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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
niosących nadzieję i odrodzenie życia,
składamy Mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności.
Niech przesłanie Zmartwychwstania zagości w domach,
w rodzinach, w życiu, niech przyniesie Wiarę,
Nadzieję i Miłość na każdy dzień.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Witkowie

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Bogusław Mołodecki

Krzysztof Szkudlarek

Zebranie sprawozdawcze Rodzinnych Ogrodów Działkowych
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Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie wznowiło swoją działalność!
W sali Urzędu Gminy i Miasta odbyło się spotkanie, którego celem było
powołanie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie. Na zebranie
formacyjne przybyło ok. trzydziestu osób, które zdecydowały się założyć
stowarzyszenie nawiązujące do ponad dwustuletniej tradycji bractwa na terenie
Witkowa. Inicjatorem przywrócenia jego działalności był Bogusław Mołodeckiprzewodniczący Rady Miejskiej.

Działalność Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego ma na terenie Witkowa bardzo
długą tradycję. Pierwszy zapis o jego
powołaniu przez Jakuba Działyńskiego
pochodzi z 1742 r. Bractwo istniało aż do
rozpoczęcia II Wojny Światowej, czyli do
1939r.
Do przywrócenia działalności bractwa
kurkowego na terenie Witkowa postanowiła
doprowadzić grupa pasjonatów historii na
czele z Bogusławem Mołodeckim.
Osiemnastego marca w sali Urzędu Gminy
i Miasta zorganizowane zostało spotkanie,
którego celem było powołanie
stowarzyszenia. Zebranie formacyjne
rozpoczęło się prezentacją dotyczącą
działalności bractwa w latach 1772- 1939.
Zebrani mieli okazję zobaczyć wiele
dokumentów i zdjęć sprzed lat. Następnie
Bogusław Mołodecki skierował do zebranych
propozycję powołania do życia

uchwały zostały zaakceptowane przez
wszystkich uczestników. Na koniec wybrano
delegatów uprawnionych do rejestracji
stowarzyszenia w sądzie rejestracyjnym
w Poznaniu.
Nowo powstałe Kurkowe Bractwo
Strzeleckie wyznaczyło sobie wiele celów,
którymi będzie kierowało się w swojej
działalności. Należą do nich min.: krzewienie
świadomości patriotycznej i obywatelskiej,
popularyzowanie tradycji i historii oręża
polskiego, działania na rzecz porządku
i bezpieczeństwa publicznego, wspomaganie
rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej oraz
wspomaganie kultury fizycznej i sportu.
Reaktywacja Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Witkowie jest z pewnością
ciekawą inicjatywą. Cieszy fakt, że są osoby
chcące pielęgnować historię i nawiązywać do

wieloletnich tradycji, które przez wielu zostały
już zapomniane. Ambitne cele jakie
wyznaczyło sobie nowo powstałe
stowarzyszenie wskazują, iż w swojej
działalności nie będzie skupiać się jedynie na
sprawach historycznych, ale zajmie się
również pracą na rzecz lokalnej społeczności.
Wojciech Deskowski

stowarzyszenia. Aby było to możliwe,
inicjatywę musiało poprzeć co najmniej
piętnastu uczestników. Wymóg ten został
spełniony, gdyż blisko trzydzieści osób
zadeklarowało swoje poparcie.

Przypomnieć o cmentarzu
W czwartek trzydziestego pierwszego marca uczniowie koła historycznego
Szkoły Podstawowej nr 2 udali się na cmentarz ewangelicki w Chłądowie.

Wybrano również przewodniczącego oraz
sekretarza spotkania. Przewodniczącym
został Bogusław Mołodecki, a rola sekretarza
przypadła Tomaszowi Deskowskiemu.
Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie
uchwał dotyczących powołania do życia
stowarzyszenia oraz przyjęcia statutu. Obie

Zamiarem ich było przeprowadzenie
prac porządkowych na terenie tego
zapomnianego miejsca. W wyniku starań
uporządkowano ocalałe groby, sprzątnięto
zalegające na cmentarzu śmieci, wykonano
dokumentację zdjęciową oraz zapalono
znicze.
(M.Z.)
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WSPÓLNIE UCZYMY
DZIECI i MŁODZIEŻ,

Nietypowe lekcje witkowskich gimnazjalistów

JAK ŻYĆ ODPOWIEDZIALNIE!

W piątek 18 marca 2011 r. uczniowie klas III „a”, „b”, „d” i „f” uczestniczyli w nietypowych lekcjach geografii oraz
WOS-u, które odbyły się w Warszawie, a zorganizowane zostały przez p. Tomasza Majchrzaka. Młodzież gimnazjalna pod
opieką pań: Wacławy Filińskiej oraz Ilony Musidlak spotkała się w Sejmie z posłem Ziemi Gnieźnieńskiej Panem
Zbigniewem Dolatą.

Uczniowie zasiedli w galerii sejmowej,
gdzie pr zysłuchiwali się obradom
parlamentarzystów. Poseł Dolata w krótkim
wystąpieniu przybliżył młodzieży pracę
posłów oraz zapoznał z rozmieszczeniem
głównych sił politycznych na sali obrad.
Młodzież z zaciekawieniem przysłuchiwała się
także obradom, podczas których
wnioskowano o odwołanie ministra rolnictwa.
Podczas pobytu uczniów w sali plenarnej
obecni też byli ministrowie polskiego rządu.
Uczniowie mogli zobaczyć Donalda Tuska premiera RP, Waldemara Pawlaka -

wicepremiera, Jolantę Fedak, Katarzynę Hall,
Cezarego Grabarczyka oraz ministra rolnictwa
- Marka Sawickiego (który się „bronił” przed
zarzutami opozycji) i rzecznika rządu - Pawła
Grasia. Poza tym warto dodać, że w galerii
sejmowej zasiadały także pielęgniarki, które
spędziły tam całą noc.
Po wyjściu z sali, pod opieką pracownicy
Wszechnicy Sejmowej gimnazjaliści zwiedzali
Sejm. W hollu głównym poznali krótką historię
powstania polskiego Sejmu oraz budynków
sejmowych. Widzieli także tablicę
upamiętniającą śmierć posłów i senatorów,

którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem. Oprócz tego, uczniowie
zwiedzili salę kolumnową, w której odbywają
się posiedzenia wszystkich sejmowych komisji
śledczych. Każdy z uczestników wycieczki
otrzymał również materiały, które dotyczyły
naszego Sejmu. Następnym punktem
wycieczki była wizyta w Muzeum Ziemi PAN.
Tam uczniowie wzięli udział w lekcji na temat
„Skały i skamieniałości dokumentami dziejów
Ziemi”. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się
z różnymi rodzajami skał i skamieniałości,
obejrzeli prezentację multimedialną, która
wyjaśniała trudne zagadnienia.
Kolejnym punktem wizyty w stolicy był
spacer po Krakowskim Przedmieściu i Nowym
Świecie. Uczniowie zobaczyli Pałac
Prezydencki, zabytkowe budynki Zamku
Królewskiego, Uniwersytetu Warszawskiego
i Polskiej Akademii Nauk.
Nie zabrakło także pr zejażdżki
warszawskim metrem, tym bardziej, że
niektórzy pierwszy raz w życiu mieli okazję
jechać tym środkiem transportu.
Po całym dniu wrażeń trzecioklasiści
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni powrócili do
Witkowa.
(na)

Informujemy, że Gmina i Miasto
WITKOWO przystąpiła do
Ogólnopolskiej 11. Edycji Akcji
Edukacyjno-Profilaktycznej
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której
bierze udział ponad 1000 miast i gmin
w całym kraju.

Partnerami akcji są m.in.: Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu
i Turystyki, Komendant Główny Policji oraz
pisma dla dzieci i młodzieży „KUMPEL”
i „VICTORIA JUNIOR”.
Głównym zadaniem akcji jest aktywne
zwalczanie uzależnień i agresji wśród dzieci
i młodzieży. W realizacji zadań dla szkół
podstawowych pod hasłem „ROSNĘ, MYŚLĘ,
DBAM” zwrócono szczególną uwagę na
uwrażliwienie dzieci na problemy innych osób.
Praca dla innych przygotowuje również do
radzenia sobie w przyszłości z trudnymi
zadaniami życiowymi.

Program kampanii dla szkół
gimnazjalnych pod hasłem „DORASTAM,
ROZUMIEM, POMAGAM” ma na celu
umożliwienie sprawdzenia swoich sił
i możliwości w relacjach z ludźmi,
doświadczenia życzliwości i wdzięczności oraz
obdarzania nimi innych.
Jednym z głównych zadań akcji jest
również prewencja, ponieważ jest
najłatwiejszą i najtańszą formą walki o lepszą
przyszłość dzieci i młodzieży. Znacznie mniej
kosztuje, a może być bardzo radosna.
Tegoroczna inauguracja kampanii
rozpoczęła się 1 kwietnia i potrwa do końca
2011 roku.
(S.A.)
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Mistrzostwa Gminy
Amatorów w Tenisie Stołowym

Dzień Kobiet w Małachowie

Już po raz kolejny w hali Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie rozegrano
Mistrzostwa Gminy Amatorów w Tenisie Stołowym. Jak zwykle impreza
cieszyła się sporym zainteresowaniem, szczególnie ze strony dzieci i młodzieży.
Do rywalizacji przystąpiło niespełna 80 osób.

Pojedynki toczyły się w kilku kategoriach
wiekowych. Na podium w kategoriach
młodzieżowych stawali uczniowie SP Nr 2 i SP
Nr 3 i Gimnazjum w Witkowie. Miejsca na
podium zajęli także reprezentanci ZSP
Mielżyn i Zakładu Poprawczego. Wśród
dziewcząt klas I-IV zwyciężyła Agata
Tyborowska, a drugie miejsce zajęła Klaudia
Kamińska. Wśród chłopców w tej samej grupie

wiekowej na podium stanęli: 1. Dawid
Szeszycki, 2. Sebastian Osowski i 3. Piotr
Sierszulski. W klasach V i VI prym wiedli: 1.
Daria Kaczmarczyk, 2. Jagoda Szymańska, 3.
Martyna Berdzińska oraz 1. Krzysztof Kuruc,
2. Marcin Kaczyński, 3. Jakub Drzewiecki.
W kategorii szkół gimnazjalnych najlepsi byli:
1. Anna Pacholska - ZSP Mielżyn, 2. Karolina
Gościniak - ZSP Mielżyn, 3. Paulina Wiącek Gim. Witkowo oraz 1. Jakub Zdanowski - Gim.
Witkowo, 2. Artur Mańkowski - ZP, 3. Adrian
Jagodziński - Gim. Witkowo. W jedynym
pojedynku seniorek Natalia Jaworska
pokonała Jagodę Kozłowską 3:2. Szkoda, że

w tej grupie wiekowej było tak mało chętnych,
bo jedno miejsce na podium zostało puste. Jak
zwykle największe zainteresowanie wzbudziły
zmagania mężczyzn w kategorii Open. Tutaj
zawsze zacięty bój toczyli bracia Hołdernii.
Oprócz nich z dobrej strony pokazali się bracia
Zdanowscy, którzy w tym roku jeszcze nie
zwyciężyli, ale może w przyszłości zastąpią na
podium braci Hołdernych. Finał podobnie jak

w ostatnich latach to pojedynek Damiana
Hołdernego i Norberta Hołdernego. I tym
razem najmłodszy z braci Damian okazał się
najlepszy wygrywając pewnie 3:0. Trzecie
miejsce po walce osiągnął Krystian Hołderny
i tym samym całe podium przypadło członkom
jednej rodziny. Czwarty był Mateusz
Zdanowski, a blisko strefy medalowej znaleźli
się Jakub Zdanowski i Tymoteusz Horbiński.
Najlepsi uczestnicy zawodów otrzymali
pamiątkowe medale, dyplomy i nagrody
rzeczowe, które wręczał zastępca burmistrza
Marian Gadziński.
(K.Ch.)
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W sobotę, 19 marca w świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc odbyło się
spotkanie okolicznościowe z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Na zaproszenie Łukasza Grabowskiego - Radnego Rady Miejskiej w Witkowie,
w spotkaniu uczestniczyły licznie mieszkanki Małachowa Złych Miejsc,
Małachowa Szemborowice, Małachowa Wierzbiczany i Witkówka.

Na początku głos zabrał Łukasz
Grabowski i wygłosił krótką przemowę, która
dotyczyła Dnia Kobiet, a także miejsca kobiet
w życiu publicznym w Witkowie.
Szczególne słowa uznania
i podziękowania, a także serdeczne życzenia
z okazji tego święta usłyszały panie pełniące
funkcje publiczne: Barbara Nowaczyk - Sołtys
Witkówka, Elżbieta Grabowska - Sołtys
Małachowa Złych Miejsc, Maria Koszwspółinicjatorka powstania stowarzyszenia
koła gospodyń w Małachowie i Renata Szalaty
z Rady Soleckiej w Małachowie Złych Miejsc.
Spędzany czas umiliły występy
młodzieży z sekcji wokalnej działającej przy
witkowskim Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji oraz wystawa hafciarska
zorganizowana przez mieszkanki Małachowa.
Symboliczny tort, lampka wina, kawałek
ciastka i kawa - skromne, lecz jakże ważne
spotkanie miało na celu podkreślanie roli
kobiet w lokalnej społeczności.
Maria Kosz poinformowała, że niedługo

odbędzie się spotkanie założycielskie
stowar zyszenia aktywnych kobiet
działających na terenie Małachowa, do
którego chęć wstąpienia wyraziło już ponad
50 kobiet.

Na zakończenie spotkania Pan Stanisław
Wesołowski z Rady Sołeckiej w Małachowie
Złych Miejsc życzył wszystkim kobietom, aby
panowie patrzyli na nie tak samo przez cały
rok, jak patrzą 8 marca.
Współorganizatorami spotkania byli
mężczyźni z Rady Sołeckiej w Małachowie
Złych Miejsc - Pan Stanisław Wesołowski i Pan
Mariusz Rurek.
(na)

„W królestwie śniegu i lodu”
W sobotę 19 marca 2011 r. witkowskie gimnazjum było gospodarzem finału VII Międzypowiatowego Konkursu
Geograficznego, którego pomysłodawcą jest nauczyciel geografii, p. Tomasz Majchrzak.

W konkursie wzięło udział 9 reprezentacji
(Gimnazjum nr 1 Gniezno, Gimnazjum
Stowarzyszenia „Rodzice - dzieciom”
z Gniezna, Gimnazjum nr 1 Września,
Gimnazjum nr 1 Skoki, Gimnazjum
w Trzemesznie, Kowalewie Opactwie,
Kiszkowie, Pyzdrach i Witkowie) z czterech
powiatów naszego województwa.
Młodzi geografowie musieli się zmierzyć
z zadaniami dotyczącymi obszarów
arktycznych występujących na naszej
planecie. Uczniowie mieli za zadanie np.
analizować diagramy klimatyczne, podpisać
rysunki czy wykonać pewne obliczenia.
Nie zabrakło zadań z orientacji na mapie oraz
dotyczących problemów degradacji
środowiska przyrodniczego. Nad całością
czuwała komisja (p. Ewa Bosacka,
p. Katarzyna Chuda, p. Donata Kaźmierczak),
która również sprawdziła konkursowe prace.

Wyniki konkursu przedstawiają się
następująco:
I miejsce Mateusz Wojdyło (Gimnazjum w
Witkowie)
II miejsce Paulina Szymkowiak (Gimnazjum
w Skokach)
III miejsce Adrianna Julkowska (Gimnazjum
w Gnieźnie) i Andrzej Kruszyński (Gimnazjum
w Pyzdrach).
Na konkursie obecny był także p. Łukasz
Grabowski - radny Rady Miejskiej w Witkowie,
który wraz z p. Tomaszem Majchrzakiem
wręczyli zwycięzcom okolicznościowe
statuetki, nagrody książkowe i dyplomy.
Zwycięzca konkursu otrzymał również
nagrodę dodatkową - kilkudniową wycieczkę
do Parlamentu Europejskiego w Brukseli wraz
z nauczycielem - opiekunem. Fundatorem tej

nagrody był Pan Konrad Szymański, poseł do
Parlamentu Europejskiego.
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy
uczestnictwa, a nauczyciele podziękowania za
trud włożony w przygotowywanie młodzieży
do zmagań konkursowych. Każdy
z gimnazjalistów otrzymał także długopis
i kubek.
Organizator konkursu składa serdeczne

podziękowania fundatorom nagród:
p. Konradowi Szymańskiemu, dyrektorowi
szkoły Marianowi Łukowskiemu, Łukaszowi
Grabowskiemu, Andrzejowi Dranikowskiemu
oraz Wydawnictwu Szkolnemu PWN
w Warszawie. Podziękowania należą się także
p. Elżbiecie Drozdowskiej, która pomogła
w zorganizowaniu spotkania oraz p. Iwonie
Nadowicz-Mróz za przygotowanie
okolicznościowego plakatu.
Siódmy finał konkursu to już przeszłość,
ale za kilka miesięcy rozpoczną się
przygotowania do kolejnej edycji, tym razem
poświęconej Polsce.
(na)

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI
UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

Przypomina się, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
i Miasta Witkowo przyjętym Uchwałą Nr XXVI/248/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego
2006 roku ze zmianami, do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe
w odniesieniu do psów należy m. in. natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do
użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach
zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi
torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
(P.J.)
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Witajcie w naszej bajce

Zebranie sprawozdawcze
Rodzinnych Ogrodów Działkowych
W dniu 25.03.2011r. w Kawiarni byłego Klubu Garnizonowego w Witkowie
odbyło się zebranie sprawozdawcze Rodzinnych Ogrodów Działkowych
im. „Ludowego Lotnictwa Polskiego” za rok 2010

Zebranie otworzył Prezes Zarządu ROD
p. Wojciech Szypuła powitał zaproszonych
gości m.in. z-cę Burmistrza GiM Witkowo p.
Mariana Gadzińskiego i p. Henryka Gocał
przedstawiciela Zarządu Okręgu Poznań oraz
w s z y s t k i c h p r z y b y ł y c h c z ł o n k ó w.
Przewodniczącym zebrania został wybrany
p. Marek Jędrzejewski. Wybrano Komisję
wniosków i uchwał oraz Komisję Wyborczą.
W obradach wzięło udział 79 osób.
Sprawozdanie merytoryczne z wykonania
planu na 2010r. przedstawił Prezes
W. Szypuła, sprawozdanie finansowe

skarbnik I. Piaskowska,
sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej przedstawił jej
przewodniczący W. Szymański, który
szczegółowo omówił wykonanie kontroli.
Następnie Prezes podał zakres prac do
wykonania na 2011r, a preliminarz finansowy
przedstawiła księgowa. Dyskusja toczyła się
wokół prac melioracyjnych oraz naprawy

urządzeń istniejących w ogrodach. Zaproszeni
goście zajmując głos mówili m.in. o dużym
zaangażowaniu Zarządu w prace na rzecz
ogrodu. W związku z tym , że Pani Dorota
Podgórska złożyła rezygnację z prac

w Zarządzie na jej miejsce wytypowano
p. J. Karnyskiego, który został wybrany
większością głosów. Zostały również kolejno
odczytane i przegłosowane wszystkie uchwały
dotyczące opłat za działki oraz dalszej
działalności Zarządu.
(I.Piaskowska, M.Glapka)

4-2011

str. 6

25 marca w Przedszkolu - Ochronce odbył się międzyprzedszkolny konkurs
wiedzy o bajkach zatytułowany Witajcie w naszej bajce.

W konkursie wzięły udział dzieci z Ochronki
z grupy pięciolatków oraz goście
z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 3
z klasy p. Anny Kalwinickiej.
Ochronkę reprezentowali: Juliusz Hyżak,
Vanessa Biela oraz Maurycy Kubalik,
natomiast goście to: Eliza Skieresz, Dominik
Średziński i Aleksandra Śliwecka.

także pracę Kopciuszka- oddzielić groch od
fasoli (tym razem nie pomogły
zaprzyjaźnione ptaki).
Komisja czuwająca nad przebiegiem
konkursu była wyjątkowo bajkowa, gdyż
składała się z samego Czerwonego Kapturka(
p. Bożena Kubalik) i Smerfetki (p. Lidia
Bauza).

Celem konkursu było zaszczepienie miłości
do najpiękniejszych polskich bajek oraz
wyłonienie Bajkomistrza, czyli najlepszego
znawcę bajkowej tematyki.
Gospodarze i goście radzili sobie doskonale
z przygotowanymi pytaniami
i konkurencjami, chociaż tak naprawdę nie
były one wcale łatwe. Wśród wielu zadań
należało między innymi przyporządkować
rekwizyty do danych bajek, czy też ustalić
prawidłowo brzmiące tytuły wśród
pomylonych treści. Dzieci musiały wykonać

Ponieważ poziom wiedzy był bardzo
wyrównany wyłoniono aż sześcioro
Bajkomistrzów, którym wręczono medale
i pamiątkowe książeczki oraz słodkie
upominki.
Na powitanie i pożegnanie zaśpiewano wszystkim znany - utwór z Akademii Pana
Kleksa Witajcie w naszej bajce.
Małgorzata Paruszewska

Seniorzy „Vitcovii” Witkowo rozpoczęli rundę wiosenną
Seniorzy Vitcovii Witkowo rozpoczęli rundę wiosenną rozgrywek poznańskiej
klasy okręgowej wschodniej. Mecz z Winogradami nie przebiegał po myśli
witkowian, ale ostatecznie szczęście uśmiechnęło się do nich w 90 minucie gry.

Bartosz Staszewski (z lewej) w pojedynku powietrznym

Kapitan Sebastian Masłowski (z prawej)
Cel jaki postawił swoim zawodnikom opiekun
witkowskiej drużyny Sebastian Topolski jest
jeden - utrzymać się w lidze okręgowej.
Realizacja tego zadania wymaga zdobywania
punktów i to przede wszystkim na własnym
terenie. Do Witkowa zajechał mocny rywal
z Poznania. OTPS Winogrady mimo osłabień
i tak był faworytem pojedynku. Miejsce
Vitcovii w tabeli, nie jest jednak adekwatne do
aktualnego poziomu gry drużyny. Dowodem
na to był sobotni mecz. Wydaje się, że nasza
ekipa wzmocniona Wojciechem Brenkiem,
który próbował swoich sił w III lidze greckiej
oraz w Młodej Ekstraklasie i nowym
golkiperem Dawidem Karpińskim oraz
powracającym Mateuszem Szczepaniakiem to
mocniejszy zespół. Vitcovia rozpoczęła
spotkanie dość ofensywnie. Już na początku
gry Sebastian Masłowski uderzył z pierwszej
piłki z powietrza, ale bramkarz rywali był na
posterunku. Drugą okazję po klepce
z Mateuszem Szczepaniakiem zaprzepaścił

Damian Szczepaniak, który strzelił wysoko
ponad bramką. Niewykorzystana okazja
szybko się zemściła. W 14 minucie gry goście
objęli prowadzenie. Defensorzy odpuścili
krycie przy linii bocznej i pozwolili
dośrodkować pomocnikowi Winograd.
Bramkarz Vitcovii nie przeciął podania, przez
co futbolówka wylądowała na głowie
napastnika gości, a następnie zatrzepotała
w siatce. W 27 minucie gry Wojciech Brenk
mógł w ligowym debiucie wpisać się na listę
strzelców, ale mając przed sobą tylko
bramkarza nie zdołał skierować piłki do
bramki. Futbolówka trafiła w nogę bramkarza
po czym trafiła na róg. Kilka minut później
Damian Szczepaniak pokazał jak powinien
zachować się napastnik w polu karnym. Upadł
w swoim stylu będąc atakowanym przez
obrońcę gości. Liniowy wskazał na rzut rożny,
główny na jedenasty metr. Na szczęście
decyzja tego drugiego była wiążąca. Karny
i Dudek w ostatnich latach oznaczają jedno -

OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
W WITKOWIE
W ramach organizowanego w dniach 9 - 14 maja 2011

I FESTIWALU NAUKI I SZTUKI
Ośrodek zaprasza do udziału w wyjazdach dydaktyczno - krajoznawczych do:
Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu Termin: 9.05.2011r.
Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach k/Torunia Termin: 11.05.2011r.
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach
oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Termin: 13.05.2011r.
Zapisy do 27.04.2011 pod nr tel. 61 477 92 77
lub oksir@skorzecin.net.pl

gol. Tak też się stało. Do przerwy 1:1. Druga
połowa toczyła się pod lekkie dyktando
gospodarzy. Mimo tego to ponownie goście
wyszli na prowadzenie. W 63 minucie piłkarze
Winograd przeprowadzili skuteczną kontrę.
Trener Topolski wpuścił na boisko Marka
Janaszaka i Dawida Białasa, co miało
wzmocnić ofensywę. Marek Janaszak pokazał
się w defensywie, kiedy to wybił z przed
bramki odbitą od słupka piłkę. Nadeszła 90
minuta, która nareszcie była szczęśliwa dla
naszych, a nie dla rywali. Sebastian Masłowski
dośrodkował piłkę w pole karne, gdzie
powędrował między innymi stoper Łukasz
Szeląg. Obrońca Vitcovii uderzył przepięknie

z głowy trafiając w samo okienko bramki.
Wymarzony gol uratował remis naszej
drużynie. Podział punktów jest sprawiedliwym
wynikiem. Gospodarze zagrali niezły mecz
mając przeciwko sobie nie tylko Poznaniaków,
ale także młodych arbitrów liniowych, którzy
często niesłusznie podnosili chorągiewki,
powodując przerwanie dobrze
zapowiadających się akcji. Skład Vitcovii:
Karpiński, Ciszak, Szeląg, Szcześniak,
Jędruszyk (Janaszak), Masłowski, Daniel
Szczepaniak (Białas), Brenk, Staszewski,
Damian Szczepaniak, Mateusz Szczepaniak.
(K.Ch.)

Bezpłatne badania mammograficzne
Uprzejmie informujemy, że Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie wspólnie
z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu

w dniu 18 maja 2011 roku (środa)
w godz. 10,00 - 17,00 w miejscowości WITKOWO
parking Urzędu Gminy i Miasta ul. Gnieźnieńska 1
organizują bezpłatne badania mammograficzne, w których mogą
uczestniczyć kobiety w wieku 50 - 69 lat, nie korzystające w ciągu ostatnich
dwóch lat z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument
ubezpieczenia !!!
Zapisy na badania od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 - 15,00
pod nr tel. 800 160 168 lub 61 - 855 75 28
Wyniki badań zostaną przesłane na podany adres domowy.
Badania finansowane są z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
ZADBAJ O ZDROWIE SWOJE !!!
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Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

„Dzisiaj dzień piękny, uroczysty! Taki
dzień raz się w roku zdarza, gdy 8 marca
z gwarem wiosny wytryśnie z kartek
kalendarza” - 8 III 2011r. w naszej szkole
świętowaliśmy Dzień Kobiet. Uczniowie kl. IV VI przedstawili z tej okazji w sposób
humorystyczny różne typy kobiet. Na scenie

w Witkowie. Dzieci recytowały wiersze
o różnorodnej tematyce. Ludwik Kneblewski
(kl. IV) zajął III miejsce otrzymując nagrodę
książkową. Kasia natomiast wróciła do szkoły
z pamiątkową książką oraz
z podziękowaniem.Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

pojawiła się: sportsmenka, kokietka,
kumpela, zdolna dziewczynka, feministka.
Nie zabrakło także odwołania do pary rodem
z raju. Prezentacja miała niecodzienny
wymiar, gdyż w role kobiet wcielili się odważni
chłopcy. Pokaz ten miał na celu uświadomić
wszystkim ogromną różnorodność, jaka
panuje w szeregach pięknej części naszej
społeczności. Uwieńczeniem krótkiej akademii
były skromne życzenia skierowane do
wszystkich pań oraz dziewczynek.
9 III dwoje uczniów: Ludwik Kneblewski
i Katarzyna Rzepka (kl.V) wzięło udział
w Gminnym Konkursie Recytatorskim, który
miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 3

„Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty” - 21 III
uroczyście obchodziliśmy Dzień Wiosny.
Zgodnie z tradycją od samego rana miało
miejsce pr zekazanie władzy oraz
symbolicznego klucza „nowemu
dyrektorowi”. W tę rolę wcielił się uczeń kl. VI Mikołaj Miechowicz, który przedstawił
społeczności uczniowskiej nowy skład grona
pedagogicznego oraz program obchodów
wiosennej imprezy. Po dużej przerwie
uczniowie kl. IV - VI zaprezentowali krótką
inscenizację pt. „Wiosna i spółka”. Następnie
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem panią R. Bagrowską - zaprosił całą brać
szkolną do udziału w grze edukacyjnej
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„W poszukiwaniu wiosny”. Wszyscy uczniowie
podzieleni zostali na cztery drużyny, które
r ywalizowały ze sobą, pokonując
przygotowaną wcześniej trasę, odpowiadając
na pytania, wykonując określone zadania.
Pani Bagrowska podziękowała za udział
w zabawie oraz zdrową rywalizację.
Wszystkim tego dnia dopisywał doskonały
humor.
29 III w Komendzie Państwowej Straży
Pożarnej w Gnieźnie odbyło się uroczyste
podsumowanie Powiatowego Konkursu
Plastycznego. Uczeń kl. II - Patryk
Wojciechowski - zajął I miejsce i otrzymał
nagrodę z rąk starosty powiatu
gnieźnieńskiego. To nie pierwszy sukces
Patryka, który swoje plastyczne zdolności
rozwija pod opieką pani E. Popek.
31 marca uczniowie kl. 0 - III wyjechali do
Gniezna, aby wziąć udział w ciekawej lekcji

z aktorami, której hasło brzmiało: „Kto tak
pięknie gra?”. Dzieci dowiedziały się, kto to
jest taper, kompozytor, jak tworzy się muzykę
do filmów oraz wzięły udział w konkursach.
Na zakończenie pobytu w kinie obejrzały film
pt. „Gwiazda Kopernika”. Wyjazd
zorganizowała pani B. Prusinowska oraz pani
E. Popek.
W związku ze zbliżającymi się świętami
wielkanocnymi uczniowie kl. 0 - III wzięli
udział w konkursach plastycznych o tematyce
świątecznej: kl.0 w Gminnym Konkursie
„Wesołe pisanki”, kl. II-III w Ogólnopolskim
Konkursie „Mój wielkanocny koszyk”,
wszyscy uczniowie kl. I-III oraz IV-VI
w konkursie „Wielkanocna pisanka”
zorganizowanym przez OKSiR.
Małgorzata Frąckowiak

Złóż deklarację podatkową w Witkowie
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie oraz Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo uruchomili punkt informacyjny w Urzędzie Gminy i Miasta
w Witkowie. Punkt informacyjny czynny będzie do 29 kwietnia 2011r. w każdy
piątek w godz. od 9:00 do 13:00.
Do zakresu obowiązków pracownika US obsługującego punkt należeć będzie udzielanie
objaśnień dotyczących zeznań rocznych za rok 2010, a w szczególności:
• wydawanie druków zeznań rocznych zainteresowanym klientom,
• przyjmowanie wypełnionych przez podatników zeznań,
• udzielanie merytorycznych informacji w zakresie: przedmiotu opodatkowania, preferencyjnych
metod rozliczania, odliczeń od podstawy opodatkowania, odliczeń od podatku,

• sprawdzanie zeznań w możliwym zakresie pod względem merytorycznym i rachunkowym.

Harmonogram dyżurów
Godziny przyjęć: 9:00 - 13:00 (piątek)
KWIECIEŃ - 22, 29

W Szkole Podstawowej nr 3 ...

W dniu 28 marca 2011 roku, w ramach

Wypowiedzi gości wysłuchano z dużą uwagą

realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki,

i zainteresowaniem. W ocenie jury

odbyło się coroczne spotkanie dla uczniów klas

zwycięzcami okazali się przedstawiciele klasy

II i III pod hasłem: „Krąg Przyjaciół Dzieci”.

IIIa. Wszyscy uczestnicy otrzymali

Miało formę konkursu, w którym jurorami byli

pamiątkowe dyplomy i upominki,

goście, przedstawiciele: policji, straży

a zaproszonym gościom wręczono pisemne

pożarnej, personelu medycznego. Istotą

podziękowania za ich codzienną pracę

konkursu było przybliżenie specyfiki

i niesienie pomocy innym ludziom. (mk)

zawodów wykonywanych przez zaproszonych

2 kwietnia 2005 roku to dla Polaków

gości, wykształcenie umiejętności zwracania

szczególna data. Tego dnia odszedł do „domu

się o pomoc do instytucji reprezentowanych

Ojca” nasz ukochany Papież, Jan Paweł II.

przez jurorów, uświadomienie możliwości

W VI rocznicę tego wydarzenia uczniowie

współdziałania różnych służb na rzecz

naszej szkoły zaprezentowali montaż słowno -

wywodzi się z mitologii słowiańskiej. Dawniej

Tr a d y c y j n i e p r z e d Ś w i ę t a m i

w ten sposób świętowano zwycięstwo wiosny

Wielkanocnymi uczniowie naszej szkoły wzięli

nad zimą, czyli koniec panowania Marzanny -

udział w konkursie na najpiękniejszą palmę

okrutnej bogini śmierci. Obecnie jest to tylko

i pisankę. Wykonane prace można było

d o b r a z a b a w a . N a s z e m a r z a n n y,

podziwiać w holu. Były pomysłowe, barwne

przygotowane przez poszczególne klasy,

i trudno wskazać tę najładniejszą. Wszystkie

cieszyły oko na wystawie, a później zostały

z pewnością wymagały sporo czasu

spalone w przygotowanym i zabezpieczonym

i zaangażowania. Najważniejsze jest to, że

miejscu. Wiosnę powitano ułożonymi na tę

dzieci chcą poznawać i podtrzymywać

okazję okrzykami.

tradycje. (ab)

Wybory do Rady Powiatowej
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
W dniu 3 kwietnia 2011 r. (niedziela) odbyły się wybory do Rady Powiatowej
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w powiecie gnieźnieńskim.

bezpieczeństwa najmłodszych, kształtowanie

muzyczny ukazujący drogę Jana Pawła II do

wśród uczniów odpowiedzialności zarówno za

świętości. Ze wzruszeniem cytowano Jego

bezpieczeństwo własne jak i innych osób.

słowa, recytowano wiersze, niektórzy

Istotnym elementem spotkania było jego

skorzystali z zaproszenia i włączyli się do

rozszerzenie o zadania w ramach

wspólnego odśpiewania piosenki „Santo

Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na

subito”. Program ten był również wyrazem

Rodzinę”. Każdą klasę reprezentował

naszej wdzięczności za dar Jego beatyfikacji.

trzyosobowy zespół, który walczył o punkty

Korytarz szkolny ozdobiły wówczas prace

w różnorodnych konkurencjach (wywiad,

uczniów, które zostały wykonane na konkurs

krzyżówka, układanie haseł itp.) Rywalizacja

pt: ”Jak zapamiętałem Jana Pawła II”. (mm)

przebiegała w życzliwej i miłej atmosferze,

Zimo, zimo, zimo precz! Wiosno, wiosno do

przy aktywnej postawie uczestników.

nas leć! Marcowy zwyczaj topienia marzanny

Na terenie Gminy w Okręgu Wyborczym
Nr 23 w Witkowie głosowanie
przeprowadzone zostało w lokalu wyborczym
mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy
i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1.
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
przygotował spis wyborców uprawnionych do
głosowania.
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Z terenu Gminy i Miasta Witkowo
kandydowało dwóch delegatów do Rady
Powiatowej Izby Rolniczej:
Pan Stanisław Janas -zamieszkały w Gaju,
Pan Jerzy Kubasiak - zamieszkały
w Gorzykowie.
Liczba członków Izby Rolniczej
uprawnionych do głosowania w okręgu
wynosiła 1077 osób. W głosowaniu wzięły
udział 53 osoby.
Do Rady Powiatowej Izby Rolniczej
w Gnieźnie zostali wybrani:
Pan Stanisław Janas - otrzymał 47 głosów
Pan Jerzy Kubasiak - otrzymał 47 głosów.
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(B.R.M.)

Z prac Rady Miejskiej

APEL

W piątek 25 marca br. odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 marca 2011 r.
Na podstawie § 4 ust.2 pkt 4 Regulaminu Rady
Miejskiej w Witkowie stanowiącego załącznik
Nr 4 do Statutu Gminy i Miasta Witkowo
(Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 74 poz. 1431 z 2003r.)
Rada Miejska w Witkowie apeluje do Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie spraw wsi
i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań
Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii
Europejskiej w II połowie 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Zaraz po otwarciu obrad wszyscy zebrani
wysłuchali wystąpienia Kamili Kropidłowskiej dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 1 w Gnieźnie, które
dotyczyło działalności ośrodka i zasad naboru
uczniów potrzebujących specjalistycznej
opieki. Ponadto zachęciła radnych oraz
sołtysów do przekazania tych wiadomości
mieszkańcom.
Następnie burmistrz Krzysztof Szkudlarek
przedstawił informację o swojej działalności w
okresie międzysesyjnym. Kolejnym punktem
obrad było wystąpienie Jana Rabieja komendanta Komisariatu Policji w Witkowie
dotyczące stanu bezpieczeństwa publicznego
na terenie gminy i miasta w 2010r.
Komendant zaprezentował szczegółowe
statystyki wykrywalności przestępstw oraz
priorytety, którymi w walce z przestępczością
kierować się będzie witkowska policja w 2011
r. Po tej prezentacji Krzysztof Szkudlarek
zapoznał zebranych ze sprawozdaniem
z realizacji Gminnego Planu Gospodarki
Odpadami. Następnie do swojej pracy
przystąpili radni. Najpierw jednogłośnie

przyjęli uchwałę nt. wyodrębnienia w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
a po niej uchwałę zmieniającą uchwałę z 26
marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za
korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie.

sprawach: wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości stanowiących własność gminy
Witkowo, zgody na oddanie w dzierżawę na
okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości
położonych w Ośrodku Wypoczynkowym
w Skorzęcinie oraz przystąpienia do

Kolejnym punktem obrad była odpowiedź
burmistrza na interpelacje złożone podczas
poprzedniej sesji. Dotyczyły one wykazu
dotacji, jakie gmina Witkowo udzieliła
różnorakim organizacjom. W dalszej części
sesji radni przyjęli uchwały w następujących

sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
działek nr 861/13, 861/14 oraz części działki
nr 861/16 położonych w Witkowie. Radni
zaakceptowali również zmianę nazwy
przyszłego centrum kultury na MiejskoGminne Centrum Kultury oraz dokonali zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
i budżecie gminy.
Na zakończenie obrad radny Łukasz
Grabowski wygłosił Apel Rady Miejskiej
do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie
spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek
działań Polski w ramach prezydencji w Unii
Europejskiej w II połowie 2011 r., który został
jednogłośnie przyjęty przez Radę.

Uzasadnienie
Polska jest jednym z najbardziej rolniczych
krajów spośród wszystkich 27 krajów
członkowskich Unii Europejskiej. Mamy
największą w Unii Europejskiej liczbę rolników
- prawie 4 miliony osób czynnych zawodowo w
rolnictwie.
Polska ma trzeci pod względem wielkości
areał gruntów rolnych i sadów
(po Francji i Niemczech). Zajmujemy 3 miejsce
w Unii pod względem produkcji zbóż oraz
buraków cukrowych, 4 miejsce pod względem
produkcji owoców i warzyw. W produkcji
owoców miękkich i jabłek jesteśmy
absolutnymi liderami. W większości innych
działów produkcji rolniczej, w tym w produkcji
zwierzęcej Polska zajmuje 4-5 miejsce w UE.
Biorąc pod uwagę, że pod względem
ogólnego potencjału gospodarki i wielkości
PKB można śmiało powiedzieć, że polskie
rolnictwo jest naszym silnym atutem
w europejskiej konkurencji, silniejszym niż
inne działy gospodarki.
Wbrew temu, co często jest głoszone,
polska wieś nie jest wcale zacofana,
a polscy rolnicy dzięki swej ciężkiej pracy
i zdolnościom, skutecznie konkurują
w Europie, mimo iż są gorzej traktowani pod
względem poziomu dopłat bezpośrednich.
Za podjęciem przedmiotowego apelu
przemawia też okoliczność, że Gmina
Witkowo jest gminą w dużej mierze rolniczą,
w którym sprawy wsi i rolnictwa mają duże
znaczenie gospodarcze i społeczne i są
przedmiotem szczególnej troski
i zainteresowania wielu mieszkańców.

Wojciech Deskowski

(B.R.M.)
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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
w okresie od 21 lutego do 25 marca 2011 r. Informację przedstawiono na V sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2011r.

§
zorganizowałem naradę sołtysów

i przewodniczących zarządów osiedli.
Podczas spotkania przedstawiłem
informację z przebiegu zebrań wyborczych
w sołectwach i osiedlach, następnie
wręczyłem podziękowania za wieloletnią
współpracę, za pomoc i życzliwość
okazywaną w rozwiązywaniu problemów
wspólnoty samorządowej następującym
Sołtysom, byłemu Sołtysowi Sołectwa
Skorzęcin Panu Adamowi Kujawa, Sołtysowi
Sołectwa Strzyżewo Panu Tadeuszowi
Jaskólskiemu, oraz następującym
Przewodniczącym Zarządów Osiedli Panu
Edwinowi Dzieciuchowiczowi i Panu
Edwardowi Ruteckiemu. Nowo wybranym
Sołtysom i przewodniczącym Zarządów
Osiedli wręczyłem natomiast listy
gratulacyjne. W czasie spotkania
poruszyłem temat wydzielenia z budżetu
gminy i miasta funduszy sołeckich na 2012
r. Obecna na spotkaniu Powiatowy Lekarz
Weterynarii Pani Magdalena Całka-Zobel
przedstawiła informację dot. zwalczania
i monitorowania choroby Aujeszkyego na
terenie powiatu gnieźnieńskiego.
§
dokonano analizy spraw i tematów
zgłoszonych na zebraniach wyborczych
w Sołectwach i Osiedlach.
§
w związku z zarządzonymi na dzień 3
kwietnia 2011 r. wyborami do Rady
Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w powiecie gnieźnieńskim, przygotowano
listy wyborców uprawnionych do głosowania
oraz dokonano rejestracji dwóch
kandydatów na członków Rady Powiatowej
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie
Gnieźnieńskim. Z terenu Gminy Witkowo
kandydują Pan Stanisław Janas
z miejscowości Gaj oraz Pan Jerzy Kubasiak
z miejscowości Gorzykowo.
§
wspólnie z Przewodniczącym Komisji
Rolnictwa Panem Ireneuszem Kwapichem,
członkiem Komisji Panem Eugeniuszem
Czaplickim, Radnym Łukaszem Grabowskim
uczestniczyłem w wojewódzkiej konferencji

rolnej zorganizowanej przez Posła na Sejm
RP Pana Zbigniewa Dolatę pod hasłem
„Bronimy interesu polskich rolników”.
Podczas konferencji poruszono obecny stan
polskiego rolnictwa oraz jego perspektywę
na przyszłość. Konferencja odbyła się
w Kłecku.
§
uczestniczyłem we wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady Miejskiej z Dyrektorem
OK,SiR-u, dla omówienia aktualnej sytuacji
oraz funkcjonowania OK,SiR-u.
§
brałem udział w Sesji Zgromadzenia
Związku Gmin Powidzkiego Parku
Krajobrazowego.
§
uczestniczyłem w Konwencie Wójtów,
Burmistrzów. Podczas Konwentu poruszono
m.in.: temat infrastruktury drogowej,
zarządzania kryzysowego na terenie
powiatu Gnieźnieńskiego oraz współpracy
w dziedzinie edukacji.
§
uczestniczyłem w uroczystym apelu z okazji
przekazania obowiązków Dowódcy
3.Skrzydła Lotnictwa Transportowego
w Powidzu.
§
wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Panem Bogusławem Mołodeckim
uczestniczyliśmy w zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym OSP
w Witkowie.
§
wziąłem udział w spotkaniu z okazji Dnia
Kobiet zorganizowanym przez Zarząd
Oddziału Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Witkowie oraz w spotkaniu z okazji „Dnia
Inwalidy” połączonym z Dniem Kobiet,
zorganizowanym przez Stowarzyszenie
„PROMYK” w Witkowie.
§
uczestniczyłem w zebraniu
sprawozdawczym Zarządu Rodzinnego
Ogrodu Działkowego oraz w zebraniu
zwyczajnym Związku Kombatantów
RP i BWP.
§
odbyto spotkanie z Przewodniczącymi
Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w celu
omówienia tematów sesyjnych oraz
bieżących spraw Gminy.
§
wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą
sesję.
§
zapoznano się i przekazano do realizacji
wnioski zgłoszone na posiedzeniach
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
§
podpisałem akt notarialny zbycia

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny
wraz z udziałem w gruncie, częściach
wspólnych i pomieszczeniami
przynależnymi, położony w Witkowie, przy

ul. Dworcowej 1/5, na rzecz najemcy
lokalu, za cenę 17.169,00 zł. Na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej została udzielona
kupującym bonifikata w wysokości 70%
ceny nieruchomości.
§
przeprowadzono przetarg pisemny
nieograniczony (ofertowy) na
wydzierżawienie pawilonów, w którym
znajdują się trzy lokale użytkowe, położone
w Ośrodku Wypoczynkowym. Ustalono
następujące stawki czynszu
wywoławczego:
§
lokal nr 1 - 9.500,00 zł netto, do
wylicytowanego czynszu zostanie
doliczony obowiązujący podatek VAT.
§
lokal nr 2 - 8.000,00 zł netto, do
wylicytowanego czynszu zostanie
doliczony obowiązujący podatek VAT.
§
lokal nr 3 - 8.000,00 zł netto, do
wylicytowanego czynszu zostanie
doliczony obowiązujący podatek VAT.
§
W związku z koniecznością przystosowania
lokali do prowadzonej działalności
i dokonania nakładów budowlanych ustala
się, że w roku 2011 całkowity czynsz
wynosić będzie 1.000,00 zł brutto, a w 2012
r. całkowity czynsz wynosić będzie 5.000,00
zł. brutto. Wylicytowana stawka czynszu
obowiązywać będzie od roku 2013.
§
Na przetarg wpłynęły 2 oferty, dotyczyły
one lokalu nr 1. Dzierżawcą zostało:
Przedsiębiorstwo PPUH KRZYŚ Krzysztof
Macioszek. Zaproponowany czynsz wynosi:
13.000,00 zł. W celu wydzierżawienia
pozostałych dwóch lokali ogłoszono drugi
przetarg pisemny nieograniczony na dzień
20 kwietnia 2011r.
§
wydano 4 decyzje zatwierdzające podziały
nieruchomości położone na terenie gminy
i miasta Witkowo.
§
na dzień 18 kwietnia 2011r. ogłoszono dwa
przetargi ustne nieograniczone na
sprzedaż: - nieruchomości położonych
w Małachowie Kępym, stanowiące działki
o łącznej powierzchni 0,0800 ha. Działki są
zabudowane starym budynkiem
gospodarczym o powierzchni użytkowej
106,33 m2, położonym, na obu działkach,
w stanie technicznym nadającym się do
rozbiórki. Cena wywoławcza wynosi:
29.600,00 zł.; - oraz nieruchomości
stanowiące działki niezabudowane,
przeznaczone na cele infrastruktury
technicznej, (na posadowienie trafostacji), :
działka o pow. 0,0036 ha, położona przy
ul. Dębińskiej; działka o pow. 0,0018 ha,
położona przy ul. Rzemieślniczej; oraz
działka o pow. 0,0043 ha położona przy
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ul. Nowej. Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi: 13.700,00 zł netto.
§
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony
podatek VAT zgodnie z przepisami.
Z zakresu ochrony środowiska:
§
w wyniku przeprowadzonej w dniu

19.02.2011r. zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego przez firmę
ELEKTRORECYKLING Bartosz Kubicki
z Nowego Tomyśla zebrano łącznie ok. 6 ton
ww. odpadów.
§
wydano decyzję dla firmy „TRAPER” S. C.
z siedzibą w Gnieźnie zezwalającą na
prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na
terenie Gminy i Miasta Witkowo.
Jednocześnie zawarto umowę z firmą
„TRAPER” na wyłapywanie i transport
bezpańskich zwierząt z terenu gminy
Witkowo do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Gnieźnie. Umowę zawarto do
końca 2011 roku.
§
na terenie miasta Witkowo, Ośrodka
Wypoczynkowego w Skor zęcinie,
Gorzykowa, Mielżyna i Ruchocinka
przeprowadzono prace polegające na
wycięciu drzew suchych, chorych
i zagrażających bezpieczeństwu ludzi
i mienia oraz dokonano cięć
pielęgnacyjnych w koronach drzew. Prace
wykonała firma „KROKUS” Zbigniew
Wiśniewski Usługi porządkowe - wywóz
nieczystości, zagospodarowanie
i pielęgnacja terenów zieleni z siedzibą
w Gnieźnie. Prace wykonano za łączną
kwotę 32.785,85zł.
§
przygotowano i przeprowadzono sprzedaż
drewna opałowego i tartacznego
pochodzącego z wycinki drzew na terenie
gminy Witkowo.
§
opracowano i przesłano do Urzędu
M a r s z a ł k o w s k i e g o Wo j e w ó d z t w a
Wielkopolskiego w Poznaniu
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu sprawozdanie za 2010 rok
o ilościach zebranych i przekazanych do
odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych na terenie Gminy i Miasta
Witkowo. W 2010 roku zebrano 22,4 tony
opakowań z tworzyw sztucznych; 19,7 tony
opakowań z papieru i tektury i 109,1 tony
opakowań ze szkła gospodarczego. Łącznie
w wyniku prowadzonej selektywnej zbiórki
na terenie gminy Witkowo zebrano
i przekazano do odzysku w 2010 roku
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151,2 ton odpadów opakowaniowych.
Ponadto w 2010 roku zebrano i przekazano
do odzysku 227,2kg baterii i akumulatorów
małogabarytowych.
§
opracowano i przekazano Zarządowi
Powiatu Gnieźnieńskiego i Radzie Miejskiej
w Witkowie „Sprawozdanie z realizacji
Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
i Miasta Witkowo za okres od 01.01.2009r.
do 31.12.2010r.”
§
opracowano i przesłano do Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu
sprawozdanie z realizacji Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych (KPOŚK) za 2010 rok.
§
do właścicieli nieruchomości położonych
przy ulicach: Strzałkowskiej, Wrzesińskiej,
Cmentarnej, Zielonej, Skośnej i Ogrodowej w
Witkowie wysłano pisma informujące
o konieczności podłączenia nieruchomości
do nowo wybudowanej kanalizacji
sanitarnej.
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
§
dofinansowano VII Gminny Konkurs

Ortograficzny klas I-III szkół podstawowych
oraz VII Gminny Konkurs Recytatorski dla
Szkół Podstawowych.
§
z dniem 17 marca br. w Budynku
Oświatowym uruchomiono dodatkowo
dyżur psychologa na potrzeby dzieci
i rodziców szkół podstawowych.
§
jako Gmina i Miasto Witkowo przystąpiliśmy
do Ogólnopolskiej Kampanii pt. „Postaw na
rodzinę”.
Z zakresu oświaty:
§
na potrzeby Urzędu Skarbowego

sporządzono informację o wysokości
wypłaconego stypendium socjalnego za rok
2010.
Z imprez kulturalno - sportowo rekreacyjnych:
§
zorganizowano „Podsumowanie Gminnego
Roku Sportowego 2010”. W czasie tego
spotkania wyróżniający się zawodnicy,
trenerzy, opiekunowie oraz działacze
sportowi zostali wyróżnieni pamiątkowymi
pucharami. Gościem spotkania był Pan
Radosław Lonka - reprezentant Polski
w kolarstwie górskim.
§
byliśmy współorganizatorami XII
Regionalnych Zawodów Radnych, Wójtów,
Burmistrzów, Prezydentów i Starostów
w Tenisie Stołowym. W turnieju wzięło udział
67 samorządowców z 14 gmin oraz z 7
powiatów wielkopolski.

§
podsumowano VIII Mistrzostwa Gminy

Witkowo w Halowej Piłce Nożnej.
W Mistrzostwach wzięło udział 10 drużyn,
które rozegrały 90 spotkań. I miejsce zajęła
drużyna reprezentująca Osiedle Nr 4, II
miejsce drużyna reprezentująca Sołectwo
Chłądowo, a III miejsce drużyna Sołectwa
Mielżyn. Zwycięskie drużyny otrzymały
puchary, dyplomy, piłki nożne oraz talony
na zakup sprzętu sportowego.
§
uczestniczono w podsumowaniu Mistrzostw
Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej
Rocznika 1995 i Młodszych. W rozgrywkach
wzięło udział 6 drużyn. Wszystkie drużyny
otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy
oraz piłki nożne.
§
3 marca br. odbył się Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej na szczeblu miejskogminnym „Młodzież zapobiega pożarom”.
§
z dniem 1 marca br. na okres 9 miesięcy
zatrudniono animatora sportu na boisko
Orlik.
§
dofinansowano Mistrzostwa Szkół
Podstawowych Gminy Witkowo w piłce
koszykowej i siatkowej.
§
zorganizowano i dofinansowano XI Halowy
Turniej Piłki Nożnej im. Walentego Olczaka.
W ramach współpracy samorządu
gminnego z organizacjami
pozarządowymi działającymi na
terenie gminy i miasta dofinansowano
między innymi:
§
wyjazd uczniów szkół gimnazjalnych do
Gniezna na Mistrzostwa Powiatu w Piłce
Koszykowej oraz uczniów szkół
podstawowych do Kłecka.
§
wyjazd samorządowców na II Turniej
Halowej Piłki Nożnej o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy
w Kostrzyniu Wielkopolskim.
§
dofinansowano spotkanie integracyjne
członków Witkowskiego Stowarzyszenia
Abstynentów „Tęcza” w Witkowie.
§
wyjazd Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi”
na spotkanie integracyjne do Poznania.
Z zakresu inwestycji
Inwestycje w trakcie realizacji:
§
trwają prace w ramach zadania: budowa
świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont
świetlic wiejskich wraz
z zagospodarowaniem terenu
w miejscowościach: Gorzykowo
i Mąkownica. Wykonawcą jest Zakład
Usługowo-Produkcyjno-Handlowy
„MOSTOSTAL-STOLBUD” ze Słupcy.
§
trwają prace przy budowie hali sportowej
wraz z hollem wejściowym w Witkowie.
Wykonawcą jest przedsiębiorstwo "Anbud"
Firma Remontowo-Budowlana z Witkowa,

Budowa hali sportowej wraz z hollem wejściowym w Witkowie
Wykonano już ca 45% całości robót,
tj. roboty stanu surowego, drenaż
opaskowy, przyłącze sieci wodociągowej,
instalację kanalizacji budynku.
Na ukończeniu są przyłącza i zewnętrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, instalacja ciepłownicza
i konstrukcja dachu z drewna klejonego.
§
trwają prace przy budowie kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami
i przepompowniami w miejscowościach:
Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo
i Małachowo Kępe. Wykonawcą jest Zakład
Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych
„POL-GAR” Polus i Garnetz S.J. z Wągrowca.
Podpisano umowy na:
§
na wycenę wyodrębnionych lokali

mieszkalnych położonych w budynkach
wielolokalowych wraz z przynależnościami
za kwotę 250,00zł netto za lokal.
§
na wycenę prawa własności działki
niezabudowanej za kwotę 290,00 zł netto
za działkę, dokonanie inwentaryzacji w celu
wyodrębnienia samodzielności lokali za
kwotę 1.000,00 zł netto, wycenę prawa
własności i prawa użytkowania wieczystego

za kwotę 310,00 zł netto za działkę.
§
na dokonanie wyceny wartości

nieruchomości za kwotę 325,00 zł netto za
działkę.
Wysłano zapytania ofertowe dotyczące:
§
wykonania tablicy pamiątkowej dla
projektu pn.”Usprawnienie systemu
technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej
w Witkowie”, poprzez zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym
sprzętem.
Inne ważniejsze prace i dostawy:
§
zamontowano lampę oświetlenia ulicznego
na terenie Skay - Parku w Witkowie, lampę
oświetlenia ulicznego wraz z podwieszeniem
piątej linki w Strzyżewie Witkowskim, nowy
słup oświetleniowy przy ul. Czerniejewskiej
w Witkowie. Wykonawcą było
przedsiębiorstwo ENERGO-TELE z Gniezna.
§
zlecono wycięcie krzewów przy drodze
gminnej z Ruchocinka do Ruchocina.
Z zakresu pozyskiwania
zewnętrznych źródeł finansowych:
§
trwa realizacja Projektu „Budowa
cd. str. 13
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kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
i przepompowniami w miejscowościach:
Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo,
Małachowo Kępe. Wartość Projektu wynosi 6
027 735,34 zł, w tym kwota
dofinansowania 3 661 672 zł. Planowany
termin zakończenia zadania przypada na
sierpień 2011 roku. Wykonawcą jest Zakład
Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych
„POL-GAR” Polus i Garnetz Spółka Jawna
z Wągrowca.
§
trwa realizacja Projektu „Usprawnienie
systemu technicznego Ochotniczej Straży
Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup
samochodu ratowniczo-gaśniczego”,
Wartość projektu to kwota 757.185,01 zł.
Kwota dofinansowania wynosi
409.021,42zł. W ramach projektu
zakupiono średni samochód ratowniczogaśniczy za kwotę 668.750,00 zł. oraz
dodatkowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy za
kwotę 68 105,02 zł. brutto. Termin
zakończenia tego projektu przypada na
marzec 2011 roku.
§
w 2011 r. planowana jest rzeczowa
realizacja Projektu „Zwiększenie
atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo,
poprzez rewitalizację Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap”.
Przedsięwzięcie obejmuje m.in. wykonanie
przebudowy nawierzchni ciągów pieszojezdnych, modernizację sieci oświetlenia,
remont budynków recepcji oraz obiektów
małej architektury. Całkowita wartość
zadania to kwota 4 998 829,90 zł. Kwota
dofinansowania stanowi 65% kosztów
kwalifikowanych zadania, co stanowi kwotę
2 663 311,01 zł. W chwili przygotowywana
jest dokumentacja przetargowa dotycząca
realizacji tego Projektu.
§
trwa realizacja Projektu: „Budowa świetlicy
wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic
wiejskich wraz z zagospodarowaniem
terenu w miejscowościach: Gorzykowo
i Mąkownica”. Przedmiotem projektu jest
budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Kołaczkowo oraz wykonanie prac
remontowo-budowlanych świetlic wiejskich
w Gorzykowie i Mąkownicy. Zakończenie
zadania przypada na październik 2011
roku.
§
w lutym 2011 złożyłem wniosek do
Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu
M a r s z a ł k o w s k i e g o Wo j e w ó d z t w a
Wielkopolskiego w Poznaniu o ujęcie
zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa hali
widowiskowo-sportowej” w „Programie
Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych
Województwa Wielkopolskiego w latach

2011 - 2014.” Program przewiduje
dofinansowanie zadania w roku 2011
w wysokości 1 500 000,00 zł ze środków
pochodzących z „Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej”. W chwili obecnej trwa ocena
formalna i merytoryczna złożonego
wniosku.
§
również w lutym 2011 r. złożyłem wnioski
o dofinansowanie dwóch zadań z zakresu
infrastruktury sportowej ze środków
Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu
M a r s z a ł k o w s k i e g o Wo j e w ó d z t w a

Wielkopolskiego. Projekt pt.: „Renowacja
nawierzchni trawiastej Stadionu Miejskiego
w Witkowie” dotyczy renowacji murawy,
wykonania sytemu nawadniającego oraz
podjazdu na trybuny dla osób
niepełnosprawnych. Wartość kosztorysowa
zadania to kwota 127 939,44 zł. Planowana
dotacja z Departamentu Sportu i Turystyki to
kwota 60 000,00 zł. Pozostała część to
środki własne gminy. Termin realizacji
zadania planowany jest na czerwiec br.
§
drugi Projekt to: „Wyposażenie w sprzęt
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sportowy hali widowiskowo-sportowej
w Witkowie”. Stanowi on część
realizowanego zadania, jakim jest budowa
hali widowiskowo-sportowej i obejmuje
zakup niezbędnego sprzętu sportowego.
Wartość kosztorysowa projektu to kwota
242 505,51 zł. Planowana dotacja
z Departamentu Sportu i Turystyki to kwota
100 000,00 zł. Pozostała część to środki
własne gminy. Obecnie trwa ocena formalna
i merytoryczna złożonych wniosków.
Krzysztof Szkudlarek

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

KLUB PRACY OHP

doradztwo zawodowe, kursy, warsztaty
ul. Dworcowa 6, 62 - 230 Witkowo (budynek GS, I p.)
tel. (061) 477 81 63 wew. 209
e - mail: klubpracy.witkowo@wp.pl
ZAPRASZAMY
poniedziałek - piątek 7.45 - 15.45

informuje,

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 6 kwietnia 2011r.
WYWIESZONE ZOSTAŁY WYKAZY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE,
PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM W DRODZE PRZETARGU
I DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

, Marlena Lerka.
„SCRIPTOR” z Gniezna
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Szkolna „SZANSA NA SUKCES”

UKS „Organizator” Witkowo

21 marca tradycyjnie przypada „Dzień Wagarowicza”. W naszej szkole obchody
tego dnia przebiegały w dwóch częściach. Pierwszą stanowiła „Szansa na
sukces”, po której uczniowie klas trzecich wcielili się w rolę nauczycieli.

Siatkarze UKS „Organizator” Witkowo w znakomitym stylu przebrnęli rundę
zasadniczą dwóch lig. Zmagania zarówno w Lidze Powiatowej, jak i Gminnej
Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej zakończyli na miejscach gwarantujących udział
w fazie play-off.

Szkolna „Szansa na sukces” była
pierwszą tego typu imprezą w naszej szkole,
zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Rok szkolny 2010/11 został
przez MEN ogłoszony „Rokiem Odkrywania
Talentów”. Takie talenty są również u nas,
bowiem do udziału zgłosiło się 7 solistek
(Luiza Szczepańska, Adrianna Matuszak,
Oliwia Chęś, Julita Tyczka, Anna Szcześniak,
Kinga Lech, Jagoda Szcześniak) oraz duet Agata Gocał i Robert Siembida. Zadaniem
uczestników było zaśpiewanie piosenki
o tematyce miłosnej.
Z rolą Wojciecha Manna znakomicie
poradził sobie Mateusz Wojdyło, który krótko
nawiązał do oznak wiosny i stwierdził, że

W grupie eliminacyjnej A Ligi Powiatowej
zajęli drugie miejsce, dlatego też 26 marca
w półfinale rozgrywek zagrali z pierwszą

Witkowo pokonał Piasta II Łubowo 3:2 i ma
przed sobą jeszcze dwa spotkania, które
wyłonią mistrza ligi. Skład UKS „Organizator”

ekipą grupy B Piastem I Łubowo. Niestety po
bardzo emocjonującym meczu musieli uznać
wyższość rywali przegrywając 2:3. Za tydzień
zagrają o 3 miejsce w powiecie. Jeśli chodzi
o drugą ligę, sytuacja jest ciągle otwarta. Jak
na razie przed tygodniem UKS „Organizator”

Witkowo: Krzysztof Kral, Przemysław
Reszelewski, Maciej Reszelewski, Dariusz
Reszelewski, Michał Łuczyński, Paweł Zazula,
Wojciech Szypuła, Krzysztof Janowski, Marcin
Orsztynowicz, Łukasz Woś.

wszystko budzi się do życia - w tym również
MIŁOŚĆ. Zacytował znaczenia „miłości”,
zgodne z KODEKSEM MIŁOŚCI.
Zanim soliści pojawili się na scenie
powołana została komisja konkursowa
w składzie: przewodniczący - Tomasz
Majchrzak, członkowie: Marian Łukowski,
Iwona Nadowicz-Mróz oraz Monika Grenda.

Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców
jurorzy udali się na obrady, aby wyłonić
laureatów. Obrady komisji były „burzliwe”,
ale udało się ustalić werdykt.
Pierwsze miejsce i „Złotą Nutkę”
otrzymała Luiza Szczepańska za wykonanie
piosenki „Nie płacz kiedy odjadę”. „Srebrną
Nutkę” i drugie miejsce przypadło Julicie
Tyczce za piosenkę „Nie wierz mi, nie ufaj mi”.
Trzecie miejsce i „Brązową Nutkę” wyśpiewała
Anna Szcześniak piosenką „Wszystko mi
mówi, że mnie ktoś pokochał”.
Komisja konkursowa wręczyła laureatkom
okolicznościowe dyplomy i statuetki,
a następnie jeszcze raz wykonały swoje
piosenki.

Kończąc imprezę dyrektor podziękował
wszystkim wykonawcom za odwagę i życzył
dalszych sukcesów wokalnych. Następnie
p. Elżbieta Drozdowska (pomysłodawczyni
imprezy) zaprosiła młodzież naszej szkoły do
kolejnego programu - tym razem będzie to
„Mam talent”, który odbędzie się wkrótce.
(na)
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Kolejne spotkanie na boisku
30 marca 2011r. już po raz XXIII rozegrany został Turniej Piłki Siatkowej
Pracowników Oświaty o Puchar Prezesa Oddziału ZNP w Witkowie.

Na boisku w hali sportowej przy Gimnazjum
w Witkowie spotkały się 3 drużyny. Mecze
rozgrywane były systemem „każdy
z każdym” do dwóch wygranych setów. Tym
razem sportowe zmagania sędziowała
młodzież z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych, która jednocześnie
miała okazję do zweryfikowania swojej

wiedzy w praktyce. Gra była wyrównana
i zacięta, gdyż zawodnicy prezentowali wysoki
poziom umiejętności siatkarskich. Po raz drugi
I miejsce i puchar przechodni zdobyła drużyna
Gimnazjum w Witkowie w składzie: Anna
Brząkowska, Magdalena Gościniak,
Katarzyna Jędrzejczak, Krzysztof Chołodecki,
Marek Gaziński, Krzysztof Nowiński, Paweł

Piniarski, II miejsce wywalczyła - drużyna
Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie, III - drużyna reprezentująca
Szkołę Podstawową nr 3 w Witkowie.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe
dyplomy. Wśród osób obserwujących
rozgrywki był również zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta w Witkowie, pan Marian

Gadziński. Spotkanie zakończyło się
poczęstunkiem. Zarząd Oddziału ZNP
serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom
turnieju i osobom zaangażowanym w jego
przygotowanie i zorganizowanie.

wirtualne katalogi. Nieważne, czy księgozbiór
zawiera wiekowe dzieła historyczne, prace
naukowe, czy też powieści lub bajki dla dzieci ważne, że zawsze służy zarówno
tradycjonalistom, dla których największą
przyjemnością jest powolne szperanie wśród
półek, nie mówiąc już o możliwości zaszycia się
z książką w zacisznym kącie, jak i czytelnikom

XXI wieku, żyjącym w ciągłym pośpiechu
i ceniącym elektroniczny system
wyszukiwania i udostępniania zbiorów.
Biblioteka jest bliska swoim użytkownikom
służąc im. Biblioteka jest skarbnicą, której nie
sposób ominąć na swej drodze w życiu
codziennym.

A.Jędrzejczak

Podziękowanie czytelników za dar
Współczesna Biblioteka, to Biblioteka wirtualna, do której dostęp umożliwia
komputer, strona internetowa, wirtualne katalogi.
Szanowna Pani
Ewa Błachowiak
Właścicielka Wydawnictwa AGA
w imieniu czytelników
i wszystkich użytkowników
naszej książnicy proszę przyjąć
serdeczne podziękowania
za ten piękny dar.

Nieważne, czy księgozbiór zawiera
wiekowe dzieła historyczne, prace naukowe,
czy też powieści lub bajki dla dzieci - ważne, że
zawsze służy zarówno tradycjonalistom, jak
i czytelnikom XXI wieku, żyjącym w ciągłym
pośpiechu i ceniącym elektroniczny system
wyszukiwania i udostępniania zbiorów.
Biblioteka jest bliska swoim użytkownikom
służąc im.

Każda cywilizacja chlubiła się posiadaniem
bibliotek, każde pokolenie ubolewało nad ich
niszczeniem i chroniło zasoby na równi
z największymi wartościami. Z biblioteką jest
nam po drodze, bo korzystamy z jej usług
przez całe życie. Wszyscy mogą znaleźć w niej
coś dla siebie. Współczesna Biblioteka, to
Biblioteka wirtualna, do której dostęp
umożliwia komputer, strona internetowa,

(B.Sz.)

