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Przekazanie Sali  
sportowej w Mielżynie użytkownikom      

 

„Udział Witkowian w Rewolucji Witkow-
skiej 1918 i Powstaniu Wielkopolskim  
1918-1919” to tytuł wystawy, jaka odbyła 
się w dniach od 5 do 20 lutego w Klubie 
Garnizonowym w Witkowie. Wystawa była 

próbą przypomnienia wydarzeń mających 
miejsce w okresie od 12 listopada do 27 
grudnia 1918 roku oraz udziału Witkowian 

w jedynym zwycięskim powstaniu, jakim 
było Powstanie Wielkopolskie. Na wystawę 
złożyły się wspomnienia, dokumenty, zdję-
cia, odznaczenia, dyplomy i publikacje udo-
stępnione przez rodziny powstańców. Od-

rębną część stanowiły gabloty wystawowe, 
w których zwiedzający mogli zobaczyć 
militaria związane z powstaniem m.in. czap-

ki weteranów powstania, fragmenty wypo-
sażenia obydwu walczących ze sobą stron, 
orzełka na czapkę Wojsk Wielkopolskich i 
przedmioty znalezione na polu bitwy pod 
Rynarzewem. Dwie spośród gablot poświę-
cone były osobom zasłużonym dla miasta 
Witkowa. Pierwsza z nich zawierała wspo-
mnienia oraz zdjęcia dotyczące powstańca, 
późniejszego burmistrza miasta Stanisława 
Gaworzewskiego zamordowanego przez 
Niemców w obozie Mauthausen-Gusen. 
Zdjęcia i dokumenty umieszczone w drugiej 
z gablot przedstawiały postać Jana Witkow-
skiego, powstańca, przed II wojną światową 
sekretarza ambasady II Rzeczpospolitej w 
Lipsku, zamordowanego przez Niemców w 
obozie w Buchenwaldzie. Warte obejrzenia 

były archiwalne zdjęcia ukazujące witkow-
skich powstańców po zdobyciu Inowrocła-
wia w styczniu 1919 r., przysięgę Straży 
Ludowej w maju 1919 r. oraz nigdzie nie 
publikowane fotografie z defilady powstań-
czej w 1920 r. W wystawę zaangażowani 

byli też uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
w Witkowie, którzy pod kierunkiem nauczy-
ciela plastyki i techniki Krzysztofa Żoka 
wykonali kilkanaście prac plastycznych o 
tematyce powstańczej. Wystawę zorganizo-
wał Witkowski Klub Kolekcjonerów w 
składzie: Ryszard Zborowski, Edward 
Szczerba, Wiesław Głowinkowski, Michał 
Cecha, Mariusz Zborowski. Organizatorzy 
pragną podziękować Urzędowi Gminy i 
Miasta Witkowo za sfinansowanie wystawy, 
Jednostce Wojskowej w Powidzu za udo-
stępnienie sali wystawowej oraz rodzinom 
powstańców za przychylność i pomoc. 

 
Mariusz Zborowski 
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Obchody Światowego Dnia Inwalidy połączone z Dniem Kobiet  
 w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Promyk” oddział w Witkowie 

W dniu 20 marca 2005 roku w hali spor-
towej Gimnazjum w Witkowie odbył się 
po raz drugi w historii gminy i miasta 
WIELKANOCNY TURNIEJ KLAS I - 
III szkół podstawowych z terenu gminy i 
miasta. W imprezie wzięli udział naj-
młodsi uczniowie ze szkół podstawowych 
– Nr 2 i Nr 3 z Witkowa, Mielżyna i Go-
rzykowa. Impreza miała godną oprawę i 
była rozgrywana w ramach programu 
„WYCHOWANIE POPRZEZ SPORT – 
EDUKACJĄ JUTRA”. Imprezę otworzył 
uroczyście Burmistrz Gminy i Miasta w 
Witkowie – Krzysztof Szkudlarek, który 
życzył sportowcom wspaniałej zabawy, a 
rodzicom nie szczędzenia oklasków dla 
swoich pociech. W związku z odbywa-
niem imprezy w przeddzień Świąt Wiel-
kanocnych nie zabrakło dodatkowych 
atrakcji w postaci symbolicznego ZA-

JĄCZKA i świątecznego JAJKA. W tur-
nieju rozegrano po 5 konkurencji dla 
każdej klasy, nie prowadzono klasyfikacji 

zespołowej, rywalizowano w myś l has ła: 
„NIE LICZY SIĘ WYNIK – LICZY SIĘ 
UDZIAŁ”. Pierwszaki rywalizowały w: 
sadzeniu ziemniaków, torze przeszkód, 
przenoszeniu piłki koszykowej w parach, 
przewróć-postaw pachołka i szybkobie-
gaczu - w której dodatkowo występował 
opiekun zespołu. Uczniowie klas drugich 

brali udział w: biegu wahadłowym z pił-
ką lekarską, wyścigu z 2 piłkami koszy-
kowymi, biegu z kółkiem ringo, torze 
przeszkód i wyścigu z przełożeniem szar-
fy - w której również obowiązkowo wziął 
udział opiekun zespołu. A zawodnicy 
trzecich klas startowali w: wyścigach w 
workach, slalomie hokejowym, wyścigu 
„stonóg”, biegu z przekładaniem kółka 
„hula-hop” i kozłowaniu piłki koszyko-
wej – plus dodatkowo wystąpił opiekun 
drużyny. Każdy z uczestników turnieju 
otrzymał z rąk ZAJĄCZKA s łodką nie-
spodziankę. Organizatorzy turnieju – 
Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek Kultu-
ry,Sportu i Rekreacji, Gminna Komisja 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Gimnazjum w Witkowie 
dla wszystkich drużyn przygotowali pa-
miątkowe dyplomy, puchary i nagrody w 
postaci sprzętu sportowego. W trakcie 
rozgrywanych konkurencji komisja kon-
kursowa oceniała prace plastyczne pt. 
„WIELKANOC – 2005”, które wykonały 
dzieci z poszczególnych szkół. Wyróż-
niono i nagrodzono s łodyczami następu-
jące prace: Szkoła Podst. Nr 2 – Oskar 
Nowaczyk, Kamil Majchrzak, Kinga 
Czerniejewska, Wojciech Knast i Karoli-
na Szefer; Szkoła Podst. Nr 3 - Dawid 
Mruk, Ewelina Łykowska, Kamil Łyska-
wiński, Agnieszka Nowicka i Paulina 
Owczarzak; Szkoła Podstawowa w Mie-
lżynie – Jakub Kokott, Małgorzata Matu-
szewska, Roksana Dobrychłop, Paulina 
Piechocka i Piotr Pietryga; Szkoła Pod-
stawowa w Gorzykowie – Dawid Kaź-
mierczak, Mariusz Jastrzębski, Kamil 
Mąkowski, Rafał Kasprzyk i Ewelina 
Białas. Organizatorzy dziękują wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do pomocy w zorganizowaniu 
turnieju. Dziękujemy między innymi 
całej ekipie sędziowskiej za opracowanie, 
przygotowanie i sprawny przebieg po-
szczególnych konkurencji sportowych. 
Pani Iwonie Nadowicz-Mróz za wspania-
łą dekorację plastyczną, a osobne podzię-
kowanie kierujemy do” ZAJĄCZKA i 
JAJECZKA”. Ich obecność sprawiła wie-
le radości naszej najmłodszej części spo-
łeczeństwa.   

(S.A.) 

Wielkanocny Turniej Klas I – III  
szkół podstawowych 



 

Stowarzyszenie Światowid jest nową 
formą współpracy w ramach aktywności 
lokalnej. Powstało w czerwcu 2004 roku 
zainicjowane i założone przez 15 człon-
ków założycieli - przedsiębiorców. Posia-
da osobowość prawną i jest organizacją 
non-profit. Członkami wspierającymi są: 
gmina Witkowo oraz gmina Łubowo.  
   Celem Stowarzyszenia było utworzenie 
na terenie powiatu gnieźnieńskiego part-
nerstwa obejmującego różne sektory, 
dlatego Stowarzyszenie integruje przed-
siębiorców, rolników, organizacje niefor-
malne, pozarządowe oraz samorządy. 
Jednym z ważnych celów jest stworzenie 
nowej płaszczyzny współpracy dla władz 
samorządowych gmin zrzeszonych do 
realizacji wspólnych projektów w zdecy-
dowanie szerszym zakresie niż dotych-
czas. 
   Statutowym zadaniem Stowarzyszenia 
Światowid jest działanie na rzecz rozwo-

ju obszarów wiejskich. W ramach swojej 
działalności statutowej Stowarzyszenie 
Światowid świadczy przedsiębiorcom 
doradztwo w zakresie pozyskiwania środ-
ków unijnych i samo zatrudniania się, 
wskazuje nowe możliwości rozwoju oraz 
zarobkowania. Pomaga wybrać odpo-
wiednie programy unijne, wskazuje wa-
runki, jakie trzeba spełnić  by do nich 
przystąpić, udostępnia wnioski, a także 
reprezentuje przedsiębiorców w kontak-
tach z samorządami lokalnymi. Informuje 
o dotacjach dla rolników, przedsiębior-
ców, o szkoleniach, metodach pozyski-
wania funduszy z nowych dostępnych 
programów. Jest inicjatorem współpracy 
między gminami i różnymi organizacjami 
na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju re-
gionu i zachowania dorobku kulturowego 
poprzednich pokoleń. Stowarzyszenie 
Światowid zainteresowane jest także 
organizacją bądź wspieraniem organizacji 

imprez o charakterze kulturalnym i pro-
mocyjnym, promujących gminę, jej walo-
ry kulturowe, turystyczne i przyrodnicze. 
Stowarzyszenie oraz jego cele.W przy-
szłości planuje również organizację kur-
sów dotyczących konkretnych progra-
mów unijnych, pomoc w wypełnianiu 
wniosków, a także współpracę z innymi 
stowarzyszeniami o podobnym profilu 
działającymi w regionie i innych krajach 
Unii Europejskiej. 
   Stowarzyszenie realizuje też własne 
projekty finansowane z instytucji ze-
wnętrznych. Między innymi jest partne-
rem w jednym z największych w Polsce 
Partnerstw na Rzecz Rozwoju "Kampania 
przeciw ubóstwu - Najwyższy Szczebel 
Dobroczynności" w ramach programu 
wspólnotowego EQUAL. Stowarzyszenie 
Światowid współpracuje z Fundación 
Terra Cha w Hiszpanii - jednym z czoło-
wych partnerstw w europejskim progra-
mie Leader.  
  Prezesem zarządu Stowarzyszenia jest 
Karolina Strugała-Jankowska.  
 

(UGiM) 

Stowarzyszenie  
Światowid              

Pro gram LEADER (zwany ró wnie ż  
inic jatywą) został zainauguro wan y 
w 1991 ro ku i b ywa o kreś lany 
"okrętem flago wym UE", jeś li c ho -
dzi o wsp ieranie rozwo ju obs zaró w 
wie js k ic h.  Na z wa  p o c ho d z i o d  
pierws zyc h liter pełnej nazwy fran-
cuskiej Laiso n Entre Actio ns de 
Developpement d e l'Eco no mie Ru-
ral, co w s wobodnym t łumaczeniu 
może brzmieć : " związe k międ z y 
działaniem i rozwo jem obs zaró w 
wiejs kic h". Ob ec nie mamy do czy-
nienia z jego trzec ią ed yc ją o nazwie 
LEADER + (lata 2000-2006). Pro -
gram finanso wany jest z fund us zy 
strukturalnyc h i jako taki wymag a 
wspó łfinanso wania na pozio mie kra-
jo wy m, zaró wno w postac i środ kó w 
budżeto wyc h d anego kraju, jak i 
ud ziału organizac ji c zy osób prywat-
nyc h realizując yc h d ziałania w jego  
ramac h. W przyp ad ku organizac ji 
wkład em jes t c zęs to prac a wo lo nta-
riuszy i wo lo ntarius zek.  
   Jed nym z głó wnyc h celó w LE-
ADERA jes t znalezienie takiej meto -
dy ro zwo ju obs zaró w wie js kic h Uni i 
Europ ejs kiej, która by angażo wała w 
działania na rzecz ro zwo ju spo łec z-
nośc i lo kalne. Jest to pro gram ekspe-
rymentalny, a jego celem jes t znaj-
do wanie nietypo wyc h metod rozwią-
zywania prob lemó w i zaspokajania 

potrzeb spo łecznośc i wie js kic h.  Isto -
tą LEADERA jest wyp róbo wywanie 
takic h no wyc h modeli ro zwo ju lo -
kalnego, któ re można potenc jalnie 
wyko rzystać  w innyc h miejsc ac h.  
Zakres tematyc zny działań pod ejmo -
wanyc h w ramac h LEADERA jes t  
niezmiernie szero ki i zależy wyłąc z-
nie od potrzeb lo kalnyc h i dec yzji 
poszczegó lnyc h grup realizując yc h 
p ro gra m.  P o d s tawo wą  jed no s tką  
realizując ą p ro gram jes t Lo kaln a 
Grup a Działania (Loc al Ac tio n Gro -
up, LAG), będąc a szero kim poro zu-
mienie m p rzedstawic ieli i p rzedsta-
wic ielek samo rząd u lo kalnego, b iz-
nesu i trzec iego s ektora (organizac ji 
nie nastawio nyc h na zys k) organiza-
cji po zarządo wyc h. Działania finan-
sowane w ramac h LEADERA mus zą  
wynikać  z potrzeb i warunkó w miej-
sca, w któ rym jes t o n realizo wany.  
(Zasad a ta o kreś lana jest po angiel-
sku botto m-up appro ac h, czyli po -
dejśc ie od do łu do góry.) W p raktyc e 
znaczy to tyle, że spo łec znośc i lo -
kalne, zo rganizo wane d la potrzeb  
realizac ji pro gramu w lo kalne grup y 
działania (LAG), rob ią to, co uważa-
ją za najistotniejsze. Mo gą to b yć  
szko lenia, działania zmierzając e do  
rozwo ju us ług lo kalnyc h, wsp arc ia 
lo kalnego rzemios ła c zy agro turysty-
ki, poprawy warunkó w życ ia, c zy 
zwięks zenia aktywnośc i danej spo -

łec znośc i. Po lska może uc zestnic zyć  
w p rogramie LEADER wyłącznie w 
ramac h wspó łprac y międ zynarodo -
wej i to w ten sposób, że z b udżetu 
programu mo gą b yć  pokrywane je-
dynie wyd atki po nos zo ne przez unij-
ne Lo kalne Grup y Działania. Z ini-
cjatywy kilku d użyc h po lskic h orga-
nizac ji zajmując yc h się ro zwo je m 
obszaró w wiejs kic h pod jęto ob ecnie 
działania, ab y wp ro wad zić  w Po lsc e 
(zaró wno p rzed majem ro ku 2004,  
jak i do końc a 2006 ro ku) jakiś  pro -
gram o c elac h i zas ad ac h funkc jo no -
wania zb liżo nyc h do LEADERA.  
Wiele ws kazuje na to, że ud a s ię  
uruc ho mić  w Po lsc e (i w innyc h kra-
jac h kand yd ując ych) inic jatywę typ u 
„LEADER”. Dec yzja Min is terstwa 
Ro lnictwa przekazana do Ko mis ji 
Europ ejs kiej zakład a wyko rzystanie 
w latach 2007-2013 -7% środ kó w 
przeznaczo nyc h na ro zwó j obszaró w 
wiejs kic h w Po lsc e na inic jatywę  
LEADER+. Oznac za to kilkunasto -
krotny wzrost nakładó w, w stos unku 
do pilo tażu LADERA+ realizo wane-
go w latac h 2004-2007jako działanie 
2.7 w ramac h ro lnic zego p ro gramu 
operac yjne go. W Europ ie roś nie 
znaczenie LEDERA +. W okres ie 
2007-2013 ma to już b yć  nie inic ja-
tywa wspó lnoto wa (c zyli coś  wstęp -
nego, prób nego), ale generalny pro -
gram, któ ry stwarza c a łko wic ie no -
we możliwośc i ro zwo ju na terenac h 
wiejs kic h. 
 

(UGiM) 
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W dniach 24, 25 lutego 2005 przedstawi-
ciele naszej gminy uczestniczyli w konfe-
rencji, zorganizowanej przez Stowarzysze-
nie Światowid przy współpracy z Progra-

mem Agrolinia, Fundacja Fundusz Współ-
pracy. Konferencja odbyła się w Sali Sesyj-
nej Urzędu Gminy Łubowo. 
   Konferencję rozpoczęła prezes Stowarzy-
szenia pani Karolina Strugała- Jankowska 
witając wszystkich obecnych gości, wójtów 
i burmistrzów wszystkich gmin powiatu 
gnieźnieńskiego, gości zagranicznych, 
współorganizatorów oraz prasę i telewizję. 
   Pierwszy wykłady poprowadził pan Ry-
szard Kamiński, Przewodniczący Rady 
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 
adiunkt w Instytucie Rozwoju Wsi i Rol-
nictwa Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie, który od ponad 10 lat zajmuje się za-
gadnieniami rozwoju lokalnego szczególnie 
rozwoju obszarów wiejskich, a obecnie 
pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Roz-
woju Regionalnego PARTNER w Byd-
goszczy. Pan Ryszard Kamiński zapoznał 
wszystkich obecnych z głównymi założe-
niami  inicjatywy Leader + oraz korzyścia-
mi wynikającymi z zawiązania partnerstwa 
w regionie. Przedstawił także kilka zagra-
nicznych przykładów funkcjonowania pro-
gramu Leader, między innymi irlandzką 
Lokalną Grupę Działania Duhallow. 
Następnie pani Jeannette Grujer, przybyła 
specjalnie na zaproszenie Stowarzyszenia  
Światowid z Brandenburgii przedstawiła 
zasady działania, organizację oraz efekty 
współpracy, czyli już zaakceptowane pro-

jekty będące w fazie realizacji w ramach 
Lokalnej Grupy Działania działającej w 
regionie parku naturalnego Westhavelland. 
Dzień pierwszy zamknął pan Adam Futym-

ski, kierownik projektu: Kształcenie lide-
rów wiejskich, biura Programu Agrolinia w 

Poznaniu odpowiadając na pytania. 
   Dzień drugi rozpoczęto przedstawiając 
pokrótce wniosek, który Stowarzyszenie 
Światowid w grudniu ubiegłego roku zło-

żyło do Schematu I w ramach pilotażowego 
programu Leader+. Wniosek obecnie jest w 
fazie rozpatrywania i oczekuje na decyzje z 
Warszawy. 
   Następnie wystąpili zaproszeni przez 
Stowarzyszenie Światowid przedstawiciele 
Fundacji Terra Cha z Hiszpanii, będącej 
jednym z czołowych partnerstw w europej-
skim programie Leader, z którymi Stowa-
rzyszenie Światowid współpracuje. 
Pan Rafael Crecente, Główny Koordynator 
Programu Leader Galicja, Dyrektor Grupy 
Generującej Projekty Uniwersytetu Santia-
go de Compostela oraz Pan José Luis Lo-
dos, członek Grupy Zarządzającej Lokalnej 
Grupy Działania Terra Cha, praktyk pro-
gramu Leader, przedstawili strukturę, zasa-
dy oraz organizację Lokalnej Grupy Dzia-
łania jaką jest Fundación Terra Cha. Nasi 
hiszpańscy goście wskazali nam na podo-
bieństwa pomiędzy Polską i Hiszpanią w 
dniu wejścia do Unii Europejskiej. Opowie-
dzieli nam historię rozwoju programu Le-
ader w hiszpańskiej Galicji, który zdobył 
uznanie tak wielkie, iż rząd hiszpański 
stworzył krajową kopię tego programu, a 
rząd regionalny Galicji z własnych środ-
ków kopię regionalną. Dzięki tym krokom 
najbardziej rolniczy region Hiszpanii jest 
dziś w całości zaopatrzony w Lokalne Gru-
py Działania. 
   Nasi goście pokazali nam przykłady z 
życia wzięte, realizację projektu w ramach 
Leadera od pierwszego do ostatniego kro-
ku. Wskazali kilka praktycznych rozwiązań 
odpowiedzieli  na pytania z sali. Dziękując 
wszystkim obecnym pani prezes Karolina 
Strugała - Jankowska zamknęła dwudniową 

konferencję na temat programu Leader+.  
 

(UGiM) 
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W dniu 25 lutego 2004 roku w sali kawiarnianej Klubu Garnizo-
nowego w Witkowie władze samorządowe gminy i miasta Witko-
wo zorganizowały uroczyste podsumowanie roku sportowego 
2004, który obfitował w wiele sukcesów naszych sportowców na 
arenach gminy, powiatu, wielkopolski, a nawet poza granicami 
kraju. W uroczystości wziął udział Poseł na Sejm RP - Tadeusz 
Tomaszewski, Wicestarosta Gnieźnieński - Telesfor Gościniak 
oraz goście honorowi - byli reprezentanci Polski w lekkiej atlety-
ce, olimpijczycy-Wielkopolanie - Adam Kaczor i Tadeusz Kul-
czycki. Uroczystość uświetniła artystycznie sekcja taneczno-
muzyczna działająca przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Witkowie.  

Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek uroczyście 
otworzył podsumowanie roku sportowego 2004, podziękował 
zaproszonym gościom za przybycie, a wyróżnionym sportowcom i 
działaczom kultury fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe. 
Stwierdził, że gmina przeznacza w swoim budżecie znaczne kwoty 
na rozwój sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz 
osób dorosłych, bo przeszło 12,oo zł na mieszkańca gminy. Poin-
formował również, że gmina inwestuje w obiekty sportowe, czego 
dowodem jest oddanie w miesiącu styczniu br. nowej sali gimna-
stycznej w Mielżynie. Po przedstawieniu sylwetek zaproszonych 
gości - oddano im głos. Goście podziękowali za zaproszenie, po-
dzielili się swoimi osiągnięciami sportowymi i trenerskimi. Uczu-

lili młodych sportowców, aby nie zniechęca-
li się małymi sukcesami, bo droga do tych 
dużych sukcesów jest bardzo trudna i wyma-
ga wiele wyrzeczeń oraz potu wylanego 

podczas treningów. Burmistrzowi Gminy i Miasta - Krzysztofowi 
Szkudlarkowi i jego zastępcy - Marianowi Gadzińskiemu wręczyli 
honorowe podziękowania nadane przez WZ LZS w Poznaniu.  

Wyróżniono pamiątkowymi statuetkami 70 sportowców za działal-
ność, osiągnięte wyniki sportowe i reprezentowanie Gminy Witko-
wo w 2004 roku - reprezentujących różne dyscypliny i kluby spor-
towe działające na terenie gminy i miasta, takie jak: UKS 
„ISKRA”, UKS „DWÓJKA”, UKS „OLIMP”, UKS „SOKOŁY”, 
UKS „ORŁY”, LZS „BŁYSK”, GKS „VITCOVIA”, UKS 
„ORGANIZATOR” - sekcja modelarstwa i tenisa ziemnego, LOK 
i sekcję szachową „JURAND”.  

Prezesi tych klubów i sekcji oraz opiekunowie sportowców otrzy-
mali z rąk Burmistrza GiM - Krzysztofa Szkudlarka pamiątkowe 

Sport w Gminie 

Podsumowanie Roku Sportowego 2004 
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 podziękowania za propagowanie i szerzenie kultury fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży. Indywidualne wyróżnienia za wybitne 
wyniki sportowe i działalność na rzecz kultury fizycznej w 2004 
roku otrzymał: Jan Szturomski – trener, sędzia piłki nożnej i dzia-
łacz kultury fizycznej. Poseł na Sejm RP - Tadeusz Tomaszewski 
podziękował za zaproszenie, stwierdził, że władze gminy i miasta 

przywiązują dużą rolę do rozwoju sportu w gminie i powiecie, 
czego dowodem jest zajęcie III miejsca powiatu gnieźnieńskiego 
w klasyfikacji współzawodnictwa wojewódzkiego, a dużo punk-
tów zdobyli sportowcy z Witkowa i wręczył indywidualne po-
dziękowanie dla Pawła Piniarskiego - nauczyciela W-F w Gimna-

zjum w Witkowie za krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży na terenie gminy. Wicestarosta Gnieźnieński - Telesfor 
Gościniak również podziękował w imieniu Starosty za zaprosze-
nie na uroczyste podsumowanie roku sportowego Stwierdził, że 
taką uroczystość oprócz władz gminy i miasta nikt w powiecie 
gnieźnieńskim nie organizuje. Wręczył indywidualne podzięko-
wanie dla ucznia Gimnazjum im. Adama Borysa - Macieja Jasika, 
skoczka wzwyż, 9 zawodnika Mistrzostw Polski Młodzików z 

wynikiem 185 cm. Występ zespołu muzycznego zakończył uro-
czyste gminne podsumowanie roku sportowego 2004 i wszyscy 
zebrani umówili się na następne spotkanie.  

(S.A.) 
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W dniu 6 marca 2005 roku w hali sportowej Gimnazjum w Witko-
wie zakończyła rozgrywki druga edycja Mistrzostw Sołectw Gminy 
Witkowo w Halowej Piłce Nożnej, która trwała od dnia 28 listopada 
2004 roku, – czyli przez 3,5 miesiąca sympatycy halowej piłki noż-
nej mogli uczestniczyć w spotkaniach amatorów halowej piłki noź-
nej. Do rozgrywek zgłosiło się 8 drużyn w tym 7 sołectw: Gorzyko-
wo, Jaworowo, Mielżyn, Ruchocinek, Sokołowo, Małachowo Złych 
Miejsc i Kołaczkowo oraz drużyna Witkowskiego Stowarzyszenia 
Abstynentów „TĘCZA” w Witkowie. Głównym celem tych mi-
strzostw jest krzewienie kultury fizycznej poprzez popularyzację 
gry w halową piłkę nożną, propagowanie aktywnego spędzania 
czasu wolnego i integracja środowiska wiejskiego w myś l has ła: 
„NIE LICZY SIĘ WYNIK – LICZY SIĘ UDZIAŁ”. Głównymi 
organizatorami rozgrywek, które rozgrywane są systemem „każdy z 
każdym” - mecz i rewanż, a odbywają się w hali sportowej Gimna-
zjum w każdą niedzielę do 6 marca 2005 roku byli: Urząd Gminy i 
Miasta, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz sołtysi gminy. Po 

rozegraniu 14 spotkań przez każdą z drużyn w ostatecznej klasyfi-
kacji zwyciężyło sołectwo Mielżyn, drugie miejsce zajęło sołectwo 
Jaworowo, trzecie miejsce zajęło sołectwo Małachowo Złych 
Miejsc, czwarte WSA „TĘCZA”, piąte sołectwo Kołaczkowo, szó-
ste sołectwo Gorzykowo, siódme sołectwo Sokołowo, a ósme sołec-
two Ruchocinek. W tabeli „króla strzelców” zwyciężył zawodnik 
sołectwa Jaworowo - Zaborniak Piotr –który zdobył 33 bramk, dru-
gie miejsce z 29 bramkami zajął Kinecki Marcin – zawodnik sołec-
twa Mielżyn, Chołżyński Przemys ław – sołectwo Jaworowo, Bo-
ciek Rafał – zawodnik sołectwa Mielżyn i Bruch Karol – zawodnik 
sołectwa Sokołowo zdobyli po 15 bramek. W rozgrywkach zdobyto 
łącznie 674 bramki, w tym 2 samobójcze, najczęściej uzyskiwane 
wyniki to: 2 - 2 - 6 razy, 2 – 3 i 1 – 4 – po 4 razy. Sędziowie poka-

zali 11 czerwonych kartek i 86 żółtych. Wszystkie mecze sędziowali 
Panowie – Jan Szturomski i Marian Szczepaniak, a opiekę medyczną 
sprawowały Panie – Marzena Zielińska i Jolanta Pietrowska. Tuż po 
zakończeniu ostatnich rozgrywek w mistrzostwach pomiędzy druży-
nami sołectwa Mielżyn a sołectwem Jaworowo, dokonano wręczenia 
nagród wszystkim drużynom uczestniczącym w mistrzostwach. 
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary oraz 
sprzęt sportowy w postaci strojów piłkarskich, getrów, rękawic i 
piłek nożnych. „Król strzelców” - Zaborniak Piotr otrzymał pamiąt-
kowy dyplom i puchar, a drużyna sołectwa Ruchocinek zdobyła 
nagrodę „FAIR-PLAY” otrzymując pamiątkowy dyplom, puchar 
oraz piłkę nożną, którą ofiarowali sędziowie mistrzostw. Wszystkie 
nagrody ufundowali organizatorzy mistrzostw, a uroczystego wrę-
czenia dokonywali Burmistrz Gminy i Miasta – Krzysztof Szkudla-
rek, jego zastępca Marian Gadziński i przewodniczący Komisji 
Szkolnictwa, Kultury i Sportu Rady Miejskiej – Piotr Jóźwik. Miłym 
akcentem zakończenia mistrzostw było wręczenie przez, zawodnika 
drużyny zwycięskiej - Jacka Gościniaka w imieniu wszystkich za-
wodników - podziękowania dla Burmistrza Gminy i Miasta – 
Krzysztofa Szkudlarka – inicjatora, organizatora i sympatyka sportu 
– rękawic bramkarskich z podpisami zawodników mistrza rozgry-
wek. Na zakończenie podsumowania głos zabrał Burmistrz Gminy i 
Miasta – Krzysztof Szkudlarek, który podziękował drużynom za 
przyjęcie zaproszenia do rozgrywek, w których uczestniczyli 
„amatorzy” piłki nożnej i stwierdził, że ten system rozgrywek przyjął 
się na dobre wśród uczestniczących zawodników i ich sympatyków. 
Zaprosił na następne turnieje z okazji DNI WITKOWA czy GMIN-
NYCH DOŻYNEK, które zostaną rozegrane już na otwartych sta-
dionach. 

( S.A.) 
 

Tabela Mistrzostw: 
1. Mielżyn 14 33 pkt. 66 30 
2. Jaworowo 14 31 pkt. 63 43 
3. Małachowo Zł.M. 14 22 pkt. 45 40 
4. WSA „TĘCZA” 14 17 pkt. 37 41 
5. Kołaczkowo 14 17 pkt. 36 41 
6. Gorzykowo 14 16 pkt. 31 52 
7. Sokołowo 14 11 pkt. 28 53 
8. Ruchocinek 13 10 pkt. 41 48 

Mistrzostwa Sołectw Gminy Witkowo 
   w Halowej Piłce Nożnej - Podsumowanie  
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Ferie zimo we to d wutygod nio wy odpoc zynek od nauki 
i ob o wiązkó w s zko lnyc h. Więks zość  d ziec i i młod zieży  
w czas ie zimo wej p rzerwy po zostaje na miejsc u za-
mies zkania W związku z tym, nauc zyc iele Zespo łu  
Szko lno -P rzeds zko lnego i G imnaz ju m w Mielżyn ie,  
przygo to wali d la s wo ic h wyc ho wankó w bo gatą o fertę  
imp rez. Podc zas tegoroc znyc h ferii odb yły s ię nas tęp u-
jąc e zajęc ia: 
 
1. Obó z narc iars ki – Biały Dunajec  
2. Origami – s ztuka s kład ania p ap ieru  
3. Wyjazd do Kinepo lis  
4. Wars ztaty tanec zne – nauka Po lo neza i P o lec zki  
5. Wyjazd do Wrześ ni na b as en „Świat wod ny Cenos ”  

6. Międ zys zko lny turnie j p iłk i nożnej d la kl. IIIg.  
7. Bas en z p iłka mi – zab awy ruc ho we, DP S Mie lżyn  
8. Rajd p ies zy „Ś lad em P aś nikó w”  
9. P ro jekc ja filmu ”Ze ms ta”  
10. Ligo wy mecz halo wego  ho keja na trawie – zajęc ia  
treningo we,  
11. Przygoto wan ie imp rezy o ko lic znośc io wej związane j 
z Zap us tami d la DP S w Mie lżyn ie i d elegac ji nie miec -
kiej  
12.  Dzień  aktywnośc i twórc zej „S potkanie z Mis ie m 
Puc hatkie m”  
13.  Międ zys zko lny turniej p iłk i nożnej d la kl. II  G  Wit-
ko wo  

Po wyżs ze zajęc ia c ies zyły s ię  b ard zo d użym zaintere-
so waniem i wyso ką frekwenc ją .  
 Dzi ęk ujem y Bu rmistrzowi GiM Wi tk ow o  
p. Krzysztofowi S zku dlark owi za sfinan sowani e p rze-
wozu u czni ów  na w /w  za jęcia rek rea cyjn o-sp ortow e.  

(S.A.) 

Ferie Zimowe 2005 

W dniu 5 marca 2005 roku w hali sportowej w Gimnazjum w Wit-
kowie odbyły się Mistrzostwa Gminy Amatorów w Tenisie Stoło-
wym. Głównym celem imprezy było upowszechnianie kultury fi-
zycznej i propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego wśród 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Organizatorami mistrzostw byli: 
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji oraz Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie i Uczniow-
skie Kluby Sportowe. 

Łącznie w imprezie startowało 131 zawodniczek i zawodni-
ków. Organizatorzy dla 3-ch najlepszych zawodników w 
każdej kategorii ufundowali pamiątkowe dyplomy i medale, 
które wręczali: Burmistrz Gminy i Miasta – Krzysztof 
Szkudlarek, jego zastępca – Marian Gadziński, przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – Henryk Mucha 
i dyrektor OKSiR w Witkowie – Alicja Wentland. 
 

(P.P.) (S.A.) 
Szkoły Podstawowe 
   dziewczęta - startowało 14    chłopcy - startowało 40 
1. Struszczyk Marta SP2 1. Zdanowski Mateusz SP2 
2. Piniarska Ewelina SP2 2. Sieniuć Patryk SP2 
3. Kowalska Agnieszka SP3 3. Bartkowiak Łukasz SP2 
4. Stranc Paulina SP2 4. Bruch Błażej SP3 
Gimnazja 
   dziewczęta - startowało 17    chłopcy – startowało 43 
1. Szcześniak Michalina Witkowo 1. Kroczka Damian Mielżyn 
2. Karulak Margarita Witkowo 2. Straub Krzysztof Witkowo 
3. Nowak Anna Witkowo 3. Szcześniak Tomasz Mielżyn 
4. Andrzejczak Marta Witkowo 4. Knast Tomasz Mielżyn 
Open 
   kobiety - startowały 3    mężczyźni - startowało 14 
1. Mikołajewska Iwona ZSPWit. 1. Hołderny Damian Kołaczkowo 
2. Banasik Anna ZSPWit. 2. Hołderny Krystian Kołaczkowo 
3. Bykowska Sylwia ZSPWit. 3. Hołderny Norbert Kołaczkowo 
     4. Ratajczyk Józef Witkowo 

Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym 
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wręczał osobiście Burmistrz GiM – 
Krzysztof Szkudlarek. 
   Organizatorzy ufundowali również 
nagrody indywidualne: najlepszy zawod-
nik – Jan Wesołowski z CHROBRY 

Gniezno—dyplom i puchar Burmistrza 
Gminy i Miasta – Krzysztofa Szkudlarka,  
najlepsza zawodniczka - Danuta Winiar-
ska z Niechanowa – dyplom i puchar 

Prezesa „CONCORDIA WIELKOPOL-
SKA” TUW - Oddział w Poznaniu-
Agencja w Witkowie.  
   Impreza przebiegła w bardzo miłej i 
sportowej atmosferze, a wszyscy jej 
uczestnicy umówili się na następne spo-
tkanie. Organizatorzy dziękują dyrektoro-
wi Gimnazjum w Witkowie za udostęp-
nienie hali sportowej, a przewodniczące-
mu Komisji Szkolnictwa, Kultury i Spor-
tu Rady Miejskiej w Witkowie za prowa-
dzenie sekretariatu zawodów. 

 
(S.A.) 

kowa. Mecze zostały rozegrane w dwóch 
grupach, systemem „każdy z każdym”, do 
dwóch wygranych setów. W grupie A – 
p ierws ze miejsce zajęła drużyna 
„ŻÓŁTO-CZARNI”, drugie miejsce dru-
żyna z Ciechanowa, a trzecie miejsce 
UKS Powidz. W grupie B - pierwsze 
miejsce zajęli gospodarze OLD-BOY z 
Witkowa, przed „CHROBRY” Gniezno i 
„ANIĄ i KOLEGAMI” z Gniezna. Mi-
strzowie grup spotkali się w finale, gdzie 
zespół OLD-BOY pokonał „ŻÓŁTO-
CZARNYCH” z Powidza w stosunku 2 – 
0. W meczu o trzecie miejsce w turnieju 
„CHROBRY” Gniezno pokonał w stosun-
ku 2 – 0 drużynę z Niechanowa. W me-
czu o piąte miejsce „ANIA i KOLEDZY” 
z Gniezna wygrali z UKS Powidz w sto-
sunku 2 – 1. Wszystkie zespoły uczestni-
czące w mistrzostwach otrzymały od 
organizatorów pamiątkowe dyplomy, a 
trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary 
ufundowane przez organizatorów, które 

W dniu 13 marca 2005 roku w hali spor-
towej Gimnazjum w Witkowie odbyły się 
Mistrzostwa gminy Witkowo w piłce 
siatkowej old-boy o puchar Burmistrza 
Gminy i Miasta – Krzysztofa Szkudlarka. 
Głównym celem turnieju było upo-
wszechnianie kultury fizycznej i integra-
cja regionu oraz propagowanie czynnego 
spędzania czasu wolnego. Organizatora-
mi turnieju byli: Urząd Gminy i Miasta, 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 
Gimnazjum im. Adama Borysa i OLD-
BOY Witkowo. Sponsorami mistrzostw 
byli: Gminna Spółdzielnia „SCh” w Wit-
kowie, Sklep Spożywczy Pana Zbigniewa 
Tylkowskiego i TUW „CONCORDIA 
WIELKOPOLSKA”. Do mistrzostw wy-
startowało 6 drużyn mieszanych, ponie-
waż regulamin przewidywał grę w zespo-
le jednej zawodniczki - ”Chrobry” Gnie-
zno, Niechanowo, UKS Powidz, ”Ania i 
Koledzy” z Gniezna, „Żółto-Czarni” z 
Powidza i gospodarze OLD-BOY z Wit-

Drużyna zwycięzców OLD-BOY Witkowo 

Mistrzostwa Gminy Witkowo w Piłce Siatkowej 
 OLD-BOY   
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Na terenie Gminy i Miasta Witkowa działa 
Liga Obrony Kraju, która posiada Zarząd 
powiatu gnieźnieńskiego obejmujący swo-
im działaniem cały powiat. Struktury orga-
nizacyjne są następujące: funkcjonuje część 
statutowa obejmująca koła i kluby LOK 
działające w terenie, skupiające członków 
osoby dorosłe oraz młodzież. Organizacja 
posiada struktury (rejonowe) powiatowe z 
powiatowym Zarządem LOK, którego pre-
zesem jest ppłk rez. mgr inż. Jan Rasała 
pełniący funkcje kierownika Ośrodka Szko-
lenia Zawodowego Kierowców. Ponadto w 
strukturach tej organizacji (stowarzyszenia) 
funkcjonują dwa Ośrodki Szkolenia Zawo-
dowego Kierowców tj. w Gnieźnie ul. Je-
ziorna oraz w Witkowie z siedzibą w Klu-
bie Garnizonowym będący Niepubliczną 
Placówką Oświatową. Ośrodek szkoli na 
prawo jazdy wszystkich kategorii oraz 
organizuje kursy szkolenia na wózki jez-
dniowe, ADR-y, kursy na ochroniarzy, 
maszyny budowlane i inne. Organizacja 
skupia ok. 400 członków działających na 
terenie miasta i gminy Witkowa. Siedzibą 
Zarządu powiatowego LOK jest Witkowo - 
biuro Ośrodka Szkolenia Kierowców. Na 
terenie miasta i gminy Witkowo Liga Obro-
ny Kraju działa od kilku dziesięcioleci, 
jednak największe osiągnięcia zapisane 
zostały w ostatnim XV - leciu w tym też 
roku przypada 15 lat pełnienia funkcji pre-
zesa przez ppłk rez. mgr inż. Jana Rasałę. 
Nie sposób wymienić wszystkiego, czego 
dokonano na rzecz społeczności w tym 
czasie. W LOK działają głównie pasjonaci, 
którzy chcą i wiele robią na rzecz innych. 
Co roku coraz więcej imprez sportowych, 
kulturalnych i patriotycznych, szkolenio-
wych, organizowanych jest i przeprowa-
dzanych na terenie gminy i miasta. Są to 
imprezy gminne, powiatowe, rejonowe, 
regionalne, wojewódzkie co ma ogromny 
wpływ na promocję naszej gminy i rejonu. 
Najważniejsze imprezy roku 2004, które tu 
się odbyły z inicjatywy prezesa Jana Rasały 
to: 
- Zawody strzeleckie z karabinka pneuma-
tycznego dla dzieci i młodzieży w ramach 
Zimowisk 2004  
- Szkolenie z przepisów Ruchu i Bezpie-
czeństwa Drogowego dla młodzieży  
- Rejonowe zawody strzeleckie z okazji 
Dnia Kobiet wyłącznie dla pań o puchar 
Burmistrza, dowódcy 33 Bazy Lotn. i pre-
zesa ZP LOK  
- Rejonowe zawody strzeleckie dla Szkół 
G imnaz ja ln yc h o  p uc har pos ła 
T.Tomaszewskiego  
- Narada połączona ze szkoleniem społe-
czeństwa z zakresu Prawo o Ruchu Drogo-

wym z udziałem przedstawicieli powiato-
wych służb publicznych  
- Rejonowe zawody strzeleckie z okazji 
Tygodnia LOK o puchar prezesa ZP LOK 
oraz Burmistrza. 

- Wojewódzkie zawody strzeleckie z broni 
kulowej dla samorządów, podmiotów i 
LOK, o puchar Marszałka Województwa 
Wlkp.  

- Rejonowe zawody strzeleckie z broni 
pneumatycznej o puchar burmistrza z oka-
zji Dni Witkowa  
- Rejonowe zawody strzeleckie z broni 
pneumatycznej z okazji święta WP o pu-
char d-cy 33 Bazy Lotn. 

- Rejonowe zawody strzeleckie z broni 

pneumatycznej z okazji Dożynek 2004 o 
puchar Burmistrza  
- Rejonowe zawody strzeleckie z broni 
pneumatycznej z okazji Święta Lotnictwa o 
puchar prezesa ZP LOK  
- Rejonowe zawody strzeleckie z broni 
pneumatycznej z okazji zakończenia Lata 
2004 o puchar Burmistrza  

- Regionalne zawody strzeleckie dla s łużb 
mundurowych, podmiotów gosp. i LOK z 
okazji Narodowego Święta Niepodległości  

- Gminny konkurs wierszy patriotycznych  
- Rejonowy konkurs wierszy patriotycz-
nych, wyłonienie reprezentacji do konkursu 
wojewódzkiego  

- Gminny i powiatowy konkurs maryni-
styczny, wyłonienie reprezentacji do konkur-
su wojewódzkiego 
 - Powiatowy konkurs modeli kartonowych  
- konferencja bezpieczeństwa publicznego, 
obrony cywilnej i zagrożeń terroryzmem z 
udziałem przedstawicieli powiatowych służb 
publicznych, wojewódzkiego centrum zarzą-
dzania kryzysowego  
- Rejonowa Konferencja LOK z okazji 60-
lecia z udziałem przedstawicieli samorządów, 
gmin, miast, powiatów, województw. 
Na rok 2005 planowane są również podobne 
przedsięwzięcia. Wiele z wymienionych 
imprez były organizowane przy pomocy 
Urzędu Gminy i Miasta Witkowo z udziałem 
burmistrza również przy wsparciu finanso-
wym, za co w imieniu LOK bardzo dziękuję. 

Jan Rasała 

Podsumowanie działalności  
Ligi Obrony Kraju w Witkowie 

 
Kultura 
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Dnia 22 lutego 1857 roku przyszed ł 
na ś wiat Robert Step henson S myth 
Baden - Pawell. Jego bogata osobo-
wość była jak barwna mozaika ułożo-

na z cech odziedziczo nyc h po swo ic h 
przodkac h. Czło wiek ten łąc zył w 
sobie umiło wanie do przyrody, bra-
wurę i tęs knotę za szero kim ś wiatem.  
Pos iad ał uzd o lnie nia artystyc zne, 
zamiło wanie do nauki i działalnośc i 
c harytaty wne j.  By ł za łożyc ie le m 
skautingu. Stało się tradyc ją, że w 
rocznicę jego urodzin obchodzony 
jest Dzień Myś li Braterskiej. W ty m 
dniu wszyscy harc erze przes yłają  
sobie pozdrowienia, łączą się w przy-

jaźni. Chcąc zainic jo wać  to święto 
harc erze i ko ło teatralne,,Mas ka’’ 
przygoto wało popo łud nio we spotkanie 
różnych po koleń i środowisk. W na-

wiązaniu do zmian zac hodząc ych w 
życ iu ludzi p ierwszą część  wieczoru 
wypełniła Inscenizac ja pt.” Wędró wką  
jedną, życ ie jest czło wieka”, która 
wpro wadziła w poetycki nastró j re-
fleksji. Dalszą część  imprezy wypełni-
ło wspólne b ies iadowanie w czasie, 
którego seniorzy wspo minali własne 
lata w harcerstwie, dawne zabawy, 
pląs y. Drużyno wa w myś l zasad y, że 
muzyka łączyła i łączy ludzi zachęc iła 
wszystkic h do wspólnego śpiewania i 

zabawy przy znanych p iosenkach lu-
do wyc h w wyko naniu gimnazjalistek. 
Uroczystość zaszczyc ili swo ją obec-
nośc ią: Ks. Proboszcz Stanis ław Goc, 
Skarb nik GiM w Witko wie p. Gertru-
da Po lak,  V-c e d yr.  G imnaz ju m 
A.Borysa w Witko wie p. Anna Boruta, 
emeryto wani nauczyc iele, dziad ko wie 
i rodzice harcerzy. Nad przygoto wa-
niem uroczystości i jej przeb iegiem 
czuwali: dh Arleta Bekas, p. Jolanta 
Chyba, p. Barbara Pałka, p. Teresa 
Szkud larek. Scenografię opraco wała: 
p. Lilianna Suborska. 8 Drużyna Har-
cerska dziękuje: p. Jad wid ze Gado m-
s k i e j ,  p .  M a r i a n n i e  D o l a c i e , 
p.Małgo rzacie Słodo wicz, p. Elżb iec ie 
Szkud larek, p. Ko nrado wi Bobro w-
skiemu za bezintereso wną po moc w 
zorganizo waniu uroczystości. Z po-
zdro wieniem harc erskim Czuwaj!  

 
A. Bekas, B.Pa łka 

I Dzień Myśli Braterskiej 
W Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie 

W poprzednim numerze Witko wskic h 
Wiado mości Samorządowych opisali-
śmy akc ję społeczną „Przejrzysta 
Polska”, w której uczestniczy Gmina 
i Miasto Witko wo. W nawiązaniu do  
tego artykułu przyb liżymy Państwu 
tematykę przyjętych do realizac ji w 
ramach akc ji zadań.  
   Cele m zad ania wed ług zas ad y 
„P rze jrzys tośc i”, jes t ułatwien ie 
mies zk ańc o m d os tęp u d o us łu g 
świadczo nych przez gminę. W ra-
mach zadania zostaną opraco wane 
karty na jc zęśc ie j wyko n y wan yc h 
us ług w urzęd zie oraz procedura ic h 
aktualizac ji. Opraco wane karty będą  
zawierały następ ujące info rmac je : 
nazwa us ługi, podstawa prawna, wy-
kaz potrzebnych dokumentó w, wyso-
kość  opłat, dokładne okreś lenie miej-
sca wyko nywania us ługi, okreś lenie 
czasu realizac ji us ługi, informac ję o 
tryb ie odwo ławczym. Po zrealizo wa-
niu opisu us ług w formie karty zosta-
ną one udostępnio ne petento m.  
   Zad aniem do realizac ji w ramac h 
zasad y „Brak u tolerancji dla ko-
rupcji”  jest wykonanie przez zespó ł 
pracownikó w działań związanyc h z 
wypracowaniem i wdrożeniem kodek-

su etyc znego praco wnikó w urzęd u 
oraz opraco wanie przez radnych rad y 
miejskiej kodeks u etycznego radnego.  
   Kod eks y etyc zne będą zawierać  
wartości i zasady, jakimi kierują się 
pracownicy i radni naszej gminy. Po 
oprac o waniu i p rzyjęc iu ko d eks u 
przez adresató w zostanie o n podany 
do public znej wiado mości.  
   Zad aniem do realizac ji w ramac h 
zasad y „Partycypacji społecznej” , 
jest wykonanie działań związanych z 
opraco waniem i wdrożeniem progra-
mu współpracy z organizac jami poza-
rządo wymi. Według tej zasad y w gmi-
nie będzie prowadzony dialog spo-
łec zny, praco wnic y będą wsp ierać  
organizo wanie się mieszkańcó w, by 
uczestniczyli w rozwiązywaniu pro-
blemó w społeczności lokalnej. Celem 
zadania jest opracowanie wielo letnie-
go programu współpracy samorząd u z 
organizac jami pozarządo wymi, który 
będzie podstawą do opracowania rocz-
nyc h programó w współp racy. Zadanie 
będzie realizo wane z udziałem organi-
zac ji pozarządowych (przedstawic iele 
wszystkich działając ych na terenie 
gminy organizac ji). W najb liższym 
czasie (w mies iącu kwietniu 2005) 
zostanie zorganizo wane spotkanie z 
przedstawic ielami organizac ji w celu 
wspó lne go  op rac o wania pro gramu 
współpracy.  
   Cele m z ad an ia wed łu g zas ad y 
„Przewidywalności”, jest wyko nanie 
działań przy udziale społeczności lo-

kalnej, związanyc h z aktualizac ją  
dokumentó w planistycznych w ra-
mach rozwo ju gminy oraz sporząd ze-
nie krótkiego materiału przyb liżające-
go strategię, z którą mieszkańc y zo-
staną zapoznani.  
  Zad aniem zas ad y „Fachowości” ,  
jest wpro wadzenie procedury naboru 
pracownikó w. Zgodnie z zasadą sa-
morząd pro wad zi politykę naboru i 
oceny praco wnikó w w oparc iu o kry-
terium facho wości i zaangażo wania w 
pracę. Celem zadania jest zagwaran-
towanie ró wnego dostępu do stano-
wis k pracy i weryfikac ja kandydató w 
na praco wnikó w w oparc iu o kryte-
rium facho wości. Informac ja o wdro-
żeniu proc esu rekrutac ji zostanie 
podana do pub licznej wiado mości. 
   Zasad a „Rozliczalności” polega na 
przygoto waniu przez urząd i udostęp-
nieniu mieszkańcom pub likac ji pt: 
„Skąd mamy p ieniąd ze, na co je wy-
dajemy”. Według tej zasad y działal-
ność  samorząd u jest mierzalna i reje-
strowana, w szczegó lnośc i w zakres ie 
finansó w okreś lo na jest odpowie-
dzialność poszczegó lnyc h osób. Ce-
lem tego działania jest umożliwienie 
mieszkańco m uzyskanie informac ji o  
tym, jak zapro jekto wano budżet na 
ko lejny rok oraz o ro zliczeniu budże-
tu z poprzed niego roku.  

 
(W.R.)(E.K.) 

 

 Akcja społeczna 
    „Przejrzysta Polska” 
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Dzień Kob iet w „d wó jce” to nie ideo lo gia, to bardzo głę-
boki, serdeczny ukłon chłopców w stronę Pań pracujących 
w naszej szko le i Ko leżanek. Tego dnia miłym upo min-
kiem b yły kwiaty, odrobio ne lekcje, uś miec hy ……. i 
oczywiście program artystyczny. Był łyk poezji s ławiący 

niewieśc ią urodę, mądrość, inteligencję. Chór „Tęcza” 
wystąp ił z p iosenką i układem c horeo graficznym. „Szła 
dzieweczka” zaśpiewano w języku niemieckim. Do reflek-
sji pobud ziła inscenizac ja wiersza „Dziad i bab a”, a potem 
oglądaliś my pokaz mody, wybory miss szkoły, Brac ia 
Popek, Antek na flecie, a Remek na akordeonie, zagrali 
„Sto lat”. Dziec i z „Ko ła Sprawnych Rąk” rozdały prezen-
ty. Wzruszyły proste, ucznio ws kie s ło wa: 
 
 „Ile w górze ptaków, 
  ile ptasich piór, 
   ile ziarenek maku,  
    ile jest na ziemi gór………. 
      Tyle dzisiaj szczerych życzeń  
       Ślemy wszystkim Kobietom, dużym i małym”. 
 

Bożena Erdmańska 

 Dzień Kobiet w „dwójce” 

Trad yc ją uc znió w Szko ły Podstawo wej nr 2 w Witko wie 
jest uczestniczenie w Międ zyszko lnej O limp iadzie Klas  
Drugich „Wiem, Myś lę, Liczę” w SP nr 8 w Gnieźnie,  
organizo wanej przez wydawnictwo JUKA-91. Jak co roku 
najp ierw odbyły się wewnętrzne, szkolne eliminacje mię-
dzy uczniami klas drugich. Uczestniczyło w nich 12 dzie-
ci, z któryc h wyłonio no d wie najlepsze uczennice. 4 marca 
br. w III O limp iadzie szko łę reprezento wały Karo lina Bo-
rys z klas y II b i S ylwia Zawad a z klasy II c pod opieką  

Katarzyny Maj-Zboro wskiej. O limp ia-
da składała s ię z 4 etapó w o bardzo  
dużym stopniu trud ności i etapu fina-
ło wego, do którego zakwalifiko wało  
się tylko 6 ucznió w. Zadania z po-
szczegó lnych etapó w wymagały od  

dziec i posiadania ogólnej wied zy o świecie oraz umiejęt-
nośc i rozwiązywania zadań matematycznych wymagają-
cych logicznego myś lenia. Uczennic e z SP nr 2 wykazały 
się ogro mną wiedzą. Na szczegó lne uznanie zas ługuje 
Karo lina Borys, która dotar ła aż do samego finału olim-
piad y zajmując 4 miejsce (na 74 uczestnikó w). Uc zest-
niczki konkursu otrzymały d yplo my oraz c iekawe nagro-
dy rzec zo we. 

K. Maj - Zborowska 

Międzyszkolna Olimpiada Klas Drugich 
 „Wiem, Myślę, Liczę” 
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Jednym z priorytetowych zadań realizowanych w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Witkowie jest edukacja ekologiczna. Wyrazem 
tego było przystąpienie naszej placówki do akcji: ”Raban! Re-
cykling, a nie bałagan”, którą pod patronatem Wielkopolskiego 
Kuratorium Oświatowego zorganizował Oddział Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu. Koordynatorami projektu były Panie: 
Bożena Kośmińska, Wanda Rachut, Krystyna Matyjasik, Julita 
Kaźmierska i Anna Zdanowska. 
   Trwała ona od stycznia 2004r. do 15 czerwca 2004r. Brali w 
niej udział wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich 
rodzice. 
   Naszym celem było podniesienie świadomości ekologicznej i 
odpowiedzialności uczniów za stan najbliższego środowiska, 
kształcenia nawyku segregacji odpadów oraz integracja miesz-
kańców miasta i gminy Witkowo. Do najważniejszych działań, 
których się podjęliśmy należy zaliczyć: 
1. Zbiórkę puszek aluminiowych i makulatury, ze sprzedaży 
których uzyskaliśmy 780 zł. 
2. Opracowanie i wydawanie gazetki ekologicznej „ Eko – 
Dwójki” 
3. Udział w prezentacjach ekologicznych w Gnieźnie. 
4. Konkurs plastyczny „ Chrońmy nasze środowisko”. 
5. Zakup pojemników do makulatury do każdej klasopracowni. 

6. Udział uczniów klas IV- VI w konkursie: „Recykling- to 
nam się opłaca” 
7. Wielkim zaangażowaniem wykazali się rodzice uczniów z 
naszej szkoły, którzy uszyli 115 toreb lnianych. Dołączyliśmy 
do nich plakat zachęcający do noszenia zakupów w torbach z 
papieru (wielokrotnego użytku). Torby te zostały rozprowa-
dzone w jednym ze sklepów. 
8. Przygotowaliśmy 1000 torebek papierowych z logo naszej 
akcji. Były one wykorzystane zamiast woreczków foliowych, 
w markecie przy stoisku z pieczywem. 
9. Lokalizacja przez dzieci dzikich wysypisk śmieci na terenie 
gminy i miasta Witkowo. 
10. Tradycją w naszej szkole stał się Dzień Ziemi. Wszyscy 
nauczyciele w tym dniu prowadzą zajęcia ekologiczne. W tym 
roku również dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach w 
terenie, wykonywały rzeźby z odpadów, biżuterię ekologiczną, 
itp. Wszystkie te działania wspólnie podsumowujemy na ape-
lu. 
11. Opracowanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców naszej 
miejscowości ulotki  na temat recyklingu.  
  Cieszymy się, że nasze dokonania zostały docenione przez 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, który przyznał 
naszej placówce CERTYFIKAT SZKOŁY EKOLOGICZNEJ. 
  Było to  bardzo ciekawe doświadczenie, które utwierdziło nas 
w przekonaniu, że warto podejmować wysiłek na rzecz eduka-
cji proekologicznej naszych dzieci. 
  Szczególnie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy z zaan-
gażowaniem pomagali nam w realizacji projektu. 
    

Bożena Kośmińska, Anna Zdanowska  

Szkoła Podstawowa Nr 2  
Uczy Myśleć i Żyć Eko-logicznie 



 

Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty z 
dnia 16.12.2004r. nakłada na Gminy obo-
wiązek udzielenia pomocy materialnej 
uczniom w celu zmniejszenia różnic w do-
stępie do edukacji, umożliwienia pokonywa-
nia barier dostępu do edukacji wynikających 
z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Pomoc 
materialna przys ługuje uczniom do 24 roku 
życia, zamieszkałym na terenie Gminy (nie 
obejmuje słuchaczy, studentów). Pomoc ta 
ma charakter socjalny i może mieć formę 
stypendium szkolnego lub zasiłku szkolne-
go. Nowelizacja nakłada także na Gminy 
obowiązek uchwalenia do końca marca 
bieżącego roku regulaminu udzielania po-
mocy materialnej dla uczniów. 
 Stypendium szkolne może być 
udzielone w formie pomocy rzeczowej o 

charakterze edukacyjnym, w tym np. zakup 
podręczników szkolnych, całkowite lub 
częściowe pokrycie kosztów przejazdu na 
zajęcia, udziału w zajęciach edukacyjnych, 
wyrównawczych. itp. Miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie ucznia upraw-
niająca do ubiegania się o stypendium szkol-
ne nie może być większa niż 316zł. Nato-
miast stypendium szkolne nie może być 
niższe niż 44,80zł miesięcznie. Stypendium 
szkolne przyznane może być maksymalnie 
na okres 10 miesięcy (z pominięciem mie-
sięcy wakacyjnych). W tym roku wnioski o 
przyznanie świadczeń pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym należy składać w 
sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w 
Witkowie do 31 marca i wniosek ten będzie 
obejmował okres od stycznia do czerwca. 

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

TEL: (063) 277 81 94 
FAX (063) 277 88 55 
E-mail:ugim@witkowo.pl  
www.witkowo.pl 
www.bip.witkowo.pl 

Następnie ponowny wniosek należy złożyć 
do 15.09.2005r. i wniosek ten obejmował 
będzie okres od września do grudnia bieżą-
cego roku. Wnioski dostępne są w szkołach, 
sekretariacie Urzędu lub w pokoju nr 17. Do 
wniosku należy dołączyć aktualne zaświad-
czenia o wysokości zarobków, związane z 
całkowitymi dochodami całej rodziny. 
 Zasiłek szkolny może być przyzna-
ny uczniowi znajdującemu się przejściowo 
w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
zdarzeń losowych związanych z edukacją. 
O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń w 
terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego 
przyznanie tego zasiłku. 
 Na wymienione formy pomocy ma-
terialnej dla uczniów Gminy mają otrzymać 
do końca marca bieżącego roku tzw. dotację 
celową, która będzie dofinansowaniem 
świadczeń,  o których wyżej mowa. Pozo-
stałą część muszą sfinansować Gminy. 

 (M.G.) 
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POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 
INFORMUJE, 

ŻE W MIESIĄCU KWIETNIU 2005 
NIE BĘDZIE OBSŁUGI OSÓB BEZROBOTNYCH, 

NATOMIAST W MIESIĄCU MAJU 2005r., 
ZGŁOSZENIA OSÓB BEZROBOTNYCH ODBYWAĆ 

SIĘ BĘDĄ 
W DNIACH: 16, 17,18, 19, 20. 

W GODZINACH OD 900 DO 1400 

W dniu 29 marca 2005r. o godz. 12,00 odbędzie się kolejna, XX 
sesja Rady Miejskiej w Witkowie. W porządku obrad przewidziano 
m.in. wysłuchanie informacji Komendanta Komisariatu Policji o sta-
nie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy i wysłucha-
nie informacji dyrektorów szkół o funkcjonowaniu szkół podstawo-
wych. Rada Miejska ponadto uchwali m.in. regulamin udzielania 
pomocy materialnej dla uczniów, opłaty za wstęp na teren Ośrodka 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie, opłaty za korzystanie z hali sporto-
wej w Witkowie i z sali gimnastycznej w Mielżynie, dokona zmian w 
budżecie gminy i miasta na 2005r. 

(BRM) 

XIX sesja Rady Miejskiej w Witkowie. 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Witkowo 

na sprzedaż nakładów budowlanych w 
postaci domków letniskowych typu 
„BRDA” posadowionych na gruncie 
Gminy Witkowo w Ośrodku Wypoczyn-
kowym w Skorzęcinie, na działce ozna-
czonej nr 153. 
Gmina wystawia do przetargu: 
- domek typu „BRDA” oznaczony Nr 1 
(pierwszy od bocznej alei komunikacyj-
nej) cena wywoławcza 47.000,- zł, wa-
dium 5.000,- zł 
- domek typu „BRDA” oznaczony Nr 2 
(drugi od bocznej alei komunikacyjnej) 
cena wywoławcza 47.000,- zł, wadium 
5.000,- zł 
- domek typu „BRDA” oznaczony Nr 3 
(trzeci od bocznej alei komunikacyjnej) 
cena wywoławcza 47.000,- zł, wadium 
5.000,- zł 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpła-

ta wadium na każdy wybrany domek od-
dzielnie, na konto Gminy nr 43 85380002 
0000 0677 2000 0008 do dnia składania 
ofert tj. do dnia 11.04.2005r. Wymagane 
jest złożenie oferty na każdy wybrany 
domek oddzielnie. Dopuszcza się możli-
wość złożenia większej liczby ofert niż 
jedna, w przypadku ubiegania się o więcej 
domków. Komisja przetargowa oceni zło-
żoną ofertę na każdy domek oddzielnie. 
Oferty z ceną zakupu na każdy domek z 
potwierdzeniem wpłaty wadium, oraz 
oświadczeniem o zapoznaniu się i przyję-
ciu regulaminu przetargu bez zastrzeżeń, 
należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i 
Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnień-
skiej 1 pok. Nr 21 /sekretariat/ lub prze-
słać listem poleconym z dopiskiem, 
„przetarg domki OW Skorzęcin”, na ad-
res: Urząd Gminy i Miasta ul. Gnieźnień-

ska 1, 62-230 Witkowo w terminie do 
dnia 11.04.2005r. Rozstrzygnięcie prze-
targu nastąpi w dniu 14.04.2005r. o 
godz. 12 00 w sali nr 1 Urzędu Gminy i 
Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1. 
O wyniku przetargu oferenci zostaną pi-
semnie powiadomieni. Regulamin przetar-
gu dostępny  w siedzibie Urzędu Gminy i 
Miasta w Witkowie pok. Nr 15 i 28 oraz 
n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j 
www.bip.witkowo.pl. Bliższych informa-
cji o przetargu udziela Urząd Gminy i 
Miasta w Witkowie pok. nr 15 lub 28 
również pod numerem telefonu 063 2778 
194 wew.13 w godz. 8.00-15.00. Przed-
miot przetargu można obejrzeć po uprzed-
nim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 
Ogłoszenie może być odwołane - 
art.701§3 K.C.  

(UGiM) 
 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO  
OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY ( OFERTOWY) 
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W Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie w dniach 11-
19.02.2005 odbyły się działania kolejnego projektu z Programu 
„MŁODZIEŻ” w ramach Akcji 1 – Wymiana Młodzieży. Nasz 
Dom gościł grupę niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży z 
opiekunami z Landsbergu w Niemczech. W projekcie brało udział 
łącznie dwadzieścia jeden młodych osób: jedenaście z Niemiec i 
dziesięć z naszego Domu oraz sześciu opiekunów, trzy osoby  

z naszego Domu i trzy z Niemiec. W działania projektu były zaan-
gażowane także pozostałe podopieczne naszego DPS i wszyscy 
pracownicy Domu oraz pracujące z dziewczętami z  naszego Domu 
nauczycielki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Słupcy. Dużym zaangażowaniem i pomocą w przeprowadzeniu 
projektu wykazali się współpracujący z naszym domem wolonta-
riusze. Koordynatorem projektu była S. Dariana Agata Szczygie-
łek. Niepełnosprawna młodzież w ramach działań projektu spotkała 
się z podopiecznymi i wychowawcami Specjalnego Ośrodka Szkol-
no- Wychowawczego w Słupcy, uczniami i nauczycielami Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Mielżynie, wychowanka-
mi i opiekunami Zakładu Poprawczego w Witkowie, młodzieżą i 
pedagogami Gimnazjum w Witkowie oraz grupą „Aktywni razem” 
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 we Włocławku. Okazało się, że 
integracja młodych jest możliwa mimo nieznajomości języka, że 
niepełnosprawność nie jest przeszkodą w pięknym i twórczym 
przeżywaniu młodości, że samodzielność na miarę możliwości i 

współdziałania jest osiągalna. Uczestnicy wymiany byli wszędzie 
przyjmowani z ogromną życzliwością, gościnnością i szacunkiem. 
Dla młodzieży okolicznych placówek była to okazja do okazania 
zrozumienia dla niepełnosprawności i uznania godności każdego 
człowieka. Przygotowane przez młodzież pod okiem wychowaw-
ców programy artystyczne i ciepła atmosfera spotkań dobrze świad-
czą o kulturze i dobrym wychowaniu w  tutejszych  placówkach.  

   Młodzież poznawała polskie i niemieckie zwyczaje, tradycje na-
rodowe i religijne,  dyscypliny sportowe, muzykę, tańce, potrawy. 
W programie było zwiedzanie Gniezna, autokarowa wyprawa do 
znanych miejsc w Wielkopolsce. Młodzież polska i niemiecka 
wspólnie przygotowała Drogę Krzyżową, którą zaprezentowała w 
piątkowe popołudnie 18 lutego w sali teatralnej naszego DPS dla 
mieszkańców Mielżyna. Naszym Gościem tego dnia był Ks. Bp. 
Wojciech Polak z Gniezna.  
   Nawiązały się przyjaźnie pomiędzy uczestnikami, ale i też z wo-
lontariuszami. Wszyscy mają nadzieję na kolejne wspólne przygo-
dy.  

Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu 
Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu MŁODZIEŻ. Treści 
tego projektu niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Wspólnoty 
Europejskiej, czy Narodowej Agencji i instytucje te nie ponoszą za 
nie odpowiedzialności.  

S. Rafała Zofia Barańska  

    „Samodzielni na swoja miarę, samodzielni razem”„Samodzielni na swoja miarę, samodzielni razem”  
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Zwycięzcy Turnieju halowej piłki nożnej OldZwycięzcy Turnieju halowej piłki nożnej Old--Boy zespół  „Burchalot”  Boy zespół  „Burchalot”   
Zawody strzeleckie z okazji Dnia KobietZawody strzeleckie z okazji Dnia Kobiet  

Występ zespołu artystycznego „Kleks” z okazji Dnia KobietWystęp zespołu artystycznego „Kleks” z okazji Dnia Kobiet  

Zwycięzcy Miejskiej Ligi Piłki Halowej Zwycięzcy Miejskiej Ligi Piłki Halowej -- zespół „Hotel Gniezno” zespół „Hotel Gniezno” 

Mistrzostwa Sołectw w Piłce Halowej Mistrzostwa Sołectw w Piłce Halowej -- „Król Strzelców” Zaborniak Piotr  „Król Strzelców” Zaborniak Piotr  

Mistrzostwa Gminy w Tenisie StołowymMistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym  


