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Uroczystość Święta Narodowego 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja w całym kraju odbywały się uroczystości patriotyczne z okazji dwieście
dwudziestej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tak samo było w Witkowie,
gdzie mieszkańcy zebrali się pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, by
uczcić jedno z najdonioślejszych wydarzeń w historii Polski.
Witkowskie obchody święta narodowego
rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej
w intencji ojczyzny, która odbyła się w kościele

pod wezwaniem św. Mikołaja w Witkowie. Po
mszy wszyscy zebrani udali się pod pomnik
Powstańców Wielkopolskich, gdzie miały
miejsce główne uroczystości z udziałem
Kompanii Honorowej Wojska Polskiego,
pocztów sztandarowych, władz

samorządowych oraz zgromadzonych
mieszkańców miasta. Spotkanie patriotyczne
rozpoczął burmistrz Gminy i Miasta Witkowo-

zaakcentował także potrzebę pamięci
o symbolach narodowych i pielęgnowania
historii naszej ojczyzny. Odniósł się również do
radosnych chwil związanych z beatyfikacją
Jana Pawła II. Na zakończenie swojego
przemówienia życzył wszystkim zebranym

pt.: „Podróż do przeszłości”, który wykonali
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3
w Witkowie. Poprzez śpiew i wiersze
przypomnieli oni zebranym trudną historię
powstania drugiej na świecie, a pierwszej
w Europie konstytucji.

aby przyszłość była czasem spokoju
i sprawiedliwości społecznej.
Następnie przedstawiciele władz miasta,
szkół, związków kombatanckich, straży
pożarnej i wojska złożyli okolicznościowe
wieńce pod pomnikiem Powstańców
Wielkopolskich. Kolejnym punktem
uroczystości był montaż słowno - muzyczny

Na zakończenie zespół śpiewaczy
„My Młodzi” przedstawił własny program
artystyczny, na który składały się pieśni
patriotyczne. Po spotkaniu pod pomnikiem
wszyscy chętni udali się do sali historii gdzie
mogli zapoznać się z wystawą pt.: „Sowieckie
piekło 1939- 1956”.

Krzysztof Szkudlarek, który w swoim
przemówieniu przypomniał o historii
powstania drugiej na świecie konstytucji oraz
podkreślił jak ważną rolę spełniła ona
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego
i umacnianiu niepodległości Polski. Burmistrz
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IV Sztafeta Trzeźwościowa Powiatu Gnieźnieńskiego
W niedzielę 17 kwietnia przez powiat gnieźnieński biegła Sztafeta Trzeźwościowa, zorganizowana już po raz czwarty
przez Trzemeszeński Klub Abstynenta i miejscową Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Głównym celem imprezy było zwrócenie
uwagi na problem alkoholowy, ale także
promocja zdrowego stylu życia i biegania jako
wspaniałej formy spędzania wolnego czasu. To
także promocja gmin powiatu

oraz samego powiatu, co oznacza, że impreza
przyjęła się i jest potrzebna. - Nowością w tym
roku jest uczestnictwo w sztafecie także
rowerzystów i osób uprawiających nordic
walking. Działając w ruchu trzeźwościowym

gnieźnieńskiego i ich walorów turystycznych,
krajoznawczych i historii - mówi Dariusz
Jankowski, pomysłodawca imprezy oraz
p r e z e s Tr z e m e s z e ń s k i e g o K l u b u
Abstynenckiego.
Dariusz Jankowski podkreśla, że
w organizację sztafety angażują się wszystkie
samorządy gmin powiatu gnieźnieńskiego

wielokrotnie spotkałem się z taką sytuacją,
że osoby wychodzące z nałogu kierują właśnie
swą energię na aktywność fizyczną. Dlatego
chciałbym, aby nasza sztafeta rozrosła
się i być może do współpracy uda nam
się namówcie także ościenne powiaty - mówi
D. Jankowski, oraz miłośników innej formy
ruchu na świeżym powietrzu.

Sztafeta wyruszyła tuż po dziewiątej spod
bazyliki trzemeszeńskiej, gdzie najpierw
uczestnicy biegu zapalili na ołtarzu świecę
w intencji trzeźwości. Po drodze biegacze
oddali hołd Janowi Kilińskiemu, składając pod
jego pomnikiem wiązankę kwiatów, tutaj
także kilka słów popierających inicjatywę
przekazał zebranym Krzysztof Dereziński,
burmistrz Trzemeszna oraz Wiesław Pokorski,
przewodniczący Rady Miejskiej, któremu
towarzyszyli radni: Eleonora Mądra, Zbigniew
Matelski i Michał Michalak.
Każdy biegacz został wyposażony
w piękne zielone koszulki z logo imprezy.
Trasa sztafety biegła poprzez gminy powiatu

gnieźnieńskiego począwszy od Trzemeszna,
poprzez Witkowo, Niechanowo, Żydowo,
Czerniejewo, Pawłowo i Gniezno. Druga nitka
sztafety została wyznaczona przez
miejscowości: Sokolniki, Kłecko, Waliszewo,
Łubowo z metą w Gnieźnie. W poszczególnych
miastach biegacze zapalali w kościołach
świece oraz składali wiązanki kwiatów
w ważnych miejscach historycznych.
W Witkowie uczestników sztafety przywitał
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burmistrz Krzysztof Szkudlarek, jego
zastępca, Marian Gadziński oraz Bogusław
Mołodecki, przewodniczący Rady Miejskiej
i ks. Stanisław Goc, proboszcz witkowskiej
parafii.
Biegacze wspólnie z dopingującymi
uczestników sztafety i władzami miasta
spotkali się przy pomniku Powstańców
Wielkopolskich i pomniku Jana Pawła II , aby
złożyć kwiaty i zapalić znicz. Świecę zapalili
też w kościele św. Mikołaja.
- Dziękuję za wspaniałe przyjęcie, ta
impreza jest przykładem współpracy
sąsiednich gmin - Witkowa i Trzemeszna, nie
mogło więc zabraknąć Witkowa na trasie
sztafety. Sztafeta to nie tylko zwrócenie uwagi
na trzeźwość społeczeństwa, ale także na
aktywność, bo ona jest szalenie ważna. Jest to
forma spędzenia wolnego czasu - mówił
Dariusz Jankowski, zastępca burmistrza
Trzemeszna, prezes trzemeszeńskiego Klubu
Abstynenckiego. Bardzo się cieszę, że po raz
czwarty mamy możliwość razem z Wami
manifestować problem, z którym wielu ludzi
nie może sobie poradzić. Ten bieg jest
zwróceniem uwagi na problem naszego
społeczeństwa, jest to w pewnym stopniu
manifestacja trzeźwości, ale także
promowanie zdrowego stylu życia - powiedział
K. Szkudlarek.
Burmistrz, gratulując pomysłu, zapewnił,
że będzie zawsze wspierał tego typu

inicjatywy. - Cieszy fakt, że jesteście sztafetą
pokoleniową, bo spotykacie się przy pomniku,
a pomnik to pokolenia, które walczyły kiedyś i
walczą teraz, a dzisiaj tworzą klimat wolności mówił ks. Stanisław Goc.
Ogółem w imprezie wzięło udział około
200 osób. Akcje wsparło także Starostwo
Powiatowe w Gnieźnie.
(na)
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Wielkanocny Turniej klas I- III Szkół Podstawowych
W sobotę 16 kwietnia br. w hali sportowej przy Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie odbyła się ósma edycja Wielkanocnego Turnieju klas I - III Szkół
Podstawowych. Imprezę zorganizował: Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Placówki Oświatowe.

Nie zabrakło sportowej rywalizacji, dobrej
zabawy i tego na co najbardziej czekały dzieci
czyli wielkanocnych prezentów. Celem
tegorocznego turnieju było upowszechnienie
kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz
zapewnienie czynnego wypoczynku
i współzawodnictwa sportowego w myśl hasła:
„Wychowanie poprzez sport- edukacją jutra”.
Punktualnie o godz. 15.00 hala sportowa
zapełniła się najmłodszymi sportowcami,
którym towarzyszyli gotowi do głośnego
dopingu rodzice. Do tegorocznych zmagań
przystąpili uczniowie czterech szkół

podstawowych z terenu gminy Witkowo
tj. Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły
Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej
w Gorzykowie oraz Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie. Turniej
rozpoczął się od tradycyjnego przemarszu
uczestników, po którym uroczystego otwarcia
imprezy dokonał Krzysztof Szkudlarek.

Burmistrz powitał obecnych na hali
zawodników, radnych Rady Miejskiej,
dyrektorów placówek oświatowych oraz
wszystkich zgromadzonych. Złożył również
dzieciom życzenia wielkanocne i przypomniał,
że udział w turnieju to sportowa rywalizacja,
ale przede wszystkim szansa do spotkań
i doskonałej zabawy. Po uroczystym otwarciu
przyszedł czas na rozgrzewkę pod czujnym
okiem nauczycieli wychowania fizycznego.
Tak przygotowani uczniowie mogli rozpocząć
zmagania drużynowe, które odbywały się
w trzech kategoriach wiekowych. Konkurencje

przygotowane zostały dla klas I, II i III tak, by
poziom ich trudności odpowiadał uczniom.
Przystępujące do zmagań drużyny składały
się z dziesięciu sportowców oraz jednego
rodzica. Jako pierwsi rywalizację rozpoczęli
uczniowie klas pierwszych, na których czekały
takie konkurencje jak: slalom matematyczny,
tor przeszkód czy wieszanie prania.

5-2011

str. 4

Rozgrywki przygotowane przez
organizatorów były różnorodne i wymagały
połączenia sprawności fizycznej z umysłową.
Starsi uczniowie musieli sprawdzić się
w trudniejszych konkurencjach, takich jak:
balonowy wyścig, sadzenie ziemniaków,
sztafeta z kołami „hula hop” czy wyścig
formuły 1.

Ósma edycja Wielkanocnego Turnieju Szkół
Podstawowych zakończyła się sukcesem.
Młodzi sportowcy mieli okazję do rywalizacji
oraz doskonałej zabawy w gronie
rówieśników, a wszyscy zgromadzeni
widzowie w miłej atmosferze spędzili sobotnie
popołudnie. Na następną edycję turnieju
przyjdzie nam czekać kolejny rok.

Podczas trwania turnieju nie brakowało
dobrej zabawy i sportowych emocji. Najlepiej
wiedzą o tym rodzice, którzy także dawali
z siebie wszystko nie tylko gdy dopingowali
swoje pociechy, ale także gdy brali czynny
udział w konkurencjach. Na zawodników po
zakończeniu zmagań czekały pamiątkowe
medale oraz paczki z wielkanocnymi
prezentami. Dodatkowo każda szkoła
otrzymała talon w wysokości 300 zł na zakup
sprzętu sportowego. Wszyscy zgromadzeni na
imprezie mogli zajadać się słodyczami
rozdawanymi przez wielkanocne zające
i podziwiać piękną oprawę plastyczną
przygotowaną przez Monikę Ottenburger,
Liliannę Suborską oraz Iwonę NadowiczMróz.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do
pomocy w zorganizowaniu turnieju.
Dziękujemy między innymi całej ekipie
sędziowskiej z Panem Czesławem
Nowaczykiem i Panem Pawłem Piniarskim na
czele za opracowanie, przygotowanie
i sprawny przebieg poszczególnych
konkurencji sportowych. Paniom: Iwonie
Nadowicz-Mróz, Monice Ottenburger
i Liliannie Suborskiej za piękną dekorację
plastyczną, a Pani Elżbiecie Dominiak za
opiekę medyczną. Osobne podziękowanie
kierujemy do „ZAJĄCZKÓW”. Ich obecność
sprawiła wiele radości najmłodszej części
witkowskiego społeczeństwa.
(na)

Obchody Powiatowego Dnia Strażaka

Koncert dziękczynny
za dar beatyfikacji Jana Pawła II

W sobotę 7 maja br. w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie odbyły się
obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Wzięły w nim udział delegacje wszystkich
zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Gnieźnieńskiego oraz
Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

W poniedziałek wielkanocny w kościele p.w. św. Mikołaja w Witkowie odbył się
koncert dziękczynny za dar beatyfikacji Jana Pawła II. Mieszkańcom Gminy
Witkowo zaprezentowała się Viola Brzezińska, która wraz ze swoim zespołem
wykonała cały szereg autorskich utworów.

Organizatorami zbiórki byli: Prezes Zarządu
Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie - dh Jacek
Kowalski, Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Gnieźnie mł. bryg. Marek Wegner oraz Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo- Krzysztof Szkudlarek.
Uroczystości rozpoczęły się kilka minut
przed godziną dwunastą od przemarszu
pododdziałów i pocztów sztandarowych do
kaplicy nad Jeziorem Białym, gdzie odbyła się
msza święta sprawowana przez kapelana
strażaków archidiecezji gnieźnieńskiej.
Po mszy, podczas której podziękowano za
kolejny szczęśliwy rok służby odbyła się

odebrało z rąk dowódców oraz zaproszonych
gości awanse na wyższe stanowiska, a
kolejnych jedenastu uhonorowanych zostało
brązowymi odznakami „Zasłużonych dla
Ochrony Przeciwpożarowej” i „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”. Następnie przyznano także
nagrody specjalne. W kategorii „Strażak OSP
roku 2010” wyróżnienie otrzymał Mariusz
Janowicz, tytuł działacza roku OSP przypadł
Zdzisławowi Michałowskiemu, a na najlepszą
gnieźnieńską OSP roku wybrano jednostkę
OSP z Niechanowa. W imieniu wszystkich
odznaczonych i wyróżnionych podziękowania
złożył mł. bryg. Artur Stempniewicz.

uroczysta akademia. Jej otwarcia dokonał
Komendant Powiatowy PSP - mł. bryg. Marek
Wegner, który podziękował wszystkim
strażakom za ich ofiarną pracę oraz powitał
zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się
min.: Jacek Kowalski - Prezydent Miasta
Gniezna, Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak, senator RP - Piotr Gruszczyński,
posłowie: Tadeusz Tomaszewski, Zbigniew
Dolata oraz Paweł Arndt, Lech Janiak Zastępca Wojewódzkiego Komendanta PSP,
Zdzisław Kujawa - Przewodniczący Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego, Krzysztof
Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo.
Kolejnym punktem ceremonii było
wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz nadanie
wyższych stopni strażakom Państwowej Straży
Pożarnej. Prawie dwudziestu strażaków

Kiedy przyznano wszystkie wyróżnienia
i awanse przyszedł czas na przemówienia
zaproszonych gości. Strażakom za kolejny rok
ciężkiej pracy w służbie drugiemu człowiekowi
podziękowali min.: Jacek Kowalski - Prezydent
Miasta Gniezna (Prezes Zarządu Powiatowego
OSP RP), w imieniu parlamentarzystów poseł
Tadeusz Tomaszewski, starostwa Dariusz Pilak.
Serdeczne życzenia i podziękowania za
ofiarność strażaków wyraził również Krzysztof
Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo.
Po przemówieniach dowódca uroczystości
złożył meldunek o jej zakończeniu, po czym
wyprowadzono poczty sztandarowe.
Następnie wszyscy strażacy wraz z gośćmi
udali się na Orlą Górę, gdzie odbył się festyn
strażacki.
(W.D.)

Kilka minut przed godziną 17.00 witkowski
kościół zapełnił się po brzegi. Witkowianie
tłumnie przybyli na koncert zorganizowany
przez miejscową parafię oraz Urząd Gminy
i Miasta Witkowo. Zgromadzona publiczność
z niecierpliwością czekała na rozpoczęcie
występu Violi Brzezińskiej - laureatki znanego
programu telewizyjnego - „Szansa na sukces”.
Wokalistce, która ma na swoim koncie

własnymi refleksjami dotyczącymi życia
codziennego, roli jaką odegrał w ich życiu
Ojciec Święty, jak i istoty świąt wielkanocnych.
Na zakończenie koncertu artyści wraz
z publicznością zaśpiewali ulubioną pieśń Jana
Pawła II czyli „Barkę”, po czym wykonawcy
podziękowali organizatorom: parafii
św. Mikołaja, władzom samorządowym, oraz
żywo reagującej publiczności.

występy na festiwalu w Opolu oraz współpracę
z takimi osobistościami świata muzyki jak
Jacek Cygan czy Piotr Rubik towarzyszył
zespół tworzony przez: Bartka Milczarka,
Jacka Leśniewskiego, Michała Maliszewskiego
i Marcina Riege. Artystka prawie dwie
godziny wykonywała utwory ze swojej
najnowszej płyty pt.: „Przystań”, a każdy
z nich nagradzany był gromkimi brawami od
zgromadzonej publiczności. Członkowie
zespołu dzielili się również z zebranymi

Koncert zakończył się niewątpliwym
sukcesem. Zgromadzeni na pewno na długo
zapamiętają silny głos Violi Brzezińskiej, który
wypełniał mury witkowskiego kościoła.
Koncert był dobrą okazją do miłego spędzenia
świątecznego popołudnia a zarazem
możliwością do złożenia hołdu największemu
z Polaków - Janowi Pawłowi II.
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II edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej
na Sztucznej Trawie rozpoczęta
W minioną niedzielę (8 maja 2011 roku) na boisku wielofunkcyjnym ORLIK2012 w Witkowie przy ulicy Wrzesińskiej odbyła się pierwsza runda II edycji
Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie, która odbywa się pod
patronatem Burmistrza Gminy i Miasta - Krzysztofa Szkudlarka.

W rozgrywkach bierze udział 10 drużyn,
w tym 6 sołectw: Mielżyn, Ćwierdzin,
Kamionka, Chłądowo, Kołaczkowo,
Małachowo oraz zespół Osiedla Nr 4, zespół R10 Witkowo, drużyna „QMPLE” i drużyna
Zakładu Poprawczego w Witkowie.

a poszczególne mecze odbywają się w soboty
i w niedziele od godz.16,oo.
Po pierwszej kolejce spotkań na
prowadzeniu jest drużyna Osiedla Nr 4, drugie
miejsce zajmuje Sołectwo Małachowo,
a trzecie Sołectwo Mielżyn.

Głównym celem tych rozgrywek jest
krzewienie kultury fizycznej poprzez
popularyzację gry w piłkę nożną na sztucznej
trawie, propagowanie aktywnego spędzania
wolnego czasu i integracja środowisk w myśl
hasła: „NIE LICZY SIĘ WYNIK - LICZY SIĘ
UDZIAŁ”.

Uroczystego rozpoczęcia rozgrywek
dokonał Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof
Szkudlarek, który między innymi powiedział,
że cieszy się z tak dużego zainteresowania tą
dyscypliną sportu. Nadmienił, że piłka nożna
to dyscyplina Nr 1 w Witkowie o czym świadczy
duża aktywność zawodników i publiczności.
Podziękował za przystąpienie drużyn do
rozgrywek i życzył, by sędziowie prowadzący
rozgrywki nie mieli dużo pracy, a mecze
odbywały się przy zachowaniu zasady „fair
play”. Wszystkie mecze sędziować będą Panowie Jan Szturomski i Marian
Szczepaniak, opiekę medyczną sprawować
będzie Pan Artur Trząski, a sekretarzem
i sędzią technicznym będzie Pan Stanisław
Antoszczyszyn.

Głównymi organizatorami są: Urząd
Gminy i Miasta, sołtysi gminy oraz
przewodniczący zarządów osiedli. Rozgrywki
Ligi potrwają do dnia 18 czerwca 2011 roku,

(S.A.)
Terminarz spotkań dostępny na www.witkowo.pl
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Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
„Dziś ekologia modne słowo, przyrodę
wszyscy chcemy mieć zdrową. Jej strażnikami
się ogłaszamy, od dziś przyrodzie my
pomagamy” - dnia 19 kwietnia w naszej

koszyk wielkanocny”. Uczniowie do udziału
w wyżej wspomnianych konkursach
przygotowywały się pod kierunkiem
p. E. Popek i p. R. Bagrowskiej. Gratulujemy!

szkole odbył się apel z okazji Dnia Ziemi.
Uczniowie kl. IV - VI wystąpili
z pr zedstawieniem zatytułowanym
„Rozprawa sądowa przeciwko ludziom, którzy
niszczyli las”. Natomiast kl. 0 - III
przygotowały na tę okoliczność makietę lasu,
z nieużytków powstały drzewa, kwiatki
i ptaki, które pięknie zdobiły wystrój sali
podczas części artystycznej.
W tym uroczystym dniu dyrektor szkoły Zdzisław Bosacki - dokonał wręczenia nagród
oraz wyróżnień uczniom, którzy wzięli udział
w konkursie plastycznym „Wielkanocna
pisanka”, zorganizowanym przez OKSiR

W kwietniu uczniowie kl. II tudzież III
reprezentowali naszą szkołę w gminnych
konkursach. Zespół z kl. III w składzie:
Remigiusz Swat, Daria Wawrzyniak,
Julia Śruba wywalczył III miejsce
w Gminnym Konkursie „Czy rozwiążesz
tę zagadkę?”.
Natomiast uczennica kl. II - Olga
Kozłowska - uczestniczyła w gminnym
konkursie w pięknym czytaniu i zdobyła
wyróżnienie. Podopieczna p. E. Popek
zaprezentowała książkę Ch. Perraulta
„Czerwony Kapturek”.Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

w Witkowie. Laureatami powyższego
konkursu zostali: Olga Kozłowska (kl.II)
i Łukasz Paluch (kl.VI). Natomiast
uczniowie: Weronika Dardzikowska,
Paulina Olejniczak, Sonia Januchowska
otrzymali wyróżnienie.
Nagrody z rąk dyrektora szkoły
powędrowały również do uczennic z kl. II oraz
III - Agnieszki Jasińskiej, Olgi
Kozłowskiej, Julii Śruby, Marty
Mindikowskiej. Uczennice zajęły I miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Mój

„Wszyscy lubimy czytać” to hasło akcji,
dzięki której czytają nie tylko uczniowie, ale
i dorośli. W kwietniu dzieci z kl. II i III gościły
polonistkę - p. M. Frąckowiak oraz dyrektora
szkoły - p. Zdzisława Bosackiego.
Po przeczytaniu małym słuchaczom wybranej
książki, przybyli goście zadawali im pytania,
rozmawiali o swoich zainteresowaniach
czytelniczych. Zaproszeni nauczyciele złożyli
pamiątkowy podpis i dedykację w Księdze
Życia Klasy.
Małgorzata Frąckowiak

„Zostań Zielonym” - Ekologiczny przemarsz przedszkolaków
Nietypowy, bo ekologiczny charakter przybrał pochód przedszkolaków, które
postanowiły uczcić Światowy Dzień Ziemi. Barwny korowód z zielonymi
balonami , transparentami o treściach dotyczących ochrony przyrody przeszedł
w środę 20 kwietnia ulicami Witkowa. Idąc w korowodzie, dzieci przypominały
o konieczności segregacji śmieci i ochronie najbliższego otoczenia.

Maluchami, które wzbudziły ogromne
zainteresowanie wśród mieszkańców Witkowa
okazały się dzieci z Przedszkola Miejskiego
„Bajka” przy ul. Powstańców Wielkopolskich
17. Dzieci z grupy 3,4,5 i 6-latków dzielnie,
wraz z paniami, wyruszyły na pochód ulicami
miasta. Niosąc zielone balony oraz
transparenty dzieci propagowały hasła
proekologiczne: „Zostań Zielonym”, „Bardzo
nam jest bliska ochrona środowiska”, „Żyj
z przyrodą w zgodzie”, „Dzieci segregują
śmieci”, „Szanuj przyrodę- oszczędzaj wodę”,
„Posłuchaj dobrej rady- segreguj odpady”,
„Najwyższy czas zadbać o las!”, "Ziemię

kochamy, więc o jej dobro dbamy!” zachęcające mieszkańców do oszczędzania
wody i energii oraz ochrony środowiska
naturalnego. Ekologiczny Przemarsz
Przedszkolaków zwrócił uwagę mieszkańcom
naszego miasteczka na problem
zanieczyszczania środowiska i marnowania
energii. Celem tego przedsięwzięcia było
aktywne uczestniczenie dzieci w promowaniu
pozytywnych wzorców zachowań
ekologicznych wśród społeczności lokalnej umocnienie dzieci oraz społeczeństwa
lokalnego w przekonaniu, iż przyrodę należy
szanować, bo tylko wtedy będziemy mogli żyć

w zdrowym i pięknym środowisku.
Zorganizowanie tego przemarszu było
również podsumowaniem dotychczasowych
działań przedszkola związanych z ochroną
przyrody (zbieranie makulatury, baterii,
realizacja bloków tematycznych związanych
z ochroną środowiska, programów i projektów
ekologicznych, organizowanie spotkań
z leśnikiem, konkursów oraz wystaw prac
plastycznych o tematyce ekologicznej, udział
w akcjach sprzątania świata i w lekcjach
bibliotecznych, wystawienie sztuki pt. „EkoKapturek i Ekologia”). Przemarsz wzbudził
wiele emocji, nie tylko wśród przedszkolaków,
ale również u napotkanych przechodniów.
Przyroda jest nieodłączną częścią naszego
życia, dlatego też od najmłodszych lat uczymy
dzieci, jak dbać o środowisko. W wieku
przedszkolnym kształtują się postawy

zachowań i ważny jest aktywny udział dzieci w
działaniach zapobiegających
zanieczyszczeniom i niszczeniu środowiska.
Dlatego w naszym przedszkolu tematyka
ekologiczna niemal na co dzień przewija się
w pracy z dziećmi i niemal codziennie
podejmujemy działania ekologiczne
zmierzające do wykształcenia u dzieci
nawyków przyjaznych środowisku. Dziecko
wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą,
wdrożone do proekologicznego myślenia
będzie wyrastało na człowieka świadomego
i odpowiedzialnego za stan środowiska.
Składamy podziękowania wszystkim
zaangażowanym w powyższe działania:
pracownikom przedszkola , przedstawicielom
nadleśnictwa, rodzicom dzieci oraz samym
dzieciom, w których pokładamy wielkie
ekologiczne nadzieje.
Kamila Dolata

w teście wiedzy ekologicznej. Po sprawdzeniu
prac okazało się, że gimnazjaliści z Witkowa
napisali ten test najlepiej ze wszystkich
startujących szkól.
Jednakże po zsumowaniu wszystkich
punktów okazało się, że szkoła nasza zajęła IV

miejsce. Warto dodać, że w zmaganiach
konkursowych uczestniczyło 8 szkół z naszego
powiatu. W nagrodę szkoła otrzymała piękne
drzewko, które zostanie zasadzone przy
budynku gimnazjum.
(na)

„Bez wody nie ma życia”
Pod takim tytułem, 28 kwietnia 2011 r. w Gnieźnie odbyły się XVI
Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne, w których wzięła udział reprezentacja
naszej szkoły w osobach: Paulina Owczarzak i Mateusz Wojdyło z kl. III b oraz
Marta Antosik, Michał Frańczak i Paulina Ludwicka z kl. III c.
Zgłoszona ze szkoły drużyna musiała się
przygotować do udziału w tym spotkaniu,
gdyż uczestniczyła w różnorodnych
konkursach.
Gimnazjaliści wzięli udział w następujących
konkursach: na plakat o oszczędzaniu wody,
na transparent zachęcający również do
oszczędzania wody, na prezentację
multimedialną „Woda w moim otoczeniu tropem wody w mojej miejscowości” oraz
w konkursie wiedzy ekologicznej.
Plakat oraz dwie prezentacje
multimedialne (Łukasz Jarecki z kl. II b oraz
Mateusz Wojdyło z kl. III b) były
przygotowane już wcześniej i przekazane
organizatorom.

Niezależne jury przyznało Mateuszowi
Wojdyło III miejsce za wykonaną prezentację.
Jeden z jurorów podkreślił, że w pracy
Mateusza, poza treściami związanymi
z tematem konkursu, widać umiłowanie
„małej ojczyzny” (praca dotyczyła jezior
i rzek, które znajdują się na terenie naszej
gminy). Należy również dodać, że
nagrodzona prezentacja została
zaprezentowana publicznie podczas
Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych.
Paulina Owczarzak również zajęła III miejsce
na przygotowany przez nią transparent
zachęcający do oszczędzania wody.
Pozostałe trzy osoby (M. Antosik,
M. Frańczak, P. Ludwicka) wzięły udział
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X Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego

„Dzień Strażaka”

Dzień 15 kwietnia 2011 roku długo pozostanie w pamięci w środowisku
strażackim. Był to dzień podsumowań pracy Zarządu M-G ZOSP RP w Witkowie
za okres 5- letniej działalności oraz wytyczenia zadań na kadencję 2011-2016.

Dnia 7 maja 2011r. w OSP Skorzęcin odbył się Dzień Strażaka, uwieczniony
ślubowaniem nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Młodzież
złożyła uroczyste ślubowanie, po czym otrzymała legitymacje członkowskie MDP
oraz słodki upominek.

Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Witkowie

Na X Zjazd przybyli dostojni goście
i przyjaciele współpracujący ze strażakamiochotnikami na co dzień.
Wśród gości byli: Poseł na Sejm RP,
jednocześnie pr zedstawiciel władz
Związkowych OSP szczebla wojewódzkiego dh
Tadeusz Tomaszewski, Prezes Zarządu
Powiatowego, Prezydent Miasta Gniezna
Jacek Kowalski, Starosta Gnieźnieński Dariusz
Pilak, Zastępca Komendanta Powiatowego
PSP w Gnieźnie Bartosz Klich, radni powiatowi
Telesfor Gościniak i Krystyna Żok oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Witkowo Krzysztof
Szkudlarek. Wszyscy goście dziękowali za
bezinteresowną pracę podnoszącą poziom
bezpieczeństwa pożarowego w środowisku
witkowskim oraz niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi wszędzie tam, gdzie chodzi o jego
dobro, zdrowie i dobytek.

Zjazd prowadziła dh Jolanta Barańska.
Przebiegał on w doniosłym nastroju, na
którego wpływ miał wystrój sali oraz występ
„Grupy Pomysłowego Radomira” z ZSP
w Mielżynie pod kierunkiem Michała
Bocheńskiego. Powołane komisje działały
podczas obrad bardzo sprawnie i rzeczowo.
Sprawozdanie z działalności złożył prezes dh
Marian Łukowski. Był to 5-letni okres
intensywnych działań nie tylko z zakresu
operacyjnego - akcje gaśnicze, szkolenia,

z a w o d y, ć w i c z e n i a , p o z y s k i w a n i e
niezbędnego sprzętu, ale realizowania zadań
w zakresie propagandy, pracy z młodzieżąturnieje wiedzy pożarniczej, konkursy,
zawody, prowadzenie działań kulturalnych
przez przeglądy piosenki strażackiej, obchody
dnia strażaka, festyny itp. współpraca ze
szkołami oraz zakładami pracy. Dh Marian
Łukowski na koniec sprawozdania wobec dh.
delegatów wyraził swoją wdzięczność za
współpracę i za zaangażowanie w strukturę
ochrony przeciwpożarowej i wspieranie
w okresie kadencji.
Na kadencję 2011 - 2016 na prezesa
Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP
w Witkowie wybrany został ponownie dh
Marian Łukowski. Wiceprezesami zostali dh
Jolanta Barańska i dh Wiesław Goll,
komendantem gminnym dh Bartosz Klich,
sekretarzem dh Waldemar Janusz,
skarbnikiem dh Karina Wawrzyniak. Pozostali
członkowie zarządu to wytypowani przez
poszczególne jednostki OSP druchowie.
Zjazd zakończył się w miłej budującej
atmosferze, a nowy prezes podziękował za
wybór oświadczając, że dołoży wszelkich
starań do jeszcze lepszego działania.
Składamy serdeczne podziękowania za
udzieloną pomoc: Pani Honoracie Glanc,
Dyrektorowi Banku Spółdzielczemu
w Witkowie, Prezesowi Gminnej Spółdzielni
„SCH” w Witkowie, Spółdzielni Mleczarskiej
w Witkowie, Spółdzielni Kółek Rolniczych,
Spółce ANBUD, Spółce KOSPOL z Kołaczkowa,
panu Stefanowi Pokładeckiemu - „ELPOS”
Gniezno, HDI Asekuracja Towarzystwu
Ubezpieczeniowemu oraz niezawodnemu
Panu Markowi Grzybowskiemu.
(J.B.)
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Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Krzysztof Szkudlarek oraz wiceprezes
MGZOSP w Witkowie Jolanta Barańska
wręczyli pamiątkową statuetkę druhowi
Ryszardowi Wawrzyniakowi za duży wkład
pracy na rzecz rozwoju bezpieczeństwa
i ochrony przeciwpożarowej gminy.
Podziękowania oraz pamiątkową statuetkę
otrzymał również druh Marek Grzybowski za
wspieranie działalności straży i OMGZOSP.
W czasie uroczystości został rozstrzygnięty
konkurs pt. „998 - PALI SIĘ!”. Komisja

w składzie Adam Kujawa, Marian Krych
i Marek Grzybowski wybrała zwycięzców:
I miejsce - Ola Wentland, II miejsce Liliana
Ciesielska, III miejsce Bartosz Wawrzyniak
oraz wyróżnienie dla Pauliny Rewers. Laureaci
otrzymali z rąk Burmistrza Krzysztofa
Szkudlarka dyplomy i upominki. Po części
oficjalnej na wszystkich uczestników czekał
poczęstunek i wiele innych atrakcji.
Zarząd OSP dziękuje sponsorom za
wsparcie w zorganizowaniu uroczystości.
(KW)

„Sprzątanie Świata”
W dniu 22 kwietnia 2011r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy
OSP Skorzęcin, podjęła z inicjatywy opiekuna drużyny Kariny Wawrzyniak akcję
sprzątania Świata pod hasłem „LAS CAŁKIEM BLISKO NAS”.

Drużyna MDP posprzątała wieś Skorzęcin oraz
Rybakówkę. Członkowie drużyny zebrali
16 worków 120 litrowych śmieci i różnych
odpadów. W akcji pomagał druh W. Wentland
oraz druh J. Łysiak za co serdecznie

dziękujemy. Dzięki zaangażowaniu
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
Krzysztofa Szkudlarka, zebrane odpady
zostały wywiezione na gminne składowisko
odpadów w Chłądowie.
(W.K)

Podsumowanie konkursu na

„Światowy Dzień Inwalidy” w Witkowie

Pisankę Wielkanocną

W ramach cyklu spartakiad z okazji „Światowego Dnia Inwalidy” 14 kwietnia 2011 r. w hali sportowej przy Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna.

Jury w składzie:
Stanisław Rajkowski
- przewodniczący

Kamila Pawłowska
Zofia Nowakowska
Krzysztof Żok
dokonało oceny 62 prac nadesłanych na
konkurs i przyznało:
I nagrodę:
Łukaszowi Paluchowi, klasa VI, Szkoła
Podstawowa w Gorzykowie,
Oldze Kozłowskiej, klasa II, Szkoła
Podstawowa w Gorzykowie,
W imprezie uczestniczyło ok. 150 dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych
z niepełnosprawnościami z Gminy i Miasta
Witkowo, a także osoby zdrowe,
a w szczególności ze Stowarzyszenia Centrum
Rehabilitacyjno - Kulturalnego „Promyk” koło Witkowo, Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów - koło Witkowo, klas
integracyjnych Gimnazjum w Witkowie (kl. I b,
I f, IId, II e).
Organizatorem spartakiady było:
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
w Poznaniu, natomiast współorganizatorami
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie,
Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Urząd
Gminy i Miasta w Witkowie, Wielkopolska
Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu, Klub
Pracy w Witkowie, Gimnazjum w Witkowie.
Celem imprezy była popularyzacja imprez
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych
wśród osób niepełnosprawnych oraz osób
zdrowych, wyrabianie nawyku aktywnego
wypoczynku wśród niepełnosprawnych,
integracja osób „sprawnych inaczej”
w różnym stopniu niepełnosprawności,
aktywizacja środowiska do systematycznego
działania w zakresie kultury fizycznej
i rekreacji osób zdrowych i „sprawnych
inaczej”.
Wśród zaproszonych gości na spartakiadę
przybyli: Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo, Stanisław Dolaciński
- Wiceprezes Stowarzyszenia Młodych
Wielkopolan, Marian Łukowski - Dyrektor
Gimnazjum w Witkowie, Stanisław Rajkowski Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Witkowie, Ludwik Rajzel - Prezes
Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Kulturalnego
„PROMYK” w Witkowie, Mieczysław Wilk Prezes Polskiego Związku Emerytów,

Rencistów i Inwalidów w Witkowie.
Spartakiada składała się z części
kulturalnej w trakcie, której uczestnicy mogli
zobaczyć występ młodzieży z witkowskiego
gimnazjum, a także części sportoworekreacyjnej, w której uczestnicy rywalizowali
między sobą w następujących konkurencjach
sportowo-rekreacyjnych:
Rzut ringo
JUNIORZY: I m. Adrian Lutomski (I f), II m.
Mateusz Szymański (II e), III m. Marta Kierzek
(II d); SENIORZY: I m. Mieczysław Wilk
(PZERiI), II m. Jadwiga Chajdas (PZERiI), III m.
Stanisław Topolski (PZERiI)
Rzut woreczkami do celu
JUNIORZY: I m. Mateusz Szymański (II e), II
m. Artur Grześkowiak (II d), III m. Marlena
Cieślińska (I b); SENIORZY: I m. Genowefa
Pieron (Promyk), II m. Zuzanna Prusak
(PZERiI), III m. Ludwik Rajzel (Promyk)
Rzut piłką do kosza
JUNIORZY: I m. Mateusz Szymański (II e), II
m. Adrian Lutomski (I f), III m. Michał
Wiśniewski (II d); SENIORZY: I m. Izabella
Piaskowska (Promyk), II m. Zofia Szymańska
(Promyk), III m. Barbara Szymańska (PZERiI)
Strzał piłką do mini bramki
JUNIORZY: I m. Artur Grześkowiak (II d) , II m.
Mateusz Szymański (II e), III m. Klaudia
Cieślińska (I b); SENIORZY: I m. Janina
Nowacka - Wawrzyniak (Promyk), II m.
Michał Wiśniewski (II d), III m. Stanisław
Topolski (PZERiI )
Rozgrywki zakończył konkurs o tematyce
zdrowotnej, w którym udział mogli wziąć
wszyscy uczestnicy spartakiady. I tak miejsca
na podium zajęli odpowiednio: I m. Barbara
Szymańska (PZERiI), II m. drużyna Michała
Wiśniewskiego, III m. drużyna Mateusza
Szymańskiego.

II nagrodę:
Dominice Średzińskiej, klasa V, Szkoła
Podstawowa Nr 3 w Witkowie,
Malwinie Jaworskiej, klasa III, Szkoła
Podstawowa Nr 2 w Witkowie,
Dawidowi Patrzek, klasa IV, Zespół Szkolno
- Przedszkolny w Mielżynie,
Natalii Patrzek, klasa VI, Zespół Szkolno Przedszkolny w Mielżynie,

Wszystkie konkurencje odbyły się
z podziałem na grupy wiekowe: juniorów
i seniorów. Uczestnicy zmagań sportoworekreacyjnych za zajęcie od I do III miejsca
otrzymali pamiątkowe medale, a zdobywcom
podium za udział w konkursie wiedzy
o zdrowiu wręczono nagrody rzeczowe.
Wszystkie drużyny otrzymały również
pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz
słodkie upominki.
Podczas spartakiady organizatorzy
zapewnili uczestnikom ciepły posiłek, opiekę
medyczną (p. Grażyna Jakubowska), oprawę
muzyczną wraz z występami, zawody
sportowe oraz świetną zabawę.
Imprezę prowadziła pani Arleta Bekas
przy współpracy z Agnieszką Kozińską Liderem Klubu Pracy w Witkowie, gronem
nauczycieli z tutejszego Gimnazjum
i młodzieżą.

III nagrodę:
Benjaminowi Gola, klasa V, Zespół Szkolno Przedszkolny w Mielżynie,
Jagodzie Juchacz, klasa V, Zespół Szkolno Przedszkolny w Mielżynie,
wyróżnienia:
Paulinie Olejniczak, klasa II, Szkoła
Podstawowa w Gorzykowie,
Weronice Dardzikowskiej, klasa II, Szkoła
Podstawowa w Gorzykowie,
Sonii Januchowskiej, klasa VI, Szkoła
Podstawowa w Gorzykowie,
Lidii Zielińskiej, klasa III, Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Witkowie.

(A. K.)
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Konkurs na najpiękniejszą
kukiełkę lub pacynkę

Narada sołtysów z terenu gminy Witkowo

W Przedszkolu Miejskim Bajka odbył się Konkurs na najpiękniejszą kukiełkę lub
pacynkę wykonaną w domu wspólnie przez rodziców z dzieckiem. Ogłoszono go
1 marca, a prace można było składać u wychowawczyń przez cały miesiąc.

W piątek 15 kwietnia br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta odbyła się narada
sołtysów z terenu gminy Witkowo. Spotkanie, na które przybyli reprezentanci
wszystkich dwudziestu sześciu sołectw otworzył burmistrz Krzysztof
Szkudlarek.

Po zakończeniu tego terminu, na ulicy
Powstańców Wielkopolskich, komisja
składająca się z Pani Dyrektor, członka Rady
Rodziców i dwóch nauczycielek, dokonała
oceny przyniesionych kukiełek i pacynek.
Wyróżniono i nagrodzono drobnymi
upominkami po jednej pracy z każdej grupy,
a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy i słodycze. Uroczyste
wręczenie dyplomów i nagród odbyło się
9 kwietnia. Ogółem w konkursie wzięło udział
54 dzieci z rodzicami. Wszystkie prace były
wyjątkowe, zaskakiwały pomysłowością
i starannością wykonania. Niektóre z nich
z pewnością posłużą nam długie lata do pracy
nad edukacja teatralną dzieci.

Laureatami zostali:
grupa 1 - Ola Matusiewicz
grupa 2 - Gracjan Paluch
grupa 3 - Maja Bednarkiewicz
grupa 4 - Rozum Milena
grupa 5 - Ania Sawa
grupa 6 - Malwina Wabińska
(oczywiście wraz z rodzicami). GRATULUJEMY !!!

Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom za tak liczny udział oraz
wzbogacenie bazy dydaktycznej naszego
przedszkola!
Justyna Gromadzińska
Krystyna Pietrewicz

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniu 9 maja 2011r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZYKOWIE,
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
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Na początku burmistrz przedstawił wyniki
wyborów do Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Z okręgu obejmującego obszar gminy
Witkowo starowało dwóch kandydatów:
Stanisław Janas oraz Jerzy Kubasiak. Obaj
kandydaci zdobyli wystarczającą ilość głosów
i będą reprezentować gminę w izbie.
Następnie głos zabrał goszczący na
spotkaniu Sławomir Królak - prezes
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.
Pogratulował on nowo wybranym członkom
izby rolniczej oraz zarządził przeprowadzenie
wyborów pr zedstawiciela do rady
wojewódzkiej stowarzyszenia oraz delegatów,
którzy będą brać udział w zjazdach
stowarzyszenia. Po przeprowadzeniu jawnego
głosowania na przedstawiciela do rady
wojewódzkiej wybrano Stanisława
Przybylskiego, natomiast delegatami
wybrani zostali: Stanisław Przybylski,
Ireneusz Kwapich, Renata Robaszkiewicz oraz
Beata Starczewska. Sławomir Królak wyraził
również zadowolenie z faktu, iż w budżecie
gminy Witkowo wyodrębniony został fundusz
sołecki. Sołtysi zdecydowali także, że
przewodniczącym gminnego koła sołtysów
pozostanie Stanisław Przybylski, a zarząd
dalej tworzyć będą: Jerzy Nowak i Renata
Robaszkiewicz.
Kolejnym punktem spotkania była
informacja burmistrza Krzysztofa Szkudlarka
o inwestycjach prowadzonych przez gminę

Witkowo. Burmistrz przedstawił
najważniejsze projekty, których łączna
wartość wyniesie ponad 18 mln zł. Wśród
kluczowych inwestycji jakie prowadzi obecnie
gmina znajdują się: budowa nowoczesnej hali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2
i Szkole Podstawowej nr 3, budowa kanalizacji
sanitarnej w sołectwach oraz drugi etap
rewitalizacji Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie. Burmistrz poinformował także
o inwestycjach z zakresu infrastruktury
drogowej i transportowej planowanych na
najbliższe miesiące.
Po przemówieniu Krzysztofa Szkudlarka
przyszedł czas na rozmowy o sprawach
sołectw. Sołtysi poruszali wiele tematów
ważnych dla mieszkańców ich miejscowości.
Dotyczyły one min.: utwardzania dróg,
oświetlenia ulicznego oraz spraw związanych
ze świetlicami wiejskimi. Na wszystkie te
pytania odpowiadał burmistrz, który starał się
uzgodnić z sołtysami satysfakcjonujące
rozwiązania.
Na zakończenie narady Renata
Urbanowicz - pracownik okręgowej stacji
chemiczno - rolniczej w Poznaniu przekazała
informację o zawartości zakwaszenia
fosforem potasu i magnezem gleb na terenach
poszczególnych sołectw. Uzgodniła również
z sołtysami terminy przeprowadzenia prób
w kolejnych miejscowościach.
(W.D.)

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
w okresie od 26 marca do 28 kwietnia 2011 r. Informację przedstawiono na VI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2011r.

§
zorganizowałem spotkanie dot. poprawy

warunków bezpieczeństwa na terenie OW
w Skorzęcinie w sezonie letnim 2011.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie,
Komisariatu Policji w Witkowie, Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Gnieźnie, przedstawiciele Zarządu
Stowar zyszenia Dzierżawców OW
w Skor zęcinie. Dyrektor OKSiR,
Przewodniczący Rady Miejskiej wraz
z przewodniczącymi poszczególnych Komisji
Rady Miejskiej.
§
zorganizowaliśmy VIII Wielkanocny turniej
Klas I-III Szkół Podstawowych. W turnieju
wzięły udział klasy I, II i III ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 i Nr 3 ze Szkoły
Podstawowej w Gorzykowie oraz z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie.
Zawodnicy biorący udział w Turnieju
otrzymali medale oraz słodki upominek,
a placówki oświatowe talony w wysokości
300 zł. na zakup sprzętu sportowoedukacyjnego.
§
brałem udział w Zjeździe Oddziału MiejskoGminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Witkowie, podczas którego otrzymałem
statuetkę „Za wspieranie działań na rzecz
OSP Gminy Witkowo”.
§
uczestniczyłem w Regionalnym Seminarium
„Ochrona przeciwpożarowa ważnym
elementem bezpieczeństwa społeczności
lokalnych”. W czasie tego spotkania
zostałem wyróżniony i otrzymałem Dyplom
Uznania Poselskiego Zespołu Strażaków
„Lider Ochrony Przeciwpożarowej” za
wysokie nakłady budżetowe i działalność na
rzecz ochrony przeciwpożarowej w 2010 r.

§
uczestniczyłem w posiedzeniu Konwentu

Burmistrzów, Wójtów, Prezydenta w sprawie
Porozumienia Międzygminnego dot.
powierzenia Miastu Gniezno przygotowania
i wykonania zadania p.n. System
unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla
gmin objętych porozumieniem wraz z budową
zakładu zagospodarowania odpadów
w Lulkowie, który odbył się w Gnieźnie.
§
uczestniczono w Walnym Zebraniu Ogrodów
Działkowych im. Ludowego Lotnictwa
Polskiego w Witkowie.
§
wspólnie z Zastępcą oraz Kierownikiem M-G
OPS uczestniczyliśmy w 15 obchodach
rocznicy powstania Grupy Anonimowych
Alkoholików „Marek”.
§
uczestniczono w uroczystym otwarciu XXIII
Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników
Oświaty o Puchar Prezesa Oddziału ZNP
w Witkowie.
§
na zaproszenie Dyrektora Zakładu
Poprawczego w Witkowie uczestniczyłem
w rozstrzygnięciu korespondencyjnego
konkursu na plakat o tematyce
przeciwdziałania uzależnieniom i AIDS.
§
17 kwietnia br. przez teren naszej Gminy
biegła trasa IV Sztafety Trzeźwościowej
Powiatu Gnieźnieńskiego. Wspólnie
z przedstawicielami Rady Miejskiej,
Księdzem Proboszczem oraz zawodnikami
biorącymi udział w Sztafecie przy Pomniku
Powstańców Wielkopolskich oraz Pomniku
Papieża Jana Pawła II złożyliśmy kwiaty,
a zawodnicy biorący udział w zawodach
zapalili znicze. Ponadto uczestnicy Sztafety
w kościele zapalili świecę jako symbol
odnowy i nawrócenia.
§
wziąłem udział w Walnym Zgromadzeniu
Członków Stowarzyszenia „Światowid”,
w spotkaniu dot. programu LEADER
w Łubowie, w zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników GARG-u w Gnieźnie oraz
w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin
Powidzkiego Parku Krajobrazowego
w Powidzu.
§
uczestniczyłem w spotkaniu pod nazwą
„EKOLUDEK”, które odbyło się
w Pr zedszkolu Miejskim „Bajka”
w Witkowie.
§
wziąłem udział w spartakiadzie z okazji
„Światowego Dnia Inwalidy”,
zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan w Poznaniu i Klub
Pracy w Witkowie.
§
w wyniku przeprowadzonego naboru
kandydatów na stanowisko ds. Planowania
Przestrzennego i Inwestycji na powyższe
stanowisko został wybrany Pan Marcin
Pośpiech zamieszkały w Witkowie. Do pracy

na tym stanowisku swoje kandydatury
zgłosiło 7 osób.
§
dofinansowano Koncert Dziękczynny za Dar
Beatyfikacji Jana Pawła II , który odbył się
w 25 kwietnia br. w kościele p.w. św.
Mikołaja.
§
zorganizowałem spotkanie
z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej
w celu omówienia tematów sesyjnych oraz
bieżących spraw Gminy.
§
wypracowano projekty uchwał na minioną
sesję.
§
zapoznano się i przekazano do realizacji
wnioski zgłoszone na posiedzeniach
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.
Z zakresu ochrony środowiska:
§
wydano 2 pozytywne opinie w sprawie

udzielenia koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie złoża kruszywa
naturalnego w miejscowości Chłądowo
§
przygotowano i przesłano do Urzędu
M a r s z a ł k o w s k i e g o Wo j e w ó d z t w a
Wielkopolskiego w Poznaniu informację
dotyczącą rodzaju, ilości i miejsc
występowania wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy Witkowo wg stanu
na dzień 31.12.2010r.
§
do właścicieli działek letniskowych
położonych w miejscowościach: Gaj,
Skorzęcin Rybakówka i Wiekowo wysłano
pisma informujące o przestrzeganiu zasad
utrzymania czystości i porządku w zakresie
pozbywania się odpadów stałych
i nieczystości ciekłych z nieruchomości,
zgodnie z zasadami zawartymi
w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy i Miasta
Witkowo.
§
wydano decyzję w sprawie zmiany decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego
na budowie farmy wiatrowej - „Chłądowo” o
łącznej mocy 2,25 MW w miejscowości
Chłądowo.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
§
pr zeprowadzono pr zetargi ustne
nieograniczone na sprzedaż:
§
nieruchomości położonych w Małachowie
Kępym, stanowiących działki o łącznej
powierzchni 0,0800 ha. Działki
są zabudowane starym budynkiem
gospodarczym o powierzchni użytkowej
106,33 m2.
Na ww. przetarg nie wpłacono żadnego
wadium, w związku z czym przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym.
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§
nieruchomości stanowiących działki

niezabudowane, przeznaczone na cele
infrastruktur y technicznej, (na
posadowienie trafostacji) położone przy
ul. Dębińskiej, przy ul. Rzemieślniczej,
przy ul. Nowej.
Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono
na kwotę: 13.700,00 zł netto
Do przetargu przystąpił 1 uczestnik.
Cena uzyskana w drodze przetargu
wynosi 13.840,00 zł netto. Wyłoniony
w drodze przetargu nabywca to EnergiaOperator S.A. Oddział w Kaliszu.
§
przeprowadzono II przetarg pisemny
nieograniczony (ofertowy) na
wydzierżawienie pawilonów, w którym
znajdują się dwa lokale użytkowe, położone
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
Ustalono następujące stawki czynszu
wywoławczego: - lokal nr 2 - 8.000,00 zł
netto, do wylicytowanego czynszu zostanie
doliczony obowiązujący podatek VAT; - lokal
nr 3 - 8.000,00 zł netto, do wylicytowanego
czynszu zostanie doliczony obowiązujący
podatek VAT. W związku z koniecznością
przystosowania lokali do prowadzonej
działalności i dokonania nakładów
budowlanych ustala się, że w roku 2011
całkowity czynsz wynosić będzie 1.000,00 zł
brutto, a w 2012 r. całkowity czynsz wynosić
będzie 5.000,00 zł. brutto. Wylicytowana
stawka czynszu obowiązywać będzie od
roku 2013. Na przetarg wpłynęła 1 oferta,
dotyczyła lokalu nr 3. Proponowany czynsz
wynosi: 8.100,00 zł.
§
wydałem 3 decyzje zatwierdzające podziały
nieruchomości położone na terenie gminy
i miasta w Witkowie.
Z zakresu oświaty:
§
zorganizowałem naradę z dyrektorami

placówek oświatowych, pod kątem
przygotowania arkuszy organizacyjnych
na rok szkolny 2011/2012, poruszona
została sprawa przeprowadzenia konkursów
na dyrektorów placówek oraz zapoznano się
z pozytywną opinią Kuratora Oświaty w
Poznaniu w zakresie zamiaru likwidacji
Szkoły Podstawowej Nr 2.
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
§
zorganizowano szkolenie dla członków
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Gminnych Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z
Gminy Witkowo, Żydowo, Nekla oraz
szkolenie przedsiębiorców i sprzedawców
cd. str. 12

cd. ze str. 11

napojów alkoholowych z terenu naszej
Gminy.
§
sfinansowano weekend socjoterapeutyczny
dla 30 uczniów z rodzin o niskim statusie
materialnym.
§
jako Gmina i Miasto przystąpiliśmy do XI
edycji akcji „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Zabezpieczono środki z Gminnego
Programu na 2011r. dla placówek
oświatowych i Biblioteki Publicznej na
własne Programy Profilaktyczne w kwocie
19.397,88 zł.
§
ogłoszono otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży
w roku 2011 na kwotę 16.000,00 zł.

i przepompowniami w miejscowości Dębina
etap I” w postępowaniu złożono 9 ofert.
Wybrano ofertę złożoną przez
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„WODKAN” Tadeusz Szustek z Gniezna za
kwotę 747.984,75zł brutto.
Prace w trakcie realizacji:
§
trwają prace przy budowie hali sportowej

wraz z hollem wejściowym w Witkowie.
Wykonawcą jest przedsiębiorstwo „Anbud”
Firma Remontowo-Budowlana z Witkowa,
za kwotę 7.421.664,95 zł brutto. W chwili
obecnej wykonano ok. 60% całości robót.

Z imprez kulturalno - sportowo rekreacyjnych zorganizowano
i dofinansowano:
§
Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych

i Gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta
w Piłce Nożnej na Sztucznej Trawie.
§
otwarte Mistrzostwa Gminy w Tenisie
Stołowym, Mistrzostwa Gminy klas IV szkół
podstawowych w Rzucance Siatkarskiej oraz
Mistrzostwa Gminy Szkół Gimnazjalnych
w Piłce Ręcznej.
§
wyjazd UKS „Sokoły” i MDP OSP Witkowo na
XVI Regionalną Spartakiadę UKS i MDP.
W ramach współpracy samorządu
gminnego z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy i miasta
dofinansowano między innymi:
§
Spartakiadę Sportowo-Rekreacyjną z okazji

„Światowego Dnia Inwalidy”.
§
wyjazd UKS „Sokoły” z Mielżyna na
Powiatowy Turniej Morski do Gniezna.
§
wyjazd UKS „Sokoły” i UKS „Iskra” na
Powiatowe Zawody Strzeleckie do Gniezna.
Z zakresu infrastruktury
Ogłoszono przetargi na:
§
udzielenie i obsługę długoterminowego
kredytu bankowego na finansowanie
planowanego deficytu budżetu na 2011rok.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2011r.
§
na wykonanie zadania pn.: remont
budynków i amfiteatru; wykonanie robót
drogowych i elementów małej architektury
oraz dostawę i montaż sceny wraz
trybunami w ramach projektu pt.:
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II
etap”. W postępowaniu złożono 2 oferty.
Rozstrzygnięto przetarg na:
§
wykonanie zadania pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

ul. Wrzesińskiej w Witkowie. Wykonawcą
jest Pan Grzegorz Gulczyński z Konina za
kwotę 2.500,00zł brutto.
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 20072013. Po zakończonych procedurach
przetargowych całkowita wartość Projektu
wynosi 6 027 735,34 zł, w tym kwota
dofinansowania 3 661 672 zł. Planowany
termin zakończenia zadania to sierpień
2011 roku. Wykonawcą jest Zakład Robót
Inżynieryjno-Hydrotechnicznych „POLGAR” Polus i Garnetz Spółka Jawna
z Wągrowca za kwotę 5 925 820,34 zł
brutto.

„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 pieszojednych, modernizację sieci oświetlenia
ulicznego remont budynków recepcji oraz
obiektów małej architektury. Całkowita
wartość zadania to kwota 4 998 829,90 zł.
Kwota dofinansowania stanowi 65%
kosztów kwalifikowanych zadania, co
stanowi kwotę 2 663 311,01 zł. W chwili
obecnej trwa analiza ofert.
§
trwa realizacja Projektu pt.: „Budowa
świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont
świetlic wiejskich wraz
z zagospodarowaniem terenu
w miejscowościach: Gorzykowo
i Mąkownica, gm. Witkowo”,

Inne ważniejsze prace i dostawy:
§
zlecono wykonanie projektu budowlano -

wykonawczego budynku Centrum Kultury
z salą widowiskową na około 450 osób
o powierzchni użytkowej około 1450m2
przy ul. Jana Pawła II w Witkowie, za kwotę
50.000,00zł netto.
§
zlecono wykonywanie kompleksowej usługi
szczotkowania, czesania, czyszczenia oraz
konserwacji syntetycznych nawierzchni
sportowych w Witkowie i Skorzęcinie.
Wykonawcą jest P.E. EL-TOM z Dębnicy za
łączna kwotę 11.520,00zł netto.
§
zlecono wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania: budowa kanalizacji
deszczowej na odcinku ok. 1 km oraz ścieżki
rowerowej na długości ok. 2,5 km od
miejscowości Witkowo do miejscowości
Chłądowo - gm. Witkowo. Projektantem jest
Biuro Projektowo-Usługowe „ROLWOD” za
kwotę 15.000,00zł brutto.
§
zlecono wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania: budowa kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami oraz wodociągu
w m. Witkowo przy ul. Osiedlowej.
Projektantem jest Biuro ProjektowoUsługowe „ROLWOD” za kwotę 11.000,00zł
brutto.
§
zlecono wykonanie remontu w gminnym
domku letniskowym typu TRAMP
zlokalizowanym na terenie OW Skorzęcin.
Wykonawcą jest „Anbud Firma Budowlana
ze Strzałkowa za kwotę 13.194,88zł brutto.
§
wykonano cięcia pielęgnacyjne 20 drzew na
terenie OW Skorzęcin i w parku przy
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§
zakończono realizację Projektu

„Usprawnienie systemu technicznego
Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie,
poprzez zakup samochodu ratowniczogaśniczego”, 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 20072013. Całkowita wartość projektu to kwota
757 185,01 zł. Kwota dofinansowania to
409 021,42 zł. W ramach Projektu
zakupiono średni samochód ratowniczogaśniczy za kwotę 668 750,00 zł. oraz
dodatkowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy za
kwotę 68 105,02 zł.
§
w 2011 r. 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

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 rozwoju dla operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”. Zadanie jest realizowane
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie
Światowid. 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. Po zakończonych procedurach
przetargowych całkowita wartość Projektu
to kwota 842 934,98 zł. Środki pochodzące
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota
500 000,00 zł. Pozostała część na realizację
tego zadania w wysokości 342 934,98 zł.
pochodzić będzie ze środków własnych
gminy. Zakończenie zadania przypada na
październik 2011 roku.
Krzysztof Szkudlarek

„EKO-KAPTUREK I EKOLOGIA”
„Nauczmy się kochać naszą przyrodę, najmocniej - jak swoją Mamę.
Jak ją będziemy kochać i znać - dla naszych dzieci jeszcze zostanie".
We współczesnym świecie coraz więcej mówi się o skażonym środowisku
przyrodniczym, coraz więcej uwagi ludzie poświęcają problemowi ochrony
przyrody, coraz częściej słychać słowo „ ekologia ”. W przedszkolu jest wiele
okazji do rozbudzania wrażliwości ekologicznej u dzieci. „Edukacja ekologiczna
rozpoczynająca się od przedszkolaka powoduje, że dobre rozwiązania i działania
stają się nawykiem. Dobre podstawy warto zaszczepić jak najwcześniej.
Ukazywanie dzieciom piękna przyrody i uczenie szacunku do niej z pewnością
jest bezcenną inwestycją w przyszłość.
W ramach realizacji ogólnopolskiego
programu edukacyjnego „Kubusiowi
Przyjaciele Natury”, którego celem jest
wdrożenie działań promujących dbanie
o przyrodę i najbliższe środowisko, w dniu 14
kwietnia 2011 r. w Przedszkolu Miejskim
„Bajka” przy ul. Powstańców Wielkopolskich
17 w Witkowie odbyło się przedstawienie
ekologiczne pt. „Eko- kapturek i Ekologia”.
Nad całością przedstawienia czuwały panie:
Kamila Dolata, Izabela Laciuga, Bożena
Hofman. Podczas bajkowego spektaklu dzieci
z wielkim zaangażowaniem i przejęciem
śpiewały piosenki, tańczyły i odgrywały swoje
role. Przepiękna scenografia nadała
pr zedstawieniu nastrojowy klimat.
Na widowni zasiedli zaproszeni goście:
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof

Szkudlarek, jego zastępca - Marian Gadziński,
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie - Magdalena Musiałowicz wraz
z Mariką Śmielecką i Beatą Małolepszą, Leśnik
- Paweł Jarecki, Kierownik Biblioteki Wiesława Gąsiorowska, Bibliotekarka - Beata
Szkudlarek, Dyrektor Przedszkola Miejskiego
„Bajka” - Ewa Skrzypska, Wicedyrektor
Przedszkola - Małgorzata Kierepka , Redaktor
- Ewa Socha oraz wszystkie dzieci wraz ze
swoimi paniami. Widzowie odbyli podróż do
bajkowego lasu - sama przyjemność obcowanie z naturą, kojąca cisza, relaks.
Jakież było zdziwienie kiedy odkryto
niechlubne ślady pobytu człowieka porozrzucane śmieci, zanieczyszczoną rzekę,
połamane gałęzie drzew, płaczące ptaki -

smutny bilans obcowania człowieka z naturą.
Wszyscy bohaterowie przedstawienia uznali,
że naturze potrzebna jest pomoc. Na ratunek
pośpieszyły duszki leśne, Zielony Kapturek,
gajowy oraz dzieci. Młodzi aktorzy
przypomnieli wszystkim o konieczności
segregowania śmieci, o zasadach właściwego
zachowania się w lesie, wyjaśnili co znaczy
ekologia, udzielili cennych wskazówek i porad
jak dbać o środowisko. Można śmiało
powiedzieć, że przedstawienie się udało,
a apel, który na zakończenie bajki wygłosili
aktorzy trafił do wielu serc. Dzieci za
wspaniały występ otrzymały słodycze
i prezenty oraz gromkie brawa, a zaproszeni
goście upominki. Małym artystom 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. Przedstawiając dzieciom
i zaproszonym gościom bajkę o tematyce
ekologicznej chcieliśmy przekazać,
iż przyroda jest dla nas cennym skarbem
i należy o nią dbać. Wszystkim tym, którzy
pomogli w przygotowaniu przedstawienia
gorąco dziękujemy!

może być pierwszym krokiem ich kariery.
Zapoczątkowany we wtorek przegląd potrwa
przez trzy dni, tak więc wszyscy artyści zdążą
pokazać się przed szerszą publicznością
i zarazić swoją pasją inne osoby.
Na Witkowian czekały liczne atrakcje,
wśród których wymienić można chociażby:
wyjazd do obserwatorium astronomicznego,
warsztaty twórczego myślenia, plenerową
lekcję historii, wystawy plastyczne
i fotograficzne, liczne zabawy tematyczne
oraz warsztaty qullingu.
Cykl imprez kulturalnych zakończył się

w sobotę (14.05), kiedy to w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego
Chłapowskiego odbyło się dyktando
pn.: „Mistrz Ortografii Witkowo 2011”, które
pozwoliło na wyłonienie mieszkańca najlepiej
znającego ortograficzne zasady.
Ostatnim akcentem I Festiwalu Nauki
i Sztuki był: „Wieczór muzyki i tańca”, podczas
którego na Placu Targowym zaprezentowały
się liczne zespoły wokalne i taneczne,
a koncert z pokazem musztry paradnej
wykonała Orkiestra Dęta OSP ze Słupcy.

Kamila Dolata
Izabela Laciuga

I Festiwal Nauki i Sztuki
W dniach od 9 do 14 maja mieszkańcy gminy Witkowo mogli uczestniczyć
w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. Wszystko to za sprawą I Festiwalu
Nauki i Sztuki, organizacją którego zajął się Ośrodek Kultury Spotu i Rekreacji,
przy współpracy z placówkami oświatowymi oraz Urzędem Gminy i Miasta
Witkowo.
Trwającą cały tydzień imprezę patronatem
honorowym objął Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo - Krzysztof Szkudlarek. O reklamę
festiwalu w środkach masowego przekazu
zadbali natomiast patroni medialni: Radio
Gniezno, Przemiany na Szlaku Piastowskim,
Kurier Słupecki oraz informacjelokalne.pl.
Organizatorzy w ramach pierwszej edycji
festiwalu zapewnili mnóstwo atrakcji
przeznaczonych dla mieszkańców gminy
Witkowo. Mieli oni okazję do udziału
w różnorodnych warsztatach, pokazach,
wycieczkach oraz koncertach odbywających
się w Ośrodku Kultury, placówkach
oświatowych oraz na świeżym powietrzu.
Oferta programowa była naprawdę
imponująca, a każda chętna osoba odnalazła
w niej coś dla siebie.
I Festiwal Nauki i Sztuki rozpoczął się 9

maja w poniedziałek. Już w pierwszym dniu
imprezy na uczestników czekały spore
atrakcje. Witkowska młodzież miała okazję do
poszerzenia swoich horyzontów podczas
wycieczki dydaktyczn o - edukacyjnej do
poznańskiego ZOO, gdzie poznała wiele
nieznanych faktów z życia dzikich zwierząt.
Drugą poniedziałkową propozycją
organizatorów były warsztaty edukacyjne pod
nazwą: „ W świecie instrumentów”, w trakcie
których uczniowie mogli poznać budowę
instrumentów muzycznych i sprawdzić zasady
ich działania.
Nie mniej ciekawie wyglądał kolejny dzień
festiwalu, czyli wtorek. Wszyscy chętni mieli
tego dnia możliwość zaprezentowania swoich
licznych umiejętności i talentów podczas
Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci
i Młodzieży, który dla wielu młodych twórców
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LIKWIDACJA WYROBÓW
BUDOWLANYCH
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniach 26 i 27 kwietnia br. odbyły się
przedsesyjne posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Opieki Społecznej, Komisji
Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska

funkcjonowania oddziału przedszkolnego
z dziećmi niepełnosprawnymi, a w przypadku
ul. Poznańskiej powiedział, że jest w ciągłym
kontakcie z Wojewódzkim Zarządem Dróg
i oczekuje na decyzje w tej sprawie. Następnie

W piątek 29 kwietnia br. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Witkowie
i Przestrzegania Porządku Publicznego.
Głównym celem posiedzeń było zaopiniowanie
projektów uchwał mających być przedmiotem
obrad sesji marcowej. Komisje ponadto
zapoznały się z przedstawioną przez
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
koncepcją dalszego funkcjonowania Szkoły.
Komisja Oświaty dokonała również wizji
lokalnej gminnych placów zabaw, a Komisje
Finansów i Rolnictwa na wspólnym
posiedzeniu zapoznały się z sytuacją
finansową OK,SiR-u, z informacją o zimowym
utrzymaniu dróg i o stanie rowów gminnych.
Ważnym punktem wspólnego posiedzenia
było spotkanie z Dyrektorem Powiatowego
Zarządu Dróg i Kierownikiem Rejonu Dróg
Wojewódzkich.
W piątek 29 kwietnia br. odbyła się VI sesja
Rady Miejskiej w Witkowie. Po otwarciu obrad,
którego dokonał Bogusław Mołodecki
przyszedł czas na interpelacje. Radny Łukasz
Grabowski zapytał o możliwość powstania
oddziału integracyjnego w przedszkolu
miejskim, a obecny na sali radny Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego - Andrzej Kwapich
poruszył sprawę wzmożonego ruchu
samochodów ciężarowych na ul. Poznańskiej
i zmiany kategorii tej drogi. W odpowiedzi na
te pytania burmistrz przedstawił zasady

przedstawił informację o swojej działalności
w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie
z działalności Urzędu Gminy i Miasta za rok
2010. Burmistrz poruszył w nim kwestię
działań jakie podjęte zostały w sprawach
oświaty, inwestycji, kultury, sportu,
bezpieczeństwa oraz pozyskiwania
zewnętrznych środków finansowych. Zebrani
w sali posiedzeń wysłuchali także informacji
o funkcjonowaniu szkół podstawowych na

Następnie do swojej pracy przystąpili radni,
którzy przyjęli cały szereg uchwał. Dotyczyły
one następujących spraw: zmiany uchwały
Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2005r.
w sprawie zakazu biwakowania,
zatwierdzenia rocznego planu potrzeb
w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych, określenia zasad umieszczania
reklam na obiektach oraz terenach będących
własnością gminy, uchwalenia dopłat do cen
wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec,
a także określenia wykazu kąpielisk
gminnych. Rada podjęła również uchwałę
dotyczącą uchylenia uchwały
Nr XXXVIII/337/10 w sprawie ustalenia
stawek dotacji przedmiotowej na remont
komunalnych budynków mieszkalnych gminy
Witkowo. Przyjęto też decyzję o zgłoszeniu
sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa
Wsi” oraz zatwierdzono Plany Odnowy
Miejscowości: Folwark, Kamionka, Ruchocin
oraz Witkówko.
Kolejnym punktem obrad było powołanie
komisji do opracowania Statutu Gminy
i Miasta Witkowo. W jej skład weszli: Ireneusz
Kwapich, Marian Marciniak, Łukasz
Grabowski oraz Bogusław Mołodecki, który
będzie pełnił funkcję przewodniczącego
komisji.

Komisja Finansów (27 maja)
terenie gminy, które przedstawili: Anna
Pawluk - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3,
Jolanta Jakubas- Zawiślak- Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz Zdzisław BosackiDyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzykowie.

Na zakończenie sesji radni dokonali zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz
w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
(B.R.M.), (W.D.)

, Marlena Lerka.
„SCRIPTOR” z Gniezna
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URZĄD GMINY I MIASTA W WITKOWIE
INFORMUJE, ŻE OSOBY FIZYCZNE
I PRAWNE, OSOBY WŁADAJĄCE
OBIEKTAMI SPÓŁDZIELNI ORAZ
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH NA
TERENIE GMINY I MIASTA WITKOWO
POSIADAJĄCE BUDYNKI, NA KTÓRYCH
ZNAJDUJĄ SIĘ MATERIAŁY
BUDOWLANE ZAWIERAJĄCE AZBEST
MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O SFINANSOWANIE
KOSZTÓW ZWIĄZANYCH
Z LIKWIDACJĄ TYCH MATERIAŁÓW.
Finansowaniu podlegały będą koszty
związane z unieszkodliwianiem odpadów
zawierających azbest w dwóch wariantach:
1) demontaż elementów budynku
zawierających azbest wraz
z unieszkodliwianiem, tj. przygotowaniem do
transportu (zabezpieczenie folią, załadunek),
transport i przekazanie na składowisko
odpadów niebezpiecznych;
2) wyłącznie unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest zgromadzonych na
terenie nieruchomości należącej do
wnioskodawcy, tj. przygotowanie do transportu
(zabezpieczenie folią, załadunek), transport
i przekazanie na składowisko odpadów
niebezpiecznych.
Finansowaniu będą podlegały koszty
usuwania wyrobów zawierających azbest
w wysokości 100% całościowych kosztów tych
działań z zastrzeżeniem, że maksymalna dla
każdej nieruchomości kwota finansowania na
realizację zadania wynosi 10.000,00zł. Kwota
udzielonej pomocy finansowej obliczana będzie
na podstawie masy wnioskowanych do
likwidacji wyrobów zawierających azbest
i kosztów ich unieszkodliwiania ustalonych
przez wyłonioną w przetargu firmę.
Druki wniosków dostępne są w tut. Urzędzie
oraz na stronie internetowej
www.naszesrodowisko.pl. Wnioski w powyższej
sprawie wraz z tytułem prawnym do
nieruchomości należy składać do 30 września
2011r. w tut. Urzędzie, pok. nr 15.
Zakończenie zadania nastąpi najpóźniej do 30
listopada 2011r.
Wszelkie informacje w powyższej sprawie
udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta
w Witkowie, pok. Nr 15, inspektor ds. ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, nr tel. (61)
477 81 94 w. 13.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Uroczystość odsłonięcia tablicy w Czajkach
Gmina Witkowo skrywa w sobie wiele tajemnic. Jedną z nich była sprawa awaryjnego lądowania amerykańskiego
bombowca B 17 w miejscowości Czajki, o której legendy krążyły już od lat. Upór miłośników historii tworzących
Witkowski Klub Kolekcjonerów doprowadził do rozwikłania tej bardzo ciekawej zagadki.

Po wielu latach poszukiwań i prób
kontaktu z członkami załogi i związkami
kombatanckimi udało im się ustalić, że 19
marca 1945 r. bombowiec B 17 o nazwie
własnej „Try'n Getit” awaryjnie lądował na
polu nieopodal Witkowa. Samolot, który
wyleciał z Anglii by walczyć z armią
niemiecką, mimo jednego sprawnego silnika,
zdołał bezpiecznie wylądować, a dziesięciu
lotników znajdujących się wtedy na pokładzie
nie odniosło poważniejszych obrażeń.
Zdarzenie to zostało potwierdzone
w 2007 r. kiedy to do Polski przyleciał Ken
Knox- syn jednego z pilotów bombowca, który
skontaktował się z ostatnim żyjącym
członkiem załogi - Rayem Sundetem
pamiętającym te wydarzenia. W tym samym
roku powstał pomysł stworzenia pomnika na
cześć amerykańskich lotników, który narodził
się w trakcie spotkania Kena Knoxa

z burmistrzem Krzysztofem Szkudlarkiem.
W czwartek 5 maja br. w Czajkach odbyła
się uroczystość odsłonięcia tablicy
upamiętniającej to historyczne wydarzenie.
Na ceremonię zorganizowaną przez
Witkowski Klub Kolekcjonerów oraz Urząd
Gminy i Miasta Witkowo przybyli okoliczni
mieszkańcy, uczniowie szkół z Gorzykowa
oraz Mielżyna, a także zaproszeni goście.
Wśród nich znaleźli się min.: zastępca
dowódcy 33 Bazy Lotnictwa Transportowego
w Powidzu - płk Andrzej Górnicki, komendant
Komisariatu Policji w Witkowie - Jan Rabiej,
ks. ppłk Mariusz Stolarczyk, przedstawiciele
Rady Miejskiej w Witkowie, Zbigniew
Zawodny - wykonawca tablicy pamiątkowej,
dyrektorzy placówek oświatowych z terenu
gminy oraz gość honorowy czyli Ken Knoxsyn jednego z pilotów bombowca „Try'n
Getit”.

Uroczystość otworzył przedstawiciel
Witkowskiego Klubu Kolekcjonerów - Wiesław
Głownikowski, który powitał zebranych
i przybliżył historię lądowania bombowca
B 17, po czym odegrano hymn Stanów
Zjednoczonych oraz hejnał Witkowa.
Następnie głos zabrał burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo. Krzysztof Szkudlarek
w swoim przemówieniu wyraził wdzięczność
witkowskim miłośnikom historii za tak wielkie
zaangażowanie w sprawę rozwikłania
tajemnicy awaryjnego lądowania bombowca

i pamięci o czynach przeszłych pokoleń.
Po swoim przemówieniu burmistrz wraz
z Kenem Knoxem uroczyście przecięli wstęgę
na pamiątkowej tablicy, po czym ks. ppłk
Mariusz Stolarczyk dokonał jej poświęcenia.
Następnie przedstawiciele władz
samorządowych oraz zgromadzeni goście
złożyli pod nią okolicznościowe wiązanki
kwiatów, a Wiesław Głownikowski zapoznał
zebranych z okolicznościami w jakich doszło
do ustalenia wszystkich faktów dotyczących
awaryjnego lądowania amerykańskiego

„Try'n Getit”, o której większość mieszkańców
nigdy nawet nie słyszała. Podkreślił także, że
ma nadzieję, iż dzięki tej tablicy wszyscy
dowiedzą się o bohaterskich czynach
amerykańskich lotników na terenie naszej
gminy, a ten swoisty pomnik stanie się
kolejnym miejscem kultywowania tradycji

bombowca w Czajkach. Na zakończenie
ceremonii uczniowie gimnazjum w Mielżynie
odśpiewali hymn „Marsz Polonia”, a Zbigniew
Zawodny przekazał Kenowi Knoxowi
miniaturową replikę tablicy pamiątkowej.
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„Majowe słońce płonie nad światem...”
Święto Konstytucji w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
Atmosfera wielkich wydarzeń historycznych zawitała do Gimnazjum im. Adama Borysa 29 kwietnia 2011 r. W tym dniu
obchodzono w naszej szkole uroczystość z okazji Święta Konstytucji. Spotkanie rozpoczął dyrektor, przypominając wielkie
wydarzenia sprzed 220 lat.

W apelu wzięli uczniowie, nauczyciele oraz
zaproszeni goście - Burmistrz Gminy i Miasta mgr inż. Krzysztof Szkudlarek oraz rodzice
tych uczniów, którzy w nagrodę za wyniki
w nauce uzyskane w I semestrze roku
szkolnego 2010/2011 otrzymali Stypendium
Burmistrza Gminy i Miasta. W tym roku
najwyższe noty uzyskali:
Łukasz Jarecki (IIb), Karolina Borys (IIf),
Dominika Tubacka (IIIe), Daria Jedwabna
(Ia), Zofia Rachut (IIf), Anna Szcześniak ( IId),
Jan Szreder (IIf), Agnieszka Olszewska (IIa),
Karolina Szefer (IId), Karolina Zamiar (Ia),
Weronika Nowaczyk (Ia), Tomasz Zawierucha
(Ia). Wyróżnieni uczniowie otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz usłyszeli gratulacje
ze strony Burmistrza i Dyrekcji Gimnazjum.

Burmistrz, przemawiając do zgromadzonych
w hali , podkreślił niezwykłe zaangażowanie
stypendystów w proces zdobywania wiedzy.
Wyraził także swoją radość z powodu
możliwości takiego wyróżnienia najlepszych
gimnazjalistów.
Uroczystość była także okazją do
wręczenia nagród laureatom konkursów,
które odbyły się w ostatnim czasie.
Nagrodzeni zostali uczestnicy konkursu
historycznego o zasięgu ogólnopolskim oraz
konkursów plastycznych.
Po części oficjalnej młodzi artyści
przedstawili widowisko historyczne pod
tytułem „ Majowe słońce płonie nad światem”.
Motywem przewodnim było oddanie
atmosfery wydarzeń z 1791, kiedy uchwalona

została pierwsza w Europie i druga na świecie
konstytucja. Aktorzy wcielili się w postaci
mieszczan, szlachciców, chłopów. Słowami
wierszy pokazali atmosferę radości
i niezwykłości tamtych wydarzeń. Całości
dopełniły słowa piosenek, odnoszące się nie
tylko do historii, ale także do szeroko pojętego
patriotyzmu. Przedstawienie zakończył
korowód barwnych postaci, uczniowie bowiem
mieli na sobie stroje, które nawiązywały do
ubiorów z XVIII w.
Uroczystość była z pewnością spotkaniem
z historią., a poza tym, okazją do namysłu nad
tym „jak wiele Polska nam dała”.
(J. Ch.)
(fot. Tomasz Pluciński)

