Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie za 2007 rok.
Odnośnie funkcjonowania Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej:
▪ okresowo zapoznawano się z funkcjonowaniem
Ośrodka Pomocy Społecznej.
▪ analizowano sytuację mieszkaniową osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej.
▪ zapoznawano się z informacją dotyczącą liczby
rodzin korzystających z pomocy społecznej.
▪ analizowano uwagi petentów, które dotyczyły między innymi wysokości udzielanej pomocy finansowej.
▪ w zakresie pomocy społecznej: przyznano pomoc
570 rodzinom z zakresu zadań własnych i 39 rodzinom z zakresu zadań zleconych. 137 rodzin otrzymało pomoc z powodu bezrobocia, z tytułu niepełnosprawności 58 rodzin, a z tytułu wielodzietności
oraz bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 169 rodzin. W ramach zadań własnych
z zasiłków okresowych skorzystało 201 rodzin,
a zasiłków celowych 193. Z dożywiania skorzystały
834 osoby, z tego objętych posiłkiem 287 i 520
osób objęto zasiłkiem celowym, który przeznaczono
na zakup żywności, 27 osobom przyznano świadczenia rzeczowe. Udzielono również pomocy
w formie usług opiekuńczych 16 rodzinom, w tym
2 osoby skorzystały ze specjalistycznych usług
opiekuńczych.
▪ w zakresie świadczeń rodzinnych wydano 1454
decyzje.
▪ w sprawach zaliczek alimentacyjnych wydano 59
decyzji i wypłacono 833 zaliczki alimentacyjne.
▪ wspólnie z członkami Koła Promyk w Witkowie
rozdysponowano ponad 74 tony żywności o łącznej
wartości 135.989,00 zł. Z tej pomocy skorzystało
ponad 750 rodzin.

zajęcia do świetlicy, ufundowano również paczki
z okazji „Dnia Dziecka” oraz paczki świąteczne.
Trzykrotnie dla dzieci uczęszczających do świetlicy
środowiskowej zorganizowano wyjazd do kina
„HELIOS” w Gnieźnie.
▪ kolejne wydatki to koszty działalności profilaktyczno-edukacyjnej prowadzonej na terenie placówek
oświatowych. W ramach realizacji tego zadania dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zakupiono spektakle profilaktyczne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnoprofilaktycznych w ramach Szkolnych Programów
Profilaktyki, ufundowano nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach oraz dofinansowano udział
w szkoleniach nauczycieli.
▪ dla 90 uczniów zorganizowano kolonie letnie
w Skorzęcinie z wyjazdem do Biskupina i Wenecji,
półkolonie letnie w ramach akcji „LATO 2007”,

dofinansowano akcję „ZIMA 2007”, dofinansowano
organizację imprez masowych takich jak:
„Wielkanocny Turniej Klas I-III”,

Część 2

„Mikołajki”

„Przedszkolandia”, oraz działalność Uczniowskich
Klubów Sportowych, drużyny „Trampkarzy”, współfinansowano też działania rekreacyjno-sportowe
podjęte przez Witkowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Tęcza” oraz zakupiono sprzęt rekreacyjny na
teren Skate Parku.
▪ pokryto koszty związane z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W tym celu zatrudniony jest terapeuta uzależnień, a od października dodatkowo
zatrudniono psychologa.
▪ prowadzono też współpracę z Komisariatem Policji
w Witkowie, z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie, dla którego dofinansowano wieczór wigilijny dla osób samotnych oraz
paczki świąteczne dla dzieci z biednych rodzin.
W ramach współpracy z 3. Brygadą Lotnictwa
Transportowego zakupiono materiały profilaktyczne.
Ponadto zajmowano się następującymi sprawami:

▪ na terenie naszej Gminy gościliśmy delegację
przedsiębiorców z Hiszpanii. W czasie roboczego
spotkania goście interesowali się terenami przeznaczonymi pod zabudowę jednorodzinną, terenami
przeznaczonymi pod aktywizację gospodarczą oraz
terenami pod rekreację i wypoczynek.

„Biegi uliczne”,
Z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
▪ w 2007 r. środki z wpływów ze sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczono między innymi na:
utrzymanie i działalność ośrodka terapeutycznego
oraz świetlicy środowiskowej przy ul. Sportowej
w Witkowie. Od września 2007 r. rozszerzono działalność świetlicy, która czynna jest 4 razy w tygodniu oraz zatrudniono dodatkowego opiekuna.
Zakupiono między innymi: artykuły spożywcze,
papiernicze i szkolne dla dzieci uczęszczających na

„Dzień Dziecka”

▪ w dniach 5-10 września gościliśmy w naszej Gminie
uczniów z zaprzyjaźnionej niemieckiej Gminy Am
Dobrock. Podczas pobytu uczniowie mieli możliwość poznać historię, tradycję, kulturę oraz obyczaje panujące w naszym kraju. Zwiedzili między

c.d. str. 4

c.d. ze str. 3

innymi: Muzeum Początków Państwa Polskiego,
Katedrę Gnieźnieńską, Rezerwat Archeologiczny
w Biskupinie oraz Muzeum Kolejki Wąskotorowej
w Wenecji. Zaproszona młodzież wspólnie
z uczniami z Gimnazjum w Witkowie uczestniczyła
w Warsztatach Artystycznych Dzieci i Młodzieży
Ludowych Zespołów Tanecznych, które w tym
czasie odbywały się w Ośrodku Wypoczynkowym
w Skorzęcinie.
▪ 3 października br. na terenie gminy Witkowo gościliśmy grupę z fińskiej Lokalnej Grupy Działania
Programu Leader-Viisari. W czasie spotkania przedstawiłem prezentację medialną o Gminie, zapoznałem gości m.in.: z osiągnięciami gminy oraz z ofertą
inwestycyjną i turystyczną. Zwiedziliśmy Firmę
Sobieski Trade oraz Przedsiębiorstwo Produkcji
Rolnej Handlu i Usług „Kos-Pol” w Kołaczkowie.

▪ naszą Gminę odwiedzili też przedstawiciele holenderskiej firmy Realvisie b.v., która specjalizuje się w
inwestycjach budowlanych, mieszkaniowych, biurowych jak również „turystycznych”, głównie takich
jak kompleksy sportowo - rekreacyjne, czy ośrodki
wypoczynkowe. Goście zapoznali się z ogólną charakterystykę naszej gminy, walorami naszego terenu oraz aktualnymi ofertami inwestycyjnymi. Przedstawiciele Firmy wykazali duże zainteresowanie
Ośrodkiem Wypoczynkowym w Skorzęcinie, a konkretnie tzw. „Orlą Górą”. Firma Realvisie była zainteresowana wybudowaniem wysokiej klasy całorocznego kompleksu hotelowego o charakterze SPA
o łącznej powierzchni ok. 2000-3000 m2, na który
składałoby się ok. 40 apartamentów o pow. ok. 50-

▪ ponadto odbyto dwa spotkania z przedsiębiorcą
z południowej Polski, który jest zainteresowany
wybudowaniem na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie kompleksu saun i urządzeń
odnowy biologicznej. Pierwsze spotkanie dotyczyło
spraw związanych z formą władania gruntem,
drugie spotkanie natomiast odbyło się z udziałem
projektantów ze Słowacji, którzy przedstawili swoją
koncepcję i wizję planowanej inwestycji oraz zaprezentowali już istniejący i funkcjonujący na
Słowacji AQA-PARK.
▪ wraz z grupą osób reprezentujących Zarząd Stowarzyszenia Światowid, wójtami i burmistrzami gmin
powiatu gnieźnieńskiego, uczestniczyłem w wizycie
studyjnej w Finlandii. Wyjazd zorganizowano
w ramach projektu „Kolebka Piastów - Kolebką
inicjatyw” programu Leader+, finansowanego
prz ez
Se k toro wy
Pr og r am
Ope r ac y jny
„Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego” oraz rozwój obszarów wiejskich i działania pilotażowego programu Leader+. Gospodarzem
wizyty była Lokalna Grupa Działania Programu

nalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz
z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Lulkowie”, z Powiatowym Planem Usuwania
Azbestu, z pozyskiwaniem energii odnawialnej oraz
możliwościami pomocy finansowej Spółkom Wodnym.
▪ uczestniczyłem w szkoleniu burmistrzów, wójtów
z rejonu konińskiego zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu na temat funkcjonowania w/w
instytucji, roli burmistrza w odniesieniu do znowelizowanych przepisów oraz możliwości pozyskania
i wykorzystania środków unijnych w latach 2008 r.
- 2013 r.

▪ zorganizowałem spotkanie przy współudziale Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Starosty
Gnieźnieńskiego dotyczące programów pomocowych Unii Europejskiej na lata 2007-2013. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych firm,
jednostek organizacyjnych oraz rolnicy z terenu
gminy Witkowo.

Leader Viisari. Podczas tej wizyty uczestnicy zapoznali się z projektami realizowanymi w Finlandii,
a finansowanymi w znacznej części ze środków
unijnych.
▪ uczestniczyłem w uroczystej gali VI edycji konkursu „Gmina Fair Play”, która odbyła się w Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie. Podczas uroczystości
odebrałem dla naszej Gminy certyfikat „Gmina Fair
Play”. Przyznanie tego tytułu Gminie Witkowo
buduje pozytywny wizerunek gminy przyjaznej dla

▪ uczestniczyłem w spotkaniu rolników, działaczy
Związków Rolników, sołtysów z terenu powiatu
gnieźnieńskiego z przedstawicielem Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Parlamentarzystami
Wielkopolski, na temat trudnej sytuacji w rolnictwie. Spotkanie to odbyło się w Kłecku.
▪ zapewniono obsługę materialno-techniczną i informacyjną Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie, w okręgu
wyborczym nr 7 obejmującym sołectwo: Mąkownica, Ruchocin i Mielżyn.
▪ w związku z wyborami do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w powiecie gnieźnieńskim
przygotowano listy wyborców uprawnionych do
głosowania, udzielono pomocy przy przygotowaniu
lokali dla Obwodowych Komisji Wyborczych.

60 m2 każdy.
inwestorów oraz jest potwierdzeniem wysokiego
poziomu obsługi inwestycyjnej.
▪ uczestniczyliśmy w I Edycji konkursu „Teraz Polska” w kategorii Gmin Miejsko-Wiejskich, organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.
▪ uczestniczyłem w szkoleniu wójtów i burmistrzów
z zakresu zarządzania kryzysowego i problematyki
obronnej w Boszkowie k. Leszna. Brałem też udział
w Konwencie Wójtów, Burmistrzów w miejscowości
Gołąbki oraz w Dziekanowicach. W czasie tych
spotkań zapoznaliśmy się między innym
z „Systemem Unieszkodliwiania Odpadów Komu-

▪ zapewniono obsługę materialno-techniczną i informacyjną Komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
i Senatu RP.
▪ na przełomie stycznia i lutego przeprowadzono
zebrania wyborcze dla dokonania wyboru sołtysów,
rad sołeckich i przewodniczących zarządów osiedli
na okres kadencji 2007-2010.
▪ uczestniczono w konferencji dotyczącej
„Bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz spraw
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komunikacji i dróg” zorganizowanej przez Zarząd
Powiatowy LOK.
▪ byliśmy współorganizatorem szkolenia dla rolników
na temat zasad i możliwości finansowania zadań
inwestycyjnych w rolnictwie, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 oraz wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpo-

czym Gminnej Spółki Wodnej oraz w Walnych
Zgromadzeniach Sprawozdawczych Spółdzielni
Kółek Rolniczych, Spółdzielni Mleczarskiej, Gminnej
Spółdzielni „SCH”, Banku Spółdzielczego w Witkowie oraz w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia
i Studiów Samorządowych w Poznaniu.
▪ wystąpiłem z wnioskiem do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu o ujęcie w planach dotyczących wydawnictwa
z serii „Dzieje Miast Wielkopolski” możliwości opracowania i wydania monografii Witkowa. Wniosek
został pozytywnie rozpatrzony, w związku z tym
zaprosiłem mieszkańców Gminy do współpracy
przy tworzeniu monografii naszego miasta.
▪ brałem udział w ogólnych zebraniach mieszkańców
osiedli Nr 3 i Nr 5 dotyczących konsultacji w zakre-

sze z nich: uczestniczyłem w spotkaniach z okazji
„Dnia Kobiet” zorganizowanych przez Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów i przez Stowarzyszenie
Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk” Koło w Witkowie, w spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w M-G Ośrodku Pomocy Społecznej, w spo-

średnich gruntów rolnych lub przyznania płatności
z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania na
2007 rok. Byliśmy współorganizatorami seminarium
na temat „Rasa świń złotnicka pstra, rozwój
i hodowla oraz omówienie produkcji brykietu sło-

sie zmiany Statutu Osiedla- oznaczenie obszaru.
Na zebraniach tych przedstawiłem sprawy związane z funkcjonowaniem gminy i zapoznałem z realizacją zadań inwestycyjnych.
▪ w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem

tkaniu z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej, uczestniczono w zebraniu sprawozdawczym
Ogródków Działkowych im. Ludowego Lotnictwa
Polskiego, uczestniczyłem w uroczystych spotkaniach z okazji Dnia Działkowca zorganizowanych

mowego”.
▪ wspólnie z Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie zorganizowano dla rolników z naszego terenu przyjmowa-

„Światowid” z Łubowa pozyskałem kwotę
10.000,00 zł. na organizację „Dni Witkowa”.
▪ wziąłem udział w otwarciu nowego zakładu produkcyjno-handlowo-usługowego, który znajduje się
przy ul. Dworcowej w Witkowie oraz w otwarciu
nowego Centrum Medycznego „Medicus”, który
mieści się przy ul. Wiejskiej w Witkowie.
▪ wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej wziąłem udział w uroczystościach związanych ze 135 -

nie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich
do gruntów rolnych za rok 2007 w Urzędzie Gminy
i Miasta w Witkowie.
▪ uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Rolnictwa
poszerzonych o obecność Sołtysów, Prezesów Kółek
Rolniczych oraz służb i instytucji odpowiedzialnych
za zbiór i skup zbóż w czasie żniw.
▪ zorganizowałem naradę z Sołtysami, Prezesami
Kółek Rolniczych, Przewodniczącymi Kół Gospodyń
Wiejskich w celu omówienia spraw bieżących oraz
spraw związanych z organizacją Dożynek Gminnych.
▪ uczestniczyłem w posiedzeniach Zarządu i w Zgromadzeniu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, w Walnym Zgromadzeniu GARG-u,
w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wybor-

leciem istnienia Gazownictwa w Gnieźnie, które
były połączone z „Górniczą Barbórką”.
▪ uczestniczyłem w imprezach organizowanych przez
różne koła, stowarzyszenia i organizacje społeczne
działające na terenie Gminy. Wymienię najważniej-

przez Pracowniczy Ogród Działkowy im. Generała
Karola Świerczewskiego i Rodzinne Ogrody Działkowe im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Witkowie, w spotkaniu Prezesów Ochotniczych Straży

Pożarnych Powiatu Gnieźnieńskiego, w Dniu Seniora zorganizowanym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy
w Witkowie, w uroczystościach zakończenia roku
szkolnego, w spotkaniu opłatkowym ludzi samotnych, w Wigilii przygotowanej przez dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej, w spotkaniach wigilijnych
w naszych placówkach oświatowych, Stowarzyszenia Rahabilitacyjno-Kulturalne Osób Niepełnosprawnych „Promyk” Koło w Witkowie, w Mitingu
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opłatkowym zorganizowanym przez Witkowskie
Stowarzyszenie Abstynentów „Tęcza”, w XIV Nocnym Turnieju Szachowym organizowanym przez
Sekcję Szachową „Jurand”, uczestniczono w Spartakiadzie pod hasłem „Integracja na sportowo
i świątecznie” zorganizowanej w hali sportowej
w Witkowie przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan Oddział w Gnieźnie, w uroczystości przekaza-

nia Sztandaru nowemu Dowódcy 7 eskadry lotnictwa taktycznego w Powidzu, w uroczystym pożegnaniu Dowódcy 33. Bazy Lotniczej w Powidzu płk
dypl. pil. Tadeusza Mikutela, w uroczystości przekazania obowiązków przez Dowódcę 3. Brygady Lot-

nictwa Transportowego generała brygady dypl. pil.
Sławomira Kałuzińskiego generałowi brygady
dypl.pil. Adamowi Świerkoczowi, w obchodach
Święta 33. Bazy Lotniczej oraz w 50-leciu powstania
3. Pułku Zaopatrzenia w Powidzu. Ponadto uczestniczyłem w III finale Powiatowego konkursu wiedzy
o Unii Europejskiej pt.: „Europa Wśród Młodzieży”,
w spotkaniu poświęconym zagospodarowaniu turystycznemu obszaru Lednickiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego „Promno”, w spotkaniu w „Kręgu Przyjaciół” - „Dzień Jednostki”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 3
w Witkowie. Uczestniczono w uroczystym posiedzeniu Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Ligi Obrony
Kraju, które odbyło się w Klubie Garnizonowym
w Witkowie, w spotkaniu z okazji „Powitania Lata”
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, połączonym z Dniem Dziecka zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk”
Oddział Witkowo, wspólnie z Przewodniczącym
Rady Miejskiej i Przewodniczącym Komisji Szkolnic-

twa uczestniczyłem w uroczystym apelu w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie z okazji podsumowania wieloletniej pracy i przejścia na emeryturę Pani Janiny Fałdzińskiej, nauczyciela i dyrektora
tej placówki, wziąłem udział w 35- leciu powstania
Witkowskiej Sekcji Gołębia Pocztowego, w Jubileuszu Koła Pszczelarzy w związku z 50-leciem jego
powstania, w uroczystym spotkaniu dotyczącym
oddania do użytku rozbudowanego budynku Witkowskiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Przedczu, w spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów 90-rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
które odbyło się w Gnieźnie, w uroczystym otwarciu wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Ostrowitym Prymasowskim oraz w spotkaniu z Radą Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Witkowie.
▪ dwa razy zorganizowano nieodpłatnie dla mieszkanek Gminy i Miasta Witkowo 200 badań mammograficznych piersi. Wspólnie z Gnieźnieńskim Stowarzyszeniem Amazonek zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne dla kobiet w celu wsparcia osób
chorych oraz działań profilaktycznych. Spotkanie
odbyło się pod hasłem „Profilaktyka raka piersi”.
▪ przy współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu zorganizowaliśmy dla mieszkańców Gminy i Miasta badania
nowotworu prostaty dla 65 mężczyzn oraz nowotworu jelita grubego dla 100 kobiet i mężczyzn.
Ponadto przeprowadzono konsultacje lekarza
okulisty dla 98 osób w ramach profilaktyki jaskry
I i II stopnia.
Informacja z zakresu infrastruktury technicznej
W 2007 roku na terenie Gminy i Miasta Witkowo zrealizowano następujące inwestycje:
1. Budowa i modernizacja dróg gminnych i ulic:
▪ Zmodernizowano następujące drogi gminne:
Mąkownica - Ruchocin, Mielżyn (ul. Polna),
i Skorzęcin.
▪ Zmodernizowano ulice na terenie miasta Witkowa: ul. Stary Rynek, Jasna, Braci Łukowskich,
Akacjowa, Lotnicza (na części wykonano podbudowę), na ulicy Cmentarnej poszerzono parking.
2. Ułożono nowe nawierzchnie chodnikowe:
▪ Nawierzchnie chodnikowe zostały wykonane
w Witkowie na ul. Witosa, Słonecznej, Oświatowej, Gnieźnieńskiej, w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, wykonano parking na
ul. Cmentarnej oraz dodatkowy odcinek parkingu przy targowisku, w celu zapewniania większego bezpieczeństwa wykonano kilka progów
zwalniających na terenie miasta. Łączna powierzchnia nowych nawierzchni to: ca 3150 m2.
3. Budowa kanalizacji burzowej:
▪ Wykonano odcinki kanalizacji burzowej w ulicach: Kosynierów Miłosławskich, Lotniczej,
Piastowskiej, Słowackiego oraz Żwirki i Wigury.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej:
▪ Wykonano kanalizację sanitarną z przykanalikami i przepompowniami dla wsi Małachowo
Wierzbiczany, Małachowo Złych Miejsc, Małachowo Szemborowice oraz miasto Witkowo
o łącznej długości ca 11,9 km.
5. Remonty w placówkach oświatowych:
▪ Dokonano wymiany 115 szt. okien w Przedszkolu przy ul. Jasnej i 56 szt. w Gimnazjum w Witkowie.
▪ Wykonano nową elewację budynku Gimnazjum
oraz wymieniono rynny i naprawiono częściowo
dach.
6. W zakresie sygnalizacji, modernizacji oświetlenia
ulicznego oraz wymiany opraw oświetleniowych:
▪ Wykonano sygnalizację świetlną na ulicy Gnieźnieńskiej. Dokonano modernizacji oświetlenia

ulicznego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie. Za udziały, które wniesiono do
Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z Kalisza
w wysokości 100.000,00zł wymieniono 150
opraw oświetleniowych na terenie gminy i miasta.
7. Rozbudowa i remont świetlic wiejskich:
▪ Wykonano rozbudowę świetlicy wiejskiej
w Ostrowitym Prymasowskim. Zamontowano też
centralne ogrzewanie w świetlicach wiejskich
w Strzyżewie, Folwarku, Mąkownicy, Kamionce,
Sokołowie i Ćwierdzinie.
8. Budynek komunalny w Ruchocinku:
▪ Wykonano modernizację dachu i wymianę okien
w budynku komunalnym w Ruchocinku
(budynek poszkolny).
9. Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy:
▪ Oprócz wymienionych wcześniej działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie
gminy w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie rozbudowano monitoring- zakupiono i zainstalowano kamerę obrotową, nowy rejestrator
i monitor. Firma ta zamontowała także monitoring w placówkach oświatowych w Witkowie,
inwestycja ta była częściowo dofinansowana
przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
10. W zakresie remontu w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
▪ Wykonano remont 10 domków letniskowych
i świetlicy w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
11. W zakresie opracowania dokumentacji:
▪ zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic
w mieście: tj projekt ul. Wschodniej, Zachodniej,
Osiedlowej, Piwnej, Radosnej, Pięknej, Piastowskiej, Słowiańskiej, Lotniczej, Akacjowej, Kosynierów Miłosławskich .
▪ wykonano projekt techniczny hali sportowej
i krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2
i Nr 3.
▪ wykonano projekt budowy boiska ze sztuczną
nawierzchnią, dokumentację opracowała firma
DOR-BUD z Gniezna.
▪ zlecono wykonanie projektu na wykonanie
boiska ze sztuczną nawierzchnią pod ogólnopolski program „Blisko Boisko”.
▪ zlecono wykonanie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego w Witkowie w ulicach: Osiedlowej, Piwnej, Piastowskiej, Słowiańskiej, Pięknej,
Radosnej, Pogodnej, Braci Łukowskich, Lotniczej, oraz w części Gnieźnieńskiej i Dworcowej

.

Ponadto wykonano szereg drobniejszych zadań, jak między innymi:
▪ coroczne organizowanie i prowadzenie spraw
związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic
oraz zawieraniem stosownych umów. W 2007 r.
zawarto umowy ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w
Witkowie - na teren gminy i Zakładem Gospodarki
Komunalnej w Witkowie - na teren miasta.
▪ na bieżąco dokonywano kontroli stanu oznakowania i stanu nawierzchni dróg oraz współpracowano
z właściwymi organami w tym zakresie.
▪ zakupiono bądź wymieniono oraz ustawiono nowe
znaki drogowe, tablice z nazwami ulic na terenie
miasta i gminy, zamontowano 6 nowych gablot
ogłoszeniowych oraz 2 słupy ogłoszeniowe.
▪ według potrzeb na terenie gminy i miasta wykonywano remonty cząstkowe dróg.
▪ sprawowano nadzór nad prawidłową eksploatacją
sieci oświetleniowej na terenie miasta i gminy.
Ponadto wykonano szereg napraw bieżących
oświetlenia ulicznego. Prace te były wykonywane
przez Spółkę Oświetleniową średnio 1 raz w mie-

W rodzinie raźniej

„Promyk” - Olimpiada Wiosenna

Niedziela pełna słońca i wrażeń. Tak w wielkim skrócie można podsu-

„Promyk” Witkowo integruje niepełnosprawnych. Zarząd Stowarzysze-

mować rodzinny piknik. Realizacji przedsięwzięcia - pierwszej integracyjnej imprezy - zorganizowanej na boisku Zespołu Szkolno-

nia Osób niepełnosprawnych „Promyk” Odział w Witkowie w dniu
24.05.2008 r. zorganizował dla członków „Promyk” z pow. Gniezno

Przedszkolnego, podjęła się Rada Rodziców, wspólnie z dyrekcją i gronem pedagogicznym mielżyńskiej placówki.

„Olimpiadę Wiosenną”.

Na tych, którzy zdecydowali się
spędzić popołudnie na zabawie wraz ze
swoimi pociechami, czekało wiele
atrakcji. W bogatej gamie propozycji
nie zabrakło, jednej z ulubionych
dziecięcych zabaw - dmuchanego
zamku. Tam maluchy mogły wyszaleć
się do woli, z czego zresztą chętnie
korzystały. Dla odważniejszych nie lada
gratka. Każdy, kto chciał sprawdzić
swoją zwinność, mógł wykazać się
nią… „ujeżdżając” byka - zabawkę.
Większość poddawała się od raz, bardzo szybko lądując na miękkim materacu, ale byli i tacy, którzy całkiem
nieźle radzili sobie z bądź, co bądź
trudną sztuką.

z uczniami klas I-III, musieli zmierzyć
się z pięcioma konkurencjami oraz
starsi (młodzież klas IV-VI oraz gimnazjaliści) mięli do pokonania o dwie
więcej.
Warunkiem
uczestnictwa
w zmaganiach był start dziecka wraz
z rodzicem.
Maluchy (w towarzystwie rodzica)
m.in. rzucały woreczkiem do celu
i skakały na skakance. Pierwsze miejsce wywalczyła Julia Kaźmierczak wraz
z tatą Piotrem. Druga lokata należała
do Szymona Słowińskiego, który ze
sportowym torem zadań zmierzył się
wspólnie z tatą Romanem.
Natomiast w grupie starszej (tu
trzeba było m.in. rzucać ringiem,

Oczywiście nie obyło się bez scenicznych występów. Umiejętnościami
wokalnymi
zabłysnęła
grupa
„Pomysłowego Radomira” w składzie:
Justyna i Klaudia Zawieja oraz Wojtek
Drapiński. Cała trójki, na co dzień uczy
się w miejscowej szkole. Zaśpiewała
też gimnazjalistka z witkowskiej placówki - Emilia Kozielska, a popis kunsztu tańca dała grypa taneczna
„Mielżyniacy”.
Były także nagrody. Okazałe puchary i pamiątkowe dyplomy, otrzymali
zwycięzcy sportowego toru przeszkód.
Rywalizację podzielono na dwie grupy:
młodsza, czyli przedszkolaki wraz

strzelać do bramki i pokonać slalom)
bezkonkurencyjny okazał się Marek
Bykowski wraz z ojcem Krzysztofem.
Drugi był Tobiasz Miechowicz, który
sportowe przeszkody pokonał z tatą
Markiem.
Festyn okazał się strzałem w dziesiątkę. Boisko szkolne zapełniło się
dziećmi,
którzy
chętnie
„przyprowadzili” swoich rodziców, a Ci,
chętnie brali udział w zabawach wspólnie ze swoimi pociechami. Organizatorzy imprezy zapewnili, że postarają się
przygotować jeszcze nie raz podobną
zabawę.
(na)

Spotkanie odbyło się w Cielimowie
na pięknej sali. Uroku dodały wspaniale nakryte stoły i smaczne jedzenie.
Olimpiadę jak przystało na gospodarza
otworzył p. Prezes L. Rajzer. Powitał
przybył gości, a szczególnie burzą

spotkanie integracyjne bawiliśmy się w
gronie 248 osób. Oprawę muzyczną
całości spotkania przygotował zespół
muzyczny kierowany przez pana Michała Bocheńskiego. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni, ale czas

oklasków witany był Poseł na sejm RP
p. Tadeusz Tomaszewski, p. Telesfor
Gościniak - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sporu UM w Gnieźnie,
wszyscy prezesi oddziałów, redaktor p.
Ewa Socha i pozostali przybyli na
spotkanie członkowie. Po obiedzie
odbyły się rozgrywki sportowe na

mijał nieubłaganie szybko. O godz.
20.00 było pożegnanie i podziękowania za wspaniałą zabawę. Chorzy
niepełnosprawni czuli się jak w rodzinie i chociaż przez kilka godzin zapomnieli o bólu, a na pewno o samotności. Żegnali się wszyscy jak zawsze „do
widzenia, do miłego zobaczenia”.

miarę osób nie peł nos pr aw nyc h
w czterech konkurencjach takich jak:
dart, ringo, rzut woreczkami i mini
bramka. Rozgrywki zakończyły się
wręczeniem medali i pucharów. Dekoracji dokonali p. Poseł Tomaszewski
i Dyrektor Gościniak. Znakomita kiełbasa z rusztu, kawa i ciasto dodały ochoty do tańca. Napoje oraz kawa i herbata stały na stołach przez cały czas
imprezy. Każdy uczestnik otrzymał
również czekoladę. Ponieważ było to

W sobotę tj. 31.05.2008 r., 50 osób
wyjechało na turnus rehabilitacyjny do
Sarbinowa nad morzem. Natomiast
w poniedziałek 2.06.2008 r. 3 załogi
uczestniczyły w Rajdzie Samochodowym organizowanym przez „Promyk”
Gniezno. Tak właśnie w „Promyku”
niema czasu na chorobę, a tym bardziej na nudzenie się po kilkuletniej
pracy zawodowej.
I. Piaskowska

Rywalizacja na „neutralnym gruncie”
Ostatnie dzwonki oznajmiające koniec lekcji, uczniowie snują plany na
dwa miesiące wakacji, a Biblioteka proponuje - „próbę sił”, zapraszając
do współzawodnictwa. Tradycją naszą stało się organizowanie w tym
okresie gminnych konkursów dla uczniów szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych.

Już po raz szósty Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo zorganizowała gminny konkurs ortograficzny.
Został on przeprowadzony w dwóch
kategoriach wiekowych. Zadaniem
uczestników było napisanie dwóch
tekstów podyktowanych przez nauczyciela - polonistę.
Nad przebiegiem konkursów czuwali
nauczyciele - opiekunowie uczniów.
2 czerwca 2008 r. do zmagań przystąpili uczniowie szkół podstawowych.
Mielżyn reprezentowały: Agnieszka
Olejniczak, Paulina Piechocka, Malwina
Stasiak - z kl. V i Magdalena Kiełczowska z kl. VI. Przedstawicielami Szkoły
Podstawowej nr 2 w Witkowie byli:
Karolina Borys z kl. V b, Aleksandra
Płóciennik - kl. VI a, Łukasz Jarecki

i Aleksandra Kaźmierczak z kl. VI b
oraz Dominika Tubacka z kl. VI c. Ze
Szkoły Podstawowej nr 3 do rywalizacji
przystąpili: Zofia Rachut i Sonia Wolek
z kl. V b oraz Paulina Marczak, Kamil
Czapliński i Albert Kałużny - kl. VI a.
Pani Monika Czarnecka-Schelenz
podyktowała teksty. Czterdzieści minut
później zebrano prace. Komisja,
w skład której weszli nauczyciele poloniści panie: Monika CzarneckaSchelenz, Hanna Nowak i Bożena
Erdmańska przystąpiły do sprawdzania

i wyłoniła zwycięzców.
I miejsce zdobyła Karolina Borys uczennica kl. V b ze Szkoły Podstawowej nr 2,
II miejsce Kamil Czapliński - uczeń kl.
VI a ze Szkoły Podstawowej nr 3,
III miejsce Wywalczyła Kamila Marczak - uczennica również kl. VI a
Szkoły Podstawowej nr 3.
Gimnazjaliści do współzawodnictwa
przystąpili 6 czerwca. Szkołę w Mielżynie reprezentowały: Agnieszka Gadzińska, Alicja Gadzińska, Patrycja Grzęda i
Honorata Mrozińska. Z Witkowa do
konkursu przystąpili: Klaudia Mikołajczewska - kl. II b, Oliwia Antczak - kl.
I c, Dawid Licheniak - kl. I a, Anna
Radacz - kl. III c i Magdalena Budzik kl. III f. Po zapoznaniu wszystkich z

regulaminem członkinie komisji, panie
Halina Krych i Monika CzarneckaSchelenz podyktowały teksty. Po
upływie czasu przewidzianego regulaminem zebrano prace. Następnie
podliczono punkty i wyłoniono zwycięzców.
Trzy pierwsze miejsca wywalczyli
uczniowie Gimnazjum w Witkowie:
I - Magdalena Budzik - uczennica
kl. III f,
II - Anna Radacz - kl. III c,
III - Dawid Licheniak - kl. I a.

W roku bieżącym odbyła się
V edycja
konkursu
pod
hasłem
„WITKOWO - MOJE MIASTO”. Zadaniem jego uczestników było udzielenie
pisemnej odpowiedzi na dziesięć pytań
dotyczących historii i dnia dzisiejszego
gminy Witkowo. 4 czerwca w kategorii
szkół podstawowych Mielżyn reprezentowali: Roksana Dobrychłop, Agnieszka
Olejniczak, Filip Kowalski i Wojciech
Kupaj - uczniowie kl. V.
Przedstawicielami szkoły nr 2
w Witkowie byli: Daria Jedwabna,
Karolina Zamiar - kl. IV b, Tomasz
Zawierucha - kl. IVa, Karolina Borys kl. V b, Izabela Krzewińska - kl. VI b.
Ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Witkowie uczestniczyli: Aleksandra
Walińska - kl. -VI b, Paulina Ludwicka,
Damian Łukasik, Ewelina Duda - kl. VI
a, Paulina Owczarzak - kl. VI b.
Rozdano wszystkim uczestnikom
arkusze z pytaniami. Po upływie czasu
przewidzianego regulaminem zebrano
prace i komisja w składzie: - Beata BilGurzęda - historyk, Stanisław Brząkowski - historyk i Tomasz Deskowski pedagog szkolny, przystąpili do sprawdzania i podliczania punktów.
Wyłoniono laureatów. Bezsprzeczne
zwycięstwo nad koleżankami i kolegami odnieśli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie.
I miejsce zdobyła Karolina Zamiar - kl.
IV b,
II - zajął Tomasz Zawierucha - kl. IVa,
III - wywalczyła Daria Jedwabna -

kl. IV b.
Do konkursu z wiedzy o Witkowie
przystąpili
również
gimnazjaliści.
Przedstawicielami
Mielżyna
były:
Agnieszka Gadzińska, Alicja Gadzińska,
Patrycja Gurzęda, Magdalena Filipiak
i Sandra Krause - kl. III.
Z Witkowa do rywalizacji przystąpili:
Maciej Purat - Kl. II e, Karol Spławski kl. II g, Adrian Szymański, Bartłomiej
Chmielewski i Bartosz Szcześniak - kl. I
d.
Podobnie jak uczniom szkół podstawowych rozdano arkusze z pytaniami.
Po upływie przewidzianego regulaminem czasu zebrano prace i komisja
składająca się z nauczycieli - historyków, pań: Beaty Bil-Gurzędy i Barbary
Pałki, przystąpiła do sprawdzania.
Pośród gimnazjalistów w dniu 5 czerwca dużą wiedzę wykazały:
- Sandra Krause - zdobywając I miejsce, Alicja Gadzińska - II i Patrycja
Gurzęda III miejsce. Laureatkami są
uczennice
klasy
III
gimnazjum
w Mielżynie.
Uczestnicy otrzymają pamiątkowe
dyplomy, a zwycięzcy wartościowe
nagrody książkowe ufundowane przez
naszą bibliotekę, które zostaną wręczone podczas obchodów „Dni Witkowa”.
Wszystkim uczestnikom i nauczycielom składamy serdeczne gratulacje
a laureatom szczególne wyrazy uznania.
Wiesława Gąsiorowska

Z wizytą w bibliotece
Ostatnie lekcje języka polskiego były dla uczniów klas piątych witkowskiej Dwójki okazją do wizyty w Bibliotece Publicznej.

Mimo że wakacje za pasem, warto
zorientować się, jaką ofertę przedstawia tutejszy księgozbiór. A jest ona
bogata. Piątoklasiści wiedzą już, że
można się o tym przekonać, nie ruszając się z domu. Podczas lekcji bibliotecznej Pani dyrektor zapoznała ich
z zawartością
strony
internetowej
biblioteki. Pokazała też, w jaki sposób
poruszać się po wirtualnym katalogu
bibliotecznego księgozbioru. Uczniowie
potrafią już samodzielnie sprawdzić czy
poszukiwana książka znajduje się
w bibliotece i czy w danej chwili jest
ona dostępna. Na czytelnika czeka nie

tylko wypożyczalnia, ale i czytelnia,
w której można skorzystać z księgozbioru
podręcznego,
czasopism,
a także dostępu do Internetu. Dzieci
miały również okazję zapoznać się ze
sposobem rozmieszczenia książek na
bibliotecznych półkach.
Przed opuszczeniem gościnnych
murów uczniowie zostali zapoznani
z regulaminem obowiązującym czytelników biblioteki. Żegnając się, zapowiedzieli swą kolejną wizytę w tak
licznym gronie - już w nowym roku
szkolnym.
(A.Ś.)

Gminny konkurs wiedzy i umiejętności z obrony cywilnej „2008”
Zgodnie z planem pracy na 2008 r. w dniu 3.06.2008r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
odbył się etap finałowy „Gminnego konkursu wiedzy i umiejętności z obrony cywilnej”.

Konkurs został przeprowadzony zgodnie z „regulaminem” zatwierdzonym
przez szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Krzysztofa Szkudlarka.
Głównym celem konkursu było
propagowanie idei Obrony Cywilnej
oraz pogłębianie wiadomości i umiejętności wchodzących w zakres Obrony
Cywilnej, w tym duży nacisk położono
na umiejętność udzielania pierwszej
pomocy przedlekarskiej oraz skutecznego radzenia sobie szczególnie
w sytuacjach trudnych czy kryzysowych.
Pytania konkursowe obejmowały

śnie Polskiego Radia czy TVP
▪ zagrożeń czasu pokoju i wojny oraz
skuteczności ochrony przed nimi
w tym przed bronią masowego rażenia” BMR” czy terroryzmem,
▪ udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w szerokim zakresie,
▪ wykonanie praktyczne na fantomie
zabiegów resuscytacyjnych, krążeniowo- oddechowych,
▪ opatrywania wszelkiego rodzaju ran,
▪ tamowania krwotoków,
▪ unieruchamiania złamań, urazów
kostnych i stawowych przy pomocy
szyn „Kramera” i środków zastępczych,

zakres materiału programowo realizowanego w szkołach Ponadgimnazjalnych na zajęciach obowiązkowych przysposobienie obronne/obrona cywilna oraz na szkoleniach członków formacji terenowych działających na
terenie naszej gminy i dotyczyły:
▪ istoty oraz głównych zadań obrony
cywilnej w czasie pokoju i wojny
▪ sposobów ogłaszania alarmów i treści
komunikatów ostrzegawczych dla
ludności nadawanych przez rozgło-

▪ ratowania w wypadkach omdleń,
oparzeń termicznych i chemicznych,
▪ przenoszenia i transportu poszkodowanych i rannych,
▪ gaszenia zarzewi ognia,
▪ sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze,
Znajomość w/w zagadnień oraz
poprawność odpowiedzi i działań
praktycznych oceniała komisja konkursowa w składzie: Ryszard Nadowicz
Inspektor OC w Urzędzie Gminy
i Miasta Witkowo, Jolanta Barańska

Komisja najwyżej oceniła następujących zawodników:
1) Antuchowski Adrian 25,5 pkt klasa IILO
2) Popek Anna 24,5 pkt klasa IILO
3) Szmańda Adam 22,5 pkt klasa IITŻ
4) Orchowska Beata 20,75 pkt klasa IITE
5) Kołodziejek Justyna 19,0 pkt klasa IILO
6) Jakubowska Sylwia 19,0 pkt klasa IITE
7) Michalak Sylwia 18,5 pkt klasa IILO
8) Grzechowiak Dominika 17,0 pkt klasa IITE
9) Kistowska Magdalena 17,0 pkt klasa IITŻ
10) Danielczyk Angelika 16,5 pkt klasa IITŻ
11) Depczyńska Marta 16,25 pkt klasa IITE
12) Piekut Paulina 15,5 pkt klasa IITŻ
13)Trzcińska Monika 15,5 pkt klasa IITE
14) Czarnecka Judyta 14,5 pkt klasa IITŻ
15) Szrejman Bożena 14,0 pkt klasa IITŻ
16)Arkońska Justyna 11,5 pkt klasa IITŻ
17) Kistowska Milena 11,0 pkt klasa IITŻ
18) Goll Katarzyna 9,0 pkt klasa IILO

Wiceprezes Zarządu M-G OSP RP,
Bartłomiej Łobodziec Nauczyciel PO/OC
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Witkowie.
Każdy uczestnik konkursu losował 3
kartki z pytaniami, 2 z pytaniem teoretycznym i 1 z pytaniem praktycznym.

Za miejsca od I do IV zawodnicy
otrzymali nagrody książkowe ufundowane i wręczone przez Burmistrza GIM
Witkowo, natomiast nagrodę za
V miejsce ufundowała i wręczyła Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Joanna Czekała.
Dużym zaangażowaniem oraz wkładem pracy w przygotowanie plansz,
pomocy dydaktycznych i fantomów
wykazał się nauczyciel przedmiotu PO/
OC Bartłomiej Łobodziec. Przygotowanie uczestników konkursu pod względem teoretycznym i praktycznym było
na dobrym poziomie.
R. Nadowicz

Podziękowania
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Kołaczkowo składają serdeczne podziękowania Panom: Radosławowi Krajniakowi, Arkadiuszowi Bajerowi, Mieczysławowi Depczyńskiemu i Krzysztofowi Nowackiemu za
odrestaurowanie Figury Najświętszej Marii Panny w Kołaczkowie.

Festyn Rodzinny

Wycieczka do Lednogóry
Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

Organizatorzy - dyrekcja wraz z wychowawcami i pracownikami

mów Alkoholowych dnia 31 maja br. grupa 41 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Witkowie wyjechała na wycieczkę do Lednicy. Dzieci zwie-

Ochronki im. Dzieciątka Jezus - przygotowując rodzinny festyn, liczyli
na ładną pogodę. Niestety kapryśna aura sprawiła wszystkim figla.

dzały skansen na Ostrowie Lednickim, Wielkopolski Park Etnograficzny,
oraz przeszły przez Rybę - Bramę Nowego Tysiąclecia.

Bogaty pakiet atrakcji, który punkt po punkcie, miał być realizowany na
świeżym powietrzu w promieniach czerwcowego słońca, przeniesiony
został do sali widowiskowej Klubu Garnizonowego. Z powodu deszczu
z części propozycji trzeba było po prostu zrezygnować m.in. z przejażdżek bryczką.

Dużą atrakcją dla uczestników
wycieczki było przepłynięcie promem.
Wycieczka
była
przeniesieniem
w czasie do okresu początków Państwa
Polskiego, a później w XIX wiek. Dzieci
nazwały ją lekcją historii.
Dla zobrazowania odczuć uczestników
zamieszczam sprawozdanie z wycieczki
Moniki Zamiary uczennicy klasy 5C ze
Szkoły Podstawowej Nr 2.
Dnia 31 maja byliśmy na wycieczce
w Lednogórze. O godz. 9-tej wyjeżdżaliśmy z Witkowa. Na miejscu czekali na
nas przewodnicy, którzy oprowadzali
nas po skansenie na Ostrowie Lednic-

kim, gdzie prawdopodobnie urodził się
Bolesław Chrobry. Zwiedziliśmy osadę
wczesnośredniowieczną. Podziwialiśmy
figury wojów i konia, które były zrobione z metalu. Później pojechaliśmy do
Parku Etnograficznego. Wchodziliśmy
do zagród i domów z XIX w. Byliśmy
również w kościele. Kiedy zgłodnieliśmy, pojechaliśmy na obiad, który
jedliśmy na dworze.
Na koniec przeszliśmy przez Rybę.
Około godz. 16- tej wróciliśmy do
Witkowa. Chciałabym częściej wyjeżdżać na wycieczki.

W zabawie najważniejszy jest jednak dobry humor, a ten dopisywał
wszystkim, tak, więc festyn, mimo
pochmurnego i deszczowego dnia,
można zaliczyć do udanych. Na początek imprezy nie lada gratka dla maluchów. Przedstawienie opowiadające
o szczęściu na polanie krasnoludków.
Atrakcja tym większa, że w inscenizacji
zagrali pracownicy Ochronki - siostra
Rachela wraz z siostrą Celestyną oraz

doskonale. Widać było, że dokazywanie sprawia im mnóstwo radości,
bowiem uśmiech nie schodził z ich
twarzy.
Emocje wzbudziły też konkursy,
w których uczestniczyli razem z rodzicami. Trzeba przyznać, że organizatorzy postarali się o dostarczenie rywalizującym niezapomnianych wrażeń.
W propozycjach „zmagań z humorem’’
zawodnicy musieli m.in. wykazać się

Sylwia Wędzikowska, Justyna Warkocka, Kamila Mróz, Magdalena Rybicka,
Danuta Jakimowicz oraz Anna Marciniak.
Oczywiście nie mogło obyć się bez
występu bohaterów festynu, czyli
dzieci. Po zaśpiewanej, wspólnie
z przedszkolnymi koleżankami i kolegami, balladzie o dorastaniu przez Amelkę Nowak, mikrofon opanowali najmłodsi. Każde dziecko, w nagrodę za
odwagę i wspaniałą prezentację umiejętności wokalnych, obdarowane zostało słodyczami.
Najwięcej radości wśród pociech
wywołały wspólne harce i swawole.
Dzieci dały upust kondycji fizycznej.
Wraz z siostrami hasały nie tylko po
scenie, ale i po całej sali, bawiąc się

zwinnością i szybkością (konkurencje
z balonami) oraz zmysłem projektanckim (zadaniem rodzica było ,,uszycie’’
z gazet przy pomoc zszywacza modnego ubioru).
Nadmienić należy, że przez cały
czas trwania festynu odbywała się
loteria fantowa. Każdy los wygrywał,
a nagrody były cenne. Wśród nich
m.in. odkurzacz, aparat cyfrowy
i rower. Podziękowania należą się
sponsorom, a tych nie brakowało.
Festyn wspomogło ponad czterdziestu
właścicieli sklepów, firm i zakładów
pracy.
Imprezę poprowadziły: Małgorzata
Paruszewska i Anna Marciniak.

Monika Zamiara.
Krystyna Żok

„Papież o Młodych, Młodzi o Papieżu”
Każdy wie, że w naszej szkole - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych jest wiele młodych talentów. W ostatnim czasie do tego grona dołączyła uczennica klasy II liceum ogólnokształcącego - Anna Popek. Ale od
początku...

Dnia 29 lutego w stolicy wielkopolski - Poznaniu - odbył się pierwszy
etap wojewódzkiego konkursu „Papież
o Młodych, Młodzi o Papieżu”. Jego
organizatorem był Instytut TERTIO
MILLENNIO. Wiele osób z naszej szkoły próbowało swych szans, ale tylko
Annie udało się zakwalifikować do
drugiego etapu. A to dopiero początek
sukcesu…
Przejście
do
drugiego
etapu
w każdym konkursie dla uczestnika jest
wielkim wyróżnieniem. Ale nie wolno

spocząć na laurach. W tym przypadku
zadanie polegało na napisaniu eseju
na jeden z wybranych tematów. Dwa
długie, przerażające tygodnie trwało
oczekiwanie na wyniki… Aż tu nagle Ania jest w czołówce! Pora na finał!
Po dotychczasowych zmaganiach
i trudzie zadanie finałowe mogło dla
biernego obserwatora wydawać się
pestką - wystarczyło obronić swój esej
i podyskutować z komisją. Jednak dla
uczestników był to olbrzymi stres - do
tej pory wiedzę i odczucia przelewali
na papier, w dowolnym czasie, spokojnie, bez stresu. Teraz musieli stanąć
przed jury i mówić, mówić, mówić!
Jednak sądzę, że nikogo nie zaskoczy, że Anna poradziła sobie z tym bez
problemu - zdolna uczennica, mądra
dziewczyna, więc wydaje się rzeczą
oczywistą, że zajęła 3 miejsce w województwie! Gratulujemy!
Sylwia Błach

(na)

„Nasze mocne strony”
Dnia 4 czerwca 2008 roku wyjechaliśmy na 3 - dniowy biwak do Stanicy
Harcerskiej w Gaju. Stanica harcerska w Gaju położona jest w pobliżu
Jeziora Ostrowickiego, w obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
Oddalona 12 km od Witkowa i 27 km od Gniezna, 5 km od największego w wlkp. ośrodka wczasowego - Skorzęcin. Otaczające ją lasy (ponad
3,8 tys. ha) i liczne zbiorniki wodne tworzą niesamowity klimat sprzyjający uprawianiu wszelkich rodzajów turystyki, idealne tereny dla harcerzy.

Nasza wycieczka rozpoczęła się
o godzinie 1100. Wzięło w niej udział
27 uczestników z klasy VI Szkoły Podstawowej i I Gimnazjum. Jesteśmy
również wychowankami świetlicy szkolnej. Naszymi opiekunami i organizatorkami wyjazdu były: wychowawczyni
klasy VI SP - pani Grażyna Pudło; I G pani
Grażyna
Grzybowska ;wychowawczyni świetlicy - pani
Dorota Feręc. Po przybyciu na miejsce
zostaliśmy zakwaterowani w dwóch
pokojach na piętrze. „U Freda” cudnie
bawiły się dziewczęta natomiast

„W Bunkrze” świetnie rozrabiali chłopcy. Następnie zapoznano nas z obiektem i regulaminem stanicy. Spacer po
okolicy był okazją do zapoznania się
z dziwami natury, rodzajem zadrzewienia i przepięknym jeziorem (w którym
niestety nie mogliśmy się kąpać).Sprawdzeniem umiejętności
kulinarnych było przygotowanie samodzielnych posiłków. Z pełnymi brzuszkami ruszyliśmy do boju sprawdzając
swoje umiejętności i sprawność rucho-

wą w rozgrywkach i zabawach sportowo - rekreacyjnych. Zmęczeni, spoceni; bez kontuzji zaczęliśmy przygotowania do wspólnej dyskoteki, dzięki
której mogliśmy wspólnie poznać
swoje umiejętności taneczne. Dyskoteka urozmaicona była zabawami towarzyskimi. Dzięki nim mogliśmy współpracować w grupach, wykazać swoje
możliwości i nawiązać bliższe kontakty.
Zmęczeni, ale zadowoleni przygotowywaliśmy się do „ ciszy nocnej”.
Następny dzień rozpoczęliśmy
gimnastyką poranną, długim spacerem

do pobliskiej wsi Sokołowo w celu
uzupełnienia zapasów. Po powrocie
i przygotowaniu posiłku odbyły się
równoległe turnieje w piłkę siatkową
i piłkę nożną. Zwartą grupą i z wielkim
zapałem rozpoczęliśmy przygotowanie
do wspólnego ogniska. Kolejną wspólną atrakcją były pląsy, konkursy
i wspólne śpiewane znanych i lubianych piosenek. Po tak wyczerpującym
dniu nie pozostało nam nic, jak tylko
wzięcie szybkiego prysznicu i pójście

na zasłużony odpoczynek. Jednak
okazało się, że nie wszyscy byli zmęczeni…
Ostatni dzień wspominamy z żalem,
ponieważ nadszedł czas rozstania.
Przed nami jednak postawiono kolejne,
już ostatnie biwakowe zadanie dotyczące Ogólnopolskiej Kompani Profilaktycznej „ Zachowaj trzeźwy umysł” konkurs dla klas i świetlic pod hasłem
„Odkrywamy nasze mocne strony”.
Z zadania wywiązaliśmy się znakomicie

wzajemnie ze sobą współpracując.
Wychowawczynie dokonały podsumowania biwaku, my wyciągnęliśmy
wnioski na przyszłość.
Uważamy zgodnie, iż czas spędzony
w Stanicy Harcerskiej w miejscowości
Gaj należy uznać za rewelację roku
szkolnego 2007/2008.
Nigdy nie zapomnimy tych wspaniałych
dni.
Zespól Szkolno - Przedszkolny
im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie

Wycieczka do Wrocławia
Dnia 29 kwietnia odbyła się długo wyczekiwana przez uczniów należących do Szkolnego Klubu Europejskiego „Eurooptymista” wycieczka. Po
długich i wyczerpujących naradach podjęto decyzję - jedziemy do Wrocławia! Hasłem przewodnim stało się pytanie: „Co pokazałbyś obcokrajowcowi, który odwiedza nasz kraj?”.

Propozycji oczywiście było wiele, tak
jak i miejsc, które uczestnicy zwiedzili Panorama Racławicka, gdzie wysłuchano wciągającej, pełnej napięcia i grozy
relacji z bitwy, Ostrów Lednicki, Stare
Miasto, z masą straganów z kiczowatymi, ale jakże uroczymi pamiątkami,
w końcu katedra, z której wieży można
było obserwować panoramę całego
miasta. Wszystko zostało doprawione
urzekającym klimatem miasta, poczuciem cofania się w czasie i, oczywiście,
doskonałymi przewodnikami, których
aż chciało się słuchać. Oficjalnej odpo-

wiedzi na hasło wycieczki nie znaleziono - każdy zakochał się w innym miejscu. Jednak wszyscy jednogłośnie
uznali: Kochany obcokrajowcu, jak
zwiedzać Polskę, to tylko Wrocław!
Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klas: IIIa Technikum Ekonomicznego, I Technikum Informatycznego
i II Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie, a opiekunami Panie:
K. Popielec-Sturmer, M. Błaszak,
J. Nowakowska
Sylwia Błach

Witaj „Przygodo”
W dniach 1 - 4 czerwca młodzież z Gimnazjum im. Adama Borysa
uczestniczyła w IX edycji Ogólnopolskiej Giełdy Turystycznej
„Przygoda”, która odbyła się w Szczecinie. Uczniowie z naszej szkoły
jako jedyni reprezentowali województwo wielkopolskie na tej imprezie.

Szneki z glancem, rogale marcińskie, zimne nóżki w galarecie, babka
poznańska i chleb ze smalcem to niektóre rarytasy przygotowane przez
uczniów z Witkowa. Kulinaria te znalazły się na przygotowanym stoisku,
w ramach udziału w konkursie „Region
w zmysłach”. Zamierzeniem tego
konkursu było takie przygotowanie
stoiska swojej gminy i powiatu, aby

oddziaływać na zmysły. Młodzi turyści
bardzo poważnie podeszli do swoich
obowiązków.
Przygotowali
szereg
materiałów reklamowych promujących
Gminę Witkowo oraz pozyskano liczne
foldery, widokówki, mapy z urzędu
Gminy i Miasta Witkowo, ze Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie, Urzędu
Miejskiego oraz organizacji turystycznej „Szlak Piastowski”. W ten sposób
oferta turystyczna na stoisku była
bardzo bogata. Uczniowie przy stoisku
byli ubrani w stroje ludowe, które
zostały wypożyczone z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
w
Witkowie.
Podczas oceny stoiska przez jurorów
musieli
potrafić
przekonać
ich,
że warto przyjechać do naszej gminy
i powiatu. Poza tym, na stoisku oddziaływano poprzez śpiew (przyśpiewki

ludowe, „Oda do pyry”) oraz tańce.
Stoisko nasze cieszyło się ogromną
popularnością, a materiały rozchodziły
się jak „ciepłe bułeczki”.
Drugim konkursem, w którym wzięli
udział Witkowianie to „Pasje regionu”.
Konkurs ten polegał na prezentacji
scenicznej. Uczniowie musieli w ciągu
10 minut zaprezentować najważniejsze
atrakcje swojej małej ojczyzny.
W konkursie „Region w zmysłach”
uczestniczyło w sumie 17 szkół
z różnych zakątków Polski, natomiast
w „Pasjach regionów” było ich 10.
W rywalizacji końcowej okazało się, że
uczniowie z Gimnazjum w Witkowie
otrzymali wyróżnienia za oba konkursy. Nagrodą dla uczniów i ich opiekunów jest pobyt latem w schronisku
górskim „Klimczok”. Należy stwierdzić,
że jest to niewątpliwy sukces naszych
uczniów, tym bardziej, że w imprezie
ogólnopolskiej tego typu uczestniczyli
po raz pierwszy. Witkowskie gimnazjum reprezentowane było przez
uczniów: Kowalik Daria, Purat Maciej
(z klasy II „e”), Rachelska Maja, Robaszkiewicz Kinga (kl. II „f”), Binkiewicz Izabella, Spławski Karol (kl. II
„g”), Nowicki Bartłomiej z kl. III „b”.
Opiekunami i odpowiedzialnymi za
przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach byli: p. Elżbieta Drozdowska (nauczyciel muzyki) oraz p.
Tomasz Majchrzak (nauczyciel geografii).
Organizatorami „Przygody” było
Centrum Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Szczecinie oraz Forum
Turystyki Regionów. W zmaganiach
konkursowych wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Turystyki i Sportu oraz
władze Szczecina, marszałek województwa
zachodniopomorskiego,
którzy byli fundatorami różnorodnych
nagród dla laureatów i wyróżnionych.
Udział młodzieży z Witkowa na
GiełdzieTurystycznej był możliwy dzięki
wsparciu
finansowemu
lokalnych
sponsorów. W tym miejscu, opiekun

Grupy Turystycznej „Siedem” - Tomasz
Majchrzak składa serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, firmom,
osobom prywatnym, które przyczyniły
się do wyjazdu gimnazjalistów: Urząd
Gminy i Miasta Witkowo, Wydział
Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Wydział Promocji
i Innowacji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Konsorcjum Budowlane „Anbud”
z Witkowa,
Spółka
ALCO-PEGRO
z Kołaczkowa, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Witkowa, Organizacja

księgarnia „Piast”; Ewelina Nowacka salon „Gabi”; Elzbieta Michalak - sklep
„Emma”; Urszula Grzechowiak - sklep
„Santa”; Elżbieta Sucholas - sklep
„Bławaty”; TIM. Marek i Tomasz Szeszyccy; Justyna Nowakowska - salon
urody „Gracja”; Karolina Nowakowska
- mała gastronomia; Andrzej Sikorski sklep „As w obuwiu”; Małgorzata
Adamczyk - „Atlanta”; Sylwia Musidlak
- Kwiaciarnia-Ogrodnictwo; Ryszard
Krakowiak - sklep wielobranżowy;
Mateusz Dzieciuchowicz - Centrum

Turystyczna „Szlak Piastowski” z Gniezna, Rada Rodziców z Gimnazjum w
Witkowie, dyrekcja Gimnazjum w
Witkowie; Katarzyna Wojtyra. Sklep
EURO-SAM, Kinga Marszałek - Kwiaciarnia „Kinga”, Grażyna Szymczak sklep odzieżowy „Zuzia”; Kazimierz
Kiełczowski - zakład jubilerski, Anna
Kolasińska - „Pupilek”, Krystyna Klebańska - apteka, Zofia Janaszek -

Ogrodnicze GARDEN; Agnieszka Imbierowicz - „Awanti”. Podziękowania
należą się także nauczycielom ,którzy
przygotowali dekoracje: Monika Ottenburger, Iwona Nadowicz-Mróz, Lilianna
Suborska oraz tym, którzy przygotowywali inne niezbędne rekwizyty: Anna
Rachelska, Maria Alwin, Marta Majchrzak, Anita Pieczyńska.
(na)

Warsztaty dotyczące narkomanii
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w dniach 28.- 29. 04.2008r. dla uczniów klas I i II
(zajęcia przeprowadzono indywidualnie dla każdej klasy) Gimnazjum
im. A. Borysa w Witkowie zorganizowano warsztaty dotyczące narkomanii.
Warsztaty poprowadziła Pani Joanna
Biskup - szkoleniowiec ds. profilaktyki
uzależnień. Zajęcia miały na celu

uświadomienie młodzieży zagrożeń
wynikających z zażywania narkotyków.
M. Polak

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Wizyta w Hiszpanii
Przedstawiciele

Stowarzyszenia

Światowid

odbyli

wizytę

roboczą

w Hiszpanii u zaprzyjaźnionej LGD Terra Chá. Głównym celem wizyty
było zapoznanie się ze stanem przygotowań strony hiszpańskiej do
nowego okresu finansowania na lata 2007-2013.

Wizyta w AGADER (regionalne
Ministerstwo Rolnictwa) pozwoliła na
zapoznanie się z przyjętymi rozwiązaniami i stanem zaawansowania prac.
Mieliśmy okazję przyjrzeć się również
wielu udanym inwestycjom zrealizowa-

nym ze środków Leader pozyskanych
w poprzednim okresie finansowania.
Zobaczyliśmy innowacyjne sposoby na
podnoszenie atrakcyjności turystycznej
regionu poprzez uruchomienie systemu informacji turystycznej w terenie
z wykorzystaniem najnowocześniejszych zdobyczy techniki. Zaprezentowano nam również podejmowane
działania na rzecz zrównoważonego
rozwoju regionu oraz szeroko zakrojonej promocji produktu lokalnego,
w tym produktów certyfikowanych,
oraz tradycyjnych receptur.
Drugim ważnym celem wizyty było
poszukiwanie możliwości nawiązania
współpracy w zakresie promocji polskiego odcinka szlaku św. Jakuba.
Spotkania
najpierw
z p r z e d s ta w ic ie l am i X A C O B E O
(instytucja zajmująca się promocją
szlaku), a następnie z przedstawicielami Wydziału Inżynierii Rolno-Leśnej
Uniwersytetu Santiago de Compostela
w kampusie uniwersyteckim w Lugo pozwoliły nam przyjrzeć się, w jaki
sposób podejmować i prowadzić działania promujące szlak i region w perspektywie długoterminowej, oraz jak
oceniać ich skuteczność. Były to też
okazje do podzielenia się cennymi
spostrzeżeniami, jako że wiele z przyjętych w Hiszpanii rozwiązań można by
zaadoptować do warunków polskich
bez uszczerbku dla specyfiki odcinka
szlaku św. Jakuba przebiegającego
przez powiat gnieźnieński i jego stolicę.

W dniu 12 maja odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja
dokonała kontroli Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie przed sezonem
oraz kontroli obiektów sportowych na
terenie gminy.
W dniu 19 maja odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego.
Komisja
oceniła sytuację finansową Gimnazjum
w Witkowie oraz Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie. Zapozna-

zwołana na wniosek Burmistrza Gminy
i Miasta, w związku z koniecznością
podjęcia dwóch uchwał. Podjęte przez
Radę uchwały dotyczyły:
- wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody odnośnie
uchwały Nr XII/115/08 Rady Miejskiej
dot. stołówek szkolnych (uchwała Nr
XIV/131/08);
- zmian w budżecie gminy i miasta na
2008r. (uchwała Nr XIV/132/08).

Posiedzenie Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
no się również z planami remontowymi
placówek
szkolnych
na
2008r.
i z informacją o przygotowanych przez
Gminę i odbytych przetargach.
W dniu 20 maja odbyło się posiedzenie Komisji Szkolnictwa, Kultury,
Sportu i Opieki Społecznej. Komisja
zapoznała się z wydatkami w oświacie
za I kwartał 2008r. i planami remontowymi placówek szkolnych. Dokonano
również wizji lokalnej w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Witkowie. Na

W dniu 26 maja odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Porządku
Publicznego. Głównym tematem posiedzenia były zagadnienia związane
z ochroną środowiska. Komisja kontrolowała stan obrzeży jezior i teren
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
W dniu 30 maja odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania

Arletta Różańska

Targ Wiejski Produktu Lokalnego i Tradycyjnego
Dnia 24 maja 2008 r. na terenie Małego Skansenu w Dziekanowicach
odbyła się druga edycja Targu Wiejskiego Produktu Lokalnego
i Tradycyjnego, zorganizowana przez Stowarzyszenie Światowid
w porozumieniu z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Wśród wspaniałych wyrobów zaprezentowanych przez zaproszonych
wystawców, znaleźć można było m.in.
pyszne kiełbasy, szynki, kaszanki,
a także pasztet i salceson. Nie zabrakło
również ryb wędzonych oraz w occie,
jak również różnych odmian miodu
i wyrobów z wosku pszczelego. Zakupić można było płody rolne, chleb żytni
oraz drożdżowy placek z rabarbarem.
Na stołach wystawowych znalazły się
także rękodzieła i wyroby rzemiosła,
w tym m.in. haftowane torby, serwety,
obrusy, ręcznie malowane szkło, bukie-

ciki z kwiatów, pamiątki z drewna,
gliniane garnki i donice. Dużą popularnością cieszyły się szczotki z włosia
końskiego oraz wyroby ze sznurka,
które były nowością w tej edycji targu,
figurki z masy solnej oraz oryginalne
etui na telefon komórkowy zaskakiwały kupujących. W sprzedaży znalazły
się także drzewa i krzewy oraz piękne
kwiatki doniczkowe i pamiątki. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na
kolejną edycję targu.
Monika Gramza

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego
spotkaniu z p. Alicją Wentland - Dyrektorem
Ośrodka
Kultury,
Sportu
i Rekreacji omówiono m.in. stan obiektów sportowych na terenie miasta
i gminy. Ponadto z wychowawczyniami
Świetlicy Środowiskowej - p. Krystyną
Żok i p. Aleksandrą Sawa dyskutowano
nt. działalności Świetlicy.
W dniu 26 maja odbyła się XIV
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej,

Porządku Publicznego. Uczestniczący
w posiedzeniu: p. Alicja Wentland Dyrektor OKSiR w Witkowie oraz p.
Piotr Cejman - Komendant Komisariatu
Policji przedstawili informację o przygotowaniu Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie do sezonu letniego pod
kątem porządku, czystości i bezpieczeństwa publicznego.
(B.R.M.)

Terminarz posiedzeń

DNI WITKOWA

27-29 czerwca 2008
Piątek 27 czerwca
16.30 - X Międzypowiatowy Przegląd Piosenki Strażackiej - Plac
Targowy
18.00 - Promocja książki „Powiat witkowski w okresie Rewolucji
Niemieckiej 1918/1919" - Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie
20.00 - 24.00 Dyskoteka dla młodzieży - Plac Targowy

czerwiec 2008r.
1.
2.
3.
4.
5.

Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Sesja

Niedziela 29 czerwca
12.00 - Msza św. - Kościół p.w. św. Mikołaja w Witkowie
7.00 - Zawody wędkarskie - Jezioro Białe w Skorzęcinie
16.00 - Prezentacja estradowa Młodzieżowego Domu Kultury
z Gniezna - Plac Targowy
17.00 - Gminny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży - Plac Targowy
19.00 - Występ Zespołu „My Młodzi”.
19.30 - Występ gwiazdy wieczoru „Norbi” - Plac Targowy
21.00 - Zabawa taneczna - gra zespół muzyczny „SYNTEZA MIX”

Imprezy Towarzyszące
- Gminny Konkurs „WITKOWO - MOJE MIASTO",
- Gminny Konkurs Ortograficzny „ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII”,
- Zawody strzeleckie z wiatrówki (niedziela),
- Wystawa i pokaz Klubu Modelarskiego „Sokół” (niedziela),
- Wystawa militariów wojskowych,
- Symultana szachowa - sekcja szachowa „JURAND" (niedziela),
- Wystawa Koła Hafciarskiego „Róże”,
- Konkurencje sprawnościowe dla dzieci i młodzieży,
- Wystawa „140 lat na Straży Miasta i Polskości” - Sala Historii,
- Stoisko informacyjne Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu oraz Gazowni Poznańskiej,
- Bicie monet okolicznościowych.

17
23
24
25
30

czerwca
czerwca
czerwca
czerwca
czerwca

(wtorek) godz. 8,30
(poniedz.) godz. 9,00
(wtorek) godz. 10,00
(środa) godz. 9,00
(poniedz.) godz. 13,00

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,

Sobota 28 czerwca
10.00 - Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej 6 osobowej - Stadion
Miejski
15.00 - Rozpoczęcie pikniku powitanie
15.05 - Zaproszenie dzieci do zabawy
15.10 - Występ przedszkolnego zespołu artystycznego z Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie
15.00 - TURNIEJ DARTA z udziałem Wicemistrza Polski
15.25 - Blok konkursowy dla dzieci
16.30 - Występ szkolnego zespołu artystycznego „Kleks” ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Witkowie
16.50 - Program w wykonaniu poznańskiego Teatru Teatr Variate
17.30 - Pokazy strażackie OSP Witkowo
18.00 - Prezentacja kartonowego statku
18.15 - Dyskoteka dla dzieci
19.20 - Program artystyczny wraz z konkursami
19.50 - Występ zespołu Rajlender
20.20 - „Plewa Show" autorski występ Piotra Plewy
21.00 - Występ gwiazdy wieczoru Małgorzaty Ostrowskiej - Plac
Targowy
22.30 - zabawa przy muzyce
23.00 - pokaz światła i dalszy ciąg zabawy

Rewizyjna
Rolnictwa…
Szkolnictwa…
Finansów…

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą

Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniach 2 i 4 czerwca 2008r.
WYWIESZONE ZOSTAŁY WYKAZY NIERUCHOMOŚCI,
POŁOŻONYCH W WITKOWIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ I WYDZIERŻAWIENIA
W DRODZE PRZETARGU
KOMUNIKAT
zbiórka sprzętu

Elektrycznego i Elektronicznego
Dnia 19 lipca 2008r. (sobota) na terenie miasta Witkowo odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,
Sprzęt audiowizualny,
Sprzęt oświetleniowy z wyłączeniem żarówek,
Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych.

Zużyty sprzęt mieszkańcy gminy mogą oddawać nieodpłatnie w
wyznaczonych punktach. Sprzęt odbierany będzie przez firmę Elektro Recykling oznakowanym samochodem.

w godz. od 900 do 1015
na parkingu przy ul. Jasnej (przy Przedszkolu)
w godz. od 1030 do 1145
na placu przy ul. Kosynierów Mił. (po byłym POM)
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