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Obchody święta narodowego, Konstytucji 3 Maja, mieszkańcy 
Gminy i Miasta Witkowo, rozpoczęli uroczystą mszą świętą w 
Kościele św. Mikołaja, koncelebrowaną przez ks. kanonika 
Heliodora Jankiewicza i ks. proboszcza Stanisława Goca z 
udziałem władz samorządowych. Szczególnego nastroju doda-
wały obecne w kościele poczty sztandarowe szkół i organizacji 
oraz kompania reprezentacyjna jednostki wojskowej w Powi-
dzu. Wzruszającą, patriotyczną homilię wygłosił ks. Heliodor 

Jankiewicz, w której przypominał naszą historię: wielkie sukce-
sy i upadki, wysiłki niepodległościowe wielu pokoleń, abyśmy 
dziś mogli cieszyć się wolną Ojczyzną. Ksiądz kanonik przypo-
minał również ogromną rolę papieża – Polaka Jana Pawła II w 
pokonaniu ostatniego zniewolenia naszego narodu. Przesła-
niem homilii był patriotyzm, ten na co dzień, w wypełnianiu 

obywatelskich obowiązków i wzajemnego szanowania się Po-
laków, co będzie również wypełnieniem testamentu najwięk-
szego Polaka XX i XXI wieku: Karola Wojtyły - Jana Pawła II. 
Dalsze uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————   

Szkudlarek przyjął gotowość społeczeń-
stwa Gminy i Miasta Witkowo do obcho-
dów Święta Narodowego. W swoim wy-
stąpieniu podkreślił, że uczestnicząc w 
takich uroczystościach wspominamy lu-
dzi, którzy tworzyli historię - wśród nich 
byli także mieszkańcy naszego miasta 
walczący na różnych frontach II wojny 
światowej i w powstaniach narodowych. 
Pamięć wszystkich poległych za Ojczyznę 
uczczono minutą ciszy. Młodzież gimna-
zjum, pod kierunkiem nauczycieli: p. Arle-
ty Bekas, p. Teresy Szczerby, p. Teresy 
Szkudlarek, p. Elżbiety Drozdowskiej, p. 
Liliany Suborskiej, przygotowała spektakl 

patriotyczny pt. „Jak długo w sercu naszym”. Na wstępie przy-
pominano na czym polegała wielkość Ustawy Rządowej z 3 
maja 1791r. i kim byli jej twórcy. Padły znamienne słowa: 
„Ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzysten-
cję polityczną, niepodległość i wolność wewnętrzną narodu, 

niniejszą konstytucję uchwalamy”. W podniosłym nastroju sła-
wiono konstytucję słowami poetów i filozofów budząc w słucha-
czach wzruszenie i dumę narodową. Szczególnie „przejął 
wszystkich dreszczem” Michał Dzieciuchowicz recytując frag-
menty Koncertu Jankiela („Pan Tadeusz” - A.Mickiewicz). Wy-
stęp młodzieży zakończyła piosenka „Na dobre i na złe” w wy-
konaniu Katarzyny Krzewińskiej. Następnie władze samorzą-
dowe, kombatanci, delegacje szkół, przedstawiciele ducho-
wieństwa oraz organizacje pozarządowe złożyli kwiaty oddając 
hołd wszystkim tym, którzy przyczynili się do wolności i umac-

niania naszej Ojczyzny. Uroczystość ku czci Konstytucji 3 Maja 
zakończyła salwa honorowa kompanii reprezentacyjnej jed-
nostki wojskowej w Powidzu. 

Barbara Pałka, Arleta Bekas, T. Szkudlarek 
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- do dnia dzisiejszego wpłynęło około 600 
wniosków o udzielenie pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamiesz-
kałych na terenie naszej gminy. Do chwili 
obecnej na ten cel wpłynęła z budżetu pań-
stwa dotacja celowa w wysokości 35.524,-zł, 
a według otrzymanej informacji do końca 
roku mamy otrzymać w sumie 88.812,-zł, co 
statystycznie pokryje wspomniane świadcze-
nie na okres 3 miesięcy. 
- uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu 
Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobra-
zowego, w Walnym Zgromadzeniu GARG-
u, w zebraniu sprawozdawczym Ogródków 
Działkowych przy ul. Dworcowej w Witko-
wie, w spotkaniu z Zarządem Sekcji Hodow-
ców Gołębi Pocztowych oraz Walnych Zgro-
madzeniach Sprawozdawczych Spółdzielni 
Kółek Rolniczych, Spółdzielni Mleczarskiej 
w Witkowie. 
- brałem udział w ogólnych zebraniach 
mieszkańców osiedli Nr1, Nr 2 Nr3 i Nr4, na 
których m.in. przedstawiłem sprawy związa-

ne z funkcjonowaniem gminy, z realizacją 
dotychczasowych zadań jak i plany na naj-
bliższą przyszłość. 
- odbyto spotkanie z przewodniczącymi Ko-
misji Rady Miejskiej w Witkowie w celu 
omówienia tematów sesyjnych oraz bieżą-
cych spraw Gminy. 
- wypracowano projekty uchwał na sesję 
kwietniową. 
- zapoznano się i przekazano do realizacji 
wnioski zgłoszone na posiedzeniach po-
szczególnych Komisji Rady Miejskiej. 
- uczestniczono w wystawie fotograficznej 
pod hasłem „Bliżej Słońca” zorganizowanej 
w Klubie Garnizonowym w Witkowie. 
- uczestniczyłem w zebraniu sprawozdaw-
czym Ogródków Działkowych przy ul. 
Dworcowej w Witkowie 
- opracowano Plan Ochrony Zabytków Gmi-
ny i Miasta w Witkowie na wypadek konflik-
tu zbrojnego i sytuacji kryzysowej. Plan 
obejmuje zabytki nieruchome i ruchome 
wpisane do rejestru zabytków. 
- w ramach zadrzewień gminy posadzono 
trzydzieści drzew przy ul. Jasnej i Jodłowej 
oraz uzupełniono brakujące drzewa przy ul. 
Gnieźnieńskiej, Warszawskiej i Poznańskiej, 
- z uczniami kl.V Technikum Żywienia od-
byto spotkanie dotyczące funkcjonowania 
Urzędu i samorządu gminnego. 
- byliśmy współorganizatorem Powiatowego 
Konkursu Piosenki Zdrowotnej i Ekologicz-
nej. W konkursie tym wzięło udział 26 ze-
społów z powiatu gnieźnieńskiego. 
- uczestniczyłem w uroczystych spotkaniach 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimna-
zjum w Mielżynie oraz w Gimnazjum w 
Witkowie przy okazji wizytacji parafii przez 
biskupa Bogdana Wojtusia. 
- odbyły się spektakle profilaktyczne skiero-

 

- uczestniczono w posiedzeniu Powiatowej 
Rady Zatrudnienia, na którym między inny-
mi zaopiniowano realizację kształcenia w 
określonych zawodach w szkołach policeal-
nych na terenie powiatu gnieźnieńskiego, 
zapoznano się z sytuacją na lokalnym rynku 
pracy w okresie od listopada 2004 do lutego 
2005 r. oraz z wykorzystaniem środków 
przeznaczonych na aktywne formy walki z 
bezrobociem w 2004 r. Pozytywnie zaopinio-
wano wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gnieźnie skierowany do 
Ministra Gospodarki i Pracy o dodatkowe 
środki z rezerwy Ministerstwa. 
- zorganizowano spotkanie z przedstawicie-
lami organizacji pozarządowych połączone z 
warsztatami mającymi na celu opracowanie 
programu współpracy z tymi organizacjami 
w ramach akcji społecznej „Przejrzysta Pol-
ska”. 
- podpisano umowę pomiędzy Gminą Witko-
wo, a Uczniowskim Klubem Sportowym 
„Dwójka” działającym przy Szkole Podsta-
wowej Nr 2 w Witkowie. Umowa ta dotyczy 
wsparcia przez Gminę realizacji zadania pod 
hasłem "„Nauka pływania uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 2 - rocznik 1995”, w ra-
mach Rządowego Programu Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich w roku 2005. Podpisa-
na umowa przewiduje z naszej strony prze-
kazanie na ten cel 10% kwoty ujętej w pro-
gramie, to jest ok. 3.000,00 zł. Umowa zosta-
ła zawarta w oparciu o ustawę o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
- na spotkaniu z dyrektorem Wielkopolskie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich, ponownie 
poruszyłem sprawę dotyczącą ruchu samo-
chodowego przez centrum miasta, w związku 
z tym wskazałem na celowość zmiany kate-
gorii drogi ul. Armii Poznań, by w ten spo-

sób wykorzystać ją jako drogę tranzytową. 
Po argumentacji celowości rozwiązania tego 
problemu, Dyrektor Wojewódzkiego Zarzą-
du Dróg wstępnie zaakceptował propozycję 
podjęcia analizy tego tematu. Podkreślił, że 
aby droga mogła być drogą wojewódzką 
musi posiadać pewne parametry. Aby poznać 
te parametry trzeba sporządzić ekspertyzę 
stanu technicznego ulicy i dopiero po takiej 
analizie będzie można określić jakie będą 
potrzeby modernizacyjne istniejącej na-
wierzchni. Dodał jednak, że ze względu na 
brak środków finansowych zrealizowanie 
tego przedsięwzięcia w najbliższym czasie 
będzie niemożliwe. Ze swej strony zasugero-
wałem, że dla dobra sprawy, wspólnie z Za-
rządem Powiatu jesteśmy gotowi współ-
uczestniczyć w kosztach związanych z przy-
stosowaniem tej ulicy jako drogi tranzyto-
wej. 
- zorganizowano naradę z kierownictwem 
OK,SiR-u, M-G OPS w Witkowie oraz ZGK 
w Witkowie. 

W czasie spotkania pani Dyrektor OK,SiR 
przedstawiła bieżącą sytuację finansową, 
przygotowanie OW w Skorzęcinie do sezonu 
letniego oraz plan działania w zakresie kultu-
ry na najbliższy okres. Pani Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła 
wykonanie budżetu za I Kw., i tak: ze świad-
czeń rodzinnych skorzystały 503 osoby na 
ogólną kwotę 395.742,00 zł., zasiłek stały 
wypłacono 35 osobom na kwotę 30.759,00 
zł, zasiłek okresowy 135 osobom na kwotę 
48.218,00 zł, zasiłek celowy otrzymało 239 
osób na kwotę 54.743,00 zł. Z usług opie-
kuńczych skorzystało 13 osób na kwotę 
36.025,00 zł. oraz 2 osoby z usług specjali-
stycznych na kwotę 5.292,00 zł. Ogółem z 
w/w pomocy skorzystało 415 rodzin. W za-
kresie dotyczącym dożywiania uczniów z 
Programu „Posiłek dla potrzebujących” sko-
rzystało 241 uczniów na kwotę 25.867,00 zł, 
w tym 68 uczniów z placówek szkolnych 
położonych na terenie wiejskim. Ze środków 
własnych z budżetu gminy i miasta wydatko-
wano na w/w cel kwotę 16.012,00 zł., a kwo-
ta 9.855,00 zł. to środki z dotacji rządowej na 
realizację w/w Programu. W I kwartale 2005 
r. zostały zaspokojone w 100% potrzeby dla 
podopiecznych OPS. Pan Kierownik ZGK 
omówił bieżące funkcjonowanie zakładu z 
podziałem na wydziały. Zapoznano się też z 
planem remontów mieszkań komunalnych w 
2005 r. Plan ten w najbliższym czasie będzie 
korygowany i dostosowany do aktualnych 
potrzeb. Ponadto Kierownik przedstawił 
plany i zamierzenia dotyczące zakupów in-
westycyjnych w celu poprawy funkcjonowa-
nia Zakładu i jakości świadczonych usług. 
Omówiono też sprawę prac związanych z 
nasadzeniami krzewów i drzew na terenie 
miasta. 

c.d. str. 4 

   Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo   Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
    o działalności w okresie międzysesyjnym od 30 marca do 29 kwietnia 2005 r.    o działalności w okresie międzysesyjnym od 30 marca do 29 kwietnia 2005 r.  



4 

c.d. ze str. 3 
wane do uczniów szkół podstawowych. 
- uczestniczyłem w I Powiatowym Konkursie 
Wiedzy o Unii Europejskiej, do finału za-
kwalifikowało się 6 uczniów gimnazjum z 
powiatu gnieźnieńskiego, w tym 3 uczniów z 
naszej gminy, dwóch z Gimnazjum z Witko-
wa - Łukasz Woś i Szymon Marszałek oraz 
uczennica z Gimnazjum z Mielżyna - Joanna 
Liberkowska . 
Z zakresu obrotu nieruchomościami: 
- poczyniono przygotowania do wydzierża-
wienia w drodze przetargu części nierucho-
mości, położonej w Ruchocinku, stanowiącej 
obiekty po jednostce wojskowej, w celu pro-
wadzenia działalności gospodarczej. W tym 
celu podano do publicznej wiadomości wy-
kaz nieruchomości przeznaczonych do wy-
dzierżawienia, poprzedzający zgodnie z usta-
wa o gospodarce nieruchomościami, prze-
targ. 
- dnia 15 kwietnia odbył się przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność gminy Witkowo, poło-
żonej w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej, 
zabudowanej obiektami nieuruchomionej 
kotłowni i budynkami gospodarczymi, skła-
dającej się z działek oznaczonych geodezyj-
nie nr 14/8, 14/17 i 14/19 o łącznej po-
wierzchni 0,7675 ha. W trakcie przetargu 
został wyłoniony nabywca nieruchomości za 
cenę 161.600,00 zł. 
- na dzień 14 kwietnia br. ogłoszono przetarg 
pisemny nieograniczony na sprzedaż nakła-
dów budowlanych w postaci domków letni-
skowych typu „BRDA” posadowionych na 
gruncie Gminy Witkowo w Ośrodku Wypo-
czynkowym w Skorzęcinie, na działce ozna-
czonej nr 153. Komisja Przetargowa stwier-
dziła, że na ogłoszony przetarg nie zostało 
wpłacone żadne wadium i nie wpłynęła żad-
na oferta. Wobec braku zainteresowanych 
zakupem ww. nakładów przetarg zakończył 
się wynikiem negatywnym. W związku z 
powyższym na dzień 11 maja br. ogłoszono 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nakładów w postaci 3 domków typu, 
„BRDA” i 3 domków wolnostojących pod-
murowanych. 
Z zakresu inwestycji 
1. Inwestycje zrealizowane i w trakcie reali-
zacji: 
- wybrano ofertę przetargową na zadanie pn. 
„Dobudowa z modernizacją pomieszczeń w 
budynku przeznaczonym na Salę pamięci w 
Witkowie”, ofertę złożyły 3 firmy, wybrano 
ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego Kazi-
mierz Oliwecki z Nowego Krzymowa za 
cenę 222.513,73 zł. 
- wybrano ofertę przetargową na zadanie pn. 
„Remont budynków w Ruchocinku - adapta-
cja na cele mieszkalne”, ofertę złożyło 6 
firm, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Bu-
dowlanego Kazimierz Oliwecki z Nowego 
Krzymowa za cenę 179.565,80 zł. 
- rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej 
na osiedlu przy ul. Powidzkiej, przekazano 
plac budowy i rozpoczęto budowę w ul. 
Brzozowej. 

- trwa budowa kanalizacji sanitarnej Mielżyn 
- Jaworowo, obecnie trwają prace we wsi 
Mielżyn. Do tej pory wykonano ca 72% 
zakresu tej inwestycji. 
- trwa budowa kanalizacji sanitarnej na tere-
nie OW Skorzęcin, wykonano ca 60% zakre-
su inwestycji tj. 1200mb sieci grawitacyjnej 
oraz 150 mb kolektora tłocznego wraz z 
niezbędnymi studniami. 
- zamontowano nowe punkty oświetlenia 
ulicznego we wsiach: Kamionka, Wiekowo, 
Krzyżówka, Skorzęcin Rybakówka, Wierz-
chowiska, łącznie pobudowano 14 nowych 
punktów. 
2. Dokonano zapytania o cenę na: 
- dostawę kostki brukowej, obrzeży i krawęż-
ników na potrzeby tut. Urzędu, wpłynęły 3 
oferty, wybrano ofertę firmy POLBET-
COMPLEX S.A. z Gdańska, za cenę 
 169.249,22 zł., 
- drukowanie biuletynu informacyjnego 
„Witkowskie Wiadomości Samorządowe” 
otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2005r.  
3. Inne ważniejsze prace i dostawy: 
- w ramach utrzymania terenów zielonych 
Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi 
prace związane z odnowieniem chodnika 
przy ul. Żwirki i Wigury w Witkowie. 
- trwa remont Pomnika Powstańców Wielko-
polskich w Witkowie - w chwili obecnej trwa 
układanie kostki granitowej oraz montaż 
podświetlenia Pomnika. 
- trwają prace modernizacyjne placu targo-
wego przy ul.Armii Poznań. W chwili obec-
nej budowane jest ogrodzenie od strony 
ul.Armii Poznań, które zwiększy bezpieczeń-
stwo poruszających się ludzi i pojazdów. 
- nawieziono żużlem paleniskowym drogi (w 
Witkowie ul. Wodociągowa, w Maleninie, 
Czajkach, Mielżynie, Małachowie Szembo-
rowicach). 
- wykonano ścinkę poboczy w Gorzykowie. 
- dokonano równania dróg: Strzyżewo, Dębi-
na, Wiekowo, Ostrowite Prymasowskie w 
kier. Kinna i Jerzykowa, Piłka-odcinkami, 
Małachowo Kępe, Gaj, Skorzęcin Rybaków-
ka, Chłądowo, Gorzykowo, w Witkowie (ul. 
Słowiańska, Piastowska, Piękna, Lotnicza, 
Osiedlowa, Piwna, Zachodnia, Wschodnia, 
Dworcowa-baraki). 
- naprawiono oberwane pobocze na przepu-
ście w Gaju. 
- przedłużono próg zwalniający w Witkowie 
na ul. Czerniejewskiej. 
- w związku ze zmianą organizacji ruchu w 
Witkowie osadzono nowe znaki drogowe w 
obrębie ulic: Parkowej, Polnej, Krótkiej, 
Park Kościuszki. 
- zlecono do wykonania malowanie pasów 
drogowych na terenie miasta, wykonanie 
balustrady przy ośrodku zdrowia oraz wyko-
nanie tablicy informacyjnej dla wsi Kamion-
ka. 
Z imprez sportowo - rekreacyjnych: 
- w dniu 2.04.2005 r. zorganizowano w hali 
sportowej przy Gimnazjum XI Otwarte Mi-
strzostwa Modeli Latających. 
- zorganizowano Mistrzostwa Gminy Gimna-

zjów w piłce nożnej, 
- przy współpracy z LOK Witkowo zorgani-
zowano II zawody strzeleckie Rad Sołeckich 
i zarządów osiedli przy, które odbyły się 
16.04.2005 r. 
- zorganizowano wiosenny turniej piłki siat-
kowej drużyn młodzieżowych oraz Mistrzo-
stwa Gminy Szkół Podstawowych w 4-boju 
LA chłopców i dziewcząt, 
- trwają przygotowania do obchodów Święta 
Uchwalenia Konstytucji 3 – Maja. 
Wsparto finansowo organizację: 
- IX Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki 
Nożnej Pracowników Zakładów dla Nielet-
nich, które odbyły się w dniach 16-
16.04.2005r. w hali sportowej przy Gimna-
zjum w Witkowie. 
- XVII Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli 
Placówek Oświatowych z terenu Gminy 
Miasta Witkowo. 
- dofinansowano wyjazd i wpisowe na Mi-
strzostwa Wielkopolski juniorów w sza-
chach, członków sekcji szachowej „Jurand” 
działającej przy OK,SiR Witkowo. 
- dofinansowano III Spartakiadę Osób Nie-
pełnosprawnych, która odbyła się w dniu 
23.04.2005 r. w hali sportowej przy Gimna-
zjum. 
- zakupiono sprzęt sportowy na potrzeby hali 
sportowej przy Gimnazjum w Witkowie oraz 
stół do tenisa stołowego dla świetlicy wiej-
skiej w Skorzęcinie. 
 
Na zakończenie informacji chciałbym za 
pośrednictwem panów Sołtysów zwrócić 
się z apelem do rolników naszej gminy o 
jak najszybsze składanie wniosków w Biu-
rze Powiatowym Agencji w Gnieźnie o 
przyznanie płatności bezpośrednich. 
Wcześniejsze złożenie tych wniosków, 
pozwoli rolnikom uniknąć oczekiwania w 
kolejach.  

 Krzysztof Szkudlarek 

W dniu 23 maja 2005r. odbyła się nara-
da z sołtysami i przewodniczącymi za-
rządów osiedli. Burmistrz Gminy i Miasta 
zapoznał zebranych z planowanymi in-
westycjami na 2005r. i z obowiązkami 
mieszkańców w zakresie utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy. 
Zebrani wysłuchali ponadto informacji 
doradcy ODR nt. aktualnych spraw rolni-
czych. Narada była też okazją do prze-
prowadzenia szkolenia nt. „Rola sołtysa 
w gminnym systemie ochrony ludności 
przed zagrożeniami”.  

UGiM 
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Skorzęcin. 
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na tere-
nie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęci-
nie. Zakres prac obejmuje wykonanie kanali-
zacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 
2.260 mb, kolektorów tłocznych o łącznej 
długości 234 mb oraz dwóch przepompowni. 
Do chwili obecnej wykonano ca 80% zakre-
su inwestycji tj. 1400 mb sieci grawitacyjnej 
oraz 200 mb kolektora tłocznego wraz z 
niezbędnymi studniami. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu 
domków jednorodzinnych w Witkowie, 
przy ul. Powidzkiej (część). 
Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej na 
osiedlu przy ul. Powidzkiej. Do tej pory wy-
konano kanalizację sanitarną ul. Brzozowej. 
Trwają prace na pozostałych odcinkach tej 
inwestycji. 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przykanalikami oraz przepompowniami 
ścieków w miejscowości Jaworowo, Mie-
lżyn.  
Od 2004r. trwa budowa kanalizacji sanitarnej 
Mielżyn - Jaworowo. Obecnie front prac 
prowadzony jest we wsi Mielżyn. Do tej 

Pierwsze wolne wybory samorządowe 27 
maja 1990 r. -  zapoczątkowały proces odbu-
dowy samorządu terytorialnego, najbardziej 
udanej części polskich reform. Okazało się, 
że odebranie odpowiedzialności za sprawy 
lokalne administracji resortowej i jej przeka-
zanie gospodarzom lokalnym doprowadziło 
do przebudowy i rozwoju Polski lokalnej. 
Decentralizacja zadań lokalnych (gminnych), 
która nastąpiła wiosną 1990 roku, w takiej 
skali odbyła się tylko dzięki skutkom poro-
zumienia politycznego, zawartego przy 
"okrągłym stole". Reforma przyniosła gmi-
nom podmiotowość; faktyczną autonomię.  
W wyniku reformy gminy uzyskały osobo-
wość prawną, pełne prawa majątkowe, wła-
sne środki finansowe. Autonomia ta uzyskała 
ochronę sądową i gwarancje konstytucyjne. 
Decentralizacja spowodowała szybkie ujaw-
nienie się efektywności władz lokalnych 
(gospodarzy gmin), którzy wydawali środki 
publiczne lepiej i racjonalniej od administra-
cji rządowej.Reforma 1990 roku oznaczała 
rozpoczęcie w Polsce faktycznej realizacji 
zasady pomocniczości, zapisanej następnie w 
 nowej Konstytucji. 
Społeczności lokalne, wyposażone w powyż-

sze atrybuty, podjęły znaczący współudział 
w porządkowaniu państwa. 
Lata 1990 i 1991 - to czas pierwszych do-
świadczeń. Szybko i skutecznie - bo prak-
tycznie, a nie w teorii - społeczeństwo uczyło 
się samorządności lokalnej. 
W 1998r. nastąpił - II etap reformy: powiaty 
i województwa przejmują zadania admini-
stracji centralnej 
Lata 1990-2000 - to okres niekorzystnych 
zmian w finansach jednostek samorządu 
terytorialnego, pogłębionych ustawą o do-
chodach jst z 1998 r. 
 W 2003r. - uchwalono nową ustawę o do-
chodach jst, która zapobiegła kryzysowi w 
lokalnych budżetavh i pozwoliła samorzą-
dom korzystać z dobrej koniunktury gospo-
darczej. W 15 lat po przywróceniu samorzą-
du gminnego i ponad 6 lat po odbudowie 
powiatów i wprowadzeniu samorządu woje-
wódzkiego, można powiedzieć, że reforma 
ustrojowa przyniosła pozytywne wyniki. Do 
najbardziej odczuwalnych skutków polskich 
reform ustrojowych na poziomie lokalnym 
trzeba zaliczyć zmiany w myśleniu o spra-
wach lokalnych: od administrowania, po-
przez podjęcie problematyki rozwoju lokal-

nego do myślenia strategicznego. Dokonano 
diagnozy stanu gmin, okreś lono priorytety 
lokalne, uchwalono plany ich realizacji, w 
tym wieloletnie plany inwestycyjne, podjęto 
monitoring ich wdrażania. Wzrosła efektyw-
ność gospodarowania zasobami społeczności 
lokalnych i regionalnych, znacząco zmienił 
się wygląd miast i wsi oraz poziom świad-
czonych mieszkańcom usług publicznych. 
Zwiększył się udział obywateli w sprawowa-
niu i kontrolowaniu władzy, wzrosła też 
aktywność organizacji pozarządowych. 
Wprowadzono daleko idące zmiany w zarzą-
dzaniu różnymi dziedzinami gospodarki 
komunalnej. Sektor uległ znaczącym prze-
kształceniom, których zaawansowanie jest 
różne w różnych jego dziedzinach. Najtrud-
niej zachodzą one w tych branżach, które są 
objęte naturalnym monopolem. W ślad za 
decentralizacją ustroju i przekazywaniem 
zadań samorządom konieczna jest również 
decentralizacja majątku publicznego i finan-
sów. Brak ostatecznego kształtu samorządo-
wych finansów, modelu finansowania najbar-
dziej kosztownego zadania - oświaty, regula-
cji dotyczących finansowania wieloletniego, 
uregulowań zagadnień związanych z zago-
spodarowaniem przestrzennym to m.in. nie-
które z czynników, które mogą zagrażać 
destabilizacją systemu i otwierać pole niepo-
trzebnych konfliktów.    

(E.K.) 

pory wykonano ca 75% zakresu tej inwesty-
cji tj. 8,2 km kolektorów tłocznych oraz 3,2 
km sieci grawitacyjnej. Ponadto wykonywa-
ne są przeciski pod drogami oraz przykanali-
ki. Inwestycja jest współfinansowana z fun-
duszy przedakcesyjnych Programu SA-
PARD.  
W celu poprawy estetyki na terenie Witkowa 
wykonano nowe ogrodzenie placu targowego 
od strony ul. Armii Poznań wraz z ułożeniem 
na tym odcinku chodnika oraz placu zabaw 
dla dzieci przy ul. Poznańskiej.  

Rozpoczęto wykonywanie nowych na-
wierzchni chodnikowych, trwają prace w 
Małachowie Wierzbiczany oraz przed Klu-
bem Garnizonowym. Ponadto wykonano 
nową nawierzchnię chodnikową przejścia z 
parkingu do placu targowego.  
Zamontowano nowe punkty oświetlenia 
ulicznego we wsiach Kamionka, Wiekowo, 
Krzyżówka, Skorzęcin Rybakówka, Wierz-
chowiska, Mąkownicy. Łącznie pobudowano 
16 nowych punktów oraz wymieniono kilka 
lamp na nowe. 

(S.M.) 
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W styczniu 1945 roku czołgi 1 Armii Pancer-
nej Gwardii gen. Katukowa po forsownych 
marszach dotarły w okolice J. Powidzkiego. 
Obchodząc je od północy przez Anastazewo 
dotarły do Witkowa. W mroźną niedzielę 21 

stycznia 1945 r. miasteczko i okolica zostały 
zajęte przez 44 Brygadę Pancerną Gwardii 
pułkownika Josefa Gusakowskiego. Witko-
wo ominęły ciężkie walki. Przy nieistnieją-
cym obecnie kościele ewangelickim opór 
stawiała grupka Niemców szybko zlikwido-
wana przez Rosjan. Do niewiele znaczącej 
potyczki doszło także w leśniczówce Stary 
Dwór koło wsi Gaj. Przez w/w wieś i oko-
liczne lasy w kierunku na Poznań zdążały 
niedobitki niemieckich oddziałów. Do dziś 
śladem tych wydarzeń jest mogiła zbiorowa 
13 żołnierzy niemieckich w Krzyżówce. 
Ośmiu spośród nich poddało się radzieckim 
taborytom posuwającym się lasami w kierun-
ku na Lubochnię i Gniezno. Po uprzednim 
zrewidowaniu i pozbawieniu ich części 
umundurowania zostali przez Rosjan roz-
strzelani. Pozostałych pięciu żołnierzy znale-
ziono martwych w okolicznych lasach. Część 
pochowanych była Austriakami walczącymi 
w formacjach niemieckich. Pochowani zosta-
li we wspólnej mogile przy drodze leśnej 
prowadzącej z Krzyżówki do Gaju. Do 2004 
r. mogiłą opiekował się ś.p. Kazimierz Przy-
bysz, mieszkaniec Krzyżówki. W 1997 r. i 
2004 r. skierowałem pisma do poznańskiej 
Pracowni Archeologicznej oraz Fundacji 
Polsko - Niemieckiej „Pamięć” w sprawie 

ekshumacji żołnierzy na cmentarz Poznań - 
Miłostowo, gdzie znajdują się pochowani 
Niemcy polegli w czasie walk w Wielkopol-
sce. Pomimo zainteresowania tych instytucji 
sprawą do dzisiaj nie przeprowadzono ekshu-
macji. Do momentu rozpoczęcia ewentual-
nych prac ekshumacyjnych opiekę nad mogi-
łą chcą przejąć Ryszard i Mariusz Zborow-
scy z Witkowskiego Klubu Kolekcjonerów. 
Pochówków żołnierzy niemieckich na terenie 
naszej gminy jest kilka. Przy drodze leśnej z 
Gaju do Piłki znajduje się zadbany grób jed-
nego żołnierza. Czterech lub pięciu pocho-
wanych jest w Małachowie Złych Miejsc. 
Cmentarze ewangelickie w Ćwierdzinie i 
Chłądowie według relacji świadków są miej-
scami pochówku kilku lub nawet kilkunastu 
żołnierzy. W 1945 r. na nieistniejącym 
cmentarzu ewangelickim w Witkowie pocho-
wano żołnierzy rozstrzelanych przy tzw. „ 
pastorówce” i na obecnej ulicy Dębińskiej. 
Ze względu na upływający czas, odchodzą-
cych świadków niemożliwe wydaje się już 
ustalenie pełnej listy miejsc pochówków 
żołnierzy niemieckich na terenie naszej gmi-
ny. Pozostaną więc bezimienne, nikomu 
nieznane.  

Mariusz Zborowski 

Już po raz kolejny w dniu 14 kwietnia br. 
odbyły się "Warsztaty Młodych Twórców". 
Gromadzą one młodzież naszej gminy, która 
odczuwa potrzebę przelania na papier swoich 
uczuć.  Inicjatorem tych spotkań we współ-
pracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy 
Witkowo jest dziennikarka i poetka - Pani 
Stanisława Łowińska. Celem warsztatów jest 
wyszukiwanie i rozwijanie talentów literac-
kich u młodzieży. Swoim zwyczajem Pani 
Stanisława połączyła warsztaty ze spotka-
niem autorskim. Mówiła o sobie, o swoich 
wierszach, przybliżając się do młodych twór-
ców. Recytowała utwory starsze i najnowsze. 

Wśród nich us łyszeliśmy 
wiersz poświęcony Wielkiemu 
Polakowi - Papieżowi Janowi 
Pawłowi II, który młodzież 
przyjęła z dużym wzruszeniem. 
Autorka opowiadała o trudach 
i okolicznościach tworzenia, o 
potrzebie pisania. Jej opowieści 
są pewnym "światłem", mogą 
być "wzorem czy nawet drogo-
wskazem" dla młodego pokole-

nia. W drugiej części spotkania głos zabrali 
uczniowie, którzy przedstawili po trzy wy-
brane przez siebie utwory. Tematyka poezji 
była różna, dotyczyła głównie wiosny, przy-
jaźni, uczuć. W utworach można było za-
uważyć oddziaływanie ostatnich chwil 
(śmierć Papieża Jana Pawła II), smutek, żal 
po "Kimś" ważnym, kogo w ziemskim życiu 
już nie spotkamy. Zaproszony gość, jak przy-
stało na dobrego "krytyka", nie szczędził 
wskazówek, rozdawał mnóstwo słów uznania 
pod kierunkiem przedstawionych wierszy i 
ich autorów. Pani Łowińska zauważyła duży 
postęp -zwłaszcza wśród tych uczestników, 

którzy już po raz kolejny brali udział 
w warsztatach. Poezja ich stała się dojrzal-
sza, pełna dobrze wykorzystanych środków 
artystycznych (porównań, przenośni, meta-
for). Pani Stanisława powiedziała o sobie: 
"Jestem łowczynią młodych talentów". Pod-
czas warsztatów realizuje te słowa odkrywa-
jąc ukryte zdolności młodych poetów, kieru-
je i wspomaga dobrym słowem. Spotkania te 
są przygotowaniem do turnieju poetyckiego 
"O KORONĘ WIERZBOWĄ" na Lednicką 

Wiosnę Poetycką, która odbędzie się już po 
raz dziewiąty, w Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy.  

Wiesława Gąsiorowska 

 
Kultura 
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W dniu 4 maja 2005r. w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie 
odbył się uroczysty apel, którego swoją obecnością zaszczycili: Bur-
mistrz Gminy i Miasta Witkowo - p. Krzysztof Szkudlarek, kombatan-
ci - p. Zdzisław Skobejko, p. Walenty Żurawski, p. Marian Nowak 

wyróżnienie. 
Apel był także okazją do wręczenia nagród i wyróżnień konkursów: 
- Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz ortografii 2005”, 
- „Europa wśród młodzieży” 
- Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Krąg”. 
Druga część spotkania była poświęcona uczczeniu świąt narodowych i 
rocznic historycznych. Młodzież gimnazjum obejrzała program arty-
styczny „Jak długo w sercu naszym” poświecony 214. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3- go Maja. Następnie wysłuchała referatu 
historycznego, który upamiętniał 60 rocznicę zakończenia II wojny 
światowej. Na zakończenie uroczystości swoimi refleksjami na temat 
historii II wojny światowej podzielił się z młodzieżą p. Z. Skobejko. 
Program uroczystości, jego reżyseria oraz oprawa plastyczna były 
efektem pracy p. Arlety Bekas, p. Teresy Szczerby, p. Teresy Szku-
dlarek, p. Elżbiety Drozdowskiej i p. Lilianny Suborskiej.  

Arleta Bekas, Teresa Szkudlarek 

oraz rodzice uczniów uhonorowanych stypen-
diami za szczególne osiągnięcia naukowe. W 
pierwszej części uroczystości Burmistrz wręczył 
stypendia naukowe następującym uczniom gim-
nazjum: Joannie Słodowicz kl. 1d, Katarzynie 
Krzewińskiej kl. 1c, Joannie Sucholas kl. 2c, 
Annie Popek kl. 2b, Hannie Lebudzie kl. 3a, 
Jakubowi Stępniowi kl.2a, Oskarowi Szelejew-
skiemu kl. 3e, Mateuszowi Makowskiemu kl. 
3a, Tomaszowi Półrolniczakowi kl. 3e. Złożył 
również gratulacje rodzicom, podkreślając, że 
wśród wyróżnionych gimnazjalistów są osoby, 
które po raz kolejny odbierają tak zaszczytne 

W ramach Szkolnego Programu Profilaktyki 
odbyło się spotkanie pt. „Wpływ papierosów 
na zdrowie dzieci i młodzieży”, adresowane 
dla uczniów klas czwartych. Inicjatorkami 
były: pedagog szkolny - p. Marlena Webner 
oraz wychowawca świetlicy - p. Magdalena 
Kazecka. W spotkaniu również uczestniczyła 
higienistka szkolna - p. Elżbieta Dominiak. 
Każda z klas miała przydzielone zadanie. 
Uczniowie byli aktywni i chętnie wypowiada-
li się na temat przyczyn sięgania po papierosy 
przez młodych ludzi. Świetnie poradzili sobie 
z rozwiązywaniem hasła krzyżówki dotyczą-
cej nałogów. Użyli trafnych i przekonujących 
argumentów „dlaczego młodzież nie powinna 
palić papierosów?”. Podczas spotkania zosta-
ły omówione substancje szkodliwe występu-

jące w papierosie (nikotyna, tlenek węgla, 
ciała smołowate, kwasy). Uczniowie poznali 
definicję „uzależnienia” oraz sposoby zerwa-
nia z nałogiem. Powstały plakaty z sylwetką 

człowieka, na których została zaznaczona 
droga dymu tytoniowego przez organizm 

palacza. Dzięki temu dzieci dowiedziały się 
na jakie organy ludzkie szczególnie negatyw-
nie wpływa nikotyna oraz jakie choroby grożą 
palaczowi. Uczniowie wypowiadali się na 
temat: co zrobić, aby nie palić papierosów 
oraz udzielali rad palaczom (proponujemy, 
aby …, na pewno będziemy…, zapewniamy, 
że …). Michalina Pokora - uczennica klasy 
Va zapoznała zebranych z autorskim artyku-
łem na temat palenia papierosów. Uczennica 
ta zajęła III miejsce w powiatowym konkursie 
pt.: „Palić, nie palić oto jest pytanie?”, które-
go organizatorem był SANEPID w Gnieźnie. 
Mamy nadzieję, że spotkanie to pozostanie na 
długo w pamięci uczniów klas IV i nigdy nie 
spróbują jak smakują papierosy, ponieważ 
zapewniają, że chcą: 
▪ ładnie wyglądać, 
▪ dłużej żyć, mniej chorować i dobrze się 
rozwijać, 
▪ osiągać wysokie wyniki w nauce i w spo-
rcie. 

Magdalena Kazecka 
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W dniach 12-14 maja 2005r., w Klubie Gar-
nizonowym w Witkowie odbył się Festiwal 
Twórczości Dziecięcej Sił Powietrznych. W 
festiwalu udział wzięły zespoły z wszystkich 
Klubów Sił Powietrznych w Polsce (m.in. z 
Bydgoszczy, Słupska Redzikowo, Bytomia, 
Świdwina, Poznania, Dęblina) Impreza prze-
szła wszelkie oczekiwania organizatorów 
zarówno pod względem ilości występujących 
zespołów, jak i zgromadzonych ludzi. Po-
ziom prezentacji wykonawców i twórców był 

wysoki, co sprawiło, że występy były bardzo 
interesujące, a widzowie zadowoleni. Wyko-
nawcy oceniani byli w kategoriach: taniec, 
teatr, kabaret, soliści, zespoły wokalne, ze-
społy wokalno-instrumentalne, teatr jednego 
aktora, piosenka turystyczna, poezja śpiewa-
na, soliści instrumentaliści, recytacja i plasty-
ka. W skład Rady Artystycznej wchodzili: 
Przewodniczący: Ryszard Szarak, członko-
wie: Magda Sutowska, Sabina Szkutnik, Ro-
bert Zapora, Piotr Golla, Jan Drzewiecki, 

Sekretarz: Zdzisława Janik. Na uroczystości 
obecni byli również Burmistrz Gminy i Mia-

sta Witkowo Krzysztof Szkudlarek, Zastępca 
Burmistrza Marian Gadziński oraz Dyrektor 
Artystyczny ppłk K. Osiak. Organizatorami 
imprezy byli: Ministerstwo Obrony Narodo-
wej, Stowarzyszenie SWAT, Jednostka Woj-
skowa w Powidzu, a współorganizatorem 
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie. 

(W.R) 

Pod takim hasłem, pod patronem Posła do 
Parlamentu Europejskiego Marka Siwca 
odbywał się I Powiatowy konkurs wiedzy o 
Unii Europejskiej. Celem konkursu było: 
- szerzenie wiedzy na temat Unii Europej-
skiej i zachęcenie uczniów do jej pogłębia-
nia, 
- pobudzenie zainteresowania młodzieży 
procesami integracji europejskiej w społecz-
nościach lokalnych. 
W celu sprawnego przeprowadzenia konkur-
su powołany został Komitet Organizacyjny.  
W skład kierownictwa komitetu weszli: 
- przewodniczący Tadeusz Tomaszewski - 
Poseł na Sejm RP, Prezes Stowarzyszenia 
Młodych Wielkopolan  
- Danuta Hyżak - Kuratorium Oświaty w 
Poznaniu 
- Michał Pośpiech - Prezes Stowarzyszenia 
PROEUROPA. 
Jednym z partnerów projektu był Urząd 

Gminy i Miasta Witkowo, a w skład Komite-
tu Honorowego weszli samorządowcy 9 
gmin powiatu gnieźnieńskiego między inny-
mi Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
Krzysztof Szkudlarek. W konkursie wzięła 
udział, miedzy innymi, młodzież Gimnazjum 
im. Adama Borysa w Witkowie oraz mło-
dzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i 
Gimnazjum w Mielżynie. 
Konkurs przebiegał w trzech etapach: 
- Etap I odbył się 18.03. br. w gimnazjach. 

Do konkursu przystąpiło 631 gimnazjalistów 
z powiatu gnieźnieńskiego, z czego do półfi-
nału zakwalifikowało się 57 uczniów w tym 
aż 13 uczniów z Gimnazjum im. Adama 
Borysa w Witkowie i 1 uczennica z Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego - Gimnazjum z 
Mielżyna. 
- Etap II odbył się 15.04. br. W tym etapie z 
57 uczniów wyłoniono 6 finalistów, którzy 
walczyli o nagrody. 
Należeli do nich między innymi uczniowie 
naszej gminy: Joanna Liberkowska kl. III 
ZSPiG w Mielżynie, Szymon Marszałek i 
Łukasz Woś kl. II a Gimnazjum im. Adama 
Borysa w Witkowie. W finale reprezentanci 
naszej gminy zajęli wysokie lokaty i wywal-
czyli cenne nagrody: 
III miejsce - Joanna Liberkowska  
- otrzymała stypendium 1500 zł oraz dwu-
dniową wycieczkę do Brukseli ufundowane 
przez Starostę Gnieźnieńskiego pana Jacka 
Kowalskiego. 
V miejsce - Szymon Marszałek  
- otrzymał stypendium 1000 zł ufundowane 
przez v-ce przewodniczącego Rady Powiatu 
Gnieźnieńskiego pana Zdzis ława Kujawę. 
VI miejsce - Łukasz Woś  
- otrzymał stypendium 1000 zł ufundowane 
przez Radnego Sejmiku Wielkopolskiego 
pana Jarosława Grobelnego.  
Nasi finaliści serdecznie dziękują Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Witkowo panu 
Krzysztofowi Szkudlarkowi za obecność w 
finale i dopingowanie ich zmagań.  

A.Bekas, B. Pałka 
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Z V Regionalnego Mityngu Teatralnego w 
Gnieźnie teatr „Przyjaciel Diabła” z Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego i Gimnazjum w 
Mielżynie wrócił z Nagrodą Specjalną im. 
Jana Bogusza za całokształt dokonań arty-
stycznych. To już druga nagroda im. Jana 
Bogusza dla młodych mielżynian. W kwietniu 
2003 roku zespół zdobył Nagrodę Specjalną 
im. Jana Bogusza dla największego objawie-
nia i wydarzenia na III Regionalnym Mityngu 

Teatrów Szkolnych i Młodzieżowych w 
Gnieźnie. W maju 2003 roku zespół został 
laureatem X Ogólnopolskiego Festiwalu 
Twórczości Dziecięcej WLOP. W kwietniu 
2004 roku zespół zdobył Nagrodę Grand Prix 
- Złoty Gwóźdź na IV Regionalnym Mityngu 
Teatralnym w Gnieźnie. W październiku 2003 
roku uczestnik zespołu Mateusz Żurawski 
został laureatem w III Powiatowych Elimina-
cjach V Wielkopolskiego Konkursu na Mono-

dram, a w listopadzie otrzymał wyróżnienie I 
stopnia w eliminacjach wojewódzkich. W 
październiku 2004 roku Piotr Pietryga został 
laureatem w IV Powiatowych Eliminacjach 
VI Wielkopolskiego Konkursu na Monodram. 
W kwietniu 2004 roku zespół został laurea-
tem IX Przeglądu Twórczości Dzieci i Mło-
dzieży w Witkowie – spektakl został wysta-
wiony z okazji Dni Witkowa. Tym razem 
„Przyjaciele Diabła” z dwoma spektaklami 
„Buntem na scenie” i „Zarozumiałym Ka-
czorkiem Marcinkiem” okazali się najlepsi 
wśród 7 grup teatralnych. Na sukcesy pracuje 
prowadząca teatr Barbara Nowakowska oraz 
młodzi artyści: Alicja Gadzińska, Martyna 
Grzybowska, Patrycja Gurzęda, Honorata 
Mrozińska, Joanna Nowakowska, Paulina 
Ostymowicz, Karolina Gościniak, Klaudia 
Zawieja, Magdalena Kiełczewska, Wioleta 
Pławska, Patrycja Ziółkiewicz, Przemysław 
Kupaj, Dawid Gromadziński, Damian Szcze-
śniak, Mateusz Żurawski, Piotr Pietryga, Ja-
kub Kułaga. Działamy czwarty rok i takie 
wyróżnienia mobilizują nas do ciągłych po-
szukiwań i doskonalenia warsztatu pracy. 

Barbara Nowakowska 

Dzień 28.04.05r. zapisał się w historii Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Witkowie, jako dzień 
szczególny i wyjątkowy. Mieliśmy zaszczyt 
gościć wśród nas ks. bpa Bogdana Wojtusia 
wraz z towarzyszącymi kapłanami - ks. pro-
boszcz S. Goc, ks. dziekan A. Lewicz, ks. 
kanonik H. Jankiewicz oraz dyrektor Referatu 

Misyjnego, ks. F. Jabłoński. Do Jego wizyty 
przygotowaliśmy się bardzo starannie. Kiedy 
ks. bp przekroczył próg szkoły p. dyrektor 
Anna Pawlak wraz z delegacją Rady Rodzi-
ców i uczniów powitała gościa w imieniu 
całej społeczności szkolnej i zaprosiła na salę 
gimnastyczną. Tutaj zgromadzili się wszyscy 
uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy 
szkoły. Na powitanie gościa wspólnie zaśpie-
waliśmy piosenkę, wyrażającą naszą radość i 
wdzięczność za Jego obecność wśród nas. 
Katecheci wraz z grupą uczniów przygotowa-
li przedstawienie o Janie Pawle II pt. 
„Spotkanie z Papieżem”. Wzruszającym ak-
centem przedstawienia było zagranie na 
skrzypcach przez uczennicę Dominikę Ocze-
pę ulubionej piosenki Ojca Świętego - 

„Barki”. Ks. bp z zainteresowaniem obejrzał 
przedstawienie, a następnie do nas przemó-
wił. Serdecznie wszystkich powitał, podzię-
kował za możliwość obecności wśród nas. 
Nawiązał również do osoby Jana Pawła II i 
osobistych wspomnień związanych z Nim. W 
chwili, gdy opuszczał salę gimnastyczną, 
wszyscy zaśpiewaliśmy „Barkę”. Ks. bp za-
trzymał się przy wystawie prac konkurso-
wych, przedstawiających św. Teresę od Dzie-
ciątka Jezus. Z uznaniem wypowiedział się o 

zdolnościach artystycznych uczniów. Następ-
nie udał się do pokoju nauczycielskiego, 
gdzie odbyło się spotkanie z przedstawiciela-
mi grona nauczycielskiego, pracowników 
szkoły i przedstawicieli Rady Rodziców. 
Rozmowa toczyła się w miłej atmosferze, 
przy kawie i cieście. Ks. bp Wojtuś wpisał się 
do księgi pamiątkowej szkoły, a na zakończe-
nie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Nasz 
gość serdecznie podziękował za zaproszenie, 
życząc dalszej owocnej pracy po czym udał 
się do Gimnazjum. 

Mariola Marciniak 
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Sport w Gminie 

1. Cel - upowszechnianie kultury fizycznej 
oraz propagowanie aktywnego spędzenia 
wolnego czasu poprzez popularyzację gry w 
piłkę siatkową 
2. Data - 23 kwietnia 2005 roku (sobota), 
godzina 15ºº 
3. Miejsce - hala sportowa Gimnazjum im. 
Adama Borysa w Witkowie  
4. Organizatorzy - Urząd Gminy i Miasta w 
Witkowie, Gimnazjum im. Adama Borysa, 
OKSiR, zawodnicy UKS Witkowo: Krzysz-
tof Jędrzejak, Marcin Orsztynowicz. 

5. Sponsorzy: Salon meblowy „TM”, Cen-
trum ogrodnicze ”GARDEN” 
6. System Roagrywek - „każdy z każdym” 
do 3-ch wygranych setów, w drużynie mogło 
grało minimum 5 zawodników.  
7. Wyniki. 
I miejsce - Nauczyciele Witkowo 
II miejsce - UKS „Organizator” Witkowo 
III miejsce - Witkowo II 
W turnieju miały uczestniczyć 4 zespoły 
jednak drużyna „Pocztowca” Gniezno nie 
pojawiła się z przyczyn technicznych. 

Wszystkie mecze były bardzo wyrównane 
jednak największą uwagę zebranej widowni 
wywołał pierwszy mecz pomiędzy Nauczy-
cielami Witkowo, a UKS Witkowo. Mecz 
stał na bardzo wysokim poziomie a niektóre 
wymiany i dramatyczne końcówki setów 
rozgrzewały widownię do „białości”. Osta-
tecznie mecz zakończył się zwycięstwem 
bardziej doświadczonej drużyny nauczycieli. 
W drugim meczu zmierzyły się zespoły: 
Witkowo II i Nauczycieli Witkowo. Pojedy-
nek ten zakończył się zwycięsko dla nauczy-
cieli przy stanie 3:1. Ostatnim meczem tur-
nieju był mecz pomiędzy UKS Witkowa, a 
Witkowo II. Siatkarze tych drużyn stworzyli 
4 setowe widowisko, z którego zwycięsko 
wyszli zawodnicy UKS Witkowo. 
8. NAGRODY – Wszystkie zespoły otrzy-
mały medale oraz dyplomy, a zwycięska 
drużyna otrzymała puchar ufundowany przez 
Burmistrza Gminy i Miasta. Nagrody w imie-
niu Burmistrza GiM wręczał sympatyk spor-
tu Pan Henryk Mucha. Organizatorzy dzięku-
ją dyrekcji Gimnazjum w Witkowie za udo-
stępnienie hali oraz duże podziękowania 
należą się zawodnikom UKS Witkowo 
(Krzysztof Jędrzejak i Marcin Orsztyno-
wicz), którzy zajęli się organizacją turnieju i 
czuwali nad poprawnym jego przebiegiem.  

Krzysztof Jędrzejak  

W sobotę, 16 kwietnia 2005 roku na 
bazie Klubu Garnizonowego w Witko-
wie odbyły się II Zawody Strzeleckie z 
broni pneumatycznej dla Rad Sołeckich 
i Zarządów Osiedli z terenu gminy i 
miasta Witkowo. Po ostrej rywalizacji 
zawody zakończyły się sukcesem dla 
sołectwa Ruchocinek w składzie: Anna 
Liberkowska - 43 pkt., Lucyna Mikoła-
jewska - 28 pkt., Leszek Mikołajewski - 
49 pkt. - łącznie 120 pkt. Drugie miejsce 
w zawodach zajęło sołectwo Mielżyn I 
w składzie: Paweł Lisiak - 42 pkt., Ro-
bert Jałoszyński - 27 pkt., Adam Kowal-
ski - 23 pkt. - łącznie 92 pkt. 
Trzecia lokata przypadła drużynie z 
sołectwa Mielżyn II w składzie: Miro-

sław Szymański - 15 pkt., Marian Ma-
lawko - 36 pkt., Ewa Lisiak - 21 pkt. - 
łącznie 72 pkt. 
Wszystkie drużyny startujące w zawo-
dach otrzymały pamiątkowe dyplomy, 
medale i upominki, a zwycięska ekipa 
puchar Burmistrza Gminy i Miasta  
Witkowa. 
Atrakcją zawodów był start poza kon-
kursem drużyny składającej się z: Bur-
mistrza Gminy i Miasta - Krzysztofa 
Szkudlarka - 26 pkt., Zastępcy Burmi-
strza GiM - Mariana Gadzińskiego - 37 
pkt. i Prezesa Zarządu LOK - Jana Rasa-
ły - 32 pkt. - która łącznie zdobyła 95 
pkt. 

(S.A.) 

Już po raz drugi trampkarze GKS „VITCOVIA” Wit-
kowo w ramach współpracy z FAN-CLUB powiatu 
Słupeckiego wyjechali na mecz piłkarski pomiędzy 
drużynami AMICA Wronki, a GKS Katowice. Wy-
jazd ten władze samorządowe gminy i miasta Witko-
wo traktują jako nagrodę za całoroczny wysiłek naj-
młodszych naszych piłkarzy, a jednocześnie uzupeł-
nienie własnych umiejętności poprzez podpatrywanie 
zawodników I ligowych zespołów, często z reprezen-
tacyjnym stażem. Kolejnym plusem tego wyjazdu 
było zapoznanie się z funkcjonowaniem futbolowego 
potentata jakim jest AMICA - czyli zwiedzanie szatni 
zawodników, części odnowy biologicznej i stadionu 
piłkarskiego. Drużyna trampkarzy ponownie oglądała 
skromne zwycięstwo (1-0) gospodarzy po bramce 
Pawła Kryszałowicza, a na zakończenie spotkania 
była świadkiem przepięknego pokazu ogni sztucz-
nych. Wyjazd sfinansowany był z Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. 

(S.A.) 
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W sobotę 23 kwietnia 2005 r. w hali sporto-
wej w Witkowie odbyła się III Integracyjna 
Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna z okazji 
„Światowego Dnia Inwalidy”. Imprezę zor-
ganizowali: Stowarzyszenie Młodych Wiel-
kopolan w Poznaniu - Oddział w Gnieźnie, 
Klub Pracy w Witkowie, Gimnazjum w Wit-
kowie. W spartakiadzie udział wzięli: 
uczniowie klas integracyjnych z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w 
Mielżynie, SP w Gorzykowie, Gimnazjum w 
Witkowie, wychowankowie Zakładu Po-
prawczego w Witkowie, uczestnicy Świetlicy 
Terapeutycznej w Witkowie, mieszkańcy 
Jaworowa oraz członkowie Stowarzyszenia 
Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Promyk” w 
Witkowie. Łącznie w spartakiadzie wzięło 
udział prawie 300 osób. Impreza rozpoczęła 
się występem Zespołu Ludowego z witkow-
skiego Gimnazjum. Oficjalnego otwarcia 
dokonał Tadeusz Tomaszewski - prezes Sto-

warzyszenia Młodych Wielkopolan, poseł na 
Sejm RP. Wśród zaproszonych gości byli: 
Telesfor Gościniak - wicestarosta gnieźnień-
ski, Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy 
i Miasta Witkowo, Marian Gadziński - z-ca 
burmistrza, Gertruda Polak - skarbnik gminy 
Witkowo, Marian Łukowski - dyrektor gim-
nazjum w Witkowie, Urszula Potaś - wicedy-

rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i 
Gimnazjum w Mielżynie, Zdzisław Bosacki - 
dyrektor SP w Gorzykowie, Andrzej Drahe-
im - nauczyciel-wychowawca w Zakładzie 
Poprawczym w Witkowie, Krzysztof By-
kowski - sołtys Jaworowa, Ludwik Rajzel - 
prezes Stowarzyszenia „PROMYK”. Sparta-
kiadę prowadziła Arleta Bekas - nauczyciel 
witkowskiego gimnazjum. Po części oficjal-
nej i kulturalnej rozpoczęła się druga część 
imprezy - blok sportowo - rekreacyjny. 
Uczestnicy rywalizować o medale w nastę-
pujących konkurencjach: 

▪ rzut piłką do kosza: 
- dziewczyny: I m. Emilia Kozielska, II m. 
Magdalena Janiak, III m. Marta Sznurkow-
ska 
- chłopcy: I m. Paweł Krynicki, II m. Tomasz 
Marciniak, III m. Jan Żurawski 
▪ strzały piłką do bramki: 
- dziewczyny: I. Urszula Kaczmarek, II. 
Stanisława Kiełczewska, III. Paulina Ko-
złowska 
- chłopcy: I. Krzysztof Bykowski, II. Dariusz 
Wysocki, III. Marcin Pagowski 
▪ zbijanie kręgli: I. Magdalena Kierzek, II. 
Dawid Misiak, III. Jan Żurawski  
▪ slalom piłkarski: 
- dziewczyny: I. Marta Sznurkowska, II. 
Kamila Kubasik, III. Urszula Kaczmarek 
- chłopcy: I. Tomasz Jasiński, II. Paweł Kry-

nicki, III. Mateusz Kaźmierczak 
▪ rzut ringo: I. Damian Brauer, II. Tomek 
Sybiński, III. Jacek Wróblewski 
▪ podbijanie piłeczki tenisowej: I. Damian 
Brauer, II. Ryszard Kiełczewski,  
III. Kamila Kubasiak 
▪ rzut woreczkiem: I. Ludwik Rajzel, II. Jan 
Żurawski, III. Izabela Piaskowska   
W konkursach: 
▪ wiedzy o zdrowiu największą wiedzą wyka-
zali się: 
1. Marta Wawrzyniak - ZS-P i G w Mielży-
nie 
2. Małgorzata Smaczniak - Gimnazjum w 
Witkowie 
3. Patrycja Rzepka - SP w Gorzykowie 
4. Leszek Zieliński - Witkowo 
▪ w konkursie plastycznym najładniejsze 
prace wykonali: 
Adam Kurzawa - SP Gorzykowo, natomiast 
wyróżnieni zostali: Agnieszka Fronc, Marcin 
Banasik, Joanna Liberkowska, Emilia Ko-
zielska, Olga Kowalska i Patrycja Gurzęda, 
Błażej Kałużny, Magdalena Janiak, Paula 
Drażniuk, Martyna Grzybowska i Marta 
Wawrzyniak. 

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji i 
konkursów otrzymali pamiątkowe medale 
oraz upominki. Konkurencje i konkursy prze-
prowadzili harcerze 8 Drużyny Harcerskiej w 
Witkowie pod okiem drużynowej Arlety 
Bekas oraz nauczyciela wychowania fizycz-

nego - Krzysztofa Nowińskiego z Gimna-
zjum w Witkowie. Organizatorzy zapewnili 
uczestnikom opiekę medyczną, a także ciepły 
posiłek. 

Joanna Bruch 
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W poniedziałek 25 kwietnia 2005 roku w 
godzinach popołudniowych przez nasze mia-
sto z pełnym animuszem przejechało kilka-
naście wozów bojowych straży pożarnej. Po 
ich ilości liczni mieszkańcy zaczęli podejrze-
wać tragedię. Do zdarzenia zadysponowano 
jako jedną z pierwszych jednostkę OSP Wit-
kowo w sile 3 pojazdów. Jak relacjonują 
dowódcy, od których otrzymały tą informa-
cję, wezwanie dotyczyło byłych obiektów 
wojskowych w Ruchocinku. Zwarty kom-
pleks i gęsta zabudowa nie rokowała krótkiej 
akcji. Natychmiast wezwano posiłki z PSP 
Gniezno oraz siły i środki z gminy Niechano-
wo. Pierwsze zmagania z płonącym budyn-
kiem polegały na obronie pozostałych obiek-
tów przed przerzuceniem się pożaru. Zagro-
żona była też pobliska stacja paliw. Do czasu 
przybycia pomocy OSP Witkowo i PSP 
Gniezno z trwogą ocenili, że zapas środków 
gaśniczych szybko się wyczerpuje, gdyż 
intensywność pożaru jest znaczna. Nagle 
koncentrację działań trzeba było przeformo-
wać, gdyż w budynku znaleziono nieprzy-
tomne osoby. Część ratowników gaszących 
pożar z zewnątrz skierowano do ewakuacji 

poszkodowanych i udzielenie im pomocy 
przed medycznej polegającej na przywróce-
niu czynności życiowych. Sytuację pogarszał 
zmieniający się kierunek wiatru i to co było 
największą obawą - pożar ogniami lotnymi 
objął tereny wokół budynków przystających. 
Skoncentrowano tam kolejne działana przy-
bywających jednostek z gminy Niechanowo. 
Rozmiar pożaru przerósł strażaków którzy 
zmuszeni byli do wyznaczenia  kolejnego 

odcinka bojowego w obrębie nieczynnej, ale 
stwarzającej zagrożenie stacji paliw. Do 
akcji zadysponowano też lekkie pojazdy 
gaśnicze, których zadaniem było zbudowanie 
punktu czerpania i tankowania średnich i 
ciężkich pojazdów gaśniczych. W chwili gdy 
pożar przybierał największe rozmiary na 
miejscu działało około 100 strażaków i kilka-
naście pojazdów. Odwagi i sił  w nierównej 
walce strażakom dodała informacja, że ofiary 
zostały ewakuowane na czas, a ich życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo. Po 45 minutach 
od rozpoczęcia działań siły i środki były na 
tyle wystarczające by zorganizować inten-
sywne natarcie na czoło pożaru i obronę 
obiektów nim nie objętych. Po ugaszeniu 

pożarów przystąpiono do rozbiórki elemen-
tów konstrukcyjnych i dogaszenia pogorzeli-
ska. Łączny czas działań trwał 1,5 h. 
Na szczęście to tylko czarny scenariusz, 
który realizowały wyżej wymienione jed-
nostki. Ćwiczenia te pozwoliły ocenić stan 
sprzętu i jego przydatność na miejscu akcji, 
stopień wyszkolenia strażaków. Obserwato-
rom ćwiczeń, którym byli m.in. Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo i przedstawiciel 
komendanta powiatowego PSP w Gnieźnie, 
przedstawiono taktykę działań gaśniczych 
jak też potrzeby i problemy związane z jej 
prawidłowym przebiegiem. Na miejscu byli 
też przedstawiciele prasy i wielu sympaty-
ków pożarniczego kunsztu. Po ćwiczeniach 
gospodarze z OSP Ruchocinek zaprosili 
wszystkich uczestników na poczęstunek do 
swej remizy. 

(barg) 

„Nie lękajcie się” - tymi słowami Jana Pawła 
II zakończyła swoje życzenia skierowane do 
strażaków i członków Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych Jolanta Barańska Prezes 
Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w 
Witkowie. Strażacy ochotnicy z terenu mia-
sta i gminy Witkowo zebrali się 4 maja 2005 
roku żeby uczcić swoje święto na mszy świę-
tej w Kościele pw. św. Mikołaja w Witko-
wie. Mszę świętą w intencji braci strażackiej 
odprawił ksiądz Heliodor Jankiewicz, który 
wypowiedział dużo ciepłych słów uznania za 
bezinteresowną służbę niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi w walce o jego mie-
nie i życie, polecając boskiej opiece i patro-
nowi św. Florianowi wszystkich uczestników 
uroczystości. Po uczcie duchowej nasi straża-
cy spotkali się w świetlicy Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Witkowie, by tam sobie na-
wzajem podziękować, uczcić pamięć tych co 
zginęli za ojczyznę, i tych co już odeszli 
składając przy tablicy pamiątkowej wiązankę 
kwiatów i zapalając znicze. Wzniosłe chwile 
uczestnicy przeżyli podczas hymnu państwo-
wego, hymnu strażackiego i utworu „Cisza”. 
Nie zabrakło referatu wygłoszonego przez 
druha Grzegorza Barańskiego. Serdeczne 
podziękowania za pracę społeczną i trud 
wnoszony na rzecz ochrony przeciwpożaro-
wej wypowiedział Burmistrz Gminy i Miasta 
w Witkowie Krzysztof Szkudlarek, który na 
tę okoliczność włożył swój mundur strażacki, 
towarzyszył mu również zastępca burmistrza 
Marian Gadziński, który na co dzień działa w 
szeregach OSP w Mielżynie. 5 maja w Ko-
ściele pw. Wszystkich Świętych w Mielżynie 
zebrali się przedstawiciele tamtejszej jed-
nostki OSP, aby uczestniczyć we mszy świę-
tej, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz 
Marek Kowalczyk. W wygłoszonej homilii 
dziękował on strażakom za udział i pomoc w 
odprawieniu uroczystości kościelnych oraz 
za sumienne wypełnianie powierzanych im 
zadań.  

(J.B) 
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22 kwietnia do stolicy Polski udali się straża-
cy z miasta i gminy Witkowo. Głównym 
punktem wyjazdu była wizyta w Sejmie RP. 
Na miejscu druhowie spotkali się z posłami 

Tadeuszem Tomaszewskim, który był inicja-
torem i organizatorem wyjazdu oraz Włady-
sławem Stępień przewodniczącym Parlamen-
tarnego Zespołu Strażaków. Omówili oni 
działalność zespołu, a także wręczyli nagro-
dę Tomaszowi Kulińskiemu, członkowi 
MDP z Witkowa, zdobywcy I miejsca w 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej w kategorii 
gimnazjów na szczeblu wojewódzkim. Po 
tym spotkaniu witkowscy strażacy mogli 
przyglądać się z galerii obradom Sejmu w 
momencie głosowań. Kolejnym punktem 
wyprawy było odwiedzenie Centrum Olim-
pijskiego, gdzie mieści się siedziba Polskie-

go Komitetu Olimpijskiego oraz Muzeum 
Sportu i Turystyki. Strażacy mieli nieco-
dzienną okazję odwiedzić Pałac Prezydencki, 

obejrzeć sale, gdzie odbywają się spotkania 
na najwyższym szczeblu. Po opuszczeniu 

pałacu druhowie udali się na spacer po Sta-
rówce, odwiedzając m.in. akademicki Ko-
ściół św. Anny, gdzie w okresie po śmierci 
Ojca Świętego gromadziły się rzesze mło-
dych ludzi. Wracając zwiedzili jeszcze Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, utworzone 
z okazji 60 rocznicy tego wydarzenia, która 
miała miejsce rok temu.  
  Wszyscy uczestnicy wrócili z mocą 

wrażeń i ogromnym zadowoleniem. 
Podziękowania „nigdy nie zagasną” dla dru-
ha Tadeusza Tomaszewskiego i druha 
Krzysztofa Szkudlarka – Burmistrza Gminy i 
Miasta w Witkowie, który swoją osobą 
uatrakcyjnił wycieczkę. 

(J.B.) 

 Niekiedy przelotne deszcze skłaniają 
rolników do zwózki siana nieco wilgotnego. 
Godzą się oni wówczas na gorszą jakość 
paszy i jednocześnie - o czym nie zawsze 
starają się pamiętać – stwarzają ryzyko prze-
grzewania się niedosuszonej trawy w sąsie-
kach, które może wywołać samozapalenie. 
 W wilgotnym sianie mogą zachodzić 
procesy biologiczno-chemiczne powodujące 
wytwarzanie się ciepła, a tym samym wzrost 
temperatury. Wspomnianym procesom towa-
rzyszy, także wytwarzanie się palnych ga-
zów. Sprzyja to zjawisku samozapłonu.  

 Zgodnie z § 38, pkt. 4 rozporządze-
nia ministra spraw wewnętrznych i admini-
stracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, in-
nych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. 
U. z 2003r. nr 121, poz. 1138) - „produkty 
roślinne należy składować w sposób unie-
możliwiający ich samozapalenie. W przypad-
ku konieczności składowania produktów 
niedosuszonych należy okresowo sprawdzić 
ich temperaturę”.  
 Należy pamiętać o sprawdzeniu tem-
peratury i przy jej wzroście trzeba nie-
zwłocznie przerzucić siano w inne miejsce, 
aby ostudzić jego wewnętrzne warstwy jak 
również zadbać o odpowiednią wentylację 
pomieszczenia.  

(K.J.) 

3.05.05 miał miejsce wypadek drogowy 
w miejscowości Kołaczkowo, gdzie zde-
rzyły się dwa samochody osobowe : 
BMW i Renault Safrane. Do zdarzenia 
zadysponowano samochód ratownictwa 
technicznego z JRG Gniezno oraz za-
stęp gaśniczy z OSP Witkowo. Na miej-
scu zdarzenia strażacy udzielili pomocy 
przedmedycznej czterem poszkodowa-
nym osobom. Przystąpiono również do 
uwolnienia pasażera samochodu osobo-
wego BMW przy pomocy narzędzi hu-
drauliczych. Zneutralizowano także pla-
mę oleju posypując ją sorbentem, a po 
usunięciu samochodów z drogi przystą-
piono do oczyszczenia jezdni. 
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Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/322/02 Rady Miejskiej w Witkowie 
z dnia 22 marca 2002r. w sprawie określenia szczegółowych 
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Mia-
sta Witkowo, należy stosować zasady określone w uchwalonym 
„Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy 
i miasta Witkowo”. 
Przypominam, że zgodnie z § 4 pkt 1 i § 8 pkt 1 i 2 tego Regu-
laminu, właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomo-
ści w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty włada-
jące nieruchomościami mają obowiązek zapewnić utrzymanie 
porządku i czystości m.in. poprzez wyposażenie nieruchomości 
w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych 
stałych i płynnych. 
 Zabrania się składowania odpadów komunalnych płyn-
nych i stałych oraz odpadów gospodarczych powstałych w pro-
dukcji przemysłowej i rolniczej w rowach przydrożnych i na tzw. 
„dzikich wysypiskach”. 

 Usuwanie odpadów komunalnych stałych i płynnych 
winno odbywać się poprzez uprawnionych przewoźników na 
podstawie zawartych umów - zgodnie z § 21 pkt 1 Regulaminu. 
Za wykonane usługi przewoźnicy zobowiązani są do wystawia-
nia rachunków. 
 Na terenie miasta i gminy będą przeprowadzane kontro-
le dotyczące udokumentowania czynności wywozu odpadów 
stałych i płynnych ( umowy i rachunki). 
Osoby lekceważące powyższe przepisy - nie posiadające 
umów i rachunków - narażone będą na ewentualne postępowa-
nie mandatowe lub postępowanie w sprawie o wykroczenie 
przed Sądem Rejonowym w Słupcy. 
 Wyrażam jednocześnie przekonanie, że troska naszych 
mieszkańców o czystość, ład i porządek na terenie miasta i 
gminy spowoduje dbałość o estetykę, bez potrzeby stosowania 
mandatów czy innych uciążliwości. 

Burmistrz Gminy i Miasta 
/-/ Krzysztof Szkudlarek       

 Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Witkowie  
na czerwiec 2005r. 

 6 czerwca Zenon Nowicki 
13 czerwca Grzegorz Kaźmierczak 

20 czerwca Tomasz Deskowski 
27 czerwca Antoni Popek 

 Dyżury odbywać się będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie  
 - pokój nr 23, w godz. od 1400do 1500. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury  
w każdy poniedziałek  

 - w godz. od 1500do 1600. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na 
nowo powstałą stronę internetową Gminnego 
Centrum Informacji w Witkowie pod adre-
sem www.witkowo.pl/gci. Na jej stronie 
można znaleźć informacje dotyczące rynku 
pracy oraz możliwości, jakie niesie ze sobą 
integracja Polski z Unią Europejską. Na stro-
nie GCI znajduje się „Kiosk z pracą”, który 
sukcesywnie jest aktualizowany. Prioryteto-
wą sprawą jest to, aby każda wybrana z tej 
strony oferta pracy była aktualna. GCI to 
również strona, z której można dowiedzieć 
się, co studiować, czym należy się kierować 
przy wyborze kierunku studiów. Pomoże 
zdecydować, czy wybrać studia dzienne czy 
może zaoczne. Umieściliśmy również link do 
największej wyszukiwarki uczelni w Polsce. 
Dzięki niej możesz zdecydować gdzie, w 
jakim województwie czy mieście chcesz 
studiować. Zawiera również informacje na 
temat uczelni państwowych i niepaństwo-
wych (m.in. jakie kierunki zawierają różne 
uczelnie). Siedziba GCI mieści się w budyn-
ku Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w 
pokoju nr. 27. Informacje można uzyskać w 
godzinach pracy Urzędu.  

 
Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 16 maja 2005r.Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 16 maja 2005r.  

Witkowskie Stowarzyszenie Anonimo-
wych Alkoholików „Tęcza” zaprasza 
wszystkich, którzy mają problem z alko-
holem na spotkania Klubu Anonimowych 
Alkoholików, które odbywają się w Świe-
tlicy Terapeutycznej w Witkowie (przy 
kortach) w każdy poniedziałek i czwartek 
o godzinie 19:00. 

WSAA „Tęcza” 

Na początku maja zaplanowano kontynu-
ację programów profilaktycznych dla na-
szych placówek oświatowych. Tym ra-
zem program profilaktyczny realizowany 
był w naszych gimnazjach. Odbył się on 
9 maja 2005r. w formie warsztatów. Było 
to interaktywne spotkanie z młodzieżą z 
wykorzystaniem metod warsztatowych 
oraz technik multimedialnych. Realizato-
rem tych programów był Ośrodek Twór-
czej Interwencji z Krakowa.  

(M.G.) 

Masz problem z alkoholem Masz problem z alkoholem 
przyjdź do nas!przyjdź do nas!  

Profilaktyka gminnaProfilaktyka gminna  

Poniedziałek w godzinach 8:00-16:00  
Wtorek-Piątek w godzinach 7:30-15:30 
telefon: (063) 277-81-94 nr. wewnętrzny 38 
e-mail: promocja@witkowo.pl 
Celem Gminnego Centrum Informacji jest 
niesienie pomocy społeczności lokalnej, w 
tym m.in.: 
1. Pomoc bezrobotnym w uzyskaniu zatrud-
nienia poprzez:  
- umożliwienie skorzystania z prowadzonej 
bazy danych o ofertach i udostępnianiu infor-
macji o możliwościach pracy w kraju i za 
granicą, 
- pomoc w przygotowaniu dokumentów apli-
kacyjnych, tj. CV, list motywacyjny, kwe-
stionariusz osobowy, 
- mobilizowanie młodzieży do pozyskiwania 
pracy poprzez udostępnianie ofert szkoleń, 
- współpracę z PUP oraz innymi instytucjami 
i organizacjami, 
2. Udostępnianie zainteresowanym informa-
cji o gminie poprzez tworzenie baz danych. 
3. Udzielanie informacji o pracy, szkołach 
średnich za granicą, studiach, praktykach 
studenckich i kursach językowych. 
4. Współpraca z gminami partnerskimi. 

(W.R.)  

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy-
pomina wszystkim, którzy prowadzą działalność handlową, związaną ze sprze-
dażą napojów alkoholowych (dotyczy również sprzedaży piwa), że istnieje 
ustawowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych między innymi 
osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwo-
ści, osobom do lat 18 oraz w celu tzw. "spożycia na miejscu". Sprzedaż napo-
jów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie odpowiedniego zezwole-
nia, wydanego przez organ zezwalający (wójt, burmistrz, prezydent miasta). 
Nie przestrzeganie tego zakazu może w konsekwencji spowodować cof-
nięcie pozwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu. 
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W kwietniu, w Szkole Podstawowej Nr 3, pojawiły się postaci W kwietniu, w Szkole Podstawowej Nr 3, pojawiły się postaci 
prawdziwie zwierzęce: mysz, kret, biedronka, jaskółka, ropuch, a prawdziwie zwierzęce: mysz, kret, biedronka, jaskółka, ropuch, a 
wszystko to za sprawą Calineczki. Baśń J. Ch. Andersena przy-wszystko to za sprawą Calineczki. Baśń J. Ch. Andersena przy-
pomnieli uczniowie dwóch grup wiekowych: pomnieli uczniowie dwóch grup wiekowych: -- dzieci z klas drugich  dzieci z klas drugich 

i trzecich oraz i trzecich oraz -- uczniowie Szkolnego Koła Caritas. Przygody ma- uczniowie Szkolnego Koła Caritas. Przygody ma-
leńkiej dziewczynki poprowadziły widzów ku wiośnie, a obejrzeć leńkiej dziewczynki poprowadziły widzów ku wiośnie, a obejrzeć 
je mogły dzieci ze szkolnych oddziałów przedszkolnych, ucznio-je mogły dzieci ze szkolnych oddziałów przedszkolnych, ucznio-
wie nauczania zintegrowanego oraz Mieszkanki Domu Pomocy wie nauczania zintegrowanego oraz Mieszkanki Domu Pomocy 
Społecznej w Mielżynie. W najbliższych dniach, inscenizację tę Społecznej w Mielżynie. W najbliższych dniach, inscenizację tę 
zobaczą także przedszkolacy. Pracujące z dziećmi nad przygoto-zobaczą także przedszkolacy. Pracujące z dziećmi nad przygoto-
waniem inscenizacji, Magdalena Kazecka i Marlena Webner, waniem inscenizacji, Magdalena Kazecka i Marlena Webner, 
szczególnie podkreśliły motyw piosenek śpiewanych przez ma-szczególnie podkreśliły motyw piosenek śpiewanych przez ma-
łych i trochę starszych aktorów. Uwagę widzów przyciągały też, łych i trochę starszych aktorów. Uwagę widzów przyciągały też, 
często samodzielnie wykonywane przez p. M. Kazecką, stroje. często samodzielnie wykonywane przez p. M. Kazecką, stroje. 
Przygotowanie „Calineczki” przez dzieci z klas II Przygotowanie „Calineczki” przez dzieci z klas II -- III, zajęło sporo  III, zajęło sporo 
czasu, a odbywało się w ramach zajęć psychoedukacyjnych, pro-czasu, a odbywało się w ramach zajęć psychoedukacyjnych, pro-
wadzonych z uczniami przebywającymi w świetlicy szkolnej. Dla wadzonych z uczniami przebywającymi w świetlicy szkolnej. Dla 
nich, było to wielkie przedsięwzięcie, ale zarazem duże przeżycie. nich, było to wielkie przedsięwzięcie, ale zarazem duże przeżycie. 
Musieli przede wszystkim nauczyć się współpracy i współdziała-Musieli przede wszystkim nauczyć się współpracy i współdziała-
nia w zróżnicowanej pod względem charakterologicznym grupie. nia w zróżnicowanej pod względem charakterologicznym grupie. 
W wielu przypadkach dzieci musiały stanąć przed wyzwaniem W wielu przypadkach dzieci musiały stanąć przed wyzwaniem --  
pokazać się publicznie, przełamać nieśmiałość. Zamierzony efekt pokazać się publicznie, przełamać nieśmiałość. Zamierzony efekt 
został osiągnięty, pokazały one, że potrafią stanąć na wysokości został osiągnięty, pokazały one, że potrafią stanąć na wysokości 
zadania, że mogą występować i zdobywać uznanie ze strony zadania, że mogą występować i zdobywać uznanie ze strony 
rówieśników i dorosłych, a wreszcie, że wytrwałe zmierzanie ku rówieśników i dorosłych, a wreszcie, że wytrwałe zmierzanie ku 
wyznaczonemu celowi daje radość i satysfakcję. Nieco rozbudo-wyznaczonemu celowi daje radość i satysfakcję. Nieco rozbudo-
wana wersja „Calineczki”, stała się też okazją do spotkań uczniów wana wersja „Calineczki”, stała się też okazją do spotkań uczniów 
Szkolnego Koła Caritas z osobami, które na takie spotkania zaw-Szkolnego Koła Caritas z osobami, które na takie spotkania zaw-
sze czekają. To dla tak wyjątkowej publiczności poświeciło swój sze czekają. To dla tak wyjątkowej publiczności poświeciło swój 
czas jedenaścioro uczniów z klas V czas jedenaścioro uczniów z klas V -- VI. Z przygotowanym przed- VI. Z przygotowanym przed-
stawieniem wybrali się oni, pod opieką M. Kazeckiej, M. Kowal-stawieniem wybrali się oni, pod opieką M. Kazeckiej, M. Kowal-
czyk i M. Webner, do DPSczyk i M. Webner, do DPS--u w Mielżynie. Zaproszenie i pomoc u w Mielżynie. Zaproszenie i pomoc 
organizacyjną siostry dyrektor Zofii Barańskiej, przyjęli także dwaj organizacyjną siostry dyrektor Zofii Barańskiej, przyjęli także dwaj 
uczniowie szkoły, którzy na co dzień nie mają kontaktu ze swoimi uczniowie szkoły, którzy na co dzień nie mają kontaktu ze swoimi 
rówieśnikami. W Mielżynie naszych aktorów zaskoczyła niezwy-rówieśnikami. W Mielżynie naszych aktorów zaskoczyła niezwy-
kła serdeczność i wylewność Mieszkanek DPS kła serdeczność i wylewność Mieszkanek DPS --u. Po występie, u. Po występie, 
uczniowie mieli możliwość zobaczenia jak wygląda ich zwyczajne uczniowie mieli możliwość zobaczenia jak wygląda ich zwyczajne 
życie. Zachwyciły ich przytulne pokoje, dobrze wyposażone salki życie. Zachwyciły ich przytulne pokoje, dobrze wyposażone salki 
rehabilitacyjne, gościnni opiekunowie oraz piękne dekoracje wy-rehabilitacyjne, gościnni opiekunowie oraz piękne dekoracje wy-
konane przez same Mieszkanki. Wszyscy wróciliśmy z przekona-konane przez same Mieszkanki. Wszyscy wróciliśmy z przekona-
niem, że móc dawać radość innym, to piękna sprawa. Opiekunom niem, że móc dawać radość innym, to piękna sprawa. Opiekunom 
zaś SKC, bliższa stała się idea wychowywania dla wspólnego zaś SKC, bliższa stała się idea wychowywania dla wspólnego 
dobra. dobra.   

  
  Marlena WebnerMarlena Webner  

  Tam Gdzie Kwiatki ... Tam Gdzie Kwiatki ...     „Zielony Dzień” „Zielony Dzień”   
Obchody Światowego Dnia Ziemi (22.04) w naszej szkole rozpo-Obchody Światowego Dnia Ziemi (22.04) w naszej szkole rozpo-
częły się ciekawą, ale jednocześnie kontrowersyjną inscenizacją częły się ciekawą, ale jednocześnie kontrowersyjną inscenizacją 
pod hasłem „Sąd nad Ziemią”, przygotowaną przez uczniów klas pod hasłem „Sąd nad Ziemią”, przygotowaną przez uczniów klas 
szóstych pod kierunkiem p. Jolanty Sztylc.Adresatami przesłań szóstych pod kierunkiem p. Jolanty Sztylc.Adresatami przesłań 
płynących z tego przedstawienia byli wszyscy uczniowie naszej płynących z tego przedstawienia byli wszyscy uczniowie naszej 
szkoły. szkoły. „Piękna nasza Ziemia cała …” „Piękna nasza Ziemia cała …” Pod takim hasłem już po Pod takim hasłem już po 
raz czwarty w naszej szkole odbył się konkurs przyrodniczoraz czwarty w naszej szkole odbył się konkurs przyrodniczo----
ekologiczny dla uczniów klas Iekologiczny dla uczniów klas I--III przygotowany i przeprowadzony III przygotowany i przeprowadzony 
przez nauczycieli: Annę Stępień, Agatę Woś, jako podsumowanie przez nauczycieli: Annę Stępień, Agatę Woś, jako podsumowanie 
obchodów Światowego Dnia Ziemi. Motywem przewodnim kon-obchodów Światowego Dnia Ziemi. Motywem przewodnim kon-

kursu była piosenka pt.: „Śmieci precz”. Do jury zaproszono na-kursu była piosenka pt.: „Śmieci precz”. Do jury zaproszono na-
uczyciela przyrody p. Grażynę Jastrzębską i pedagoga szkolnego uczyciela przyrody p. Grażynę Jastrzębską i pedagoga szkolnego 
p. Marlenę Webner. Zadania konkursowe zostały dostosowane do p. Marlenę Webner. Zadania konkursowe zostały dostosowane do 
poziomu umiejętności uczniów kl. Ipoziomu umiejętności uczniów kl. I--III. Społeczność uczniowską III. Społeczność uczniowską 
reprezentowały 3reprezentowały 3--osobowe zespoły, wyłonione z każdej klasy. osobowe zespoły, wyłonione z każdej klasy. 
Pozostali uczniowie gorąco kibicowali swoim drużynom. Ucznio-Pozostali uczniowie gorąco kibicowali swoim drużynom. Ucznio-
wie musieli wykazać się ogólną wiedzą z zakresu znajomości wie musieli wykazać się ogólną wiedzą z zakresu znajomości 
roślin i zwierząt chronionych w Polsce oraz umiejętnością segre-roślin i zwierząt chronionych w Polsce oraz umiejętnością segre-
gowania śmieci i układania haseł ekologicznych. Konkurs miał na gowania śmieci i układania haseł ekologicznych. Konkurs miał na 

celu popularyzację wiedzy na temat ochrony środowiska natural-celu popularyzację wiedzy na temat ochrony środowiska natural-
nego i w opiniach jury oraz nauczycieli cel został osiągnięty, a nego i w opiniach jury oraz nauczycieli cel został osiągnięty, a 
uczniowie w pełni zasłużyli na miano miłośników przyrody. Dla uczniowie w pełni zasłużyli na miano miłośników przyrody. Dla 
wszystkich drużyn zostały przygotowane dyplomy i nagrody rze-wszystkich drużyn zostały przygotowane dyplomy i nagrody rze-
czowe, których sponsorem była Rada Rodziców. Wszystko to czowe, których sponsorem była Rada Rodziców. Wszystko to 
miało miejsce w pięknej scenerii, których autorami byli uczniowie miało miejsce w pięknej scenerii, których autorami byli uczniowie 
z kółka artystycznego klas I. Uczniowie klas IVz kółka artystycznego klas I. Uczniowie klas IV--VI również mieli VI również mieli 
okazję sprawdzić się w specjalnie przygotowanych na ten „dzień” okazję sprawdzić się w specjalnie przygotowanych na ten „dzień” 
konkursach. Czwartoklasiści rozwiązywali krzyżówki ekologiczne, konkursach. Czwartoklasiści rozwiązywali krzyżówki ekologiczne, 
uczniowie klas V rozpoznawali liście drzew liściastych, a najstarsi, uczniowie klas V rozpoznawali liście drzew liściastych, a najstarsi, 
czyli VI klasy brały udział w quizie przyrodniczym. Wszyscy chęt-czyli VI klasy brały udział w quizie przyrodniczym. Wszyscy chęt-
nie uczestniczyli w konkursach, a zwycięzcy konkursów zostali nie uczestniczyli w konkursach, a zwycięzcy konkursów zostali 
wyróżnieni na forum szkoły. Tego dnia w szkole dominowały kolo-wyróżnieni na forum szkoły. Tego dnia w szkole dominowały kolo-
ry Ziemi, zieleń i brąz, które można było spotkać nie tylko w ubio-ry Ziemi, zieleń i brąz, które można było spotkać nie tylko w ubio-
rach uczniów ale także nauczycieli. Twórcze działanie i zaangażo-rach uczniów ale także nauczycieli. Twórcze działanie i zaangażo-
wanie w obchody Dnia Ziemi sprawiło, że możemy być pewni, iż wanie w obchody Dnia Ziemi sprawiło, że możemy być pewni, iż 
nasza Planeta może liczyć na prawdziwych przyjaciół i obrońców nasza Planeta może liczyć na prawdziwych przyjaciół i obrońców 
jej zasobów.jej zasobów.  

Anna StępieńAnna Stępień    
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 Tradycją w naszej szkole stały się obchody „ Dnia Ziemi”. W tym  Tradycją w naszej szkole stały się obchody „ Dnia Ziemi”. W tym 
roku uroczystości związane z tym szczególnym dniem dotyczyły roku uroczystości związane z tym szczególnym dniem dotyczyły 
zagadnień związanych z lasem i jego ochroną. 27 kwietnia obej-zagadnień związanych z lasem i jego ochroną. 27 kwietnia obej-
rzeliśmy pantomimę, pt. „Jaka przyszłość? ” w wykonaniu uczniów rzeliśmy pantomimę, pt. „Jaka przyszłość? ” w wykonaniu uczniów 
klas IVklas IV--VI oraz inscenizację „O czym szumią drzewa ?” przedsta-VI oraz inscenizację „O czym szumią drzewa ?” przedsta-
wioną przez dzieci z klasy Ic i IIId.wioną przez dzieci z klasy Ic i IIId.  
Następnie każda klasa przedstawiła swoje propozycje dotyczące Następnie każda klasa przedstawiła swoje propozycje dotyczące 
odpowiedniego zachowania się w lesie oraz jego ochrony, z wy-odpowiedniego zachowania się w lesie oraz jego ochrony, z wy-
korzystaniem różnych form prezentacji. Swoją obecnością za-korzystaniem różnych form prezentacji. Swoją obecnością za-
szczycili nas leśnicy szczycili nas leśnicy -- p. Jerzy Zawiślak i Przemysław Reszelew- p. Jerzy Zawiślak i Przemysław Reszelew-

ski. Udzielili oni ciekawych i wyczerpujących odpowiedzi na pyta-ski. Udzielili oni ciekawych i wyczerpujących odpowiedzi na pyta-
nia uczniów oraz zostawili nam w prezencie materiały dydaktycz-nia uczniów oraz zostawili nam w prezencie materiały dydaktycz-
ne, które zawierają dużo interesujących informacji o pobliskich ne, które zawierają dużo interesujących informacji o pobliskich 
lasach.lasach.  
Podsumowaniem apelu było wręczenie nagród wyróżnionym oso-Podsumowaniem apelu było wręczenie nagród wyróżnionym oso-
bom, biorącym udział w konkursie fotograficznym „ Las w zimowej bom, biorącym udział w konkursie fotograficznym „ Las w zimowej 
szacie”szacie”  
I miejsceI miejsce-- Dawid Wolski  Dawid Wolski -- kl. I b,  kl. I b,   
II miejsceII miejsce-- Dawid Krzewiński  Dawid Krzewiński -- kl. IV.c, kl. IV.c,  
III miejsceIII miejsce-- Bartosz. Zdanowski Bartosz. Zdanowski-- kl. IV b. kl. IV b.  
Dalsze zajęcia odbyły się w terenie w „ towarzystwie” pięknej, Dalsze zajęcia odbyły się w terenie w „ towarzystwie” pięknej, 
słonecznej pogody. Uczniowie zaopatrzeni w odpowiednie pomo-słonecznej pogody. Uczniowie zaopatrzeni w odpowiednie pomo-
ce i karty pracy badali stan czystości naszego środowiska. Byli na ce i karty pracy badali stan czystości naszego środowiska. Byli na 
wycieczkach min. w Oczyszczalni Ścieków, w Wodociągach, w wycieczkach min. w Oczyszczalni Ścieków, w Wodociągach, w 
Szkółce Leśnej w Powidzu, w pobliskich lasach i na Strzelnicy. Do Szkółce Leśnej w Powidzu, w pobliskich lasach i na Strzelnicy. Do 
szkoły wróciliśmy o godz. 11.30 i po krótkim odpoczynku wzięli-szkoły wróciliśmy o godz. 11.30 i po krótkim odpoczynku wzięli-

śmy udział w „marszu zielonych” ulicami Witkowa. Klasy młodsze śmy udział w „marszu zielonych” ulicami Witkowa. Klasy młodsze 
miały emblematy przedstawiające rośliny i zwierzęta leśne, a star-miały emblematy przedstawiające rośliny i zwierzęta leśne, a star-
si uczniowie trzymali transparenty z hasłami proekologicznymi. W si uczniowie trzymali transparenty z hasłami proekologicznymi. W 
gorącej atmosferze zakończyliśmy „Święto Ziemi”. Tego typu spo-gorącej atmosferze zakończyliśmy „Święto Ziemi”. Tego typu spo-
tkania pomagają nam usłyszeć jak „bije serce przyrody”.tkania pomagają nam usłyszeć jak „bije serce przyrody”.  

    
Anna ZdanowskaAnna Zdanowska  

Od wielu już lat w maju obchodzimy Dni Kultury, Oświaty, Książki Od wielu już lat w maju obchodzimy Dni Kultury, Oświaty, Książki 
i Prasy. Ten piękny miesiąc, kiedy przyroda w pełni tętni życiem, i Prasy. Ten piękny miesiąc, kiedy przyroda w pełni tętni życiem, 
zachęcając nas  do spacerów, w bibliotekach jest okazją do spo-zachęcając nas  do spacerów, w bibliotekach jest okazją do spo-
tkań z książką. W roku ubiegłym w dniach 8tkań z książką. W roku ubiegłym w dniach 8--15 maja zainauguro-15 maja zainauguro-
wano wano Tydzień BibliotekTydzień Bibliotek. . "Biblioteka otwarta dla Ciebie""Biblioteka otwarta dla Ciebie"  -- to  to 
hasło tegoroczne. Jest to okazja do ukazania czytelnikom wszyst-hasło tegoroczne. Jest to okazja do ukazania czytelnikom wszyst-
kiego, co jest praktyczną realizacją współczesnych wyzwań  bi-kiego, co jest praktyczną realizacją współczesnych wyzwań  bi-
bliotekarstwa. Biblioteka przestaje być instytucją, która stara się bliotekarstwa. Biblioteka przestaje być instytucją, która stara się 
przede wszystkim skrzętnie gromadzić zbiory i po sumiennym ich przede wszystkim skrzętnie gromadzić zbiory i po sumiennym ich 
opracowaniu opracowaniu -- wypożyczyć lub chwilowo udostępnić zaintereso- wypożyczyć lub chwilowo udostępnić zaintereso-
wanym. Silna konkurencja atrakcyjnych mediów elektronicznych, wanym. Silna konkurencja atrakcyjnych mediów elektronicznych, 
a także potrzeby czytelników uczących się i studiujących, wymu-a także potrzeby czytelników uczących się i studiujących, wymu-
szają na bibliotekach maksymalne otwarcie i możliwie pełne za-szają na bibliotekach maksymalne otwarcie i możliwie pełne za-
spakajanie tych potrzeb. Biblioteka nadal pełni funkcję wypoży-spakajanie tych potrzeb. Biblioteka nadal pełni funkcję wypoży-
czalni i czytelni, prowadzi (w oparciu o własne zbiory i zgodnie z czalni i czytelni, prowadzi (w oparciu o własne zbiory i zgodnie z 
potrzebami środowiska) szeroką działalność kulturopotrzebami środowiska) szeroką działalność kulturo--twórczą. twórczą. 
Ważnym nurtem każdego Tygodnia Bibliotek jest przedstawienie Ważnym nurtem każdego Tygodnia Bibliotek jest przedstawienie 
dokonań samych bibliotekarzy, którzy pracują ofiarnie na rzecz dokonań samych bibliotekarzy, którzy pracują ofiarnie na rzecz 
swoich czytelników. Z tej to okazji co roku w dniu 8 maja w dowód swoich czytelników. Z tej to okazji co roku w dniu 8 maja w dowód 
uznania na ręce dyrektora składane są życzenia i kwiaty przez uznania na ręce dyrektora składane są życzenia i kwiaty przez 
miejscowe władze w osobach p. Burmistrza, zastępcy czy p. Se-miejscowe władze w osobach p. Burmistrza, zastępcy czy p. Se-
kretarz. W roku bieżącym o Dniu Bibliotekarza pamiętali również kretarz. W roku bieżącym o Dniu Bibliotekarza pamiętali również 
mieszkańcy Witkowa. Państwo Mikołajewscy kawą i czekoladka-mieszkańcy Witkowa. Państwo Mikołajewscy kawą i czekoladka-
mi "osłodzili" nam ten dzień. Co roku Dyrektor Wojewódzkiej Bi-mi "osłodzili" nam ten dzień. Co roku Dyrektor Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przesy-blioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przesy-
ła życzenia w formie listu gratulacyjnego.ła życzenia w formie listu gratulacyjnego.  

Beata Szkudlarek Beata Szkudlarek   
Wiesława GąsiorowskaWiesława Gąsiorowska  

  
  

Współczesna biblioteka pełni wielorakie funkcje. Jest nie Współczesna biblioteka pełni wielorakie funkcje. Jest nie 
tylko “świątynią książki” i niezastąpionym źródłem rzetelnej tylko “świątynią książki” i niezastąpionym źródłem rzetelnej 
informacji, ale również tętniącym życiem centrum kultury, informacji, ale również tętniącym życiem centrum kultury, 

oferującym mieszkańcom, w różnym wieku i o różnych zain-oferującym mieszkańcom, w różnym wieku i o różnych zain-
teresowaniach, wiele  ciekawych propozycji o walorach arty-teresowaniach, wiele  ciekawych propozycji o walorach arty-

stycznych i edukacyjnych.stycznych i edukacyjnych.  

 Wyrazy uznania, życzenia i gratulacje dla pracowników Bi- Wyrazy uznania, życzenia i gratulacje dla pracowników Bi-
blioteki Publicznej w Witkowie, za wkład w rozwój gminy z blioteki Publicznej w Witkowie, za wkład w rozwój gminy z 

okazji Dnia Bibliotekarza przekazujeokazji Dnia Bibliotekarza przekazuje  
 Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo  

  Dzień Bibliotekarza Dzień Bibliotekarza     Dzień Ziemi w „Dwójce”Dzień Ziemi w „Dwójce”  


