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Więcej zdjęć z wizyty znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria

Wizyta w belgijskiej Gminie Geetbets
W dniu 18.04.2013r. przedstawiciele samorządu Gminy Witkowo, w osobach: Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof 

Szkudlarek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie - Bogusław Mołodecki, Z-ca Burmistrza GiM Witkowo - Marian 

Gadziński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Marian Walczak, Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Rady Miejskiej - Grzegorz Kaźmierczak, udali się do belgijskiej Gminy Geetbets. Wśród uczestników delegacji 

była przebywająca obecnie w Brukseli, Witkowianka, Pani Magdalena Gościniak, która była jednocześnie naszym tłumaczem. 

Głównym celem wizyty było nawiązanie współpracy i podpisanie stosownej umowy o współpracy z Gminą Geetbets.

W pierwszym dniu wizyty zwiedziliśmy 

Urząd Miasta. W czasie spotkania obecni byli 

samorządowcy i Radni Miasta Geetbets. 

Prezentacji multimedialnej Gminy dokonał 

Burmistrz - Jo Roggen. W swoim wystąpieniu 

przedstawił strukturę samorządu gminnego, 

strukturę organizacyjną Urzędu Miasta 

Geetbets, jego historię i statystykę, projekty 

inwestycyjne na najbliższe lata, ważniejsze 

obiekty użyteczności publicznej oraz atrakcje 

turystyczne. Mieliśmy również okazję 

zobaczyć Muzeum Regionalne oraz bibliotekę. 

Kole jnym punktem spotkania była 

prezentacja multimedialna o Gminie Witkowo, 

którą przedstawił Burmistrz GiM Witkowo - 

Kr zysz tof  Szkud larek .  Prezentac ja  

multimedialna dotyczyła między innymi 

c h a r a k t e r y s t y k i  G m i n y  W i t k o w o ,  

dotychczasowych osiągnięć i zamierzeń na 

najbliższe lata. Następnie zwiedzaliśmy 

miasto Geetbets, ośrodek pomocy społecznej, 

kościół, dom parafialny oraz powojenne 

zabytki, w tym miejsca pamięci poświęcone 

polskim lotnikom.

Na koniec dnia gościliśmy w domu Luca 

Paulusa, miejscowego przedsiębiorcy 

budowlanego, którego żona pochodzi z Polski, 

a który zatrudnia w swojej firmie również 

pracowników z Polski.

W kolejnym dniu wizyty zwiedzaliśmy 

miasteczko - Diest, lokalny browar, Muzeum 

Lotnictwa, byliśmy na koncercie orkiestry 

dętej Brass Band Haspengouw w Sint-Truiden. 

Zwieńczeniem naszego pobytu było 

podpisanie Listu Intencyjnego zawartego 

pomiędzy przedstawicielem belgijskiej Gminy 

Geetbets, reprezentowaną przez Burmistrza 

Gminy Jo Roggena, a Gminą i Miastem 

Witkowo, reprezentowaną przez Burmistrza 

Gminy i Miasta Krzysztofa Szkudlarka. 

Porozumienie obejmuje obszary 

współpracy: w zakresie umacniana tradycji 

i wartości kulturowych między obu Gminami, 

wymiany młodzieży, turystyki, sportu, 

w zakresie działalności  organizacj i  

pozarządowych, ekologii i środowiska 

naturalnego.

Korzystając z okazji, w ostatnim dniu 

pobytu na terenie Gminy Geetbets, udaliśmy 

się do Brukseli, by zobaczyć Parlament 

Europejski, którego budynki pod względem 

nowoczesnej architektury, kubatury 

i technologii wywarły na nas niepowtarzalne 

wrażenie.
 (M.G.) 
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XXIV Sesja Rady Miejskiej w Witkowie
W środę 27 marca br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbyła 

się kolejna sesja Rady Miejskiej. W obradach uczestniczyli m.in. Senator RP 

Piotr Gruszczyński, a także Radna Powiatu Gnieźnieńskiego Krystyna Żok. 

W punkcie drugim uczestnicy skierowali zapytania do Burmistrza GiM Witkowo - 

Krzysztofa Szkudlarka. 

r e a l i z u j ą c e g o  P r o g r a m  r o c z n e g o  

przygotowania przedszkolnego. Następnie 

przewodniczący w imieniu nieobecnego na 

sesji dyrektora - Zdzisława Bosackiego, 

odczytał w jego imieniu sprawozdanie 

do t y c zą ce  f unk c j onowan ia  S zko ł y  

Podstawowej w Gorzykowie. 

W tym dniu na radnych czekało jeszcze 

jedno sprawozdanie,  a mianowic ie  

o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 

działających na terenie gminy i miasta, którą 

przedstawili: Prezes Zarządu Miejsko - 

Gminnego Związku OSP RP w Witkowie - dh. 

Marian Łukowski oraz Bartosz Klich - Zastępca 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gnieźnie. Podczas ich wystąpienia 

zebrani zapoznali się z historią, osiągnięciami 

i stanem wyposażenia poszczególnych 

jednostek OSP z terenu gminy. Druhowie 

poinformowali również o szkoleniach, w jakich 

biorą udział strażacy i o posiadanych przez 

nich umiejętnościach i uprawnieniach.

Kiedy wszystkie sprawozdania zostały 

przedstawione, radni przystąpili do 

podejmowania przygotowanych na tę sesję 

Radny Piotr Jóźwik pytał o termin 

przycięcia wierzb przy ul. Żwirki i Wigury, 

radny Łukasz Grabowski o stan prawny drogi 

w Małachowie Kępe, a sołtys Mąkownicy Pani 

Janina Wędzikowska zgłosiła wyrwy, 

występujące na drodze na terenie wsi.

Kolejnym punktem posiedzenia była 

informacja burmistrza o działalności w okresie 

międzysesyjnym. W swoim wystąpieniu 

burmistrz zdał relację z odbytych spotkań 

okolicznościowych i sprawozdawczych, 

z wydarzeń kulturalno - sportowych, które 

miały miejsce w ostatnim czasie oraz poruszył 

kwestię prowadzonych inwestycji. Następnie 

p.o. Komendanta Komisariatu Policji 

w Witkowie - st. asp. Mariusz Masłowski 

p r z e d s t a w i ł  i n f o r m a c j ę  o  s t a n i e  

bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy 

i miasta w 2012 r. Wyraził on zadowolenie 

z efektów pracy komisariatu za miniony rok, 

podpierając się licznymi statystykami 

wskazującymi na zwiększenie wykrywalności 

i ogólny spadek liczby przestępstw na terenie 

gminy. Po wystąpieniu komendanta głos 

zabrała Anna Pawluk - Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Lotnictwa Polskiego 

w Witkowie, która przedstawiła informację na 

temat funkcjonowania placówki, jej osiągnięć, 

udziale uczniów w programach edukacyjnych 

oraz informację dotyczącą efektów pracy 

nauczycieli. 

Po  p r zed s t aw i en i u  i n f o rmac j i  

Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan 

Bogusław Mołodecki miał kilka pytań do 

dyrektor Pani Anny Pawluk. Pytania dotyczyły 

między innymi poprawności zapisów 

w Statucie Szkoły oraz zasad funkcjonowania 

przy tej placówce Oddziału Przedszkolnego 

uchwa ł .  Na  począ tek  zdecydowa l i  

o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz so łecki  oraz 

o określeniu wykazu kąpielisk na 2013r. 

W następnej kolejności przyjęto uchwałę 

dotyczące m.in.: dopłaty do ceny wody na 

rzecz odbiorców ze wsi Królewiec, zmianę 

w uchwale w sprawie ustalenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

o d  w ł a ś c i c i e l i  n i e r u c h o m o ś c i  

i zagospodarowania tych odpadów, uchwałę 

dotyczącą opłat za korzystanie z Ośrodka 

Wypoczynkowego w Skorzęcinie oraz uchwałę 

w sprawie ustalenia zasad dotacji celowej na 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy i miasta. 

Na zakończenie radni dokonali jeszcze 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

i budżecie gminy, po czym przewodniczący 

Bogusław Mołodecki życzył wszystkim 

zebranym Pogodnych i Radosnych Świąt 

Wielkanocnych i zakończył XXIV sesję Rady 

Miejskiej w Witkowie.
(W.D.)

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej Witkowo

Rewizyjnej został Pan Zenon Mietlicki. 

Wszystkie uchwały dotyczące działalności 

spółki Wodnej za okres kadencji 2008 - 2012 

podjęto jednogłośnie. Plan pracy i budżetu na 

2013 roku przedstawił Kierownik Budowy 

RZSU Słupca - Pan Mariusz Trzaskowski. 

Pr zedstawiony plan pracy zakłada 

wykonserwowanie 36 484 mb. (w tym 

konserwacji mechanicznej obejmujących 31 

023 mb). Wartość prac konserwacyjnych to 

kwoty 274 679,00zł. Ogólny budżet GSW 

Witkowo na rok 2013 wynosi 407 185, 27 zł 

wliczając w to dotację Urzędu Gminy i Miasta 

Witkowo (15 000 zł), dotację Starosty Powiatu 

Gnieźnieńskiego i zakładowej dotacji 

Wojewody.   
(M.T.)

P r z e w o d n i c z ą c y m  W a l n e g o  

Zgromadzenia został wybrany Pan Janusz 

Tomczak, a sekretarzem Pan Wojciech 

Michałowski. W zgromadzeniu uczestniczyło 

36 delegatów, co wg Statutu GSW Witkowo 

gwarantowało ważność podejmowanych 

uchwał. Sprawozdanie z działalności Zarządu 

Gminnej Spółki Wodnej Witkowo za lata 2008 

- 2011 przedstawił przewodniczący Zarządu 

Związku GSW Witkowie - Pan Ryszard 

Nowakowski. Na wniosek komisji Rewizyjnej 

udzielono absolutorium dotychczasowemu 

Zarządowi, uchwałę w tej sprawie podjęto 

jednogłośnie. W związku z upływem kadencji 

w głosowaniu tajnym wybrano nowego 

przewodniczącego Zarządu GSW Witkowo. 

Został nim ponownie - Pan Ryszard 

Nowakowski, a Przewodniczącym Komisji 

W minionym okresie w Sali nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Witkowo odbyło 

się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Przedstawicieli Gminnej 

Spółki Wodnej Witkowo. Celem zebrania była ocena działalności GSW Witkowo 

za okres kadencji 2008 - 2012 w zakresie wykonania konserwacji urządzeń 

melioracji wodnej oraz wybór nowego Zarządu na lata 2012 - 2017 w związku 

z upływem kadencji. 
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W dniu 14 marca br. odbyło się 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 

i Opieki Społecznej. Posiedzenie poświęcone 

było przede wszystkim funkcjonowaniu 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Witkowie. Pani Elżbieta Jagielska 

- Kierownik Ośrodka zapoznała także 

członków Komisji z realizacją „Programu 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

terenie gminy i miasta.” Komisja zapoznała 

s ię  ponadto  z  rea l i zac ją  uchwa ły  

Nr XVIII/159/08 dotyczącej udzielania 

i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla 

niepublicznego Przedszkola. 

W dniu 15 marca br. odbyło się 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja 

dokonała kontroli wydanych przez Burmistrza 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu, kontroli 

sposobu rozpatrywania skarg wpływających 

do Urzędu oraz kontroli ściągalności 

podatków i opłat lokalnych w 2012r. 

N ieprawid łowośc i  n ie  s tw ierdzono .  

Kontrolowano ponadto funkcjonowanie 

Świetlicy Wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim 

i Świetlicy Wiejskiej w Mielżynie. Komisja 

pozytywnie oceniła utrzymanie tych obiektów 

i ich wykorzystywanie. 

W dniach 21, 22 i 25 marca br., 

odbyły się przedsesyjne posiedzenia Komisji 

Rady Miejskiej, dla zaopiniowania projektów 

uchwał, przygotowanych na marcową sesję 

Rady. Oprócz tematów związanych z sesją, 

Komisja Oświaty zapoznała się z realizacją 

G m i n n e g o  P r o g r a m u  P r o f i l a k t y k i  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Komisja Rolnictwa m.in. wysłuchała informacji 

p.Tomasza Nowaka - Kierownika ZGK 

nt. przyłączeń do kanalizacji sanitarnej oraz 

wspólnie z przedstawicielami Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej 

omówiła bieżące sprawy rolnicze. Również 

Komisja Finansów realizowała tematy nie 

związane z sesją: wspólnie z Kierownikiem 

Rejonu Dróg Wojewódzkich p. Janem Sochą 

i Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg 

p. Jerzym Szczepańskim oraz Burmistrzem 

Gminy i Miasta Krzysztofem Szkudlarkiem 

omówiono sprawy związane ze stanem dróg 

i planowanymi zadaniami inwestycyjnymi 

w tym zakresie. Zapoznano się również ze 

stawkami czynszowymi za mieszkania 

komunalne, z przygotowanymi w br. 

przetargami i ściągalnością podatków i opłat 

lokalnych za 2012r.

�uchwałę Nr XXIV/239/2013 dot. dopłaty do 

ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi 

Królewiec;

�uchwałę Nr XXIV/240/2013 zmieniającą 

uchwałę Nr XXII/216/2012 z dnia 

27 grudnia 2012r. (dot. gospodarki 

odpadami);

�uchwałę Nr XXIV/241/2013 w sprawie 

op ła t  za  kor zys tan ie  z  Ośrodka 

Wypoczynkowego w Skorzęcinie;

�uchwałę Nr XXIV/242/2013 dot. dotacji 

celowych na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

i miasta;

�uchwałę Nr XXIV/243/2013 zmieniającą 

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 

2013-2024;

�uchwałę Nr XXIV/244/2013 o zmianach 

w budżecie gminy i miasta na 2013r.;

Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana 

jest na dzień 26 kwietnia 2013r. (piątek).

 

(B.R.M.)

W dniu 27 marca br. odbyła się 

kolejna, XXIV sesja Rady Miejskiej. Rada 

wysłuchała następujących informacji: 

Burmistrza Gminy i Miasta o działalności 

międzysesyjnej, Komendanta Komisariatu 

Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego na 

terenie gminy i miasta za 2012r., Dyrektora 

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie 

o funkcjonowaniu tej placówki, Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Gorzykowie 

o funkcjonowaniu tej szkoły oraz Prezesa 

Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP 

i Zastępcy Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej o działalności 

OSP na terenie gminy Witkowo.

Po bloku informacyjnym Radni przystąpili do 

realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

�u c h w a ł ę  N r  X X I V / 2 3 7 / 2 0 1 3  

o wyodrębnieniu w budżecie gminy na 

2014r. środków stanowiących fundusz 

sołecki; 

�uchwałę Nr XXIV/238/2013 dot. wykazu 

kąpielisk na terenie gminy; 

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

21 marca - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej

22 marca - posiedzenie Komisji Rolnictwa...

25 marca - posiedzenie Komisji Finansów

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przypominamy właścicielom nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie 

Gminy i Miasta Witkowo, że 30 kwietnia br. mija termin złożenia do Urzędu Gminy 

i Miasta Witkowo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wraz z ewentualną informacją o kompostowaniu odpadów ulegających 

biodegradacji.

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli powyższych deklaracji powinny 

uczynić to niezwłocznie.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wraz z informacją o prowadzeniu kompostowania przydomowego dostępne 

są w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo oraz na stronach internetowych Urzędu.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, 

w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 

o podobnym charakterze.
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VI Sztafeta Trzeźwości Powiatu Gnieźnieńskiego

W minioną niedzielę tj. 21 kwietnia do gminy Witkowo zawitali biegacze, 

biorący udział w VI Sztafecie Trzeźwości Powiatu Gnieźnieńskiego. 

W odbywającej się już po raz szósty akcji, 

zorganizowanej przez: Trzemeszeński Klub 

Abstynencki, kluby abstynenckie „Tęcza” 

z Witkowa i „Odnowa” z Gniezna, Starostwo 

Powiatowe w Gnieźnie i gminy z terenu 

powiatu gnieźnieńskiego, wzięły udział osoby 

borykające się z problemem alkoholowym, 

które na trasie biegu wspierane były przez 

uczniów i wielu życzliwych ludzi. W każdym 

z odwiedzanych miast uczestnicy zapalali 

świece w intencji trzeźwości oraz składali 

kwiaty w miejscach ważnych dla historii danej 

gminy.

VI Sztafeta Trzeźwości wystartowała 

punktualnie o godzinie 9.00 z Trzemeszna. 

Po blisko półtorej godziny biegacze, którym 

towar zyszy l i  u czn iow ie  ze  Szko ły  

Podstawowej nr 3 im. Lotnictwa Polskiego 

i z Gimnazjum im. Adama Borysa dotarli do 

Witkowa, gdzie pod Pomnikiem Powstańców 

Wielkopolskich czekali na nich: sekretarz 

Gminy i Miasta - Elżbieta Kiełpińska oraz 

proboszcz miejscowej parafii - ks. Stanisław 

Goc.  Zmęczonych, ale szczęśl iwych 

uczestników sztafety powitała w Witkowie 

pani sekretarz, która podkreśliła jak ważną 

inicjatywą dla ludzi borykających się 

z problemami alkoholowymi jest wypełnienie 

wolnego czasu,  a udzia ł  w takim 

przedsięwzięciu na pewno pomaga im 

w poradzeniu sobie z przeciwnościami losu 

i własnymi słabościami. Zwróciła również 

uwagę, iż sztafeta jest świetną promocją idei 

trzeźwości i walorów turystycznych gmin oraz 

życzyła wytrwałości w dalszej drodze, jaka 

czekała biegaczy tego dnia. Po czym cała 

sztafeta w towarzystwie przedstawicieli władz 

i księdza proboszcza udała się pod pomnik 

poległych w powstaniach i II Wojnie Światowej 

oraz pod pomnik Jana Pawła II, gdzie 

zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów 

oraz odśpiewano ulubioną pieśń papieża, czyli 

„Barkę”. Spod pomnika wszyscy zgromadzeni 

przeszli do kościoła, gdzie zapalili świecę 

w intencji trzeźwości i pomodlili się wspólnie 

z wiernymi, po czym wyruszyli w dalszą drogę. 

(W.D.)

Bartosz Wróblewski w poprawczaku
Bartosz Wróblewski z wykształcenia jest prawnikiem, konstytucjonalistą, 

a z zamiłowania himalaistą. Kocha podróże i góry. Od niemal dwudziestu lat 

wędruje po świecie. Do Zakładu Poprawczego w Witkowie zaprosił go jego 

klubowy kolega, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Witkowie - Andrzej 

Janke - należą oni do tego samego Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu.

o pokonywaniu swoich słabości, w tym temacie 

mówił miedzy innymi o swojej chorobie 

wysokościowej, która „dopadła” go w górach 

w najmniej oczekiwanym momencie i tylko 

dzięki swojej determinacji udało mu się ją 

pokonać. Mówił o tym jak ważne jest 

przygotowanie i chęć realizacji marzeń. 

Spotkanie miało charakter otwarty 

uczestniczyć mogli w nim nie tylko 

wychowankowie poprawczaka, mimo, 

że odbywało się w murach zakładu 

poprawczego. Uczestnicy spotkania słuchali 

podróżnika z wielkim zaciekawieniem, o czym 

świadczyły pytania, a na koniec wszyscy mieli 

okazję do wspólnego zdjęcia z himalaistą.

(na)

Everest jest ostatnim szczytem, który 

brakuje mu do zdobycia tytułu Korony Ziemi. 

Tę koronę zdobywają wszyscy, którzy wejdą 

na dziewięć najwyższych szczytów wszystkich 

siedmiu kontynentów. Wprawdzie urodził się 

i mieszka w Poznaniu, ale jak sam twierdzi 

jego serce po części jest związane z ziemią 

witkowską. Bowiem jego dziadkowie 

mieszkali w Gorzykowie, gdzie spędzał 

dzieciństwo. Dziadek był swego czasu 

dyrektorem gorzykowskiej szkoły, a babcia 

w niej uczyła. Podczas wizyty w Zakładzie 

Poprawczym w Witkowie opowiadał przede 

wszystkim o górach, o trudnych chwilach, 

o pokorze dla życia i tym, że każda nowa 

sytuacja w życiu jest jak góra, jak Mount 

Everest, którą trzeba pokonać. Mówił 

INFORMACJA
Informuję, że od dnia 01 stycznia 2013r. nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących 

obowiązku meldunkowego w oparciu o ustawę z dnia 07 grudnia 2012r.

 o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych

 innych ustaw (Dz. U. z 2012r. , poz. 1407)

Zmiany te dotyczą m. in. :

1. wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 

3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres 

dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie,

2. wydłużony został termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 dni do 30 dni oraz zniesione 

zostały sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,

3. przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie ma obowiązku zgłaszania informacji 

o wykształceniu, obowiązku wojskowym i przedkładania książeczki wojskowej,

4. istnieje możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego poprzez pełnomocnika,

5. wydłużony został okres wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 

do 6 miesięcy,

6. zniesiony został obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów,

7. zniesiony został obowiązek właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów 

pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,

8. zniesiony został obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej, 

obywateli państw EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie 

przekraczający 3 miesięcy.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Krzysztof Szkudlarek
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo

Literatura piękna ukazuje nam bogactwo 

otaczającego nas świata, otwiera nasze serca 

na innych i na samych siebie. Odsłania przed 

każdym z nas złożoność ludzkich doznań, 

uczuć i przeżyć. Wyjaśnia pewne zachowania 

i sprawia, że młody człowiek nie czuje się 

osamotniony w swoich lękach, cierpieniach 

i radościach. 

Marnotrawstwem byłoby, więc gdybyśmy 

nie korzystali z tych dobrodziejstw w niesieniu 

pomocy innym, a zwłaszcza dzieciom, które 

szukając różnych sposobów na złagodzenie 

swojego cierpienia wpadają w pułapki 

patologicznych strategii (agresja, izolacja, 

bunt, nerwice), które negatywnie wpływają na 

ich rozwój.

„Koszmarny Karolek”

 i jego sposób na czytanie

O zaletach czytania nie trzeba nikogo 

przekonywać. Rozwija wyobraźnię, wzbogaca 

słownictwo, pomaga pokonać własne słabości, 

bariery i lęki. Nawet jeśli dokonuje tego 

Koszmarny Karolek. Niezwykle zabawna 

h is tor ia  ch łopca pr zeznaczona d la  

najmłodszych czytelników. Karolek ulega 

wyzwaniu - jak wygrać konkurs czytelniczy, 

nie czytając ani jednej książki.? Odpowiedz 

jest bardzo prosta ! - trzeba je samemu bardzo 

szybko napisać.

Konkurs „Wesołe Pisanki” 

rozstrzygnięty, oto zwycięzcy:

Na konkurs zgłoszono 92 prace. Komisja 

wybrała 16 najbardziej ciekawych prac, które 

nagrodziła:  I miejsce - Paulina Ryszkiewicz; II 

miejsce - Marysia Trzebińska; III miejsce - 

Oliwka Plucner

 Pozostali uczestnicy uhonorowani zostaną 

wyróżnieniami: SP - Gorzykowo: Jakub 

Sucholas, Dominika Białas SP - 3 Witkowo: 

Julia Święcicka; Przedszkole Miejskie: 

„Bajka”- Powst. Wlkop.: Aleksandra 

Szeszycka, Amelia Sterling, Maciej Muszyński, 

Anna Osowska, Izabela Brzana; „Bajka”- 

Kołaczkowo: Dominik Kaliski; „Bajka” - Jasna: 

Na ta l i a  Fe l c zykowska ,  A leksandra  

Tłoczyńska, Aleksandra Baum;Ochronka 

Dzieciątka-Jezus: Kubuś Popek

P r z y p o m i n a m y  t a k ż e  „ m a n t r ę  

bibliotekarzy”, czyli Pięć praw Ranganathana, 

zalecenia dotyczące pracy bibliotekarza 

i funkcjonowania biblioteki jako  instytucji:

1. Książki są po to, by z nich korzystać.

2. Daj każdemu czytelnikowi odpowiednią dla 

niego książkę.

3. Każda książka ma swojego czytelnika.

4. Oszczędzaj czas czytelnika.

5. Biblioteka jest żywym, rozwijającym się 

organizmem.
(B.Sz.)

Wizyty Przedszkolaków w Bibliotece

Trzeba pamiętać, że to my - dorośli 

jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie 

gustu estetycznego dzieci. 

To uświadamiają sobie nauczyciele, 

a potem rodzice. Kształtowanie gustu 

estetycznego utrwala się poprzez książki, 

przez to, jak zorganizowana jest praca 

z książką w przedszkolu, domu i bibliotece. 

Książka dla dzieci nie jest taką sobie 

„niewinną", kolorową i wesołą zabaweczką, 

tylko pewnym medium kulturowym, które 

zależy od różnych aktorów i różnych 

podmiotów. Najbardziej liczącymi się 

aktorami, od których zależy bardzo wiele, 

są nauczyciele edukacji przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej. Profesjonalni pośrednicy 

między książką, a dzieckiem oraz 

nieprofesjonalni pośrednicy, czyli rodzice, 

dziadkowie, babcie, ciocie - wszyscy, którzy 

tworzą środowisko książkowe dla dzieci. 

Oczywiście ważni są też autorzy i ilustratorzy, 

a także wydawcy, księgarze i dystrybutorzy, 

bibliotekarze - bo od tych wszystkich ludzi 

zależy, jaka książka jest obecna na rynku, 

a jakiej nie ma, jaka trafi do dziecięcego 

obiegu, a jaka nie. 

Mój przyjaciel - Książka - zajęcia 

biblioterapeutyczne 

W dzisiejszych jakże trudnych nie tylko dla 

nas dorosłych, ale również dla dzieci czasach 

musimy dopasowywać się do nowych trudnych 

zadań oraz odnajdywać skuteczne sposoby 

radzenia sobie z nimi. Jednym z tych 

sposobów jest terapia przez literaturę. 

W dobie komputerów i telewizji nie sposób 

dostrzec szansy, jaką jest kontakt z dzieckiem 

poprzez książkę, która buduje zaufanie, 

zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa 

dziecka, uwrażliwia na dobro i piękno, daje 

wsparcie, stymuluje rozwój oraz umożliwia 

poznanie rzeczy cudownych i umożliwia 

budowanie własnych motywów działania. 

Termin biblioterapia pochodzi od greckich słów 

„biblion” - książka oraz „therapeuo” - leczę. 

Irena Borecka podkreśla, - że jest to proces 

terapeutyczny, w którym odpowiednio 

wyselekcjonowane i przystosowane materiały 

czytelnicze stosuje się jako środek wspierający 

proces leczniczy i wychowawczy.

Mój przyjaciel - Książka 

„Koszmarny Karolek” i jego sposób na czytanie

Mój przyjaciel - Książka 

Wizyty Przedszkolaków w Bibliotece
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W Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie ...
Na początku minionego miesiąca odbyły się przesłuchania w ramach szkolnego etapu KONKURSU RECYTATORSKIEGO UCZNIÓW KLAS IV-VI. Wzięło w nich udział 

33 uczniów. Komisja oceniała: stopień opanowania pamięciowego tekstu, interpretację utworu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Najlepsi recytatorzy: 

Goll Michał kl.VIa, Jantas Karolina kl.Vb, Kołodziejczak Maja kl.Vb, Kujawska Zuzia kl.VId, Sadowski Wiktor kl.VIc, Szeszycka Julia kl.VIc w dniu 13 marca 

reprezentowali szkołę w IX GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM UCZNIÓW KLAS IV-VI pod hasłem „Z poezją Tuwima weselej”.

a w programie znalazły się następujące 

konkursy: na najbardziej „zieloną klasę” 

(ubiór w kolorze zielonym) „szalone 

warkoczyki” - zwyciężyła klasa, której 

uczniowie na głowach mieli największą ilość 

warkoczyków (chłopcy i dziewczynki)

fotograficzny „wiosna w obiektywie” - 

uczniowie poszli na spacer w poszukiwaniu długo 

oczekiwanej wiosny, robili zdjęcia wykorzystane 

do prezentacji multimedialnej plastyczny 

„geometryczna wiosna” - pracę należało 

wykonać dowolną techniką z wykorzystaniem 

najprostszych figur geometrycznych (prosta, 

odcinek, koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt). 

Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyły się 

„szalone warkoczyki”. Oto wyniki konkursowe 

wraz z liczbą uplecionych warkoczy: I miejsce - 

kl. 2a (168), II miejsce - kl. 1d (167),

III miejsce - kl. 3a (109), klasyfikacja 

w klasach IV - VI: I miejsce - kl. 5e (318),

II miejsce - kl. 4c (291), III miejsce - kl. 4e 

(206). W klasach młodszych razem upleciono 

943 warkoczyki, w klasach starszych 1932, 

w całej szkole 2875 warkoczy! 

Natomiast w przedświątecznym czasie 

uczniowie wzięli udział w konkursie 

plastycznym pod hasłem „Wesołe 

pisanki”. Warunkiem udziału w nim było 

wykonanie pracy przedstawiającej pisankę 

w formie płaskiej lub przestrzennej. Uczniom 

zaproponowano wykonanie wielkanocnych jajek 

z wykorzystaniem różnorodnych technik, takich 

jak: wydzieranka, collage, orgiami, quilling, 

decoupage itp. Celem konkursu było przede 

wszystkim zachęcenie uczniów do kultywowania 

tradycji wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni 

i wrażliwości plastycznej i estetycznej. Konkurs, 

adresowany do uczniów klas I -III i IV-VI, cieszył 

się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim 

udział 103 dzieci. Oceny prac w obu kategoriach 

wiekowych dokonało jury pod przewodnictwem 

kierownika świetlicy Magdaleny Kazeckiej. 

Z uwagi na bardzo wysoki i wyrównany poziom 

zaprezentowanych prac, jury odstąpiło od 

przyznania pierwszej nagrody w konkursie, 

zastępując ją 28 wyróżnieniami dla autorów 

, 

, 

, 

 

 

najlepszych prac. Ponadto 64 prace wykonane 

w technice przestrzennej zgłoszono do III edycji 

konkursu plastycznego „Wielkanocna Pisanka” 

zorganizowanego przez OKSiR w Witkowie. 

Z tej grupy wyróżniono w konkursie 6 uczniów 

naszej szkoły: Wiktorię Bysikiewicz (IIIb), 

Bartosza Bartosiewicza (IIIb), Dominika 

Dobosiewicza (Vc), Julię Szczerbę (Vd), Karolinę 

Burdę (Vd) oraz Wiktorię Lis (VId). Szkolną 

tradycją stało się też wykonywanie przez 

uczniów ozdób wielkanocnych. Klasy 

3 robiły baranki z waty, klasy 4 - pisanki 

z wykorzystaniem różnych technik zdobienia, 

klasy 5 natomiast przygotowały palmy z bibuły. 

Również uczniowie należący do Szkolnego 

Ogniska Misyjnego przygotowali pisanki misyjne 

zawierające charakterystyczne elementy danego 

kontynentu.  Wszystkie prace  zostały 

wyeksponowane na korytarzu szkolnym 

i budziły podziw wśród oglądających. 

Czas Wielkiego Postu to czas zadumy, 

oczekiwania. Wielkanoc jest najważniejszym 

świętem w polskiej tradycji. Tego roku uczniowie 

naszej szkoły wraz z nauczycielkami religii 

postanowili przybliżyć ten okres, przygotowując 

program słowno - muzyczny, Misterium 

Wielkopostne pt. „Zbawienie przyszło 

przez krzyż”. Atmosferę przedstawienia 

podkreślił swoim występem chór szkolny. Artyści 

zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Zaraz po 

wiosennej przerwie świątecznej uczniowie klas 

szóstych - 124, przystąpili do pierwszego 

i bardzo ważnego dla nich sprawdzianu, który 

po połączeniu szkół był też dużym wyzwaniem 

dla przewodniczącego i szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego. Zaangażowanych zostało 

34 nauczycieli. Trzymamy kciuki za jak najlepsze 

wyniki naszych uczniów! 

(sp)

Spośród 14 uczestników następujący 

uczniowie zajęli lokaty: I miejsce: Wiktoria 

Franczak - Zespół Szkolno - Przedszkolny 

im. Powstańców Wlkp. w Mielżynie, II miejsce: 

Julia Grabowska - Szkoła Podstawowa 

im. M. Kopernika w Niechanowie III miejsce: 

Goll Michał - Szkoła Podstawowa nr 3 im. 

Lotnictwa Polskiego w Witkowie Dominik 

Białas - Szkoła Podstawowa w Gorzykowie

Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Bartz - 

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika 

w Niechanowie Zuzanna Kujawska - 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Lotnictwa Polskiego 

w Witkowie. Laureaci otrzymali dyplomy 

i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy tego 

etapu, drobny upominek i podziękowanie 

za udział w konkursie ufundowane przez 

G m i n n ą  K o m i s j ę  P r o f i l a k t y k i  

i R o z w i ą z y w a n i a  P r o b l e m ó w  

Alkoholowych.  S łodk i  poczęs tunek  

dla wszystkich ufundowali organizatorzy 

i sponsor K. Wojtyra - EURO-SAM. Członkowie 

Jury z dużą przyjemnością wysłuchali 

prezentowanych utworów. Zwrócili uwagę na 

zaangażowanie uczestników i wyrównany 

poziom konkursu. Również w marcu, uczniowie 

naszej szkoły przystąpili do dwudziestej drugiej 

edycji Międzynarodowego Konkursu 

Matematycznego „KANGUR”. Konkurs 

wywodzi się z Australii, gdzie został 

zainaugurowany w latach 80-tych. W Europie, po 

raz pierwszy został zorganizowany w 1990 roku 

na terenie Francji i zyskał dużą popularność. 

W Polsce głównym organizatorem konkursu, 

który ma miejsce raz w roku, jednocześnie we 

wszystkich uczestniczących w nim krajach, jest 

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk 

Matematycznych, które przeprowadza Konkurs 

pod patronatem Wydziału Matematyki 

i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu. Do rozwiązywania zadań 

konkursowych przystąpiło w „trójce” 52 uczniów 

w trzech grupach wiekowych: „Żaczek” - 

klasy II, „Maluch” - klasy III i IV

„Beniamin” - klasy V i VI Duża liczba 

chętnych, którzy przystąpili do konkursu 
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potwierdza główną ideę zmagań z zadaniami 

o różnym stopniu trudności. Jest nią wspólna 

matematyczna zabawa na całym świecie. 

Z niecierpliwością czekamy na wyniki, które 

dotrą do szkół pod koniec maja. Dodatkowo, 

swoje umiejętności matematyczne oraz z języka 

polskiego wykazali uczniowie klas III, którzy 

brali udział w nieobowiązkowym, Ogólnopolskim 

Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty 

przygotowanym przez wydawnictwo OPERON.

W ramach realizacji Szkolnego 

Programu Profilaktyki odbyło się coroczne 

spotkanie uczniów klas trzecich 

pod hasłem „Krąg Przyjaciół Dzieci”. 

M o t y w e m  p r z e w o d n i m  b y ł a  t r o s k a  

o bezpieczeństwo w szkole, w domu, na ulicy. 

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: 

ratownicy medyczni Arleta Kujawa i Kamil 

Malicki, pielęgniarka szkolna Elżbieta Dominiak, 

policjant Mariusz Gielewski, strażak Paweł 

Szymański, dyrektor szkoły Anna Pawluk, 

pedagog szkolny Danuta Maciejewska 

i psycholog szkolny Marlena Webner. Spotkanie 

prowadzone było przez kierownika świetlicy 

Magdalenę Kazecką. Ideą „Kręgu Przyjaciół 

Dzieci” było przybliżenie specyfiki zawodów 

wykonywanych przez zaproszonych gości, 

uświadomienie możliwości współdziałania 

różnych służb na rzecz bezpieczeństwa 

najmłodszych, dbałość uczniów o bezpieczeństwo 

własne i innych osób. Uczestnicy spotkania 

przeprowadzili wywiad z zaproszonymi gośćmi, 

rozwiązali krzyżówkę, wzięli udział w quizie 

wiedzy dotyczącym bezpieczeństwa. Uczniowie 

aktywnie i twórczo uczestniczyli w spotkaniu. 

Zaproszeni goście w ramach podziękowania za 

codzienną pracę i niesienie pomocy innym 

otrzymali wykonane przez uczniów kwiaty 

i prace plastyczne. Na koniec spotkania 

zaprezentowano uczniom wyposażenie wozu 

strażackiego oraz radiowozu policyjnego.

Tradycyjnie w marcu młodsi uczniowie 

uroczyście pożegnali zimę i przywitali kolejną 

porę roku - wiosnę, a starsi przygotowali Dzień 

Samorządności. Do wspólnej zabawy 

zaproszeni zostali wszyscy uczniowie, 

 

 

IX GMINNY KONKURS RECYTATORSKI UCZNIÓW KLAS IV-VI „Krąg Przyjaciół Dzieci”
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W krainie żubrów, danieli i koników polskich

W środę 20 marca 2013 r. uczniowie klas II (b, c, d, e, f) z Gimnazjum im. 

Adama Borysa w Witkowie pod opieką wychowawców udali się na przyrodniczą 

wycieczkę edukacyjną. Celem podróży był Ośrodek Edukacji Leśnej 

w Gołuchowie.

Swoją wizytę uczniowie rozpoczęli od 

zwiedzania „Oficyny”, czyli dawnego Pałacu 

Czartoryskich wzniesionego w II połowie XIX 

wieku - obecnie znajduje się w nim Muzeum 

Leśnictwa. Młodzi przyrodnicy zwiedzili stałe 

wystawy pod tytułem: „Kulturotwórcza rola 

lasu”, „Dzieje leśnictwa w Polsce” oraz sale 

łowiectwa, galerię w holu i wystawy czasowe. 

Następnie udali się do „Powozowni”, XIX-

wiecznego budynku gospodarczego dawnej 

rezydencji rodziny Czartoryskich. Tutaj 

obejrzeli wystawę pt. „Spotkanie z lasem”. 

W osobnym pomieszczeniu gimnazjaliści mieli 

okazję obejrzeć 256 gatunków leśnych 

z „Czerwonej Księgi”, które wyginęły lub 

zagrożone są wyginięciem. Po wizycie 

w „Powozowni” gimnazjaliści wędrowali 

w zimowej scenerii po pięknym parku 

przypałacowym, aby na końcu dotrzeć do 

pokazowej zagrody zwierząt. Na własne oczy 

ujrzeli żubry, daniele oraz koniki polskie. 

Dla niektórych uczniów spotkanie z żubrem 

było niezwykłym wydarzeniem. 

Czas na wycieczce upływał bardzo szybko, 

a zimowa aura w pierwszym dniu 

astronomicznej wiosny nie przeszkadzała 

w poznawania pięknego świata przyrody. 

Warto dodać, że wycieczka została 

zorganizowana w ramach obchodzonego 

w szkole Tygodnia Przyrodniczego.

(T.M.)

Wiadomości z Gimnazjum

Wyjazd młodzieży z Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie
do Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery, funkcjonującego jako element założeń 

programowych projektu „Z nauką w przyszłość”, umożliwiła uczniom kolejny 

wyjazd zawodoznawczy. 

Ty m  r a z e m  d n .  0 5 . 0 4 . 2 0 1 3 r.  

gimnazjaliści odwiedzili Wyższą Szkołę 

Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu. 

Na początek przedstawiciele uczelni zapoznali 

uczniów z ofertą edukacyjną i strukturą 

placówki.  Następnie specjal is ta ds.  

marketingu wraz z panią Prodziekan 

zaprezentowali uczestnikom wycieczki 

zaplecze dydaktyczne WSZUiE, które tworzy 

szereg nowoczesnych, przestronnych i dobrze 

wyposażonych sal ćwiczeniowych. Nie mogło 

zabraknąć udziału - nie tylko uczniów, ale 

również opiekunów - w warsztatach 

prezentujących zastosowanie wiedzy 

teoretycznej w praktyce zawodowej. 

Doskonałe działanie maseczek oraz peelingu 

wprawiło uczestników w doskonały nastrój. 

Uwieńczeniem spotkania było wręczenie 

gimnazjalistom oraz ich opiekunom 

upominków ufundowanych przez uczelnię. 

(A.K.)

Poznańskie Targi Edukacyjne
Dnia 15.03.2013 r. grupa młodzieży z Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Witkowie wzięła udział w Poznańskich Targach Edukacyjnych. 

Był to już drugi wyjazd zorganizowany 

przez doradców zawodowych w ramach 

Szkolnego Ośrodka Kariery. Jego celem było 

zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół 

publicznych i niepublicznych na szczeblach 

ponadgimnazjalnym i uniwersyteckim. 

Uczniowie mieli okazję zdobyć informacje 

dotyczące najnowszych trendów w oświacie 

oraz odnaleźć swoją pozycję na mapie 

edukacyjnej Polski. Targi Edukacyjne to 

również świetna okazja do wymiany 

doświadczeń i zainteresowań z innymi 

uczniami i pracownikami poszczególnych 

typów szkół. 

Na miesiąc kwiecień zaplanowano kolejne 

wyjazdy wchodzące w skład cyklu 

zawodoznawczego w ramach projektu 

„Z nauką w przyszłość”.
(A.K.)



   4-2013   4-2013 str. 9str. 9

wobec wyglądu i rozmiarów zgromadzonych 

w nim sprzętów medycznych nawet z okresu 

przedwojennego. Na koniec uczniowie 

uczestniczyli w wykładzie pt. „Anoreksja 

i bulimia - przyczyna czy skutek problemów 

psychicznych?”.

Wyjazd ten był okazją do konfrontacji 

i n f o r m a c j i  z a w o d o z n a w c z y c h  

przekazywanych uczniom podczas lekcji 

z a l t e r n a t y w ą  s t u d i ó w  w y ż s z y c h  

na Uniwersytecie Medycznym. 
(A.K.)

się w rolę studentów zasiadających w auli 

podczas zajęć. Następnie grupa zwiedziła 

kampus uczelni u zbiegu ulic Bukowska - 

Przybyszewskiego - Rokietnicka. Uczniowie 

dokonywali samodzielnych obserwacji 

przygotowanych próbek za pomocą 

mikroskopu oraz skorzystali z ćwiczeń na 

fantomach z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. Nie mogło również 

zabraknąć pomiarów ciśnienia, stężenia 

glukozy we krwi, wskaźnika BMI, a także 

poziomu tlenku węgla w wydychanym 

powie t r zu .  N ie jednokrotn ie  wynik i  

zaskakiwały badanych. Ich interpretacja była 

dokonywana przez studentów, jak również 

wykwalifikowanych pracowników uczelni. 

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie 

Muzeum Uniwersytetu Medycznego. 

Gimnazjaliści nie kryli swojego zdziwienia 

Jednocześnie uczniowie mieli okazję 

uczestniczyć w Festiwalu Nauki i Sztuki, który 

tego dnia odbywał się w murach uczelni. 

Po uroczyste j  inaugurac j i  imprezy 

gimnazjaliści wraz z opiekunami zostali 

zaproszeni do wysłuchania wykładu prof. UM 

dr hab. Krzysztofa Książek pt. „Czy człowiek 

może żyć 1000 lat?”. Tym samym mogli wczuć 

Młodzież z Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

09 kwietnia 2013r. młodzież witkowskiego gimnazjum wzięła udział 

w spotkaniu zawodoznawczym w poznańskim Uniwersytecie Medycznym. 

„Znawcy powietrza...”
W poniedziałek 25 marca 2013 r. w Gimnazjum im. Adama Borysa odbył się 

finał II Witkowskiego Konkursu Przyrodniczego pod hasłem „Powietrze - 

magazyn światła, ognia i wody”. W rozgrywkach finałowych uczestniczyły 3-

osobowe reprezentacje z gimnazjum w Niechanowie, Skokach oraz Witkowie.

Podczas  zmagań  konkursowych  

uczestnicy musieli wykazać się wiadomościami 

i umiejętnościami związanymi z szeroko 

rozumianym terminem powietrze, bowiem 

zadania łączyły w sobie treści z biologii, chemii 

i geografii.

Poziom umiejętności i wiedzy uczniów był 

bardzo wysoki, gdyż różnice punktowe 

między szkołami były minimalne. Jednakże 

w ostatecznym rozrachunku okazało się, że:

I miejsce zajęła drużyna z naszej szkoły 

(Daria Jedwabna, Bartosz Majchrzak, Piotr 

Majchrzak); II miejsce  -  drużyna 

z Gimnazjum w Niechanowie, III miejsce - 

drużyna z Gimnazjum nr 1 w Skokach.

Na zakończenie imprezy uczestnikom 

zostały wręczone okolicznościowe puchary, 

nagrody książkowe oraz dyplomy i płyty DVD 

z filmem promującym Gminę i Miasto 

Witkowo. Na zakończenie młodzież 

gimnazjalna została zaproszona już na trzecią 

edycję konkursu, która odbędzie się 

w przyszłym roku szkolnym. Warto 

nadmienić, że II Witkowski Konkurs 

Przyrodniczy zamykał obchody TYGODNIA 

PRZYRODNICZEGO, który odbył się w naszej 

szkole.

W tym miejscu, organizatorzy konkursu 

sk łada ją  serdeczne  podz iękowania  

Burmistrzowi GiM Witkowo za wsparcie 

materiale oraz dyrektorowi szkoły i Radzie 

Rodz i ców  (za  wspar c i e  f i nansowe  

i materialne). 
(T.M.)

Warsztaty przyrodnicze
W dniach 18 - 22 marca laureatki etapu parkowego XII edycji konkursu 

„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” (Magdalena Chyba, Daria Jedwabna, 

Daria Knast, Izabela Ratajska) wraz z opiekunem (p.Ireną Borys) brały udział 

w warsztatach przyrodniczych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Chalinie. 

Dziewczęta reprezentowały Powidzki Park Krajobrazowy.

Chalin to mała wieś położona na terenie 

Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego, 

administracyjnie należy do gminy Sieraków. 

Wieś tworzy skupisko zaledwie kilku domostw, 

stary folwark oraz zespół dworsko - parkowy, 

który pełni funkcję Ośrodka Edukacji 

Przyrodniczej w Chalinie.

Ośrodkiem zarządza Zespół Parków 

K r a j o b r a z o w y c h  W o j e w ó d z t w a  

Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu. 

Głównym jego zadaniem jest prowadzenie 

edukacji przyrodniczej dla dzieci i młodzieży, 

ale odbywają się w nim również liczne kursy, 

war sz ta ty,  konfe renc j e ,  spo tkan ia  

integracyjne i inne.

Ośrodek tworzy: odrestaurowany stary 

dwór, nowo wybudowana baza noclegowa, 

park dworski z 3 pomnikami przyrody oraz 

kilkuhektarowy teren pełniący funkcję 

dydaktyczno - rekreacyjną. 

Zajęcia w Chalinie przebiegały w bardzo 

miłej i życzliwej atmosferze. Pomimo 

niesprzyjającej pogody wszystko odbyło się 

zgodnie z planem. Przebywająca tam 

młodzież miała okazję poznać walory 

Sierakowskiego Parku Krajobrazowego 

i okolic oraz nawiązać ciekawe znajomości. 

Liczymy, że w kolejnych latach uda się naszym 

gimnazjalistom przeżyć podobną przygodę.

(na)
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W sobotę 9 marca 2013 r. witkowskie gimnazjum gościło finalistów IX 

Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego pod hasłem „Wędrówki po mapie”. 

„Wędrówki po mapie” - finał konkursu

W spotkaniu uczestniczyło 20 uczniów 

z dziesięciu szkół różnych powiatów 

(gnieźnieński: Gimnazjum nr 1 i 2 z Gniezna, 

Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzice dzieciom 

z Gniezna, Gimnazjum z Kiszkowa, 

Niechanowa, Trzemeszna i Witkowa; powiat 

słupecki: Gimnazjum w Kowalewie Opactwie 

i Słupcy; powiat wągrowiecki: Gimnazjum nr 1 

ze Skoków).

Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się 

z różnorodnymi zadaniami związanymi 

z orientacją na mapach. Zadania nie należały 

do łatwych, ale uczniowie poradzili z nimi 

sobie bez problemu. 

Po sprawdzeniu prac drużyn okazało się, 

że I miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 ze Skoków, 

II miejsce - Gimnazjum z Trzemeszna, III 

miejsce - Gimnazjum z Witkowa. 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody 

ufundowane przez dyrektora szkoły, 

a wszystkim pozostałym uczestnikom 

wręczono okolicznościowe dyplomy. 

Organizator konkursu, Tomasz Majchrzak, 

zaprosił już wszystkie szkoły na dziesiąty, 

jubileuszowy konkurs geograficzny, który 

odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

(T.M.)

Pod takim hasłem w dniach 18 - 25 marca 2013r. w witkowskim gimnazjum 

odbył się Tydzień Przyrodniczy. Podczas tego tygodnia uczniowie rywalizowali 

między sobą w różnorodnych konkurencjach przyrodniczych.

„Okaż kulturę i chroń naturę”

W poniedziałek odbył się Przegląd 

Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej „Eko-

Song”,  a poszczególne klasy były 

reprezentowane przez solistów oraz zespoły. 

Przegląd przebiegał w radosnej i wspaniałej 

atmosferze, a każdy z wykonawców otrzymał 

punkty, które wliczane były do klasyfikacji 

generalnej. 

W drugim dniu trwania imprezy odbyły się 

dwa przedsięwzięcia. Rano, mistrzowie 

ortografii przystąpili do pisania dyktanda 

przyrodniczego pod tytułem „Sejm zwierzęcy, 

czyli hocki-klocki”. Natomiast pod koniec 

dnia, trzyosobowe reprezentacje wyruszyły 

z kapitanem Łamigłową w podróż do świata 

przyrodniczych zagadek, rebusów oraz 

krzyżówek. 

Kolejny dzień to wycieczka uczniów klas 

drugich z wychowawcami do Ośrodka Kultury 

Leśnej w Gołuchowie w celu poszukiwania 

oznak wiosny. Wycieczka się udała, ale wiosny 

niestety gimnazjaliści nie znaleźli.

Piątek był ostatnim dniem zmagań 

turniejowych. Tu również, trzyosobowe 

reprezentacje klas musiały wykazać się 

wiedzą i umiejętnościami ekologicznymi, gdyż 

organizatorzy przygotowali dla nich test 

wiedzy ekologicznej „Jesteśmy Eko-Sapiens”. 

Cały tydzień przebiegał w miłej i przyjaznej 

atmosferze, a nasi uczniowie wykazali się 

ogromnym zaangażowaniem. 

W poniedziałek 25.03.13 r. odbył się finał 

II Witkowskiego Konkursu Przyrodniczego, 

k tó r y  zamyka ł  ob chody  Tygodn ia  

Przyrodniczego. 

Całej imprezie towarzyszyły dwa 

konkursy: fotograficzny pod hasłem 

„Przyroda wokół nas” oraz plastyczny pod 

hasłem „Okaż kulturę i chroń naturę”. 

Na bazie otrzymanych materiałów od uczniów 

zorganizowana została wystawa prac 

plastycznych i fotograficznych. 

�We wtorek 26 marca 2013 r. nastąpiło 

podsumowanie całego przedsięwzięcia 

i wręczenie nagród oraz okolicznościowych 

dyplomów. Komisja konkursowa najlepszym 

klasom z każdego poziomu (klas I, II i III) 

przyznała okolicznościowe certyfikaty 

nadając im tytuł „EKO-KLASY”: 

�na poziomie klas I - tytuł „EKO-KLASY” 

zdobyła klasa I f,

�na poziomie klas II - tytuł „EKO-KLASY” 

zdobyła klasa II e,

�na poziomie klas III- tytuł „EKO-KLASY” 

zdobyła klasa III b.

Warto dodać, że każda z wymienionych wyżej 

klas otrzymała okolicznościową statuetkę. 

Organizatorzy nagrodzili także klasy, 

które znalazły się na podium: 

klasy I: II miejsce - kl. Ib; III miejsce - kl. Ia

klasy II: II miejsce - kl. IIf; III miejsce - kl. IIc

klasy III: II miejsce - kl. IIIc; III miejsce - kl. IIId

Nagrodzeni zostali również uczniowie 

w konkursie fotograficznym: I miejsce - 

Bartłomiej Wąsowski; II miejsce - Anna 

Jarecka, III miejsce - Natalia Osowska oraz 

Weronika Piniarska. Wręczono również 

okolicznościowe dyplomy za najlepszy plakat 

ekologiczny: I miejsce - kl. IIe; II miejsce - kl. 

Ib; III miejsce - kl. IIc.

Organizatorzy (zespół nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych) uważają, 

że tego typu przedsięwzięcie jest bardzo 

dobrym sposobem na edukację przyrodniczą 

poprzez zabawę i jednocześnie wpisują 

Tydzień Przyrodniczy do kalendarza imprez 

szkolnych.

(T.M.)

Na tropie historii
W sobotę 23 marca 2013 r. chętni uczniowie klas II gimnazjum oraz 

Grupy Turystycznej „Siedem” uczestniczyli w grze miejskiej pod tytułem 

„Na tropie historii”. 

Najważniejszym elementem każdej gry jest 

fabuła, która była następująca: „Podczas prac 

remontowych ekipa budowlana odkryła 

niezwykłe znalezisko. Była to stara, 

drewniana skrzynia, w której znajdowały się 

dokumenty i kosztowności np. zegarki, 

biżuteria, sztućce, srebrne naczynia i inne. 

Wśród tych przedmiotów, na dnie skrzyni 

odnaleziono dziwną, trochę zniszczoną, kliszę 

filmową. Zawartość skrzyni trafiła do Sali 

Tradycji i wzbogaciła jej zbiory. Młodzież 

gimnazjalna natychmiast udała się zobaczyć 

to niezwykłe znalezisko. Zaintrygowani starą 

kliszą, poprosili kustosza, aby pozwolił im 

odtworzyć zdjęcia. Wkrótce kolekcja fotografii 

okazała się być cenną pamiątką, ukazującą 

Witkowo z początku XX w”.

Podczas gry miejskiej drużyny otrzymały 

„kliszę” zawierającą stare fotografie. 

Ich zadaniem było poszukać, na podstawie 

tych zdjęć, współczesnych miejsc w naszym 

mieście. Wędrówka po mieście pozwoliła 

uczniom „odkryć” swoje miasteczko, gdyż 

wszystkie drużyny poprawnie rozwiązały 

zadania i odnalazły miejsca uwiecznione na 

„kliszy”. Warto zauważyć, że takie spędzanie 

wolnego czasu przez naszych uczniów to 

z jednej strony okazja do integracji zespołów 

klasowych, z drugiej jednak strony to 

edukacja historyczna poprzez zabawę. 
(T.M.)
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Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
Informuję, że od lipca 2012 roku obowiązuje Program działań mających na celu 

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie 

narażonych m.in. w zlewni Strugi Bawół, obejmujący obszar Gminy Witkowo 

z wyłączeniem gruntów rolnych położonych w obrębie geodezyjnym 

miejscowości: Gaj i Ostrowite Prymasowskie.

w Programie terminów stosowania nawozów 

mineralnych i organicznych, maksymalnych 

dawek azotu dla poszczególnych roślin oraz 

wymogów prowadzenia wszelkiej ewidencji 

zabiegów agrotechniczych, m.in.: od siewu do 

zbioru - siew, uprawy, nawożenie, opryski, zbiór 

(data, dawki, ilości, powierzchnie, numery 

działek, nazwy handlowe). Informuję 

jednocześnie, że zgodnie z w/w załącznikiem, 

obowiązek dostosowania infrastruktury do 

przechowywania płynnych i stałych nawozów 

organicznych do warunków Programu będzie 

wymagany na koniec obowiązywania Programu 

tj. w lipcu 2016 r.

Proszę o zapoznanie się z informacją na 

temat najważniejszych ustaleń Programu działań 

mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze 

źródeł rolniczych w zlewni rzeki Bawół, 

obowiązującego na Obszarze Szczególnie 

Narażonym (OSN) w granicach gminy Witkowo. 

Poniższa informacja nie zwalnia 

z obowiązku szczegółowego zapoznania 

się z w/w rozporządzeniem Dyrektora 

RZGW w Poznaniu i pełnego stosowania 

się do jego ustaleń.

Burmistrz GiM Witkowo

(-)Krzysztof Szkudlarek

Program działań, wraz ze szczegółowym 

zakresem terytorialnym jego obowiązywania 

został określony w drodze rozporządzenia 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2012r. 

i opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego z roku 

2012.w pozycji nr 3143.

Informuję wszystkich zainteresowanych, że 

Program działań mających na celu ograniczenie 

odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów 

szczególnie narażonych jest dostępny na stronie 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 21, Poznań, tel. 

6 1 6 6 5 4 5 3 5  -  a d r e s  i n t e r n e t o w y  

www.poznan.rzgw.gov.pl, w biurach WODR lub 

Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie pokój nr 23.

Z uwagi na harmonogram wdrażania 

poszczególnych działań, zawartych w załączniku 

nr 7 do Programu działań, przypominam 

wszystkim prowadzącym działalność rolniczą 

aby od 1.03.2013 roku przestrzegali ustalonych 

Informacja na temat programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
wegetacyjnym, pryzmy lokalizuje się w innym 

miejscu. Lokalizację pryzmy oraz datę złożenia 

obornika w danym roku na danej działce rolnik 

zaznacza na mapie lub szkicu działki.

5) Nawozy naturalne przechowuje się w odległości 

większej niż 20 m od: studni, linii brzegu cieków 

i zbiorników. 

6) Jeśli rolnik na OSN posiada nadmierną ilość 

nawozów naturalnych w stosunku do rzeczywistej 

pojemności ich przechowywania lub >170 kg N/ha 

użytków rolnych, musi udokumentować, że nawozy 

usuwa w sposób nieszkodliwy dla środowiska - 

znalezienie odbiorcy, przekazanie potwierdzone 

umowami zbytu.

7) Pasze  soczys te  pr zechowuje  s ię  na  

zabezpieczonym przed wyciekami gruncie, 

w silosach, na płytach lub na podkładzie z foli 

i sieczki oraz pod przykryciem foliowym. Kiszonki 

składuje się w odległości ponad 20 m od linii brzegu 

wód powierzchniowych oraz źródeł i ujęć wody.

4. Przestrzeganie zasady nawożenia pól 

w terenie o dużym nachyleniu:

1) W przypadku działek o nachyleniu powyżej 10% 

zabiegi uprawowe należy wykonywać w kierunku 

poprzecznym do nachylenia stoku, o ile pozwala na 

to usytuowanie i powierzchnia działki.

2) Orkę należy wykonywać odkładając skiby 

w górę stoku. 

5. Ograniczenia nawożenia na glebach 

podmokłych, zalanych, zamarzniętych lub 

pokrytych śniegiem:

1) Nawozy stosuje się oraz rolniczo wykorzystuje 

ś c i ek i  na  g l eba ch  n i e  zamar zn i ę t y ch  

powierzchniowo.

2) Nie dotyczy to pierwszej wiosennej dawki 

nawozów azotowych na uprawach roślin ozimych na 

glebach zamarzniętych powierzchniowo jeżeli 

uzasadniają to względy agrotechniczne.

6. Przestrzeganie wymagań dobrej 

praktyki w pobliżu ścieków:

1) Rozsiewacze nawozów i opryskiwacze myje 

się oraz wodę z ich mycia rozlewa w odległości 

większej niż 20 m od brzegu zbiorników i cieków 

wodnych.

2) Wodopoje lokalizuje się poza zbiornikami 

i ciekami wodnymi.

7. Przestrzeganie dawek i sposobów 

nawożenia

1) Rolnicy prowadzą i przechowują rok po 

zakończeniu PD dokumentację wszystkich zabiegów 

agrotechnicznych, a w szczególności związanych 

z nawożeniem (termin, rodzaj, zastosowana dawka 

pod daną uprawę).

2) Do opracowania bilansu azotu i planu 

nawożenia zobowiązani są wszyscy rolnicy 

gospodarujący na powierzchni ponad 100 ha 

użytków rolnych na OSN. W tych gospodarstwach 

nie można stosować dawek większych niż 

wynikające z planu nawożenia.

3) Pozostali rolnicy, jeżeli nie wykonują planu 

nawożenia, stosują dawki nieprzekraczające 

maksymalnych dawek nawożenia azotem dla 

upraw w p lon ie  g łównym okreś lonych  

w rozporządzenia.

IV. Inne ważne informacje, wynikające 

z wprowadzenia Programu działań. 

1. Mimo zwiększenia  powier zchni  OSN 

zmniejszeniu uległy warunki wyłączające rolników 

z Programu RŚ. W gospodarstwach do 100 ha 

użytków rolnych na OSN nie ma żadnych ograniczeń 

w realizacji Programu RŚ, w tym także pakietu 

Rolnictwo zrównoważone; W przypadku 

gospodarstw gospodarujących na powyżej 100 ha 

użytków rolnych na OSN real izujących 

zobowiązanie pakietu Rolnictwo zrównoważone, 

płatność w ramach tego pakietu będzie wypłacana 

tylko do powierzchni nie przekraczającej 100 ha

2. Kontrolę realizacji i przestrzegania postanowień 

Programu działań prowadzi Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, na podstawie 

przepisów ustawy z 20.07.1991 r. o Inspekcji 

Ochrony Środowiska w związku z art. 32 ustawy 

z 10.07.2007 r. o nawozach i nawożeniu.

3. Należy mieć na uwadze, że rolnicy korzystający 

z dopłat podlegają również kontroli prowadzonej 

pod tym względem przez ARiMR. 

I. ZAŁOŻENIA

1. Program ma na celu usunięcie zarzutów 

formalnych, jakie Komisja Europejska wystosowała 

wobec Polski w związku z uchybieniami wobec 

prawa wspólnotowego.

2. Program obowiązuje na OSN i stanowi 

uzupełnienie przepisów obowiązujących w całym 

kraju.

3. Obowiązki  k ierowane do wszystk ich 

prowadzących działalność rolniczą na OSN - brak 

rejestrów gospodarstw.

4. Przesunięcie okresu obowiązywania wymogów 

wprowadzonych przez Program działań.

5. Wprowadzono słowniczek pojęć na potrzeby PD, 

na wniosek KE zmodyfikowano definicję nawozów 

naturalnych, wydłużono okres, kiedy nie wolno 

stosować nawozów.

II. CEL

Zapobieganie pogorszeniu stanu wód oraz poprawa 

stanu, w których pogorszenie już nastąpiło.

III. SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA CELU

1. Poprawa praktyki rolniczej poprzez:

1) Przestrzeganie okresów, dawek i sposobów 

nawożenia.

2) Właś c iwe  magazynowan i e  nawozów  

naturalnych, pasz soczystych oraz postępowanie 

z odciekami.

3) Przestrzeganie zasad nawożenia pól na terenie 

o dużym nachyleniu oraz w pobliżu cieków. 

4) Ograniczenie stosowania nawozów na glebach 

podmokłych, zalanych, zamarzniętych, pokrytych 

śniegiem.

2. Przestrzeganie n/w zasad nawożenia:

1) Nawożen ie  s t o su j e  s i ę  w  okre sa ch  

i w warunkach, gdy nie ma zagrożenia, że zawarte w 

nich składniki mineralne (szczególnie związki 

azotu) będą wymywane do wód gruntowych lub 

zmywane do wód powierzchniowych powodując ich 

zanieczyszczenie.

2) Nawozy naturalne i organiczne stosuje się na 

gruntach ornych od 1.03 do15.11.

3) Nawozy naturalne płynne na łąkach 

i pastwiskach stosuje się od 1.03 do15.08.

4) Nawozy naturalne stałe stosuje się: na łąkach od 

.03 do 30.11, na pastwiskach od 1.03-do 15.04 i od 

15.10 do 30.11.

5) Wskazane w pk-cie 2 ograniczenie nie dotyczy 

producentów buraków i kukurydzy, którzy zawarli 

kontrakt na ich dostawę po 15 listopada. 

6) Przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym i przy 

wypasie kwaterowym stosuje się obniżoną dawkę 

azotu w ilości do 85 kg N/ha/rok z nawozów 

p łynnych natura lnych bezpośrednio po 

wypasie/pokosie , nie później niż do 15.08.

7) Nawożenia nie stosuje się przez cały rok na 

glebach nieuprawianych, w tym na ugorach.

3. Przestrzeganie n/w warunków 

przechowywania nawozów maturalnych 

oraz postępowania z odciekami:

1) Płynne nawozy naturalne należy przechowywać 

w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do 

gruntu i wód.

2) Należy zapewnić pojemność zbiorników do 

przechowywania gnojówki i gnojowicy oraz 

możliwość gromadzenia i przechowywania 

obornika, przez okres, w którym rolnicze ich 

wykorzystanie nie jest możliwe - co najmniej 6-

miesięcy. 

3) Obornik należy przechowywać w sposób 

zabezpieczający przed przenikaniem odcieków do 

wód lub do gruntu lub, w przypadku utrzymywania 

zwierząt na głębokiej ściółce, w budynku 

inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu. 

Obecny program nie wymaga stosowania tylko 

betonowych płyt obornikowych. W tym celu możliwe 

jest składowania obornika w każdych innych 

szczelnych miejscach, w sposób umożliwiający 

zebranie odcieków i zabezpieczenie ich przed 

przedostawaniem się do gruntu.

4) W okresie od 1.03 do 31.10, jednak nie dłużej 

niż przez 12 tygodni, dopuszcza się jednokrotne 

złożenie obornika na pryzmie bezpośrednio na 

gruncie. Pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami 

terenu, w odległości większej niż 20 m od linii 

brzegu wód powierzchniowych, na terenach 

o spadku do 3%, niepiaszczystych i niepodmokłych. 

W przypadku potrzeby ponownego złożenia 

obornika na pryźmie w kolejnym sezonie 
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ZAKAZ WYPALANIA TRAW I ROŚLINNOŚCI

W związku z trwającym okresem wiosennym przypominamy o zakazie 

wypalania roślinności na polach, łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, 

pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie torfowisk i trzcin. 

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie 

zabronione. Jest to jeden z najbardziej 

brutalnych sposobów niszczenia środowiska 

naturalnego.

Wypalanie roślinności powoduje wielkie 

szkody w środowisku:

- pożary wywołane przez podpalaczy mogą 

przenieść się do zabudowań mieszkalnych, co 

powoduje duże niebezpieczeństwo zdrowia oraz 

życia ludzi i zwierząt,

- w pożarach giną ptaki oraz niszczone są 

miejsca lęgowe wielu ptaków gnieżdżących się 

na ziemi lub w strefie krzewów,

- wypalanie traw powoduje niszczenie 

pożytecznych owadów, co w konsekwencji 

powoduje obniżenie plonów roślin,

- giną zwierzęta domowe i leśne, które 

przypadkowo znajdują się w zasięgu pożaru,

- płomienie niszczą miejsca bytowania 

zwierzyny łownej, m. in. bażantów, kuropatw, 

zajęcy, saren,

- w płomieniach ginie wiele pożytecznych 

kręgowców, m. in. żaby, jaszczurki, krety, jeże, 

zające, lisy, nornice, ryjówki i inne drobne 

gryzonie oraz bezkręgowców, m. in. 

dżdżownice, które użyźniają glebę, pająki, wije i 

inne owady,

- pożary wywołane podpalaniem traw są 

głównym i najczęstszym zagrożeniem dla 

naszych lasów, ogień szybko rozprzestrzenia się 

na duże połacie cennych drzewostanów, po 

pożarze las odradza się przez dziesiątki lat,

- powstający dym podczas wypalania roślinności 

m o ż e  b y ć  p r z y c z y n ą  w y p a d k ó w  

samochodowych, zwłaszcza w pobliżu dróg,

- wypalanie traw powoduje wyjaławianie gleby.

Wypalania traw i wszelkiej roślinności 

zabraniają:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. 

Nr 151, poz. 1220), w tym art. 124 mówiący, że 

„zabrania się wypalania łąk, pastwisk, 

nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, 

szlaków kolejowych oraz trzcinowisk 

i szuwarów” i art. 131 mówiący, że każdy kto 

wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy 

przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub 

szuwary podlega karze przewidzianej 

w ustawie;

- ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach 

(Dz. U. Nr 56, poz. 679 ze zm.), w tym art. 30 

ust. 3 mówiący, że „w lasach oraz na terenach 

śródleśnych, jak również w odległości do 100m 

od granicy lasu, zabrania się działań i czynności 

mogących wywołać niebezpieczeństwo, 

a w szczególności: rozniecania ognia poza 

miejscami wyznaczonymi do tego celu przez 

właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania 

z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej 

warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

- zgodnie z art. 82 § 3 i 4 ustawy z dnia 20 maja 

1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 109, poz. 

756 ze zm.), „kto na terenie lasu, na terenach 

śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk 

i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m 

od nich roznieca ogień poza miejscami 

wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, 

z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych 

i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi oraz kto 

wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na 

polach w odległości mniejszej niż 100 m od 

zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc 

ustawienia stert lub stogów bądź w sposób 

powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, 

a także bez zapewnienia stałego nadzoru 

m ie j s ca  wypa lan ia”  pod l ega  ka r ze  

przewidzianej w ustawie. 

Po akcesji Polski z Unią Europejską 

producent rolny otrzymuje dopłaty do gruntów 

rolnych, na warunkach i trybie określonym 

w ustawie z dnia 18 grudnia 2003r. 

o płatnościach bezpośrednich do gruntów 

rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zm.). 

Art. 2. ust. 1. ustawy stanowi: „... producentowi 

rolnemu, przysługują płatności na będące w jej 

posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej 

kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów 

ochrony środowiska ...”.

Dbajmy o środowisko naturalne i nasze 

najbliższe otoczenie!

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Krzysztof Szkudlarek
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Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

Dnia 8 marca w kl.0-III świętowano 

Dzień Kobiet. Z tej okazji chłopcy zaprosili 

swoje koleżanki oraz Panie wychowawczynie 

do kina Helios w Gnieźnie na film 

pt. „Zambezia”. Dziewczynki otrzymały 

lizakowe kwiatki i wzięły udział w słodkim 

poczęstunku.

13 marca uczniowie klasy szóstej: 

Dominik Białas, Ludwik Kneblewski 

reprezentowali szkołę w IX Gminnym 

Konkursie Recytatorskim w Witkowie. Chłopcy 

recytowali wiersze Juliana Tuwima. Jeden 

z nich - Dominik Białas - zajął III miejsce. 

Gratulujemy!

15 marca miało miejsce uroczyste 

rozdanie nagród w Komendzie Powiatowej 

Straży Pożarnej w Gnieźnie, w którym udział 

wzięli również uczniowie naszej placówki: 

Nikodem Mazurkiewicz (kl.0) oraz 

Ludwik Kneblewski (kl.VI). Chłopcy zajęli 

III miejsca w swoich kategoriach w konkursie 

plastycznym „Twoja wiedza i czujka czadu 

w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi 

nikomu”. Gratulujemy!

Rozstrzygnięto wyniki III edycji konkursu 

plastycznego „Wielkanocna pisanka” 

zorganizowanego przez OKSiR Witkowo. 

Laureatami zostali: Dominika Białas (kl.0), 

Fabian Paprocki (kl.0), Weronika 

Dardzikowska (kl.IV), Jakub Jastrzębski 

(kl.VI).Gratulacje!

„Zabawy literami” to hasło corocznego 

szkolnego konkursu skierowanego do uczniów 

kl.0-III. Dzieci rozwiązywały krzyżówki, 

rebusy, odpowiadały na pytania oraz układały 

zdania z rozsypanek. Mistrzem literowania 

została uczennica kl.I - Nikola Swat. 

Nagrody ufundowała Rada Rodziców. 

Organizatorem konkursu była p.Beata 

Prusinowska.

Dnia 20 marca Samorząd Uczniowski 

zorganizował obchody święta „Dnia Wiosny”. 

Przygotowany program obfitował w występy 

chętnych uczniów, ciekawe zadania 

o tematyce wiosennej dla wszystkich klas 

(krzyżówki, puzzle, zagadki) oraz aktywność 

ruchową. Całość przepleciona była krótkimi 

dowcipami szkolnymi. Nie zabrakło też 

pradawnej tradycji spalenia „Marzanny” czyli 

słomianej kukły, którą przygotowały dzieci 

z kl. V i VI.

Małgorzata Frąckowiak

Nabór wniosków w ramach PO KL
Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie 

projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 9.1.1 

Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 

Termin składania wniosków: do dnia 15.05.2013 r., w godzinach 7.30-15.30

Wnioski o dofinansowanie projektów należy: złożyć osobiście, wysłać pocztą zwykłą lub 

kurierem

Miejsce składania wniosków: w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu ul. 

Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C-sekretariat Funduszy Unii Europejskiej

Kto może się ubiegać o dofinansowanie:

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w 

punktach 4.1.1, 4.2.1 i 4.3.1 dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem 

Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

- tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w 30% 

gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 

- wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania 

przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do 

wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego 

podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy .
Budżet i poziom dofinansowania:

Poziom dofinansowania projektów wynosi 85%* wydatków kwalifikowanych.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie są zobligowane do wniesienia wkładu własnego w wysokości 

15% wartości projektu.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie: 18 850 557,00 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi: 50 tys. PLN

Wszelkie informacje wraz z dokumentacją dostępne są :

W Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A

oraz na stronie internetowej 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe 

w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego 

ul. Rynek 10/1 

62-200 Gniezno

e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl

tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:

www.wrpo.wielkopolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl 

www.efs.wup.poznan.pl
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Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Godziny otwarcia Urzędu: 

poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

e-mail: ugim@witkowo.pl, witkowo@witkowo.pl, 

WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl

Telefony
Centrala - Biuro Informacji: tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855 

e-mail: info@witkowo.pl

Sekretariat: tel. 61 4778 194 (w. 38) e-mail: sekretariat@witkowo.pl

Sekretarz: tel. 61 4778 194 (w. 21) e-mail: sekretarz@witkowo.pl 

Skarbnik: tel. 61 4778 194 (w. 17) e-mail: skarbnik@witkowo.pl

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic 

i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24) 

e-mail: infrastruktura@witkowo.pl
Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne 

i drogowe: tel. 61 4778 194 (w. 24) e-mail: przetargi@witkowo.pl

Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13)

e-mail: gospodarka@witkowo.pl

Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13)

e-mail: srodowisko@.witkowo.pl

Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35) 

e-mail: usc@witkowo.pl

Ewidencja ludności tel. 61 4778 194 (w. 33) e-mail: elud@witkowo.pl

Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe 

tel. 61 4778 194 (w. 32)

Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 4778 194 (w. 32)

e-mail: kadryugim@witkowo.pl

Biuro Rady Miejskiej tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: rada@witkowo.pl

Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23) 

Promocja tel. 61 4778 194 (w. 31) e-mail: promocja@witkowo.pl

Oświata tel 61 4778 194 (w. 18) e-mail: oswiata@witkowo.pl

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18)

e-mail: obronacywilna@witkowo.pl

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa tel. 61 4778 194 

(w. 25) e-mail: podatki@witkowo.pl

Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, 

wystawianie faktur VAT, sporządzanie listy płac, prowadzenie 

spraw ZUS, prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego 

tel. 61 4778 194 (w. 14) e-mail: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl

Księgowość tel. 61 4778 194 (w. 15) e-mail: ksiegowosc@witkowo.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 61 4778 491

e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl 

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197 

e-mail: biuro@zgk-witkowo.pl   www: www.zgk-witkowo.pl

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji tel. 61 4779 277 

e-mail: oksir@skorzecin.net.pl   www: www.skorzecin.net.pl

Biblioteka Publiczna Witkowo tel. 61 4778 162

e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl   www: www.biblioteka-witkowo.com.pl

Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28) 

e-mail: krzysztof.tamiola@wodr.poznan.pl

Policja tel. 61 4260 360, 61 4260 361, 61 4260 362

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Energetyczne 991

Europejski Numer Alarmowy 112

Dane kontaktoweKatalog Firm

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  Miastaprzy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 16 kwietnia 2013r.

WYWIESZONE  ZOSTAŁY  WYKAZY  NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH W WITKOWIE, 

 CHŁĄDOWIE  I  OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM  W  SKORZĘCINIE, PRZEZNACZONYCH  

DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODE BEZPRZETARGOWEJ. 

HDK WITKOWO
Zaprasza na akcje poboru krwi, które odbędą się w 2013 roku:

15.06.2013r., 14.09.2013r., 07.12.2013r. od godz.8:30 w sali OSP Witkowo
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Wiosna zawitała w Urzędzie Gminy i Miasta
Przed Świętami Wielkanocnymi Przedszkolaki z Przedszkola „Bajka” w Witkowie przybyli do Urzędu Gminy i Miasta 

z życzeniami Wielkanocnymi. 

w ł a s n o r ę c z n i e  w y k o n a n y c h  j a j e k  

wielkanocnych i kurek. Burmistrz Gminy 

i Miasta Witkowo - Krzysztof Szkudlarek 

podziękował dzieciom za życzenia i prezenty, 

Mimo, że wiosna ociąga się z zawitaniem 

na nasze tereny, najmłodsi wnieśli ze sobą do 

urzędu wiosenny nastrój. Dzieci poprzez 

krótkie przedstawienie wielkanocne 

„Wieziemy kogucika” oraz barwne wianki 

z kwiatów złożyły życzenia samorządowcom 

i pracownikom urzędu oraz ich rodzinom.  

Wręczyły także drobne upominki w postaci 

złożył przedszkolakom i ich rodzinom 

życzenia, a także obdarował ich słodkościami. 

(S.J.)

Spektakl profilaktyczny „Nad przepaścią”
Dnia 17 kwietnia 2013 r. młodzież z Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie wraz z opiekunami obejrzała spektakl 

profilaktyczny „Nad przepaścią” w wykonaniu aktorów I.A. Inspiracja z Krakowa. 

Nowoczesny styl życia młodego pokolenia 

często kojarzy się z alkoholem i sięganiem po 

narkotyki. Program profilaktyczny miał za 

zadanie uświadomić młodzieży konsekwencje 

takich „eksperymentów” i nauczyć postawy 

a s e r t y w n e j .  W s k a z a ł  n a  s p o s o b y  

podejmowania wysiłku w sztuce radzenia 

sobie z problemami używek i nałogów. 

Profilaktyka uzależnień jest „ciągle” 

aktualna, przede wszystkim w szkole, której 

zadaniem jest pokazanie młodzieży 

n e g a t y w n y c h  s k u t k ó w  z a ż y w a n i a  

narkotyków, alkoholu i innych używek. 

Organizatorami spektaklu profilaktycznego 

by ła  Gminna Komis ja  Prof i laktyk i  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Witkowie.

(W.P.)



Sekcja Strzelectwa Sportowego w Witkowie
2 kwietnia br. w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Czerniejewskiej odbyło 

się spotkanie organizacyjne mające na celu zapoczątkowanie działań nowo 

powstałej sekcji strzelectwa sportowego. 

w Witkowie, Pan Stanisław Rajkowski - 

Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 

w Witkowie oraz Pan Henryk Fligier - 

Kierownik Ligi Obrony Kraju w Witkowie.  

Nowo otwarta sekcja liczy obecnie 

18 osób. Zajęcia strzeleckie prowadzone są 

przez członków Kurkowego Bractwa 

Grupa ta będzie funkcjonowała przy 

współpracy z OKSiR Witkowo i LOK 

w Witkowie, a inicjatorami jej powstania byli 

m.in. Pan Bogusław Mołodecki - Prezes 

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie 

i jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej 

Strzeleckiego w Witkowie w ramach 

wolontariatu. Powstała sekcja jest kolejnym 

kołem zainteresowań, które ma na celu 

podnoszenie umiejętności w zakresie 

strzelectwa sportowego oraz zapewnienie 

aktywnego spędzania wolnego czasu 

młodzieży i dorosłym.
(S.J.)

Mistrzostwa Gminy Amatorów w Tenisie Stołowym
W dniu 22 marca 2013 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej w Witkowie 

odbyły się Mistrzostwa Gminy Amatorów w Tenisie Stołowym.

Chłopcy: 1. Jakub Drzewiecki; 2. Bartłomiej 

Smoła; 3. Patryk Liberkowski;

Szkoły ponadgimnazjalne

Chłopcy: 1. Filip Cichocki; 2. Michał Skiba; 

3. Dominik Markowski.

Seniorki OPEN: 1. Jagoda Kozłowska; 

2. Natalia Jaworska.

Seniorzy do 35 lat: 1. Damian Hołderny; 

2. Sławomir Losik; 3. Leszek Majewski.

G ł ó w n y m  c e l e m  i m p r e z y  b y ł o  

upowszechnianie kultury fizycznej oraz 

propagowanie aktywnego spędzania czasu 

wolnego wśród dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych.

Głównymi organizatorami byli: Urząd 

Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury, Sportu 

i Rekreacji oraz nauczyciele wychowania 

fizycznego z Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Witkowie i Szkoły Podstawowej Nr 3 

im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

Mistrzostwa rozegrano w 10 kategoriach 

wiekowych, w których wystartowało 100 

zawodników.

Wyniki zawodów:

Szkoły Podstawowe: klasy I - IV

Dziewczęta: 1. Aleksandra Patrzek; 2. Dorota 

Tyczka.

Chłopcy: 1. Krystian Juszczak; 2. Przemysław 

Bosak; 3. Wojciech Monarcha.

Szkoły Podstawowe: klasy V - VI

Dziewczęta: 1. Weronika Janowicz; 2. Agata 

Tyborowska; 3. Zuzanna Nowaczyk.

Chłopcy: 1. Damian Chyblewski; 2. Miłosz 

Rewers; 3. Marcin Domański;

Gimnazja.

Dziewczęta: 1. Oliwia Majchrzak; 2. Jagoda 

Zaremba; 3. Martyna Kasprzyk.

Old-boy - mężczyźni powyżej 55 lat: 

1. Alojzy Skrzypczak; 2. Tadeusz Śliwecki; 

3. Zdzisław Miśta.

Trzech najlepszych zawodników w każdej 

kategorii otrzymało od organizatorów 

pamiątkowe medale, dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.

(S.A.)


