Witkowianie otwierają serca dla dzieci - XIV Finał WOŚP

Zimowa aura nie przeszkodziła mieszkańcom naszej Gminy od świtu do
późnych godzin wieczornych grać w XIV Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Gorące i otwarte serca w tym roku
mieli mieszkańcy naszej gminy. A wszystko po to, by jak najwięcej
zebrać na sprzęt ratujący życie dzieci poszkodowanych w wypadkach
w tym na naukę udzielania pierwszej pomocy. Pobiliśmy ubiegłoroczny
rekord i do orkiestrowych puszek trafiło 16.307,91 zł.
Oj działo, się działo. 8 stycznia 2006
r. w Witkowie. Od wczesnego ranka
na ulice naszego miasteczka
wyruszyło 50 wolontariuszy. Prawie
każdy przechodzień wrzucał do
puszki pieniądze, choćby 1 grosik,
aby otr zymać „ Owsi akowe”
serduszko. Ju ż w go dzinach
dopołudniowych Witkowo mieniło się
czerwonymi sercami.
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O godz. 11 na stację kolejki w
Witkowie przyjechała z Gniezna
Orkiestrowa Kolej Wąskotorowa
„BIGOS EXPRESS”. Do przejazdu
koleją uprawniał dowolny datek na
rzecz WOŚP. Miłośnicy kolei,
młodzież nie tylko witkowskiego
gimnazjum nie tylko przybyli w
towarzystwie gości: p. Tadeusza
Tomaszewskiego - posła na Sejm
RP, p. Jerzego Mikołajczaka radnego Sejmiku Województwa
Wie lko p o ls k ie go , p . J erz eg o
Nadolińskiego - przewodniczącego
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, p.
Telesfora Gościniaka - wicestarosty
gnieźnieńskiego, p. Jana Rasały radnego powiatu gnieźnieńskiego,
prezesa Zarządu Powiatu LOK,
Inspektora Sławomira
Grzybowskiego - komendanta
Powiatowego Policji, p. Krzysztofa
Szkudlarka - Burmistrza Gminy i
Mia sta Witk owo , p. Maria na
Gadzińskiego - z-cy Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo, ppłk
Dariusza Rajzela - szefa sztabu
Jednostki Wojskowej w Powidzu, p.
Jana Wesołowskiego - prezesa
Towarzystwa Miłośników Gniezna.
Przyszli także p. Marian Łukowski dyrektor Gimnazjum w Witkowie, p.
Andrzej Pawela - dyrektor Zakładu
Poprawczego w Witkowie, p.
Jarosław Foremski - kierownik
internatu przy Zakładzie
Poprawczym.
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Na witkowskiej stacji odbył się
zimowy festyn sportowo rekreacyjno - rozrywkowy. Na
uczestników czekało mnóstwo
niespodzianek i atrakcji. Impreza jak
przystało - rozpoczęła się od
powitania wszystkich przez
gospodarza Witkowa - p. Krzysztofa
Szkudlarka i utworzenia pociągu
przez przybyłych gości oraz wspólnej
zabawy przy dźwiękach piosenki
„Jedzie pociąg z daleka”. Można było
sprawdzić swoje umiejętności
taneczne w „Tańcu z gwiazdami” i w
„Wes ołym k rę gu tan ecz ny m”,
powalczyć w konkurencji sportowej przeciąganie liny, itp.
Podczas zabawy licytowano ciasta w
kształcie pociągu i lukrowego serca,
koszyka pełnego słodkich
niespodzianek. Dużym
zaintere sowaniem cieszył się
„Orkiestrowy Kramik”, w którym
można było kupić prace witkowskich
gimnazjalistów, specjalnie wykonane
na WOŚP. Bawiących się na stacji
rozgrzewała nie tylko muzyka
Witkowskiej Kapeli Podwórkowej
„RYWALE”, “My Młodzi” i piosenki
gimnazjalistek z Witkowa, także
pyszna wojskowa grochówka i jak
zawsze smaczny, bigos. „Miłość Przyjaźń - Muzyka” - to hasło
to wa rzy s zyło g o rąc e j m iłej i
serdecznej atmosferze podczas
kolejkowego tegorocznego
spotkania, które prowadziła p. Arleta
Bekas, zachęcając wszystkich
zgromadzonych do czynnego udziału
w zabawie.
Po południu Sztab XIV Finału WOŚP
przeniósł się do Klubu
Garnizonowego. O godz. 1600 odbyło
się oficjalne otwarcie Finału WOŚP,
dokonane przez Burmistrza Gminy i
Miasta Witkowo p. Krzysztofa
Szkudlarka i ppłk Dariusza Rajzela.

Następnie licznie zgromadzona
publiczność wysłuchała koncertu
Orkiestry Reprezentacyjnej Sił
Powietrznych z Poznania,
zaproszonej przez Stowarzyszenie
„Rodzina Wojskowa”. Po występie
orkiestry na scenie zaprezentowały
programy artystyczne dzieci z
naszych placówek oświatowych.
Wystąpiły: dzieci z Przedszkola
Sióstr Służebniczek NMP, dzieci z
Przedszkola Miejskiego z ul.
Pow stańc ów Wlk p., d zieci z
Przedszkola Miejskiego z ul. Jasnej,
dzieci ZSP z Mielżyna, dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 2, dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 3, teatr
„Nikifor”, Grupa Pomysłowego
Radomira z ZSP w Mielżynie,
solistka Emilia Kozielska ze SP w
Gorzykowie. Odbyły się pokazy
capoeira oraz tańca nowoczesnego
break dance. Wszystkie występy
nagrodzone zostały gromkimi
brawami.
W Klubie można było również
obejrzeć: wystawę model i
latających, ekspozycję militariów, i
pograć w szachy. Oblegana była
loteria fantowa, w której mogło do
nas uśmiechnąć się szczęście za
jedyne 2 zł. Powodzeniem cieszyła
się także, lo te ria k siążk owa
zorganizowana przez Bibliotekę
Publiczną i Bibliotekę Klubu
Garnizonowego, w której kupując los
również za 2 zł, można było stać się
posiadaczem ciekawej książki. Jeśli
jednak los nie okazał się dla nas
łaskawym, można było się pocieszyć
kawałkiem pysznego ciasta
upieczonego i sprzedawanego na
rzecz WOŚP przez panie ze
Stowarzyszenia „Rodzina
Wojskowa”.
Sporo emocji dostarczyła kolejna
atrakcja XIV Finału WOŚP - licytacja
w Sal i kawi arnianej Klubu
G a r n i z o n o w e g o . N a j w ię k s z e
zainteresowanie wzbudziła licytacja
tortu upieczonego przez państwo
Piechowiaków z Powidza. Po odbiór
słodkości zgłosiło się dwóch
licytujących. Spór zakończył się

„s a lo mo n ow y m wyro k ie m”, a
orkiestra zyskała 400 zł.
00
O godz 20 niebo nad Witkowem
rozświetlił pokaz sztucznych ogni,
c z y l i tr a d y c y j n e o rkie s tro w e
„światełko do nieba”.
Witkowskie Orkiestrowe granie,
zakończyło się około 2200, chociaż
liczenie pieniędzy trwało do godzin
rannych.
Sztab XIV Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy serdecznie
dziękuje wszystkim, którzy
uczestniczyli w zbiórce pieniędzy i
pomogli ją zorganizować oraz
wszystkim, któ rzy podarowali
chociażby 1 grosz na ten cel i
otworzyli swoje serca na potrzeby
innych. Specjalne podziękowania dla
pan liczących zebrane do puszek
pieniądze. Witkowianie na pewno
będą grać również w XV FINALE
WOŚP.
Do przyszłego roku! Sie ma!
Organizatorami XIV Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Witkowie byli: Urząd Gminy i Miasta
w Witkowie, 33 Baza Lotnicza w
Powidzu, Klub Garnizonowy w
Witkowie, Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji Witkowie, Stowarzyszenie
„Rodzina Wojskowa” w Witkowie,
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Witkowie, Związek
Harcerstwa Polskiego w Witkowie,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Witkowie, Biblioteka Garnizonowa
w Witkowie, Komisariat Policji w
Witkowie, Ochotnicza Straż Pożarna
w Witkowie, Przedszkole Miejskie w
Witkowie przy ul. Powstańców Wlkp.,
Przedszkole Miejskie w Witkowie
przy ul. Jasnej, Szkoła Podstawowa
w Gorzykowie, Gimnazjum w
Witkowie, ZSP w Mielżynie, Szkoła
Podstawowa Nr 2 w Witkowie,
Sz koła Po dstawo wa Nr 3 w
Witkowie, Zespół Szkół
P o n a d g i m n a z j a ln y ch , S e k c ja
Modelarstwa „SOKÓŁ” w Witkowie,
Witkowski Klub Kolekcjonerów,
Sekcja Szachowa „JURAND” w
Witkowie.
(P.Sz.)

Podsumowanie Projektu „Aby Lepiej Służyć”
Listopad w naszym Domu Pomocy Społecznej był ostatnim
miesiącem trwania projektu „Aby lepiej służyć”.

Listopad w naszym Domu
Pomocy Społecznej był
ostatnim miesiącem trwania
projektu „Aby lepiej służyć”.
Z okazji Narodowego Święta
Niepodległości 11 listopada w
kaplicy Sióstr Dominikanek
została odprawiona Msza
święta w intencji Ojczyzny, po
której w sali teatralnej DPS
młodzież mielżyńskiego

Gimnazjum zaprezentowała
okolicznościową akademię.
Wolontarius ze natom iast
recytowali fragmenty twórczości
poetyckiej K arola Wojtyły
dotyczące Ojczyzny i
pr z ypo mn iel i sł owa S łu gi
Bożego Jana Pawła II
skierowane do Polaków przy
okazji pielgrzymek do Kraju.
Myśli Papieża przeplatane były

kanonami, i pieśniami
patriotycznymi. Na zakończenie
wolontariusze wraz z
mieszkankami zaprezentowali
układ taneczny składający się z
poloneza, krakowiaka i polki. Na
Mszę świętą i akademię przyszło
kilkudziesięciu mieszkańców
Mielżyna.
19 listopada w Gnieźnie odbył
się III Archidiecezjalny Przegląd
Tw ó r c z o ś c i O s ó b
Niepełnosprawnych. Na
wystawie prac artystycznych
pokazaliśmy twórczość naszych
mieszkanek z różnych pracowni,
a na scenie dziewczyny wraz z
w o l o n t a r i u s z a m i
zaprezentowały integracyjny
u k ł a d t a n e c z n y, k t ó r e g o
elementem jest polonez
tańczony razem z osobami na
wózkach.
21 listopada świętowaliśmy
Dzień Pracownika Socjalnego i
jednocześnie był to dzień
podsumowania działań projektu
„Aby lepiej służyć”. Zaproszeni
Goście uczestniczyli wraz z całą
społecznością naszego Domu i
wolontariuszami we Mszy

świętej. Obejrzeli spektakl
teatralny o życiu ludzkim, w
którym jedynym eksponatem
było białe prześcieradło i układ
taneczny złożony z polskich
tańców narodowych. Zarówno
spektakl jak i tańce są owocem
warsztatów prowadzonych w
DPS dla mieszkanek i
wolontariuszy w ramach
projektu. Goście zobaczyli także
dwie wystawy: fotograficzną,
pokazującą życie mieszkanek i
pracę wolontariuszy, która
powstawała w sierpniu w czasie
warsztatów fotograficznych oraz
prac artystycznych powstałych
w czasie lipcowego obozu
integracyjnego w Gaju.
Goście z uznaniem patrzyli na
zaangażowanie wolontariuszy i
serdeczne więzi z dziewczętami
mieszkającymi w naszym Domu.
Wysoko ocenili walory
artystyczne wszystkich
elementów projektu.
Młodzież pragnie kontynuować
współpracę z Domem i ma już
nowe pomysły.
S. Rafała Barańska
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Składy osobowe drużyn biorących udział w Mistrzostwach Sołectw
Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej

Mielżyn

Gorzykowo

Małachowo Zł.M.

Kołaczkowo

Jaworowo

Ruchocinek

WSA “Tęcza”

Sokołowo

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
o działalności w okresie międzysesyjnym od 28 listopada do 29 grudnia 2005 r.
22 lutego 2002r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta w
Witkowie, mieszkania zostały przydzielone 10
najbardziej potrzebującym rodzinom, które
figurowały na gminnej liście potrzeb
mieszkaniowych.
- w dniu 9 grudnia 2005r. Zarząd
Województwa Wielkopolskiego zatwierdził
listę rankingową dotyczącą dofinansowania,
na której między innymi jest „Projekt remontu
świetlic wiejskich wraz z ich doposażeniem i
zagospodarowaniem terenów w Gminie
Witkowo” w ramach działania 2.2 „Odnowa
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego”.
- przekazano na potrzeby Gimnazjum w
Witkowie 12 komputerów oraz rzutnik
multimedialny. Sprzęt ten w 50% został
dofinansowany ze środków budżetu państwa
- dnia 6 grudnia 2005r. oddano do użytku
nowym najemcom 10 lokali komunalnych
powstałych po adaptacji dwóch budynków po
byłej jednostce wojskowej w Ruchocinku.
Nieruchomość ta została nabyta przez Gminę
Witkowo od Agencji Mienia Wojskowego w
roku 2004. Następnie podjęto decyzję o
adaptacji budynków na cele mieszkalne. W
kwietniu 2005 r. ogłoszono przetarg
nieograniczony na remont dwóch budynków,
c elem pr zy stosowani a
i stni ejącyc h
pomieszczeń na 10 lokali mieszkalnych.
Remont polegał na wymianie instalacji
elektrycznej, wodnej, kanali zacyjnej,
wyposażeniu lokali w sanitariaty, c.o. oraz
niezbędne roboty budowlane. Powstały lokale
mieszkalne o różnych powierzchniach
użytkowych od 23,3 m2 do 51,0 m2, do których
przydzielono pomieszczenia gospodarczo magazynowe. Adaptacja tych pomieszczeń i
utworzenie w nich 10 samodzielnych lokali
mieszkalnych to koszt 199.483,99 zł. Budynki
te zostały przekazane w administrowanie
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w
Witkowie. Celem rozpoznania potrzeb
mieszkaniowych i przyznania w/w lokali
Zarządzeniem Nr 97/05 powołałem doraźną
Komisję Mieszkaniową. Zgodnie z uchwałą Nr
XXX/312/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia

w ramach działania „Rozbudowa Lokalnej
Infrastruktury Społecznej”. Ogólna kwota
dofinansowania to 19.700,00 zł.
- odbyto rozmowy z przedstawicielami
Jednostki Wojskowej w Powidzu i przedszkola
wojskowego, które dotyczyły spraw
kadrowych, w związku z możliwością
przejęcia nieruchomości po przedszkolu
wojskowym w celu poszerzenia bazy
lokalowej Przedszkola Miejskiego.
- przy współudziale Stowarzyszenia
„Światowid” z Łubowa zorganizowano
spotkanie warsztatowe mające na celu
utworzenie Partnerstwa - Lokalnej Grupy
Działania. W spotkaniu wzięli udział lokalni
przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji
działających na terenie Gminy i Miasta,

dyrektorzy placówek oświatowych, radni Rady
Miejskiej, sołtysi oraz rolnicy i przewodniczące
Kół Gospodyń Wiejskich
- wysłałem do wszystkich sołectw kurendę
dotyczącą zgłoszenia do Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Gnieźnie prowadzonej
dzi ałalności w zakresie
produkc ji,
przetwarzania, przechowywania oraz
wprowadzania produktów rolnych na rynek.
- odbyto spotkanie z Przewodniczącymi
Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w celu
omówienia tematów sesyjnych oraz bieżących
spraw Gminy.
- wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą
sesję.
- zapoznano się i przekazano do realizacji
wnioski zgłoszone na posiedzeniach
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.
- uczestniczono w: spotkaniu z okazji 10
rocznicy
powstani a Stowarzy szenia
R eha bi li tac y j no- Ku l tur a l ne go
O sób
Niepełnosprawnych „Promyk” Oddział w
Gnieźnie, w spotkaniu Mikołajkowym
zorganizowanym dla dzieci z rodzin
należących do Witkowskiego Stowarzyszenia
Abstynentów „Tęcza”, w spotkaniu wigilijnym
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „Promyk” Oddział w
Witkowie, w Wigilii Gminnego Klubu
Honorowych Dawców Krwi PCK, w Bibliotece
Publicznej MiG Witkowo, w Witkowskim
Stowarzyszeniu Abstynentów „Tęcza”, w
Wigilii dla osób samotnych, w Jasełce
Bożonarodzeniowej zorganizowanej przez
Gimnazjum w im. Adama Borysa w Witkowie,
w spotkaniu gwiazdkowym „Otwórzmy nasze
serca”, którego głównym organizatorem było
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, w
spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez
dzieci ze Świetlicy Środowiskowej, w Święcie
rozszerzenia imienia Patrona Szkoły, oraz w
apelu z okazji kolejnej rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie.

- zorganizowano spotkanie z parami
małżeńskimi obchodzącymi w tym roku
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Jubileusz ten obchodziło 20 par małżeńskich.
c.d. str. 4
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c.d. ze str. 3
- zorganizowano spotkanie organizacyjne
Witkowskiego Sztabu XIV Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, która
odbędzie się 8 stycznia 2006r.
- przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne w
związku z ogłoszonym konkursem na wolny
etat w referacie budżetowo - finansowym.

„Vitcovia”

Turniej

Halowej

Piłki

Nożnej

Z zakresu obrotu nieruchomościami:
- podpisano warunkowy akt notarialny zbycia
nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Ćwierdzinie, przeznaczonej pod
wydobycie kruszywa naturalnego.
Ze

spraw

dotyczących

Ośrodka

Wypoczynkowego w Skorzęcinie:
- skierowano do Sądu w Słupcy Wydział I
Cywilny pozew, w sprawie wydania Gminie
gruntu w Ośrodku Wypoczynkowym w
Skorzęcinie przez TONSIL S.A. Września,
który w chwili obecnej jest w upadłości.
Z

imprez

kulturalno-spo rtowo

-

rekreacyjnych:
- po raz trzeci zorganizowano Mikołajkowy
Tur ni e j Pr zedsz ko li
i
Odd zi ałó w
Przedszkolnych. Dzieci, opiekunowie i rodzice
brali udział w zabawach sportowo-

rekreacyjnych. Każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowy medal oraz słodycze. Natomiast
poszczególne placówki oświatowe otrzymały
sprzęt sportowo-edukacyjno-profilaktyczny.

Trampkarzy im. Walentego Olczaka.
- po raz XV odbył się Świąteczny Nocny
Turniej Szachowy - Witkowo 2005, w którym
wystartowało 66 zawodników z całej Polski.
- zorganizowano i dofinansowano Gminny
Turniej Drużynowy Tenisa Stołowego Szkół
Podstawowych.
- dofinansowano IV Rejonowe Zawody
Strzeleckie Szkół Gimnazjalnych, które odbyły
się w sali sportowej w Mielżynie.
W

ramach

g m i n ne go

współpracy
z

samorządu

o rg a ni z ac jam i

pozarządowymi działającymi na terenie
gminy i miasta dofinansowano:
- Uczniowski Klub Sportowy „Organizator” Sekcja Piłki Siatkowej - wpisowe do
rozgrywek klasy powiatowej,
- LZS „Błysk” przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie - zakup
sprzętu sportowego i organizacja turnieju
tenisa stołowego.
- Witkowskie Stowarzyszenie Abstynentów
„Tęcza” - zakup sprzętu sportowego.
- dofinansowano zakup stołów do tenisa
stołowego dla Sołectwa Chłądowo i
Mąkownica.
- Miejsko - Gminny Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK w Witkowie na zakup materiałów
biurowych.

Słupcy,
- zakończono budowę oświetlenia ulicznego
we wsi Małachowo Złych Miejsc. Prace
wykonała firma ENERGO-TELE, Edmunda
Pokładeckiego z Czerniejewa, zamontowano
14 nowych lamp ulicznych,
- wykonano sieć wodociągową SkorzęcinPiłka /I etap/. Zadanie wykonała firma Roboty
Ziemne i Instalacyjne Jakubowscy , ułożono
1670 mb nowej sieci wodociągowej,
- wykonano kotłownię olejową z przyłączami
do budynku gminnego w Kołaczkowie. Prace
wy konała fir ma
Zakład
UsługowoProdukcyjno-Handlowy „EKO-INSTAL” z
Konina.
- trwa dobudowa i remont pomieszczeń
przeznaczonych na Salę Pamięci Obecnie
trwają prace wewnątrz pomieszczeń. Prace
wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlane
Kazi mierza Oli weckiego z Nowego
Krzymowa,
- zakończono dobudowę szatni Przedszkola
Miejskiego w Witkowie oraz wykonano
docieplenie dachu i ścian. Prace te
wykonywała firma Stanisława Budynka Piaski,
- ułożono nowe nawierzchnie chodnikowe:
▪ ul. Północna mok. 1000 m2
▪ rozpoczęto prace wykonania nowej
nawierzchni z kostki brukowej w Ćwierdzinie.
- prowadzone jest zimowe utrzymanie dróg i
ulic na terenie gminy przez Spółdzielnię Kółek
Rolniczych w Witkowie (teren gminy) oraz
Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie
(teren miasta),
W

oparciu

zapytania

o

cenę

rozstrzygnięto przetarg na:
- sprzedaż i dostarczenie komputerowych
materiałów eksploatacyjnych na potrzeby
Urzędu, ofertę złożyły 2 firmy, wybrano ofertę
Sklep Branży Przemysłowej, Marek Szuba z
Gniezna, za kwotę 9.847,64zł.,
- na sprzedaż i dostarczenie sprzętu
komputerowego i oprogramowania na
potrzeby tut. Urzędu, ofertę złożyły 2 firmy,
wybrano ofertę
Zakładu UsługowoPr o du kc y j no- H a n d lo w e go,
W i to l da
Bysikiewicza z Witkowa, za kwotę 15.671,97
zł.- dostarczono 4 zestawy komputerowe wraz
z oprogramowaniem.
Inne ważniejsze prace i dostawy:

- trwają rozgrywki III edycji Mistrzostw Sołectw
Gminy Witkowo, po rozegranych czterech
rundach prowadzi sołectwo Jaworowo przed
Mielżynem i Kołaczkowem.
- po raz VI zorganizowano wspólnie z GKS
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Z zakresu inwestycji:
- wykonano remont pomieszczeń w budynku
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie. Prace
wykonał Zakład Usługowo-ProdukcyjnoHandlowy MOSTOSTAL-STOLBUD ze

- do czterech wyremontowanych pomieszczeń
biurowych Urzędu zakupiono nowe meble,
- zamontowano podliczniki do lokali
komunalnych w Ruchocinku,
- zlecono wykonanie utwardzenia dróg żużlem
paleniskowym ul. Kosynierów Miłosławskich,
- dokonano napraw oświetlenia ulicznego na
terenie miasta i gminy,
- zamontowano oświetlenie świąteczne na

Kultura

Biały orzeł na sztandarze

imieniem szkoły, a dokonali tego:
pr zeds ta wi c i el Kur a tor i u m
Oświaty pani wizytator Danuta
Hyżak, Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo-Krzysztof Szkudlarek
oraz Zbigniew Zawodny-fundator
tablicy.
Po ods ł oni ęc i u t ab li c y
uroczystości kontynuowane były
w sali sportowej szkoły.
Pani dyrektor Janina Fałdzińska
przywitała przybyłych gości,
wśród których byli: Tadeusz
Tomaszewski - Poseł na Sejm

Światowego Związku Żołnierzy
AK.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
przedstawił zgromadzonym treść
uchwały Rady Miejskiej o nadaniu
i mi eni a
Powstańców
W i elko po ls ki c h Ze sp oł o wi
Szkolno- Pr zedszkolnemu w
Mielżynie.
- Posiadanie patrona szkoły jest
czymś, co łączy całą społeczność
i wyróżnia daną placówkę z
całego szeregu bezimiennych
szkół. Warto mieć jakiś wzór, coś
trwałego, co może stanowić stałą
w ar t o ść , c oś d o c z e go
odwoływały się w chwilach
moralnych rozterek. Nie każdy
uczeń zostanie wielkim odkrywcą
i naukowcem, ale każdy może
zdobyć swój biegun i odkryć
swoją gwiazdę. Mądrze wybrany
patron pomaga uwierzyć w sens
p o d e jmo wa n y c h d z i a ła ń ,
pokazuje, że wiele można
osiągnąć. Posiadanie patrona
zobowiązuje. Wypada wiedzieć
kim byli nasi bohaterowie, czym
się wsławili, co osiągnęli. Kiedy w
szkole organizuje się Dni Patrona,
obchodzi rocznice związane z
imieniem, poszukuje się nowych
informacji, wyjaśnia tajemnicepowiedziała pani dyrektor.
Pa ni dy r ek t or w s w oi m
wystąpieniu przedstawiła historię

RP ,
Danuta
Hy ża k
przedstawiciel Wielkopolskiego
Kuratorium Oświaty, Jan Rasała radny Powiatu Gnieźnieńskiego i
Prezes, Krzysztof SzkudlarekBur mistrz Gminy i Miasta
Witkowo, Marian Gadziński zastępca burmistrza Gminy i
Mi a s t a W i t k o wo , Ma r e k
Kowalczyk - Ksiadz Proboszcz
Parafii Mielżyn, Marian ŁukowskiDyrektor Gimnazjum w Witkowie,
Anna Pawluk- Dyrektor SP nr 3 w
Witkowie, por. Józefat Sztuka Przedstawiciel Związku Armii
Krajowej Koło Gniezno- prezes

szkoły związaną z jej patronem i
sztandarem. W obrazowy sposób
opisała postawy patriotyczne
społeczeństwa Mielżyna, które w
czasie zaborów przeżywało chaos
i rozterki, było germanizowane i
nękane przez zaborcę. Mimo to
mieszkańcy prowadzili działalność
patriotyczno-społeczną, która
pozwoliła im przetrwać te trudne
chwile.
-Do Powstania Wlkp. mielżynianie
poszli przygotowani duchowo,
na s t a w i e ni pa tr i o ty c zni e,
świadomi swych praw i marzeń o
wolnej i niepodległej Polsce-

„Tu, gdzie się rodził ojciec i matka,
Gdzie Biały Orzeł na sztandarzeTu wszędzie jest Polska”.
T. Kubiak
22 grudnia 2005 roku w Zespole
Sz k o l no- Pr z ed s z ko l ny m i
Gimnazjum w Mielżynie odbyła
się uroczystość nadania placówce
i mi eni a
Powstańców
Wielkopolskich.
Święto rozpoczęło się mszą w
tutejszym kościele.
-Warto postawić sobie pytanie cóż
to jest ojczyzna? Ojczyzna to
najdroższa sprawa, dobrze o tym
wi e dzi e li
Powstańcy
Wielkopolscy, którzy walczyli o
wolność, aby ziemia, na której się
wychowali mogła rodzić plony.
Warto sobie uprzytomnić, że
wartości, które reprezentuje
sztandar są nieprzemijające.
Wartości te będą kształtowały to
pokolenie i następne, tak jak
kształtowały poprzednie dlatego z
wielkim szacunkiem zawsze
wprowadzamy i wyprowadzamy
sztandar. To nie jest tylko piękny
kawałek materi ału, pi ęknie
wyszyty, ale cała duchowa
rzeczywistość. Dzięki tym znakom
jakie widzimy na sztandarze
dzisiaj możemy cieszyć się
wolnością. Niech ten znak
przypomina wam zawsze i
wszędzie miłość ojczyzny jej
kulturę i język, polską ziemię,
wo ln ość i ni epodle gł ość powiedział w trakcie kazania
Mar ek Ko wa lc zy k Ksi ądz
Proboszcz Parafii Mielżyn.
Po mszy delegacje uczniów
złożyły wiązanki kwiatów pod
pomni ki em- obeli ski em
poświ ęcony m mieszkańc om
Mielżyna poległym w czasie II
Wojny Światowej.
Po mszy udano się do szkoły
gdzie odsłonięta została tablica z

powiedziała Janina Fałdzińska.
Mieszkańcy Mielżyna ginęli w I
Wojnie Światowej, byli wywożeni
na Sybir, ginęli w Dachau (ks.
Józef Nowaczkiewicz zginął w
Dachau, został przez Jana Pawła
II wyniesiony na ołtarze jako
jeden z błogosławionych), byli
oficerami w wojsku pruskim, ginęli
w II Wojnie Światowej.
Sztandar ufundowany został
przez Radę Rodziców. Rodzicami
chrzestnymi sztandaru zostali:
Dorota Dżygała, Feliks Kowalik i
Małgorzata Woźniak. Rodzice
chrzestni przekazali sztandar na
ręce pani dyrektor.
- Pani dyrektor, na pani ręce
przekazujemy ten sztandar jako
sy mbo l tr ady c ji szkoln ej.
Szanujcie go i przekazujcie
następnym pokoleniom.
Sztandar przekazany został
przedstawicielom społeczności
uczniowskiej, którzy złożyli
uroczyste ślubowanie.
W trakcie uroczystości Krzysztof
Szkudlarek wręczył uczniom
gimnazjum stypendia, następnie
zostały przedstawione osiągnięcia
uczniów szkoły oraz wręczone
nagrody.
Tradycyjnie z okazji Święta
Patrona odbyło się przyrzeczenie
harcerskie.
Do ZSP w Mielżynie w dniu
22.12.2005 z Gimnazjum im.
Adama Borysa w Witkowie dotarło
Betlejemskie Światełko Pokoju,
uc zni o wi e
za po zna li
zgromadzonych gości z historią
światełka.
W czasie uroczystości głos zabrali
zapr oszeni gości e, którzy
przekazywali gratulacje i życzenia
na ręce pani dyrektor.
Stanisław Brząkowski - nauczyciel
historii przedstawił referat o
Powstaniu Wielkopolskim.
U c z n i o wi e z t e j o k a z j i
przygotowali część artystyczną o
powstaniu oraz zaprezentowali
tańce wielkopolskie. Zaproszeni
goście udali się do kącika
patrona, aby dokonać wpisu do
księgi pamiątkowej. Po oficjalnych
uroczystościach goście udali się
na poczęstunek.
Szkoła w Mielżynie zdecydowanie
różni się od innych wiejskich
szkół. Jest to nowa duża szkoła z
halą sportową, bardzo dobrze
wy posażona. Stwar za ona
możli wości wszechstronnego
r o z w o j u d z i ec i d o ni e j
uczęszczających. Jest to bardzo
istotne ze względu na warunki
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„Przyroda jest warta kochania”
W dobie zagrożenia degradacji środowiska, istotną częścią
działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły jest edukacja
ekologiczna. Dużą rolę w kwestii ekorozwoju odgrywają
nauczyciele, zarówno poprzez własną, odpowiednią postawę
etyczno - społeczną, proekologiczny aktywizm, jak i rozwijanie
świadomości, zainteresowań oraz właściwych postaw wobec
przyrody wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców.
Jednym ze sposobów przybliżania
zagadni eń pr zy r odnic zo ekologicznych na terenie Szkoły
Podstawowej Nr 2 są wystawki
organi zowane przez panie:
Bożenę Reszto - Kośmińską i
Annę Zdanowską.

powstała w związku z udziałem
naszej placówki w ogólnopolskim
konkursie „Czysty las”. W roku
szkolnym 2005/2006 dzieci
obejr za ły już następną
ekspozycję, zatytułowaną „Skarby
jesieni”.

W ubiegłym roku szkolnym dzieci
miały okazję obejrzeć wystawkę
or ni tologic zną pt. „ Ptasi e
rozmaitości”, hydrologiczną z
okazji Światowego Dnia Wody
oraz wystawkę z zakresu
dendrologii „Zaczęło się…”, która

Wystawki stanowią cenne źródło
wiedzy o środowisku i są swoistą
namiastką
muzeum
przyrodniczego, do którego
zapraszaliśmy początkowo klasy
I - I V or az sześc i ola tki z
witkowskich przedszkoli. Autorki

opr owadzały zwi edzających
osobiście, pogłębiały ich wiedzę z
dzi edzi ny, której dotyczyły
z g r o ma d z o n e ma te r i a ły ,
eksponaty. Ponadto dzieci
uczestniczyły w doświadczeniach
i rozwiązy wały różnorodne
z a g a d k i . D wi e o s t a t n i e
ekspozycje miała okazję obejrzeć
cała brać uczniowska, pracownicy
szkoły, jak również rodzice
naszych uczniów. Wystawki
budzą duże zainteresowanie i
uznanie wśród zwiedzających.
Zarówno wychowawcy jak i
rodzice podkreślają ich walory
poznawcze i estetyczne oraz
doceniają twórczą inwencję
organizatorek. Dzieci czekają na
kolejne spotkania-lekcje przyrody,
ponieważ w pełni rozumieją istotę

słów Marii Kownackiej, iż
„Przyroda jest warta kochania”.
B. Reszuto-Kośmińska
A. Zdanowska

Natomiast autorki
wspomnianego przedsięwzięcia
zostały utwierdzone w
przekonaniu, że tworzą coś
ważnego - wartościowy element
edukacji ekologicznej młodego
pokolenia.
Pozytywna opinia na temat
wystawek utwierdziła ich
autorki w przekonaniu, że
tworzą wartościowy element
edukacji ekologicznej młodego
pokolenia, które nie dopuści do

III Gminny Turniej Tabliczki Mnożenia Klas Czwartych w SP nr 2 w Witkowie
30 listopada 2005r. już po raz trzeci w naszej szkole odbył się
Międzyszkolny Turniej Tabliczki Mnożenia Klas Czwartych.
Wzięło w nim udział 5 drużyn ze szkół podstawowych z
Mielżyna, Gorzykowa, SP 3, Marzenina i SP2.

Podczas każdego turnieju
uczniowie zmagają się w
c zter ec h konkur enc jac h:
„Krzyżak”, „Sokole oko”,
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„Królowa skakanki” i „Król
strzelców”. Wygrywa drużyna,
która wykaże się najlepszą
znajomością tabliczki mnożenia

oraz sprawnością fizyczną.
W tym roku szczęście dopisało ekipie
ze szkoły nr 2 w Witkowie (skład
drużyny: Marek Nowicki, Izabela
Kr zewi ńska, Mateusz Br uc h,
Aleksandra Kaźmierczak), drugie
miejsce zajęła „trójka”, a trzecie
miejsce zespół z Marzenina. Po
zakończeniu uczniowie zgodnie
stwierdzili, że bardzo podobała im się
rywalizacja podczas turnieju i chętnie
wzięliby w nim udział w przyszłym
roku. Opiekunom - nauczycielom
matematyki również bardzo podobała
si ę atmo sf er a towar zy sząc a
rozgrywkom.
W naszej szkole, gminne rozgrywki
p o p r z e d zi ły m i ęd zy k l a s o w e
eli mi nac je, celem wy łoni eni a
najlepszych zawodników. Tak więc
zaa nga żo w ani by li ws zy sc y
uczniowie klas czwartych. Rzecz
jasna przygotowania spotykają się z
og ó l ny m z ai n ter e s o w a ni e m,

zwłaszcza trzecioklasistów.
I tak bawimy się już od pięciu lat.
Najważniejszym celem gminnego
konkursu jest wspólna zabawa,
bliższe poznanie się, próba sił
mi ę dzy uc z ni a mi , wy m i ana
doświadczeń między nauczycielami.
Inne również ważne cele tego
konkursu to przełamanie niechęci do
n a u k i ta b li c z k i mn o ż e n i a ,
doskonalenie umiejętności rachunku
pamięciowego oraz zachęcenie
uczniów do lepszego opanowania
umiejętności matematycznych.
W ubiegłym roku nauczyciele
matematyki i informatyki przygotowali
folder dla swoich koleżanek i
kolegów z innych szkół. Zawierał on
ciekawe, naszym zdaniem przykłady
lekcji z matematyki i informatyki.
Organizacją całego konkursu zajęły
si ę Ma łg or zat a Będzi e sza k,
Bernadetta Szcześniak i Maria
Kurczewska.

Owocowy zawrót głowy w Szkole Podstawowej nr 2
Smaczne, zdrowe, kolorowe...
Pod takim hasłem przebiegała w tym roku szkolnym trzecia edycja
„przerwy śniadaniowej” w naszej placówce.

Akcja trwała od 21.11 do
25.11.2005r. Jej organizatorkami
były Bożena Kośmińska i Anna
Zdanowska. Myślą przewodnią
jest edukacja prozdrowotna promocja zdrowego odżywiania
się. Przez ten okres dzieci nie
kupowały w naszym sklepiku
żadnych chipsów, jadły mniej
słodyczy. Miło było popatrzeć na
długie kolejki w owocowym
kramiku, w którym można było
kupić umyte już owoce. W czasie
oczekiwania, uczniowie mogli
zapoznać się z wystawką,
dotyczącą rozmieszczenia roślin
egzotycznych na kuli ziemskiej
oraz znaczenia owoców i warzyw
dla naszego organizmu. Dzieci z
klas młodszych były zachęcane

do spożywania „witamin” w
swoich salach lekcyjnych poprzez
dodatkowe atr akc je: „ wóz
ogrodnika”, wiersze, zagadki i
pi o se n ki.
Zo s t a ły
o ne
przygotowane przez klasę II c z
wychowawczynią.
W ciągu pięciu dni sprzedaliśmy
150 kg jabłek i gruszek. Skromne
zyski przeznaczyliśmy na zakup
pokarmu dla chomika i rybek.
Są d zi my , że t e go ty pu
pr zedsi ęwzi ęci a zac hęc ają
młodych ludzi do wybierania
zdr o w e go po k ar m u or a z
p o zwa l a ją
ksz ta ł to wa ć
odpowiednie nawyki żywieniowe.
Pamiętajmy
„Zdrowie to dobro wspólne”

„Z Mikołajem na sportowo i wesoło”
W ramach cyklu spartakiad „INTEGRACJA NA SPORTOWO I ŚWIĄTECZNIE” 20 grudnia 2005 roku w Klubie Garnizonowym w Witkowie
odbyła się Gwiazdka „Otwórzmy swoje serca”. W zabawie świątecznej uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami z rodzin o niskim statusie
materialnym z gminy Witkowo (z 19 miejscowości gminy oraz miasta Witkowo). Łącznie około 200 osób.

Organizatorem Gwiazdki byli:
S t o wa r z y s z e n i e Mło d y c h
W i elkopolan w Pozna ni u,
Ministerstwo Edukacji Narodowej i
Sportu w Warszawie, Klub Pracy
w Witkowie, Urząd Gminy i Miasta
W itkowo, Ośr odek Pomocy
Społecznej w Witkowie, Klub
Garnizonowy w Witkowie.
Celem imprezy było: integracja
podczas zabaw i gier sportowych,
pielęgnowanie, rozwi janie i
pr ze k a zy wani e
tr ady c ji
bożonarodzeniowych, stworzenie
miłej i życzliwej atmosfery w
grupie, wyrabianie nawyku do
aktywnego wypoczynku dzieci i
młodzieży.
Wśród zaproszonych gości na
spartakiadę przybyli: Tadeusz
T o ma s z e w s k i - P r e z e s
S t o wa r z y s z e n i a Mło d y c h
Wielkopolan w Poznaniu, Poseł
na Sejm RP,Telesfor Gościniak Wicestarosta gnieźnieński, Marian

Gadziński - Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo, Bogusław
Mołodecki - Przewodniczący Rady
Miejskiej w Witkowie, Gertruda
Polak - Skarbnik Gminy i Miasta
W itkowo, Lidi a Kamińska Kierownik Klubu Garnizonowego w
Witkowie, Jarosław Foremski P r z e d s ta wi c i e l Za k ła d u
Poprawczego w Witkowie,
Impreza świąteczna składała się z
części kulturalnej, a także części
sportowo - rekreacyjnej, w trakcie
której dzieci rywalizowały między
sobą w 3 konkurencjach:
▪ Rzut woreczkami do kosza: I m. Sylwia Zawada (Witkowo), II m. Michał Zwoliński (Witkowo), III m. Dżesika Szczepańska (Witkowo)
▪ Skakanka: I m. Piotr Rzetelski
(Witkowo), II m. - Małgorzata
Matuszewska (Jaworowo), III m. Paulina Plucińska (Mąkownica)
▪ Rzut kółkami na pachołki: I m.
Martyna Galant (Witkowo), II m.

Se ba s ti an S zc z e pa ni a k
(W i tkowo) , I zabela Moni t
(Witkowo). Uczestnicy konkurencji
sportowych za zajęcie od I do III
miejsca otrzymali pamiątkowe
medale.
W trakcie konkurencji odbyła się
„Loteria marzeń”, w której
wszystkie losy były pełne. Loteria
mo g ła si ę o dby ć dzi ęki
życzliwości sponsorów, którzy
podarowali ciekawe upominki.
Największą niespodzianką były
sanki - ufundowane przez Zakład
Poprawczy w Witkowie.
Podczas imprezy cały czas
panował świąteczny nastrój śpiewano kolędy, sala była
przystrojona. Nie tylko dzieci
dobr ze si ę bawi ły, także
zaproszeni goście mieli do
wykonania zadanie - wspólnie
mi eli pr zygotować ozdoby
choinkowe i ubrać choinki, pod
którymi na dzieci czekały paczki.
Jednak uczestnicy imprezy
najbardziej nie mogli się doczekać
przybycia najważniejszej osoby jaką był gwiazdor z workiem
prezentów. Dzieci były podzielone
na trzy grupy: pierwszą opiekował
się SMERF, drugą CZERWONY
KAPTUREK, a trzecią KRÓLOWA
ŚNIEGU. Wspólnie uczyły się
śpiewać piosenkę, która miała
zachęcić Gwiazdora do przyjścia
na salę. Nauczyły się także
okrzyku, który chyba spodobał się
Gwiazdorowi, bo nagle zjawił się
ze swym pomocnikiem - co
wy wołało entuzjazm dzieci.

Asystentkami Gwiazdora były
harcerki z 8 Drużyny Harcerskiej
działającej przy witkowski m
gimnazjum. 150 dzieci dostało
p a c zk i z e
s ło dy c z a mi
uf undowane
pr zez
S t o w a r zy s z e ni e M ł o d y c h
W i e l k o po l a n . D o d a t k o w o
przekazano paczki finansowane z
funduszu
Mar sz a łk a
Województwa Wielkopolskiego
dla 15 dzieci, których rodzice
korzystają z pomocy Ośrodka
Pomocy Społecznej w Witkowie.
Podczas
spar taki ady
or gani zator zy
z a p e wn i li
uczestnikom oprócz paczek,
opiekę medyczną (p. Grażyna
Jakubowska), oprawę muzyczną
(p. Waldemar Gawroński) i
świetną zabawę.
Imprezę prowadziły: Arleta Bekas
i Ilona Musidlak - nauczycielki z
Gimnazjum w Witkowie, przy
pomocy Łukasza Scheffsa, Jacka
Br uc ha,
Kr zy sztof a
Ch o łod ec ki eg o,
Na t a li i
Blaszyńskiej i harcerek.
Impreza świąteczna mogła się
o d by ć d zi ęk i ży c z li w y m
sponsorom, którym z całego
serca dziękujemy: Urząd Gminy i
Miasta w Witkowie: słodycze i
tr a ns p or t d zi ec i , Klu b
Garnizonowy: sala, Telesfor
Go ś c i n i a k ( wi c e s t a r o s t a
gnieźnieński) - soczki, Gminna
Spół dzi e lni a „ Sam opo moc
Chłopska” w Witkowie - pączki,
Firma KOS-POL w Kołaczkowie jabłka, Zakład Poprawczy w
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Nazwa

Kalendarz imprez na rok 2006

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
2. Akcja ferie - ”Zima 2006”

Termin

Miejsce

8 stycznia 2006r.

Klubu Garnizonowy,
PKP Witkowo

13.02-26.02.
2006r.

UGiM, 33 Baza Lotnicza, Szkoły i
Przedszkola, OKSiR , Klub Garniz.

Hala Sportowa,Sale gimn. UGiM, OKSiR, UKS-y

3. Otwarte Mistrzostwa Witkowa Modeli Halowych

Luty

Hala Sportowa

UGiM, OKSiR-Sekcja Modelarska „Sokół”

VII Wielkopolskie Zawody Radnych,
Wójtów ,Burmistrzów, Prezydentów i Starostów
Gmin, Powiatów i Sejmików Wojewódzkich w
Tenisie Stołowym

Luty

Hala Sportowa

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan,
UGiM, OKSiR,
Gimnazjum, UKS „ISKRA”

Luty

Hala Sportowa

UGiM, OKSiR

Luty/Marzec

Hala sportowa

Marzec/Kwiecień

Hala Sportowa

UGiM, OKSiR, UKS-y

8. pracy.

Marzec

Hala Sportowa

UGiM, OKSiR-sekcja piłki siatkowej

9. Przegląd Amatorskich Teatrów Dzieci i Młodzieży

Marzec

Klub Garnizonowy

UGiM, OKSiR, Biblioteka Publ., Szkoły i
Przedszkola

10. Spotkanie Emeryckich Zespołów Śpiewaczych

Marzec

Klub Garnizonowy

UGiM, OKSiR, Biblioteka Publ.

Marzec

Hala Sportowa ZSP
Witkowo

ZR LOK Witkowo, UGiM, OKSiR

Marzec

Klub Garnizonowy

UGiM, OKSiR, Sekcja Modelarska „Sokół”

13. III Świąteczny Turniej szkół podst. Klas I-III

Kwiecień

Hala Sportowa

UGiM ,OKSIR, Szkoły

14. Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym
15. Wiosenne Biegi Przełajowe szkół podstawowych i

Kwiecień

Hala Sportowa

UGiM, OKSIR, UKS-y, LZS „BŁYSK”

Kwiecień

„Strzelnica” Witkowo

Kwiecień

Klub Garnizonowy

Kwiecień

Hala Sportowa

UGiM, OKSiR, UKS-y

Kwiecień

Stadion Miejski

UGiM, OKSiR, UKS-y

19. Witkowie

Maj

Klub Garnizonowy

UGiM, OKSiR, Przedszkola, Szkoły i
Gimnazja, Klub Garniz.

20. Spotkanie Patriotyczne - Konstytucja 3-Maja

Maj

Pomnik Powst. Wlkp.

UGiM ,OKSiR, Gimnazjum Witkowo

4.

5. Plebiscyt „Na najlepszego sportowca roku 2005”
Mistrzostwa Gminy i Miasta w piłce koszykowej

6. szkół podstawowych i gimnazjów

Mistrzostwa Gminy i Miasta w piłce siatkowej szkół

7. podstawowych i gimnazjów

Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej zakładów

Mistrzostwa w strzelaniu z karabinka

11. pneumatycznego dla szkół Gimnazjalnych z
powiatu gnieźnieńskiego

12. Mistrzostwa Powiatu Modeli Balonów

gimnazjów
VI Przegląd Piosenki Zdrowotnej i Ekologicznej

16. Witkowo 2006

Mistrzostwa Gminy w UNIHOCA dla klas IV Szk.

17. Podst.

Gminny Turniej Piłki Nożnej szkół podst. o Puchar

18. Wiosny .

XI Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży w

21. 4 - bój LA szkół podstawowych
Mistrzostwa Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli w
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Główny Organizator

Maj

UGiM, OKSiR, UKS-y

UGiM, OKSiR, UKS-y
UGiM, OKSiR, SANEPID Gniezno

Stadion Miejski i Szkoła
UGiM, OKSiR, UKS-y
Podstawowa Nr 3

22. Strzelaniu Pneumatycznym z wiatrówki

Maj

Klub Garnizonowy

UGiM, OKSiR, ZR LOK

23. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej

Maj

Klub Garnizonowy

UGiM, OKSiR, Klub Garnizonowy

Klub Garnizonowy

UGiM, OKSiR-sekcja szachowa „JURAND”,
UKS-y

Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych i
24. Gimnazjów w Szachach

Maj

25. Turniej tenisa ziemnego - rozpoczęcie sezonu

Maj

26. Powiatowe zawody w strzelaniu - broń kulowa

Maj i wrzesień

Powidz - strzelnica
wojskowa

ZR LOK , UGiM, OKSiR

27. Dzień Dziecka

Czerwiec

Plac zabaw przy ul.
Poznańskiej

UGiM , OKSiR, Przedszkola

28. Turniej Piłki Nożnej klas IV - szkoły podst.

Czerwiec

Stadion Miejski

29. „Dni Witkowa”

Czerwiec

Plac targowy, Stadion
Miejski

UGiM, OKSiR, Przedszkola, szkoły

30. VIII Powiatowy Przegląd Piosenki Strażackiej

Czerwiec

Klub Garnizonowy
Targowisko miejskie

ZP ZOSP Gniezno, OSP Witkowo, UGiM,
OKSiR

31. VII Turniej Piłki Nożnej Sołectw GiM Witkowo

Czerwiec

Stadion Miejski

32. Turniej tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza GiM

Lipiec

33. Letni Mityng „Rock-Metall”

Lipiec

Korty tenisowe - stadion UGiM, OKSiR-sekcja tenisa

UGiM, OKSiR, UKS-y

UGiM, OKSiR, Sołectwa

Korty tenisowe - Stadion UGiM, OKSiR-sekcja tenisa
OW Skorzęcin

UGiM, OKSiR

34. Dożynki Gminne - WITKOWO 2006

Sierpień

Stadion Miejski, plac
targowy

35. VIII Turniej Piłki Nożnej Sołectw GiM Witkowo

Sierpień

Stadion Miejski

Spotkania patriotyczne z okazji 67 rocznicy napaści

36. Niemiec na Polskę i agresji sowieckiej na Polskę

1 i 17 września

UGiM, OKSiR, Sołectwa

Pomnik Powstańców Wlkp. UGiM, OKSiR, Gimnazjum

Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski

37. Jachtów Żaglowych sterowanych radiem

UGiM, OKSiR, Sołectwa, Przedszkola i
Szkoły

UGiM, Starostwo Powiatowe,
OKSiR-sekcja modelarska „SOKÓŁ”, LOK
Poznań

Wrzesień

OW Skorzęcin

Wrzesień

Witkowo - stadion

Wrzesień

OW Skorzęcin, Klub
Garnizonowy

Wrzesień

Hala Sportowa

UGiM, Stowarzyszenie Młodych
Wielkopolan, OKSiR, Gimnazjum

41. Wojewódzki Przegląd Piosenki Europejskiej

Październik

Klub Garnizonowy

UGiM, OKSiR,Klub Garnizonowy

III Turniej Integracyjny klas I Gimnazjów w piłce
42. nożnej

Październik

Hala Sportowa

43. Spotkanie Patriotyczne - Święto Niepodległości

Listopad

Pomnik Powst. Wlkp.

44. siatkowej drużyn mieszanych

Listopad

Hala Sportowa

45. V Rejonowy Turniej Strzelecki „Mielżyn 2006”

Listopad

Sala Sportowa Mielżyn

Listopad 2006
\Marzec 2007

Hala Sportowa

GKS „VITCOVIA”, UGiM, OKSiR

Listopad 2006
\Luty 2007

Hala Sportowa

UGiM, OKSiR, Sołectwa

48. Poetyckie Zaduszki i Andrzejkowe Wróżby

Listopad

Klub Garnizonowy

UGiM, OKSiR, Klub Garnizonowy

49. IV Mikołajkowy Turniej Przedszkoli

Grudzień

Hala Sportowa

UGiM, OKSiR Przedszkola, Szkoły

50. Wieczór Wigilijny w Klubie Seniora

Grudzień

Biblioteka Publiczna MiG

Grudzień

Hala Sportowa

UGiM, OKSiR, GKS „VITCOVIA”

Grudzień

Klub Garnizonowy

UGiM, OKSiR, 33 Baza Lotnicza

klasa F5 -10

38. VIII Uliczne Biegi Szkolne - Witkowo 2006
X Warsztaty Taneczne Dziecięcych Zespołów

39. Ludowych

Piastowski Turniej Osób Niepełnosprawnych

40. „Sprawni inaczej”

III Turniej Integracyjny Gimnazjów w piłce

46. Witkowska Liga Piłki Nożnej Halowej
Mistrzostwa Gminy Sołectw i zakładów pracy w

47. Halowej Piłce Nożnej

VII Turniej Halowej Piłki Nożnej Trampkarzy im.

51. Walentego Olczaka

XVI Ogólnopolski Nocny Turniej Szachowy

52. „Świąteczny”

UGiM , OKSiR, UKS-y
UGiM, OKSiR, Starostwo Powiatowe w
Koninie

UGiM, OKSiR, UKS-y
UGiM, OKSiR, Gimnazjum
UGiM, OKSiR, UKS-y
UGiM, OKSiR, ZSPiG Mielżyn

UGiM, OKSiR, Biblioteka Publ.

W ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku przy współpracy z organizacjami
pozarządowymi dofinansowane będą:
1.
2.
3.
4.

Imprezy
Imprezy
Imprezy
Imprezy

sportowe wchodzące do współzawodnictwa sportowo-turystycznego gmin o Puchar Starosty Gnieźnieńskiego.
sportowe wchodzące do współzawodnictwa w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady.
masowe, imprezy dla niepełnosprawnych oraz Ligi Amatorskie o charakterze gminnym i powiatowym.
sportowo - rekreacyjne - kulturalne promujące Gminę i Miasto Witkowo na terenie powiatu, województwa, kraju.

Organizatorzy:
1. Urząd Gminy i Miasta Witkowo (p. St. Antoszczyszyn)
2. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie (p. Bocheński)
3. Szkolny Związek Sportowy (p. Piniarski)
4. GKS „VITCOVIA” Witkowo (p. H.Taibi)
5. Klub Garnizonowy (p. Kamińska)
6. UKS „Organizator” Sekcja Modelarska „Sokół” (p. Barszcz)
7. Zarząd Rejonowy LOK Witkowo (p. Rasała)
8. Powiatowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki w Gnieźnie-Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan (p. Dolaciński)
9. Starostwo Powiatowe Konin (p. Plucińska)
10. ZM-G ZOSP Witkowo (p. Barańska)
11. UKS „Organizator” Sekcja Szachowa „JURAND” (p. Mierzejewski)
12. Gimnazjum Witkowo (p. Piniarski) - UKS „Iskra”
13. Szkoła Podstawowa Nr 2 (p. Cz. Nowaczyk) - UKS „Dwójka”
14. Szkoła Podstawowa Nr 3 (p. J. Nowaczyk) - UKS „Olimp”
15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (p. Struszczyk)
16. UKS „Sokoły” w Mielżynie (p. Organiściak)
17. UKS „Orły” w Gorzykowie (p. Bosacki)
18. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (p. Gąsiorowska)
19. Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „PROMYK” w Gnieźnie-Koło w Witkowie (p.Rajzel)
20. Przedszkole Miejskie (p. Skrzypska)
21. Przedszkole im. „Dzieciątka Jezus”

061 061 061 061 063 063 063 061 063 061 061 061 061 061 061 061 061 061 063 061 061 -

477 81 94
477 92 77
477 82 50
477 92 77
277 35 76
277 39 42
277 35 80
426 33 29
243 02 61
477 81 94
477 72 69
477 82 50
477 82 51
477 81 51
477 81 35
477 50 04
477 57 90
477 81 62
277 38 05
477 81 93
477 89 48

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie informuje, że nie zabezpiecza finansowo wszystkich imprez podanych w kalendarzu Imprez.
Opracował:
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie,
Ośrodek Kult ury, Sport u i Rekreacji w Witkowie
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Spotkanie wigilijne
Klub Seniora przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Witkowo
działa już od dwudziestu sześciu lat. Spotykają się Oni w każdą
środę przy herbacie, kawie.

Środowe popołudnia często są
urozmaicone jakimś ciastkiem,
które panie kupują z własnej
inicjatywy. Są bardzo zżyte z
bibliotekarkami, a jak to w
rodzinie bywa, Święta Bożego
Narodzenia przyjęło się spędzać
razem. To też Biblioteka, wzorem
lat ubiegłych, zorganizowała w
dniu 19 grudnia spotkanie

opłatkowe dla członków naszego
Klubu Seniora oraz dla starszych
czytelników. Pomimo, że stoły nie
uginały się od potraw, licznie
przybyli zaproszeni goście.
Uroczystość zaszczycił swoją
obecnością również zastępca

burmistrza Marian Gadziński.
Podobnie jak w latach ubiegłych,
tak i w tym roku spotkanie
uświetnione zostało wierszami
i kolędami w wykonaniu uczniów
klasy VI c i członków Chóru
„Tęcza” ze Szkoły Podstawowej
Nr 2. Nad oprawą artystyczną
czuwała Pani Bożena Erdmańska
i opiekun chóru - Pani Hanna
Pus t e lni k, ak o mp ani u jąc a
organami. Po zakończonej części
artystycznej uczestnicy spotkania
wprowadzeni w świąteczny
nastrój wspólnie śpiewali kolędy,
snuli wspo mni eni a z lat
dziecięcych. A Pan Jerzy
Mi k o ł a je w s ki op o w i e d zi a ł

językiem gwarowym jak to
dawniej obchodzono święta,
kończąc wspomnienia tymi
słowami: „A stary człowiek
wspumino i rod, żeby się te fajne
wesołe gwiozdki nazad wróciły.
Bo dawni było fest”.

Wieczór Wigilijny dla samotnych
W dniu 21.12.2005r. odbyło się coroczne spotkanie, na które
zostały zaproszone osoby samotne z naszej gminy, zorganizowane
przez Urząd Gminy i Miasta oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.

W kolacji uczestniczylo około 70
osób. Podawano wigilijne potrawy
i ciasta: między innymi była zupa
grzybowa, ryby smażone i w
galar ecie, śledzie, pier ogi,

pensjonariuszki Domu Pomocy
Społecznej w Mielżynie. Ten miły
wieczór uświetnił występ zespołu
'”Pomysłowego Radomira”, z
którym wspólnie śpiewano kolędy.

barszcz.
W spotkaniu uczestniczyli również
z apr o s ze ni go śc i e: Z- c a
Burmistrza Pan M.Gadziński,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan B.Mołodecki, ks. Proboszcz
Stanisław Goc, kierownik MGOPS
Pani Elżbi eta Jagielska z
pr acowni kami or az si ostr a
Dyrektor Rafała Barańska i

Spotkanie tr wało ponad 2
godzi ny , po c zy m osoby
n i e p e ł n o s pr a w n e z o s t a ł y
odwiezione do domu dzięki
uprzejmości 33 Bazy Lotniczej w
Powidzu. Do zorganizowania
wieczoru przyczynili się również
sponsorzy: Gminna Spółdzielnia i
Firma “ Genowefa” z Witkowa,
którym serdecznie dziękujemy.

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych
Rozpoczęła się kampania sprawozda wczo-wyborcza w
Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy i miasta
Pierwsze zebranie odbyło się w
jedynej na terenie powiatu
gnieźnieńskiego zakładowej
jednostce OSP w Kołaczkowie.
Na kolejne 5-lat wybrani zostali
sprawdzeni druhowie: Ryszard
ORKOWSKI - prezes i Wiesław
Goll - naczelnik.
Następne zebranie:
20.01.2006 r. - OSP Witkowo,
26.01.2006r. - OSP Mielżyn,
27.01.2006 r. - OSP Wiekowo,
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28.01.2006 r. - OSP Wiekowo,
31.01.2006 r. - Gorzykowo,
0 4 . 0 2. 20 0 6 r . - O S P
Ruchocinek.
Zapraszamy wszyskie druhny i
druhów do aktywnego włącznie
się w kampanię, jak również
ż y c zy my
p o de j m o w a n i a
właściwych decyzji.
(J.B.)

Sukces Kartona w „Eureko, ja to wiem!”
Teleturniej dla gimnazjalistów, „Eureko, ja to wiem!” powstał z myślą o uzdolnionych
dzieciach, które pragną rozwijać swoje umiejętności, zdolności i zainteresowania.

Nagrodą główną teleturnieju jest stypendium
edukacyjne wysokości 500 tysięcy złotych,
ufundowane przez holenderską fundację:
Fundacja Eureko Finansująca Twoją Naukę i
Karierę.
Adrian Pudło, uczeń klasy III gimnazjum w
Zespole Szkolno - Przedszkolnym i
Gimnazjum w Mielżynie przez kolegów
nazywany „Kartonem” śledząc program
telewizyjny dowiedział się o możliwości
udziału w eliminacjach do programu „Eureko,
ja to wiem!”. Nie byłby sobą, gdyby nie

sprawdził swoich możliwości, umiejętności, a
także wiedzy.
Ochoczo zabrał się do rozwiązania testu
eliminacyjnego zamieszczonego w Internecie,
a następnie po wykonaniu tego zadania
pozostało już z niepokojem oczekiwać na
wyniki eliminacji. Długi czas oczekiwania na
wyniki został nagrodzony udziałem w castingu
do programu. Casting odbył się 11 listopada w
studiu telewizji Polsat w Łodzi.
Zadaniem 100 gimnazjalistów z Wielkopolski
było rozwiązanie testu składającego się z 20

zamkniętych zadań. Po nim dwie krótkie
rozmowy z psychologiem i kilkugodzinny
okres oczekiwania na wyniki. Jak twierdzi
nasz bohater, to czas pełen odczuwalnego
stresu. W sali pojawia się wreszcie reżyserka
progr amu
wyczytując
nazwiska 25
uczestników kolejnej eliminacji. W grupie tej
,jako ostatni (układ alfabetyczny nazwisk)
znalazł się nasz Karton, szczęśliwy ale
świadom konieczności kolejnego przyjazdu do
Łodzi i walki na wyższym poziomie.
Nadszedł 15 listopada dzień kolejnych
eliminacji. Zadanie główne to esej - Jak
wyglądałaby Twoja kariera po wygranej w
teleturnieju Eureko? Później trochę relaksu
podczas zwiedzania łódzkiego studia Polsatu i
oczekiwanie na poznanie nazwisk szczęśliwej
dwunastki uczestników kolejnego etapu
wyczytanych przez Ewę Gawryluk. Karton
znowu górą! Wchodzi do „dwunastki”, potem
do „piątki”, a po kolejnej rundzie pytań zostaje
jednym z trzech finalistów Eureko...
Finał, to wybór specjalizacji i odpowiedź na 5
pytań otwartych z każdej z nich. W sumie 15
pytań i odpowiedzi o dużej skali trudności
udzielanych w wielkim stresie.
Adrian po powrocie do szkoły powiedział
„...zająłem kiepskie III miejsce w eliminacjach
wielkopolskich...”, „... przegrałem 5 pączków
wchodząc do finału...”
Stypendysto!!! Znalazłeś się w teleturnieju
dzięki inteligencji i godnej podziwu wiedzy.
Dzięki tym walorom popartym odwagą i
opanowaniem znalazłeś się w gronie trzech
najlepszych gimnazjalistów Wielkopolski. To
niespełnione marzenie wielu, którzy o takim
sukcesie mogą tylko pomarzyć.

Sponsorzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

M.K. Kiełczewscy - Witkowo, Zakład fryzjerski „Joanna”, Handel
obwoźny A. Mrozińska, Sklep motoryzacyjny - S. Cegielski, Gabinet
Kosmetyczny „Gracja” - J. Nawrocka, Kwiaciarnia - Z. Marszałek, Sklep
spożywczo - przemysłowy „U Kamili”, Sklep przemysłowy „Pod
Aniołem” - J. Oczepa, Handel detaliczny - K. Lange, KM Junior - K.
Paluch, Sklep „Joanna” - J. Kolasińska, Sklep „Zuzia” - G. Szymczak,
„Kolporter” - M. Rudnik, Sklep „ Bławaty” - E. Sucholas,
Przedsiębiorstwo TAF - Market EKO, Foto Krzyś, Art. Zoologiczne i
Wędkarskie - M. Lewandowski, Sklep wielobranżowy - R. Krakowiak,
„Da - Mi” Artykuły przemysłowe - M. Cecha, PHU. Tezet - Z. Tylkowski,
Blutex BIS, PPUH „Dan - Mar” - M. Chodkowska, Sklep odzieżowy - M.
Maciejewska, Pizzeria „Milano” - G. Kubicki, Księgarnia „Piast” Z.
Janaszak, Zakład fryzjerski - H. Rezulak, Sprzedaż Krzewów
Ozdobnych - E. Knast, DAGPON Mechanika Pojazdowa - G. Trzciński,
Sklep „WAAGN”, Sklep odzieżowy - M. Nowak, TIM Hurt - Detal - M. i
T. Szeszyccy, Pizzeria „5” - A. Nowakowski, Studio stylizacji VIZAŻ - A.
Lehnauth i I. Kozińska, Sklep „U Mirki” - M. Kalicka, MARAS M. Kozioł,

Apteka - K. Klebańska, Sklep odzieżowy - R. Wyżak, Sklep Warzywny J. Szeszycki, Księgarnie - E. Byner, Sklep odzieżowy R - S. Słowiński,
Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa z Witkowa, Zakład Poprawczy
Witkowo, Przedsiębiorstwo Kubiak - I. i Cz. Kubiak, EURO SAM - K.
Wojtyra, Firma „Genowefa” - G. Tomczyk, „Sklepik” - P. Jagielski, Sklep
spożywczy - W. Kistowska, „CONCORDIA POLSKA” TUW - Agencja
Witkowo, GS „SCH” Witkowo, „BOL-ANN” - T. Stelmaszyk,
„SECURITTE” - W. Święciechowski, Pracownicy Gimnazjum im. A.
Borysa w Witkowie, „KOS - POL” - Kołaczkowo, Sprzedaż detaliczna J. Kozłowski, Sklep wielobranżowy - Ł. Owczarek, Bank Spółdzielczy,
„ALCO - PEGRO” Sp. z.o.o. Kołaczkowo, Koło Hafciarskie „RÓŻE”,
LOK Witkowo, OSP Witkowo, R. Chowański - Witkowo, T.
Cygankiewicz - Witkowo.

serdecznie dziękujemy
Sztab XIV Finału WOŚP
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Sport
Świąteczny Nocny Turniej Szachowy „Witkowo 2005”
W nocy z 17 na 18 grudnia 2005 roku w Klubie Garnizonowym w
Witkowie odbył się XV. Świąteczny Nocny Turniej Szachowy
„Witkowo 2005”.
W turnieju wzięło udział 66
szachistów z całej Polski. Batalia
szachowa rozpoczęła się z
opóźnieniem, o godz. 20.15, z
powodu spóźnienia się kilku
zawodników ze względu na
trudne warunki komunikacyjne na
drogach.
W otwarciu turnieju uczestniczyli:
Burmistrz Gminy i Miasta
W i t k o wo P a n K r z y s z t o f
Szkudlarek, Dowódca 6 Eskadry
Lotnictwa Pan ppłk pil. Wojciech
Stępień, Prezes Zarządu Powiatu
LOK Pan ppłk rez. mgr Jan
Ra sa ła, Ki er o wni k Klu bu
Oficerskiego „Primus” Pan ppłk
rez. Mieczysław Wilk, Kierownik
Klubu Garnizonowego Pani Lidia
Kamińska, W łaściciel firmy
„Genowefa” Pan Alojzy Tomczyk,
Współwłaściciel firmy „TiM” Pan
Tomasz Szeszycki.
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Po wielu godzinach szachowych
zmagań o godz. 5.30 rozpoczęto
na gr a dz a ni e n a j le p szy c h
zawodników pucharami i nagrodami
rzeczowymi ufundowanymi przez
współorganizatorów wspierających
„królewską grę”.
W 13 rundowej rywalizacji, na „64
polach” najlepszym okazał się:
I miejsce
Marek Olszewski z
Chemika Bydgoszcz - 11 pkt.,
II miejsce
Dawid Janaszak z
Polanina Strzałkowo - 10,5 pkt.,
III miejsce Łukasz Bardeli z Chrobry
Gniezno - 10 pkt.
Zwycięzca turnieju otrzymał puchar
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo,
nagrodę pieniężną oraz nagrodę
rzeczową.
Za drugie miejsce zawodnik
otrzymał Puchar Przewodniczącego
Klubu Oficerski ego „Primus”,
nagrodę pieniężną i nagrodę

rzeczową.
Zdobywca trzeciego miejsca
otrzymał nagrodę pieniężną i
rzeczową.
Najlepszym juniorem turnieju
został Bartosz Chudziński z
Wrzosu Września 9 - miejsce 8,5
pkt. nagrodzony puchar em
Prezesa UKS „Organizator” oraz
nagrodą rzeczową.
Najlepszą juniorką okazała się
Emilia Podymska z AZS UAM
Poznań 28 - miejsce 7 pkt.
nagrodzona pucharem Zarządu
P o wi a tu
LOK
p o wi a tu
gnieźnieńskiego oraz nagrodą
rzeczową.
W kategorii najlepszy senior z
Witkowa:
Piotr Kiwilsza 20 miejsce 7,5 pkt.,
Józef Pazgan 33 miejsce 6,5 pkt.,
Krzysztof Kapral 35 miejsce 6,5 pkt.
Wyżej wymienieni otrzymali
Puchary Dowódcy 33 Blot. oraz
nagrody rzeczowe.
W kategorii najlepszą, juniorką, z
Witkowa okazała się Paulina

Rewers. Drugie miejsce zajęła
Katarzyna Kiwilsza. Trzecie
miejsce Roksana Szeming.
Juniorki zostały nagrodzone
p u c h ar a m i i n a g r o d a m i
rzeczowymi.
W kategorii najlepszy junior z
Witkowa okazał się Damian
Kroczka, drugie miejsce Paweł
Dębczak, a trzecie Kami l
Fabi szak. Juni orzy zostali
na gr od z eni puc h ar a m i i
n a g r o d a mi r z e c z o wy mi .
Najmłodszy m uc zestni ki em
turnieju był Filip Cichocki (11 lat)
z Juranda W itkowo, który
otrzymał nagrodę rzeczową.
Na js tar s zy m za wo dni ki e m
turnieju był Pan Stanisław
Szczeciński (76 lat) z Kłodawy
uhonorowany nagrodą rzeczową.
Pozostałą kolejność zawodników
przedstawi a dołąc zona do
protokołu tabela końcowa XV
Świątecznego Nocnego Turnieju
Szachowego „Witkowo - 2005”.
Wszyscy czołowi zawodnicy w

VI Turniej Halowej Piłki Nożnej trampkarzy im. Walentego Olczaka
przez sponsorów turnieju.
Na p o je
c h łod z ąc e d la
z a wo d n i k ó w u f u n d o wa ła
Spółdzielnia Mleczarska w
Witkowie, a wyroby cukiernicze
Gminna Spółdzielnia „SCh” w
Witkowie.

W dniu 10 grudnia 2005 roku pod patronatem Burmistrza Gminy i
Miasta w Witkowie - Krzysztofa Szkudlarka w hali sportowej
Gimnazjum w Witkowie odbył się VI Turniej Halowej Piłki Nożnej
trampkarzy im. Walentego Olczaka - byłego trenera Gminnego
Klubu Sportowego „VITCOVIA” Witkowo.
Uroczystego otwarcia turnieju
dokonał Zastępca Burmistrza GiM
- Marian Gadziński.
W godzinach rannych rozegrano
turniej trampkarzy rocznika 1994 i
młodszych, w którym wzięło
udział 7 zespołów. Po rozegraniu
21 meczy, systemem „każdy z
każdy m” ostateczna tabela
przedstawia się następująco:
Or g a n iz a t o r zy
wy br a li :
Najlepszego Piłkarza, którym
został zawodnik Sokoła Kleczew Michał Górnik - nagroda od

rodziny Olczaków, najlepszego
Br amkar za, który m został
zawodnik „WARTY” Poznań Bartosz Kilan - nagroda Firmy
Burchardt z Witkowa i Króla
Str ze lc ó w, któr y m zos ta ł
zawodnik „WARTY” Poznań - Filip
Kozłowski - nagroda Pana
J anusza D ajwłowski ego z
Witkowa. Nagrody indywidualne
przyznano: Natalii Zaborniak i
Łukaszowi Łabarewiczowi - torby
sportowe ufundowane przez
Janusza Dajwłowskiego dla

1

„WARTA” Poznań

6 meczy

18 pkt.

21 - 2

2

„UNIA” Swarzędz

6 meczy

12 pkt.

5-7

3

„SOKÓŁ” Kleczew

6 meczy

10 pkt.

11 - 3

4

„POZNANIAK” Poznań

6 meczy

10 pkt.

16 - 6

5

SKP Cienin Zaborny

6 meczy

5 pkt.

2 - 10

6

„VITCOVIA” Witkowo I

6 meczy

4 pkt.

1 - 11

7

„VITCOVIA” Witkowo II

6 meczy

1 pkt.

1 - 18

najlepszych zawodni ków z
Witkowa.
Pi er wsze tr zy zespoły w
turniejach otrzymały pamiątkowe
puchary - za I miejsca od
Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowia, za II miejsca od

Za pomoc w organizacji turnieju
or gani za t or zy
dzi ęk u ją:
Burmistrzowi Gminy i Miasta za
objęcie Patronatu nad turniejem i
ufundowanie nagród, dyrektorowi
Gimnazjum w W itkowie za
udostępnienie hali sportowej,
paniom Ma łg or zac i e
Szczepaniak i Bożenie Hofman za
przygotowanie poczęstunku dla
za wo dni kó w, sę dzi e m u -

Pr ezesa GKS „ VI TC OVIA”
Witkowo i za III miejsca od FIRMY
KUBIAK z Witkowa piłki nożne, a
pozostałe drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy. Wszyscy
kierownicy zespołów biorących
udział w turnieju otrzymali
nagrody rzeczowe - ufundowane

Marianowi Szczepaniakowi za
sprawiedliwe prowadzenie meczy
i Panu Henrykowi Mucha za
prowadzenie spikerki.
Turniej przebiegał w miłej i
sportowej atmosferze, obyło się
bez poważniejszych kontuzji, a
wszyscy uczestnicy pragną

Mistrzostwa Sołectw Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej
W dniu 15 stycznia 2005 roku w hali sportowej Gimnazjum w Witkowie rozegrano szóstą rundę rozgrywek trzeciej edycji Mistrzostw
Sołectw Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej, które będą trwać do dnia 12 marca 2006 roku - czyli przez 3,5 miesiąca.
Sympatycy halowej piłki nożnej
będą mogli uczestniczyć w
spotkaniach amatorów halowej
piłki nożnej. Do rozgrywek
zgłosiło się 8 drużyn w tym 7
sołectw : Gorzykowo, Jaworowo
,Mielżyn, Ruchocinek, Sokołowo,
Małachowo Złych Miejsc i
Kołac zkowo or az dr uży na
Witkowskiego Stowarzyszenia
Abs ty n en tó w „ TĘC ZA” w
Witkowie. Głównym celem tych
mistrzostw jest krzewienie kultury
fizycznej poprzez popularyzację
gry w halową piłkę nożną,
pr o p a go w a ni e a k ty w n e go
spędzania czasu wolnego i
integracja środowiska wiejskiego

w myśl hasła: „Nie liczy się wynik
- liczy się udział”. Organizatorami
mistrzostw są: Urząd Gminy i
Miasta, Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji oraz sołtysi gminy. W
tabeli strzelców po czterech
rundach na czele znajdują się
piłkarze z Jaworowa : 17 bramek Chołżyński Przemysław,
17
bramek - Zaborniak Piotr i 15
bramek - Banaszak Damian z
drużyny Kołaczkowo. Wszystkie
mecze sędziują Panowie Szturomski Jan i Szczepaniak
Marian, a opiekę medyczną
sprawują Panie - Zielińska
Marzena i Pietrowska Jolanta.

1

Jaworowo

6 meczy 18 pkt.

45 - 21

2

Mielżyn

6 meczy 18 pkt.

27 - 8

3

Kołaczkowo

6 meczy 12 pkt.

35 - 13

4

Małachowo Zł.M.

6 meczy

9 pkt.

21 - 23

5

Gorzykowo

6 meczy

6 pkt.

11 - 25

6

WSA „Tęcza”

6 meczy

3 pkt.

15 - 23

7

Sokołowo

6 meczy

3 pkt.

16 - 35

8

Ruchocinek

6 meczy

3 pkt.

14 - 36
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Gminne Centrum Informacji
Gminne Centrum Informacji w Witkowie zaprasza
zainteresowanych pracodawców do składania ofert
pracy, a osoby bezrobotne do umieszczania swoich
ogłoszeń o chęci podjęcia pracy. Oferty będą
umieszczane w „Kiosku z pracą”.
Oferty prosimy składać w Gminnym Centrum
Informacji przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a
(Budynek Biblioteki Publicznej), lub przesyłać pod
adres e-mail: gci@gci.witkowo.pl .

XXV sesja Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 30 grudnia 2005r. odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Po otwarciu
sesji, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Radnego śp. Grzegorza Wywiała.
Rada wysłuchała następujących informacji Burmistrza Gminy i Miasta:
- o działalności międzysesyjnej;
- o realizacji uchwały Nr XVII/169/00 w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości
gminnych oraz wyrażenia zgody na bonifikatę od ceny sprzedaży tych nieruchomości;
- o wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji udzielonych na podstawie uchwały Nr XVII/157/04.
- Podjęto następujące uchwały:
- XXV/236/05 w sprawie wartości jednego punktu dla określenia miesięcznych kwot
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracyjno-obsługowych przedszkoli i szkół
(3,92zł);
- XXV/237/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla ww. pracowników (686,-zł);
- XXV/238/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2006r.;
- XXV/239/05 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków
mieszkalnych;
- XXV/240/05 dotyczącą środków niewygasających;
- XXV/241/05 zmieniającą uchwałę budżetową na 2005r.;
- XXV/242/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2006r.;
- XXV/243/05 w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady na I półrocze
2006r.;
- XXIV/244/05 w sprawie nominowania Burmistrza Witkowa - Krzysztofa Szkudlarka do
konkursu na tytuł Europejczyka Roku 2005 (w kategorii: gospodarz gminy).
Ponadto Rada Miejska zdecydowała, że projekt uchwały dotyczącej przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 175/4 położonej
w Witkowie, zostanie rozpatrzony na kolejnej sesji Rady.

Zachęcamy osoby
bezrobotne, oraz osoby
chcące podnosić swoje
kwalifikacje zawodowe do
korzystania
z darmowego dostępu do
Internetu
poniedziałek-sobota
w godzinach
od 8:00 do 18:00

Dyżury Radnych
Dyżury Radnych
Rady Miejskiej w Witkowie
23 stycznia Roman Popek
30 stycznia Bernard Knast
6 lutego Ireneusz Kwapich
13 lutego Tomasz Wędzikowski
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 14:00 do 15:00.

Sprostowanie
W ostatnim numerze Witkowskich Wiadomości
Samorządowych, w artykule pt. „Pokłon
bohaterom - Gminne obchody 87. rocznicy
odzyskania niepodległości”, zamieszczony
został niewłaściwy tekst artykułu. Za zaistniałą
sytuację przepraszamy autorkę tekstu.

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe

Firma „Musielak”
Witkowo 62-230 ul. Dworcowa 22
tel. (061)477-80-66
tel. kom. 606-814-848

Firma istnieje od 1938r. jesteśmy z wami
w najtrudniejszych chwilach od ponad 67lat
- Czynne całą dobę
- Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości
- Autokarawan -Transport na terenie gminy gratis
- Przewozy zwłok - pozwolenie cały kraj.
- Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali
- Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej
- Nekrologi - Krzyże - Tabliczki na krzyże
- Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych.

Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny
Adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
62-230 Witkowo Ul. Gnieźnieńska 1
Zespół Redakcyjny: Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska,
Anna Kwapich, Krzysztof Dziel, Wiesława Rudnicka.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Niezamówionych materiałów i utworów redakcja nie zwraca.

14

tel. (061) 477 81 94
fax: (061) 477 88 55
e-mail:promocja@witkowo.pl
www.witkowo.pl
www.bip.witkowo.pl

