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Dni Witkowa
Za nami kolejna edycja Dni Witkowa. Z tej okazji na mieszkańców gminy czekało
wiele atrakcji zapewnionych przez organizatorów. Nie zabrakło zabaw
tanecznych, pokazów, konkursów, występów wokalnych czy sportowej
rywalizacji. Punktem kulminacyjnym tegorocznych Dni Witkowa był występ
legendy polskiej muzyki - Ryszarda Rynkowskiego, który zgromadził na placu
targowym tłumy mieszkańców.

Dni Witkowa rozpoczęły się w sobotę 18
czerwca. Ich pierwszym akcentem była
otwarta zbiórka krwi zorganizowana przez
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Witkowo,
która odbyła się wczesnym rankiem w sali OSP.
Natomiast o godzinie 10.00 na boisku „Orlik

2012” rozpoczął się Turniej Piłki Nożnej
Trampkarzy, do którego przystąpiły trzy
zespoły: MKS Wiekowo, GKS Vitcovia i FC
Orliki. Po emocjonujących meczach okazało
się, że pierwsze miejsce wywalczyła drużyna

drużynie Qmpli, a przez porażkę w ostatniej
kolejce na trzecie miejsce spadło Osiedle nr 4.
Królem strzelców ligi został Damian
Banaszak- zdobywca 18 bramek, najlepszym
zawodnikiem wybrano Damiana Hołdernego,
a tytuł najlepszego bramkarza trafił do

Burmistrz Krzysztof Szkudlarek, poseł na
Sejm RP Tadeusz Tomaszewski oraz prezydent
Gniezna - Jacek Kowalski. Wyrazili oni radość
z faktu, iż już po raz trzynasty został
zorganizowany przegląd Piosenki Strażackiej,
życząc wszystkim uczestnikom powodzenia.

Jakuba Szczepaniaka. Wszyscy wyróżnieni
zawodnicy reprezentowali Osiedle nr 4.
Zdobywcy najwyższych lokat oraz najlepsi
gracze otrzymali w niedzielę z rąk burmistrza
Krzysztofa Szkudlarka puchary oraz nagrody
rzeczowe.
Najważniejszym wydarzeniem pierwszego
dnia świętowania był XIII Międzypowiatowy
Przegląd Piosenki Strażackiej. Uroczystego
otwarcia zmagań wokalnych dokonali:

Krzysztof Szkudlarek podkreślił także,
iż każdy kto zdecydował się na udział
w przeglądzie już jest zwycięzcą oraz
zauważył, że z roku na rok do rywalizacji
przystępuje coraz więcej wokalistów
z odległych miejscowości. W tym roku
w zmaganiach wokalnych wzięło udział
sześciu solistów, cztery zespoły oraz pięć
klubów seniora. Rywalizację, która odbywała
się w tych trzech kategoriach oceniała kapituła

GKS- u Vitcovia, drugie przypadło ekipie FC
Orliki, a trzecią pozycję zajął zespół MKS
Wiekowo. Wszystkie drużyny, które wzięły
udział w turnieju nagrodzone zostały
pamiątkowymi pucharami. Kiedy zakończyły
się rozgrywki trampkarzy, na boisko weszli

starsi piłkarze by rozegrać finałową kolejkę
Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej. Ciekawe mecze,
które nie raz kończyły się zaskakującymi
rezultatami spowodowały, że mistrzem ligi
zostało Chłądowo, drugie miejsce przypadło
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Wizyta delegacji z zaprzyjaźnionej niemieckiej Gminy Am Dobrock
Na zaproszenie Burmistrza GiM Witkowo Krzysztofa Szkudlarka,
w dniach 16 - 19.06.2011r. gościła na terenie naszej Gminy delegacja
z zaprzyjaźnionej, niemieckiej Gminy Am Dobrock.

Goście z Niemiec zaproszeni zostali na
międzynarodową konferencję, która
przebiegała pod hasłem „Budowanie
przyjaznych stosunków sąsiedzkich”.
Konferencja zorganizowana została przez
Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusza
Pilaka oraz Dyrektora Instytutu Kultury
Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Gnieźnie prof. Leszka Mroziewicza. Okazją
do wspólnego spotkania była dwudziesta
rocznica podpisania polsko-niemieckiego
traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy. Konferencja ukazywała
dwustronne relacje pomiędzy narodami
z polskiego, jak i niemieckiego punktu
widzenia. Poruszając zagadnienia stosunków
międzypaństwowych i dialogu kultur
nawiązywała bezpośrednio do idei
zjednoczonej Europy. W konferencji wzięli
również udział przedstawiciele z niemieckiego
powiatu Tetlow-Flaming oraz miasta
Magdeburg.
Wśród prelegentów, którzy na konferencji
zajmowali głos byli między innymi: prof. Anna
Wolff-Powęska, prof. Maria Tomczak, prof.
Maria Rutowska, abp Henryk Muszyński oraz

dr Ruediger Koch - burmistrz miasta
Magdeburg. Podczas spotkania nagrodzono
też autorów najlepszych prac plastycznych
w konkursie „Znam swojego sąsiada.
O relacjach polsko-niemieckich”.
Prace zostały wystawione na specjalnie
zorganizowanej w budynku Kolegium
Europejskiego wystawie. Wśród nagrodzonych
i wyróżnionych prac były również prace
naszych gimnazjalistek: Katarzyny Sobczak,
Pauliny Marczak i Pauliny Owczarzak.
Delegacja niemiecka przybyła do Witkowa
w czwartek 16.06.2011r. w godzinach
popołudniowych. Tym razem Witkowo
odwiedzili przedstawiciele kilku gmin
wchodzących w skład Związku Gmin
Am Dobrock. Byli to: Georg Martens przewodniczący Rady Gminy Am Dobrock
i burmistrz Gminy Neuhaus, Karl- Heinz Linckburmistrz Gminy Belum, Wilhelm Hottendorffburmistrz Gminy Geversdorf, Sabine van
Gemmeren - radna rady Gminy Am Dobrock
oraz Lothar Klech - przedstawiciel
administracji samor ządowej Gminy
Am Dobrock. Po powitaniu przez władze
samorządowe, delegacja miała możliwość

zwiedzenia Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie i zapoznania się z efektami jego
rewitalizacji. Dużym zaskoczeniem dla nich
były ogromne zmiany, jakie nastąpiły na
terenie Ośrodka od czasu ich ostatniego
pobytu.
W następnym dniu delegacja uczestniczyła
w wyżej opisanej międzynarodowej
konferencji.

samorządów. Następnego dnia goście
zwiedzali Witkowo. Zobaczyli między innymi
Pomnik-Samolot, rozgrywki w piłkę nożną na
Witkowskim Orliku, podziwiali budowę nowej
hali sportowej, przeszli spacerkiem po parku
i po Witkowskiej Starówce, obejrzeli wystawę
tematyczną w Sali Historii. Następnie udali się
do Dziekanowic, gdzie zwiedzili Wielkopolski
Park Etnograficzny oraz Muzeum Pierwszych

Po powrocie z Gniezna goście odwiedzili
Festyn Gimnazjalny organizowany przez
Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców, Radę
Pedagogiczną i Pracowników Gimnazjum im.
Adama Borysa w Witkowie.
Po kolacji nastąpiło spotkanie delegacji
niemieckiej z radnymi naszej Rady Miejskiej.
Radni mieli możliwość porozmawiać,
wymienić poglądy oraz podyskutować na
tematy współpracy i funkcjonowania

Piastów na Lednicy. Po powrocie uczestniczyli
w obchodach Dni Witkowa. Między innymi
obejrzeli występy uczestników
Międzypowiatowego Przeglądu Piosenki
Strażackiej oraz podziwiali pokaz sztucznych
ogni.
W niedzielę 19.06.2011r. w godzinach
dopołudniowych nastąpiło oficjalne
pożegnanie delegacji niemieckiej.
(W.D.)

„100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA” GŁOSUJ NA WITKOWO!!!
Z okazji 100. jubileuszu marki NIVEA, firma NIVEA ogłosiła
Konkurs „100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA.”
Projekt dotyczy ufundowania i budowy 100 placów zabaw
na terenie całego kraju.
Konkurs polega na zgłoszeniu przez
gminę lokalizacji, spełniającej warunki
do wybudowania na niej placu zabaw. Gmina
i Miasto Witkowo przystąpiła do udziału
w zorganizowanym Konkursie. Wskazanym
miejscem lokalizacji placu zabaw jest teren
położony przy ul. Mickiewicza w Witkowie.
Wybór lokalizacji, na których zostaną
wybudowane place zabaw, spośród

zgłoszonych lokalizacji nastąpi poprzez
głosowanie internautów. Podstawą
wyboru lokalizacji będzie oddana liczba
głosów internautów na daną
lokalizację. W głosowaniu może wziąć udział
każda osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych. Warunkiem
oddania głosu na wskazaną lokalizację jest
rejestracja na stronie www.NIVEA.pl.

Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają
możliwość codziennego oddania głosu
na wskazaną lokalizację, w specjalnie do tego
utworzonym serwisie. Głosowanie trwa
od 6 czerwca do 31 października 2011 r.
Z wybudowanego placu zabaw korzystać
będą najmłodsi mieszkańcy Witkowa,
okolicznych miejscowości oraz zapewne także
uczniowie Szkół Podstawowych, sąsiadujących
z placem.
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Gorąco zachęcam wszystkich
mieszkańców Gminy Witkowo
do głosowania. Liczy się każdy oddany
głos. Państwa aktywność może spowodować,
że na terenie Witkowa powstanie kolejny
obiekt rekreacyjny dla najmłodszych
mieszkańców.
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Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska „Rozwiń swój talent”
i Przestrzegania Porządku Publicznego - wakacyjne warsztaty zakończone
W piątek 1 lipca br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta odbyło się posiedzenie
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego,
podczas którego z sołtysami omawiane były sprawy przygotowań do
tegorocznych żniw. Posiedzenie było także okazją do przeprowadzenia
spotkania organizacyjnego dotyczącego tegorocznych Dożynek Gminnych.

W piątkowy ranek na posiedzenie komisji
przybyli radni wchodzący w jej skład, sołtysi
oraz przedstawiciele instytucji związanych
z rolnictwem. Obrady otworzył
przewodniczący komisji - Ireneusz Kwapich,
po czym Marek Biadasz przedstawiciel
Spółdzielni Kółek Rolniczych przedstawił
informację o przygotowaniach do kampanii
żniwnej. Podczas swojego wystąpienia
zapewnił sołtysów, że SKR jest bardzo dobrze
przygotowana do tegorocznych żniw.
Maszyny zostały wyremontowane i spełniają
wszelkie wymagania. Poinformował także, że
planem spółdzielni jest zbiórka z 1000 ha
zbóż i rzepaku. Następnie głos zabrał
Kazimierz Zamiar - prezes Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Zapoznał
on zebranych ze stanem przygotowań
i warunkami na jakich skupowane będą płody
rolne. Sołtysi dowiedzieli się, że w tym roku
GS „SCH” skupować będzie zboże oraz
rzepak, na co zawarte są już stosowne umowy.
Prezes zapewnił także, że magazyny jak i cała
spółdzielnia przygotowana jest już
na rozpoczęcie żniw.
Druga część piątkowych obrad dotyczyła
natomiast organizacji Dożynek Gminnych.
Na początku burmistrz Krzysztof Szkudlarek

przedstawił proponowany porządek
uroczystości oraz przekazał informacje
o wyglądzie i składzie korowodu
dożynkowego, który w tym roku prowadzony
będzie przez zespół pieśni i tańca
Poligrodzianie. Następnie zaprosił sołtysów do
pomocy w organizacji wystawy maszyn
rolniczych i płodów rolnych, a także
przypomniał zasady konkursu wieńcy
żniwnych. Dyskutowano również nad składem
tegorocznej komisji konkursowej i nagrodami
dla wszystkich uczestników. Burmistrz
poruszył też kwestie kształtu części
artystycznej, atrakcji towarzyszących
i sportowych oraz poinformował, że gwiazdą
wieczoru tegorocznych dożynek będzie
doskonale znany piosenkarz - Zbigniew
Wodecki.
Przed zakończeniem posiedzenia sołtysi
przedstawili kandydatury na starostę
i starościnę dożynek.
Posiedzenie zakończyło się prelekcją
dotyczącą odszkodowań, które należą się
rolnikom za majowe przymrozki i podtopienia
zasady wypłat odszkodowań przedstawili
przedstawiciele firm ubezpieczeniowych.
(W.D.)

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniach 11 i 15 lipca 2011r.
WYWIESZONE ZOSTAŁY WYKAZY NIERUCHOMOŚCI,
POŁOŻONYCH W WITKOWIE, RUCHOCINIE I RUCHOCINKU
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I WYDZIERŻAWIENIA.
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W sobotę 9 lipca koncertem galowym w Ośrodku Wypoczynkowym
w Skorzęcinie zakończyły się warsztaty wokalne zorganizowane
przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

W letniej scenerii Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie młodzi
adepci sztuki wokalnej kształcili swoje
piosenkarskie umiejętności poprzez realizację
ćwiczeń z zakresu emisji głosu, kształcenia
słuchu muzycznego, wiadomości z zasad
muzyki jak również sposobu zachowania
się na estradzie.

warsztatowych zajęć zaprezentowały w dniach
od 7 do 9 lipca swoje umiejętności wokalne
łącznie dla kilku tysięcy odbiorców.
Na scenie plenerowej usytuowanej przy
głównej plaży i molo młode adeptki sztuki
piosenkarskiej zaprezentowały się z jak
najlepszej strony. Finałowym akcentem
warsztatów był wspólny galowy koncert

Uczestniczki warsztatów Emilia Kozielska,
Sonia Kuchowicz, Klaudia Kaczyńska, Agata
Gocał, Julita Tyczka, Justyna Zawieja oraz
Klaudia Zawieja oprócz typowych,

z Gościem specjalnym Janem Wojdakiem,
krakowskim kompozytorem, aranżerem
i wykonawcą, liderem zespołu „ Wawele”.
(S.A.)

Budowa hali sportowej wraz z hallem wejściowym w Witkowie
Od 2010 r. trwa budowa hali sportowej wraz z hallem wejściowym w Witkowie.
Wykonawcą zadania jest Firma Remontowo-Budowlana „Anbud” z siedzibą
w Witkowie. Termin zakończenia prac planowany jest na wrzesień 2011 r.

We wrześniu ubiegłego roku odbyło się
uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego
pod budowę hali sportowej.

Projekt w I etapie przewiduje budowę hali
sportowej wraz z holem wejściowym
i pomieszczeniami dodatkowymi, na terenie
zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej
nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie.
Budowany obiekt posiada następujące
parametry techniczne: łączna powierzchnia

zabudowy - 2 634,0 m2, łączna powierzchnia
użytkowa 2 893,0 m2 i kubatura 19 997,0 m3.
Na obiekt składają się: hall główny
o powierzchni 201,0 m2, sala sportowa
o łącznej powierzchni 1 326,0 m2 w tym
pełnowymiarowa płyta boiska o powierzchni
1 015,0 m2 z pełnowymiarowym boiskiem
o wymiarach 22,0 m x 44,0 m z możliwością
podziału na mniejsze pomieszczenia za
pomocą specjalnej kurtyny przesuwanej
mechanicznie, sale dodatkowe: gabinety, sale
ćwiczeń, do fizykoterapii, ćwiczeń
korekcyjnych, zespół szatniowo - sanitarny,
pomieszczenie gastronomiczne. W obiekcie
znajduje się antresola z dojściem do trybun dla
widzów oraz z dojściem do pomieszczeń
technicznych.
Równoległe położenie budynku hali
sportowej w stosunku do istniejących
budynków szkół pozwoli na zastosowanie
bardzo dobrych powiązań funkcjonalnych
z hallem głównym, salami ćwiczeń
i budynkami szkolnymi. Takie rozwiązanie
zapewni większą uniwersalność użytkowania,

komfort, a jednocześnie zwiększy walory
bezpieczeństwa budynku. Budowany obiekt
przystosowany będzie również dla osób
niepełnosprawnych. Posiadać będzie wspólne
wejście i jeden poziom zabudowy ze Szkołą
Podstawową nr 3. Odpowiednie
skonfigurowanie wejść i wyjść z hallu
budowanego obiektu sportowego do obu
budynków szkolnych pozwoli na uniwersalne
dopasowanie komunikacji, np. korzystanie
z obiektu wyłącznie przez uczniów albo
zamkniecie komunikacji ze szkołami
i korzystanie przez grupy bądź osoby
indywidualne z zewnątrz.

wyposażenia w sprzęt sportowy budowanej
hali. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
została podpisana umowa na pomoc
finansową ze środków Województwa
Wielkopolskiego w wysokości 100 000,00 zł.
Planowana hala sportowo-widowiskowa
będzie kolejnym obiektem o charakterze
środowiskowym na terenie naszej gminy.
Funkcjonalny układ obiektu pozwoli na
realizację różnych przedsięwzięć i imprez - od
szkolnych zajęć lekcyjnych poprzez
udostępnienie obiektu mieszkańcom, aż do
różnych uroczystości, turniejów i spotkań
sportowych. W godzinach lekcyjnych hala

Obecnie trwa etap prac wykończeniowych
obiektu, polegający na wykonywaniu elewacji
budynku, montażu stolarki okiennej
i drzwiowej, montażu różnych instalacji
technicznych. Przygotowano podłoże pod
posadzki i wykonano 80% tynków
wewnętrznych. Kolejnym etapem prac będzie
montaż armatury sanitarnej, osprzętu
elektrycznego, posadzki sportowej,
wyposażenia oraz płytkowanie obiektu.
Wartość prac związanych z budową hali
sportowej opiewa na kwotę 7 421 664,95 zł
brutto. W lutym br. Gmina i Miasto Witkowo
złożyła wniosek o dofinansowanie
realizowanego zadania w zakresie

sportowa będzie służyła uczniom obu szkół,
w pozostałych godzinach i w dniach wolnych
od zajęć lekcyjnych z obiektu korzystać będzie
mogła społeczność lokalna. Nowo
wybudowany obiekt nie tylko zwiększy bazę
sportową, ale wpłynie na zwiększenie
atrakcyjności oferty rekreacyjno-kulturalnej
gminy. Realizacja tego zadania wpisana jest
w założenia Strategii zrównoważonego
rozwoju Gminy i Miasta Witkowo w zakresie
tworzenia warunków do spędzania wolnego
czasu oraz integracji społecznej.
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(S.M., H.R.)

Ostatnie tygodnie roku szkolnego w „trójce”

Oprócz nauki to czas licznych konkursów,
spotkań, wycieczek. I tak uczniowie klas
pierwszych w ramach realizacji programu
regionalnego udali się do Ochotniczej
Straży Pożarnej w Witkowie, aby
zapoznać się ze specyfiką pracy strażaka,
specjalistycznym sprzętem i rozbudzić
zainteresowania dzieci ciekawymi zawodami.
Z okazji Święta Strażaka pierwszoklasiści
złożyli życzenia i wręczyli własnoręcznie
wykonane prace plastyczne, w których
wyrazili wdzięczność za trud i odwagę
witkowskich Ochotników. (aw) W kolejnym
dniu uczniowie klas Ia i Ib odwiedzili
Wielkopolski Park Etnograficzny
w Dziekanowicach oraz Oddział Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy. Dzieci bardzo
zainteresowały drewniane domostwa,

gromadzi, zabezpiecza i eksponuje przede
wszystkim przedmioty związane z życiem
i działalnością mieszkańców wsi i miasteczek
z obszaru Wielkopolski historycznej.
Spacerując wśród pól i muzealnych zagród,
dzieci mogły zobaczyć wyposażenie starej
kuźni, zajść do chałupy chłopskiej, wyciszyć się
w wiejskim kościele, wspiąć się na wzgórze, na
którym stoją różne typy wiatraków i skąd
widać wspaniałą panoramę Jeziora
Lednickiego, a dalej zatrzymać się na wiejskim
cmentarzu i zajrzeć do wnętrza kaplicy z XVIII
wieku. Pogoda sprzyjała wycieczkowiczom,
więc dzieci chętnie skorzystały z propozycji
urządzenia pikniku na terenie parku.
Po posiłku wyruszyły do domu, dzieląc się po
drodze wrażeniami. (bp) Pierwszoklasiści
zaproszeni zostali jeszcze przez starsze

pozostałości dawnych budowli sakralnych oraz
rekonstrukcja grodu w miniaturze. Dużo
radości sprawiła wspólna fotografia
w towarzystwie wojów z dawnych czasów.
Po dokonaniu pamiątkowych zakupów,
uczniowie udali się w dalszą drogę
do Dziekanowic. Z ogromnym
zainteresowaniem zwiedzały muzeum etnograficzne na wolnym powietrzu, popularnie
nazywane „dużym skansenem”, które

koleżanki i kolegów do biblioteki szkolnej na
spotkanie pod hasłem „Szanuj książki”.
Poznali postacie z bajek, wspólnie
z krasnalami rozwiązywali zagadki, nauczyli
się wierszyka, wysłuchali jak skarżą
się zniszczone przez złych czytelników książki
i jako nowi czytelnicy zobowiązali się dbać
o nie i spełniać wszystkie ich życzenia. Wielu
emocji dostarczyło też pierwsze wypożyczenie
książki.(ja) Miło spędzili dzień uczniowie

7-2011

str. 6

z klas V i VI, którzy udali się na wycieczkę
do Wrocławia. Ogromne wrażenie zrobiła
na nich Panorama Racławicka. W czasie
spaceru z przewodnikiem podziwiali rynek
wrocławski, odpoczęli przy „tańczącej”
fontannie, a następnie statkiem popłynęli do
ZOO. Na koniec nacieszyli jeszcze oko
widokami w ogrodzie japońskim.(mm) Dzień
Dziecka w naszej szkole został
uatrakcyjniony konkursem
przyrodniczym. Zgodnie z wieloletnią
tradycją, również w tym roku, uczniowie
młodszych klas mieli okazję wykazać się
wiedzą na temat świata roślin i zwierząt,
ochrony środowiska naturalnego i recyklingu.
Drużyny reprezentujące poszczególne klasy

Europejskiej - Czechy. Odwiedzili ją wszyscy
uczniowie naszej szkoły oraz dzieci z oddziału
przedszkolnego. Wśród zgromadzonych
pamiątek, charakterystycznych dla tego kraju
były kartki pocztowe i zdjęcia z różnych
regionów kraju, flagi, korony
i halesze - czeska waluta, praskie obrazki
i kubki, foldery, bilety, figurka Wojaka
Szwejka i Ducha Gór z Harachowa
itp. Uczniowie szczególną uwagę zwracali
na bohaterów czeskich bajek: Krecika,
Rumcajsa, Żwirka i Muchomorka, Mata i Pata Sąsiadów. Ciekawostki z geografii, kultury,
historii, gospodarki, kulinariów przedstawiła
M. Kazecka. Wystawa cieszyła się dużym
zainteresowaniem, a zwieńczona została

trafnie odpowiadały na wszystkie pytania
i rozwiązywały zagadki przyrodnicze.
Zawodnicy mogli liczyć na doping kolegów
i koleżanek. Zdrowa rywalizacja i miła
atmosfera na pewno sprzyjały kształtowaniu
u uczniów proekologicznych postaw i poczucia
odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim
jest PRZYRODA. Nagrody dla uczestników
konkursu i słodycze dla każdego dziecka
z kl. I-III ufundowała Rada Rodziców naszej
szkoły. (aw) W progach „trójki” gościliśmy
6-latków z Przedszkola „Bajka” przy
ul. Jasnej w Witkowie. Dzieci pod opieką pań
M. Orsztynowicz i U. Grochowiak uczestniczyły
w zajęciach otwartych z klasą I B, które
przeprowadziła B. Pokora oraz zwiedziły
budynek szkoły. Bardzo chętnie wypróbowały
możliwości szkolnej pracowni komputerowej.
Następnie odwiedziły bibliotekę, gabinet
dyrektora oraz świetlicę szkolną, w której
odpoczęły i nabrały sił do dalszej zabawy
w sali gimnastycznej. Na pożegnanie
przedszkolaki zostawiły słodki upominek
pierwszakom oraz obiecały, że z niektórymi
z nich zobaczą się już we wrześniu. (bp)
W świetlicy szkolnej miała miejsce
wystawa prezentująca kolejny kraj Unii

konkursem plastycznym (dla klas I-III i dzieci
z oddziału przedszkolnego) oraz konkursem
zdobytej wiedzy (dla klas IV-VI). Konkurs
„Czechy w moich oczach” miał na celu
przedstawienie przez uczniów w dowolnej
formie i technice plastycznej
charakterystycznych budowli, pejzaży,
symboli itp. Natomiast konkurs wiedzy pod
hasłem „ABC Czech” miał na celu sprawdzenie
wiadomości uczniów o tym kraju oraz
poszerzenie ich wiedzy na ten temat. Wśród
nagrodzonych byli: Weronika Janowicz
(I miejsce), Liliana Ciesielska (II miejsce),
Weronika Winsztal, Amelia Nowak, Gracjan
Broniecki (III miejsce). Ciekawe prace,
oryginalnie i estetycznie wykonane
udekorowały świetlicę szkolną. W konkursie
wiedzy zwyciężyła Grażyna Depczyńska
pokonując wszystkich jego uczestników.
Uczennica wykazała się bardzo dużą
znajomością geografii, historii i kultury
omawianego krajów, ciekawostek na jego
temat, a także wywodzących się z Czech
znanych osobistości, charakterystycznych
potraw, ciekawych zwyczajów. Gratulujemy!
(mk)

Sesja Rady Miejskiej

Kultury Sportu i Rekreacji - Stanisław
Rajkowski. Dyrektor OKSiR - u obszernie
omówił cykl przygotowań do tegorocznego
sezonu przytaczając okresy, w których
wykonywane były konkretne prace.
Poinformował także, iż zwiększona została
liczba ratowników pracujących na stałe
w ośrodku z pięciu, do siedmiu osób.

porządku publicznego w okresie letnim,
z którą zebranych zapoznał Jan Rabiej komendant witkowskiego komisariatu.
W swoim wystąpieniu pr zedstawił
on informację dotyczącą stanu osobowego
komisariatu policji oraz zapewnił, że w sezonie
letnim priorytetem dla witkowskich
policjantów jest zapewnienie bezpieczeństwa
w Skorzęcinie. Zadeklarował również,
że turyści mogą czuć się w ośrodku
bezpiecznie, gdyż patrole stale przebywają na
jego terenie, a pomocą służą także
funkcjonariusze z Gniezna i Poznania.
Po wystąpieniu komendanta burmistrz
Krzysztof Szkudlarek zaprezentował
sprawozdanie z realizacji „Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta
Witkowo”, po którym do swojej pracy
przystąpili radni. Przyjęli oni szereg uchwał,
które dotyczyły min.: powierzenia Gminie
Orchowo zadania zleconego z zakresu
administracji rządowej, sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu działek nr 1268/6,
1268/7, 1268/8, 1268/9, 1268/10,
1280/4, 1280/5 położonych w Witkowie,

Zgromadzeni na sali obrad dowiedzieli się
również, że na terenie ośrodka zapewniona
będzie ciągła opieka ambulatoryjna, a nad
bezpieczeństwem przeciwpożarowym czuwać
będą druhowie OSP Witkowo i OSP Skorzęcin.
Dyrektor wyraził również zadowolenie z
tempa i skuteczności tegorocznych
przygotowań oraz z faktu, iż zostały one
pozytywnie ocenione przez Powiatową Stację
Sanitarno- Epidemiologiczną.
Kolejnym punktem wtorkowych obrad była
informacja o przygotowaniu Komisariatu
Policji w Witkowie do zabezpieczenia

ustalenia wysokości opłat za wpis żłobka oraz
klubu dziecięcego do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych oraz zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na pokrycie deficytu.
Ponadto radni uchwalili Statut Gminy i Miasta,
dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej i wybrali zespół ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników, w skład którego
weszli: Łukasz Grabowski, Marek Sucholas,
Adam Kowalski oraz Marian Walczak.
Ostatnim, a zarazem najważniejszym
punktem wtorkowych obrad było podjęcie
uchwały w sprawie absolutorium dla

We wtorek 28 czerwca br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta odbyła się
kolejna sesja Rady Miejskiej. Głównymi tematami wtorkowego posiedzenia
były: stan przygotowań do sezonu letniego w Skorzęcinie oraz zabezpieczenie
porządku publicznego w okresie wakacyjnym. Jednak najważniejszym punktem
obrad było udzielenie absolutorium burmistrzowi Krzysztofowi Szkudlarkowi
za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Obrady rozpoczęły się tradycyjnie od
zapytań i interpelacji. Radny Łukasz
Grabowski zapytał o możliwości jakie mają
mieszkańcy, którzy nie chcą by w pobliżu ich
posesji powstawały elektrownie wiatrowe.
Radny Paweł Skudzawski poruszył sprawę
zakazu wprowadzania psów na teren parku
przy ul. Słowackiego. Marek Sucholas
interpelował natomiast w kwestii ustawienia
kolejnej lampy przy ul. Jana Pawła II,
a obecna na posiedzeniu radna Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego - Krystyna Żok pytała
o możliwość zwiększenia liczby drużyn
ratowniczych na terenie kąpieliska
w Skorzęcinie. W odpowiedzi na te sugestie
burmistrz Krzysztof Szkudlarek
poinformował, że każda osoba będąca stroną
będzie miała możliwość odwołania
się od ostatecznej decyzji o budowie
elektrowni wiatrowych oraz zapewnił,
że zainterweniuje w sprawie zakazu
wprowadzania psów do parku przy
ul. Słowackiego i ustawienia nowej lampy przy
ul. Jana Pawła II. W odniesieniu do interpelacji
radnej Krystyny Żok poinformował,
że w najbliższym czasie zostanie
zorganizowane spotkanie z przedstawicielami
WOPR- u, podczas którego przedyskutowana
zostanie kwestia zwiększenia liczby drużyn
ratowniczych na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego. Następnie burmistrz
przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalności w okresie międzysesyjnym, po
czym informację o przygotowaniu do sezonu
letniego Ośrodka Wypoczynkowego w
Skorzęcinie zaprezentował dyrektor Ośrodka
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burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z tytułu
wykonania budżetu za 2010 r. Procedura
absolutoryjna rozpoczęła się od zatwierdzenia
przez radnych sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu, które zostały wcześniej pozytywnie
zaopiniowane przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Poznaniu. Następnie
Henryk Mucha - przewodniczący Komisji
Rewizyjnej przedstawił wniosek komisji

w sprawie udzielenia burmistrzowi
absolutorium, który również został
pozytywnie zaopiniowany przez RIO.
Po zakończeniu procedury wstępnej przyszedł
czas na głosowanie. Za udzieleniem
absolutorium głosowało dwunastu radnych,
a trzech wstrzymało się od głosu. Burmistrz
Krzysztof Szkudlarek był bardzo zadowolony
z faktu otrzymania absolutorium i gorąco
podziękował swoim współpracownikom.
Dziękuję radnym, któr zy udzielili
mi absolutorium, bo dla każdego burmistrza
jest to najważniejsza sesja. Chcę jednak
powiedzieć, że to jest nasze absolutorium,
a nie tylko moje bo bez właściwej współpracy
nie byłoby sukcesów. Założyliśmy sobie trudny
i ambitny budżet i bardzo się cieszę, że udało
nam się wykonać go tak dobrze. Zawsze
ceniłem i cenię sobie współpracę z Radą.
Dziękuję wszystkim współpracownikom oraz
sołtysom. Dziękuję za poparcie i obiecuję,
że współpraca przy realizacji tegorocznego
budżetu będzie równie owocna - mówił
po otrzymaniu absolutorium burmistrz.
Warto zaznaczyć, że dochody Gminy
Witkowo w 2010 r. wyniosły 34. 717. 073, 16
zł, a wydatki 40. 126. 667, 73 zł. Deficyt liczył
natomiast 5. 409. 594, 57 zł. Dobra
współpraca burmistrza z radą oraz
pracownikami urzędu pozwoliła na
wykonanie dochodów budżetu w 99, 0 %,
a wydatków w 94, 8 % oraz wpłynęła na
uzyskanie bardzo dobrej opinii z tytułu
wykonania budżetu wystawionej przez
Regionalną Izbę Obrachunkową.
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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
w okresie międzysesyjnym od 28 kwietnia do 27 czerwca 2011 r. Informację przedstawiono na VII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011r.

§
W ciągu kilku ostatnich lat gmina Witkowo

zdobyła duże doświadczenie w realizacji
projektów dofinansowywanych z budżetu Unii
Europejskiej. Dzięki wytężonej pracy
i efektywnemu wykorzystywaniu
zewnętrznych środków Witkowo stało
się jedną z bardziej rozwiniętych gmin
Wielkopolski. Po zrealizowaniu wielu
inwestycji przyszedł czas by podzielić
się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi
społecznościami. W celu zdobycia nowych
umiejętności i poznania kulis prac przy
rozmaitych inwestycjach 7 czerwca
br. do Witkowa przybyła grupa gruzińskich
urzędników z gmin: Mtskheta, Dusheti,
Kazbegi i Tianet. Zagraniczni goście byli
uczestnikami projektu: „Know- how dla
Regionu Mtskheta - Mtianeti”, prowadzonego
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego, którego celem było
zwiększenie wiedzy i umiejętności
dotyczących m.in.: tworzenia projektów,
wypełniania wniosków, zarządzania
projektem oraz umiejętności trenerskich.
Z racji tego, że gmina Witkowo została
laureatem konkursu „Aktywny Europejczyk”
za najefektywniejsze wykorzystanie środków
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego wybrana była do uczestnictwa
w tym projekcie i zaprezentowania swoich
dokonań gruzińskim urzędnikom. Pobyt gości
w Witkowie rozpoczął się od spotkania
w Urzędzie Gminy i Miasta, podczas którego
przedstawiłem obszerną prezentację
multimedialną. Zebrani dowiedzieli się
wszystkiego o charakterze, gospodarce,
atrakcjach turystycznych oraz historii gminy.
Dokładnie omówiłem projekty zrealizowane
przy pomocy zewnętrznych środków
finansowania na przestrzeni ostatnich lat.
Po spotkaniu w Urzędzie uczestnicy projektu
wraz z przedstawicielami samorządu udali się
do Sali Historii. Następnie zwiedzili centrum
miasta, plac budowy hali sportowej, parki
miejskie oraz boisko „Orlik 2012”, po czym
przejechali do Małachowa Złych Miejsc, gdzie
obejrzeli świetlicę wiejską, będącą rezultatem
jednego z niedawno realizowanych
projektów. Ostatnim punktem wizyty był
wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie. Goście z Gruzji zobaczyli tam
efekty zeszłorocznej rewitalizacji oraz

zapoznali się z programem kolejnych prac
jakie zostaną przeprowadzone w tym roku.
Uczestnicy projektu „Know- how dla Regionu
Mtskheta- Mtianeti” byli bardzo zadowoleni
z wizyty w naszej Gminie.
§
w dniach 16-19 czerwca br. gościliśmy
na naszym terenie delegację niemieckich
samorządowców z zaprzyjaźnionej Gminy Am
Dobrock. Tym razem Witkowo odwiedzili
przedstawiciele kilku gmin wchodzących
w skład Związku Gmin Am Dobrock. Byli to:
GeorgMartens - przewodniczący Rady Gminy
Am Dobrock i burmistrz Gminy Neuhaus, Karl
Heinz Linck - burmistrz Gminy Belum,
Wilhelm Hottendorff - burmistrz Gminy
Geversdorf, Sabine van Gemmeren - radna
rady Gminy Am Dobrock oraz Lotar Klech przedstawiciel administracji samorządowej
Gminy Am Dobrock. Po powitaniu delegacja
miała możliwość zwiedzenia Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie i zapoznania
się z efektami jego rewitalizacji. W kolejnym
dniu wizyty goście z Niemiec uczestniczyli
w międzynarodowej konferencji, która
przebiegała pod hasłem „Budowanie
przyjaznych stosunków sąsiedzkich”.
Konferencja została zorganizowana przez
Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusza
Pilaka oraz Dyrektora Instytutu Kultury
Europejskiej Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Gnieźnie prof. Leszka
Mrozewicza. Okazją do wspólnego spotkania
była dwudziesta rocznica podpisania polskoniemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy. Następnie goście
odwiedzili Festyn Gimnazjalny organizowany
przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców,
Radę Pedagogiczną i Pracowników
Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie.
Wieczorem delegacja niemiecka spotkała się z
radnymi Rady Miejskiej. Radni mieli
możliwość porozmawiać, wymienić poglądy
oraz podyskutować na tematy współpracy
i unkcjonowania samorządów. Kolejnego dnia
goście zwiedzali Witkowo. Zobaczyli m.in.:
Pomnik Samolot, rozgrywki w piłkę nożną na
Witkowskim Orliku, podziwiali budowę nowej
hali sportowej, odbyli spacer po Starym
Rynku, obejrzeli wystawę tematyczną w Sali
Historii. Następnie udali się do Dziekanowic,
gdzie zwiedzali Wielkopolski Park
Etnograficzny oraz Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy. Po powrocie uczestniczyli
w obchodach Dni Witkowa. W niedzielę
19.06.br. w godzinach południowych
nastąpiło oficjalne pożegnanie delegacji
niemieckiej.
§
wspólnie z Radnymi Rady Miejskiej,
pracownikami Urzędu GiM uczestniczyliśmy
w spotkaniu okolicznościowym z okazji „Dnia
Samorządowca” przygotowanym przez
Przedszkole Miejskie „Bajka”
z ul. Powstańców Wlkp.
§
z okazji Dnia Bibliotekarza wspólnie
z Zastępcą i Panią Sekretarz złożyliśmy

pracownikom Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Witkowo gratulacje i życzenia.
§
wraz z Zastępcą uczestniczyłem w uroczystym
otwarciu Sali Doświadczania Świata, które
odbyło się w Domu Pomocy Społecznej
w Mielżynie.
§
uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczowyborczym Witkowskiego Klubu Sportowego
„Vitcovia”.
§
uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu
Stowarzyszenia „Światowid”, w Walnym
Zgromadzeniu Stowar zyszenia OW
w Skorzęcinie, w spotkaniu dot. zagadnień
melioracji wodnych oraz gospodarki wodnej
na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego,
w posiedzeniach i Sesji Związku Gmin
Powidzkiego Parku Krajobrazowego
w Powidzu, w Walnych Zgromadzeniach
Spółdzielni działających na trenie Gminy
Witkowo, w Walnym Zgromadzeniu
Stowarzyszenia WOKiSS w Poznaniu,
w promocji seminaryjnej publikacji Duch Daje
Życie.
§
wspólnie z p. Bogusławem Mołodeckim Przewodniczącym Rady Miejskiej w Witkowie
uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach
powstania Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego, których organizatorem był
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło
w Witkowie.
§
uczestniczyłem w uroczystych zbiórkach
z okazji: Święta 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego oraz w uroczystości
przekazania obowiązków Dowódcy 33. Bazy
Lotnictwa Transportowego.
§
na spotkaniu z Dyrektorem Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji omawiano bieżące
funkcjonowanie zakładu oraz sprawy
związane z przygotowaniem OW
w Skorzęcinie do sezonu letniego.
§
zorganizowałem spotkanie
z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej
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 ochrony środowiska:
§
w dniach 9 - 13 maja br. przy współpracy
z firmą Centrum Utylizacji Opon Organizacja
Odzysku S. A. z siedzibą w Warszawie
i Zakładem Gospodarki Komunalnej
w Witkowie zorganizowano dla mieszkańców
Gminy i Miasta Witkowo bezpłatną zbiórkę
zużytych opon samochodowych, ciężarowych
i rolniczych. Zużyte opony można było
dostarczyć na teren składowiska odpadów
w Chłądowie. W wyniku prowadzonej zbiórki
łącznie zebrano i przekazano do recyklingu
ok. 23 ton zużytych opon.
§
w maju rozpoczęto przyjmowanie wniosków o
sfinansowanie zadania polegającego na

likwidacji wyrobów budowlanych
zawierających azbest. Do tut. Urzędu
wpłynęło 12 wniosków z terenu gminy
Witkowo. W czerwcu podpisano umowę ze
Starostwem Powiatowym w Gnieźnie na
przekazanie środków finansowych w kwocie
10.000,00zł na realizację zadania. Koszty
demontażu i unieszkodliwiania azbestu
w 2011 roku pokrywane są w 100% przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz budżet
powiatu gnieźnieńskiego i budżet gmin.
§
na wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwo
Gniezno wydano decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na regulacji stosunków
wodnych w Leśnictwie Stary Dwór poprzez
budowę urządzenia wodnego na rowie
melioracji szczegółowej wraz z gruntowną
konserwacją rowu melioracyjnego w lesie
o łącznej długości 0,5 km pn. „Budowa
zastawek piętrzących” obręb Gaj.
§
podpisałem umowę z Urzędem
Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego określającą warunki
dofinansowania budowy dróg dojazdowych
do gruntów rolnych na terenie Gminy
Witkowo w 2011 roku. Efektem podpisanej
umowy jest pozyskanie dofinansowania
z Urzędu Marszałkowskiego do budowy dróg
w miejscowości Ruchocin i Wiekowo
w wysokości 66.250,00zł.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
§
9 maja br. przeprowadzono III przetarg

pisemny nieograniczony (ofertowy) na
wydzierżawienie lokalu użytkowego nr 2,
położonego w Ośrodku Wypoczynkowym
w Skorzęcinie. Stawkę czynszu
wywoławczego ustalono w wysokości
8.000,00 zł netto, do wylicytowanego
czynszu zostanie doliczony obowiązujący
podatek VAT. W związku z koniecznością
przystosowania lokali do prowadzonej
działalności i dokonania nakładów
budowlanych ustala się, że w roku 2011
całkowity czynsz wynosić będzie 1.000,00 zł
brutto, a w 2012 r. całkowity czynsz wynosić
będzie 5.000,00 zł. brutto. Wylicytowana
stawka czynszu obowiązywać będzie od roku
2013. Na przetarg wpłynęła 1 oferta.
Proponowany czynsz wynosi: 8.100,00 zł.
§
20 maja br. przeprowadzono II przetarg
ustny nieograniczony na wynajem
nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy
przeznaczony na prowadzenie działalności
gospodarczej, położony w Witkowie, przy
ul. Stary Rynek 6. W przetargu brał
udział 1 uczestnik. Czynsz wywoławczy
ustalono na kwotę 1200,00 zł. netto.
Do wylicytowanego czynszu zostanie
doliczony obowiązujący podatek VAT. Czynsz
uzyskany w drodze przetargu wynosi
1.220,00 zł netto.
§
podpisałem akty notarialne zbycia
cd. str. 9
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nieruchomości:
§
stanowiących działki niezabudowane,

przeznaczone na cele infrastruktury
technicznej, ( na posadowienie trafostacji):
§
o pow. 0,0036 ha, położonej przy
ul. Dębińskiej.
§
o pow. 0,0018 ha, położonej przy
ul. Rzemieślniczej
§
o pow. 0,0043 ha, położonej przy
ul. Nowej.
Sprzedaży dokonano w drodze przetargu
za cenę 13.840,00 zł netto. Wyłoniony
nabywca to Energa-Operator S.A. Oddział
w Kaliszu.
§
stanowiącej lokal mieszkalny wraz
z przynależnościami, położony w Witkowie,
przy ul. Dworcowej 1/11, na rzecz najemcy
lokalu, za cenę 29.652,00 zł. Zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie
została udzielona kupującej bonifikata
w wysokości 70 % ceny nieruchomości .
§
wydano 3 decyzje dotyczące przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego we własność
nieruchomości położonych w Witkowie.
§
wydano 2 decyzje zatwierdzające podziały
nieruchomości położonych na terenie gminy
i miasta Witkowo.
Z zakresu oświaty:
§
zorganizowałem spotkanie z dyrektorami

placówek oświatowych w temacie
przygotowania arkuszy organizacyjnych tych
placówek na rok szkolny 2011/2012, które
następnie zostały zatwierdzone.
§
spotkałem się z grupą młodzieży z gminy
partnerskiej Am Dobrock, która przybyła na
zaproszenie uczniów z Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie.
§
przeprowadzono konkursy na stanowisko
dyrektora: Przedszkola Miejskiego „BAJKA”
w Witkowie oraz Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Powstańców
Wielkopolskich w Mielżynie. W wyniku
postępowania konkursowego na stanowisko
dyrektora Przedszkola „BAJKA” w Witkowie
wybrano p. Ewę Skrzypską, a na stanowisko
dyrektora ZSP w Mielżynie p. Urszulę Potaś.
§
279 uczniom przyznano pomoc materialną
o charakterze socjalnym w formie
stypendium szkolnego na okres od stycznia
do czerwca 2011r.
§
uczestniczono w apelach z okazji zakończenia
roku szkolnego: w Szkole Podstawowej Nr 3,
w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Mielżynie, gdzie wręczono stypendia
naukowe.
Ze spraw dot. OW Skorzęcin:
§
przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne
z osobami, które złożyły wniosek
o zatrudnienie w charakterze inkasenta na
bramie wjazdowej na teren OW w Skorzęcinie.
Zatrudniono 15 osób, które swoją pracę
rozpoczęły z dniem 10 czerwca br. Osoby te

zostały również przeszkolone pod kątem bhp
oraz obsługi kas fiskalnych.
§
podpisano umowę z grupą ochroniarską
„DOZÓR” z Gniezna na ochronę obsługi
bramy wjazdowej.
Z zakresu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
§
wspólnie z dyrektorami szkół przygotowano
listę 45 uczestników kolonii profilaktycznych,
które w tym roku odbędą się w Skorzęcinie
w Campingu „Mieszko”. Kolonie odbędą się
w jednym turnusie, w terminie od 25 lipca
do 1 sierpnia br. Koszt kolonii to kwota
20.475,00 zł. Natomiast Ośrodek Pomocy
Społecznej przygotował listę 40 uczestników
kolonii profilaktycznej, która odbędzie się
w miejscowości Biały Dunajec w terminie od
25 lipca do 3 sierpnia br. Koszt kolonii to
kwota 27.200,00 zł.
§
dofinansowano II Strażacko-Rodzinno Rajd
Rowerowy - Mielżyn 2011.
§
rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na
organizację półkolonii dla dzieci z terenu
gminy i miasta Witkowo, które organizują:
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
z Gniezna i UKS „Błysk” przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie wspólnie
z Wielkopolskim Stowar zyszeniem
Społeczno-Kulturalnym „Razem” z Marysina.
§
dofinansowano organizację Festynu
Rodzinnego „Mamo, Tato co ty na to” oraz
dofinansowano wyjazd czterech uczniów ze
Świetlicy Środowiskowej w Witkowie na XXI
Plener Plastyczny w Skorzęcinie oraz wyjazd
50 uczniów ze Świetlicy Środowiskowej
w Witkowie do kina „Helios” w Gnieźnie.
Z imprez kulturalno - sportowo rekreacyjnych:
§
zorganizowano spotkanie patriotyczne pod
Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich
z okazji 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Z tej okazji odprawiona została Msza
św. Część artystyczną wykonali uczniowie ze
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie oraz
Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”. Uroczystości
towarzyszyła między innymi wystawa
zdjęciowa pod hasłem „Sowieckie piekło
w 1939-1956”.
§
w maju na placu targowym zorganizowano
dwie imprezy rozrywkowe .
§
objąłem Patronat Honorowy nad I Festiwalem
Nauki i Sztuki.
§
jako Gmina byliśmy współorganizatorem
obchodów Powiatowego Dnia Strażaka, które
odbyły się na terenie OW w Skorzęcinie,
uczestniczyłem w uroczystych obchodach
Dnia strażaka w Jednostce OSP Witkowo.
§
wspólnie z dyrektorami placówek
oświatowych, dyrekcją OK,SiR-u,
zorganizowaliśmy na terenie Parku
Miejskiego „Strzelnica” przy ul. Wrzesińskiej
Dzień Dziecka dla dzieci z przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy
i miasta Witkowo. Gry i zabawy przygotowało
Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie.
Dzieci mogły skorzystać z urządzeń
rekreacyjno-sportowych, dmuchanego
zamku, rowerków. Imprezę uświetniła
Agencja Artystyczna „VEST - LIVE” z Konina
przedstawiając program pt. „Tęczowe
piosenki”.
§
uczestniczyłem w podsumowaniu eliminacji
do Mistrzostw Polski Modeli Jachtów
Żaglowych Klasy F5-E, które odbyły się na
terenie OW w Skorzęcinie.
§
uczestniczyłem w Festynach RekreacyjnoSportowych z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
w Skorzęcinie, Jaworowie, Małachowie Złych
Miejsc, Mąkownicy.
§
w dniach 18-19 czerwca odbyły się
„Dni Witkowa”. W tym miejscu pragnę jeszcze
raz podziękować wszystkim tym, którzy
pomogli zorganizować tegoroczne obchody
Dni Witkowa (więcej informacji str. 2, 16).
§
uczestniczyłem w spotkaniu z Zespołem
Śpiewaczym „My Młodzi”.
§
dofinansowano m.in.: Finał Gminny oraz
Finał Powiatowy Piłki Nożnej na Sztucznej
Trawie Wielkopolskiego Turnieju ORLIK 2011;
organizację II Edycji Witkowskiej Ligi Piłki
nożnej na Sztucznej Trawie, której
zakończenie odbyło się w dniu 18 czerwca br.;
Mistrzostwa Gminy Piłki Nożnej na Sztucznej
Trawie klas IV oraz VI Szkół Podstawowych;
oraz II Edycję Witkowskiej Ligi Młodzieżowej
Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie.
W ramach współpracy samorządu
gminnego z organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie
gminy i miasta dofinansowano między
innymi:
§
wyjazdy dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjów na zawody
sportowe do Leszna, Gniezna, Niechanowa
i Wrześni.
§
wyjazd Witkowskiego Stowarzyszenia
„Tęcza” na XXIII Jasnogórskie Spotkania
„AA” w Częstochowie.
§
imprezę artystyczną pt. „Gramy i Śpiewamy
z YAMAHĄ” organizowaną przez Szkołę
Muzyczną w Słupcy.
§
wyjazd sekcji szachowej „JURAND” na baraż
o wejście do IV Ligi Wielkopolskiego Związku
Szachowego.
§
wyjazd zawodnika Uczniowskiego
Międzyszkolnego Klubu Sportowego
Niesłyszących z Poznania na Mistrzostwa
Europy w Pływaniu.
Z zakresu inwestycji:
§
zatwierdziłem Koncepcję Centrum Kultury
z Salą Widowiskową w Witkowie. Budynek
centrum kultury został zaprojektowany jako
obiekt wielofunkcyjny. Centralny punkt
budynku stanowi półokrągły hall wejściowy
o wysokości II kondygnacji, z którego

dostępna jest sala widowiskowa oraz
wszystkie pomieszczenia uzupełniające
jej funkcjonowanie jak szatnia, toalety,
magazyn czy kuchnia. Reprezentacyjny hall
z przeszklonym dachem i wachlarzowa
klatka schodowa jest doskonałym miejscem
do organizowania wystaw czy wernisaży. Sala
widowiskowa będzie mogła służyć do
organizowania imprez dla 500 osób lub
imprez z miejscami siedzącymi dla
maksymalnie 200 osób. Na piętrze budynku
przewidziano sale zajęć dla potrzeb domu
kultury. Druga klatka schodowa prowadzi
w dół do części podpiwniczonej, w której
mieszczą się magazyny, studio nagrań oraz
sale prób dla zespołów muzycznych.
W budynku zaprojektowano windę
umożliwiającą korzystanie osobom
niepełnosprawnym z pomieszczeń dla nich
przeznaczonych. Dostęp do budynku będzie
zapewniony z pochylni. Toaleta dla potrzeb
osób niepełnosprawnych jest zaprojektowana
na każdej kondygnacji budynku.
Powierzchnia zabudowany projektowanego
budynku wynosi - 1185 m2, powierzchnia
całkowita użytkowa budynku -1925,71 m2,
w tym: piwnica 298,38 m2, parter 1095,12
m2 oraz piętro 532,21 m2. Na parterze
mieścić się m.in. sala widowiskowa o pow.
401,68m2, scena - 78,85m2, hall o pow.
209,44 m2, kuchnia 21,94 m2, szatnia 20,75 m2 oraz liczne pomieszczenia
administracyjne, magazynowe, gospodarcze,
wc, itp. Na piętrze sale zajęć o pow. 289,66
m2, pomieszczenia magazynowe i socjalne.
§
ogłoszono przetarg nieograniczony na
wykonanie zadania pn.: Świetlica i plac zabaw
miejscem spotkań i integracji mieszkańców
sołectwa Wiekowo” w ramach II etapu
Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
Przetarg został unieważniony z powodu
braku ofert.
§
w dniu 21.06.2011r. otwarto przetarg na
wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg
w Ruchocinie i Wiekowie oraz ulicy Jasnej
w Witkowie”. W postępowaniu wpłynęło
6 ofert, z których najkorzystniejszą jest:
oferta złożona przez Zakład DrogowoTransportowy z Nekli za kwotę 620.464,82zł
brutto.
cd. str. 10

str. 9

7-2011

cd. ze str. 9
§
podpisałem umowę z Panem Tadeuszem

Szustkiem, Właścicielem Przedsiębiorstwa
Usługowo-Handlowego „WODKAN” z Gniezna
na wykonanie zadania pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
i przepompowniami w miejscowości Dębina
etap I” w ramach działania 321 „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 za kwotę 747.984,75zł brutto.
Planowane rozpoczęcie prac w miesiącu
sierpniu 2011r.
Prace w trakcie realizacji:
§
trwają prace przy budowie hali sportowej

wraz z hollem wejściowym w Witkowie.
Wykonawcą jest przedsiębiorstwo „Anbud"
Firma Remontowo-Budowlana z Witkowa, za
kwotę 7.421.664,95 zł brutto. Wykonano ok.
80% całości robót. (więcej informacji o tej
inwestycji na str. 5)

terenie Gminy Witkowo, wykonawcą był ZGK
za kwotę 14.276,22zł brutto.
§
wykonano koszenie poboczy dróg gminnych
oraz boisk w Małachowie Złych Miejsc,
Jaworowie i Mielżynie. Wykonawcą był SKR
z Witkowa i Firmą WENDE z Sokołowa za
łączną kwotę brutto 11.748,33zł brutto.
§
odnowiono oznakowanie poziome na terenie
Witkowa za łączną kwotę 4.697,73zł brutto.
§
wykonano prace blacharsko-dekarskie na 2
segmentach domków letniskowych
i pomieszczeniach gospodarczomagazynowych na terenie OW Skorzęcin.
Wykonawcą był Pan Grzegorz Wojtkowiak za
łączną kwotę 30.000,00zł brutto.
§
trwają prace przy remontach cząstkowych
nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
i ulic. Wykonawcą jest Zakład Drogowy
Waldemar Lewandowski za stawkę 73,80zł
brutto/m2.

wykonanie przebudowy nawierzchni ciągów
pieszo-jednych, modernizację sieci
oświetlenia, remont budynków recepcji
oraz obiektów małej architektury. W dniu
2 4 m a j a b r. p o d p i s a ł e m u m o w ę
z PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM
PRODUKCYJNO - HANDLOWYM „HENBUD”
z Kłecka na wykonanie zadania pn.: Remont
budynków i amfiteatru; wykonanie robót
drogowych i elementów małej architektury
oraz dostawę i montaż sceny wraz trybunami
w ramach Projektu za kwotę 4 593 804,47 zł
brutto.

Mąkownica

Inwestycje w trakcie realizacji:
§
trwa realizacja Projektu „Budowa kanalizacji

Zapytania ofertowe:
Wysłano zapytania ofertowe na
sprawowanie nadzoru inwestorskiego
nad zadaniami:
§
„Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej
nawierzchni wraz z remontem świetlicy
wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie
świetlicy i zagospodarowanie terenu
w miejscowości Jaworowo”;
§
„Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej
nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic
wiejskich wraz z wyposażeniem oraz
zagospodarowanie terenu w miejscowościach:
Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo
Witkowskie” w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
§
podpisałem umowę na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru nad zadaniem:
wykonanie robót budowlanych polegających
na wykonaniu remontu budynków
i amfiteatru; wykonaniu robót drogowych
i elementów małej architektury oraz dostawie
i montażu sceny wraz z trybunami w ramach
projektu pt.: „Zwiększenie atrakcyjności
turystycznej Gminy Witkowo, poprzez
rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie - II etap”. Inspektorem nadzoru
jest Biuro Usługowo Handlowe Adam
Chmielewski ze Słupcy za kwotę 32.152,20zł
brutto.
Inne ważniejsze prace i dostawy:
§
zlecono naprawę znaków drogowych na

sanitarnej z przykanalikami
i przepompowniami w miejscowościach:
Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo,
Małachowo Kępe”. Inwestycja jest
współfinansowana przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Po zakończonych procedurach przetargowych
całkowita wartość Projektu wynosi
6 027 735,34 zł, w tym kwota
dofinansowania 3 646 863 zł. Planowany
termin zakończenia zadania przypada na
sierpień 2011 roku. Wykonawcą jest Zakład
Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych „POLGAR” Polus i Garnetz Spółka Jawna
z Wągrowca za kwotę 5 925 820,34 zł brutto.

§
trwa realizacja Projektu pt.: „Budowa

świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie,

§
w dniu 2 czerwca 2011 r. rozpoczęła się

rzeczowa realizacja Projektu „Zwiększenie
atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo,
poprzez rewitalizację Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap”,
współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu VI
„Turystyka i środowisko kulturowe” Działania
6.1 „Turystyka”, Schematu I „Infrastruktura
turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Przedsięwzięcie obejmuje m.in.

Gorzykowo

remont świetlic wiejskich wraz
z zagospodarowaniem terenu
w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica”,
współfinansowanego przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Zadanie jest realizowane w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Światowid. Przedmiotem
Projektu jest budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Kołaczkowo oraz wykonanie
prac remontowo-budowlanych świetlic
wiejskich w Gorzykowie i Mąkownicy.
Po zakończonych procedurach przetargowych
całkowita wartość Projektu to kwota
842 934,98 zł. Środki pochodzące
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota
500 000,00 zł. Pozostała część na realizację
tego zadania w wysokości 342 934,98 zł.
pochodzić będzie ze środków własnych gminy.
Celem operacji jest stworzenie mieszkańcom
dobrych warunków do spędzania wolnego
czasu oraz poprawa estetyki wsi. Zakończenie
zadania przypada na październik 2011 roku.
§
w dniu 21 czerwca 2011 r. rozpoczęła się
rzeczowa realizacja Projektu pt.: „Urządzenie
boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni
wraz z remontem świetlicy wiejskiej
w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy
i zagospodarowanie terenu w miejscowości
Jaworowo”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Projekt dotyczy budowy wielofunkcyjnego
boiska sportowego wraz z remontem świetlicy
wiejskiej i zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Mielżyn oraz
zagospodarowaniem terenu w Jaworowie.
Planowany termin realizacji tego Projektu
przypada na lata 2011-2012. Wykonawcą
tego zadania jest spółka „HEMET” z Zielonej
Góry za kwotę 699 615,81 zł brutto.
§
w dniu 21 czerwca 2011 r. rozpoczęła
cd. str. 11
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„Na sportowo i rodzinnie z Orlikiem”
cd. ze str. 10

się także rzeczowa realizacja Projektu
pt.: „Urządzenie boiska sportowego
ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku,
remont świetlic wiejskich wraz
z wyposażeniem oraz zagospodarowanie
terenu w miejscowościach: Malenin,
Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo
Witkowskie, gm. Witkowo”,
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”. Projekt
dotyczy budowy wielofunkcyjnego boiska
sportowego w miejscowości Ruchocinek wraz z
remontem świetlic wiejskich
i zagospodarowaniem terenu
w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek,
Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie.
Planowany termin realizacji tego projektu
przypada na lata 2011-2012. Wykonawcą
tego zadania jest spółka „HEMET” z Zielonej
Góry za kwotę 657 148,44 zł brutto.
§
w dniu 15 czerwca 2011 r. podpisałem umowę
przyznania pomocy na operację pt.: „Zespół
Śpiewaczy „My Młodzi” - zachowanie
lokalnego dziedzictwa kulturalnego”
z zakresu małych Projektów w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zadanie obejmuje zakup strojów dla zespołu
śpiewaczego, organizację warsztatów
artystycznych oraz koncertów. Kwota
przyznanej pomocy wynosi 12 232,08 zł.
§
20 czerwca 2011 r. podpisałem umowę
o udzielenie dotacji z budżetu Województwa
Wielkopolskiego na realizację drugiego etapu
Projektu pt. „Świetlica i plac zabaw miejscem
spotkań i integracji mieszkańców sołectwa
Wiekowo” realizowanego w ramach
Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,
ogłoszonego przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego. Inwestycja obejmuje zakup
urządzeń zabawowych, zagospodarowanie
terenu wokół budynku świetlicy, poprzez
urządzenie terenów zielonych oraz
doposażenie świetlicy wiejskiej. Całkowita
wartość zadania to kwota 63 000,00 zł, w tym
wkład własny mieszkańców wsi.
Dofinansowania stanowi 80% wartości
inwestycji nie więcej jednak niż 40 000,00 zł.
Termin realizacji zadania przepada na
sierpień br.
§
w czerwcu podpisałem umowę o udzielenie
dotacji celowej na zadanie „Wyposażenie
w sprzęt sportowy hali 44 x 22 w Witkowie”
w ramach części realizowanego zadania,
jakim jest budowa hali widowiskowosportowej. Ze środków Województwa
Wielkopolskiego Gmina Witkowo otrzyma
kwotę 100 000,00 zł.
§
w czer wcu br. złożyłem wniosek
o dofinansowanie Projektu pt.: „Świetlica
i plac zabaw miejscem spotkań i integracji

mieszkańców sołectwa Chłądowo” w ramach
drugiego Konkursu „Pięknieje wielkopolska
wieś”, ogłoszonego pr zez Zar ząd
Województwa Wielkopolskiego. Projekt
obejmuje wykonanie następującego zakres
prac: doposażenie placu zabaw dla dzieci,
zagospodarowanie terenu wokół budynku
świetlicy, doposażenie świetlicy wiejskiej oraz
modernizację istniejącego boiska sportowego,
poprzez zakup bramek z siatkami,
piłkochwytów oraz ławek parkowych.
Planowana inwestycja przyczyni się do
poprawy jakości usług świadczonych na rzecz
środowiska wiejskiego, szczególnie dzieci
i młodzieży oraz wpłynie na poprawę estetyki
wsi, stworzy możliwości spędzania wolnego
czasu przez mieszkańców oraz rozwój
infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej
na terenie wsi. Całkowita wartość Projektu to
kwota 76 000,00 zł. Kwota dofinansowania
stanowi 80% wartości zadania nie więcej
jednak niż 40 000,00 zł. Termin realizacji
zadania planowany jest na rok 2012. Obecnie
trwa ocena formalna złożonego wniosku.
§
złożyłem wniosek o przyznanie pomocy
w ramach działania Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla
projektu pt.: „Turystyczne i przyrodniczokrajobrazowe walory Gminy Witkowo
w obiektywie”. Zadanie dotyczy realizacji
filmu promującego Gminę Witkowo.
Całkowita wartość projektu to kwota:
37.758,00zł, w tym kwota dofinansowania
w wysokości 20.000,00zł. Termin realizacji
zadania to rok 2012. Obecnie trwa ocena
merytoryczna złożonego wniosku przez
Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie
Światowid.
§
złożyłem wniosek o przyznanie pomocy
w ramach działania Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013” dla operacji pt.: „Świetlica centrum życia społecznego, kulturalnego
i zabawy mieszkańców sołectw: Ćwierdzin,
Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin
i Witkówko”. Projekt dotyczy remontu świetlic
i urządzenia placów zabaw dla dzieci
w poszczególnych miejscowościach. Całkowita
wartość projektu to kwota: 354.554,06zł,
kwota dofinansowania oscyluje na poziomie
132.857,00zł. Termin realizacji zadania to
rok 2012. Celem operacji jest stworzenie
warunków do spędzania wolnego czasu
(spotkania, uroczystości, imprezy, etc.) przez
mieszkańców miejscowości oraz ich integracji
poprzez remont świetlic wiejskich,
zagospodarowanie ich otoczenia oraz budowę
placów zabaw.
Krzysztof Szkudlarek

W ramach Cyklu Spartakiad „Na sportowo i rodzinnie z Orlikiem z okazji Dnia
Matki i Dnia Dziecka” w dniach 28.05., 01.06., 11.06.2011 r. odbyły się
imprezy na boiskach wiejskich przy świetlicach w Skorzęcinie, Ruchocinku
i Mąkownicy.

Organizatorem tych zabaw było
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan,
a współorganizatorami: Ministerstwo Sportu
i Turystyki w Warszawie, Klub Pracy w Witkowie
oraz Sołtysi i Rady Sołeckie z gminy Witkowo.
Wśród sponsorów znaleźli się Bank
Spółdzielczy w Witkowie, Sołtysi i Rady Sołeckie
Skorzęcina, Kamionki, Gaju, Sokołowa,
Ostrowitego Prymasowskiego, Ćwierdzina,
Ruchocinka, Mąkownicy, Koło Gospodyń
Wiejskich z Ruchocinka, p. Telesfor Gościniak Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
p. Andrzej Kwapich - Radny Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego, p. Adam Kowalski - Radny
Rady Miejskiej w Witkowie.
Spośród zaproszonych gości na spartakiadę
przybyli: p. Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo, p. Stanisław Rajkowski
- Dyrektor Ośrodka Kultury, Sporu i Rekreacji
w Witkowie, p. Marian Walczak Wicepr zewodniczący Rady Miejskiej
w Witkowie, p. Adam Kowalski - Radny Rady
Miejskiej w Witkowie, p. Eugeniusz Czaplicki Radny Rady Miejskiej w Witkowie, p. Telesfor
Gościniak - Radny Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego, p. Krystyna Żok - Radna Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego, p. Andrzej Kwapich Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
p. Magdalena Szuba - Asystentka Posła na Sejm
RP T. Tomaszewskiego, p. Maria Wiśniewska Członek Zarządu Stowarzyszenia Młodych
Wielkopolan wraz z mężem, p. Zygmunt Krall Sołtys Skorzęcina, p. Renata Robaszkiewicz Sołtys Kamionki, p. Grażyna Pilaczyńska Sołtys Ostrowitego Prymasowskiego,
p. Stanisław Janas - Sołtys Gaju, p. Franciszek
Kozanecki - Sołtys Ćwierdzina, p. Henryk
Szymański - Sołtys Ruchocinka, p. Janina
Wędzikowska - Sołtys Mąkownicy.
Podczas Spartakiady organizatorzy
zapewnili dzieciom losowanie nagród, wśród
których znalazły się m.in.: myjki, kubki, sprzęt
sportowy, korale, kamizelki odblaskowe,
kosmetyczki i plecak turystyczny.
Uczestnicy opuszczali imprezę z wielkimi
uśmiechami na twarzy.
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Spotkanie prowadzili: Arleta Bekas,
Wiesława Papiewska, Ilona Musidlak,
Agnieszka Kozińska, Magdalena Szuba, Marcin
Szuba i wolontariusze z Gimnazjum w Witkowie.
W trakcie zabawy nad bezpieczeństwem
czuwała pielęgniarka Elżbieta Kaczyńska.

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan i Klub
Pracy w Witkowie serdecznie dziękują za pomoc
wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji
tego szczytnego dzieła, a w szczególności:
Sołtysowi Skorzęcina - p. Zygmuntowi Krall,
Sołtysowi Kamionki - p. Renacie Robaszkiewicz,
Sołtysowi Ostrowitego Prymasowskiego p. Grażynie Pilaczyńskiej, Sołtysowi Sokołowa p. Beacie Starczewskiej, Sołtysowi Gaju p. Stanisławowi Janasowi, Sołtysowi Ćwierdzina
- p. Franciszkowi Kozaneckiemu, Sołtysowi
Ruchocinka - p. Henrykowi Szymańskiemu,
Sołtysowi Mąkownicy - p. Janinie
Wędzikowskiej.
Nauczycielom Gimnazjum: p. Arlecie Bekas,
p. Wiesławie Papiewskiej, p. Ilonie Musidlak,
oraz sponsorom.
Podsumowując należy stwierdzić,
że zakładane cele programowe zostały
zrealizowane. Organizowanie takich
przedsięwzięć pomaga aktywizować rodziców
w przedsięwzięcia sportowe. Ponadto pozwala
na zacieśnianie więzi emocjonalnej rodziców
ze swoimi dziećmi poprzez atrakcyjne
spędzanie czasu wolego. Natomiast wyzwolenie
w lokalnej społeczności chęci działania na rzecz
własnego środowiska daje nadzieję na kolejne
wspólne świętowanie.
Agnieszka Kozińska
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WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych - realizacja zadania
„Świat dookoła mnie”

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

„ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ
GMINY WITKOWO, POPRZEZ REWITALIZACJĘ
OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W SKORZĘCINIE - II ETAP”

Program ma charakter profilaktyki drugorzędowej polegaj¹cej na
zdiagnozowaniu poziomu zagro¿enia i podjêciu odpowiednich kroków w celu
zlikwidowania lub zmniejszenia wp³ywu niekorzystnych czynników.

kwalifikowalnych

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

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Mistrzostwa Gminy Gimnazjalistów
w Siatkówce Plażowej
W czerwcu po raz pierwszy w historii odbyły się Mistrzostwa Gminy
Gimnazjalistów w Siatkówce Plażowej. Zawody wzbudziły duże
zainteresowanie dziewcząt i chłopców.

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie, w terminie od
01.04.2011r. do 17.06.2011r., w czasie
pozalekcyjnym odbywały się zajęcia dla
uczniów z klas III a i III b pt.: „Świat dookoła
mnie”, które prowadziły Magdalena Kazecka,
Anna Skurczyńska i Marlena Webner. Ich
celem było kształtowanie umiejętności
wzajemnego komunikowania się uczniów
w sposób nieagresywny, nieraniący innych
i ułatwiający satysfakcjonujące
funkcjonowanie w grupie szkolnej. Dzieci
uczestniczyły w licznych zabawach
integrujących grupę, przestrzegały zasad
ustalonego na początku kontraktu
i kształtowały umiejętność współpracy
w zespole. Uczyły się rozpoznawać uczucia,
nazywać je i kierować w sposób społecznie
aprobowany uczuciami niewygodnymi, takimi
jak złość, smutek. Kształcenie emocjonalne

połączone było z uczeniem konkretnych
umiejętności społecznych tj. samodzielności,
tolerancji, wzajemnej pomocy, zwracania się
w sytuacjach trudnych o pomoc do osób
dorosłych, nawiązywania przyjaźni.
W realizację zamierzonych celów włączone
zostały elementy bajkoterapii. W trakcie zajęć
wykorzystane były pomoce zakupione
z funduszy gminnych. Uczniowie wykonywali
prace plastyczne i zadania w zakupionych
w tym celu zeszytach.
Na zakończenie wypełnili ankietę - arkusz
ewaluacyjny zajęć. Dzieci uczestniczyły
w zajęciach bardzo chętnie, były
zdyscyplinowane, pracowały z dużym
zaangażowaniem i harmonijnie. Dzięki tym
czynnikom efekty naszych wspólnych
przedsięwzięć były bardzo zadowalające.
(mk)

OGŁOSZENIE
W imieniu

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych działającej
przy Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie

Najlepszymi siatkarzami zostali Tobiasz
Miechowicz i Patryk Musielak z ZSP
w Mielżynie. Drudzy byli Dawid Marwitz
i Hubert Mielcarek z Gimnazjum w Witkowie,
a trzecia lokata przypadła Jakubowi
i Dawidowi Kułaga z Mielżyna. Dziewczyny
bardzo dobrze przystosowały się do nowych
warunków gry i nieco innych przepisów niż
klasyczna siatkówka halowa. Mecze były
bardzo wyrównane, co tylko wzmogło emocje.
Po meczach w grupach, wyłoniono

półfinalistów. Zespół Mielżyna I, Wioleta
Pławska i Ewa Wawrzyniak wygrał
z Mielżynem II, Anną Pacholską i Magdaleną
Kiełczewską, a para witkowskiego
gimnazjum, Katarzyna Kiestrzyńska i Edyta
Garczyk pokonały koleżanki ze szkoły, Hanię
Szeszycką i Paulinę Knast. W finale
witkowianki nie dały szans rówieśniczkom
z Mielżyna wygrywając pewnie 2:0. Trzecie
miejsce przypadło Mielżynowi II.
(K.Ch.)
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informuję, że wyjazdy dzieci zakwalifikowanych
na kolonie profilaktyczne odbędą się:
w dniu 25 lipca 2011 r. (poniedziałek),
godz.6,00 - BIAŁY DUNAJEC
w dniu 25 lipca 2011 r. (poniedziałek),
godz.10,00 - SKORZĘCIN
Miejscem zbiórki jest Plac Targowy w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II.
Autobusy będą podstawione 30 minut
przed odjazdem danej grupy dzieci.
Burmistrz
/-/ Krzysztof Szkudlarek

W Muzeum Powstania Warszawskiego

Smaczki, smaki i przysmaki gnieźnieńskiej kuchni

W sobotę 11 czerwca 2011 r. opiekun Grupy Turystycznej „Siedem” p. Tomasz
Majchrzak dla chętnych turystów-gimnazjalistów zorganizował ostatnią
wycieczkę edukacyjną w mijającym roku szkolnym, a celem ich podróży była
wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego.

W miniony piątek w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyły się
eliminacje gminne konkursu pn.: Smaczki, smaki i przysmaki gnieźnieńskiej
kuchni, skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń z terenu
powiatu. Do rywalizacji przystąpiły koła gospodyń z Gorzykowa i Mąkownicy,
które przygotowały pyszne potrawy. Jury długo nie mogło się zdecydować,
komu należy się pierwsze miejsce jednak ostatecznie przyznano je Kołu
Gospodyń Wiejskich z Mąkownicy.

Młodzi gimnazjaliści zapoznali się
z historią wybuchu i przebiegu Powstania
Warszawskiego, które zostało
zaprezentowane w bardzo nowoczesny
sposób. Chodząc po ekspozycji muzealnej
zbierali kartki z kalendarza, na których dzień
po dniu przedstawiono walczących, młodych
obrońców stolicy. Mieli również okazję chodzić
po kanałach, które oddawały nastrój
minionych lat.
Następnie uczniowie wzięli udział
w Pikniku Naukowym, który odbywał się na
terenie muzeum. Zadaniem każdego
uczestnika było rozwiązanie pięciu zadań
związanych z powstaniem (rozszyfrować
meldunek, spotkać się z powstańcami,
wyznaczyć trasę na mapie itp.). W trakcie
pikniku gimnazjaliści mieli okazję
porozmawiać „w cztery oczy” z dwoma
uczestnikami Powstania Warszawskiego,
a owe spotkanie wywarło na nich ogromne
wrażenie.
Po skończonych zmaganiach gimnazjaliści

powrócili do dalszego zwiedzania muzeum,
aby na samym końcu pójść jeszcze raz na
piknik. Tam bowiem, każdy z uczniów
otrzymał nagrodę w postaci gry planszowej
(„Bitwa pod Grunwaldem”, „Krzyżacy”,
„Kocham Polskę”, „Hodowla zwierząt”).
Po trzygodzinnej bardzo ciekawej lekcji
historii uczniowie udali się na dalsze
poznawanie Warszawy. Kolejnym punktem
zwiedzania był Pałac Kultury i Nauki, gdzie
uczestnicy zwiedzili wystawę dotyczącą Karola
Darwina i ewolucji oraz wjechali na 30 piętro
(taras widokowy), aby podziwiać panoramę
stolicy. Następnie udali się na Plac
Piłsudskiego i przed Grób Nieznanego
Żołnierza. Stamtąd przeszli na Krakowskie
Przedmieście (zawitali do Kościoła św. Anny,
gdzie widzieli krzyż związany z katastrofą
smoleńską) i Plac Zamkowy. Dotarli również
na Stary Rynek, gdzie w tłumie turystów
podziwiali pomnik Syrenki. W drodze
powrotnej na dworzec kolejowy dopingowali
uczestników rajdu rowerowego
na zamkniętym „mini-torze”. Warto dodać,
że jednym z uczestników był aktor młodego
pokolenia Rafał Mroczek.
Czas w stolicy upływał bardzo szybko,
pogoda dopisywała. Mimo, iż uczniowie
myślami są już na zbliżających się wakacjach,
to jednodniowa wizyta w Warszawie była
nietypową lekcją, w której chcieliby częściej
uczestniczyć.
(T.M.)

Smaczki, smaki i przysmaki gnieźnieńskiej
kuchni to konkurs kulinarny skierowany do
Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń
z terenu powiatu gnieźnieńskiego, którego
pomysłodawcą jest senator Piotr Gruszczyński.
Celami konkursowej rywalizacji są:
umocnienie więzi społeczności lokalnych,
aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich oraz
prezentacja regionalnej kuchni. Konkurs
przeprowadzany jest w dwóch etapach.
Pierwszym z nich są eliminacje gminne,

specjalnością drużyny, stoisko promocyjne
oraz konkurs gotowania na żywo.
Potrawy przygotowane przez obie drużyny
prezentowały się znakomicie i tak samo
smakowały. Jury, w skład którego weszli:
burmistrz Krzysztof Szkudlarek,
przewodniczący Rady Miejskiej - Bogusław
Mołodecki, dyrektor witkowskiego gimnazjum
- Marian Łukowski oraz Agnieszka Szymańska
- intendentka Przedszkola Miejskiego Bajka,
mogło spróbować takich potraw jak: kasza

w których każda drużyna musi przygotować
jedno danie główne i jeden dowolny wypiek.
Do drugiego etapu przystąpią natomiast
zwycięskie reprezentacje z dziesięciu gmin
powiatu gnieźnieńskiego, które będą
rywalizować o nagrody główne, czyli: Złotą
Łyżkę senatora Piotra Gruszczyńskiego,
możliwość reprezentowania powiatu
w Festiwalu Kuchni Wielkopolskiej, włączenie
najlepszych potraw do menu restauracji w sieci
hoteli Pietrak oraz certyfikat, na podstawie
którego restauratorzy będą mogli posługiwać
się nazwą i recepturą. W drugim etapie poziom
trudności wzrośnie, gdyż ocenie podlegać
będą: trzy rodzaje ciast, danie będące

z grzybami, żurek, ryby po grecku czy placek
marchwiowy. Poziom konkursowych dań był
bardzo wyrównany, a jury długo nie potrafiło
zdecydować komu należy się pierwsze
miejsce. Ostatecznie za smaczniejsze uznano
specjały przygotowane przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Mąkownicy, które będzie
reprezentować gminę Witkowo w drugim
etapie kulinarnej rywalizacji. Burmistrz
przygotował dodatkowo nagrody pieniężne
dla obu drużyn, w wysokości odpowiednio:
300 zł i 200 zł na zakup sprzętu do świetlic
wiejskich w tych miejscowościach.

Małe Bartusie w Skorzęcinie
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizował w piątek 1 lipca
koncert zespołu folklorystycznego.

Na letniej scenie plenerowej w Skorzęcinie
licznie zebranej widowni zaprezentował się
zespół „ Małe Bartusie” z Murzasichle k.

Zakopanego. Charakterystyczny podhalański
folklor, barwne stroje oraz skoczne tańce
bardzo przypadły do gustu widowni.
(S.R.)
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Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

II Międzynarodowe Spotkania Młodych Wokalistów

W dniu 6 czerwca br. Komisja Rewizyjna
zakończyła prace związane
z przygotowaniem wniosku o absolutorium
dla Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta
za 2010r.
W dniach 21, 22 i 27 czerwca br. odbyły się
przedsesyjne posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Opieki Społecznej, Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Porządku Publicznego oraz
Komisji Finansów i Rozwoju SpołecznoGospodarczego Rady Miejskiej. Komisje
zaopiniowały projekty uchwał przygotowane
na czerwcową sesję, a ponadto: Komisja

Koncertem w wykonaniu zaproszonych do udziału w warsztatach gości z Ukrainy
organizator Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie rozpoczął tegoroczne
warsztaty, w których oprócz gości z miasta Uman na Ukrainie udział wzięli
również młodzi wokaliści ze studia piosenki działającego przy OKSiR Witkowo.

- uchwałę Nr VII/60/2011 o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
działek nr 1268/6, 1268/7, 1268/8,
1268/9, 1268/10, 1280/4, 1280/5
w Witkowie;
- uchwałę Nr VII/61/2011 o Statucie Gminy
i Miasta Witkowo;
- uchwałę Nr VII/62/2011 o powołaniu
Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników;
- uchwałę Nr VII/63/2011 o wysokości
i warunkach udzielania bonifikat od opłat
z tytułu przekształcenia wieczystego
użytkowania we własność;

Swietłana Dobrowolska, Nastia Kuliewa,
Marina Czorna i Sasza Bidienko
zaprezentowali się na letniej scenie
plenerowej w Skorzęcinie w ponad 1,5
godzinnym programie zdobywając bardzo
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej

Oświaty podsumowała działalność GminnoMiejskiego Szkolnego Związku Sportowego
i zapoznała się z realizacją Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Komisja Rolnictwa
m.in. zapoznała się z realizacją Programu
Ochrony Środowiska, z realizacją Regulaminu
Utrzymania Czystości i Porządku na terenie
gminy i z informacją o tworzeniu
odnawialnych źródeł energii, a Komisja
Finansów zapoznała się z postępem prac
inwestycyjnych.
W dniu 28 czerwca br. odbyła się kolejna,
VII sesja Rady Miejskiej. Rada wysłuchała
informacji Burmistrza Gminy i Miasta
o działalności międzysesyjnej, informacji
Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
o przygotowaniu Ośrodka do sezonu letniego
oraz informacji Komendanta Komisariatu
Policji o zabezpieczeniu porządku publicznego
w okresie letnim.
Rada Miejska podjęła następujące
uchwały:
- uchwałę Nr VII/59/2011 o powierzeniu
Gminie Orchowo zadania zleconego z zakresu
administracji rządowej;

Holenderski folklor w Skorzęcinie

- uchwałę Nr VII/64/2011 o wysokości opłaty
za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do
rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
- uchwałę od Nr VII/65/2011 dot. obniżki
godzin nauczycielom którym powierzono
stanowiska kierownicze;
- uchwałę Nr VII/66/2011 o zaskarżeniu
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody
Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu;
- uchwałę Nr VII/67/2011 o zaciągnięciu
kredytu długoterminowego;
- uchwałę Nr VI/68/2011 zmieniającą
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata
2011-2020;
- uchwałę Nr VII/69/2011 zmieniającą
budżet gminy i miasta na 2011r.;
- uchwałę Nr VII/70/2011 zatwierdzającą
sprawozdanie finansowe wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy i miasta za 2010r.;
- uchwałę Nr VII/71/2011 udzielającą
Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2010r.
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana
jest na dzień 23 września br.
(B.R.M.)
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duże uznanie zebranej licznie publiczności.
Bardzo wysokie umiejętności wokalne
i estradowe bardzo często nagradzane były
gromkimi brawami.
(S.R.)
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W piątek 24 czerwca Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
zorganizował koncert zespołu tańca ludowego z Utrechtu. 24 tancerzy przy
akompaniamencie 5 osobowej akustycznie grającej kapeli zaprezentowało
kilkanaście holenderskich tańców regionalnych i narodowych.

Prezentację zespołu rozpoczął taneczny
korowód alejkami centrum ośrodka oraz na
molo. Następnie w centrum Ośrodka zespół
zaprezentował się licznie zebranej
publiczności, która bardzo ciepło przyjęła
taneczne i muzyczne umiejętności zespołu jak
również z podziwem przyglądała się

oryginalnym strojom, w których wystąpił
zespół.
Koncert holenderskiego zespołu
zapoczątkował cykl imprez, które OKSiR
będzie realizował w okresie letnim w ramach
projektu pn. „ Letnia scena plenerowa”.
(S.R.)

Zakończenie roku szkolnego w Mielżynie
„Mam nadzieję, że z tej mąki będzie chleb” - powiedziała Dyrektor ZSP w Mielżynie Urszula Potaś żegnając absolwentów
szkoły. Zakończenie roku szkolnego w Mielżynie miało podobnie jak w innych szkołach naszej gminy charakter uroczysty.
Uczniowie III klas ZSP w Mielżynie zakończyli rok szkolny dyskoteką w remizie OSP w gronie rodziców i nauczycieli.

22 czerwca w budynku szkoły. Uczniem roku
w szkole podstawowej została Julia Słowińska
z V klasy, a wśród gimnazjalistów wyróżniono
Agnieszkę Olejniczak. Dyplomy wręczał
przedstawiciel UGiM w Witkowie zastępca
Apel rozpoczął Polonez w wykonaniu
absolwentów. Następnie uczniowie
przedstawili program artystyczny. Po nim

dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy
Romanem Organiściakiem rozdała uczniom,
a także rodzicom nagrody za różnoraką

działalność. Na koniec dyrektor Urszula Potaś
skierowała kilka zdań do rodziców: Mówcie
dzieciom o tej swojej wielkiej miłości, o tym

czego dla nich pragniecie, wspierajcie ich
w marzeniach, a na pewno się to wszystko
spełni. Nie zabrakło łez. Niektórzy chodzili ze

sobą do klasy nawet 12 lat, więc nie ma się co
dziwić. Jednak dyskoteka, ognisko i ciasto
sprawiły, że odchodzący ze szkoły uczniowie
zapomnieli o smutku i łatwiej przyjęli do
wiadomości, że nadszedł czas rozstania i pora
opuścić mury szkoły. Oficjalne rozdanie
świadectw i nagród dla całej szkoły odbyło się

burmistrza Marian Gadziński. Pożegnano
także nauczycieli. Po kilku latach pracy ze
szkoły odeszła Monika Kuster - Walczak.
Ksiądz proboszcz Krzysztof Domagalski oraz
Krzysztof Chołodecki odeszli po rocznym
zastępstwie. Po apelu wszyscy uczniowie udali
się na zasłużone wakacje.
(K.Ch.)

Sukces witkowskiej lekkoatletyki
W dniu 14 czerwca odbył się Ogólnopolski Finał Vena Sport Festiwal 2011
w Łodzi. W zawodach tych prawo startu miały szkolne zespoły sztafetowe,
które zajęły I miejsce w zawodach wojewódzkich dziewcząt i chłopców.
Finaliści wojewódzcy z całego kraju
rywalizowali w biegach rozstawnych - 4 x 100
metrów oraz sztafecie szwedzkiej (100-200300-400). W festiwalu Vena Sport 2011
wystartowało ponad 220 sztafet ze szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Organizatorem
zawodów byli: Łódzki Szkolny Związek
Sportowy, zarząd główny SZS, marszałek woj.
łódzkiego, prezydent miasta Łodzi oraz
fundacja Vena Sport.
Województwo WLKP w sztafecie szwedzkiej
reprezentowali uczniowie Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie, którzy zdobyli
I miejsce w Finale Wojewódzkim w Lesznie.
Adrian Średziński , Mateusz Pietrowski,

Patr yk Sobczyk, Bartosz Lipiński
to zawodnicy, którzy odnieśli historyczny
sukces zajmując II miejsce w Finale
Ogólnopolskim Vena Sport Festiwal 2011
w sztafecie szwedzkiej.
Zmagania zawodników rozpoczęły się
od biegów eliminacyjnych, które wyłoniły
f i n a ł o w e d r u ż y n y. N a s z a e k i p a
zakwalifikowała się do finału z bardzo
dobrym wynikiem, co już wróżyło pasjonujący
finał. I tak właśnie było, po biegu w czasie
2.05.43, bijąc rekord szkoły uczniowie
naszego Gimnazjum zajęli II miejsce
w Mistrzostwach Polski Sztafet. Trenerami
zawodników byli Paweł Piniarski i Krzysztof
Nowiński.

Oprócz pamiątkowego pucharu i medali
zawodnicy otrzymali sprzęt sportowy, oraz
liczne upominki ufundowane przez
sponsorów. Zmęczona, ale bardzo
zadowolona ze swojego wyniku ekipa wróciła
do domu. Jest to niewątpliwie jeden
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z większych osiągnięć sportowych witkowskiej
lekkoatletyki. Mamy nadzieję,
że w przyszłości doczekamy się równie
wspaniałych dokonań naszej witkowskiej
młodzieży.
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sędziowska, w skład której weszli: Gerard
Michalak, Helena Biegalska i Tomasz
Rachelski. Wszyscy uczestnicy przeglądu
wznosili się na wyżyny swoich wokalnych
umiejętności, by zrobić jak największe
wrażenie na jury. Rywalizacja między
uczestnikami była przyjazna, przez
co wszyscy doskonale się bawili i uczestniczyli
we wspólnej zabawie. Miła atmosfera udzieliła
się także przybyłym mieszkańcom Witkowa,
którzy z zaciekawieniem i uśmiechem na
twarzy podziwiali poszczególne występy.
Po blisko trzech godzinach radosnego

śpiewania jury ogłosiło wyniki przeglądu.
W kategorii solistów zwyciężyła Sonia
Kuchowicz z OSP Sokolniki. Wśród zespołów
bezkonkurencyjny okazał się zespół
Semplicze z Lubinia, a w kategorii klubów
seniora wygrał zespół Grzegorzewianki
z Grzegorzewa. Natomiast tytuł laureata XIII
Międzypowiatowego Przeglądu Piosenki
Strażackiej i Złoty Kask jury przyznało
Ognistej Drużynie z OSP Czermin. Wyróżnieni
wokaliści odebrali z rąk burmistrza

pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.
Sonia Kuchowicz dodatkowo została
nagrodzona możliwością darmowego pobytu
w OW Skorzęcin, który ufundował witkowski
OKSiR. Po zakończeniu przeglądu rozpoczęła
się zabawa taneczna przy muzyce zespołu
Problem. O godzinie 23.00 kiedy wszyscy
dobrze bawili się przy dźwiękach muzyki
odbył się pokaz sztucznych ogni.
Oferta programowa przygotowana na
niedzielę również prezentowała się
imponująco. Już o godzinie 7.00 nad Jeziorem
Białym w Skorzęcinie rozpoczęły się zawody

wędkarskie, w których wzięło udział
trzydziestu dwóch zawodników. Po kliku
godzinach zmagań okazało się, że najwięcej
ryb złowił Lech Poborski, drugie miejsce zajął
Tomasz Kowszewicz, a trzecie Michał
Dzikowski. Najlepsi zawodnicy po południu
otrzymali z rąk burmistrza puchary oraz
nagrody. O godzinie 12.00 odbyła się
natomiast uroczysta msza święta w kościele
pw. Św. Mikołaja w Witkowie w intencji
mieszkańców.

Cała moc atrakcji czekała na Witkowian
w niedzielne popołudnie. O 16.30 na Stadionie
Miejskim rozegrano mecz towarzyski
pomiędzy Reprezentacją Witkowskiej Ligi,
a drużyną GKS Vitcovia. Skazywana przez
wielu na porażkę drużyna amatorów
z gminnej ligi dzielnie stawiła czoło piłkarzom
witkowskiego klubu i po godzinie gry
prowadziła 3:0. Jednak pod koniec starcia do
pracy wzięli się gracze Vitcovii, którzy szybko
strzelili kilka bramek. Ostatecznie mecz
zakończył się wynikiem 4:4. O zwycięstwie
zadecydowały rzuty karne, które lepiej
wykonywali gracze Vitcovii, dzięki czemu
wygrali mecz i odebrali puchar z rąk
burmistrza.

Rynkowskiego, na który czekali mieszkańcy
gminy jak i okolicznych miejscowości. Jeden
z bardziej cenionych polskich wokalistów oraz
jego zespół przez półtorej godziny
zaprezentowali największe przeboje z bogatej
dyskografii muzyka. Nie zabrakło takich
hitów jak: Dary losu czy Szczęśliwej drogi już
czas oraz Jedzie pociąg z daleka, które
rozruszały witkowską publiczność. Tłum
zgromadzony na koncercie bawił się
doskonale i gromkimi brawami nagradzał
każdy utwór. Ryszard Rynkowski zapewnił
widzom dawkę dobrej muzyki, która wprawiła
ich w świetny nastrój.
Po koncercie gwiazdy wieczoru scenę
opanował Dj Barley, który serwował

W czasie gdy piłkarze walczyli na boisku
powoli zapełniał się plac targowy, gdzie
rozpoczynał się występ laureatów Przeglądu
Twórczości Dzieci i Młodzieży. Młodzi wokaliści
przez blisko dwie godziny mogli prezentować
swoje umiejętności zgromadzonej
publiczności. Po ich występach druhowie z PSP
Gniezno i witkowskiej OSP Witkowo
przeprowadzili pokaz sprawnościowy.
Następnie na głównej scenie przedstawiciele
władz samorządowych wręczyli nagrody
uczestnikom konkursów: Witkowo moje
miasto i Zostań Mistrzem ortografii.
Nagrodzeni zostali również uczestnicy
zawodów strzeleckich, w których pierwsze
miejsce zdobyła Elwira Lange, drugie Ildefons
Łagodzki, a trzecie Michał Ścigocki.
Kilka minut przed godziną 20.00 plac
targowy zapełnił się praktycznie do ostatniego
miejsca. Wszystko za sprawą koncertu
gwiazdy wieczoru czyli Ryszarda

najbardziej znane przeboje, czym zachęcał
zebranych do dobrej zabawy. Imprezę
taneczną swoim występem urozmaiciła także
Grupa Tańca z Ogniami "Komodo".
Przez całe dwa dni na najmłodszych
mieszkańców czekały także atrakcje
dodatkowe, jak np.: zamek dmuchany,
karuzela, kolejka, wystawa i pokaz sprzętu
żużlowego, wystawa militariów, symultana
szachowa, wystawa modeli Klubu
Modelarskiego "Sokół".
Tegoroczne Dni Witkowa były bardzo
udane na co wskazuje chociażby wysoka
frekwencja na wszystkich imprezach.
Na następną edycję przyjdzie nam czekać
kolejny rok!
Organizatorzy dziękują wszystkim
osobom, które pomogły zorganizować
tegoroczne Dni Witkowa.
(W.D.)

