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Dzień Dziecka
Jak wskazuje nazwa Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest
praktycznie w każdym zakątku Ziemi. Inicjatorem jego powstania była
organizacja zwana The International Union for Protection of Childhood, której
celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Idea święta
najmłodszych szybko rozprzestrzeniła się w wielu państwach i zyskała sympatię
zarówno dzieci, jak i dorosłych.

W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest od
1952 r. O pielęgnowaniu tej tradycji nie
zapomina Urząd Gminy i Miasta Witkowo,
który każdego roku urządza imprezę na cześć
najmłodszych mieszkańców.
Tegoroczny festyn z okazji Dnia Dziecka
zorganizowany został w Parku Miejskim
„Strzelnica”. Punktualnie o godzinie 16.00

bardzo szybko przerwany przez burzę i obfitą
ulewę. Niekorzystne warunki atmosferyczne
początkowo nie przeszkadzały dzieciom,
które mimo deszczu nie rezygnowały
z zabawy, jednak już po chwili opady stały się
zbyt intensywne.

zapowiadała się tak znakomicie. Mimo
wszystko szerokie uśmiechy na twarzach
uczestników potwierdzały fakt, iż bawili się
bardzo dobrze, a aurę w jakiej przyszło
obchodzić im tegoroczny Dzień Dziecka na
pewno zapamiętają na długie lata. Pewne jest

Po raz kolejny pogoda nie okazała się
łaskawa dla najmłodszych i zdecydowanie za
szybko pr zer wała imprezę, która

także to, że słodkie upominki jakie dzieci
otrzymały od organizatorów choć trochę
osłodziły im to deszczowe święto.

artystyczny „Tęczowe piosenki”. Dzieci wraz
z wodzirejami głośno śpiewały swoje ulubione
przeboje odpowiadając przy tym na ciekawe
pytania prowadzących. Na najmłodszych
czekało tego dnia wiele także innych atrakcji
zapewnionych przez organizatorów. Mogli oni
korzystać z dmuchanego zamku, licznych
stoisk ze słodkościami, spróbować swoich sił w

(W.D.)

malowniczy teren parku zapełnił się
uśmiechniętymi dziećmi i ich równie
zadowolonymi rodzicami. Imprezę oficjalnie
otworzył burmistrz Krzysztof Szkudlarek,
który powitał wszystkich zgromadzonych,
złożył dzieciom serdeczne życzenia z okazji
ich święta i życzył udanej zabawy.
Po przemówieniu burmistrza scena
opanowana została przez Asię i Klaunika
Mikusia Pikusia, którzy wykonali program

elektronicznych grach czy różnych
konkurencjach sprawnościowych. Natomiast
młodzi piłkarze mieli okazję do poczucia nutki
sportowej rywalizacji podczas turnieju piłki
nożnej.
Zabawa w Parku Miejskim rozpoczęła się
obiecująco. Dzieci korzystały z rozmaitych
atrakcji zajadając się przy tym słodkościami,
a ich rodzice miło spędzali czas w gronie
znajomych. Niestety ten piękny dzień został
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Delegacja gruzińska z wizytą studyjną w Witkowie
W ciągu kilku ostatnich lat gmina Witkowo zdobyła bardzo duże doświadczenie
w realizacji projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej. Dzięki
wytężonej pracy i efektywnemu wykorzystywaniu zewnętrznych środków
Witkowo stało się jedną z najbardziej rozwiniętych gmin Wielkopolski. Po
zrealizowaniu wielu udanych inwestycji przyszedł czas by podzielić się swoją
wiedzą i doświadczeniami z innymi społecznościami.

W celu zdobycia nowych umiejętności
i poznania kulis prac przy rozmaitych
inwestycjach we wtorek do Witkowa przybyła
grupa gruzińskich urzędników z gmin:
Mtskheta, Dusheti, Kazbegi i Tianet.
Zagraniczni goście byli uczestnikami projektu:
„Know- how dla Regionu Mtskheta - Mtianeti”,
prowadzonego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego, którego
celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności
dotyczących min.: tworzenia projektów,
wypełniania wniosków, zarządzania
projektem oraz umiejętności trenerskich.
W ramach jego pierwszej części Gruzini odbyli

dwutygodniowe szkolenie, podczas którego
zdobyli wiedzę niezbędną do zarządzania
projektami oraz pozyskiwania zewnętrznych
środków finansowania. Realizacja drugiej

części projektu polegała natomiast na
wizytach w samorządach, w których działają
zespoły projektowe, gdzie zagraniczni goście
mieli okazję do poznania metod ich pracy
i obejr zenia rezultatów inwestycji
realizowanych w poszczególnych
miejscowościach. Z racji tego, że gmina
Witkowo była laureatem konkursu „Aktywny
Europejczyk” za najefektywniejsze
wykorzystanie środków z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
wybrana została do uczestnictwa w tym
projekcie i zaprezentowania swoich dokonań
gruzińskim urzędnikom.

Pobyt gości z za granicy w Witkowie
rozpoczął się od spotkania w Urzędzie Gminy
i Miasta, podczas którego burmistrz Krzysztof
Szkudlarek przedstawił obszerną prezentację

multimedialną. Zebrani dowiedzieli się
wszystkiego o charakterze, gospodarce,
atrakcjach turystycznych oraz historii gminy.
Dokładnie omówione zostały także wszystkie
projekty zrealizowane przy pomocy
zewnętrznych środków finansowania na
przestrzeni ostatnich lat. Burmistrz przybliżył
uczestnikom również metody pracy
w zespołach projektowych oraz nakreślił
rezultaty najważniejszych inwestycji. Całe
spotkanie przebiegało w miłej atmosferze,
a goście z Gruzji chętnie włączali się do
dyskusji i zadawali pytania dotyczące
funkcjonowania gminy.

punktem wtorkowej wizyty był wyjazd do
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
Goście z Gruzji zobaczyli tam efekty
zeszłorocznej rewitalizacji oraz zapoznali się
z programem kolejnych prac jakie zostaną
przeprowadzone w tym roku. Skorzęcińska
przyroda oraz zaplecze turystyczne bardzo
spodobały się gruzińskim urzędnikom, którzy
z zainteresowaniem zwiedzali teren ośrodka.
Uczestnicy projektu „Know- how dla
Regionu Mtskheta- Mtianeti” byli bardzo
zadowoleni z wizyty w gminie Witkowo. Prace
jakie zostały wykonane na terenie gminy przy
wykorzystaniu zewnętrznych środków oraz

Po spotkaniu uczestnicy projektu wraz
z przedstawicielami samorządu udali się do
Sali Historii, w której z zaciekawieniem
podziwiali zgromadzone eksponaty.
Następnie zwiedzili centrum miasta, plac
budowy hali sportowej, parki miejskie oraz
boisko „Orlik 2012”, po czym przejechali do
Małachowa Złych Miejsc gdzie obejrzeli
świetlicę wiejską, będącą rezultatem jednego z
niedawno realizowanych projektów. Ostatnim

stopień jej rozwoju wywarły na nich duże
wrażenie. Wiedza i doświadczenia jakie
zdobyli podczas swojego pobytu w Polsce na
pewno zaprocentują dla dobra ich lokalnych
społeczności, jak i całej Gruzji, a powodem do
dumy jest fakt, iż do końcowego sukcesu tego
projektu przyczyniła się także gmina
Witkowo.
(W.D.)
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Krwiodawca z Witkowa
wyróżniony przez Prezydenta RP
Podpisanie umowy na realizację Projektu pt.:
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez
rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap”
W dniu 24 maja br. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie pomiędzy
Gminą i Miastem Witkowo reprezentowaną przez Burmistrza - Krzysztofa
Szkudlarka, a Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjno-Handlowym
„HENBUD”, którego właścicielem jest Pan Henryk Kaczor została podpisana
umowa na realizację Projektu pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie - II etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI
„Turystyka i środowisko kulturowe”, Działania 6.1 „Turystyka”, Schematu I „Infrastruktura turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.

Inwestycja jest kolejnym Projektem
realizowanym przez Gminę Witkowo w latach
2007-2013, przy wykorzystaniu środków Unii
Europejskiej.
Całkowita wartość Projektu według
kosztorysu inwestorskiego to kwota
4 998 829,90 zł. Dofinansowanie projektu
stanowi 65% kosztów kwalifikowanych
i wynosi 2 663 311,01 zł. Pozostała kwota
w wysokości 2 335 518,89 zł. pochodzić
będzie ze środków własnych gminy.
Po zakończonym postępowaniu
przetargowym wartość prac budowlanych
oscyluje na poziomie 4 593 804,47 zł brutto.

Wynikiem realizacji projektu będzie
przebudowa obiektów turystycznych,
rekreacyjnych i sportowych, natomiast
rezultatem projektu będzie zwiększenie liczby
osób korzystających z infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej.
Głównym celem projektu jest
zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy
oraz poprawa jakości życia mieszkańców
gminy.
Termin zakończenia Projektu przypada na
grudzień 2011 r.
(S.M.)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego PCK w Poznaniu
za długoletnie oddawanie krwi i działalność w klubie Honorowych Dawców
Krwi PCK Prezydent RP p. Bronisław Komorowski wyróżnił Brązowym
Krzyżem Zasługi mieszkańca Witkowa pana Marcina MILARSKIEGO.

Aktu dekoracji dokonał Wicewojewoda
Wielkopolski, p.Przemysław Pacia, podczas
konferencji zorganizowanej pr zez
Wielkopolski Zarząd Okręgowy PCK
i Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu, która odbyła się
w dniu 28.05.2011r
Pan Marcin Milarski swoją przygodę
z krwiodawstwem rozpoczął w 1995 r., kiedy
to po raz pierwszy poszedł z tatą (Honorowym
Dawcą Krwi) oddać krew w Stacji
Krwiodawstwa w Słupsku. Do tej pory oddał jej
już 22 litry. „Początkowo nie wiedziałem
i wręcz trochę się obawiałem jak zniosę
oddawanie krwi, ale ku mojemu zdziwieniu
czułem się bardzo dobrze i byłem bardzo
szczęśliwy, że mogę oddawać krew i pomagać
innym.”- mówi pan Marcin. Będąc na studiach
w 1997 r. wstąpił do pierwszego w swoim życiu
Klubu Honorowych Dawców Krwi przy
Wo j s k o w e j A k a d e m i i Te c h n i c z n e j
w Warszawie. Tam właśnie otrzymał pierwsze
wyróżnienia jakimi były: Złota Odznaka HDK
oraz Odznaka Zasłużonego Honorowego
Dawcy Krwi III stopnia.

W 2005 r., po kolejnej przeprowadzce,
związanej ze specyfiką pracy, pan Marcin
zaczął oddawać krew podczas akcji
organizowanych przez Klub Honorowych
Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy i Miasta
w Witkowie. W 2009 r. został członkiem
Zarządu Honorowych Dawców Krwi PCK
w Witkowie.
W ciągu kilku lat pracy w klubie został
wyróżniony Medalem Milenium Zjazdu
Gnieźnieńskiego oraz otrzymał Odznakę
Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.
Z rąk Wicewojewody Wielkopolskiego
otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi nadany
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
pana Bronisława Komorowskiego, z którego
jest niezmiernie dumny.
„Namawiam wszystkich, a szczególnie
młodych i zdrowych ludzi, do oddawania krwi
i szpiku kostnego i dzielenia się tym co mają
najcenniejsze, darem życia”, podkreślił na
koniec rozmowy p. Marcin.
(K.S.)

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

INFORMACJA
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie przekazuje poniżej wykaz
firm na terenie powiatu gnieźnieńskiego, które zajmują się
odbiorem odpadów foliowych pochodzenia rolniczego

(opakowania po nawozach, folie po sianokiszonkach i in.)

Zainteresowane osoby mogą kontaktować się i ustalać
indywidualnie warunki odbioru odpadów opakowaniowych
pochodzenia rolniczego z w/w firmami. Ponadto informuję, że
powyższe odpady można przekazywać również innym firmom
posiadającym odpowiednie zezwolenie na zbieranie, odzysk lub
unieszkodliwianie odpadów.
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„WtórJan” Zakład Surowców Wtórnych Odzysk - Przerób - Sprzedaż

Zofia Jankowska, 62-200 Gniezno, ul. Wrzesińska 4,
tel. 602 290 757,

Firma SUR WTÓR P. Marek Rajca, Kłopot 41, oddział Marcinkowo,
tel. (52) 351 92 67, 606 462 367,

UNILOKAT Przemysław Strus, Uściskówiec 7, 64-600 Oborniki,
tel. (61) 297 01 60,

Pan Grzegorz Chałupniczak, tel. 509 241 569,

Firma „CASPER” Skup - Sprzedaż Surowców Wtórnych Marek
Kossakowski, ul. 11 Listopada 101, 95-070 Aleksandrów Łódzki,
tel. 603 809 795, 603 030 988,

Pan W. Wojciechowski, tel. 517 714 708.

Gimnazjaliści na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu

Coca Cola Cup
Pierwszy raz w historii drużyna piłki nożnej dziewcząt z Gimnazjum w Witkowie
wzięła udział w turnieju piłki nożnej Coca Cola Cup, który rozegrano w Gnieźnie.
Debiut nie wyszedł najgorzej.

Witkowianki po dwóch remisach i jednej
porażce zajęły trzecie miejsce. Nasze
gimnazjalistki najpierw zremisowały
z Gimnazjum Nr 4 w Gnieźnie 1:1, po golu
M o n i k i Z a m i a r y. N a s t ę p n i e p o
bezbramkowym remisie podzieliły się
punktami z Gimnazjum Nr 4 w Gnieźnie. W
ostatnim meczu uległy zwycięzcom zawodów

Gimnazjum Nr 1 w Gnieźnie 1:2 po
honorowym trafieniu Moniki Zamiary. Skład:
Kinga Czerniejewska, Marta Pawłowska,
Marika Ćwiklińska, Karolina Jasińska, Paulina
Kozłowska, Aneta Kołodziejek, Monika

Zamiara, Aleksandra Reformat, Julita
Kozłowska, Monika Grenda. Chłopcy
z Gimnazjum w Witkowie wygrali pierwszą
rundę eliminacyjną. Byli lepsi od Trzemeszna,
Wilczyna i Mielżyna. Awansowali do drugiej
rundy, gdzie czekali bardzo trudni rywale.
Przede wszystkim gospodarze z Wrześni to

W sobotę 14 maja 2011 r. członkowie Grupy Turystycznej „Siedem” wybrali się
na nietypową wycieczkę do Torunia. Celem podróży nie było zwiedzanie miasta,
ale zajęcia z geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im.
Mikołaja Kopernika.

najmocniejsza drużyna w ostatnich dwóch
latach w Wielkopolsce. Tegoroczni mistrzowie
Wielkopolski w Piłce Nożnej Halowej
z Gimnazjum Nr 2 we Wrześni poradzili sobie
zarówno z Witkowem, jak i z Gimnazjum Nr 1
w Gnieźnie. Nasi zawodnicy pokonali Gniezno
7:5 i ulegli Wrześni 1:4, choć przez dłuższy
czas byli bliscy sensacji, bo prowadzili. Dopiero

ostatnie pięć minut należało do Wrześni, która
kondycyjnie przewyższała rówieśników
z Witkowa i Gniezna. Nasi zajęli drugie miejsce
i nie awansowali do finału wojewódzkiego.
Skład: Dawid Marwitz, Mateusz Bruch,

Mateusz Pietrowski, Hubert Mielcarek,
Mariusz Starczewski, Łukasz Łabarewicz,
Michał Marszałek, Daniel Baranowski, Jan
Lisiecki, Łukasz Kierzek, Piotr Webner.
Opiekunem drużyn był Krzysztof Chołodecki.
(K.Ch.)

Obecność gimnazjalistów w Zakładzie
Kriologii i Obszarów Polarnych była
konsekwencją nawiązania współpracy przez
nauczyciela geografii Tomasza Majchrzaka
ze Studenckim Kołem Naukowym Geografów
w Toruniu.
Gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach
z zakresu kartografii i topografii. Studenci IV
roku Tomasz Strzyżewski i Marek Larecki
zapoznali uczniów z celami działalności koła
naukowego oraz krótko przedstawili swoje
dokonania. Następnie z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych przedstawili
treści merytoryczne poruszanych zagadnień.
Oprócz wiedzy teoretycznej uczniowie
wykazali się znajomością takich pojęć jak. np.

gra terenowa rozgrywana na terenie Starego
Miasta. Do uczniów dołączyła studentka IV
roku Daria Pamiątkowska, która także
uczestniczyła w zajęciach terenowych.
Po krótkim zaprezentowaniu działania GPS
uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy,
aby za pomocą urządzenia GPS lokalizować
pewne zabytkowe obiekty oraz zaznaczać na
mapie trasę wędrówki. Każdy gimnazjalista
musiał wprowadzić do urządzenia GPS podane
współrzędne geograficzne, a następnie
poprowadzić swoją drużynę do punktu,
zgodnie ze wskazaniami urządzenia. Po około
dwóch godzinach obie grupy dotarły do
punktu ostatniego, gdzie nastąpiło
podsumowanie gry terenowej.

mapa, kartografia, znaki umowne, długość i
szerokość geograficzna. Pracując z mapami
topograficznymi odczytywali współrzędne
geograficzne z dokładnością do sekund
(utrudnieniem była obecność siatki
kilometrowej na mapie) czy odległości między
punktami. Zapoznali się również z systemem
informacji geograficznej (GIS) oraz ze
sposobami wykonywania map za pomocą
różnych programów komputerowych.
Kolejnym punktem zajęć w Toruniu była

Studenci krótko podsumowali odbytą grę
miejską i zaprosili nas do kolejnego przyjazdu
na UMK w Toruniu. Następnie Tomasz
Majchrzak w imieniu wszystkich uczniów
podziękował studentom za przeprowadzone
zajęcia i zaprosił ich również na
przeprowadzenie lekcji, warsztatów w
gimnazjum. Miejmy nadzieję, że takich
spotkań i możliwości wyjazdów
gimnazjalistów na uczelnię w nowym roku
szkolnym będzie więcej.
(Ł.G.)
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Wizyta uczniów z Cadenberge
14 maja 2011r. zakończyło się kolejne spotkanie naszych gimnazjalistów
z uczniami Haupt- und Realschule Cadenberge. Młodzież z Niemiec przyjechała
do nas w poniedziałek ok. godz. 18:30 i wspólnie z koleżankami
i kolegami z Witkowa spędziła sześć pełnych wrażeń dni.

Powitanie w Gimnazjum im. Adama Borysa

Stosunki pomiędzy polską i niemiecką
grupą od samego początku układały się
bardzo dobrze, młodzież szybko nawiązała
kontakty i chętnie spędzała razem czas.
Ułatwieniem był też zapewne fakt,
iż uczniowie już w marcu nawiązali kontakty
e-mailowe, dzięki czemu mogli się już
wcześniej trochę poznać.

tradycyjną recepturę wyrobu najlepszych
w Polsce pierników, a następnie sama zabrała
się do wypieku. Przez wszystkie dni pobytu
uczniowie poznawali słownictwo związane
z jedzeniem, a na zakończenie wzięli udział
w polsko - niemieckim konkursie z zakresu
tematycznego „jedzenie”. Goście z Niemiec
musieli się również przyznać, co najbardziej

We wtorek, zaraz po powitaniu z udziałem
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Pana
Krzysztofa Szkudlarka i Dyrektora naszego
gimnazjum Pana Mariana Łukowskiego oraz
po obejrzeniu przedstawienia w języku
niemieckim i filmu, nasi gimnazjaliści zabrali

spotkań polsko - niemieckich, a na
zakończenie zaśpiewali wspólnie polską
i niemiecką piosenkę. Potem był już tylko czas
na łzy i rozpoczęcie odliczania do naszej
wrześniowej wizyty w Cadenberge, którą
zaplanowano na 12 - 17 września.

Wspólne wypieki w muzeum piernika

Spacer po poznańskim rynku

Jednym z tematów tegorocznego
spotkania było zapoznanie przyjaciół
z Niemiec z kuchnią polską. W związku z tym
już pierwszego dnia poczęstowaliśmy gości
tradycyjnym polskim bigosem,
przygotowaliśmy ciasto drożdżowe, a na
obiad serwowaliśmy tradycyjne polskie dania,
między innymi pierogi. W środę młodzież
wzięła udział w lekcji muzealnej w żywym
muzeum piernika w Toruniu, gdzie poznała

smakowało im podczas pobytu w Polsce oraz
czego nigdy już nie spróbują. Zadanie to nie
należało do najłatwiejszych, gdyż wypowiedź
należało przygotować w języku polskim.
Zwyciężczyniami tego „kulinarnego”
pojedynku zostały Agnieszka Olszewska
i Marina Kasakow.
Oprócz zmagań kulinarnych na
uczestników spotkania czekały również inne
atrakcje.

swoich niemieckich partnerów do swoich
domów. W następnych dniach grupa polsko niemiecka zwiedziła wspólnie Toruń i Poznań,
spędzała czas w ośrodku wypoczynkowym
w Skorzęcinie oraz bawiła się w stadninie koni
w Jankówku. W piątek młodzież naszej szkoły
oraz mieszkańcy Witkowa mogli obejrzeć
prezentację gminy Am Dobrock,
przygotowaną przez pana Karla-Heinza
Lincka, przewodniczącego komitetu ds.
współpracy z gminą Witkowo.
Spotkanie zakończyło się w sobotnie
przedpołudnie w witkowskim gimnazjum.
I chociaż na pożegnanie planowano
początkowo ok. 45 minut, to trwało ono dwa
razy dłużej. Goście z Niemiec podziękowali za
wyjątkowe chwile, które spędzili w naszej
gminie, uczniowie wpisali się do kroniki

A oto kilka cytatów z kroniki, które
potwierdzają, że spotkanie należało do
wyjątkowo udanych:
Es war eine sehr schöne Zeit. Ich
werde es hier vermissen. Danke. J.
Der Abschied fällt echt schwer. It was
a really great time with you. See sou
in September! M.
To były niesamowite wrażenia, jakie
przeżyłem w swoim życiu. Nigdy tego
nie zapomnę. B.
Thank you for this exchange. It was
the best week in my life. P.
It was a great time! Heut' ist nicht alle
Tage, wir kommen wieder keine
Frage!!! F.
Było świetnie. Dziękujemy za
wszystko. G.S.

Spotkanie dofinansowane zostało ze środków
Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
(E.M.)
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Rodzinne świętowanie Dnia Dziecka w Małachowie
We wtorek 31 maja w Małachowie Złych Miejsc w gminie Witkowo z inicjatywy
Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Małachowie odbył się
festyn rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Przy świetlicy wiejskiej zgromadzili się
młodzi mieszkańcy Małachowa Złych Miejsc,
Małachowa Wierzbiczanego, Witkówka,
Małachowa Szemborowice i Małachowa
Kępego. Przybyłych gości i uczestników

Powiatu Andrzej Kwapich, Radni Rady
Miejskiej w Witkowie Marian Walczak,
Grzegorz Kaźmierczak i Ireneusz Kwapich.

w Witkowie, a część rekreacyjną
koordynowały uczennice gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych.

Duże zainteresowanie festynem to zasługa
zarówno pięknej, ciepłej i bezdeszczowej
pogody, ale także mnogości atrakcji
przygotowanych z myślą o dzieciach z okazji
ich święta. Organizatorzy starali się zapewnić
dzieciom oraz ich rodzicom aktywne
spędzenie wolnego czasu. O nagłośnienie
imprezy zadbał Ośrodek Sportu i Rekreacji

Organizatorzy dziękują za pomoc Panu
Wiesławowi Wojtyrze, Zbigniewowi Dolacie,
Marianowi Walczakowi, Andrzejowi
Kwapichowi, Łukaszowi Grabowskiemu,
Henryce Stejakowskiej i Barbarze Nowaczyk
oraz wszystkim, którzy zaangażowali się
w przygotowanie festynu.

festynu powitał Łukasz Grabowski Radny
Rady Miejskiej w Witkowie.
Na spotkanie zawitali zaproszeni goście:
Poseł na Sejm RP Zbigniew Dolata, Burmistrz
Witkowa Krzysztof Szkudlarek, Radny Rady

Dzieci z Ochronki im. Dzieciątka Jezus w Bibliotece
Tegoroczne hasło to nie tylko suche słowa to prawda: Biblioteka zawsze po
drodze, nie mijam - wchodzę, przypominające, że łatwo można dotrzeć do
biblioteki i w prosty sposób z usług jej skorzystać.
Atutem bibliotek publicznych jest ich
szeroka dostępność i powszechność
korzystania oraz uniwersalny charakter
zbiorów.
Dzieci należą do grupy ważnych
czytelników, dlatego spotkaliśmy się w naszej
bibliotece z dziećmi z „Ochronki im.
Dzieciątka Jezus” w Witkowie. Przybliżyły się
dzieci, do książek, do czytania, do bibliotek.
Dla części przedszkolaków była to pierwsza
wizyta w naszej Bibliotece, dlatego na
początek obejrzały księgozbiór i poznały
podstawowe zasady tu panujące.
O tym, że w tym miejscu należy
zachowywać się cicho dzieci wiedziały
doskonale, czego dały doskonały przykład

z uwagą słuchając czytanych opowieści.
Po przeczytaniu „Nie bądź leniem” cisza
przestała obowiązywać, gdyż dzieciaki jeden
przez drugiego opowiadały o sobie.
Na zakładkach, które otrzymały na
pamiątkę pobytu są wszelkie dane, aby
ułatwić każdy kolejny kontakt z Biblioteką.
Z zakładkami w rękach i uśmiechem
na buziach przedszkolaki opuściły Książnicę.
Mamy nadzieję, że wrócą do nas nie tylko na
następne spotkanie, ale też żeby wypożyczyć
książkę. Dziękujemy Siostrze Angelinie
i Paniom Wychowawczyniom za
przyprowadzenie dzieci.
(B.Sz.)
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(Ł.G.)

Mistrzostwa Gminy Witkowo

klas I-III w Piłce Nożnej na sztucznej trawie

W słoneczną 7 majową sobotę młodzi piłkarze z naszej gminy uczestniczyli w Mistrzostwach Gminy Witkowo klas I-III w Piłce Nożnej na sztucznej trawie.
Zawody odbyły się w Skorzęcinie, a rywalizowali w nich piłkarze UKS oraz ZSP w Mielżynie.

W zawodach, które uroczyście otworzył
przewodniczący komisji do spraw sportu Piotr
Jóźwik wzięło udział czterdziestu młodych
miłośników futbolu. Do rywalizacji przystąpiły
cztery drużyny: SP Nr 2, SP Nr 3, MIX 2-3 oraz

ZSP Mielżyn. Po rozegraniu wszystkich
spotkań wyłoniono zwycięzcę. O wygranej SP
3 zadecydowała jedna bramka, co świadczy
o wyrównanej rywalizacji. Tego jednego gola
zabrakło SP 2, dlatego też musiała zadowolić
się drugim miejscem. Trzecie miejsce zajęły
ekipy MIX 2-3 i ZSP Mielżyn. Zawody były
bardzo emocjonujące. Piłkarze wkładali dużo
wysiłku i serca w grę. Dlatego też rywalizacja
była przyjemna dla oka. W nagrodę za walkę
każdy zawodnik otrzymał pamiątkowe

medale. Na koniec dodatkowy bój stoczyli
między sobą najmłodsi uczestnicy turnieju.
Po nich do walki o puchar stanęły ekipy UKS
Organizator oraz przebywający w tym czasie
na obozie piłkarskim zawodnicy Bartłomieja

Łobodźca - Techmet Gniezno. Po remisie
i rzutach karnych ze zdobycia pucharu cieszyli
się gracze nieco starsi od swoich rywali
piłkarze z Gniezna. Medale podczas
wspólnego ogniska wręczał Burmistrz GiM
w Witkowie Krzysztof Szkudlarek. Inicjatorem
imprezy był trener najmłodszych piłkarzy
z Witkowa Krzysztof Chołodecki. Pomocą
służył także Jan Szturomski, animator Orlika.
Dzięki pomocy sponsorów, firmie „Travex”
Waldemara Budzyńskiego oraz sponsora

indywidualnego Stefana Witulskiego, którzy
ufundowali kiełbasy, napoje itd. dzieci mogły
zasiąść przy ognisku przygotowanym przez
OKSiR w Witkowie. Medale i przejazd
autobusem ufundował UGiM w Witkowie.
Organizatorzy składają podziękowanie
wszystkim, którzy przyczynili się do

INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniu 10 czerwca 2011r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH W GORZYKOWIE, PRZEZNACZONYCH
DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE PRZETARGU.

Katalog firm
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powstania turnieju. Miejmy nadzieję,
że wejdzie on na stałe do kalendarza
gminnego. Równocześnie przypominamy,
że zajęcia dla dzieci z klas I-III odbywają
się we wtorki i czwartki o godzinie 14.30
na witkowskim Orliku.
(K.Ch.)

OGŁOSZENIE

I Festiwal Nauki i Sztuki w Witkowie

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA WITKOWO

W maju gmina Witkowo była pełna ciekawych wydarzeń kulturalnych. Wszystko
za sprawą I Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbywał się w dniach od 9 do 14
maja. Organizatorem przedsięwzięcia, nad którym honorowy patronat objął
burmistrz Krzysztof Szkudlarek był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji przy
współudziale placówek oświatowych oraz Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

Przez cały tydzień na mieszkańców gminy
czekały liczne wystawy, koncerty, warsztaty,
wycieczki oraz wiele innych atrakcji, które
odbywały się w ośrodku kultury, placówkach
oświatowych oraz na świeżym powietrzu.
Jak wskazuje nazwa festiwal łączył
w sobie zarówno elementy dydaktyki jak
i rozrywki. Był doskonałą okazją do zdobycia
nowej wiedzy i zaprezentowania swoich
artystycznych talentów szerszej publiczności.
W pierwszych dwóch dniach na młodzież
czekały takie atrakcje, jak: wycieczka do

poznańskiego ZOO, warsztaty dla
instrumentalistów czy Przegląd Twórczości
Dzieci i Młodzieży, podczas którego uczniowie
prezentowali publiczności swoje liczne talenty
i pasje.
W trzecim dniu festiwalu, czyli w środę
młodzież miała możliwość udziału

w ciekawych warsztatach dotyczących
zastosowania origami w matematyce, w czasie
trwania których mogli w zabawny sposób
poszerzyć swoją wiedzę. Drugą propozycją
organizatorów przewidzianą na ten dzień był
wyjazd do obserwatorium astronomicznego
w Piwnicach pod Toruniem, z którego
skorzystało bardzo wielu chętnych.
W czwartek na uczestników festiwalu
czekały kolejne atrakcje. Pierwszą z nich były
warsztaty twórczego myślenia oraz
przeznaczone dla najmłodszych dzieci

warsztaty konstrukcyjne, plastyczne
i muzyczne, które odbyły się w Przedszkolu
Miejskim „Bajka”. Czwartek był także
ostatnim dniem trwającego trzy dni Przeglądu
Twórczości Dzieci i Młodzieży.
Przepełniony kulturalnymi propozycjami
był również piątek. Mieszkańcy mieli

Ogłasza II przetarg ustny
nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
położonych w Małachowie Kępym,
gmina Witkowo

możliwość obejrzenia prezentacji dotyczącej
niemieckiej gminy Am Dobrock
współpracującej z gminą Witkowo.
Dla uczniów zorganizowana została natomiast
plenerowa lekcja historii w Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy oraz warsztaty
qullingu, które odbyły się w Szkole
Podstawowej nr 3 w Witkowie.
Ostatnim dniem festiwalu była sobota.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Dezyderego Chłapowskiego odbyło się
wtedy dyktando pod nazwą: „Mistrz Ortografii
Witkowo 2011”. Akcentem kończącym
i podsumowującym I Festiwal Nauki i Sztuki
był „Wieczór Muzyki i Tańca”, który odbył się
na placu targowym. Podczas trwającej ponad
dwie godziny imprezy mieszkańcy mieli
okazję do obejrzenia pokazów pierwszej
pomocy, występów zespołów wokalnych
i tanecznych działających przy ośrodku
kultury oraz zespołu folklorystycznego
„Mielżyniacy”. Na zakończenie odbył się
koncert Orkiestry Dętej OSP ze Słupcy wraz
z pokazem musztry paradnej, który
z zaciekawieniem oglądała spora grupa
Witkowian.
I Festiwal Nauki i Sztuki zakończył się
sukcesem. Główny cel festiwalu jakim było
zaktywizowanie mieszkańców do czynnego
udziału w wydarzeniach kulturalnych został
w pełni osiągnięty. Przez cały tydzień jego
trwania zarówno młodzież jak i osoby starsze
miały możliwość skorzystania
z przygotowanych atrakcji oraz ciekawego
spędzenia wolnego czasu, a także poszerzenia
swoich horyzontów i rozwijania pasji podczas
różnotematycznych warsztatów, wyjazdów
edukacyjnych czy przeglądów artystycznych.
Pierwsza edycja festiwalu pokazała,
że Witkowianie są otwarci na propozycje
kulturalne i z chęcią biorą w nich udział
czerpiąc przy tym wiele radości i satysfakcji.
Tak duża liczba uczestników potwierdziła fakt,
że zasadne jest organizowanie imprez,
podczas których zarówno młodzież jak
i dorośli mogą się dobrze bawić i uczyć
nowych rzeczy.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim instytucjom, wykonawcom oraz
uczestnikom za pomoc w realizacji projektu.
(W.D.)
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Przedmiotem sprzedaży są dwie
nieruchomości, stanowiące działki
oznaczone geodezyjnie nr 68 i 69
o łącznej powierzchni 0,0800 ha,
zapisane w Księgach Wieczystych
KW nr 22610 i 22609. Działki
są zabudowane starym budynkiem
gospodarczym o powierzchni
użytkowej 106,33 m2, położonym,
na obu działkach,
w stanie
technicznym nadającym się do
rozbiórki.
Działki posiadają
regularny kształt, położone są przy
drodze gruntowej. Teren nie jest
uzbrojony. Woda i prąd w zasięgu
działki.
Nieruchomości nie posiadają
opracowanego planu
zagospodarowania przestrzennego,
w ewidencji gruntów i budynków jest
to teren oznaczony symbolem Brgrunty rolne zabudowane.
O k r e ś l e n i e s p o s o b u
zagospodarowania wymaga decyzji
o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu .
W obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
terenów gminy Witkowo teren
przedmiotowej działki stanowi teren
zainwestowany.
Cena wywoławcza wynosi:
22.000,00 zł
Wadium wynosi 5.000,00 zł
Przetarg odbędzie się 20 lipca
2011r. o godz.12.30 w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie,
przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.
Warunkiem udziału w przetargu jest
wpłata wadium, na konto Gminy nr
43 8538 0002 0000 0677 2000 0008
do 15 lipca 2011r.
(Wadium uznaje się za wniesione,
jeżeli wpłynęło w wyznaczonym
terminie na rachunek Gminy
Witkowo )
Szczegółowe informacje na temat
przetargu dostępne są na stronach
internetowych www.bip.witkowo.pl
i www.witkowo.pl oraz w Urzędzie
Gminy i Miasta w Witkowie pok.
nr 15 lub pod nr telefonu 61 477-8194, wew. 13 w godz. 8.00-15.30.
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„100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA” GŁOSUJ NA WITKOWO!!!
Z okazji 100. jubileuszu marki NIVEA, firma NIVEA ogłosiła Konkurs
„100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA.” Projekt dotyczy ufundowania
i budowy 100 placów zabaw na terenie całego kraju.

Konkurs polega na zgłoszeniu przez
gminę lokalizacji, spełniającej warunki
do wybudowania na niej placu zabaw. Gmina
i Miasto Witkowo przystąpiła do udziału
w zorganizowanym Konkursie. Wskazanym
miejscem lokalizacji placu zabaw jest teren

położony przy ul. Mickiewicza w Witkowie.
Wybór lokalizacji, na których zostaną
wybudowane place zabaw, spośród
zgłoszonych lokalizacji nastąpi poprzez
głosowanie internautów. Podstawą
wyboru lokalizacji będzie oddana liczba
głosów internautów na daną
lokalizację. W głosowaniu może wziąć udział
każda osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawych. Warunkiem
oddania głosu na wskazaną lokalizację

jest rejestracja na stronie www.NIVEA.pl.
Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają
możliwość codziennego oddania głosu
na wskazaną lokalizację, w specjalnie do tego
utworzonym serwisie. Głosowanie trwa
od 6 czerwca do 31 października 2011 r.
Z wybudowanego placu zabaw korzystać
będą najmłodsi mieszkańcy Witkowa,
okolicznych miejscowości oraz zapewne także

uczniowie Szkół Podstawowych, sąsiadujących
z placem.
Gorąco zachęcam wszystkich
mieszkańców Gminy Witkowo
do głosowania. Liczy się każdy oddany
głos. Państwa aktywność może spowodować,
że na terenie Witkowa powstanie kolejny
obiekt rekreacyjny dla najmłodszych
mieszkańców.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Wielkopolski Turniej ORLIKA - 2011

Nie wiesz? - zapytaj w bibliotece

W dni 26 maja 2011 roku na boisku wielofunkcyjnym ORLIK-2012 w Witkowie
odbył się Turniej Powiatowy Wielkopolskiego Turnieju ORLIKA 2011, w którym
wzięły udział zwycięskie zespoły z gmin: Witkowo, Kiszkowo i Mieleszyn.

Podsumowanie konkursu plastycznego odbyło się w dniu 2 maja 2011 r.,
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie.

Patronat nad turniejem objęli: Marszałek
Województwa Wielkopolskiego i Burmistrz
Gminy i Miasta w Witkowie. Uroczystego
otwarcia dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Krzysztof Szkudlarek, który podziękował
zespołom za przystąpienie do turnieju oraz
życzył osiągnięcia jak najlepszego wyniku,
zdobycia jak największej liczby punktów,
które decydować będą o miejscu na podium.
Poinformował też, że najlepsza drużyna
z tego turnieju będzie reprezentować powiat
gnieźnieński na szczeblu wojewódzkim.
W turnieju wzięli udział uczniowie
z rocznika 1998 i młodsi. Turniej rozegrano
systemem „każdy z każdym”.
W wyniku rozegrania sześciu meczy
wyłoniono najlepsze zespoły :
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Witkowo - pkt. 9 bramki 14 - 5
2. Szkoła Podstawowa Łagiewniki Kościelne pkt. 6 - bramki 7 - 6

3. Szkoła Podstawowa w Mieleszynie - pkt. 3 bramki 5 - 7
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Mielżyn pkt. 0 - bramki 4 - 12
Na zakończenie turnieju wszystkim
drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy
oraz puchary ufundowane przez
organizatorów. Powiat gnieźnieński w kolejnej
rundzie Wielkopolskiego Turnieju ORLIKA
2011 będzie reprezentować drużyna Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Witkowie .
(S.A.)
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Do konkursu zgłoszono 21 prac,
przygotowanych przez uczniów Gimnazjum
z Witkowa. Plakaty wykonane zostały
różnymi technikami plastycznymi, wiele jest
pomysłowych i te zostały nagrodzone.
Nagrodzono prace autorstwa: Agnieszki
Olszewskiej, Łukasza Jareckiego, Bartosza
Szeszyckiego, Eweliny Łykowskiej, Dawida
M r u k a , M a r t y n y D o l a t y, B a r b a r y
Depczyńskiej. Nagrody zostaną wręczone
zwycięzcom podczas zakończenia roku
szkolnego. Wszystkim, którzy wzięli udział
w konkursie gratulujemy pomysłów
i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.
Prace młodzieży można było oglądać
w wypożyczalni i holu Biblioteki Publicznej
M. i G. w Witkowie.
„Czy rozwiążesz tę zagadkę”
Konkurs w kategorii uczniów klas III szkół
podstawowych został przeprowadzony w dniu
19 kwietnia 2011 r. W konkursie wzięło udział
6 zespołów.

Spośród wszystkich zespołów
wyłoniono laureatów :
Miejsce I
Szkoła Podstawowa nr 3 kl. III b (98 p.)
Miejsce I
Szkoła Podstawowa w Mielżynie kl. III (98 p.)
Miejsce II
Szkoła Podstawowa nr 2 kl. III c (97 p.)
Miejsce III
Szkoła Podstawowa w Gorzkowie kl. III (94 p.)
Miejsce IV
Szkoła Podstawowa nr 3 kl. III a (91 p.)
Miejsce V
Szkoła Podstawowa nr 2 kl. III a (90 p.)
Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni
nagrodami książkowymi. Pozostali uczestnicy
wyróżnieni zostali pamiątkowymi dyplomami.
(B.Sz.)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo

ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a, 62-230 Witkowo
Telefon 61 477 81 62, fax 61 477 81 62
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek: 11.00 - 18.00
wtorek, czwartek i sobota: 8.00 - 14.00
Godziny otwarcia filii Kołaczkowo:
poniedziałek, wtorek, środa i czwartek: 14.30 - 17.00

Spotkanie z Sylwią Błach
Jednym z głównych zadań bibliotek jest promocja czytelnictwa, którą można
prowadzić dwojako - w formie wizualnej i żywego słowa. Pierwsza za pomocą
plakatów, wystawek i wystaw książkowych, druga poprzez pogadanki,
wieczory literackie czy spotkania autorskie. Te ostatnie, są bezsprzecznie
najkorzystniejsze dla obu stron. Z jednej strony czytelnicy mają okazję poznać
pisarza, porozmawiać, zadać kilka pytań, z drugiej - pisarz, zwłaszcza
początkujący, może poznać oczekiwania i opinie odbiorców, może również
czerpać pomysły do dalszej twórczości.

Takie właśnie spotkanie miało miejsce 11 maja
w Bibliotece Publicznej w Witkowie.
Na zaproszenie odpowiedziała głównie
młodzież witkowskiego gimnazjum.
Kameralne spotkanie rozpoczęło się kilka
minut po godzinie 17. Gościem honorowym

była Pani Sylwia Błach, autorka zbioru
opowiadań grozy. Młoda debiutantka,
absolwentka LO w Witkowie, obecnie
studentka Politechniki Poznańskiej na
kierunku informatycznym, interesuje się
również fotografią. Na początku spotkania,
z uwagi na młode grono słuchaczy,

zaproponowała by zwracali się do siebie po
imieniu. I prawdopodobnie ta forma
zminimalizowała dystans i stworzyła
wspaniałą atmosferę. Sylwia opowiedziała
zgromadzonym o sobie, swoich
zainteresowaniach, zachęcała do sięgnięcia po

książki jej ulubionych pisarzy. Dużo mówiła
o swojej drugiej pasji - fotografii,
a zgromadzeni mogli obejrzeć wystawę jej
prac.
Na koniec była symboliczna róża
i podziękowanie za mile spędzone chwile.
(W.G.)

Książka w życiu pomaga
Wzorem lat ubiegłych Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo zaprasza
znanych i lubianych pisarzy. W tym roku, jako pierwsza, zaproszenie przyjęła
Pani Ewa Nowak, która zagościła w progi naszej biblioteki 10 maja. W swoim
dorobku ma już ponad dwadzieścia książek, w których porusza problemy
dręczące dzieci i młodzież, choć - jak sama mówi - pisze dla wszystkich.

Od pierwszej chwili spotkania można było
zauważyć, z jaką łatwością pani Ewa
nawiązuje kontakt z witkowską młodzieżą.
Opowiadając o sobie i starszym bracie,
jednocześnie mówiła o swojej pierwszej
książce, w której poruszyła temat savoir-vivre.
Przytaczane relacje miedzy rodzeństwem
wywoływały śmiech.
Zapytana o powód napisania pierwszej
książki autorka odparła: „Mąż mi kazał”.
Z zawodu jest pedagogiem-terapeutą, ma

porusza tematu narkotyków i narkomanii.
Bohaterowie jej książek nie są uzależnieni,
problem ten dotyka raczej ich rodziców.
Przykładem takim jest jej druga książka
pt. „Diupa”.
Młodzież usłyszała jeszcze kilka historyjek
z prywatnego życia Pani Ewy oraz dowiedziała
się, jak wygląda jej dzień pracy. Wtedy
spotkanie przeistoczyło się w mini warsztaty,
podczas których nasz gość radził, jak
rozpocząć pisanie książki.

„gładkość pisania”. Gdy była na urlopie
wychowawczym, jej mąż matematyk poprosił,
by napisała artykuł do szkolnej gazetki, której
był opiekunem i … napisała. Potem były
następne. Wtedy jej mąż powiedział, że nie
będzie jej drukował, bo to jest nepotyzm.
Miała już napisanych dziewięć kolejnych, więc
zaczęła pisać do „Filipinki”. I tak to się zaczęło.
W żadnej ze swoich książek Ewa Nowak nie

Na zakończenie były podziękowania
i kwiaty, a na pamiątkę sympatycznych chwil
wszyscy uczestnicy otrzymali wykonane
w bibliotece zakładki do książek z podobizną
pani Ewy Nowak, na których główna
bohaterka tego spotkania z uśmiechem
składała swój autograf.
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(W.G.)

Anna Onichimowska w Witkowie

Mistrzowie Małego Żeglarstwa w Skorzęcinie

Drugie spotkanie z cyklu „Książka w życiu pomaga” odbyło się 18 maja br.
czestniczyli w nim uczniowie klas I Gimnazjum w Witkowie. Podobnie jak
spotkanie z panią Ewą Nowak, zorganizowane prze Bibliotekę Publiczną
Miasta i Gminy Witkowo, sfinansowane zostało z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Swoją obecnością
zaszczyciła nas pani Anna Onichimowska, autorka wielu książek dla dzieci
i młodzieży.

W dniach 04-05.06.2011 r. Ośrodek Wypoczynkowy OKSiR gościł czołówkę
Światowego jachtingu modeli żaglowych sterowanych radiem klasy F5-E na
Eliminacjach do Mistrzostw Polski.

Zainteresowanie młodzieży wzbudziła już
na początku. Opowiadając historię swojej
kariery literackiej, rozpoczęła od pierwszego
cyklu dla młodzieży. Dłużej zatrzymała się
przy drugim, poruszającym głębiej temat
narkomanii i sekt. Napisanie książki zajmuje
jej dwa tygodnie ale takiej jak „Hera, moja
miłość” czy „Lot Komety” przynajmniej rok.
Są to utwory o uzależnieniach w każdym tego
słowa znaczeniu, poruszają także temat

samotności, życiowych wyborów, kryzysów
rodzinnych, jednym słowem problemów
bliskich młodym ludziom. Mimo że sama nie
ma kontaktu z narkotykami ani z osobami
uzależnionymi, jednak umiejętnie
przedstawia ten problem na kartach swoich
książek. Przygotowując się do pisania
pierwszej z nich nawiązała kontakt
z ośrodkiem dla uzależnionych. Tam zostawiła

swój numer telefonu i to pacjenci - osoby
uzależnione dzwoniły do niej, by opowiadać
swoje historie. O drugiej powiedziała, że to
ciężki temat, po niej musiała odreagować.
Przedstawiła również najnowszą powieść pt.:
„Dziesięć stron świata”, której tytuł wymyśliła
uczestniczka jednego ze spotkań. Inspiracje do
pisania czerpie z każdego spotkania i z każdej
podróży. W Europie była prawie wszędzie,
poza tym w Australii, Chinach, Meksyku.

Pisarka zaprezentowała fragmenty swoich
książek zachęcając w ten sposób do ich
przeczytania.
Na koniec były podziękowania i kwiaty.
A przy okazji składania autografów na
specjalnie przygotowanych zakładkach, już
bardziej prywatne, krótkie rozmowy.
(W.G.)
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Przybyło 40 jachtów z 12 klubów
modelarskich z całego kraju. W regatach
wystartowało też kilkunastu reprezentantów
kraju - uczestników Mistrzostw Świata w Linzu
(Austria), które odbyły się w miesiącu maju br.
W ostatni weekend spełniło się marzenie szefa
Światowej organizacji Modelarstwa
Ż a g l o w e g o „ N AV I G A ” , a ż e b y n a
najładniejszym akwenie i ośrodku
w Skorzęcinie ścigali się najlepsi żeglarzemodelarze świata. Dlatego też między innymi
proponował nam w 2001 i 2004 roku
organizację Mistrzostw Świata.

Poselskiego SLD - Stanisław Dolaciński,
Dowódca 33. Bazy Lotniczej - płk. dypl. pil.
Maciej Trelka, Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego - płk dypl. pil. Sławomir
Żakowski, Komisariat Policji w Witkowie.
Oraz nasi stali sponsorzy:

Prezes „VITBUD” - Wiesław Kazuś

Firma „DOMENA” państwo Szeszyccy

Pan Zenon Burchardt

Koniński Okręgowy Związek Żeglarski

Zakład Poprawczy w Witkowie.
Pod względem merytorycznym regaty bez
protestów i na bardzo wysokim poziomie

Polscy zawodnicy od wielu lat (zwłaszcza
juniorzy) są niedoścignieni. W zawodach
w Skorzęcinie, kadrowicze nie dali szans
kolegom, wygrywając eliminacje.
Organizatorami regat byli między innymi
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Pan
Krzysztof Szkudlarek, Wielkopolska Liga
Obrony Kraju i Gminny Klub Modelarski
„SOKÓŁ” Witkowo.
Jak zawsze w organizacji pomogli
niezawodni przyjaciele naszych modelarzy:
Starosta Gnieźnieński - Dariusz Pilak, Poseł na
Sejm RP -Tadeusz Tomaszewski, Prezydent
Miasta Gniezna - Jacek Kowalski, Radny
Powiatowy - Telesfor Gościniak, Dyr. Biura

sportowym przeprowadzili najlepsi w kraju
sędziowie: Sędzia Główny - Jerzy SPRINGER
z Wągrowca, Sędzia Startowy - Jan Kremski
z Chełmna Lubelskiego, Przewodniczący Jury Grzesław Suwalski - Gdynia.
Obsługę techniczną zabezpieczyli starsi
modelarze Klubu Modelarskiego „SOKÓŁ”
Witkowo, 33. Baza Lotnictwa Transportowego
w Powidzu oraz wychowawcy
i wychowankowie Zakładu Poprawczego
w Witkowie.
Rozegrano, przy dobrej żeglarskiej
pogodzie 9 kolejek wyścigów w 3 grupach
wiekowych, a zawodnicy uzyskali następujące
wyniki:

1. JERECZEK Bartłomiej (Mausz Parchowo) POL 96 punkty 9.4 (-3.0) 6.4
Seniorzy 2. MULLER Mieczysław (Bliza Wejherowo) POL 8 punkty 24.7 (-9.0) 15.7
3. HAMROL Waldemar (Wodnik Poznań) POL 175 punkty 50.7 (-13.0) 37.7
1. GRZECHOWIAK Mikołaj (Ogniwo Wągrowiec) POL 54 punkty 45.7 (-14.0) 31.7
Juniorzy 2. CYRA Szymon (Bliza Wejherowo) POL 87 punkty 39.7 (-7.0) 32.7
3. KLAWIKOWSKI Karol (Bliza Wejherowo) POL 78 punkty 51.7 (-18.0) 33.7
1. GOSZ Paweł (Bliza Wejherowo) POL 17 punkty 83.7 (-17.0) 66.7
Młodzicy 2. ŻEBERSKI Patryk (Wodnik Poznań) POL 197 punkty 100.0 (-21.0) 79.0
3. BĄK Karol (Czarni Pieszcz) POL 20 punkty 126.0 (-21.0) 105.0

OGŁOSZENIE

Szkolna Liga Geograficzna - zakończona!
W kwietniu br. odbył się czwarty i ostatni zarazem etap Szkolnej Ligi
Geograficznej. Na tym etapie uczestnicy SLG zmierzyli się z zadaniami
dotyczącymi geografii kraju ojczystego. Pytania ułożone na ten etap przez
organizatora konkursu, p. Tomasza Majchrzaka korelowały treści geograficzne
z treściami z zakresu języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

w sprawie wyborów ławników
W związku z kończącą się kadencją ławników sądowych
informuję, że w terminie do 30 czerwca 2011r. można zgłaszać
kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy,
na kadencję 2012-2015.
Do Sądu Rejonowego w Słupcy wybrany ma być 1 ławnik.

Po sprawdzeniu prac IV rundy przyszła
pora na dokonanie podsumowania za całą
Szkolną Ligę Geograficzną. Uczniowie na
każdym etapie zdobywali punkty, które
zsumowane zadecydowały o ostatecznych
wynikach. Wyniki klasyfikacji końcowej
Szkolnej Ligi Geograficznej przedstawiają się
następująco:
I miejsce - Mateusz Wojdyło (kl. III "b"),
II miejsce - Damian Czasak (kl. III "b"),
III miejsce - Szymon Krawczyk (kl. III "d"),
IV miejsce - Aleksandra Płóciennik (kl. III "f")
V miejsce - Tomasz Szeszycki (kl. III "f').
Wymienieni laureaci otrzymali
wartościowe nagrody (statuetki, dyplomy,
książki oraz sprzęt elektroniczny - laptop,

aparat cyfrowy, odtwarzacz mp3), które
zostały pozyskane przez organizatora
Szkolnej Ligi Geograficznej. Warto dodać
również to, że laureaci Szkolnej Ligi
Geograficznej brali udział w innych
konkursach geograficznych, które były
przeprowadzone w szkole i odnosili sukcesy.
W tym miejscu organizator składa
serdeczne podziękowania sponsorom nagród:
Radzie Rodziców działającej przy gimnazjum,
p. Konradowi Szymańskiemu - posłowi do PE,
p. Łukaszowi Grabowskiemu - radnemu Rady
Miejskiej, p. Andrzejowi Dranikowskiemu,
p. Mirosławowi Andrzejczakowi oraz
Wydawnictwu Szkolnemu PWN.
(Ł.G.)

OGŁOSZENIE
LIKWIDACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
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 . 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.

Ławnikiem może być wybrany ten kto: posiada obywatelstwo polskie
i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego
charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony, *prowadzi działalność
gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej
od roku, nie przekroczył 70 lat, jest zdolny ze względu na stan zdrowia
do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej
wykształcenie średnie.
Ławnikiem nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach powszechnych
i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład
organów od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na
drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze policji oraz inne
osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni
i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie
wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy,
*powiatu i województwa.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi *właściwych
sądów, stowarzyszenia, *inne organizacje społeczne i zawodowe
zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii
politycznych oraz co najmniej *50 obywateli mających czynne prawo
wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie
zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydat załącza: *dwa zdjęcia zgodne
z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego, informację z Krajowego Rejestru Karnego
*dotyczącą zgłaszanej osoby, oświadczenie kandydata, *że nie jest
prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie
kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani
zawieszona, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia *wystawione
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do
wykonywania funkcji ławnika.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru
Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i wystawienie zaświadczenia
lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Ponadto do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób,
zawierającą imię, nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania
i własnoręczny podpis każdej z *50 osób zgłaszających kandydata.
Uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata
na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyboru ławnika dokona
Rada Miejska najpóźniej w październiku br., po zaznaniu się z opinią
powołanego wcześniej przez Radę Zespołu ds. opiniowania
kandydatów na ławników.
Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika i listy osób
popierających kandydata można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta
(biuro Rady Miejskiej, pok.26) lub pobrać ze strony internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy i Miasta pok. 26, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 30 czerwca
2011r.
* obowiązuje od dnia wejścia zmiany ustawy - Prawo o ustroju sądów
powszechnych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP
w dniu 26 maja 2011r.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek
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Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego

W dniu 5 maja Komisja Rewizyjna
rozpoczęła procedurę związaną z kontrolą
wykonania budżetu gminy i miasta za 2010r.
i wypracowaniem wniosku dotyczącego
absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta.
Na posiedzeniach w dniach 20 i 31 maja
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Porządku Publicznego m.in.

z wydatkami w oświacie za I kwartał br.,
i z realizacją Programu Rozwoju Turystyki
i Rekreacji. Komisja ponadto wysłuchała
informacji Dyrektora OKSiR-u o stanie
obiektów sportowych, informacji Dyrektora
Biblioteki Publicznej o działalności Bibliotek
oraz zapoznała się z funkcjonowaniem
Świetlicy Środowiskowej.

OGŁOSZENIE
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

„Człowiek - najlepsza inwestycja”

Zapraszamy do udziału w kursach komputerowych!!!
„Komputer bez barier”

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej

zapoznała się z funkcjonowaniem
składowiska odpadów w Chłądowie
i oczyszczalni ścieków w Witkowie, dokonała
oględzin obrzeży jezior, zapoznała się
z informacją Dyrektora OKSiR-u i informacją
Komendanta Komisariatu Policji
o przygotowaniu tych instytucji do
nadchodzącego sezonu letniego. Zapoznano
się również z działalnością Związku Gmin
Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
W dniu 23 maja Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Opieki Społecznej zapoznała się

W dniu 27 maja Komisja Finansów
i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego m.in.
zapoznała się z przygotowanymi i odbytymi
przetargami, z zaplanowanymi pracami
remontowymi w obiektach oświatowych,
z sytuacją finansową Gimnazjum w Witkowie
i Zespołu Szkolno-Pr zedszkolnego
w Mielżynie. Analizowano również sprawy
związane z planem remontów budynków
komunalnych na bieżący rok.
(B.R.M.)

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jeśli chcesz nauczyć się:
- profesjonalnego redagowania tekstów;
- wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych;
- tworzenia modeli obliczeniowych i baz danych;
- przeglądania stron internetowych i komunikacji internetowej;
- sprawnej obsługi programów biurowych, Microsoft Excel, Word
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, BO WARTO!!!!
Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych w mikro i małych
przedsiębiorstwach, w wieku 45+, zamieszkujących woj. wielkopolskie.
Szkolenia bezpłatne będą odbywały się w godzinach pracy (8 godz. x 5 dni =
40 godz.+ 28 godz. e-learningu, wówczas okres spędzony na szkoleniu jest
zaliczany jako opłata) lub poza godzinami pracy w weekendy (wtedy koszt
szkolenia wyniesie ok 280-300zł/os.). Właściciele firm mogą wziąć udział
w szkoleniach jedynie w formie odpłatnej wg nowych wytycznych pomocy
publicznej.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie
www.4system/komputerbezbarier,
oraz dzwoniąc do biura projektu 68 451 08 88.

ZAPEWNIAMY FACHOWE DORADZTWO, PROFESJONALNE SZKOLENIA,
MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT ECCC, ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU,
CATERING, MATERIAŁY SZKOLENIOWE

, Marlena Lerka.
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Dzień Samorządowca w Przedszkolu Miejskim „Bajka”
W dniu 24.05.2011 w Przedszkolu Miejskim „Bajka” przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 odbyły się uroczyste
obchody Dnia Samorządowca. Uroczystość miała wyjątkowo ekologiczny charakter - dzieci przypominały o konieczności
segregacji śmieci i ochronie najbliższego otoczenia.
„My jesteśmy dzieci, co nie lubią
śmieci. Kochamy przyrodę, las
i czystą wodę.
Kochamy zwierzęta i każdy
pamięta, że w zatrutym, brudnym
świecie nie jest dobrze żyć.
Serca mamy dobre, oczy bystre
mamy - Żyć wesoło i ekologicznie
bardzo się staramy.
Sami rady nie damy, więc Was
zachęcamy!
Gdy razem chronić przyrodę
będziemy na pewno nigdy nie
zginiemy!
Więc w Naszym Witkowie
kochajmy przyrodę,
nie niszczmy, nie śmiećmy
DBAJMY O NIĄ CODZIEŃ!
Jeśli postąpicie tak - doskonały
dacie znak
że bardzo jest Wam bliska
OCHRONA ŚRODOWISKA."

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof
Szkudlarek, Zastępca Burmistrza - Marian
Gadziński, Pracownicy Urzędu Gminy
i Miasta, Radni Rady Miejskiej oraz dyrekcja
przedszkola.

iż przyroda jest dla wszystkich
przedszkolaków cennym skarbem i należy
o nią dbać, bo tylko wtedy będziemy mogli żyć
w zdrowym i pięknym środowisku. Młodzi
aktorzy przypomnieli wszystkim
o konieczności segregowania śmieci,

upominki. Burmistrz serdecznie podziękował
dzieciom za występ i pamięć o Dniu
Samorządowca oraz obdarował dzieci
słodyczami. Wyraził wielki podziw i uznanie
za ogrom prezentowanej przez dzieci wiedzy
Dzieci 6-letnie z grupy V i VI pod
kierunkiem nauczycielek: Kamili Dolaty,
Izabeli Laciugi oraz Marii Lisieckiej, chcąc
wyrazić wdzięczność i podziękowanie
samorządowcom za trud i ogrom ich pracy
zaprezentowały program artystyczny. Występ
dzieci uświetniły okolicznościowe wierszyki,
piosenki oraz przedstawienie ekologiczne pt.
„Eko-Kapturek i Ekologia”. Wraz
z sześciolatkami zaproszeni goście przenieśli
się do świata bajek i baśni, odbyli cudowną
i niezwykłą podróż do bajkowego lasu,
a wszystko po to, by zobaczyć i przekonać się,

ekologicznej. Spotkanie przebiegło w miłej
i serdecznej atmosferze i zakończyło się
pamiątkowym wspólnym zdjęciem.

o zasadach właściwego zachowania się w lesie,
wyjaśnili co znaczy ekologia, udzielili cennych
wskazówek i porad jak dbać o środowisko,
prosząc gości o wsparcie w proekologicznych
działaniach. Na zakończenie uroczystości
i wspólnego spotkania, Pani Dyrektor - Ewa
Skrzypska złożyła wszystkim
samorządowcom najserdeczniejsze życzenia.
W podziękowaniu za owocną współpracę
wręczyła na ręce Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo Krzysztofa Szkudlarka symboliczne
kwiaty. Wszyscy goście otrzymali z rąk dzieci
wykonane własnoręcznie pamiątkowe
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(K.D.), (I.L.), (M.L.)

