 

Świetlica wiejska 
w Sokołowie 
Tel. 4775-501 

5 Sołectwa: 
Ruchocinek, Wiekowo, Dębina. 

Świetlica OSP 
w Ruchocinku 
Tel. 4779-100 

6 Sołectwa: 
Gorzykowo, Odrowąż, Czajki (Królewiec), Malenin, Jaworowo. 

Szkoła Podstawowa w Gorzy-
kowie 
Tel. 4775-790 

7 Sołectwa: 
Mielżyn, Ruchocin, Mąkownica. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny i 
Gimnazjum w Mielżynie 
Ul. Strzałkowska 1 
Tel. 4775-004 

8 Miasto Witkowo 
Osiedle Nr 1 
Ulice: Wrzesińska, Wodociągowa,Skośna, Ogrodowa, Cmentarna, Zielona, Strzałkowska, Poznań-
ska, Wiejska, Tylna, Stary Rynek, Polna, Krótka, Parkowa, Spokojna, Podgórna, Jasna od nr 1-49. 
Osiedle Nr 2 
Ulice: Powstańców  Wielkopolskich, Sportowa, Szkolna, Oświatowa, 
Komisji Edukacji Narodowej, Harcerska, Zuchów. 

Gimnazjum 
w Witkowie 
Ul. Poznańska 41 
Tel. 4778-250 
„Lokal przystosowany do 
potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych” 

9 Miasto Witkowo 
Osiedle Nr 3 
Ulice: Czerniejewska nr 1-6, 8,10,12,13A,14,18-32, Gnieźnieńska, Dworcowa, 
Park Kościuszki, Kosynierów Miłosławskich, Piastowska, Północna, Piwna, Rzemieślnicza, Młyń-
ska, Nowa, Witosa, Armii Poznań, Żwirki i Wigury na odcinku od  ul. Gnieźnieńskiej do Czerniejew-
skiej, Lotnicza, Piękna, Radosna, Wschodnia , Zachodnia. 
Osiedle nr 4 
Ulice: Łąkowa, Kwiatowa, Topolowa, Dębińska, Warszawska, Słoneczna, Leśna, Sosnowa, Mo-
drzewiowa, Powidzka, Akacjowa, Brzozowa, Zakole, Jodłowa, Skorzęcka, Jesionowa i Wierzbowa. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych 
w Witkowie 
Ul. Warszawska 31 
Tel. 4778 –135 



W tym roku organizatorami trzech kolejnych turniejów 
eliminacyjnych, które odbyły się w dniach: 23 lipca, 30 
lipca i 6 sierpnia, a turniej finałowy w dniu 13 sierpnia 
byli: Dealer BMW Smorawiński, Urząd Gminy i Miasta 
oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Sponsorami 
byli: firmy „Motoguard”, Power Horse, Orlen, Jubiler 
Pluciński. 
W sobotę, 6 sierpnia 2005 r. po raz trzeci na plaży w 
Skorzęcinie rozegrano trzeci turniej w siatkówce plażo-
wej o puchar firmy BMW Dealer Smorawiński. 

Pomimo złej pogody, deszczu i chłodu na 
boisku pojawiło się 14 par. Organizatorzy 
zdecydowali, że zawodnicy rozegrają 
turniej systemem pucharowym, jeden set 
do 21 pkt. 
Najlepszą drużyną okazała się para: 
Dariusz Januszewski i Mateusz Iglewski 
z Wrześni, drugie miejsce zajęła para: 
Piotr Galan i Sławomir Budzyński ze 
Strzałkowa, trzecie miejsce przypadło 
duetowi: Piotr Krysztoforski i Jakub Płu-
ciennik z Wrześni, a czwarte parze: To-
masz Kołecki i Przemysław Motyl z 
Wrześni. Te cztery pary uzyskały bezpo-
średni awans do turnieju finałowego. 
W sobotę, 13 czerwca 2005 roku na 
plaży Ośrodka Wypoczynkowego w Sko-
rzęcinie odbyła się impreza finałowa 
podsumowująca cykl turniejów w piłce 
siatkowej plażowej o puchar firmy BMW 
Smorawiński. Współorganizatorami tur-
nieju byli: Urząd Gminy i Miasta oraz 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. 
W turnieju finałowym wystąpiło tylko 8 
zespołów, powinno ich być 16, ale ze 
względu na warunki atmosferyczne 8 

Już po raz kolejny na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie odbywał się 
otwarty turniej w siatkówce plażowej.  

zespołów zrezygnowało z finału. 
W pierwszych rundach grano systemem 
brazylijskim, do dwóch przegranych me-
czów, jeden set do 21 pkt. W bezpośred-
niej walce o medale, grano już do dwóch 
wygranych setów. W finale para: Iglew-
ski-Jaruszewski pokonała w stosunku 
setów 2 - 0 parę Robak-Grzebinoga. W 
meczu o trzecie miejsce para: Malinow-

ski-Stanowski pokonała parę rodem z 
Witkowa Orsztynowicz-Zazula w stosun-
ku setów 2 - 0. Sędziowali panowie z 
OZPS w Koninie - Zenon Ptaszyński 
oraz Ryszard Błaszczyk, a pomagali im - 
Marcin Orsztynowicz i Krzysztof Jędrze-
jak. Organizatorzy dla najlepszych par 
przygotowali pamiątkowe puchary, me-
dale oraz nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu sportowego.   

(S.A.) 

Siatkówka Plażowa w Skorzęcinie 
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Patronat nad imprezą objął Wojewoda Wielkopolski a 
głównymi organizatorami byli: Gnieźnieński Klub Olim-
pijczyka, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, 
Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Wielkopolski Okręgowy 
Związek Pływacki w Poznaniu. Zawody odbyły się 
zgodnie z przepisami Polskiego Związku Pływackiego, 
a udział w nich mogły brać osoby, które ukończyły 14 
lat. Mimo padającego deszczu i chłodu na starcie sta-
nęło 46 zawodniczek i zawodników. 
Sędzią głównym zawodów był Jarosław Łabus, a sę-
dzią pomocniczym była Pani Grażyna Drela. Nad bez-

pieczeństwem zawodów czuwali - ratow-
nicy OKSiR-u, drużyna WOPR z Trze-
meszna, policja oraz płetwonurkowie. W 
poszczególnych kategoriach zwyciężyli: 

OPEN mężczyzn - Radosław Jarząb z 
Poznania, OPEN kobiet - Beata Celej z 
Elbląga, Niepełnosprawnych - Zbigniew 
Sejkiewicz z Warszawy. W kategorii 
dzieci na dystansie 200 m zwyciężył Jaś 

Urbaniak z Poznania. Na dystansie 600 
m dziewcząt zwyciężyła Olga Karpińska 
z Gniezna, a w wśród chłopców Adrian 
Nowak z Gniezna. 
Na zakończenie zawodów organizatorzy 
przygotowali i wręczyli najlepszym pa-
miątkowe puchary, medale oraz nagrody 
rzeczowe, które wręczali - Prezes Gnieź-
nieńskiego Klubu Olimpijczyka - Jerzy 

Temczuk, Burmistrz Gminy i Miasta w 
Witkowie - Krzysztof Szkudlarek oraz 
Dyrektor OKSiR-u w Witkowie - Alicja 
Wentland.  

(S.A.) 

Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 
W dniu 6 sierpnia 2005 r. nad Jeziorem Niedzięgiel na terenie Ośrodka Wypoczyn-
kowego w Skorzęcinie odbyły się VI Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu 
Długodystansowym połączone z II Letnimi Promocjami Walorów Turystyczno-
Rekreacyjnych Powiatów Wielkopolski. 

Sport 
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V Turniej Plażowej Piłki Nożnej FMS CUP 

Pierwszego dnia 4 najlepsze drużyny z ubie-
głego roku zostały automatycznie rozstawione 
w 4 grupach a pozostałe 14 drużyn zostało 
rozlosowanych w poszczególne grupy gdzie 
już czekali finaliści z ubiegłego roku. W tych 
grupach grał każdy z każdym. To była faza 
główna turnieju. Powstały dwie grupy po cztery 
zespoły oraz dwie po pięć zespołów. Do turnie-
ju finałowego zakwalifikowały się po dwa naj-
lepsze zespoły z poszczególnych grup. Były to: 
Cenos Września, FC Skiereszewo Gniezno, 
Daj Boże Podium, Emma Witkowo, Huragan 
Wołomin, Buła i Kajzera Wołomin, Jagoda 
Sam Gniezno, Trans Stach Niechanowo. 
Wyżej wymienione drużyny w zostały rozloso-
wane do dwóch grup po cztery zespoły. 
Grupy po losowaniu wyglądały następująco: 
Grupa I - Trans - Stach Niechanowo, Buła i 
Kajzera Wołomin, Daj Boże Podium z Gnie-
zna, Jagoda Sam Gniezno 
Grupa II - FC Skiereszewo, Cenos Września, 
Emma Witkowo, Huragan Wołomin 
Wyniki poszczególnych meczy w niedziel-
nej finałowej fazie grupowej. 
Grupa I 
FC Skiereszewo - Cenos Września 0:0 
Emma Witkowo - Huragan Wołomin 2:0  
FC Skiereszewo - Emma Witkowo 0:0 
Cenos Września - Huragan Wołomin 2:0 
FC Skiereszewo - Huragan Wołomin 0:0 
Cenos Września - Emma Witkowo 1:2 
Grupa II 
Trans Stach Niechanowo - Buła i Kajzera Wołomin 
2:2 
Daj Boże Podium - Jagoda Sam Gniezno 1:1 
Trans Stach Niechanowo - Daj Boże Podium 1:0  
Buła i Kajzera Wołomin - Jagoda Sam Gniezno 2:0 
Trans Stach Niechanowo - Jagoda Sam Gniezno 4: 1 
Buła i Kajzera Wołomin - Daj Boże Podium 3:0 
Klasyfikacja końcowa: 
Grupa I 
Trans - Stach Niechanowo 7 pkt. 
Daj Boże Podium Gniezno 4pkt. 
Buła i Kajzera Wołomin 4pkt. 
Jagoda Sam Gniezno lpkt. 
Grupa II 
Emma Witkowo 7pkt  
Cenos Września 4 pkt 
FC Skiereszewo 3 pkt. 
Huragan Wołomin 1 pkt. 
Drużyny, które zajęły drugie miejsca w gru-
pach zagrały w tzw. małym finale o trzecie 
miejsce, czyli Cenos Września i Daj Boże Po-
dium Gniezno. Mecz był bardzo zacięty. Osta-
tecznie zakończył się jednym strzelonym go-
lem, dla Cenosu Września i to ta drużyna zaję-

ła trzecie miejsce. 
Natomiast w wielkim finale spotkali się ubiegło-
roczni zwycięzcy Trans Stach Niechanowo i 
Emma Witkowo. 
W finałowym spotkaniu również padła jedna 
bramka dla drużyny z Niechanowa i to oni 
zajęli pierwsze miejsce. Najlepszym golkipe-
rem turnieju został Bartek Jaworski z Trans 
Stach Niechanowo. On też okazał się najlep-
szym bramkarzem turnieju i to on otrzymał 
puchar Zdzisława Kujawy - Wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz 
pamiątkowy dyplom, rękawice bramkarskie, a 
także płytę CD specjalnie przygotowaną na tę 
okazję przez klub Best wraz z bezpłatnym 
wejściem na dyskotekę oraz złoty medal. 
Królem strzelców został natomiast Radosław 
Witkowski - strzelec 12 bramek z drużyny Daj 
Boże Podium. On również otrzymał puchar, 
medal CD, płytę i wejściówki do klubu Best. 
Dodatkowo od posła Tadeusza Tomaszew-
skiego otrzymał 150 zł. nagrody za strzelenie 
największej liczby bramek oraz na obiad dla 
siebie i całej swojej drużyny. 
Wszystkie pozostałe drużyny, zarówno te, 
które odpadły już po pierwszym meczu w dniu 
sobotnim, jak i te które awansowały do nie-
dzielnej finałowej fazy otrzymały pamiątkowe 
dyplomy za udział. 
Drużynie Trans Stach Niechanowo przypadł 
okazały kryształowy puchar Marka Siwca - 
Posła do Parlamentu Europejskiego, a EImie 
Witkowo puchar Wiceprzewodniczącego Sej-
mowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu - 
Posła Tadeusza Tomaszewskiego, natomiast 
do Wrześni pojechał puchar Burmistrza Gminy 
i Miasta Witkowo - Krzysztofa Szkudlarka. 
Puchar Macieja Wiczyńskiego - Przewodniczą-
cego Federacji Młodych Socjaldemokratów dla 
najlepszej i najrówniej punktującej drużyny w 
przeciągu pięciu lat turnieju przypadł drużynie 
z Gniezna - Daj Boże Podium, która dwa lata 
temu wystąpiła pod nazwą Daj Boże Pierwsze 
Miejsce, a rok temu pod nazwą Daj Boże Drugi 
Raz Pierwsze Miejsce i wówczas już nazwa 
nie pomogła, gdyż drużyna zajęła drugie miej-
sce, a w tym roku również nazwa nie pomogła, 
gdyż drużyna znalazła się tuż za podium. 
Co prawda pogoda w sobotę nie dopisała, 
prawie cały dzień lało, ale zawodnicy i w takich 
warunkach dawali z siebie wszystko. Nie 
straszna była im ulewa. 
Zawody mogły się podobać, bo drużyny grały 
widowiskowo. Poziom był wyższy niż przed 
rokiem. Świadczy o tym duża liczba remisów. 
Również mecze zwłaszcza w fazie grupowej 
finałowej były zacięte, gdyż wyniki najczęściej 
kończyły się remisami, zwłaszcza bezbramko-
wymi, lub minimalnym zwycięstwem 1 do O. W 
całym turnieju padło 6 żółtych kartek, żadna 
czerwona. 
W całym turnieju rozegrano 77 spotkań. W 
sobotnim turnieju jedna połowa trwała 4 minu-
ty, natomiast w niedzielę rozgrywano połowy 
po 6 minut. 
W pierwszym jak i w drugim dniu turnieju 

wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pa-
mięć tragicznie zmarłego Piotra Maćkowiaka, 
sympatyka Federacji Młodych Socjaldemokra-
tów, który wielokrotnie brał udział w imprezach 
sportowych organizowanych przez FMS.  
Organizatorzy, Federacja Młodych Socjalde-
mokratów składa serdeczne podziękowania 
dla pani Alicji Wentland - Dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Witkowie, Markowi Siwco-
wi - Posłowi do Parlamentu Europejskiego, 
Tadeuszowi Tomaszewskiemu - Posłowi na 
Sejm RP, Zdzis ławowi Kujawie -
Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Gnieź-
nieńskiego, Krzysztofowi Szkudlarkowi - Bur-
mistrzowi Gminy i Miasta Witkowo, Rafaelowi 
Wojciechowskiemu oraz Klubowi Best, hurtow-
ni dywanów TODA, hurtowni AGD - firmie 
Contex oraz poznańskiej firmie ATG ECO - 
Tradex technika grzewcza.  
Nagrody: 
1. Każda drużyna za udział w turnieju otrzyma-
ła okolicznościowy dyplom. 
2. Za zajęcie miejsc od I do III drużyny otrzy-
mały puchary, medale, sprzęt sportowy, szam-
pany oraz imienne dyplomy. 
3. Drużyna, która zajęła IV miejsce otrzymała 
sprzęt sportowy oraz imienne dyplomy. 
4. Puchar i medal dla najlepszego strzelca 
turnieju oraz sprzęt sportowy. 
5. Puchar i medal dla najlepszego bramkarza 
turnieju oraz sprzęt sportowy. 
6. Kryształowy puchar za zajęcie I miejsca w 
turnieju ufundował Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego - Marek Siwiec  
7. Puchar za zajęcie II miejsca ufundował Po-
seł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski. 
8. Puchar za III miejsce ufundował Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek. 
9. Puchar Drużyny V LECIA ufundował Wice-
przewodniczący FMS - Maciej Wiczyński. 
10. Klub Best Gniezno - Września - Skorzęcin 
ufundował płyty CD, bilety wejściowe na impre-
zy klubowe oraz upominki. 
Sponsorami Imprezy były 
Klub Best  
- Gniezno - Września - Skorzęcin 
CONTEX - hurtownia AGD, ul. Wyszyńskiego, 
 TODA - hurtownia dywanów, ul. Kiszkowska,  
Marek Siwiec Poseł do Parlamentu Europej-
skiego  
Tadeusz Tomaszewski Poseł na Sejm RP  
Krzysztof Szkudlarek Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo  
Patronat honorowy nad imprezą sprawowa-
li: 
Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, 
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury 
Fizycznej i Sportu, Prezes Stowarzyszenia 
Młodych Wielkopolan oraz Poseł do Parlamen-
tu Europejskiego Marek Siwiec, Przewodniczą-
cy Stowarzyszenia Ordynacka. 
Celem imprezy było zagospodarowanie czasu 
wolnego młodzieży oraz aktywny udział w 
organizowaniu atrakcji wakacyjnych w Ośrod-
ku Wypoczynkowym SKORZĘCIN. Populary-
zacja i upowszechnianie piłki nożnej jako for-
my aktywności ruchowej. 
Organizatorzy imprezy: 
1. Federacja Młodych Socjaldemokratów po-
wiatu gnieźnieńskiego.  
 2. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witko-
wie - Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie. 

  (W.R.) 

W dniach 13 - 14 sierpnia w Skorzęcinie odbyły się rozgrywki plażowe, do któ-
rych zgłosiło się 18 drużyn. Wystartowały ekipy z Gniezna, Trzemeszna, Niecha-
nowa, Witkowa, Wrześni i Wołomina. 
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Po przeprowadzonym zapytaniu o 
cenę Urząd Miasta i Gminy zlecił 
zorganizowanie wypoczynku panu 
Wojciechowi Wojdyło z Biura 
Podróży „ Wojdyło - Travel ‘’. 
Program zaproponowany przez 
w/w biuro został w całości zreali-
zowany.  
W poniedziałek 25 lipca br. tuż 
przed wyjazdem na wypoczynek 
żegnali nas: pan Burmistrz 
Krzysztof Szkudlarek, pani Marze-
na Polak, pani Marzena Rzymysz-
kiewicz i pani Elżbieta Jagielska. 
Wyruszyliśmy, pogoda nam 

sprzyjała, także 8-godzinna po-
dróż nie była uciążliwa. Około 
godziny 17-tej dojechaliśmy do 
Kowar, gdzie przed Zajazdem 
Victoria przywitał nas kierownik, 
pan Wojciech Wojdyło. Zaprosi ł 
wszystkich do świetlicy i rozdzielił 
klucze do pokoi 4, 5, i 6-cio oso-
bowych z umywalkami. Łazienki z 

kabinami prysznicowymi były przy 
pokojach oraz na korytarzach. Po 
rozpakowaniu się i zjedzeniu 
obiadokolacji wszyscy bawili się w 
dyskotece.  
Kolejne dni mijały na poznawaniu 
historii i zwiedzaniu Kowar i oko-
lic, Karpacza i Szklarskiej Poręby. 
Odwiedziliśmy Muzeum Miniatur, 
Kościół Wang, Wodospad Szklar-
ski, zjeżdżaliśmy na sankach na 
torze saneczkowym. W Westerno-
wym Miasteczku uczestniczyliśmy 
w napadzie na bank i pokazach 
rodeo. Zdobyliśmy szczyt Chojnik, 

gdzie mieszczą się ruiny zamku 
kapryśnej hrabianki Kunegundy. 
Na dziedzińcu wysłuchaliśmy 
ciekawej historii o zamku i prze-
wrotnej pannie. Później odważni 
strzelali z kuszy. Wszyscy z basz-
ty podziwialiśmy krajobraz Karko-
noskiego Parku Narodowego. 
Kolejną wędrówką było zdobycie 

W dniach 25.07. - 3.08 br. dzieci i młodzież z Gminy Witkowo wypoczywały na kolonii w 
Kowarach. Uczestników wytypował Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Dzieci z Witkowa wypoczywały w Kowarach 

Przełęczy Okraj na granicy pań-
stwowej Polski i Czech. Bardzo 
nas cieszyło, że pomimo dużej 
rozpiętości wieku (od 7-16 lat) 
starsi koloniści pomagali młod-
szym, bez jakiejkolwiek sugestii z 
naszej strony.  
W upalne dni najczęściej radość  
przynosił dzieciom pobyt na base-
nie. Teren przy Zajeździe był 

bardzo rozległy. Mieściło się tam 
boisko do piłki nożnej, piłki siatko-
wej, oraz ogromna kwiecista łąka 
gdzie przeprowadzałyśmy zabawy 
rekreacyjno - sportowe. W świetli-
cy był stół do tenisa stołowego. 
Tam rozgrywane były turnieje. 
Zdobywcą I miejsca został Da-
mian Szkudlarski, II- Dawid Za-
miar, III- Marcin Drzazgowski, a 
IV- Krzysztof Wietrzychowski. 
Dzieci i młodzież bardzo chętnie 
uczestniczyły w zabawach inte-
gracyjnych wzmacniających em-
patię oraz poczucie własnej war-

tości. Swoje odczucia z pobytu na 
kolonii dzieci przedstawiły wyko-
nując prace plastyczne pn. 
„Górski krajobraz w okolicach 
Kowar ‘’. Pan Wojciech Wojdyło 
realizował z dziećmi program 
profilaktyczny „7 kroków”. Zorga-
nizował również spotkanie z ofice-
rem służby granicznej - pracowni-
kiem GOPR-u, który opowiadał o 
specyfice służby i pracy w górach 
na przejściu granicznym.  
W piątek 29 lipca zrobiło się w 
Zajeździe jeszcze gwarniej. Dołą-
czyła do nas grupa kolonistów z 
Powidza i Raszkowa. Dzieci i 
młodzież bardzo szybko się zinte-
growały. Wtedy dyskoteki, (które 
były codziennie) mogłyby trwać 
do rana. Ku niezadowoleniu mło-
dzieży byliśmy asertywni. Najdłu-
żej bawili się do godz. 23.15. 
Wieczorem dzień przed wyjazdem 
do domu przygotowano ognisko 
połączone z pieczeniem kiełba-
sek. Na pożegnanie każdy z 
uczestników otrzymał dyplom za 
udział w kolonii i wejście czarnym 
szlakiem na Przełęcz Okraj oraz 
elegancki, pamiątkowy notesik 
adresowy. W środę 3 sierpnia 
dzieci i młodzież z ogromnym 
bagażem przeżyć i wspomnień 
wróciły do Witkowa.  
Opiekę nad kolonistami sprawo-
wali: kierownik Wojciech Wojdyło, 

wychowawcy: Magdalena Bła-
szak, Beata Prusinowska, Krysty-
na Żok, opieka medyczna: 
Agnieszka Bryl. 
Na koniec chcę jeszcze nadmie-
nić, że posiłki przygotowywane 
pod okiem właścicielki zajazdu 
pani Krystyny Godziszewskiej 
były smaczne, urozmaicone, este-
tycznie podane i bez ograniczeń. 
Jako wychowawca stwierdzam, 
że przez 10 dni pobytu na kolonii 
wychowankowie wypoczęli, wiele 
zwiedzili i nauczyli się. 

   

Kultura 
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Organizatorem półkolonii by ło 
Stowarzyszenie Młodych Wielko-
polan w Poznaniu przy współpra-
cy Urzędu Gminy i Miasta w Wit-
kowie.  
Tegoroczne półkolonie odbywały 
się pod hasłem: ”Dajmy Szansę 
sport - uśmiech - zabawa” 
Zajęcia odbywały się od godziny 
9:00 do 15:00. Półkoloniści otrzy-
mywali drugie śniadanie i ciepły 
posiłek regeneracyjny, przygoto-
wywany przez kucharki z Gimna-
zjum i Gminną Spółdzielnię 
„Samopomoc Chłopska” w Witko-
wie. Półkolonie odbywały się w 10 
placówkach:  
W Witkowie - 52 dzieci, którymi 
opiekowało się 4 wychowawców: 
Paweł Piniarski, Joanna Szrey-
man, Natalia Blaszyńska, Sylwia 
Sadowska: 
W Małachowie Złych Miejsc - 48 
dzieci, 3 wychowawców: Arleta 
Bekas, Natalia Sadyś, Łukasz 
Scheffs;  
W Kołaczkowie - 31 dzieci, 2 
wychowawców: Grażyna Zarycz-
na, Agnieszka Kwapich; 
W Skorzęcinie - 31 dzieci, 2 
wychowawców: Beata Gajda, 
Paulina Maciejewska; 
W Ostrowitym Prymasowskim - 
21 dzieci, 2 wychowawców: Bar-
bara Pałka, Michalina Rewers; 
W Wiekowie - 22 dzieci, 2 wycho-
wawców: Jakub Magrian, Anna 
Pietrzak; 
W Ruchocinku - 31 dzieci, 2 
wychowawców: Patrycja Nowa-
kowska, Milena Trzaskowska; 
W Mielżynie - 28 dzieci, 2 wycho-
wawców: Barbara Nowakowska, 
Paulina Wojciechowska;  
W Jaworowie - 27 dzieci, 2 wy-
chowawców: Krzysztof Nowiński, 

Kinga Łyskawa; 
W Gorzykowie - 31 dzieci, 3 
wychowawców: Maria Wójcik, 
Maria Wiśniewska (wolontariusz), 
Agnieszka Narożna. 
 
W gminie Witkowo wypoczywało 
w sumie 322 dzieci, w przedziale 
wiekowym 5 - 15 lat. 
W czasie trwania półkolonii reali-
zowano wielozadaniowy program, 
który był podzielony na ścieżki 

edukacyjne: 
Kultura - dziedzictwo kulturowe 
- edukacja regionalna 
W tym zakresie dzieci uczestni-
czyły w: 
- Pikniku Historyczno - Rekreacyj-
nym, rajdzie po okolicy;  
- wycieczce do Parku Etnograficz-
nego w Dziekanowicach; 
- pasowaniu na półkolonistę z 
pokonywaniem toru przeszkód i 
spotkaniem z Neptunem i Prozer-
piną; 
- „Balu Gałganiarza” połączonym 
z zabawami towarzyskimi; 

W dniach od 18.07. do 02.08.2005 r. w gminie Witkowo został zorganizowany letni wypoczy-
nek dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym, wielodzietnych, rolni-
czych oraz ze środowisk PPGR.  

Półkolonie w Gminie Witkowo 2005 

- wyjściu do kina na projekcję 
filmu ,,El Cid’’ 
Wyżej - szybciej - dalej - eduka-
cja poprzez sport 
Półkoloniści wzięli udział w: 
- Gminnej i Regionalnej Sparta-
kiadzie. W Regionalnej Spartakia-
dzie w Trzemesznie reprezentacja 
gminy Witkowo zdobyła I miejsce. 
- kąpieli wodnej połączonej z 
zabawami i grami na plaży i w 
wodzie oraz z konkursem na rzeź-

bę z piasku; 
- Dodatkowymi atrakcjami były: 
karuzela, zjeżdżalnia, dmuchane 
zamki, basen z kulkami. 
Moja ziemia - Mój świat - eduka-
cja ekologiczna; 
Półkoloniści uczestniczyli w: 
- sztuce teatralnej pt. ,,Wielkie 
sprzątanie na leśnej polanie”; 
- oglądaniu pomników przyrody w 
Skorzęcinie. 
Europa - nasz dom - edukacja 
europejska: 
- prezentacja wylosowanych 
państw przez grupy podczas Pik-

niku pt. ,,Jestem Europejczy-
kiem”;  
- przeprowadzono konkurs pla-
styczny pt. ,,Moja miejscowość w 
Unii Europejskiej’’ oraz konkurs z 
wiedzy o Unii Europejskiej. 
Profilaktyka i bezpieczeństwo - 
edukacja prozdrowotna. 
-W porozumieniu z Komendą 
Powiatową Policji zorganizowano 
zajęcia pt. „Uważaj! Przestrzegaj! 
Pamiętaj!” z udziałem głównego 
bohatera - maskotki policyjnej 
„Sierżanta Pyrka” 
- przeprowadzono konkursy o 
tematyce prewencyjnej i ruchu 
drogowym 
- pogadankę na temat ,,Jak bez-
piecznie pomagać rodzicom w 
gospodarstwie rolnym?” oraz 
konkurs plastyczny na temat: 
„Niebezpieczne miejsca w gospo-
darstwie rolnym”; 
- spotkanie ze Strażą Pożarną. 
Podczas zajęć dzieciom zapew-
niono bezpieczny wypoczynek, 
spokojną rekreację i rozrywkę. 
Likwidowano barierę nieśmiałości 
poprzez wspólny śpiew piosenek, 
zabawy i wspólne posi łki. 
Organizowane zajęcia rozbudzały 
aktywność dzieci i integrowały 
grupy. Maksymalnie wypełniony 
czas nie tylko bawił, ale i uczył 
poprzez zabawę. Zaplanowany 
program został zrealizowany. 
Wszyscy półkoloniści byli bardzo 
zadowoleni z tak ciekawej formy 
wypoczynku o czym świadczyły 
łzy podczas uroczystego poże-
gnania. 
Podziękowania za pomoc w 
uatrakcyjnianiu pobytu dzieci o 
niskim statusie materialnym, wie-
lodzietnych i rolniczych na półko-
loniach z terenu gminy Witkowo w 
ramach Akcji „Lato 2005 Sport - 
Uśmiech - Zabawa” otrzymali: 
Marian Łukowski, Janina Fałdziń-
ska, Alicja Wentland, Roman 
Popek, Michał Bocheński, Kazi-
mierz Zamiar, Anna i Janusz 
Tomczakowie, a także kucharki z 
witkowskiego gimnazjum: Małgo-
rzata Malawko, Irena Misiak i 
Wanda Nowak - za przygotowy-
wanie smacznych posiłków. 
Osobne podziękowania otrzymali: 
pani Maria Wiśniewska „za wielo-
letnią pracę na niwie edukacji, 
kultury, rekreacji i niesienia pomo-
cy innym oraz duże zaangażowa-
nie i serce okazane najmłodsze-
mu pokoleniu”, a także pan Jacek 
Brzozowski „za pomoc i duże 
zaangażowanie w organizowanie 
letniego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży”.  

Joanna Bruch 
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Dowódca gen. Bryg. Zbigniew Janoś rozpoczął 
Święto Lotnictwa od słów:  
„Żołnierze! 
Dzień 28 sierpnia w historii naszych skrzydeł 
ma znaczenie symboliczne. Tego dnia, w roku 
1932. por. pil. Franciszek Żwirko i inż. Stani-
sław Wigura odnieśli zwycięstwo w Międzyna-
rodowych Zawodach Lotniczych w Berlinie, 
rozsławiając profesjonalizm pilotażu polskich 
pilotów oraz śmiałość myśli technicznej na-
szych inżynierów lotniczych. 

Ponad 80-letni dorobek polskich lotniczych 
pokoleń tkwi głęboko w naszej świadomości 
narodowej, a słowo "lotnik" pozostaje synoni-
mem nie tylko odwagi, poświęcenia i ofiarności 
w służbie dla Ojczyzny, ale również żołnier-
skiej lojalności" i honoru. 
. Święto Lotnictwa jest okazją do refleksji nad 
przebytą drogą, przywołania na pamięć faktów 
z heroicznej przeszłości, ale nade wszystko 
przypomnienia sylwetek ludzi lotniczego trudu, 
bohaterów minionych dni - pilotów, nawigato-

rów oraz pozostających zwykle w cieniu inży-
nierów i techników obsługi, wszystkich tych, 
którzy kształtowali polską lotniczą rzeczywi-
stość. 
Wielu pilotów oddało swoje życie w pionier-
skich czasach narodzin naszego narodowego 
lotnictwa, w bohaterskich zmaganiach wojny 
1920 r, podczas tworzenia Sił Powietrznych 
Niepodległej Rzeczypospolitej. 
Wielkie były również zaangażowanie, udział, 
osiągnięcia bojowe i ofiary poniesione przez 

polskich lotników na wszystkich frontach II 
Wojny Światowej. Jesteśmy kontynuatorami 
tych tradycji i przypadł nam ogromny zaszczyt, 
ale i niełatwy obowiązek, aktywnego udziału w 
tworzeniu współczesnego, efektywnego syste-
mu obrony ojczystej przestrzeni powietrznej. 
Od ponad pół wieku niebo nad Polską jest 
czyste i spokojne. 
Dzisiaj my, z profesjonalizmem i osobistym 
zaangażowaniem wykonując swoje codzienne 
obowiązki służbowe, nawiązujemy czynem do 

osiągnięć naszych poprzedników. Realizujemy 
wyzwania związane z restrukturyzacją Sił Po-
wietrznych, przebudową lotniskowej infrastruk-
tury, przeszkoleniem pilotów i technicznych 
obsług naziemnych - wszystkim, co związane 
jest z wprowadzeniem do służby nowego sa-
molotu wielozadaniowego. 
Tegoroczne Święto Lotnictwa obchodzimy jak 
zawsze uroczyście. 
Z tej okazji składam serdeczne słowa podzię-
kowania kadrze, żołnierzom zasadniczej służ-
by wojskowej i pracownikom wojska za wzoro-
we wykonywanie obowiązków służbowych, za 
codzienny trud, wysiłek i patriotyczną ofiar-
ność. Życzę wszystkim dużo zdrowia, dalszych 
sukcesów w służbie i satysfakcji z codziennych 
dokonań, lotniczego szczęścia oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.” 
Na lotnisku odbyła się również Msza Święta 
Polowa w intencji lotników w asyście ks. Pro-
boszcza Stanisława Goca. 
Podczas uroczystości za wzorowe, wyjątkowo 
sumienne wykonywanie obowiązków wynikają-
cych z pracy zawodowej odznaczeni zostali: 
- złotym krzyżem:  
płk Ochap Bogusław - dowódca 3 BLot 
płk Tomaska Ryszard - dowódca 33 BLot 
- srebrny krzyż za zasługi otrzymali: 
płk Swierkocz Adam - dowódca 32 BLot 
ppłk Kornacki Maciej - komendant 5 SNRL 
DPP  
ppłk Napieralski Tomasz - komendant 3 ROM 
ppłki Rajzel Dariusz - szef sztabu 33 BLot 
Decyzją Ministra Obrony Narodowej Złoty 
medal za zasługi dla obronności kraju wręczo-
no: 
płk Lewickiemu Wojciechowi - pełniącemu 
obowiązki dowódcy 3 BRT. 
Podczas uroczystości można było podziwiać 
pokazy sprzętu lotniczego na lotnisku oraz 
występy zespołów artystycznych. 

(W.R.) 

Święto Lotnictwa 
W dniu 19 sierpnia 2005 r. na terenie 33 Bazy Lotniczej w Powidzu dowódca 3 Korpusu Obrony Powietrznej gen. Bryg. 
Zbigniew Janoś zorganizował spotkanie, w którym udział wzięły m. in.: władze powiatowe, samorządowe, starostowie, 
wójtowie, weterani lotnictwa, nowo mianowany generał Leszek Cwojdziński (były dowódca 33 BLot), pracownicy cywilni 
wojska. W uroczystości wziął udział również Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek.  
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W programie olimpiady były za-
wody sportowe, w których nasi 
członkowie brali czynny udział. Na 
4 konkurencje Witkowo zdobyło 3 
pierwsze miejsca. Były dyplomy, 
nagrody i puchary. Jesteśmy 
zainteresowani ludźmi najuboż-
szymi i wspólnie z pracownikami 
Gminnego Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Witkowie bierzemy 
czynny udział w rozdzielaniu arty-

kułów żywnościowych z Wielkopol-
skiego Banku Żywności w Pozna-
niu. W dniu 20 sierpnia organizowa-
liśmy wyjazd do najstarszego sank-
tuarium w Klasztornej Górce. Na-
stępny to grupowy wyjazd na turnus 
rehabilitacyjny do ośrodka w Sarbi-
nowie. Planujemy Dalsze wyjazdy i 
imprezy, ale o tym w następnym 
numerze wiadomości witkowskich.  

Izabela Piaskowska 

W czasie wakacji „PROMYK” pracuje 
Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk” 
w Witkowie nie odpoczywa. W dniu 15 lipca 47 członków 
naszego oddziału na zaproszenie oddziału Trzemeszno 
wzięło udział w I olimpiadzie Sportowo - Integracyjnej z oka-
zji festynu „Lato w Gołąbkach”.  

Wcześniej odbyli oni staż na na-
uczyciela mianowanego trwający 
dwa lata i 9 miesięcy. Następnie 
musieli przedstawić sprawozdanie 
za powyższy okres stażu, pozy-
tywnie zaopiniowany przez dyrek-
torów placówek, by w końcu przy-
stąpić do egzaminu. 
Komisję egzaminacyjną dla na-
uczycieli kontraktowych ubiegają-
cych się o awans na stopień za-
wodowy nauczyciela mianowane-
go powołuje organ prowadzący 
szkołę. W związku z tym Bur-
mistrz Gminy i Miasta powołał 
komisję w następującym składzie: 
Marian Gadziński- przewodniczą-
cy - przedstawiciel organu prowa-
dzącego, 
Danuta Hyżak - przedstawiciel 
organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, 
dyrektor (lub wicedyrektor) danej 

placówki oświatowej, 
dwaj eksperci z listy ekspertów 
ustalonej przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania, 
Komisje egzaminacyjne przeprowa-
dziły egzaminy, w czasie których 
nauczyciele ubiegający się o sto-
pień awansu zawodowego dokony-
wali prezentacji własnego dorobku 
zawodowego oraz odpowiadali na 
pytania członków komisji dotyczące 
między innymi prawa oświatowego, 
spraw dydaktyczno - wychowaw-
czych, przebiegu stażu. 
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia 
w obecności co najmniej 2/3 składu 
swoich członków. Każdy z człon-
ków komisji ma do swej dyspozycji 
10 punktów, które może przyznać  
nauczycielowi. Nauczyciel zdał 
egzamin, jeżeli uzyskał co najmniej 
2/3 możliwych do uzyskania punk-
tów. 

(M.G.) 

Awans zawodowy nauczycieli 2005 
W wyniku zakończonych egzaminów na stopień nauczyciela 
mianowanego w tegorocznej sesji letniej awans ten zdobyli 
kolejni nauczyciele: Pan Krzysztof Nowiński, i Anna Mu-
szyńska z Gimnazjum w Witkowie, Pani Małgorzata Frącko-
wiak ze SP w Gorzykowie oraz Pan Krzysztof Kosicki, Pani 
Dorota Feręc i Pani Grażyna Pudło z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego i Gimnazjum w Mielżynie. 

62 Tour De Pologne składać się 
będzie z 8 etapów o łącznej dłu-
gości 1253 km, rozpocznie się w 
Gdańsku, a zakończy w Karpa-
czu. Wyścig przejedzie przez 
województwa: pomorskie, warmiń-
sko- mazur skie,  k uja ws ko-
pomorskie, wielkopolskie i dolno-
śląskie. Przez teren powiatu 
gnieźnieńskiego - gminy i miasta 
Witkowo - przebiegać będzie w 
dniu 15 września 2005 roku 

(czwartek) na trasie IV etapu z 
Inowrocławia do Leszna przez 
Strzelno, Witkowo, Wrześnię, Śro-
dę Wielkopolską i Śrem. 
 

Program minutowy IV etapu: 
- Wiekowo godz. 12:40 - 12:45 
- Strzyżewo Wit. godz. 12:45 - 12:50  
- Witkowo godz. 12:46 - 12:52 
- Malenin godz. 12:53 - 12:59 
- Gorzykowo godz. 12:56 - 13:03 
- Królewiec godz. 13:01 - 13:08  

(S.A.) 

Tour De Pologne 
Już po raz 62 w dniach 12 - 18 września 2005 roku odbędzie się 
międzynarodowy wyścig kolarski Tour De Pologne. Nasz Narodowy 
wyścig od 2005 roku wszedł do grona największych wyścigów ko-
larskich świata, uczestnicząc w nowej kategorii utworzonej przez 
Radę Kolarstwa Zawodowego UCI pod nazwą UCI Pro Tour. 

Organizatorami imprezy był: Wy-
dział Oświaty, Kultury i Sportu 
Starostwa Powiatowego, Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Wit-
kowie oraz Towarzystwo Sporto-
we "Basket" Gniezno. Turniej 
odbył się w trzech kategoriach: 
Dziewczęta, chłopcy ur. 1988 i 
młodsi oraz OPEN (1987 i starsi). 
Dzięki tak perfekcyjnie przygoto-
wanemu turniejowi co przyznał 
jeden z organizatorów imprezy - 
Inspektor Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Sportu Starostwa Powiato-
wego w Gnieźnie pan Marek 
Szczepanowski mecze rozegrane 
były zgodnie z przewidywaniami. 
Mimo rywalizacji współzawodni-

ków na boisku panowała bardzo 
przyjemna i koleżeńska atmosfe-
ra. Zebrani kibice żywiołowo re-
agowali na popisy zawodników 
walczących między sobą o każdy 
metr boiska. Największym zainte-
resowaniem cieszyły się mecze 
kobiet, gdyż dorównywały one 
tec hniką gry mężc zyznom.  
Wyniki meczów przedstawiały się 
następująco: 
- Dziewczęta: 
1. TS Basket MOS Gniezno 1 
2. TS Basket MOS Gniezno 2 

 “V Turniej Koszykówki Ulicznej Skorzęcin 2005” 

3. Bamboocha Gniezno 
Skład zwycięskiego zespołu: 
Anita Jankowiak, Klaudia Stoch-
mal, Paulina Strzyżewska, Karoli-
na Kujawska 
- Chłopcy 1988 i mł. 
1. Czarni Squad Jarocin 
2. Ganja Manschafft Gniezno 
Projekt 
3. Bezele Gniezno Skład Jaroci-
na: Łukasz Woźniak, Bartłomiej 
Paluszkiewicz, Mateusz Szczepa-
niak - OPEN 
1. Philly Poznań 
2. Sreberka Gniezno 
3.Kaleki Gniezno 
Skład Poznania: Marcin Ruta, 
Szymon Budnikowski, Paweł Witt, 

Maciej Marcinkowski. 
Zwycięzcy otrzymali puchary 
ufundowane przez Starostę 
Gnieźnieńskiego Jacka Kowal-
skiego, jak również wszyscy za-
wodnicy otrzymali medale za 
miejsca 1-3. Poseł Tadeusz To-
maszewski wręczył osobiście 
ufundowany przez siebie puchar 
dla najlepszego zawodnika tur-
nieju, którym okazał się Szymon 
Budnikowski z Philly Poznań. 
 

(W.R.) 

W dniu 25 sierpnia w Skorzęcinie na boiskach Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się „V Turniej Koszykówki 
Ulicznej Skorzęcin 2005”. Spotkanie to miało charakter 
sportowo-rekreacyjno-rozrywkowy. 

 Witaj Szkoło  
Tradycyjnie 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2005/2006. Z 
tej też okazji w tym dniu Burmistrz GiM Witkowo Krzysztof Szkudlarek 
gościł  w witkowskim Gimnazjum, a jego zastępca Marian Gadziński w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Mielżynie. Nowy rok 
szkolny jest wyjątkowo długi, ponieważ trwał będzie do 30.06.06r 

(M.G.)   
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Inwestycje realizowane na terenie Gminy Witkowo 

 Remont chodnika przy ul. Kosynierów MiłosławskichRemont chodnika przy ul. Kosynierów Miłosławskich 
 Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej  Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej    
 przy ul. Żwirki i Wigury przy ul. Żwirki i Wigury  

 Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej w Ćwierdzinie Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej w Ćwierdzinie  

 Docieplenie budynku Przedszkola Docieplenie budynku Przedszkola   
 Miejskiego w Witkowie Miejskiego w Witkowie   Położenie kostki brukowej na Placu TargowymPołożenie kostki brukowej na Placu Targowym 

 Ustawienie nowych znaków z nazwami ulic. Ustawienie nowych znaków z nazwami ulic.  

 Budowa parkingu przy ul. Żwirki i Wigury Budowa parkingu przy ul. Żwirki i Wigury  
 Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej   Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej    
 na ul. Wojska Polskiego na ul. Wojska Polskiego  
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 Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej   
 przy ul. Harcerskiej przy ul. Harcerskiej   Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej w Kamionce  Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej w Kamionce   

 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kanalikami i  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kanalikami i   
 przepompowniami ścieków w Witkowie w obrębie ulic przepompowniami ścieków w Witkowie w obrębie ulic  
 Brzozowa, Akacjowa, Jesionowa,  Brzozowa, Akacjowa, Jesionowa,   
Kosynierów Miłosławskich i PowidzkaKosynierów Miłosławskich i Powidzka  

 Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej   
 przy ul. Spokojnej przy ul. Spokojnej   Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej w WiekowieUłożenie nowej nawierzchni asfaltowej w Wiekowie 

 Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej SkorzęcinUłożenie nowej nawierzchni asfaltowej Skorzęcin  

 Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej  Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej   
 w miejscowości Skorzęcin w miejscowości Skorzęcin  
W dniu 20 lipca bieżącego roku nastąpił odbiór inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin.” Przedmiotem projektu była budowa 
kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami o łącznej długości 2,49 km. Inwestycja była częścią zadania jakim jest skanalizowanie gminy i 
miasta Witkowo, którego celem była poprawa gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem czynników ekologicznych. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł  
529.872,97 zł. Inwestycja w 75% współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego, w 10% z Budżetu Państwa, a pozostałe 15 % z budżetu Gminy i Miasta Witkowo.             (W.R.) 
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       Anna Kwapich, Krzysztof Dziel, Wiesława Rudnicka.  
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Inicjatorem spotkania byli Krzysztof Szkudla-
rek Burmistrz Gminy Witkowo i Karolina Stru-
gała-Jankowska prezes Stowarzyszenia Świa-
towid-organizacji non profit, którego gmina 

Goście z Hiszpanii w Witkowie 
30 sierpnia 2005 r. odbyło się kolejne 
posiedzenie Komisji Rolnic twa, 
Ochrony Środowiska i Przestrzegania 
Porządku Publicznego Rady Miejskiej 
w Witkowie. 
Komisja dokonała oględzin w terenie w zakre-
sie utrzymania porządku oraz w zakresie 
ochrony środowiska na terenie gminy i miasta 
Witkowo. Ponadto zapoznano się z informacją 
dot. gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie gminy oraz informacją o stanie drze-
wostanu w lasach gminnych. 

(B.R.M.) 

W dniu 26 sierpnia na terenie gminy Witkowo przebywali José Luis Lodos,  
Carlos Tejerina, Joseé Manuel Peréz - przedstawiciele Fundaciòn Terra Cha 
(jednego z czołowych partnerstw w europejskim programie Leader) i współpra-
cującej z nią grupy przedsiębiorców oraz prywatnych inwestorów z Hiszpanii.  

 Posiedzenie Komisji 

 Komisja Rewizyjna 
W dniu 31 sierpnia 2005r. odbyło się 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Witkowie.  
Komisja zapoznała się z sytuacją finansową 
szkół oraz z wykonanymi w okresie wakacji 
remontami obiektów oświatowych. Komisja 
ponadto dokonała kontroli bieżącej działalno-
ści Burmistrza Gminy i Miasta. Interesowano 
się głównie stopniem wykonania zadań inwe-
stycyjnych, przetargami, dofinansowaniami, 
sprzedażą domków letniskowych w Skorzęci-
nie i gruntów w Ćwierdzinie. Komisja pozytyw-
nie oceniła bieżącą działalność Burmistrza. 

(B.R.M.) 

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Witkowie 
 - 12 września Grzegorz Kaźmierczak 
 - 19 września Tomasz Deskowski 
 - 26 września Tomasz Wędzikowski 
 - 3 października Antoni Popek 
 - 10 października Bernard Knast 
Dyżury odbywać się będą w Urzędzie Gminy i 
Miasta w Witkowie - pokój nr 23,  
w godz. od 14:00 do 15:00. 
Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury w 
poniedziałki w godz. od 15:00 do 16:00. 

 

(B.R.M.) 

Dyżury Radnych 

Witkowo jest członkiem wspierającym. Bur-
mistrz podczas prezentacji multimedialnej i 
terenowej zapoznał przybyłych z  ofertą inwe-
stycyjną gminy i firm z naszego terenu oraz z 
jej walorami kulturowymi, turystycznymi i przy-
rodniczymi. Goście najbardziej interesowali się 
ofertami inwestycyjnymi z zakresu turystyki i 
rekreacji oraz budownictwa mieszkaniowego. 
Spotkanie zakończono zwiedzaniem najbar-
dziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w 
gminie. Przedstawiciele z Hiszpanii po powro-
cie do kraju przedstawią do rozważenia zain-
teresowanym inwestycyjne propozycje gminy. 

(E.K.)  

mailto:e-mail:promocja@witkowo.pl
http://www.witkowo.pl
http://www.bip.witkowo.pl


Święto plonów

Już od kilku lat tradycją jest, że we wsi
Gorzykowo, gmina Witkowo rolnicy świętują
zakończenie żniw,organizowanych przez Radę
So łecką i parafię . Gośćmi honorowymi
tegorocznych dożynek byli: burmistrz Krzysztof
Szkudlarek, rada sołecka z sołtysem Marianem
Marciniakiem na czele (sołtys Gorzykowa),
Krzysztof Tamioła z Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Witkowie i rolnicy z okolicznych
wsi: Odrowąża, Karsewa, Czajek i Mierzewa.
Burmistrz podziękował rolnikom za trudipracęw
trudnych warunkach atmosferycznych oraz tym,

którzy świadczą usługi na rzecz rolnictwa m.in.
PaniPrezes SKRMarii Dykszak.
Świętowanie rozpoczęło się od mszy św.
odprawionej przez proboszcza Grzegorza
Gr os zk owsk iego . Nas tę pn ie k orowó d
dożynkowy przejechał na boisko (kombajny,
ciągniki), gdzie Krzysztof Szkudlarek, ks.
Grzegorz Groszkowski i Marian Marciniak
po dziel il i się c hle bem upiec zo nym z
tegorocznego zboża z uczestnikamidożynek.
Głównym punktemprogramu, którego nie mogło
z a bra k nąć b y ły wień c e d o ży n k ow e

przygotowane przez mieszkańców okolicznych
wsi. Była też zabawa, która trwała do późnych
godzin nocnych, przygrywał Karol Staniszewski,
mieszkaniec Gorzykowa. Nie zabrakło również
występów artystycznych w wykonaniu dzieci z
miejscowej podstawówki: recytowały wiersze,
śpiewa ły piosenki i przepięknie tańczyły. Dużym
zainteresowaniemwśródnajmłodszych cieszyła
się loteria fantowa i konkursy, które były
przygotowane z myśląo nich.

(W.R.)

66. rocznica wybuchu
II Wojny Światowej

Są wydarzenia w historii narodu, o których nie można
zapomnieć. Do takich należy międzyinnymi 1września.
W 66. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej pod pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich delegacja Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych Ko ło w Witkowie z po cztem
sztandarowym, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Z-ca Burmistrza,
uczniowie z pocztami sztandarowymi i dyrektorzy szkó ł, harcerze z
druhnąArletą Bekas, ksiądz Kanonik Heliodor Jankiewicz oraz ksiądz
Stanisław Goc, Komendant Komisariatu Policji w Witkowie Piotr
Cejman i przedstawiciele wojska polskiego, delegacje Kó ł Emerytówi
Re nistów oraz prz edstawiciele ogrodów dział kowyc h im
gen. K.Świerczewskiego uczcili pamięć tych, którzy nieżałowali swej
krwi w obronie ojczyzny poprzez złożenie wiązanek kwiatów i
zapalenie zniczy.

(W.R.)

W dniu 27 sierpnia w Skorzęcinie odbyło się Zakończenie
Sezonu Letniego, którego organizatorem był Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji wWitkowie.
Imprezę rozpoczę to od występu zespo łu „BIG-BAND” Witolda
Biegalskiego oraz Recitalu Gminnego Chóru Seniora „My Młodzi”.
Podczas występów zarówno dzieci jak i dorośli korzystali z promieni
słonecznych racząc sięteżzimnymi lodami.
O godz. 20:00 na plażyrozpoczęła się dyskoteka,którą prowadził dj Mark.
W trakcie imprezy był pokaz kolorowych laserów, a główną atrakcją
wieczoru by ły wybory miss i mistera Skorzęcina. Chętnych do wzięcia
udzia łu było bardzo dużo, także konkurencja rosła. Po chwili jednak
wybory przerodziły sięw zabawę. Zwyciężczyniąwyborów została „Mini-
miss” - 5-letnia Anetka z Poznania a „Mini-misterem” - 1,5 roczny Jaruś z
Wrześni.Nagrodami w konkursie były przepiękne, duże pluszowe misie,
które na pewno sprawiły dużąradośćmaluszkom.

(W.R.)

Zakończenie Sezonu w Skorzęcinie
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Złożenie wiązankiw hołdzie dla poległych
i pomordowanych



Konkurs Wieńcy Dożynkowych

Jak co roku w tym dniu komisja w sk ładzie:

Maria Dykszak - Przewodnicząca Komisji oraz

jej członkowie: Ewa Wiatrowska, Elżbieta

Grabowska, Janusz Tomczak, Antoni Popek,

Ksiądz Proboszcz Stanisław Goc, Jadwiga

Walerczyk, Iwona Nadowicz - Mróz dokonała

oceny 11 wieńcy żniwnych biorących udział w

konkursie.

Oceny dokonano zgodnie z „Regulaminem

konkursu wieńcy żniwnych”. Przy ocenie

wieńcy komisja brała pod uwagę następujące
elementy:

- estetyka, oryginalność , pomysłowość
projektu,

- zach owanie ele mentów regionalnych,
ludowych,

- złożoność materiałów zastosowanych przy

wykonywaniu wieńca,

- pracochłonnośćprojektu.

Zwycięzcą konkursu został wieniec nr 9

wykonany przez wieś Jaworowo, który uzyskał

największą liczbę punktów (223), II miejsce

zająłwieniecnr 2 wykonany przezwieś Folwark
(213 punktów), III miejsce zajął wieniec nr 10

w ykonany przez wieś Gorzykowo (211
punktów). Burmistrz Gminy i Miasta ufundował

nagrody w konkursie wieńcy: za zajęcie I

miejsca 400 zł., za zajęcieI I miejsca 300 zł., za
zajęcie III miejsca 200 zł. oraz nagrody

w yróżn ienia w wysokości 1 00 zł . dla
p ozostałych wieńcy bio rących udzia ł w

konkursie.

(UGiM)
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