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Podsumowanie XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
44 Witkowskich wolontariuszy od wczesnych godzin rannych wyruszyło na
kwestę zbierając pieniążki na sprzęt do diagnozowania i leczenia dzieci
z chorobami nerek i układu moczowego. Jak co roku, także i w tym gorące serca
na tę okazję mieli mieszkańcy naszej gminy.

Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek
wspólnie z Dowódcą 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego gen. bryg. pil. Tadeuszem
Mikutelem oraz Dowódcą 33. Bazy Lotnictwa
Transportowego płk. pil. Maciejem Trelką.
Burmistrz powitał przybyłych mieszkańców,
podkreślił cel wielkiego grania WOŚP,
podziękował wolontariuszom, kwestującym
oraz wszystkim tym, którzy przybyli i tego
właśnie dnia otworzyli swoje serca na potrzeby
innych. Dowódca 3.Skrzydła Lotnictwa
Transportowego przekazał do licytacji obraz
przedstawiający samolot C130 Herkules.
Dowódca 33 Bazy Lotnictwa Transportowego
podkreślił, że XIX finał WOŚP jest wielkim
dziełem, bardzo istotnym dla wszystkich
potrzebujących pomocy.
„Wielkie Granie” rozpoczęło się już w sobotę
Halowym Turniejem Piłki Nożnej, z którego
wpisowe przekazano na WOŚP.
WOŚP kontynuowana była w niedzielę
występem przedszkolaków z Przedszkola
Miejskiego „BAJKA” (tańcem dyskotekowym AGROMAMBERO, ASEREJE) oraz (tańcem -

„Zimowy Walczyk” i tańcem Kowbojskim).
Kolejnym punktem był występ Emilii
Kozielskiej, która zaprezentowała piękne
utwory stwarzając niepowtarzalną atmosferę
„Moje serce to jest muzyk”, „Trudno mi się
przyznać”, „Sama chciała”. Następnie wystąpiły
kolejne zespoły artystyczne reprezentujące
placówki oświatowe z terenu Gminy i Miasta
Witkowo.
Jak co roku oblegana była loteria fantowa,
na którą mieszkańcy podarowali wiele cennych
przedmiotów oraz kiermasz książki
przygotowany przez Bibliotekę Miejską
w Witkowie. Słodką niespodzianką były pyszne
ciasta upieczone przez Stowarzyszenie
„Rodzina Wojskowa”, które zostały sprzedane
na rzecz WOŚP. Sporo emocji dostarczył recital
Wojtka Kordy, występ zespołu grupy rapowej
W.Z.P. oraz pokaz tańca BREAK DANCE
w wykonaniu grupy działającej przy OKSiR.
Zainteresowanie wywołał pokaz ratownictwa
medycznego w wykonaniu OSP Witkowo. W Sali
Historii można było podziwiać wystawę pt;
„W dawnej wsi”. Miłośnicy modelarstwa mogli
obejrzeć wystawę modeli latających

i pływających przygotowaną przez Modelarnię
"SOKÓŁ". Tradycyjnie o godz. 19 rozpoczęła się
wielka licytacja, podczas której licytowano m.in.
złote i srebrne serduszka, weekend
w Skorzęcinie, kurs szybkiego czytania, talon
na przegląd techniczny samochodu, hełm
strażacki, obraz „Herkules”, odkurzacz, radio,
maskotki i wiele innych ciekawych
przedmiotów. Około godziny 20 niebo nad
Witkowem rozświetlił pokaz sztucznych ogni
czyli „światełko do nieba”, po którym w hali
przez blisko godzinę koncertowała coverowa
grupa „Groove control”. Tegoroczna Orkiestra
zagrała tylko dlatego, że jest z nami tylu
wspaniałych ludzi. Witkowianie i tym razem
pokazali, że wspólnymi siłami ludzi otwartego
serca zdziałać można bardzo wiele.
W tym roku na rzecz WOŚP
zebrano kwotę 19.765,27
Organizator: Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Witkowie

Współorganizatorzy:
1. URZĄD GMINY I MIASTA W WITKOWIE
2. 3. SKRZYDŁO LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
W POWIDZU
3. 33. BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
W POWIDZU
4. KLUB GARNIZONOWY W WITKOWIE
5. STOWARZYSZENIE „RODZINA WOJSKOWA”
W WITKOWIE

6. MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W WITKOWIE
7. ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
W WITKOWIE
8. BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
W WITKOWIE
9. BIBLIOTEKA GARNIZONOWA W WITKOWIE
10. KOMISARIAT POLICJI W WITKOWIE
11. ŻANDARMERIA WOJSKOWA W POWIDZU
12. OCHOTNICZNA STRAŻ POŻARNA W WITKOWIE
13. PLACÓWKI OŚWIATOWE:
● Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
● Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie
● Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie
● Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie
● Szkoła Podstawowa w Gorzykowie
● Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mielżynie
● Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
14. SEKCJA MODELARSTWA „SOKÓŁ” W WITKOWIE
15. WITKOWSKI KLUB KOLEKCJONERÓW
16. P.W. „MIZET” w Kaliszu.

Organizatorzy dziękują wszystkim tym,
którzy przyczynili się do zorganizowania
i przeprowadzenia tegorocznego XIX Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Z Orkiestrowym pozdrowieniem
Sztab WOŚP

Zdjęcia z imprezy dostępne są w galerii na www.witkowo.pl
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W ostatnim miesiącu roku 2010
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie,
od 15.09.2010 do 15.12.2010 r. prowadzone były zajęcia psychoedukacyjne
„Poprzez baśnie i opowiadania kształtujemy postawy prospołeczne, asertywne
i zdrowotne uczniów”. Ich głównym celem było rozwijanie kompetencji
i umiejętności przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci, obniżanie
poziomu stresu oraz uczenie radzenia sobie z problemami. Nad działaniami 15
uczestników z klas IV-VI czuwały M. Kazecka i M. Webner.

Tematyka poszczególnych zajęć dotyczyła
relacji rówieśniczych, zasad kulturalnego
zachowania się w grupie, rozpoznawania
i nazywania uczuć (wygodnych
i niewygodnych), przyjaźni, empatii,
bezpieczeństwa własnego i innych, zdrowego
stylu życia. Zajęcia były realizowane w oparciu
o lektury szkolne („Spotkanie nad morzem”,
„Pinokio”), baśnie („Kot w butach”, Królewna
Śnieżka”, „Słowik”) oraz opowiastki familijne
(„Pyskata Renata”, „Gabrysia szuka
przyjaciela”). W celu kształtowania

Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli bajkę
baletową opowiadającą o przygodach
tytułowego bohatera i jego przyjaciela
Szewczyka. Duże wrażenie wywarły ciekawe
układy choreograficzne, współgrające
z muzyką, scenografia i barwne stroje
aktorów. Przedstawienie było dla uczniów
świetną szkołą obcowania ze sztuką,
a jednocześnie sprawdzianem umiejętności
kulturalnego zachowania się w teatrze. Wrócili
z teatru zadowoleni, pełni wrażeń i bogatsi
o nowe doświadczenia.

w sytuacjach stresu, napięcia emocjonalnego
oraz poznanie wzorców prawdziwego
przyjaciela, pracowitego i wytrwałego ucznia,
kulturalnego i tolerancyjnego człowieka.
(mk,mw)
Kolejny raz włączyliśmy się w akcję „Góra
Grosza” organizowaną przez Towarzystwo
„Nasz Dom”, pod patronatem Ministra
Edukacji Narodowej. Jej celem jest zbieranie
funduszy na pomoc dla domów dziecka,
rodzinnych domów dziecka, młodzieżowych
ośrodków wychowawczych. W tym roku od 22
listopada do 3 grudnia zebraliśmy kwotę
157.58 zł. Najwięcej uczniowie klas: Ia
80,22zł, IVb 21,26 zł, IIb 12,51 zł.

również wizyta uczniów klas trzecich
w gościnnych progach hotelu w Skorzęcinie.
Panie kucharki przygotowały wcześniej ciasto,
zapoznały dzieci z jego składnikami
i sposobem wyrobu. Następnie uczniowie robili
pierniki, które zostały upieczone w hotelowej
kuchni. Dzieci miały również okazję zobaczyć
Skorzęcin w zimowej szacie i skorzystać
z zabaw na śniegu. Spotkanie zakończyło się
degustacją wypieków. (bn)
Ostatni dzień nauki przed feriami
świątecznymi dostarczył nam wszystkim
szczególnych wrażeń. Uczestniczyliśmy, jak
co roku w jasełkach, ale te były wyjątkowe.
Wystąpili w nich uczniowie z różnych klas oraz

Przygotowując się do Świąt Bożego
Narodzenia, zimowo i świątecznie
dekorowaliśmy naszą szkołę i sale lekcyjne.
Konkurs na najładniejszy wystrój ogłosił
Samorząd Uczniowski. Uczniowie prześcigali
się w pomysłach. Były choinki, bałwany,
gwiazdki, girlandy, aniołki. W tak pięknie
udekorowanych salach szybciej mijały lekcje.
(mm)
Wprowadzeniem w świąteczny nastrój była

rodzice. Gościnnie wystąpiły uczennice Szkoły
Muzycznej w Gnieźnie z klasy skrzypiec.
Wysłuchaliśmy pięknej gry, wzruszających
słów i włączyliśmy się we wspólne śpiewanie
kolęd. Ciekawe, co czuli uczniowie, którzy
mogli podziwiać swoich rodziców, bo nam
podobali się bardzo i serdecznie DZIĘKUJEMY
IM za inicjatywę. Oczywiście był też słodki
upominek dla wszystkich dzieci od gwiazdora,
czyli Rady Rodziców. (ab)

Ogłoszenie
wrażliwości na wartości artystyczne oraz
budowania wśród uczniów umiejętności
właściwego funkcjonowania podczas
wydarzeń kulturalnych w dniu 01.12.2010r.
zorganizowano wyjazd do Teatru Muzycznego
w Poznaniu na przedstawienie „Kot w butach”.

Cały cykl zajęć pozwolił doskonalić
umiejętność współpracy i przestrzegania
przez grupę ustalonych zasad, dzielenia się
uczuciami, spostrzeżeniami, wnioskami,
nawiązywania pozytywnych relacji między
dziećmi, kontrolowania swojego zachowania

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 7 stycznia 2011r.
WYWIESZONE ZOSTAŁY WYKAZY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
W WITKOWIE, MAŁACHOWIE KĘPYM I OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM
W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
I WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE PRZETARGU
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II Turniej Piłki Nożnej Halowej rozegrany w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W sobotę 8 stycznia w hali witkowskiego gimnazjum odbył się II Turniej Piłki Nożnej Halowej rozegrany w ramach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W zawodach wzięło udział dziewięć zespołów, dzięki którym na konto WOŚP wpłynęło prawie
tysiąc złotych. Patronem medialnym imprezy był Kurier Słupecki.

Pomysłodawcami zawodów byli
nauczyciele wychowania fizycznego,
Bartłomiej Łobodziec z ZSP w Witkowie
i Krzysztof Chołodecki z witkowskiego
gimnazjum. W organizacji turnieju pomagali
UGiM w Witkowie, Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie i UKS "Błysk" działający
przy ZSP w Witkowie. Zawodnicy biorący
udział w zawodach reprezentowali zakłady
pracy i instytucje. Dodatkowo w każdej

drużynie mogło grać dwóch zawodników nie
będących pracownikami, bądź
przedstawicielami danej instytucji, lub danego
zawodu. Imprezę wspomogli: Firma „Kubiak”
Ireneusza Kubiaka - producent rozdzielnic
elektrycznych , Firma „Krisbud” Krzysztofa
Jędrzejaka, „ ANBUD” Firma RemontowoBudowlana Andrzeja Łykowskiego oraz Firma
Handlowo - Produkcyjno - Usługowa z Gniezna
" Wajm" Spółka Jawna Janusza i Wiesława
Malęgowskich. Uroczystego otwarcia
zawodów dokonał zastępca burmistrza
Marian Gadziński.
W zawodach wzięły udział następujące
drużyny: Policjanci, Stolarze „Witowa”,
Zakład Poprawczy - wychowawcy,

Nauczyciele, Strażacy, Wojskowi, Dostawcy
Mleka, Sołectwo Mielżyn, Uczniowie i Studenci
- R10. Wszystkie ekipy wpłaciły 100 złotych ,
które wsparły konto WOŚP. Na uwagę
zasługuje gest piłkarzy z Sołectwa Mielżyn,
którzy wpłacili więcej, bo 135 złotych.
Policjanci: Stachowiak, Zygaj, Tylczyński, Stec,
Polerowicz, Przybyłowicz, Bosak. Stolarze:
Banaszak, Szczepaniak, Twardowski,
Przychodzki, Sarnowski, Kościecha, Ziemba,

Twardowski. Zakład Poprawczy: Nowak,
Kowalski, Lis, Dominiak, Rogalski, Taibi,
Kamiński, Popek, Walczak. Nauczyciele:
Łabarewicz , Roszkowiak, Janusz, Nowaczyk,
Kuryło, Chołodecki, Łobodziec, Michalak.
Strażacy: Kędzierski, Sterling M., Sterling R.,
Kral, Zamiara, Śliwecki, Wabiński. Wojsko:
Kędzierski, Sierszulski, Dylewski T, Hołoderny,
Kaźmierski, Dylewski K., Bełdzikowski.
Dostawcy Mleka: Nowicki Ł., Nowicki R.,
Bączkowski, Roszkowiak, Szwat, Zieliński,
Mikołajewski, Hołderny. Sołectwo Mielżyn:
Gościniak J., Gościniak T., Bociek, Kral,
Zieliński, Kosmala, Lisiak, Kozielski,
Szymański. Uczniowie i Studenci: Bartkowiak
S, Wucki, Gut, Lisiak, Bartkowiak Ł., Galant,

Ziółkiewicz, Szcześniak, Kwaśniewski.
W grupie I zagrały ekipy: Mielżyn,
Nauczyciele, Zakład Poprawczy, Dostawcy
Mleka. W grupie II rywalizowali: Wojsko,
Policja, Straż, Uczniowie i Studenci, Stolarze.
Rywalizowano systemem „każdy z każdym”.
Do fazy półfinałowej awansowały dwie
najlepsze drużyny. W pierwszym półfinale
zagrali, zwycięzca grupy I Nauczyciele i drugi
zespół grupy II Strażacy. W drugim półfinale
zwycięzcy grupy II Policjanci zagrali z drugim
zespołem grupy I Zakładem Poprawczym.
Nauczyciele pokonali Strażaków 3:0, a Zakład
Poprawczy wygrał z Policją 3:2. W meczu
o trzecie miejsce Strażacy pokonali
Policjantów 5:3. Mecz finałowy był drugim
pojedynkiem Nauczycieli z Zakładem
Poprawczym. Turniej zaingurowały właśnie te
zespoły. W fazie grupowej padł wynik 0:0.
Podobnie było w finale. Kwestię zwycięstwa
rozstrzygnęły rzuty karne. Tam miały miejsce
prawdziwe emocje. Po sześciu seriach nikt się
nie pomylił. W siódmej i ósmej serii doskonale
spisali się golkiperzy, którzy obronili strzały.
W dziewiątej rundzie znów lepsi okazali się
strzelający. W dziesiątej skuteczne uderzenie
Piotra Janusza i piękna obrona Marka
Łabarewicza sprawiły, że to Nauczyciele
wygrali turniej i tym samym obronili tytuł
mistrzowski. Wynik 8:7 dla Nauczycieli.
Dwadzieścia rzutów karnych było potrzebnych
do rozstrzygnięcia wyrównanej rywalizacji.
Na koniec wręczano dyplomy i nagrody.
Wręczali je, sponsor Krzysztof Jędrzejak,
prezes Vitcovii Hocine Taibi, dyrektor Zakładu
Poprawczego Janusz Lis, a także Krzysztof
Chołodecki, dziennikarz Kuriera
Witkowskiego. Królem strzelców imprezy
z sześcioma strzelonymi golami został Marcin
Sterling ze Straży Pożarnej, za co otrzymał
statuetkę. Statuetkę dla najlepszego

bramkarza dostał Marek Łabarewicz
z drużyny Nauczycieli, który nie wpuścił
żadnego gola! Puchar dla
najwszechstronniejszego piłkarza
ufundowany przez Janusza Ansiona,
redaktora naczelnego Kuriera Słupeckiego
trafił w ręce Piotra Janusza z ekipy
zwycięzców. Nagroda specjalna przypadła
policjantowi Jakubowi Polerowaczowi.
Organizatorzy: Krzysztof Chołodecki
i Bartłomiej Łobodziec składają
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili
się do tego, że taka impreza mogła mieć
miejsce. Oprócz wyżej wymienionych
dziękujemy sponsorowi oraz wszystkim
piłkarzom biorącym udział w imprezie
podziękowania należą się włodarzom miasta
burmistrzowi GiM Krzysztofowi Szkudlarkowi
i jego zastępcy Marianowi Gadzińskiemu oraz

dyrektorowi gimnazjum w Witkowie
Marianowi Łukowskiemu, którzy dali zielone
światło imprezie oraz bezpłatnie użyczyli
halę, sędziom zawodów: Wiesławowi
Kaczmarkowi i Janowi Szturomskiemu,
pielęgniarzowi Arturowi Trząskiemu oraz
sędzinie stolikowej, uczennicy ZSP w Witkowie
Barbarze Wrzesińskiej. Podziękowania za
pomoc należą się także Krzysztofowi
Janowczykowi i Ryszardowi Jaworskiemu
pracownikom gimnazjum. Zawody wzbogaciły
program imprez naszej gminy. Pieniądze
zebrane podczas turnieju wsparły konto
witkowskiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Za rok, gdy użytkowana będzie już
hala przy szkołach podstawowych turniej
planowany jest w systemie dwudniowym.
Wyniki:
Półfinały:

Nauczyciele - Strażacy 3:0

ZP - Policjanci 3:2
O 3 miejsce: Strażacy - Policjanci 5:3
Finał: Nauczyciele - ZP 0:0 (8:7 karne)
(K.Ch.)
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II Integracyjne Spotkania z Kolędą

„Mistrzowie orientacji na mapie”

W poniedziałek 20 grudnia Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
zorganizował II Integracyjne Spotkania z Kolędą. 31 wykonawców
zaprezentowało po dwie wybrane przez siebie kolędy.

Od października w witkowskim gimnazjum trwał Szkolny Konkurs Geograficzny
„Mistrz orientacji na mapie”. Celem konkursu było poszerzanie wiedzy
geograficznej poprzez rozwijanie umiejętności uczniów w pracy z różnymi
mapami jako źródłem informacji. W ramach konkursu przeprowadzone zostały
eliminacje oraz cztery etapy, które doprowadziły do wyłonienia czwórki
finalistów. Na początku grudnia odbył się finał konkursu, podczas którego
uczniowie walczyli o najwyższe miejsce na podium.

W ocenie jury laureatami zostali solistka
Emilia Kozielska reprezentująca OKSiR
Witkowo oraz duet „ Fermata” również
reprezentujący Ośrodek. Wyróżnienia
przypadły zespołom TIK - TAK oraz ISKRA ze
Szkoły Podstawowej z Gorzykowa, Oliwii Chęś

i Annie Szcześniak z Gimnazjum z Witkowa
oraz zespołowi DREAM z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych z Witkowa. Laureaci
i wyróżnieni otrzymali świąteczne upominki
i dyplomy ufundowane przez Ośrodek.
(S.R.)

„Mistrzowie orientacji na mapie”

Etap finałowy nie należał do
najłatwiejszych, gdyż uczniowie musieli
bardzo dobrze orientować się na mapach
fizycznych poszczególnych kontynentów czy
państw oraz na mapach politycznych.
Jednakże udało się wyłonić zwycięzców tego
konkursu.
Szkolny Konkurs Geograficzny „Mistrz
orientacji na mapie” wygrał uczeń klasy III „b”
- Mateusz Wojdyło, który jednocześnie
uzyskał tytuł „Arcymistrza orientacji na
mapie”. Na drugim miejscu uplasowała się
Marta Pawłowska z klasy III „a”, której
przypadł tytuł „Supermistrza orientacji na
mapie”. Na miejscu trzecim znalazły się dwie
uczennice: Karolina Zamiar z klasy I „a” oraz

Aneta Kołodziejek z klasy III „e”, które
otrzymały tytuł „Mistrza orientacji na mapie”.
W dniu 21 grudnia 2010 r. na uroczystym,
świątecznym apelu dyrektor szkoły p. Marian
Łukowski wraz z p. Andrzejem Kwapichem radnym powiatowym oraz p. Tomaszem
Majchrzakiem (organizatorem konkursu)
wręczyli zwycięzcom okolicznościowe
statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Szczególne podziękowania należą się
p. Andrzejowi Kwapichowi oraz Wydawnictwu
Szkolnemu PWN, którzy byli sponsorami
statuetek i nagród rzeczowych dla laureatów
konkursu.
(KTC i T.M.)

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty
Na ogłoszony przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie konkurs
fotograficzny pn. „ Barwy jesieni w obiektywie” napłynęło 29 prac.
Najlepszą zdaniem jury okazało się
zdjęcie Adrianny Biegalskiej. Drugie miejsce
postanowieniem jury przypadło Dawidowi
Howoruszko, a trzecie miejsca uzyskały prace
Marty Antosik i Macieja Leśniewskiego. Jury
postanowiło również wyróżnić nadesłane na
konkurs zdjęcia Bartosza Obrzazkiewicza
oraz Bartosza Wesołka.
(S.R.)
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Spektakl w Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie

Jasełka w przedszkolu
W środę, 15 grudnia o godzinie 15.30 w Przedszkolu Miejskim „Bajka”
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe
przygotowane przez przedszkolaków z grupy „Przyjaciele Pszczółki Mai”.
Przedstawienie było wyjątkowe. Dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywały
swoje role i przeżywały magię Bożego Narodzenia.

Święta Bożego Narodzenia - są jak
powszechnie wiadomo najbardziej rodzinnymi
i ciepłymi świętami, pozwalającymi poczuć
serdeczność i miłość wszystkich wokół. Wszyscy,
zarówno dzieci jak i dorośli z niecierpliwością
oczekują jego nadejścia.
W przedszkolu okres poprzedzający ten
magiczny czas jest niezwykle pracowity. Dzieci
z wielkim zaangażowaniem i zapałem
przygotowywały jasełka. Sześciolatki ku
uciesze swoich rodziców, w pięknych strojach
przedstawiły historię narodzin Dzieciątka Jezus
oprawioną nowoczesnymi kolędami
i pastorałkami. Przepiękna scenografia nadała
temu wyjątkowemu spotkaniu uroczysty
i nastrojowy klimat. Nad całością
przedstawienia czuwały panie: Kamila Dolata,
Izabela Laciuga, Bożena Hofman i Magdalena
Roszak, które przygotowały całą uroczystość.
Jasełka obejrzeli rodzice oraz zaproszeni
goście: Dyrektor Przedszkola - Ewa Skrzypska,
Pani Wicedyrektor - Małgorzata Kierepka oraz
zaprzyjaźnione panie z Biblioteki Miejskiej Dyrektor Biblioteki - Wiesława Gąsiorowska
oraz Pani Bibliotekarka - Beata Szkudlarek.
Po przedstawieniu dzieci wręczyły przybyłym
gościom wykonane własnoręcznie aniołki
i składały świąteczne życzenia. Przedszkolaki
za wspaniały występ i z okazji zbliżających się

świąt otrzymały słodycze, gwiazdkowe
prezenty oraz gromkie brawa. Spotkanie
zakończyło się słodkim poczęstunkiem
przygotowanym z pomocą rodziców, za co im
oczywiście serdecznie dziękujemy. Małym
aktorom należą się pochwały za pokonanie
tremy, wczucie się w role, a przede wszystkim za
umiejętność działania w zespole, dzięki czemu
wspólnie stworzyły bardzo efektowne
i urzekające widowisko. Dziecięca interpretacja
narodzin Jezusa Chrystusa, kolędy, świąteczne
stroiki i dekoracje, prezenty oraz wzajemne
życzenia, które zakończyły spotkanie,
pozwoliły wszystkim wczuć się w atmosferę
zbliżających się świąt, pełną ciepła, radości
i bliskości. W dniu następnym sześciolatki
zaprezentowały przedstawienie jasełkowe
dzieciom z całego przedszkola oraz starszym
kolegom z klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Witkowie, które wraz ze swoją panią Marzeną
Lemańczyk gościły w naszym przedszkolu.
Przedstawienie było niezapomnianym
przeżyciem zarówno dla „młodych aktorów”,
ich przedszkolnych i szkolnych kolegów,
rodziców, jak i zaproszonych gości. Wszystkim
tym, którzy pomogli w przygotowaniu
przedstawienia gorąco dziękujemy!
Kamila Dolata, Izabela Laciuga
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Dnia 17 stycznia 2011 roku w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
uczniowie oraz nauczyciele obejrzeli spektakl pt.: „Wspomnienia narkomanki”
w wykonaniu Agencji Artystycznej „Joanna” z Kielc. Spotkanie zostało
zorganizowane przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Witkowie.

Podczas godzinnego przedstawienia
młodzież poznała losy byłej narkomanki Basi.
Zasłuchanie i powaga na twarzach
nastolatków wykazywała, ze temat bardzo ich
zainteresował, a przede wszystkim poruszył.

Młodzież została uświadomiona o szkodliwości
zażywania narkotyków. Na pewno na długo
zapamiętają tę niezwykłą lekcję na temat
tego, jak wykorzystać swoje życie w pełni, jak
go nie stracić.
(na)

Spotkanie z kombatantem
W miesiącu grudniu uczniowie z kółka historycznego Szkoły Podstawowej nr 2
mieli okazję spotkać się i wysłuchać wspomnień żołnierza drugiej wojny światowej
Pana Romana Radacza.

Weteran jest ostatnim żyjącym uczestnikiem
Kampanii Wrześniowej 1939 r. na terenie
naszej gminy. Urodził się w 1916 koło
Mogilna. Do szkoły powszechnej uczęszczał we
wsi Ostrowite Prymasowskie. Po jej
ukończeniu pracował w charakterze najemcy
u okolicznych rolników. W marcu 1939r. został
powołany do odbycia służby wojskowej w 69
Pułku Piechoty w Gnieźnie. Z Gniezna został
przeniesiony do Kowla, gdzie oczekiwał wraz
z innymi żołnierzami na uzupełnienie

uzbrojenia. Przeżył ciężkie bombardowanie
miasta i ewakuację wojsk w kierunku granicy
z Rumunią. W okolicach Radomia zdecydował
się na powrót wraz z kilkoma kolegami do
Wielkopolski. Po pełnym perypetii powrocie
p r a c o w a ł p r z y m u s o w o d o 1 9 4 5 r.
w niemieckim gospodarstwie rolnym.
Za udział w walkach w 1939 r. odznaczony
został medalem Za Udział w Wojnie Obronnej.
(M.Z.)

Spotkanie opłatkowe
w Małachowie Złych Miejsc

Święta Bożego Narodzenia to czas na spotkanie się nie tylko w gronie
najbliższej rodziny, ale też ze znajomymi i sąsiadami.

W niedzielę 19 grudnia w świetlicy wiejskiej
w Małachowie Złych Miejsc, z inicjatywy
Łukasza Grabowskiego Radnego Rady
Miejskiej w Witkowie oraz Zbigniewa
Szcześniaka Członka Rady Parafialnej przy
Kościele św. Mikołaja w Witkowie odbyło się
pierwsze w historii sołectwa spotkanie
opłatkowe.

W spotkaniu licznie udział wzięli
mieszkańcy wsi, którzy włożyli dużo wysiłku
w przygotowanie spotkania oraz zadbali
o odpowiednią atmosferę.
Wszyscy uczestnicy łamali się opłatkiem,
składali sobie życzenia i śpiewali kolędy.

Wśród zaproszonych gości, którzy
zaszczycili mieszkańców swoją obecnością
byli: Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz GiM
Witowo, Stanisław Goc - Proboszcz parafii św.
Mikołaja w Witkowie, Andrzej Kwapich Radny
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Zenon
Mietlicki Sołtys Sołectwa Małachowo Złych
Miejsc.

Wierzę, że wspólne opłatkowe spotkanie
na stałe wpisze się w nasz sołecki kalendarz.
Na specjalne wyróżnienie zasługuje Pani
Renata Szalaty, która aktywnie pozyskiwała
na to spotkanie dodatkowych sponsorów. podsumował spotkanie Łukasz Grabowski

III Mistrzostwa w strzelaniu

z broni pneumatycznej

W grudniu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie odbyły się III
Mistrzostwa w strzelaniu z broni pneumatycznej. Uczniowie gimnazjum oraz
szkół ponadgimnazjalnych rywalizowali indywidualnie oraz drużynowo.

Bardzo dobrze spisała się drużyna ZSP
w Witkowie, która w gronie 21 ekip zajęła
I miejsce. Drużyna wystąpiła w składzie:
Malwina Krupa 80 pkt., Patryk Krupa 74 pkt.
oraz Mateusz Góralski 72 pkt., co dało razem
226 punktów. Indywidualnie Malwina Krupa
zajęła III miejsce. II zespół ZSP w Witkowie
zajął z wynikiem 148 punktów XVII miejsce.
Skład: Dominika Bruch 21 pkt., Michał Pyrka
48 pkt., Sebastian Nowak 79 pkt..
W zawodach wzięli także udział gimnazjaliści
z Witkowa i Mielżyna. Gimnazjum Mielżyn II
zajęło IV miejsce. Gimnazjum Witkowo
uplasowało się na VII pozycji. Gimnazjum
Mielżyn I zajęło VIII miejsce. Indywidualnie

Kinga Czerniejewska z Gimnazjum w Witkowie
zdobyła srebrny medal, a Karolina Gościniak
z ZSP w Mielżynie zdobyła brązowy medal.
Gimnazjum Mielżyn I: Agnieszka Olejniczak
34 pkt., Patryk Musielak 45 pkt., Filip
Kowalski 64 pkt.. Gimnazjum Mielżyn II:
Karolina Gościniak 55 pkt., Dawid Kułaga 66
pkt., Jakub Kułaga 62 pkt.. Gimnazjum
w Witkowie: Kinga Czerniejewska 56 pkt.,
Aneta Kołodziejek 51 pkt., Tomasz Szeszycki
38 pkt.. Opiekunami drużyn z naszej gminy
byli Bartłomiej Łobodziec - ZSP Witkowo,
Roman Organiściak - ZSP Mielżyn oraz
Krzysztof Chołodecki - Gimnazjum Witkowo.
(na)

Pragniemy podziękować gronu pedagogicznemu
i rodzicom z Niepublicznego Przedszkola „Ochronka”
im. Edmunda Bojanowskiego w Witkowie
za zorganizowanie zbiórki pieniędzy na sprzęt
rehabilitacyjny dla Natalki. Pragniemy podziękować
również ogromnej liczbie ludzi dobrej woli, którzy
przyłączyli się do zbiórki, przekazując osobiście datki,
druhom z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu
całej Gminy, jak również tym, którzy włączyli się w akcję
wykupienia symbolicznej cegiełki w Kościele.

Dziękujemy
Z wyrazami szacunku
sercem pełnym nadziei
Rodzice Natalki
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Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
Na przełomie listopada i grudnia
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. R. Bagrowską - ogłosił konkurs
plastyczno - techniczny pt. „Bałwan
XXI wieku”, który został skierowany do
wszystkich uczniów tutejszej szkoły. Dzieci
wykonały ciekawe prace wykazując się
niezwykłą kreatywnością. I miejsce
przyznano uczniowi kl. 0 - Gracjanowi
Pietraszakowi, na II miejscu uplasował się
Bartosz Olejniczak (uczeń kl. I), natomiast
III miejsce zajęła uczennica kl. III Agnieszka Jasińska. Wyróżniono także
pracę ucznia kl. IV - Ludwika
Kneblewskiego. Nagrody zostały wręczone
dzieciom przez dyrektora szkoły - Zdzisława
Bosackiego. Upominki ufundowała firma
Creaflor.

odbywa się spotkanie z książką,
w którym udział bierze nie tylko wychowawca
oraz uczniowie, ale i zaproszeni na tę
okoliczność goście: emerytowana
nauczycielka, która opowiadała
o świątecznych tradycjach z dzieciństwa jak
i babcia jednego z uczniów. Taka forma zajęć
z książką bardzo się dzieciom podoba.
Kolejną przedświąteczną atrakcją była
wycieczka do gnieźnieńskiej fabryki
bombek. Uczniowie nie tylko zwiedzali
fabrykę, ale także mieli okazję poznać etapy
powstawania bombek oraz zakupili ozdoby
choinkowe. Każdy uczestnik wycieczki
otrzymał piękną bombkę z imieniem. Mamy
nadzieję, że artystycznie wykonane bombki
rozświetlą niejedną choinkę.
W grudniu dzieci z zespołu muzycznego TIK

kl. 0 - III. Uczniowie przedstawili jasełka
i recytowali wiersze. Nie zabrakło także
informacji na temat tradycji świątecznych.
Uwieńczeniem spotkania był koncert na
dzwonkach w wykonaniu uczniów, którzy
w nagrodę otrzymali upominki. Dzieci
wręczyły obecnym rodzicom własnoręcznie
wykonane świeczniki oraz ozdoby z masy
solnej.

pt. „Cała Ziemia Jezusowi”. Na scenie
pojawili się przedstawiciele różnych ras
z całego świata, a występ uświetnił śpiew kolęd
w wykonaniu zespołu ISKRA. Nad przebiegiem
przedstawienia czuwała pani R. Bagrowska.
Na zakończenie pr zewodniczący
Samorządu Uczniowskiego złożył wszystkim
zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.
Uczniowie z kółka taneczno - muzycznego

Misyjne przedstawienie jasełkowe pt. „Cała Ziemia Jezusowi”

21 grudnia w naszej szkole miało miejsce
uroczyste, a zarazem radosne kolędowanie.
Uczniowie kl. III - VI zaprezentowali zebranym
nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom
oraz swoim młodszym koleżankom i kolegom
misyjne przedstawienie jasełkowe

oraz z kółka artystycznego wręczyli zebranym
własnoręcznie wykonane drobne upominki
świąteczne. Dyrektor szkoły - Zdzisław
Bosacki - życzył wszystkim radosnych,
spokojnych i rodzinnych świąt oraz dużo
szczęścia w Nowym Roku.

Wycieczka do gnieźnieńskiej fabryki bombek

Wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w akcji pisania kartek
świątecznych do żołnierzy pełniących
służbę w Polskim Kontyngencie
Wojskowym w Afganistanie, którą
zorganizowało Dowództwo 3. Skrzydła
Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Dzieci
wykonały pięknie ozdobione kartki
wzbogacone własnymi życzeniami. Zostały
one dostarczone żołnierzom specjalnym
samolotem transportowym, który wystartował
z lotniska w Powidzu. Mamy nadzieję,
że wykonane przez uczniów
bożonarodzeniowe kartki sprawią wiele
radości.
Dzieci kolejny raz uczestniczyły
w ogólnopolskim konkursie
„Pocztówka do św. Mikołaja”.
W kl. II i III - w ramach kampanii „Cała
Polska czyta dzieciom” - w każdy czwartek

Małgorzata Frąckowiak
- TAK oraz starsi uczniowie z zespołu ISKRA
brali udział w II Integracyjnym Spotkaniu
przy Kolędzie „Śpiewajmy Jezusowi”.
Młodsi uczniowie zaprezentowali kolędę
„Dzisiaj w Betlejem” oraz pastorałkę
„Kolędnicy przybyli”, którą pięknie
zaśpiewała uczennica kl. II - Olga
Kozłowska. Stroje kolędników, gwiazda
i turoń dodały uroku małym artystom.
Natomiast dzieci z kl. IV - VI wykonały
tradycyjną kolędę „Przybieżeli do Betlejem”
tudzież pastorałkę „Gore gwiazda Jezusowi”.
Tytuł laureata otrzymał zespół ISKRA,
natomiast uczniowie z zespołu TIK - TAK
zdobyli wyróżnienie. Uczestnicy konkursu
wrócili do szkoły z pięknymi nagrodami.
Gratulujemy i życzymy dzieciom dalszych
sukcesów!
Przy wigilijnym świątecznym stole
spotkali się rodzice, dzieci oraz wychowawcy
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Ogłoszenie
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 17 stycznia 2011r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONYCH
DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Ogłoszenie
Uprzejmie informujemy ludzi dobrej woli, chcących wesprzeć
działalność organizacji Pożytku Publicznego prosimy
o przekazanie 1% podatku na sprzęt rehabilitacyjny i cele
statutowe Stowarzyszeniu Rehabilitacyjno Kulturalnemu
„PROMYK” w Witkowie KRS 000055368-Witkowo
Zarząd „PROMYK”

„W królestwie śniegu i lodu”
We wtorek 21 grudnia 2010 r. w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
odbyły się eliminacje szkolne VII Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego
„W królestwie śniegu i lodu”.

Cmentarz ewangelicki w Ruchocinie
W październiku i listopadzie członkowie Witkowskiego Klubu Kolekcjonerów
działającego przy Sali Historii Witkowa dokonali w trakcie dwóch spotkań próby
odszukania ocalałych płyt nagrobnych na cmentarzu ewangelickim w Ruchocinie.

Uczestnicy eliminacji szkolnych

Aura za oknem sprzyjała temu, aby 19
śmiałków zmierzyło się z testem wiadomości
i umiejętności dotyczącym obszarów
polarnych naszej „błękitnej planety”. Na tym
etapie konkursu uczniowie musieli wykazać
się znajomością cech środowiska
przyrodniczego obszarów polarnych, flory
i fauny oraz wiedzą dotyczącą odkrywania
i zdobywania bieguna północnego czy
południowego. Nie zabrakło także zadań
z orientacji na mapie Arktyki i Antarktydy.
Po sprawdzeniu zestawów konkursowych
najlepsi okazali się - Mateusz Wojdyło z kl. III b
(po raz drugi będzie reprezentował naszą
szkołę na tym konkursie) oraz Karolina
Zamiar z kl. I a. To właśnie ci uczniowie będą

reprezentować naszą szkołę na etapie
finałowym.
Warto dodać, że organizatorem konkursu
od 7 lat jest witkowskie gimnazjum, a nad
całością czuwa nauczyciel geografii p. Tomasz
Majchrzak. Na finał do naszej szkoły przyjadą
gimnazjaliści z czterech powiatów
Wielkopolski, w sumie z 10 szkół (Słupca,
Kowalewo Opactwo, Września, Gniezno,
Kiszkowo, Mieleszyn, Łubowo, Skoki
i Pyzdry).
Już teraz laureaci etapów szkolnych ze
wszystkich szkół uczestniczących w konkursie
mogą przygotowywać się do finału, który
odbędzie się w połowie marca 2011 roku.
(KTC i T.M.)

Działania te związane były z podjętymi
staraniami WKK o uporządkowanie tego
zaniedbanego cmentarza. Pamiętając o
pochowanych tam osobach oraz fakcie, iż jest
to zabytek chcielibyśmy uchronić to miejsce od
zapomnienia i dalszej dewastacji. W wyniku
prac odnaleziono m.in. fragmenty płyty
nagrobnej pochowanej tam w 1907 r. kobiety

(M.Z.)

„Złoto” dla wytrwałych
Zbliżający się koniec roku kalendarzowego był dobrą okazją do podsumowania
aktywności turystycznej uczniów należących do Grupy Turystycznej „Siedem”,
która działa w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie.

VII Ogólnopolski Konkurs
Teatrów Młodzieżowych „Melpomena”
Działająca w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie grupa teatralna
„FENOMEN” uczestniczyła w VII Ogólnopolskim Konkursie Teatrów Młodzieżowych
„Melpomena” , który przeprowadzony został w Środzie Wielkopolskiej.

Składająca się z uczniów szkół
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
grupa teatralna „FENOMEN” była jedną
z czternastu grup teatralnych uczestniczących
w konkursie. Choć nasza grupa teatralna nie
znalazła się wśród wyróżnionych to jak sami

o nazwisku Lerbst lub Zerbst. Wytypowano
miejsce gdzie zainstalowany byłby krzyż,
tablica pamiątkowa oraz zgromadzone
ocalałe płyty nagrobne. O środki finansowe na
realizację przedsięwzięcia Klub wystąpił do
Burmistrza GiM Witkowa. Przewidywany
termin realizacji projektu to kwiecień - maj
2011 roku.

potwierdzają możliwość skonfrontowania
własnych pomysłów i umiejętności,
nawiązanie nowych, twórczych kontaktów
teatralnych oraz koleżeńskich znajomości
pozwalają optymistycznie patrzyć w sceniczną
przyszłość.
(S.R.)

Młodzi turyści, podczas pieszych wędrówek
zdobywają punkty do odznak turystyki
pieszej, zaczynając od popularnej OTP
a kończąc na złotej.
W dniu 21 grudnia 2010r. opiekun Grupy
Turystycznej „Siedem”, p. Tomasz Majchrzak
wraz z dyrektorem szkoły p. Marianem
Łukowskim wręczyli odznaki zasłużonym
turystom. Odznakę popularną otrzymali
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uczniowie: Łukasz Kiestrzyński i Maksym
Tylkowski, a odznakę brązową OTP otrzymała
Magdalena Chyba. Pięciorgu uczniom
wręczono srebrną OTP. Otrzymali ją Emilia
Włodarczyk, Paulina Marczak, Miłosz
Wojdyło, Łukasz Włodarczyk i Tomasz
Maciejewski.
Najwięcej kilometrów wychodził Mateusz
Wojdyło, który zdobył złotą Odznakę
Turystyki Pieszej. Oprócz dyplomu uznania
Mateusz otrzymał także okolicznościową
statuetkę „Super Turysty-Gimnazjalisty”.
Każdy z piechurów otrzymał upominki
w postaci różnorodnych wydawnictw
o tematyce turystycznej, pozyskanej przez
opiekuna GT „Siedem” z Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.
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Wizyta Mikołaja w Ruchocinku
Do niecodziennej wizyty doszło 27.12. w Ruchocinku gm. Witkowo. Mieszkańców
odwiedził starszy siwy Pan z workiem prezentów, a wszystko za sprawą
Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan oraz wsparciu finansowemu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Sołectwa Ruchocinek, którzy
zorganizowali Spartakiadę dla dzieci pod hasłem "Na sportowo i świątecznie".

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
środki na ten cel pozyskało w ramach projektu
„Pozarządowa Akademia Pokolenia”
(nt. Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich) oraz z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Impreza rozpoczęła się

punktualnie o godz. 15.00. W wiejskiej
świetlicy w Ruchocinku zjawili się mieszkańcy
wsi oraz zaproszeni goście, a wśród nich Poseł
na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof
Szkudlarek, Radny Rady Miejskiej w Witkowie
Eugeniusz Czaplicki. Obecny był również
Radny Powiatu Gnieźnieńskiego Telesfor
Gościniak.
Spartakiadę prowadziła Pani Arleta
Bekas - członek Stowarzyszenia przy wsparciu
nauczycieli witkowskiego gimnazjum - Pani
Wiesławy Papiewskiej i Pani Ilony Musidlak.
Nad bezpieczeństwem dzieci czuwała również
pielęgniarka - Grażyna Jakubowska.
Zabawa rozpoczęła się wspólnym

II miejsce Kamil Kąpielak i Hanna
Kiełczewska
III miejsce Robert Bosacki i Roksana Bosacka
Taniec z balonami
I miejsce Patrycja Stelmaszyk i Patryk

zaproszeni goście.
Po rywalizacji nadszedł czas na wizytę
Świętego Mikołaja. Po przyjeździe z Laponii
Święty odtańczył z dziećmi zapoznawczy
taniec „Kaczuszki” i odpowiedział na

Nowaczyk
II miejsce Paulina Wiącek i Piotr Szczepański
III miejsce Marta Witucka i Żaneta
Mikołajewska
Konkurs rysunkowy pt: „Moja wymarzona
choinka”
I miejsce Anita Pniewska
II miejsce Natalia Stelmaszyk
III miejsce Piotr Luranc
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji
otrzymali pamiątkowe medale, które wręczali

zadawane pytania.
Po zabawie nastąpiło wręczanie paczek
świątecznych ze słodyczami. Święty Mikołaj
wykazał się wysokim profesjonalizmem,
pytając każde dziecko, czy było grzeczne
i zasłużyło na prezent. Wszystkim dzieciom
udało się uzyskać wymarzone słodkości.
Podczas spartakiady konkurencje
przeplatane były integrującymi tańcami oraz
zabawami dla dzieci.

śpiewaniem kolęd przez gości. Następnie
w konkurencji hula-hop wzięły udział
zgromadzone licznie na sali mamy.
Po wyczynach dorosłych nadszedł czas na
zabawy dla dzieci. Rozegrano następujące
konkursy, w których dzieci zajęły

poszczególne miejsca:
Taniec na gazecie,
I miejsce Marcel Wieczorek i Angelika
Wieczorek
II miejsce Kasia Plucińska i Kinga Plucińska
III miejsce Robert Bosacki i Radek Bosacki
Tajemnicza zabawa pod nazwą „ubieranie
choinki”
I miejsce Mateusz Przybyliński i Kinga
Plucińska
II miejsce Oskar Frelich i Nikola Frejda
III miejsce Szymon Stefankiewicz i Justyna
Loranc
„Ubieranie choinki” dla młodszych dzieci
I miejsce Flilip Przybyliński i Karolina
Janaszak
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„Szlachetna Paczka” z Witkowa
W ramach ogólnopolskiej akcji stowarzyszenia Wiosna - Szlachetna Paczka uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie postanowili w tym roku przyłączyć się i sami zorganizowali pomoc dla wybranej z Polski rodziny. Zbliżające
się Święta Bożego Narodzenia są idealnym czasem w roku, aby udzielić pomocy ubogim, którzy na naszą pomoc czekają
niekiedy przez cały rok. Właśnie szczególnie oni liczą na nasze wsparcie i oczekują na naszą przychylność.

W miniony piątek 17.12.2010r grupa
przedstawicieli uczniów z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie Katarzyna
i Magdalena Walczak, Weronika Dąbek,
Natalia Zięba wraz z nauczycielem
Bartłomiejem Łobodziec, udała się do
Konina, gdzie w ramach wspomnianej akcji
przekazała naszym wybrańcom paczki
przygotowane na święta. Wybrana rodzina
zamieszkuje w starym budownictwie, zajmuje
socjalne, niewielkie tr zypokojowe
mieszkanie, w którym to wychowuje się
i zamieszkuje matka z szóstką dzieci.
- Wspólnie z uczniami, którzy na co dzień
realizują zadania w szkolnym kole Polskiego
Czerwonego Krzyża postanowiliśmy
przyłączyć się do akcji „Szlachetna Paczka” ,
uznaliśmy, że pomożemy przynajmniej jednej
z wielu rodzin oczekujących na pomoc twierdzi Bartłomiej Łobodziec i tak to się
zaczęło…
Szlachetny cel przyświecał od samego
początku wyjścia z takim pomysłem, gdyż

wiadomym jest iż „szczęściem jest dawać,
aniżeli brać”. Potrzeby rodziny zostały
podzielone na wszystkie klasy w szkole.
W akcję zaangażowali się także wychowawcy,
którzy mobilizowali swoich uczniów
w podjętym zadaniu. Główny cel był taki, aby
zebrać artykuły spożywcze, chemię, odzież,
zabawki i przekazać wybranej przez nas
rodzinie. Społeczność nauczycielska jak
i pracownicy szkoły włączyli się w akcję
finansowo.
- Niemal wszyscy wywiązali się wzorowo,
wpłacając ustaloną kwotę. Za zebrane
pieniądze zakupiliśmy: zabawki, a przede
wszystkim buty dla dzieci. - mówi pan
Łobodziec.
Nie można tutaj zapomnieć
o mieszkańcach Witkowa, gdyż jak tłumaczy
nasz rozmówca, dzięki uprzejmości państwa
Wojtyra, przez dwa dni uczniowie wspólnie
z nauczycielami z ZSP w Witkowie prowadzili
zbiórkę żywności, słodyczy oraz artykułów
chemicznych w sklepie „Euro Sam” . Dzięki

temu wielu klientów sklepu przy okazji
robienia własnych zakupów chętnie dzieliło się
z nami przekazując do wystawionego kosza
artykuły. Akcja przerosła nasze oczekiwania,
gdyż mieszkańcy Witkowa, chętnie przyłączyli
się do akcji, co przełożyło się na to, że nasz
magazyn szkolny z dnia na dzień wypełniał się
różnymi sprawunkami, chemią, żywnością
oraz innymi rzeczami. Łączna wartość
zebranych artykułów oszacowaliśmy na kwotę
około 4.500 zł, ponadto zebraliśmy nowy
sprzęt AGD, odzież, pieluchy i kosmetyki dla
najmłodszych dzieci z rodziny. Rodzina pani
Ani otrzymała od nas pomoc za ponad 2.000
zł, a reszta zebranych darów podzielona
została na paczki dla 7 innych rodzin
z Witkowa.
Jak widać uczniowie witkowskiej szkoły
ponadgimnazjalnej wraz z jej pracownikami
chętnie angażują się w zbieranie datków na
rzecz potrzebujących rodzin. Pani Anna która
została obdarowana tak dużą ilością
prezentów, nie mogła powstrzymać się od łez
szczęścia, gdyż nie spodziewała się tak dużej
pomocy z naszej strony.
- Pragnę podziękować wszystkim osobom
zaangażowanym w akcję. Nie ukrywam że
społeczność Witkowa, która odwiedziła w tych
dwóch dniach sklep państwa Wojtyra
i zechciała do naszego koszyka przekazać
część swoich zakupów uczyniła wielki
szlachetny gest wobec tych rodzin, które
gdyby nie oni nie mogliby się cieszyć
z nadchodzących świąt. To również dawanie
dobrych wzorców do naśladowania naszej
młodzieży i uczenie ich wrażliwości na
potrzeby innych. Pragnę podziękować raz
jeszcze wszystkim zaangażowanym
w akcję: dyrekcji szkoły, młodzieży
szkolnej, nauczycielom i pracownikom
administracji, państwu Wojtyra,
a w szczególności tym wszystkim
osobom, dzięki którym tak wielkie
ilości artykułów zebraliśmy. Muszę
podkreślić, że nasze społeczeństwo wykazało
się dużą wrażliwością i otwartością serc za co
bardzo dziękuję - powiedział koordynator
akcji Bartłomiej Łobodziec.

Warsztaty
fotograficzne

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Witkowie zaprasza wszystkich
pasjonatów oraz sympatyków
fotografii do udziału w warsztatach
fotograficznych.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu
w soboty (terminy podawane są na stronie
OKSiR). Warsztaty skierowane są do osób
w różnym stopniu zaawansowania, bez
ograniczeń wiekowych. Dotychczas w ramach
warsztatów omawiane były ogólne zasady
fotografii: zastosowanie spr zętów
i akcesoriów fotograficznych, techniki
fotografowania i kompozycja zdjęć. Podczas
spotkania 11 grudnia odbyły się warsztaty
portretu z udziałem modelki Katarzyny
Nowak. W dalszych zamierzeniach wspólne
plenery fotograficzne, sesje zdjęciowe
z modelkami i wystawa prac fotograficznych
uczestników warsztatów.
Więcej informacji na stronie internetowej OKSiR
www.skorzecin.net.pl
(S.R.)

(na)
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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
od 10 listopada do 28 grudnia 2010 r. Informację przedstawiono na III sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia.
§
uczestniczyłem w Konkursie pt. „Bądźmy

§
wspólnie z Przewodniczącymi Komisji Rady

Miejskiej uczestniczyliśmy w uroczystości
z okazji 40-lecia nadania szkole w Mielżynie
imienia Powstańców Wielkopolskich oraz
kolejnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
§
ponadto uczestniczyłem w uroczystym apelu
z okazji Święta Patrona Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie. W czasie tej
uroczystości wręczyłem Stypendia
Burmistrza Gminy i Miasta.
§
wspólnie z zastępcą uczestniczyliśmy
w obchodach Święta Patrona Ochronki
im. Dzieciątka Jezus w Witkowie.
§
uczestniczono w Podsumowaniu XX-lecia
działalności Stowarzyszenia Młodych
Wielkopolan na terenie Gminy Witkowo.
§
uczestniczono w spotkaniach opłatkowych:
Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Witkowie,
Stowarzyszenia RehabilitacyjnoKulturalnego „Promyk” Oddział w Witkowie,
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo,
w Wigilii dla osób samotnych. Ponadto
uczestniczyłem w Jasełkach w wykonaniu
przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego
„Bajka”, w szkolnych Jasełkach w wykonaniu
uczniów Gimnazjum im. Adama Borysa oraz
Jasełkach zorganizowanych w ramach
projektu „Mikołajki z innej bajki”
zorganizowanych przez dzieci i opiekunów
ze Stowarzyszenia „Na Rzecz Dzieci
i Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych
Leader”.
§
uczestniczyłem w imprezie świątecznej
pt. „Integracja na sportowo i świątecznie”
zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan i Klub Pracy
w Witkowie. Impreza ta odbyła się
w Gimnazjum im. Adma Borysa w Witkowie.
§
wspólnie z dyrektorem OK,SiR-u
zorganizowałem spotkanie robocze Sztabu
WOŚP, w celu przygotowania XIX Finału,
który przypada na dzień 9 stycznia 2011r.
Dochód z tej akcji przeznaczony zostanie na „
Zakup sprzętu dla dzieci z chorobami
urologicznymi i nefrologicznymi”.

uważni, bądźmy bezpieczni”, który
zorganizowała Szkoła Podstawowa
w Gorzykowie. Na tym spotkaniu
najmłodszym uczniom szkoły wręczyłem
kamizelki odblaskowe, które zostały
zakupione w ramach Programu „Przez życie
z wiarą w Lecha”. Zakupione kamizelki
zwiększą bezpieczeństwo dzieci w czasie
wycieczek i spacerów.
§
uczestniczono w uroczystości z okazji Dnia
Seniora. Organizatorem spotkania był Polski
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd w Witkowie.
§
uczestniczyłem w spotkaniu wolontariatu
z Panią Hanną Henkel, które odbyło się
z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie oraz w konferencji dot. „Usług
Centrum Aktywizacji Zawodowej”, która
odbyła się w Gnieźnie. Wziąłem udział
w posiedzeniu Rady Projektowej
Stowarzyszenia Światowid” w Łubowie.
§
uczestniczyłem w podsumowaniu plebiscytu
„WOJTKI 2010 r.” zorganizowanym przez
Redakcję „Przemiany na Szlaku
Piastowskim” i Radio Gniezno.
§
w dniu 27 grudnia z okazji 92. rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego przy
Pomniku Powstańców Wielkopolskich
złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapalono
znicze.
§
odbyto spotkanie z Przewodniczącymi
Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w celu
omówienia tematów sesyjnych oraz
bieżących spraw Gminy.
§
wypracowano projekty uchwał na III Sesję
Rady Miejskiej.
§
zapoznano się i przekazano do realizacji
wnioski zgłoszone na posiedzeniach
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
§
w dniach 23.11.2010r. podpisałem akty

notarialne nabycia przez Gminę Witkowo
nieruchomości stanowiących części drogi
publicznej położonej w Ćwierdzinie - o pow.
łącznej 0,2400 ha, za cenę 2.400,00 zł. oraz
akt notarialny nabycia przez Gminę Witkowo
nieruchomości stanowiącej działkę
zabudowaną zabytkowym wiatrakiem,
o pow. 0,2000 ha, położoną w Kamionce
za cenę 40.000,00 zł
§
w dniu 9 grudnia br. przeprowadzono
IV przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż działki niezabudowanej, o pow.
0,0578 ha, położonej w Witkowie, przy
ul. Kosynierów Miłosławskich wraz
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z udziałem w 1/2 w działce 1261/4 o pow.
0,0252 ha. Cenę wywoławczą ustalono
w wysokości 24.090,00 zł netto. Na przetarg
nie wpłacono żadnego wadium, w związku
z czym przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym.
§
wydano 29 decyzji zatwierdzających
podziały nieruchomości położonych na
terenie gminy i miasta Witkowa, w tym 22
decyzje dotyczą postępowania podziałowego
w ramach inwestycji celu publicznego
polegającego na przebudowie koryta rzeki
Strugi Bawół.
§
wydano 5 decyzji dotyczących
przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego we własność nieruchomości
położonych w Witkowie i w Małachowie Złych
Miejsc.
§
w dniu 24 listopada 2010r. na wniosek
właściciela nieruchomości wszczęto
postępowanie rozgraniczeniowe
nieruchomości położonej w Ćwierdzinie.
Ze spraw dotyczących Ochrony
Środowiska:
§
ogłoszono sprzedaż drewna opałowego
i tartacznego pochodzącego z wycinki drzew
z rowu melioracyjnego, odprowadzającego
wody opadowe z lotniska wojskowego
w Powidzu.
§
w dniu 03.12.2010r. odbyło się spotkanie
związane z zakończeniem robót
polegających na Odbudowie Strugi Bawół.
Na spotkaniu omówiono wykonanie
poszczególnych etapów prac związanych
z przedmiotową inwestycją. W spotkaniu
udział wzięli przedstawiciele Inwestora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
i Inspektoratu w Gnieźnie, przedstawiciele
Wykonawcy - Firma „DRENBUD” z Poznania,
Spółki Wodnej w Witkowie, Zastępca
Burmistrza GiM Witkowo, inspektor
ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Urzędu, a także zainteresowani Sołtysi
i rolnicy. Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu,
wspólnie z Sołtysami poszczególnych
miejscowości objętych inwestycją
przygotowano wykaz właścicieli działek
rolnych, u których wystąpiły szkody
związane z przeprowadzeniem powyższej
inwestycji. Wykaz ten przesłano celem
dalszego rozpatrzenia do WZMiUW
w Poznaniu.
§
w dniu 23.11.2010r. wystąpiłem do Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu z wnioskiem
o dofinansowanie ze środków budżetu

województwa do budowy dróg dojazdowych
do gruntów rolnych w roku 2011 dla dróg
w Wiekowie i Ruchocinie.
Ze spraw dot. oświaty:
§
zorganizowałem spotkanie z dyrektorami

placówek oświatowych. W czasie spotkania
poruszone zostały m.in.: bieżące sprawy
oświatowe, wynagrodzenie pracowników
niepedagogicznych.
§
przyznano stypendia szkolne socjalne na
okres od września do grudnia 2010r.
Stypendia otrzymało 280 uczniów, na łączną
kwotę 84.156,80zł.
§
153 uczniom klas I-III szkół podstawowych
i klas II gimnazjum wypłacono wyprawkę
szkolną.
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
§
dofinansowano zorganizowanie Wigilii dla
osób samotnych oraz zakup paczek
świątecznych dla dzieci członków
Witkowskiego Stowarzyszenia Abstynentów
„Tęcza”.
§
dofinansowano imprezę świąteczną
„Integracja na sportowo i świątecznie” dla
dzieci i młodzieży zorganizowaną przez
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan i Klub
Pracy w Witkowie. Spotkania świąteczne
odbędą się w Witkowie, Ruchocinku,
Małachowie Złych Miejsc, Sokołowie
i Mąkownicy.
§
zakupiono paczki świąteczne dla dzieci
uczestniczących w zajęciach w Świetlicy
Środowiskowej.
Z imprez kulturalno-sportoworekreacyjnych:
§
zakończono rozgrywki Witkowskiej Ligi na
sztucznej trawie - rocznik 1995, w której
startowało 6 drużyn.
§
reaktywowano działalność sekcji piłki
siatkowej mężczyzn działającej przy
UKS „Organizator”. Drużyna uczestniczy
w rozgrywkach Powiatowej Ligi Siatkowej.
§
odbyłem spotkanie z kierownikami drużyn
w ramach organizacji VIII Mistrzostw Gminy
Witkowo w Halowej Piłce Nożnej.
W rywalizacji bierze udział 10 drużyn
piłkarskich. Rozgrywki odbywają się
w soboty i w niedziele, a potrwają do marca
przyszłego roku.
§
zorganizowałem VIII Mikołajkowy Turniej
Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych
z terenu Gminy i Miasta Witkowo. Nagrodą
cd. str. 13
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dla każdej drużyny były medale, słodycze,
puchary, dyplomy oraz talony na zakup
sprzętu edukacyjno-sportowego.
§
zorganizowano wyjazd uczniów II i III klas
szkół podstawowych na spektakl teatralny
o problematyce antyalkoholowej
pt. „Czarodziejska Kraina” w Gnieźnie.
§
dofinansowano wyjazd uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Witkowie do Teatru
w Gnieźnie.
W ramach współpracy samorządu
gminnego z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy i miasta
dofinansowano między innymi:
§
organizację turniejów tenisa stołowego

oraz piłki siatkowej mężczyzn
organizowanych przez UKS „Błysk”
działających pr zy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie.
§
wyjazdy Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi”
na przeglądy i koncerty do Pobiedzisk,
Gniezna i Władysławowa.
§
wyjazd członków Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych „Promyk” na spotkanie
integracyjne do Skorzęcina.
§
zakupiono komplet strojów piłkarskich dla
członków Witkowskiego Stowarzyszenia
Abstynentów „Tęcza”.
Z zakresu inwestycji:
§
przekazano plac budowy na wykonanie
zadania: budowa świetlicy wiejskiej
w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich
wraz z zagospodarowaniem terenu
w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica.
Wykonawcą jest Zakład UsługowoProdukcyjno-Handlowy „MOSTOSTALSTOLBUD” ze Słupcy.
§
ze względu na niesprzyjające warunki
atmosferyczne przerwano prace w ramach
zadania przebudowa ulic: Pięknej,
Dworcowej, Mickiewicza i Jasnej. Prace
dotyczące ułożenia warstwy ścieralnej na
ul. Dworcowej zostaną zakończone
w terminie do końca maja 2011r.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo
Budowlane, Leszek Stachowiak
ze Starczanowa.
§
zakończono prace przy przebudowie
i rozbudowie budynku na terenie OW
Skorzęcin z przeznaczeniem na działalność
usługową. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „REM-BUD” .
Inne ważniejsze prace i dostawy:
§
podpisano umowę z Drukarnią SCRIPTOR
z Gniezna na drukowanie Biuletynu
Informacyjnego Gminy i Miasta Witkowo

“Witkowskie Wiadomości Samorządowe”.
§
wykonano prace blacharsko - dekarskie na

budynku OSP w Wiekowie. Wykonawcą był
Marek Chmielewski z Witkowa .
§
wykonano chodnik przy ul. Wrzesińskiej, na
łączniku między ul. Stary Rynek, a Tylną oraz
przy ul. Kwiatowej. Wykonawcą był ZGK.
§
wykonano przyłącze wodociągowe do
świetlicy wiejskiej w Wiekowie. Wykonawcą
był ZGK.
§
zamontowano urządzenia zabawowe na
placu przy świetlicy wiejskiej w Chłądowie.
Dostawcą elementów zabawowych było
przedsiębiorstwo SUN+ z Gruszczyna.
§
wykonano remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych dróg i ulic na terenie gminy
i miasta Witkowo .
§
przewieziono płyty drogowe i ułożono je na
drogach gminnych w Jaworowie w kierunku
boiska, w Gorzykowie w kierunku świetlicy
wiejskiej i OSP oraz w Witkowie na
ul. Różanej. Wykonawcą był Pan Jan
Krzewiński z Dębiny.
§
wykonano roboty remontowo-budowlane
w świetlicach wiejskich w Wiekowie,
Jaworowie, Ruchocinku i Małachowie Złych
Miejsc. Wykonawcą była spółka MOSTOSTALSTOLBUD ze Słupcy .
§
w związku z dużą intensywnością opadów
śniegu, dodatkowo zlecono pomoc
w zimowym utrzymaniu dróg
przedsiębiorstwu „Anbud” z Witkowa i Panu
Janowi Krzewińskiemu z Dębiny oraz
rolnikom indywidualnym, którzy dysponują
ciężkim sprzętem do odśnieżania. Na terenie
miasta zimowym utrzymaniem gminnych ulic
zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej,
natomiast dróg gminnych Spółdzielnia Kółek
Rolniczych.
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych
źródeł finansowych
§
trwa realizacja projektu „Budowa kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami
i przepompowniami w miejscowościach:
Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo,
Małachowo Kępe”. Inwestycja jest
współfinansowana przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Po zakończonych procedurach
przetargowych całkowita wartość projektu
wynosi 6 027 735,34 zł, w tym kwota
dofinansowania 3 661 672 zł. Planowany
termin realizacji zadania to lata 2010-2011.
Wykonawcą jest Zakład Robót InżynieryjnoHydrotechnicznych „POL-GAR” Polus i Garnet

z Spółka Jawna z Wągrowca za kwotę
5.925.820,34 zł brutto.
§
trwa realizacja projektu „Usprawnienie
systemu technicznego Ochotniczej Straży
Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup
samochodu ratowniczo-gaśniczego”,
współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach działania 3.6
„Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego
i ekologicznego”, priorytetu III
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita
wartość projektu to kwota 728 682,19 zł.
Kwota dofinansowania stanowi 60% kosztów
kwalifikowalnych inwestycji i wynosi
409 159,31 zł. Pozostała kwota w wysokości
319 522,88 zł stanowi środki własne gminy.
W ramach projektu zakupiono średni
samochód ratowniczo-gaśniczy za kwotę
668 749,92 zł. Obecnie trwa procedura
przetargowa dotycząca zakupu sprzętu
ratowniczo-gaśniczego. Termin zakończenia
projektu przypada na marzec 2011 r.
§
w 2011r. planowana jest rzeczowa realizacja
projektu „Zwiększenie atrakcyjności
turystycznej Gminy Witkowo, poprzez
rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie - II etap”, współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu VI „Turystyka i środowisko
kulturowe” Działania 6.1 „Turystyka”,
Schematu I „Infrastruktura turystyczna”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.
Przedsięwzięcie obejmuje m.in. wykonanie
przebudowy nawierzchni ciągów pieszojezdnych, modernizację sieci oświetlenia,
remont budynków recepcji oraz obiektów
małej architektury. Całkowita wartość
zadania to kwota 5,0 mln zł. Kwota
dofinansowania stanowi 65% kosztów
kwalifikowanych zadania, co stanowi kwotę
2,6 mln zł. W chwili obecnej trwa
przygotowanie dokumentacji przetargowej
dotyczącej realizacji tego projektu.
§
w dniu 8 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego podpisałem umowę
o przyznanie pomocy dla Projektu: „Budowa
świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont
świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem
terenu w miejscowościach: Gorzykowo
i Mąkownica”, współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 w ramach działania
4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii
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rozwoju dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Przedmiotem projektu jest budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Kołaczkowo oraz
wykonanie prac remontowo-budowlanych
świetlic wiejskich w Gorzykowie i Mąkownicy.
Całkowita wartość projektu to kwota
1 138 767,78 zł. Kwota dofinansowania
stanowi 75% kosztów kwalifikowanych
zadania, nie więcej jednak niż 500 000,00 zł.
Pozostałe środki pochodzić będą ze środków
własnych gminy. Celem operacji jest
stworzenie mieszkańcom dobrych warunków
do spędzania wolnego czasu oraz poprawa
estetyki wsi. Planowany termin realizacji
tego zadania to lata 2010-2011.
§
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego złożyłem dwa
wnioski o przyznanie pomocy dla projektów
dotyczących budowy wielofunkcyjnych boisk
sportowych w Mielżynie i Ruchocinku oraz
zagospodarowania terenu, remontów świetlic
wiejskich wraz z urządzeniem placów zabaw
w Jaworowie, Maleninie, Mielżynie,
Ruchocinku, Skorzęcinie i Strzyżewie
Witkowskim. Łączna wartość tych inwestycji
to kwota ca 2,0 mln zł. Kwota
dofinansowania stanowi 75% kosztów
kwalifikowanych tego zadania, nie więcej
jednak niż 500 000,00 zł dla każdego
projektu. Planowany termin realizacji tych
projektów przypada na rok 2011. Obecnie
oczekuję na podpisanie stosownej umowy
o przyznanie pomocy finansowej.
§
w ramach Programu Wielkopolskiej Odnowy
Wsi otrzymano dofinansowanie na realizację
Projektu pt.: „Świetlica i plac zabaw miejscem
spotkań i integracji mieszkańców sołectwa
Wiekowo”. Projekt obejmuje wyposażenie
świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu
wokół budynku i urządzeniem placu zabaw
dla dzieci. Wartość zadania to kwota
68 000,00 zł. Dofinansowanie stanowi
80% kosztów kwalifikowalnych projektu,
przy czym wartość pomocy nie może
przekroczyć 40 000,00 zł. Planowany termin
realizacji tego projektu to rok 2011r. Obecnie
oczekuję na podpisanie stosownej umowy
o przyznanie pomocy.
§
w Urzędzie Marszałkowskim podpisałem
umowę o przyznanie pomocy na operację
z zakresu małych projektów w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Świetlica-centrum życia wiejskiego”.
Obecnie trwa realizacja ww. projektu
w Sołectwach Folwark i Mąkownica.
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Krzysztof Szkudlarek

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniach od 20 do 22 grudnia włącznie,
odbyły się przedsesyjne posiedzenia Komisji
Rady Miejskiej. Komisje dokonały wyboru
Zastępców Przewodniczących Komisji,
zapoznały się ze Statutem Gminy i Miasta
i z Kodeksem Etyki Radnego, po czym
zaopiniowały tematy, mające być
przedmiotem obrad III sesji Rady.
W dniu 29 grudnia br. odbyła się kolejna,

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2011r.;
- uchwałę Nr III/13/10 o Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2011-2015;
- uchwały od Nr III/14/10 do Nr III/17/10
o uchwaleniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego terenów
w Witkowie;

Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie
przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca
2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00
Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem
powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii
Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji
z dziedziny demograficzno-społecznej oraz społeczno-ekonomicznej, w zakresie i terminach
określonych przez Komisję Europejską.
Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej
terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także
o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach
i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju:
ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
źródło informacji www.stat.gov.pl

Katalog Firm
Komisja Rolnictwa
III sesja Rady Miejskiej. Rada Miejska
wysłuchała informacji Burmistrza Gminy
i Miasta o działalności w okresie od 10
listopada br. do 28 grudnia br. Rada podjęła
następujące uchwały:
- uchwałę Nr III/10/10 dotyczącą
wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;
- uchwałę Nr III/11/10 dotyczącą
wydzierżawienia gruntu w Ośrodku
Wypoczynkowym w Skorzęcinie;
- uchwałę Nr III/12/10 o Gminnym

- uchwałę Nr III/18/10 o zmianach
w budżecie gminy i miasta na 2010r.;
- uchwałę Nr III/19/10 o Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy na lata 20112020;
- uchwałę Nr III/20/10 o budżecie gminy
i miasta na 2011r.;
- uchwałę Nr III/21/10 w sprawie zasad na
jakich radnym przysługują diety i zwrot
kosztów podróży służbowych.
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest
na dzień 18 lutego 2011r.
(B.R.M.)

III sesja Rady Miejskiej

, Marlena Lerka.
„SCRIPTOR” z Gniezna

1-2011

str. 14

Świąteczne spotkanie pokoleń
W dniu 21.12.2010r. o godz. 9.00 w Przedszkolu Miejskim „Bajka” przy
ul. Powstańców Wielkopolskich 17 odbyło się świąteczne spotkanie dzieci
z witkowskim Zespołem - „My Młodzi”.

Współpraca przedszkola z Zespołem
Śpiewaczym” My Młodzi” pod dyrygenturą
Pani Katarzyny Wieczorek ma swoją
kontynuację. Po raz kolejny najmłodsze
pokolenie Witkowian zaprosiło
przedstawicieli „nieco” starszego pokolenia
mieszkańców naszego miasteczka do
wspólnych występów. Dzieci z grupy V i VI pod
kierunkiem nauczycielek: Marii Lisieckiej
i Kamili Dolaty przedstawiły Jasełka
Bożonarodzeniowe, a zaprzyjaźniony zespół
zaśpiewał kolędy. Występ chóru uświetnili
swoim akompaniamentem muzycznym
panowie: Witold Biegalski i Michał Bocheński.
Dekoracja sali nadała temu wyjątkowemu

spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat.
Na świąteczne spotkanie przybyli zaproszeni
goście: Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof
Szkudlarek jego zastępca - Marian Gadziński,
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury,
Sportu i Opieki Społecznej - Piotr Jóźwik,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk
Mucha, Dyrektor Przedszkola Miejskiego
„Bajka” - Ewa Skrzypska, Wicedyrektor
przedszkola- Małgorzata Kierepka oraz dzieci
5 letnie wraz ze swoimi paniami. Dzieci za
wspaniały występ otrzymały słodycze oraz
gromkie brawa, a zaproszeni goście
świąteczne upominki. Nie zabrakło również
świątecznych życzeń ze strony dyrekcji

przedszkola oraz władz miasta. Spotkanie
przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze
i zakończyło się słodkim poczęstunkiem
przygotowanym z pomocą rodziców, którym
oczywiście serdecznie dziękujemy. Cieszymy

się, że w ferworze przedświątecznych
przygotowań wszyscy znaleźliśmy czas, aby
wspólnie pr zeżyć i poczuć magię
nadchodzących świąt.
Kamila Dolata, Maria Lisiecka

Gwiazdkowe spotkanie w Świetlicy Środowiskowej
W dniu 27 grudnia br. dzieci z wszystkich grup wiekowych Świetlicy
Środowiskowej w Witkowie uczestniczyły w tradycyjnym spotkaniu świątecznym,
na które zaprosiły Burmistrza Gminy i Miasta - Krzysztofa Szkudlarka, jego
zastępcę, Panią Sekretarz Gminy i Miasta oraz Radnych Rady Miejskiej.

Na początku spotkania Pani Krystyna Żok
przywitała zaproszonych gości. Pan Burmistrz
Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek
podziękował za zaproszenie i w imieniu
zaproszonych złożył dzieciom życzenia
Noworoczne.

Dzieci jak co roku przedstawiły „Jasełka”.
Aktorami tegorocznego występu były przede
wszystkim dzieci z grupy najmłodszej
i średniej pod kierunkiem wolontariuszy
z najstarszej grupy oraz wychowawczyń - Ewy
Kowalik, Małgorzaty Łącznej i Aleksandry

Sawa. Po obejrzeniu występu w wykonaniu
młodych artystów wszyscy składali sobie
życzenia.
Następnie nastąpił najmilszy dla dzieci
moment, w którym obdarowały zaproszonych
Gości własnoręcznie wykonanymi
niespodziankami, a Burmistrz wspólnie
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z radnymi przekazali dzieciom paczki. Po tej
części spotkania wszyscy zasiedli do
wspólnego poczęstunku.
Spotkanie upłynęło w bardzo ciepłej
i sympatycznej atmosferze.
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„By wnuk, zrodzony w wolności, wiedział,
co to znaczy być wolnym, być u siebie, być Polakiem w Polsce”
Pod takim hasłem upłynął w Mielżynie czwartek 16 grudnia 2010r. Obchodziliśmy wtedy podwójne święto - Święto
Patrona i 40. rocznicę nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich. Z tej okazji montaż słowno - muzyczny
przygotowali Beata Bil - Gurzęda i Michał Bocheński.

Tańce wielkopolskie oraz krakowiaka
zaprezentowali „Mielżyniacy”. Gimnazjaliści
opracowali biogramy Powstańców. Dwa z nich

absolwentki, które ukończyły naszą szkołę
z wyróżnieniem - dr Ewa WitkowskaBanaszczak, pracownik naukowy

Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, dr Anita
Basińska (z domu Kosmala), pracownik
naukowy UAM w Poznaniu.
Burmistrz GiM Witkowo wręczył stypendia
naukowe Agnieszce Olejniczak z kl. IIG
i Wojciechowi Gadzińskiemu z kl. IIIG.
Na zakończenie apelu uczniowie
obdarowali wszystkich świątecznymi
upominkami, a pani dyrektor - pamiątkową
zbiorową fotografią.
Zaproszeni goście mogli obejrzeć prace
uczniów umieszczone na szkolnym korytarzu.
Dużą ciekawość wzbudziły kroniki oraz
galeria zdjęć z ostatnich 40 lat.
Opisana wyżej uroczystość to tylko jeden
z elementów naszej pracy z Patronem szkoły.
Beata Bil - Gurzęda

pokazali w czasie uroczystości- biogram Piotra
Modrzejewskiego - Filip Kowalski i Piotr
Pietryga, biogram Stanisława Wesołowskiego
- prawnuczka Agnieszka Olejniczak. Pani
dyrektor w formie prezentacji przybliżyła
minione 40 lat z historii szkoły.
W tak uroczystym dniu nie zabrakło
wyróżnień. Po raz pierwszy wyróżnienie
PRIMUS INTER PARES otrzymali: burmistrz
Gminy i Miasta w Witkowie Krzysztof
Szkudlarek, zastępca burmistrza Marian
Gadziński, była dyrektor szkoły Janina
Fałdzińska, najdłużej pełniący funkcję
przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego
(Rady Rodziców) Feliks Kowalik oraz

