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Dożynki Gminne Witkowo 2011
W niedzielę 28 sierpnia br. na placu targowym w Witkowie odbyły się dożynki
gminne, podczas których rolnicy podziękowali za tegoroczne plony, a tłumnie
zgromadzeni mieszkańcy korzystali z ciekawych atrakcji zapewnionych
w bogatym programie imprezy.

Obchody święta plonów zainaugurowane
zostały uroczystą mszą świętą w kościele
p.w. św. Mikołaja w Witkowie, podczas której
zgromadzeni podziękowali stwórcy
za tegoroczne zbiory i kolejny rok owocnej
pracy. Po zakończeniu nabożeństwa spod
kościoła wyruszył barwny korowód
dożynkowy prowadzony przez zespół
Poligrodzianie. Rozśpiewany korowód
przemaszerował ulicami miasta na plac
targowy, gdzie odbyła się dalsza część
dożynek.

Uroczystości obrzędowe święta plonów
rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania
Roty, po czym głos zabrał gospodarz dożynek,
czyli burmistrz Gminy i Miasta WitkowoKrzysztof Szkudlarek. - Dożynki to jeden
z najpiękniejszych dni w życiu każdego
rolnika, to czas radości i odpoczynku po
ciężkiej pracy. Okazałe wieńce stojące pod
sceną symbolizują, nie tylko codzienną pracę,
ale także przywiązanie do kultury, która
zawsze była dla rolników bardzo ważna.
Wchodząc na scenę zobaczyłem również
bochny chleba i podziwiając je czułem wielką

radość, że mimo niesprzyjających warunków
udało się zebrać plon, dzięki któremu możemy
być pewni, że tego chleba nie zabraknie.
Wszystkim rolnikom, którzy swoją ciężką
pracą dbają by nie zabrakło jedzenia na
naszych stołach, chciałbym powiedzieć jedno
proste słowo- dziękuję. Wszyscy wiemy jak
ważna jest praca rolnika, jest ona
fundamentem egzystencji każdego człowieka.
Owoce pracy rolników zależą od wielu
okoliczności. Nie znają oni 8- godzinnego dnia
pracy, często pracują całe dnie byśmy mogli

i proboszcza witkowskiej parafii ks. Stanisława Goca, chleby dożynkowe,
którymi podzielili się z zebranymi. Następnie
głos zabrali zaproszeni goście, wśród których
znaleźli się: posłowie: Tadeusz Tomaszewski
i Zbigniew Dolata, przewodniczący Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego - Zdzisław Kujawa,
zastępca prezydenta Gniezna - Rafał

licznych zespołów, które umilały zebranym
pobyt na dożynkach znalazły się m.in.: Zespół
Wokalny Semplicze, Zespół Folklorystyczny
Mielżyniacy, Witkowska Kapela Podwórkowa,
zespół My Młodzi oraz wokaliści ze studia
piosenki OKSiR w Witkowie. O godzinie 17.00
tłum na placu targowym zdecydowanie się
powiększył, gdyż mieszkańcy przybyli by

Spachacz, przedstawiciel starostwa
powiatowego - Alina Kujawska-Matanda,
radna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Krystyna Żok oraz Krzysztof Ostrowskiprzewodniczący Stowarzyszenia Ziemia
Gnieźnieńska.
Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł
czas na dobrą zabawę, o co zadbali artyści,
którzy zaprezentowali się na scenie. Wśród

zobaczyć występ gwiazdy wieczoru Zbigniewa Wodeckiego. Legendarny muzyk
zaprezentował największe przeboje
z przekroju swojej kariery oraz opowiedział
wiele anegdot, które wprawiły zgromadzoną
publiczność w doskonały nastrój. Trwający
blisko półtorej godziny koncert tak bardzo
podobał się zgromadzonym, że nie obyło się
bez bisu, po którym piosenkarz otrzymał od

cieszyć się widokiem chleba na naszych
stołach. Jestem przekonany, że będziemy
czynić wszystko, by tego chleba nie zabrakło
w żadnej witkowskiej, ani polskiej rodzinie mówił Krzysztof Szkudlarek.
Po przemówieniu burmistrza zespół
Poligrodzianie przypomniał zebranym
tradycyjne obrzędy, jakie towarzyszyły
żniwom w zamier zchłych czasach,
a starostowie święta plonów - Pani Krystyna
Kierzek i Pan Zbigniew Malawko, przekazali,
na ręce gospodarzy uroczystości, czyli
burmistr za Kr zysztofa Szkudlarka
cd. str. 16
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Dożynki Wiejskie w Mąkownicy
W sobotę 27 sierpnia br. odbyły się Dożynki Wiejskie zorganizowane przy
wyremontowanej i rozbudowanej świetlicy wiejskiej w Mąkownicy. Dożynki
rozpoczęła Msza Św. odprawiona przez Ks. Biskupa Bogdana Wojtusia
w asyście Ks. Proboszcza Stanisława Goca, Ks. Kanonika Jana Kasprowicza
i Ks. Józefa Wędzikowskiego jako podziękowanie za tegoroczne plony
i poświęcenie odrestaurowanej kapliczki „Matki Boskiej Królowej Świata”.

Odnowiona figura powstała w miejscu
pierwowzoru na placu niegdyś ofiarowanym
bezinteresownie przez Sylwestra
Wędzikowskiego. Zarówno w 1946 r. jak
i w roku bieżącym wszelkie działania
związane z budową a następnie
odrestaurowaniem figury były finansowane
przez mieszkańców Mąkownicy oraz
okolicznych miejscowości.

Kasprowicza, Ks. Józefa Wędzikowskiego,
Radnych Rady Miejskiej w Witkowie, Prezesa
Kółka Rolniczego Bogdana Kasprzyka,
Sołtysów sąsiednich miejscowości,
przedstawicieli lokalnej prasy oraz wszystkich
przybyłych na uroczystość.
Głos zajęli Krzysztof Szkudlarek i Zbigniew
Dolata, którzy podziękowali wszystkim
rolnikom za trud pracy i wysiłek, jaki wkładają

Po Mszy Św. wszyscy przeszli na teren
świetlicy wiejskiej gdzie odbyło się uroczyste
powitanie uczestników dożynek. Sołtys Janina
Wędzikowska powitała zaproszonych gości
w osobach: Posła na Sejm RP Zbigniewa
Dolatę, Krzysztofa Szkudlarka Burmistrza
GiM Witkowo oraz Zastępcę Burmistrza
Mariana Gadzińskiego, Radnego Powiatu
Gnieźnieńskiego Andrzeja Kwapicha,
Ks. Biskupa Bogdana Wojtusia, Proboszcza
parafii p. w. św. Mikołaja w Witkowie Ks.
Stanisława Goca, Ks. Kanonika Jana

w to, aby nikomu nie zabrakło chleba na stole.
Wyrażono wdzięczność za pracowitość,
gospodarność, życzliwość i mądrość, które
dodają wiary w sens podejmowanych często
bardzo trudnych decyzji. Na uwagę i pochwałę
zasłużyli młodzi ludzie, którzy
zaangażowaniem budują i kształtują oblicze
naszej wsi, naszej Ziemi i Ojczyzny.
Następnie rozpoczęły się uroczystości
obrzędowe „Święta Plonów”. Wystąpił Zespół
Wokalny „Semplicze” z Lubinia, który
zatańczył i zaśpiewał dla zgromadzonych

przedstawiając swój bogaty i ciekawy
program, który spotkał się z ciepłym
i radosnym przyjęciem mieszkańców i gości.
Dożynki uświetnił występ Witkowskiej Kapeli

własnego wypieku Pani Małgorzaty Kasprzyk,
poświęcony podczas Mszy Św. Dziękczynnej,
został podzielony wśród uczestników. Dużą
popularnością wśród dorosłych, młodzieży

Podwórkowej, bardzo serdecznie przyjęty
przez zgromadzonych. Pani Sołtys
podziękowała występującym zespołom.
Na podkreślenie zasługują dekoracje na
dożynkach, które z dużym zmysłem

i dzieci cieszyła się loteria fantowa, w której
można był wygrać bardzo ciekawe nagrody
podarowane przez mieszkańców. Gospodarze
Dożynek Wiejskich w Mąkownicy: Janina
Wędzikowska sołtys, Małgorzata Kasprzyk

artystycznym przygotowane zostały przez
chętnych mieszkańców Mąkownicy pod
kierownictwem Pana Damiana Zawodnego.
Przez cały czas uroczystości dużym
zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane
stoiska z: napojami, typowym jadłem wiejskim
w postaci chleba, smalcu, ogórków kiszonych,
kiełbasy, wypieków własnych przygotowanych
przez gospodynie z Mąkownicy. Chleb

członek Rady Sołeckiej, Piotr Jakubowski
członek Rady Sołeckiej, Franciszek
Wędzikowski rolnik Mąkownicy zadbali
szczególnie o dobrą zabawę dla wszystkich.
Po głównych obrzędach rozpoczęły się tańce.
Gości bawił zespół „KONTRAST”. Wszyscy
uczestnicy Dożynek integrowali się przy
wspólnym poczęstunku i dobrej zabawie.
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II Turniej ORLIKA o Puchar Premiera Donalda Tuska w Piłce Nożnej na Sztucznej Trawie
W dniach 8 - 9 września 2011 roku na boisku wielofunkcyjnym ORLIK-2012
w Witkowie odbył się turniej gminny, w którym wzięły udział szkoły
podstawowe z terenu Gminy Witkowo.

Organizatorem II Turnieju jest SZS
„WIELKOPOLSKA” na zlecenie Ministerstwa
Sportu i Turystyki, a partnerami i sponsorami PZU i PKN ORLEN przy bezpośrednim wsparciu
samorządu gminnego.
W turnieju wzięli udział uczniowie
z roczników: 1998-1999 oraz 2000-2001.
Turnieje rozegrano systemem „każdy
z każdym”.
Rocznik 2000 - 2001
W wyniku rozegrania sześciu meczy
wyłoniono najlepsze zespoły :
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Witkowo
pkt. 9 - bramki 17 - 3

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 Witkowo
pkt. 6 - bramki 13 - 2
3. M K S Wiekowo
pkt. 3 - bramki 4 - 14
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Mielżyn
pkt. 0 - bramki 2 - 19
Rocznik 1998 - 1999
W wyniku rozegrania sześciu meczy
wyłoniono najlepsze zespoły :
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Mielżyn
pkt. 7 - bramki 17 - 3
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 Witkowo
pkt. 6 - bramki 8 - 9
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3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Witkowo
pkt. 3 - bramki 8 - 5
4. Szkoła Podstawowa w Gorzykowie
pkt. 0 - bramki 3 - 19
Na podsumowaniu rozgrywek wszystkim
drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy
oraz koszulki ufundowane przez partnerów
i sponsorów turnieju. Gminę Witkowo
w kolejnej rundzie turnieju będą
reprezentować: rocznik 2000 - 2001 drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2
w Witkowie, rocznik 1998 - 1999 - Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie.
W dniu 14 września 2011 roku na boisku
wielofunkcyjnym ORLIK-2012 w Witkowie
rozegrano Finał Rejonowy dla roczników 1998
- 1999, w którym wzięły udział zespoły z gmin
: Witkowo, Gniezno, Mieleszyn i Wągrowiec.

Najlepsza drużyna z tego turnieju będzie
uczestniczyć w dalszych rozgrywkach, już na
szczeblu wojewódzkim.
W wyniku rozegrania sześciu meczy
wyłoniono najlepsze zespoły :
1. Gimnazjum Nr 4 Gniezno
9 pkt. bramki - 16 - 1
2. Szkoła Podstawowa Damasławek
6 pkt. bramki - 7 - 5
3. Gimnazjum Mieleszyn I
3 pkt. bramki - 3 - 4
4. Zespól Szkolno-Przedszkolny Mielżyn
0 pkt. bramki - 0 - 16
Wszystkim zespołom uczestniczącym
w Turnieju Rejonowym władze samorządowe
Gminy i Miasta Witkowo ufundowały
pamiątkowe puchary.
(S.A.)

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie …
Wakacje, udane czy nie, pozostają już tylko w naszych wspomnieniach. 1 września, w nowej scenerii, zainaugurowaliśmy
rok szkolny 2011/2012. Dyrektor szkoły, Anna Pawluk, powitała wszystkich bardzo serdecznie.

W sposób szczególny, oczywiście,
najmłodszych - uczniów klas pierwszych i ich
rodziców. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć
naszego absolwenta Mateusza Pawłowskiego,
którego pożegnaliśmy w dniu 16 sierpnia.
Delegacja młodzieży z opiekunem udała się
pod pomnik Powstańców Wielkopolskich, aby
złożyć wiązankę kwiatów z racji 72 rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
Dla Pani Dyrektor, Anny Pawluk, to nie
tylko kolejny początek roku, ale też jubileusz
35 - lecia pracy zawodowej i 20 - ta
inauguracja roku szkolnego. Z tej okazji

otrzymała życzenia oraz kwiaty od
pracowników szkoły, uczniów i Rady Rodziców.
Dziękując za pamięć podkreśliła, że ta praca
przynosi Jej satysfakcję i jest szczęśliwa, że po
raz 20, w dobrym zdrowiu, mogła jako
dyrektor rozpocząć rok szkolny. W głosie
Jubilatki słychać było wzruszenie. Życzyła też
wszystkim samych sukcesów w nowym roku
szkolnym, a nawiązując do słów Minister
Edukacji życzyła, aby przez naukę, każdy na
miarę możliwości, rozbudzał, rozwijał
i pielęgnował swoje pasje.
(ab)

„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.
Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek
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Delegacja OSP gościła w zaprzyjaźnionej gminie niemieckiej Am Dobrock
Na zaproszenie Pani Bettiny Galliant - Burmistrz Zbiorczej Gminy Am Dobrock
w dniach 9 - 11.09.2011 r. delegacja naszej gminy gościła w zaprzyjaźnionej
gminie niemieckiej Am Dobrock. Celem wizyty był udział w obchodach 85-tej
rocznicy powstania orkiestry strażackiej w miejscowości Oberndorf.

W skład delegacji weszli: dh Aleksander
Gadziński - Honorowy Prezes OSP Mielżyn,
dh Wiesław Goll - W-ce Prezes Zarządu
MG ZOSP i Prezes ZOSP w Kołaczkowie, dh

Wojciech Wendland- naczelnik OSP Skorzęcin,
dh Tomasz Rachelski, dh Jarosław Drajer, dh
Arkadiusz Machyński - OSP Witkowo, Marian
Marciniak- radny, sołtys Sołectwa Gorzykowo
i Michał Bocheński - tłumacz.

ściągnięciem innej jednostki pływającej
z mielizny. Uświetnieniem tego dnia były
obchody Jubileuszu orkiestry w Oberndorf.

drogowego. Na zakończenie pobytu Wiesław
Goll uhonorował naczelników straży
wchodzących w skład gminy Am Dobrock

W czasie głównej części uroczystości
Kapelmistrz otrzymał od nas pamiątkowy
grawerton pr zekazany za naszym
pośrednictwem przez Burmistrza Gminy i
Miasta Witkowa Krzysztofa Szkudlarka.

pamiątkowymi statuetkami, Podziękował za
zaangażowanie i wkład pracy
w przygotowanie tak miłego i atrakcyjnego
programu pobytu naszej delegacji oraz
zapewnił, że dołożymy wszelkich starań, by

W niedzielę, w godzinach porannych,
mieliśmy okazję zobaczyć ćwiczenia bojowe
OSP Cadenberge w zakresie ratownictwa

delegacje, które będą odwiedzały Gminę
Witkowo czuły się równie zadowolone.

W czasie pierwszego dnia zwiedzaliśmy
remizę OSP Neuhaus. Przedstawiono nam
historię powstania tej jednostki aż po dzień
dzisiejszy. Następny dzień obfitował w wiele

atrakcji. Zwiedzaliśmy remizę strażacką
w bazie lotniczej Nordholz, następnie
odbyliśmy rejs okrętem ratowniczym
w Cuxhaven, w czasie którego mieliśmy
okazję zobaczyć akcję ratowniczą związaną ze
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Awans zawodowy nauczycieli
Dnia 25 sierpnia 2011r. odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie
postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego
Wniosek o wszczęcie postępowania
egzaminacyjnego złożyło 3 nauczycieli
kontraktowych, którzy ubiegali się o
stopień awansu nauczyciela
mianowanego;
1. Pani Anna Brząkowska - nauczyciel języka
niemieckiego w Gimnazjum im. A. Borysa
w Witkowie,
2. Pani Hanna Pustelnik - nauczyciel muzyki
i wychowawca świetlicy w Szkole
P o d s t a w o w e j N r 2 i m . p o r.
M. Kalinowskiego w Witkowie,
3. Pani Małgorzata Łączna - nauczyciel
nauczania zintegrowanego w świetlicy
w Szkole Podstawowej Nr 2 im. por.
M. Kalinowskiego w Witkowie.
W związku z tym Burmistrz GiM Witkowo
powołał Komisję Egzaminacyjną w składzie:

 Marian Gadziński - przewodniczący przedstawiciel organu prowadzącego,

 Mirosława Abreu - Diaz - przedstawiciel
organu sprawującego nadzór
pedagogiczny,

 dyrektor danej placówki oświatowej,

 dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej
przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.
Komisje Egzaminacyjne po
przeprowadzeniu egzaminu, podczas którego
nauczyciele prezentowali swój dorobek
zawodowy oraz odpowiadali na pytania
członków komisji uznały, że wszyscy w/w zdali
egzamin na stopień nauczyciela
mianowanego.

Postępowanie egzaminacyjne dla
nauczycieli kontraktowych ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego
odbywa się w następujący sposób:
1. W pierwszej kolejności dokonuje się
analizy formalnej dokumentacji.
2. W przypadku, gdy wniosek oraz
dokumentacja spełniają wymogi
formalno-prawne przeprowadza się
dalsze postępowanie egzaminacyjne.
3. W czasie egzaminu nauczyciel dokonuje
prezentacji własnego dorobku
zawodowego oraz odpowiada na pytania
członków komisji dotyczące między
innymi: dorobku zawodowego,
znajomości przepisów dotyczących
systemu oświaty itp.
4. Każdy z członków komisji ocenia
spełnianie przez nauczyciela wymagań
niezbędnych do uzyskania stopnia
awansu zawodowego, według punktowej
skali od 0 do 10 punktów.
5. Komisja egzaminacyjna podejmuje
rozstrzygnięcia w obecności co najmniej
2/3 składu osobowego swoich członków.
6. Jeżeli średnia arytmetyczna punktów
wynosi co najmniej 7 egzamin uznaje się
za zakończony wynikiem pozytywnym.
Po spełnieniu tych warunków komisja
egzaminacyjna wydaje nauczycielowi
zaświadczenie o wyniku egzaminu.
Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Pani Anna Brząkowska

Pani Hanna Pustelnik

Pani Małgorzata Łączna

WSPÓLNIE UCZYMY DZIECI I MŁODZIEŻ, JAK ŻYĆ ODPOWIEDZIALNIE!!!
Gmina i Miasto WITKOWO w 2011 roku przystąpiła do Ogólnopolskiej
11. Edycji Akcji Edukacyjno-Profilaktycznej „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”,
w której bierze udział ponad 1000 miast i gmin z całego kraju.
Partnerami akcji są m.in.: Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu
i Turystyki, Komendant Główny Policji oraz
Polski Związek Lekkiej Atletyki.
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.

W ramach pierwszego etapu kampanii
odbyło się 6 konkursów indywidualnych.
Wśród laureatów znaleźli się również
przedstawiciele naszej Gminy, którzy
otrzymali od organizatorów gry planszowe
„Zostań Superbohaterem”. Są to:.
1. Sonia Jankowska i Karol Woźniak SP Gorzykowo;
2. Kinga Kubasik - SP Nr 3 Witkowo;
3. Krystyna Kozińska i Mikołaj Jałoszyński Gimnazjum Witkowo.
Nagrody zostały wręczone w/w uczniom
przez Dyrektorów Szkół na uroczystych
apelach rozpoczynających rok szkolny
2011/2012.
(S.A.)
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Dopłaty do kredytów
na kolektory słoneczne

Sprzątanie świata - Polska 2011

W celu ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji
energii cieplnej ze źródeł odnawialnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił Program Priorytetowy polegający na
możliwości uzyskania dotacji na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
na kolektory słoneczne.

Dopłaty udzielane są dla osób fizycznych
i wspólnot mieszkaniowych na zasadach
określonych w w/w programie, który określa
m.in. wysokość dotacji, terminy składania
wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru
przedsięwzięć, a także wskazuje koszty
kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą
być objęte kredytem. Kredyty z dotacją
NFOŚiGW udzielane są przez banki na
podstawie umów o współpracy. Lista banków,
które zawarły umowy o współpracy
z NFOŚiGW znajdują się na stronie
internetowej NFOŚiGW. Dotacja na realizację
przedsięwzięcia wynosi 45% kosztów
kwalifikowanych inwestycji.
Postępowanie przy udzielaniu dotacji
NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału
kredytu bankowego:
1. Wnioskodawca składa w banku wniosek
o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem
o kredyt (formularze wniosków udostępnia
bank). Do wniosku dołącza się niezbędną
dokumentację określoną w Programie.
2. Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt
z dotacją oraz pisemną umowę
z Wykonawcą. Od tego momentu może
przedkładać w banku faktury do zapłaty
Wykonawcy z kredytu, zgodnie
z podpisaną umową z bankiem.
3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia
Kredytobiorca i Wykonawca podpisują
protokół końcowego odbioru
przedsięwzięcia i przekazania do
eksploatacji.
4. Kredytobiorca przedkłada w banku,
w terminie nieprzekraczającym 30 dni od
zrealizowania przedsięwzięcia wymagane
dokumenty.

5. Bank po wypłaceniu całości kredytu na
koszty kwalifikowane (bezgotówkowym
zapłaceniu faktur) i ewentualnym
przeprowadzeniu kontroli realizacji
przedsięwzięcia, w terminie
nieprzekraczającym dwóch miesięcy od
otrzymania protokołu końcowego odbioru
(a w przypadku nowo wybudowanego
budynku mieszkalnego oświadczenia
o zamieszkaniu w tym budynku),
występuje do NFOŚiGW o środki na dotację
na częściową spłatę kwoty kredytu.
6. Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na
rachunek banku w terminie 30 dni od dnia
otrzymania kompletnego i prawidłowo
sporządzonego wystąpienia o środki na
dotacje.
7. Bank przekazuje dotację na rachunek
kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału
kredytu w terminie nie przekraczającym
dwóch dni roboczych od dnia otrzymania
dotacji z NFOŚiGW.

Hasło tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata - Polska”, która została
przeprowadzona w dniach 16-18 września br. brzmi:
„Lasy to życie - chrońmy je”.
W ten sposób Fundacja „Sprzątanie
Świata-Polska” i Fundacja Nasza Ziemia
włączają się w obchody Międzynarodowego
Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ.
Lasy to zielone płuca świata - nie tylko
wytwarzają tlen i redukują poziom dwutlenku
węgla, ale także są doskonałym filtrem dla
zanieczyszczeń powietrza. Ich zwarte systemy
korzeniowe ochraniają glebę i zatrzymują
w niej ogromne ilości wody, która jest
równocześnie oczyszczana ze szkodliwych
związków. Lasy magazynując wodę
ograniczają ryzyko występowania powodzi
oraz łagodzą klimat. Znana jest również
lecznicza funkcja lasów - mniejsza ilość
bakterii na terenach leśnych i czyste powietrze
są doskonałą terapią dla osób mających

problemy ze zdrowiem, w szczególności
z drogami oddechowymi. Sam fakt
przebywania w lesie poprawia nasz nastrój,
samopoczucie oraz dostarcza energii witalnej.
Zachowując czystość w lesie, ograniczając
ilość dzikich wysypisk i odpadów
stwarzających zagrożenie - dbamy o to, aby
zachować naturalne warunki środowiskowe,
zapewniające trwałość drzewostanów
i ograniczające występowanie
niebezpiecznych sytuacji (np. pożary).
Przy organizacji akcji sprzątania
zachęcamy do kontaktu z Nadleśnictwami,
Kołami Łowieckimi i Wędkarskimi.
Zachęcamy do przyłączenia się do
następnej akcji sprzątania.
źródło: www.sprzatanie.naszaziemia.pl.

Szczegółowe informacje na temat
możliwości i warunków uzyskania
kredytu z dotacją NFOŚiGW oraz
wzory wniosków można uzyskać
w placówkach współpracujących
banków.
Dodatkowych informacji
o zasadach, warunkach i procedurze
ubiegania się o dotacje do kredytów
bankowych na kolektory słoneczne
udziela Zespół ds. Banków pod nr tel:
(22) 45 90 964, fax: (22) 45 90 776,
e-mail: oze3@nfosigw.gov.pl oraz na
stronie internetowej NFOŚiGW:
www.nfosigw.gov.pl.
Zapraszamy
do skorzystania z Programu.
źródło: www.nfosigw.gov.pl
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ mgr inż. Krzysztof Szkudlarek
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Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniach 20 i 21 września 2011r. zostały wywieszone
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE I MIEŚCIE WITKOWO,
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Konkurs plastyczny

Zajęcia i warsztaty

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza
do udziału w konkursie plastycznym pn. „Moje wakacyjne
wspomnienia”.

OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI ZAPRASZA
DO UDZIAŁU W CYKLICZNYCH WARSZTATACH
Początek warsztatów od 3 października 2011
Warsztaty fotograficzne
Prowadzący - Przemysław Degórski
Forma cykliczna - raz w miesiącu
Uczestnicy - wiek od lat 12
Wpisowe - 5 zł miesięcznie
Pracownia plastyczna
Prowadzący - Krzysztof Żok
Forma cykliczna - 2 godziny tygodniowo
Uczestnicy - wiek od lat 9
Wpisowe - 10 zł miesięcznie
Warsztaty taneczne
Prowadząca - Marietta Kuźniewska
Forma cykliczna - 1 godzina tygodniowo
Uczestnicy - podział na grupy wiekowe I grupa od 8 do 12 lat
II grupa od 13 do 15 lat,
III grupa powyżej lat 15
Wpisowe - 10 zł miesięcznie
Warsztaty teatralne
Prowadząca - Barbara Nowakowska
Forma cykliczna - 2 godziny tygodniowo
Uczestnicy - od lat 13
Wpisowe - 5 zł miesięcznie
Pracownia muzyczna
Prowadzący - Michał Bocheński,
Franciszek Piasek, Damian Paterek
Gitara klasyczna
Forma cykliczna - 1 godzina tygodniowo
Uczestnicy - wiek od lat 10
Gitara elektryczna
Forma cykliczna - 1 godzina tygodniowo
Uczestnicy - wiek powyżej 15 lat
Instrumenty klawiszowe
Forma cykliczna - 1 godzina tygodniowo
Uczestnicy - wiek od lat 10
Wpisowe - 10 zł miesięcznie
Warsztaty dziennikarskie
Prowadząca - Anna Muszyńska
Forma cykliczna - 1 godzina tygodniowo
Uczestnicy - od lat 13
Wpisowe - 5 zł miesięcznie
Mali Polanie
Prowadzący - Maciej Kuźniewski
Forma cykliczna - 2 godziny tygodniowo

Uczestnicy - wiek 6 do 14 lat
Wpisowe - 10 zł miesięcznie

Prace plastyczne wykonane w dowolnej
technice plastycznej dostarczyć można do
siedziby OKSiR w Witkowie przy ul. Sportowej
15 do dnia 8 października 2011.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15
października, a najlepsze prace nagrodzone
zostaną rzeczowymi upominkami.

Aikido
Forma cykliczna - 1 godzina tygodniowo
Uczestnicy - wiek od 5 do 8 lat (grupa min.
15 osób)
Wpisowe - 50 zł miesięcznie
Capoeira
Prowadzący - Krzysztof Moszyk
Forma cykliczna - 1 godzina tygodniowo
Uczestnicy - wiek od lat 7 do 12 (grupa min.
15 osób)
Wpisowe - 40 zł
Fitness
Prowadząca - Agnieszka Kownacka
Forma cykliczna - 1 godzina tygodniowo
Uczestnicy - osoby dorosłe
Wpisowe - do ustalenia (w zależności od
ilości uczestników)

(S.R.)

Zajęcia umuzykalniające
z elementami rytmiczno - tanecznymi
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie informuje
rodziców dzieci w wieku od 4 do 6 lat o możliwości dokonania
zapisu dziecka do udziału w zajęciach umuzykalniających
z elementami rytmiczno - tanecznymi.
Zapisy prowadzone będą do 30 września pod nr tel 61 477 92 77 lub oksir@skorzęcin.net.pl.
Informacje www.oksir.witkwo.pl
(S.R.)

Forma taneczno - gimnastyczna
Prowadząca - Maria Kwaśnik
Forma cykliczna - 1 godzina tygodniowo
Uczestnicy - osoby dorosłe
Wpisowe - do ustalenia (w zależności od
ilości uczestników)
Tenis ziemny
Prowadząca - Aneta Szeming
Forma cykliczna - 2 godziny tygodniowo
Uczestnicy - od lat 8
Wpisowe - 50 zł miesięcznie
Tenis stołowy
Forma cykliczna - 2 godziny tygodniowo
Uczestnicy - od lat 8
Wpisowe - 10 zł
Klub Seniora
Sekcja turystyczno - krajoznawcza
Forma okazjonalna
Uczestnicy - członkowie Klubu Seniora
Sekcja kulturalno - oświatowa
Forma okazjonalna
Uczestnicy - członkowie Klubu Seniora
Wpisowe - do ustalenia (w zależności od
ilości uczestników)
(S.R.)

SPOTKANIA INFORMACYJNO - ORGANIZACYJNE PRZEPROWADZONE BĘDĄ
W TERMINIE OD 26 WRZEŚNIA DO 30 WRZEŚNIA 2011.
Informacje pod nr tel 61 477 92 77, oksir@skorzęcin.net.pl, www.oksir.witkwo.pl.
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Informacje Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
Oddział Gniezno, działający na terenie Gminy i Miasta Witkowo
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce powstało w 1864 roku i realizuje swoje cele statutowe,
do których należą m. in. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia
ochroną i otoczenia opieką oraz kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
Działacze Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na terenie Gminy i Miasta Witkowo to p. Aneta Szeming oraz p. Kamilla Janke.
Nasze zadania to:
• edukacja społeczeństwa w szerokim zakresie: od humanitarnego traktowania zwierząt po sprzątanie po swoich psach,
• bezpośrednia pomoc zwierzętom wolnożyjącym, porzuconym czy maltretowanym,
• pozyskiwanie tzw. opiekunów tymczasowych ,
• organizowanie zbiórek karmy, starych kocy, swetrów, polarów, zabawek - czyli tzw. darów dla schronisk lub zwierząt
objętych nadzorem TOZ,
• poszukiwanie sponsorów zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt wiejskich i wolnożyjących kotów,
• ścisła współpraca z innymi organizacjami i fundacjami pro- zwierzęcymi,
• interwencje.
Osoby chętne do współpracy lub pomocy prosimy o kontakt pod nr tel.: 797 099 817.
Warunkiem współpracy jest ukończone 18 lat.

Informacja dla mieszkańców
o przystąpieniu
do opracowania Gminnej
Ewidencji Zabytków
dla Gminy i Miasta Witkowo
Informuję o przystąpieniu w miesiącach wrzesień grudzień br. do opracowania Gminnej Ewidencji
Zabytków dla Gminy i Miasta Witkowo.
Opracowanie ewidencji zabytków polega na
wykonaniu kart adresowych zabytków nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków oraz zabytków
znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji
zabytków.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Gniezno

Każda karta adresowa zabytku składa się z części
fotograficznej i opisowej zabytku. W tym celu Wykonawca
ewidencji zabytków będzie dokonywał wstępu na nieruchomości
objęte ewidencją, aby wykonać dokumentację opisową
i fotograficzną zabytku.
Wykonawcą zadania jest zespół pod kierownictwem Pana
Włodzimierza Dopierały z Konina.
W związku z powyższym proszę o możliwość udostępnienia
zabytku Wykonawcy zadania przy realizacji w/w czynności.
Jednocześnie informuję, że wykaz nieruchomości objętych
Gminną Ewidencją Zabytków jest do wglądu w tut. Urzędzie,
pok. nr 15 - inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek
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OGŁOSZENIE
„Senior na czasie”

Zapraszamy do udziału
w kursach komputerowych!!!
Projekt skierowany jest do 140
pracowników mikro i małych przedsiębiorstw
z Wielkopolski, którzy na dzień rozpoczęcia
udziału w szkoleniu ukończyli 45. rok życia.
Do projektu rekrutowani mogą być wyłącznie
pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę, a także właściciele i współwłaściciele
firm.
W ramach projektu przewidziano do
realizacji następujące tematy szkoleń 40
godz. (5 dni po 8 godz.) : Podstawy obsługi
komputera,użytkowanie komputerów
6 godz., przetwarzanie tekstów 4 godz.,
arkusze kalkulacyjne 4 godz., internet dla
wszystkich 8 godz., usługi w sieciach: e-mail,
bankowość internetowa, aukcje 7godz.,
komunikatory internetowe, czat, fora 5 godz.
Przewidywany termin szkoleń:
sierpień/ wrzesień 2011r.
Szkolenie zostanie dodatkowo wzbogacone
modułem "e-learningu" w wymiarze 28 godzin
dla każdej osoby. Łącznie każde szkolenie
liczyć będzie 68 godzin zajęć. Szkolenia
zakończą się egzaminem na Międzynarodowy
Certyfikat ECCC. Trener zapozna beneficjenta
z obsługą komputera, teorię wesprą zajęcia
praktyczne oraz kursy on-line. W e-learningu
znajdą się ćwiczenia sprawdzające po
określonej partii materiałów - przygotowujące
beneficjenta do egzaminu. Beneficjenci będą
mogli skorzystać ze zdalnych konsultacji
10h/tyg. za pomocą narzędzi Platformy Elearningowej (wideokonferencji, forum,
czatu), które poprowadzi ekspert ds.
kształcenia zdalnego w celu wyjaśnienia
wątpliwości podczas pracy z e-learningiem.
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, BO WARTO!!!!
Projekt skierowany jest do osób
zatrudnionych w mikro i małych
przedsiębiorstwach, w wieku 45+,
zamieszkujących woj. wielkopolskie.
Szkolenia bezpłatne będą odbywały się
w godzinach pracy (8 godz. x 5 dni = 40
godz.+ 28 godz. e-learningu, wówczas okres
spędzony na szkoleniu jest zaliczany jako
opłata) lub poza godzinami pracy w weekendy
( wtedy koszt szkolenia wyniesie ok. 350
zł/os.). Właściciele firm mogą wziąć udział
w szkoleniach jedynie w formie odpłatnej wg
nowych wytycznych pomocy publicznej.
Kontakt: BIURO PROJEKTU, ul. Prusa 13/4,
60-819 Poznań tel. +48 68 45 10 888,
tel. + 48 61 843 21 14,
email: projekty_ue@4system.com
http://www.4system.pl/komputerbezbarier
ZAPEWNIAMY FACHOWE DORADZTWO,
PROFESJONALNE SZKOLENIA, MIĘDZYNARODOWY
CERTYFIKAT ECCC, ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU,
CATERING, MATERIAŁY SZKOLENIOWE

OGŁOSZENIE

GARG pomoże Tobie w pozyskaniu dotacji
Informujemy, że w dniu 26 sierpnia został ogłoszony termin naboru do działania 312 Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski można składać od 26 września do 7 października 2011

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju
Gospodarczego świadczy bezpłatne usługi
informacyjne w zakresie pozyskiwania
środków w ramach działania 312 Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Podejmujemy także współpracę
z Wnioskodawcami w ramach przygotowania
kompletu dokumentów niezbędnych do
pozyskania wsparcia!
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA
ZAINTERESOWANYCH WNIOSKODAWCÓW
Dla kogo pomoc?

 osoby fizyczne, osoby prawne podejmujące lub prowadzące działalność
gospodarczą,

 spółki prawa handlowego nieposiadające
osobowości prawnej, wspólnicy spółek
cywilnych - prowadzące(y) działalność
gospodarczą,

 Wnioskodawca posiada status
mikroprzedsiębiorcy (Mikroprzedsiębiorstwo
jest firmą zatrudniającą mniej niż 10
pracowników, a jej roczny obrót lub całkowity
bilans roczny nie przekracza 2 mln euro),

 siedziba lub oddział lub miejsce
zamieszkania pr zedsiębiorcy oraz,
w przypadku operacji związanych z budową,
przebudową, remontem połączonym
z modernizacją, wyposażeniem lub
zagospodarowaniem nieruchomości objętych
operacją - miejsce położenia nieruchomości,
znajdują się w miejscowości należącej do
gminy:

wiejskiej,

miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast
liczących powyżej 5 lub 20 tys.
mieszkańców, lub

miejskiej, z wyłączeniem miejscowości
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
Co jeszcze trzeba wiedzieć?
Pomoc może być przyznana na operacje
obejmujące wyłącznie inwestycje związane
z podejmowaniem lub wykonywaniem

działalności gospodarczej, jeśli m.in.:

 operacja jest uzasadniona ekonomicznie,

 operacja spełnia wymagania wynikające
z obowiązujących przepisów prawa, które
mają do niej zastosowanie,

 biznes plan przewiduje utworzenie co
najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest
zakresem rzeczowym operacji,

 w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających
złożenie wniosku o przyznanie pomocy
wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach
działania Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienie,
objętego Programem Operacyjnym „Kapitał
Ludzki, 2007-2013”,

 operacja nie jest finansowana z udziałem
innych środków publicznych,

 planowana wysokość kosztów
kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 20
tys. zł.
Jakie rodzaje działalności kwalifikują
się do wsparcia?
Lista działalności gospodarczych, na które
można otrzymać pomoc obejmuje około 400
pozycji. ARiMR może przyznać pomoc
podmiotom wykonującym bądź
podejmującym wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie:

 usługi dla gospodarstw rolnych lub
leśnictwa,

 usługi dla ludności,

 sprzedaż hurtowa i detaliczna,

 rzemiosło lub rękodzielnictwo,

 roboty i usługi budowlane oraz
instalacyjne,

 usługi turystyczne oraz związane ze
sportem, rekreacją i wypoczynkiem,

 usługi transportowe,

 usługi komunalne,

 przetwórstwo produktów rolnych lub
jadalnych produktów leśnych,

 magazynowanie lub przechowywanie
towarów,
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 wytwarzanie produktów energetycznych
z biomasy,

 rachunkowość, doradztwo lub usługi
informatyczne.
Jakie koszty uznane są za
kwalifikowane?
Zakres kosztów kwalifikowanych,
tj. mogących podlegać refundacji (możliwa
częściowa zaliczka), obejmuje m.in. koszty:

 budowy, przebudowy lub remontu
połączonego z modernizacją niemieszkalnych
obiektów budowlanych oraz nadbudowy,
przebudowy lub remontu połączonego
z modernizacją istniejących budynków
mieszkalnych;

 zagospodarowania terenu;

 zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi,
wyposażenia i sprzętu;

 zakupu sprzętu komputerowego
i oprogramowania służącego wsparciu
podejmowanej lub rozwijanej działalności
nierolniczej;

 zakupu środków transportu,
z wyłączeniem zakupu samochodów
osobowych przeznaczonych do przewozu
mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).
Jaka jest forma, poziom i wysokość
pomocy?
Pomoc udzielana jest w formie refundacji
maksymalnie 50% poniesionych kosztów
kwalifikowanych operacji (możliwe jest
pozyskanie zaliczki w kwocie
nieprzekraczającej 50% wartości pomocy).
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej
jednemu beneficjentowi w okresie realizacji
Programu nie może przekroczyć:

 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan
operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1
i mniej niż 2 miejsc pracy,

 200 tys. zł - co najmniej 2 i mniej niż 3
miejsc pracy,

 300 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy,
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Gnieźnieńska Agencja
Rozwoju Gospodarczego
ul. Rynek 10/1, 62-200 Gniezno
tel. 614264534
mail: dotacje@garg.pl
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Wyniki zawodów sportowych rozgrywanych w ramach Dożynek Gminnych Witkowo 2011
Tak jak co roku z okazji Gminnego święta plonów odbyły się turnieje piłki
nożnej i zawody strzeleckie, których laueaci zostali nagrodzeni pucharami
i sprzętem sportowym.Zawodom tym towarzyszyły duże emocje zarówno
grających jak i kibiców.

Turniej piłki nożnej na sztucznej trawie
odbył się na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w Witkowie. W turnieju wystartowało 6

W wielkim finale po bardzo dobrej grze
drużyna Osiedla Nr 4 pokonała Sołectwo
Ćwierdzin w stosunku 2 - 0 po dwóch
bramkach najlepszego strzelca zespołu
Damiana Banaszaka i ostatecznie została
zwycięzcą turnieju. W meczu o zajęcie 3 - 4
miejsca w turnieju Sołectwo Kamionka

w halowej piłce nożnej, które odbędą się w hali
sportowej przy Gimnazjum.
W ramach obchodów GMINNYCH
DOŻYNEK Liga Obrony Kraju w Witkowie
zorganizowała zawody strzeleckie z broni
pneumatycznej. W zawodach wystartowało
łącznie 40 zawodników i zawodniczek.

pokonało Sołectwo Jaworowo w stosunku 5 - 3.
Podsumowania mistrzostw dokonano podczas
trwania uroczystości obchodów GMINNYCH
DOŻYNEK na Targowisku Miejskim. Trzy
pierwsze drużyny otrzymały pamiątkowe
dyplomy, puchary oraz piłki nożne, a
pozostałe startujące zespoły otrzymały
pamiątkowe dyplomy i piłki nożne, które
wręczył Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof
Szkudlarek. Pokonane zespoły już
zapowiedziały odpowiednie przygotowanie
się do następnych mistrzostw, tym razem

W konkurencji mężczyzn wyniki
przedstawiają się następująco: I miejsce Petelski Mariusz - 46 pkt., II miejsce - Łagocki
Ildefons - 45 pkt., a trzecie miejsce Mikołajewski Leszek - 43 pkt.
Najlepiej z pań strzelała Pani Petelska Natalia
- 35 pkt.
Najlepsi str zelcy otr zymali od
organizatorów pamiątkowe puchary
i dyplomy wręczone przez Burmistrza Gminy
i Miasta - Krzysztofa Szkudlarka.
(S.A.)

drużyn: sołectwa - Jaworowo, Ruchocinek,
Ćwierdzin, Kamionka, Kołaczkowa i Osiedle Nr
4 w Witkowie.

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

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA W WITKOWIE
z dnia 8 września 2011 r.
Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn.zm.) oraz
uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXXIV/337/02 z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy
i Miasta na stałe obwody głosowania, podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Witkowo oraz
lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zgodnie z wytycznymi Kodeksu
Wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 roku
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie informuje,
że celem zapewnienia odpowiedniej liczby
miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie obwieszczeń wyborczych
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
u d o s t ę p n i a 20 % miejsca w swoich
tablicach ogłoszeń na terenie miasta oraz we
wsiach sołeckich na terenie gminy dla
przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do
Senatu RP. Jednocześnie informuję, że w/w
obwieszczenia można umieszczać na słupach
ogłoszeniowych na terenie miasta.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 9 października 2011 roku, w godzinach 7,00 - 21,00. Wyborcy
niepełnosprawni (legitymujący się dokumentem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności)
mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Burmistrzowi Gminy i Miasta do dnia
19 września 2011 r.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Krzysztof Szkudlarek
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o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 9 października 2011 r. Na podstawie
art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr
21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja
Wyborcza podaje do wiadomości wyborców
informację o okręgu wyborczym w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 9 października 2011 r.:
Okręgowa Komisja Wyborcza w Koninie
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 37 - część województwa
wielkopolskiego obejmująca obszary
powiatów: gnieźnieński, kolski, koniński,
słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński
oraz miasta na prawach powiatu: Konin.
Liczba posłów wybieranych w okręgu
wyborczym wynosi 9.
Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 92 - część województwa
wielkopolskiego obejmująca obszary
powiatów: gnieźnieński, słupecki, średzki,
śremski, wrzesiński.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu
wyborczym wynosi 1.
Okręg wyborczy nr 93 - część województwa
wielkopolskiego obejmująca obszary
powiatów: kolski, koniński, turecki oraz
miasta na prawach powiatu: Konin.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu
wyborczym wynosi 1.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści
się w Koninie przy Al. 1 Maja 7.

9-2011

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
/-/ Stefan J. Jaworski

„Wszystko rozumie, ale niewiele mówi”
„Wszystko rozumie, ale niewiele mówi”- czyli być może niedokształcenie
mowy o typie afazji. W taki sposób opowiadają rodzice o swoich dzieciach,
które aktywnością ruchową i również intelektualną rekompensują brak mowy
lub znaczne jej zaburzenia.
Czasem zadziwia brak aktywności
rodziców w kierunku poszukiwania możliwych
rozwiązań i pomocy swojemu dziecku
w rozwijaniu mowy. Niekiedy przyczyniają
się do takiego stanu rzeczy niektórzy
specjaliści mówiąc, że to samo przejdzie, na
pewno będzie mówił. I rzeczywiście tak się
zdarza, bo każde dziecko ma swoje tempo
rozwoju. Ale czasem dzieci trzy, czteroletnie
posługują się kilkoma słowami, pokazują. To
duży problem dla samych dzieci, dla
komunikacji z innymi ludźmi,
a w konsekwencji znaczne kłopoty z nauką
szkolną. Pomyślmy, jakie duże opóźnienia ma
takie dziecko w doświadczaniu języka, jaki
ubogi słownik i ubogie doświadczenia
społeczne.
Jakie to dzieci?
W sytuacjach naturalnych, czyli w domu
rodzinnym w różnym stopniu nie rozumie
przekazu werbalnego ma specyficzne
problemy w porozumiewaniu się.
Obserwujemy łatwe wchodzenie w interakcje
społeczne, wykorzystywanie gestów.
Najczęściej komunikaty są adekwatne do
sytuacji jest możliwy dialog (często pojedyncze
dźwięki, onomatopeje, gesty stanowią
o komunikacji z mamą, która dobrze rozumie
swoje dziecko, natomiast otoczenie nie
bardzo). Mowa dzieci afatycznych rozwija się
ze znacznym opóźnieniem. Częściej spotyka
się dzieci u których dominują problemy
z wypowiadaniem się (ekspresją werbalną).
Natomiast rzadziej spotyka się dzieci mające
trudności z rozumieniem.
Dzieci bezbłędnie wskazują przedmioty,
czynności na ilustracjach. Rozumieją proste
polecenia, treść krótkich bajek, krótkich
opowiadań i instrukcji. Ich problemy
przejawiają się w rozumieniu dłuższych
poleceń, tekstów i złożonych zdań w swojej
struktur ze logiczno-gramatycznej.
Z fonemami różnie bywa. Niektóre dysponują
wszystkimi dźwiękami potrafią
je wypowiedzieć w izolacji w wyrazach,

u innych natomiast obserwujemy trudności
z powtórzeniem nawet prostych dźwięków.
Zdarza się, że czasem zniekształcają wyrazy
innym razem potrafią je wypowiedzieć
poprawnie. Długo posługują się własną mową
„mówią po swojemu" wyrażeniami
onomatopeicznymi, prostymi słowami. Zdarza
się, że nawet po 5 roku życia, posługują się
ubogim słownikiem z najbliższego otoczenia.
Niedokształcenie mowy o typie afazji
percepcyjnej - rozumienie mowy.
Zachowana jest możliwość formułowania
wypowiedzi ale obserwuje się nieprawidłową
odpowiedź na pytanie, nieprawidłowe
wskazywanie przedmiotów i wykonanie
polecenia.
Rozumienie gorsze od wypowiadania się.
Widzimy, że dziecko słyszy obserwując reakcję
na głos czy inny dźwięk. Słabo reagują na treść
przekazu werbalnego. Takie dzieci są
„wzrokowcami” bodziec wzrokowy jest
głównym źródłem informacji kanał wzrokowy
jest bardzo aktywny rekompensujący
w dużym stopniu mowę. Obserwujemy
rozumienie zastępcze daj misia, a dziecko daje
lalę. Potrafią powtarzać bezbłędnie, ale nie
wiedzą co mówią. Dzieci są otwarte na
kontakty społeczne, są gadatliwe, inicjują
kontakt. Zachowują bogatą intonację.
Używają gestów, mimiki, odgrywają całe
scenki.
SZANOWNE MAMY I TATUSIOWIE, JEŻELI
WASZE DZIECKO:

Do 3r.ż. porozumiewa się za pomocą
gestów, wyrazów dźwiękonaśladowczych,
wyrazy są zniekształcone

Tempo rozwoju mowy jest nierównomierne
ale raczej wolne

Uporczywie utrzymują się braki
w sprawności i kompetencji językowej
w różnych zakresach
Proponujemy zgłosić się do logopedy na
pierwszą diagnozę.
Pedagog-logopeda
Jolanta Kujawska-Nawrot

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej
w Witkowie na październik 2011 r.
3 października Marek Biadasz
10 października Marian Marciniak
17 października Piotr Jóźwik
24 października Paweł Skudzawski
31 października Tomasz Radacz
Radni pełnią dyżury w poniedziałki od godz. 14,00 do godz. 15,00 w Urzędzie Gminy i Miasta pokój nr 10. Przewodniczący Rady Miejskiej p.Bogusław Mołodecki pełni dyżury w poniedziałki od
godz. 15,00 do godz. 15,30 w Urzędzie Gminy i Miasta - pokój nr 10.
(B.R.M.)

Strona internetowa
Państwowej Komisji Wyborczej
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej Państwowej Komisji
Wyborczej, na której znajdują się aktualne informacje dotyczące zbliżających się
WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011r.

Na stronie PKW publikowane są bieżące akty prawne, obwieszczenia, komunikaty,
wyjaśnienia, informacje i pisma okólne Państwowej Komisji Wyborczej. www.pkw.gov.pl.
(RE)

„JAK BYĆ AKTYWNYM LIDEREM PROJEKTOWYM”

Stowarzyszenie Światowid serdecznie zaprasza na szkolenie: „JAK BYĆ
AKTYWNYM LIDEREM PROJEKTOWYM”. Termin: 21-22.10.2011 r. Trener: Artur
Łęga. Miejsce: Dom Kultury w Łubowie.
Szkolenie będzie obejmowało 20 godzin zajęć prowadzonych metodą warsztatową w ramach
których będą omawiane następujące zagadnienia:
1) Jak skutecznie zarządzać projektami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013?
2) Jak być aktywnym Liderem w społeczeństwie lokalnym?
3) Diagnoza społeczna - początek myślenia projektowego (jak diagnozować społeczność
lokalną, jakimi metodami).
4) Diagnoza, a potrzeba i cel działania (nauka warsztatowa na konkretnych przykładach).
5) Działania a budżet.
6) Co to jest aktywizacja społeczna?
Szkolenie adresowane jest do lokalnych liderów, członków organizacji pozarządowych, sołtysów,
kół gospodyń wiejskich z powiatu gnieźnieńskiego oraz Gmin: Czerwonak, Kostrzyn, Kleszczewo,
Nekla i Pobiedziska.
Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą telefoniczną/fax. (61) 427 59 50 lub mailową na adres:
swiatowid.promocja@lubowo.pl do 08.10.2011 r. Więcej informacji www.swiatowidlubowo.pl
(na)
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72 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
Pierwszy dzień września to bardzo ważna data w historii Polski, gdyż tego dnia 1939 r. hitlerowskie Niemcy
zaatakowały nasz kraj, co dało początek, trwającej sześć kolejnych lat II Wojnie Światowej.

W tym roku obchodzimy już
siedemdziesiątą drugą rocznicę tego
wydarzenia. Z tej okazji zorganizowane
zostało spotkanie patriotyczne przy Pomniku
Powstańców Wielkopolskich, w którym wzięli
udział przedstawiciele władz samorządowych
i organizacji pozarządowych, proboszcz
miejscowej parafii, uczniowie oraz

mieszkańcy Witkowa.
Uroczystość patriotyczna rozpoczęła się
punktualnie o godz. 12.00, co oznajmiły
mieszkańcom dźwięki syren oraz utwór
muzyczny "Cisza" rozbr zmiewający
z kościelnej wieży. Po wysłuchaniu
okolicznościowych sygnałów głos zabrał
zastępca burmistrza Gminy i Miasta Witkowo-

Marian Gadziński. - Pierwszy września to
data, która dała początek II Wojnie Światowej.
Wojna rozpoczęła się w Polsce, a następnie
objęła swym zasięgiem Europę, a później
p r a k t y c z n i e c a ł y ś w i a t . Tr w a j ą c e
nieprzerwanie przez sześć lat działania
wojenne przyniosły ogromne zniszczenia.
W ich wyniku śmierć poniosło ponad 72 mln

osób, w tym ponad 6 mln Polaków. W wojnę
zaangażowało się aż sześćdziesiąt jeden
państw. II Wojna Światowa to nie tylko
działania zbrojne na frontach, ale również
tworzenie obozów koncentracyjnych
i przymusowych obozów pracy, w których
codziennie ginęły setki niewinnych osób.
Spotykamy się dzisiaj, by w tym miejscu - pod
Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oddać
hołd ludziom, którzy walczyli w wojnie, i tym
którzy oddali w niej swoje życie. Te kwiaty
i znicze to nasze symboliczne podziękowanie,
dla tych osób, dzięki którym możemy żyć
w warunkach w jakich żyjemy obecnie. - mówił
Marian Gadziński. Po przemówieniu zebrani
minutą ciszy uczcili pamięć poległych,
a następnie przedstawiciele władz
samorządowych i organizacji pozarządowych
oraz uczniowie Gimnazjum im. Adama Borysa
złożyli pod pomnikiem okolicznościowe
wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
Na zakończenie spotkania wykonano
wspólną fotografię, po czym zebrani udali się
na wspólne spotkanie w witkowskim
gimnazjum.
(W.D.)

Konkurs wieńcy dożynkowych 2011
Jak co roku podczas uroczystości Gminnych Dożynek odbył się konkurs wieńcy
żniwnych. W konkursie wzięło udział 13 wieńcy, a komisja w składzie: Maria
Dykszak - Przewodnicząca Komisji, Iwona Nadowicz-Mróz - członek, Gertruda
Polak - członek, Mariola Bajer - członek, Beata Tamioła - członek, Marian
Łukowski - członek wyróżniła 5 z nich.

Pierwsze miejsce zdobyło Sołectwo
Małachowo Złych Miejsc wieniec nr 6 i nagrodę
w wysokości 500zł. Drugą nagrodę - 400zł
otrzymało Sołectwo Gorzykowo wieniec nr 1,
III miejsce - 300 zł Sołectwo Ruchocinek
wieniec nr 8, IV nagrodą - 200 zł zostało
wyróżnione Sołectwo Witkówko wieniec nr 9,
a V miejsce zdobyło Sołectwo Mielżyn - 150 zł
wieniec nr 11. Pozostałe wieńce biorące udział
w konkursie wyróżniono kwotą w wysokości
100 zł.
(S.J.)

Gorzykowo II miejsce

Strzyżewo Witkowskie

Jaworowo

Małachowo Wierzbiczany

Witkowo

Małachowo Złych Miejsc I miejsce

Ruchocin

Ruchocinek III miejsce

Witkówko IV miejsce

Wiekowo

Mielżyn V miejsce

Malenin
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Dożynki Gminne Witkowo 2011
Niecodzienna wizyta
Dziewiętnastego sierpnia Sala Historii gościła w swoich murach emerytowanego
amerykańskiego generała brygady lotnictwa Johna B.Wiśniewskiego.

rolników okazały kosz pomidorów.
Po występach artystów przystąpiono do
rozlosowania głównych nagród w loterii
fantowej. Kilku szczęśliwców wróciło do domu
z cennymi nagrodami, wśród których znalazły
się min.: rower, drukarka, zmywarka oraz
telewizor LCD.

Obchodom tegorocznych dożynek
towarzyszyło również wiele innych atrakcji,
jak m.in.: wystawa maszyn rolniczych, płodów
rolnych, warzyw i kwiatów, park zabaw dla
najmłodszych czy stoiska ze specjałami
wiejskiej kuchni.
W ramach święta plonów odbył się również

konkurs wieńcy żniwnych. Jury konkursu, po
długich naradach, zdecydowało, że pierwsze
miejsce należy się wieńcowi wykonanemu
przez mieszkańców Małachowa Złych Miejsc,
drugie miejsce przypadło wieńcowi
z Gorzykowa, a trzecie zdobyli mieszkańcy

Ruchocinka. Wszystkie wsie, które wykonały
wieńce konkursowe otrzymały nagrody
pieniężne adekwatne do zdobytego miejsca.
Wzorem lat poprzednich dożynkom
towarzyszył również turniej piłki nożnej,
zawody strzeleckie, których laureaci
nagrodzeni zostali pucharami i sprzętem

sportowym, wystawa modeli pływających
i latających przygotowana przez GKM „Sokół”
Całodzienna impreza dożynkowa
zakończyła się zabawą taneczną, podczas
której mieszkańcy do późnych godzin nocnych
świetnie bawili się przy muzyce zespołu
Rosett.

Organizatorzy pragną złożyć
podziękowania sponsorom oraz wszystkim
osobom, które pomogły przygotować
i zorganizować tegoroczne święto plonów.
(W.D.)

Generał urodził się 1 czerwca 1931 roku
w Gnieźnie. Pod koniec wojny znalazł się
na terenie Niemiec w amerykańskiej strefie
okupacyjnej. Wyemigrował do Stanów
Zjednoczonych, gdzie wychowywał
się w rodzinie zastępczej. Studiował na
uniwersytecie w Chicago. Po powołaniu do
wojska wytypowany został do odbycia
szkolenia w Akademii Lotniczej, a po jego
zakończeniu stacjonował dwa lata w bazie
lotniczej Air Base Arizona. Służył m.in. w Thule
Air Base na Grenlandii, Niemczech.
Po powrocie z Europy skierowany został do
Williams Air Base w Arizonie. Pracował jako
instruktor w Akademii Lotniczej Colorado
Springs. Po przejściu na emeryturę przygoda
z lotnictwem trwa nadal. Obecnie generał jest
członkiem Senior Squadron skupiającym
emerytowanych pilotów, którzy zastępują
czynnych zawodowo pilotów wojskowych
w lotach podczas np. świąt. Aktywnie działa
wśród Polonii miasta Las Vegas. Pierwszy
raz przyleciał do kraju w 1988 r., gdzie
odwiedził niewidzianą od czasu okupacji
matkę. Obecnie odpoczywa na zasłużonej
emeryturze oraz często podróżuje.
Wychowany w duchu patriotycznym z dużym
sentymentem wypowiada się o Polsce, którą co
roku stara się odwiedzić.
W Sali Historii gość z zaciekawieniem
obejrzał fragment ekspozycji poświęcony

amerykańskiemu samolotowi B - 17G
„Latająca Forteca”, który w marcu 1945 roku
wylądował awaryjnie w okolicach Witkowa.
Z uznaniem wyraził się o pracy członków
Witkowskiego Klubu Kolekcjonerów, którzy
przyczynili się do upamiętnienia tej historii.
Nagrany materiał video generał zobowiązał
się przedstawić młodym adeptom lotnictwa
w Akademii Lotniczej, z którą nadal
współpracuje. Po zakończeniu wizyty gość
udał się do Czajek, gdzie złożył kwiaty pod
płytą pamiątkową poświęconą lotnikom
amerykańskiego bombowca.

Sala Historii
ul. Park Kościuszki 17, 62-230 Witkowo
Zapraszamy: wtorki od godz. 10,00 do godz. 12,00, soboty od godz. 15,00 do godz 17,00

(M.Z.)

