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Dni Witkowa 2014
Za nami kolejna edycja Dni Witkowa. Podczas minionego weekendu 

na mieszkańców gminy czekało wiele atrakcji zapewnionych przez organizatorów. 

Nie zabrakło zabaw tanecznych, pokazów, konkursów, występów wokalnych, 

czy sportowej rywalizacji. O dobrą zabawę zatroszczyły się również zespoły 

muzyczne oraz gwiazda wieczoru - Krzysztof Krawczyk. 

Na tegoroczne obchody Dni Witkowa 
zaproszona została delegacja samorządowców 
z zaprzyjaźnionej Gminy Lądek Zdrój. W skład 
delegacji wchodzili Burmistrz Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój Kazimierz Szkudlarek oraz 
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina 
Sieradzka - Dawidowicz.

Tegoroczne Dni Witowa rozpoczęły się 
w sobotę 28 czerwca otwartą zbiórką krwi, 
zorganizowaną przez Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK Witkowo, która odbyła się wczesnym 
rankiem w sali OSP. W czasie tej akcji zebrano 
prawie 22 litry krwi. Natomiast o godz. 14,00 
w Kościele pw. Św Mikołaja w Witkowie odbyła się 
msza święta w intencji Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego zał. w Witkowie 1742r., podczas 
której nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru 
Bractwa. 

Następnie zebrani udali się pod Pomnik 
Stanisława Gaworzewskiego, pierwszego 
Honorowego Burmistrza Witkowa, gdzie złożono 
kwiaty i zapalono znicz. Kolejnym punktem był 
przemarsz na Plac Targowy, na którym odbyła się 
dalsza część uroczystości. Spotkanie rozpoczął 
Hetman Bractwa Bogusław Mołodecki witając 
przybyłych gości. W swoim wystąpieniu nawiązał 
do historii i powstania Witkowskiego Bractwa 
Kurkowego. W kolejnej części fundatorzy 
sztandaru, zaproszeni goście, przedstawiciele 
władz samorządowych oraz członkowie Bractw 
Kurkowych dokonali wbicia pamiątkowych 
gwoździ, po czym głos zabrali m.in. Senator RP 
Piotr Gruszczyński, Posłowie na Sejm RP, 
Zbigniew Dolata, Tadeusz Tomaszewski, 
przedstawiciel Posła na Sejm RP Pawła Arndta, 
Burmistrz GiM Witkowo Krzysztof Szkudlarek 
o raz  P r zewodn i c zą cy  Rady  Pow ia tu  
Gnieźnieńskiego Telesfor Gościniak.

Uroczystego wręczenia sztandaru na ręce 
Hetmana Bogusława Mołodeckiego dokonał 
Przewodniczący Społecznego Komitetu 
Ufundowania Sztandaru dla Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Witkowie zał. 1742r., Prezes 
Banku Spółdzielczego w Witkowie Pan Adam 

Rydlewicz. Następnie uroczystości uświetnił 
występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej  
z Mieściska. 

Kolejnym wydarzeniem pierwszego dnia 
świętowania był Blok Muzyczno - Rozrywkowy, 
na który składały się m.in., występ Zespołu 
Śpiewaczego „My Młodzi”, Koncert Witkowskiej 
Kapeli Odjazdowej, występ Zespołu Tanecznego 
„F loa t” ,  Konce r t  Ze spo łu  Ludowego  
„Skrzynczanki” z Lądka Zdroju, występ Emilii 
Kozielskiej.

O godzinie 23.00 kiedy wszyscy dobrze 
bawili się przy dźwiękach muzyki Zespołów 
„Vexel”, „Fanatic” odbył się pokaz sztucznych 
ogni, po którym mieszkańcy mogli się bawić przy 
muzyce DJ.

Oferta programowa przygotowana 
na niedzielę również prezentowała się 
imponująco. Już o godzinie 7.00 nad Jeziorem 
Białym w Skorzęcinie rozpoczęły się zawody 
wędkarskie, w których wzięło udział dwudziestu 
dwóch zawodników. Dzięki uprzejmości Pana 
Marka Grzybowskiego, który udostępnił akwen, 
wędkarze mogli rywalizować w bardzo dobrych 
warunkach. Po kliku godzinach zmagań okazało 
się, że najwięcej ryb złowił Norbert Błaszczyk, 
drugie miejsce zajął Radosław Tyc, a trzecie 
Przemysław Błaszczyk. Najlepsi zawodnicy 
otrzymali z rąk burmistrza puchary oraz 
nagrody. O godzinie 12:00 odbyła się natomiast 
uroczysta msza święta w kościele pod 
wezwaniem Św. Mikołaja w Witkowie w intencji 
mieszkańców i samorządowców.

Uroczystego otwarcia niedzielnego 
świętowania dokonał Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo Krzysztof Szkudlarek.

Dni Witkowa to święto naszej gminy, 
a przede wszystkim mieszkańców. Przyszliśmy 
tutaj się dobrze bawić. Jesteśmy wspólnotą, którą 
łączy nie tylko miejsce zamieszkania, jesteśmy 
wspólnotą na dobre i na złe. Gmina to nasz dom, 
dom w którym dbamy o wszystkich. 
O najmłodszych stwarzający im jak najlepsze 
warunki do nauki, pomagamy najbardziej 

potrzebującym, poprzez działalność sportową, 
kulturalną i społeczną czynimy życie lepszym. 
Potrafimy i chcemy cieszyć się z inwestycji, które 
realizujemy. Cieszymy się ze skuteczności 
pozyskiwania środków pozabudżetowych, 
bo dzięki nim możemy w gminie więcej wykonać. 
Liczne występy, konkursy atrakcje zapewnione 
w programie Dni Witkowa na pewno pozwolą 
każdemu odnaleźć coś dla siebie i miło spędzić 
czas. Dni Witkowa to również okazja do złożenia 
życzeń, dlatego życzę Państwu by spełniały się 
nasze marzenia. Jest takie powiedzenie, że jeśli 
ktoś marzy sam, są to tylko marzenia, a jeśli 
marzymy wspólnie to te marzenia często się 
spełniają, dlatego życzę Państwu by nam 
wszystkim wspólne marzenia się spełniały, aby 
żyło się dobrze i dostatnio. Życzę dobrej zabawy, 
wszystkiego najlepszego! - mówił Krzysztof 
Szkudlarek.

Po przemówieniu gospodarza gminy scena 
została opanowana przez laureatów XIX 
Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży, którzy 
d a l i  z g r o m a d z o n y m  p o k a z  s w o i c h  
nieprzeciętnych umiejętności wokalnych 
i tanecznych. Wśród występujących byli m.in. 
przedszkolaki, uczniowie ze szkół podstawowych 
i gimnazjów. Następnie na głównej scenie 
przedstawiciele władz samorządowych wręczyli 
nagrody uczestnikom konkursów takich jak: 
Witkowo moje miasto, czy Zostań Mistrzem 
ortografii. Nagrodzeni zostali również uczestnicy 
Witkowskiej Ligi Strzeleckiej zorganizowanej 
przez Sekcję Strzelecką LOK przy Kurkowym 

Bractwie Strzeleckim w Witkowie zał. 1742. 
W rywalizacji mężczyzn najlepszym okazał się 
Witold Wiśniewski, drugie miejsce zajął Paweł 
Wiśniewski, a trzecie Marcin Muszyński. Wśród 
pań bezkonkurencyjna była Julia Muszyńska. 
Kolejne miejsca na podium zajęły Maria Matczak 
oraz Izabela Ratajska. Po wręczeniu nagród 
i wyróżnień, druhowie z witkowskiej OSP 
p r z e d s t a w i l i  p o k a z  s p r a w n o ś c i o w y  
i przypomnieli jak należy zachować się podczas 
wypadku. Specjalny pokaz zaprezentowała 
również Wojskowa Straż Pożarna.

Przed godziną 19.00 na placu targowym 
zebrały się tłumy mieszkańców oraz przybyłych 
gości. Rozgrzana niedzielnymi atrakcjami 
publiczność czekała z niecierpliwością na występ 

gwiazdy wieczoru - Krzysztofa Krawczyka. Jeden 
z najbardziej znanych polskich piosenkarzy, 
przez półtorej godziny prezentował swoje 
największe przeboje, którymi porwał do tańca 
tłumnie zgromadzoną publiczność. Nie zabrakło 
oczywiście takich hitów, jak: „Parostatek”, 
„Bo jesteś Ty”, czy „Mój przyjacielu”. Kiedy 
koncert gwiazdy wieczoru dobiegł końca na 
scenie pojawił się zespół muzyczny „Vega”, który 
rozkręcił zabawę taneczną, będącą ostatnim 
akcentem tegorocznych Dni Witkowa. 

 Przez całe dwa dni na mieszkańców czekały 
także atrakcje dodatkowe, jak np.: wesołe 
miasteczko dla najmłodszych, prezentacja 
Zespołu Działań Specjalnych z urządzeniem 
technicznym „Cyklop” oraz Wojskowej Straży 
Pożarnej Garnizonu Powidz, wystawa Klubu 
Modelarskiego „Sokół”, pokaz motocykli 
żużlowych - Norberta Krakowiaka. W ramach Dni 
Witkowa rozegrana została także Liga Piłki 
Nożnej na Sztucznej Trawie, w której pierwsze 
miejsce zdobył zespół Jah Team z Mielżyna, 
drugie Relax Śnieżka również z Mielżyna, 
a trzecie 2B - Sklep Komputerowy. Kierownicy 
drużyn dokonali również wyboru najlepszego 
zawodnika, którym został Wojciech Deskowski 
oraz najlepszego bramkarza, którym wybrano 
Tobiasza Miechowicza. Tytuł „króla strzelców” 
zdobył natomiast Damian Szczepaniak. 
Wszystkie drużyny otrzymały z rąk burmistrza 
pamiątkowe puchary oraz sprzęt sportowy.

Tegoroczne Dni Witkowa po raz kolejny 
zakończyły się sukcesem. Licznie zgromadzona 

na Placu Targowym publiczność przez dwa dni 
miała okazję do wspólnej zabawy, integracji oraz 
obejrzenia wielu wspaniałych występów 
artystycznych. Kolejna edycja święta naszej 
gminy już za rok!

Komitet organizacyjny dziękuje sponsorom 
oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
zorganizowania i uświetnienia tegorocznych Dni 
Witkowa.

(M.T., D.W.)

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

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



   7-2014   7-2014 str. 3str. 3

Sesja Rady Miejskiej w Witkowie 

Obrady tradycyjnie rozpoczęły się od 

zapytań i interpelacji. Jako pierwszy głos 

zabrał Stanisław Przybylski - sołtys sołectwa 

Mielżyn. Pytał o możliwość uruchomienia 

jednej z pomp znajdujących się na rynku, 

z której mogliby korzystać rowerzyści 

przejeżdżający przez miejscowość. Następnie 

radny Marek Sucholas poruszył temat 

m o n t a ż u  s y s t e m u  n a g ł o ś n i e n i a  

w hali widowiskowo - sportowej przy 

ul. Czerniejewskiej oraz wymiany opraw 

oświetleniowych w obrębie ul. Jasnej i Jana 

Pawła II. Radny Łukasz Grabowski prosił 

natomiast o przedstawienie wyników 

tegorocznych egzaminów gimnazjalnych oraz 

stopnia realizacji projektu „Z nauką 

w przyszłość". Radny pytał również 

o możliwość podjęcia działań w związku 

z tamami budowanymi przez bobry na kanale 

Mąkowa oraz wnioskował o zwiększenie 

nagród w dożynkowym konkursie wieńców 

żniwnych.

Nas tępn ie  Kr zysz to f  Szkud larek  

przedstawił sprawozdanie ze swojej 

działalności w okresie międzysesyjnym, po 

czym Stanisław Rajkowski - dyrektor OKSiR-u, 

zaprezentował informację o przygotowaniu 

do sezonu letniego Ośrodka Wypoczynkowego 

w Skorzęcinie. Obszernie omówił on cykl prac 

przed tegorocznym sezonem przytaczając 

okresy, w których wykonywane były 

konkretne zadania. Poinformował także 

o liczbie ratowników pracujących w sezonie 

w ośrodku, o opiece ambulatoryjnej. 

Nad bezpieczeństwem pożarowym czuwać 

będą druhowie z OSP Witkowo i OSP 

Skorzęcin. Dyrektor wyraził również 

zadowolenie z tempa i skuteczności 

tegorocznych przygotowań.

Kolejnym punktem czwartkowych obrad 

była informacja o przygotowaniu Komisariatu 

Policji w Witkowie do zabezpieczenia 

porządku publicznego w okresie letnim, 

z którą zebranych zapoznał zastępca 

komendanta Komisariatu Policji w Witkowie - 

Tomasz Grabowski. W swoim wystąpieniu 

przedstawił dokładne statystyki dotyczące 

pr zestępczośc i  na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego w Skorzęcinie oraz 

zapewnił, że w sezonie letnim priorytetem dla 

witkowskich policjantów będzie zapewnienie 

bezpieczeństwa turystom. Zadeklarował 

również, że wczasowicze mogą czuć się 

w ośrodku bezpiecznie gdyż patrole 

systematycznie przebywać będą na jego 

terenie, a pomocą służyć będą także 

funkcjonariusze z Gniezna i Poznania. 

Na stałe w ośrodku otwarto też punkt 

interesanta, w którym policjanci będą pełnić 

służbę.

Po wystąpieniu zastępcy komendanta 

burmistrz zaprezentował sprawozdanie 

z realizacji „Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo", po którym 

r a d n i  p r z y s t ą p i l i  d o  p r a c y  n a d  

przygotowanymi na sesję uchwałami. 

Na początek podjęli uchwałę w sprawie 

ustalenia opłat za korzystanie z publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Witkowo oraz uchwałę w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli psychologów 

i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina 

Witkowo. W następnej kolejności podjęto 

uchwały dotyczące: zasad ustalania wymiaru 

etatu i godzin ponadwymiarowych nauczycieli 

nauczających przedmiotów w różnym 

wymiarze godzin, podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania 

pomocy i nie żądania zwrotu dla osób objętych 

wie lo letn im programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania, 

uchwalenia „Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych”, nadania nazwy 

ulicy, zmiany uchwały z dnia 29 listopada 

2013 r. w sprawie opłaty targowej, wysokości 

opłaty rezerwacyjnej za korzystanie 

z targowiska miejskiego, zmiany uchwały 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego oraz przystąpienia do 

opracowania sześciu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Rada 

M ie j ska  dokona ła  r ówn i eż  zm ian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz 

zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r., 

a także rozpatrzyła skargi na działanie 

Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej.

Ostatnim, a zarazem najważniejszym 

punktem czwartkowych obrad było podjęcie 

uchwały w sprawie absolutorium dla 

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z tytułu 

wykonania budżetu za 2013 r. Procedura 

absolutoryjna rozpoczęła się od zatwierdzenia 

przez radnych sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu, które zostały wcześniej pozytywnie 

zaopiniowane przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Poznaniu. Następnie 

Henryk Mucha - przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej przedstawił 

wniosek komisji w sprawie udzielenia 

burmistrzowi absolutorium, który również 

został pozytywnie zaopiniowany przez RIO.

Po zakończeniu procedury wstępnej 

przyszedł czas na głosowanie, w wyniku 

którego radni jednogłośnie udzielil i 

burmistrzowi absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu.

Z tego tytułu Przewodniczący Rady 

Miejskiej - Bogusław Mołodecki złożył 

Burmistrzowi Krzysztofowi Szkudlarkowi 

gratulacje.

Burmistrz Krzysztof Szkudlarek w krótkim 

pwystąpieniu gorąco podziękował radnym 

oraz wszystkim współpracownikom, bez 

których tak dobre wykonanie budżetu nie 

byłoby możliwe. Burmistrz podkreślił, iż 

gmina zawsze chciałaby mieć jak najwyższy 

budżet, ale liczba przeprowadzonych zadań 

i projektów wskazuje, iż środki zostały bardzo 

dobrze wykorzystane oraz, że wykonanie 

zeszłorocznego budżetu, z uwagi na ważne 

inwestycje było trudne, jednak dzięki 

współpracy z Radą Miejską i dużemu 

zaangażowaniu pracowników poradzono 

sobie z tym zadaniem znakomicie, dzięki 

czemu Gmina Witkowo w ostatnim roku 

dokonała znaczącego postępu.

Po zakończeniu procedury absolutoryjnej 

p r z e w o d n i c z ą c y  z a m k n ą ł  o b r a d y  

i poinformował, że kolejna sesja planowana 

jest na 19 września br., po zakończeniu 

przerwy wakacyjnej.

(W.D.)

W czwartek 26 czerwca br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta odbyła się kolejna 

sesja Rady Miejskiej. Głównymi tematami posiedzenia były: informacja Dyrektora 

OKSiR-u o stanie przygotowań do sezonu letniego w Skorzęcinie oraz informacja 

o przygotowaniu Komisariatu Policji do zabezpieczenia porządku publicznego 

w okresie letnim, w szczególności w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. 

Jednak najważniejszym punktem obrad było udzielenie absolutorium burmistrzowi 

Krzysztofowi Szkudlarkowi, za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
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Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

W dniu 10 czerwca br. Komisja 

Rewizyjna zakończyła kontrolę wykonania 

budżetu gminy i miasta za 2013 rok 

i wypracowała wniosek w tej sprawie.

W dniach 18, 23 i 24 czerwca br. 

odbyły się przedsysyjne posiedzenia Komisji 

Rady. Głównym celem posiedzeń było 

zaopiniowanie przygotowanych na czerwcową 

sesję projektów uchwał. Ponadto Komisja 

Rolnictwa zapoznała się realizacją Gminnego 

Programu Ochrony Środowiska, Komisja 

Oświaty podsumowała działalność Miejsko-

Gminnego Szkolnego Związku Sportowego, 

a Komisja Finansów - sprawdziła postęp prac 

inwestycyjnych.

W dniu 26 czerwca 2014r. odbyła się 

kolejna, XXXIV sesja Rady Miejskiej, której 

najważniejszym tematem było dokonanie 

oceny wykonania budżetu za 2013 rok. 

W pierwszej części sesji Rada zapoznała się 

z następującymi informacjami: informacją 

Burmistrza o działalności międzysesyjnej, 

informacjami Dyrektora OKSiR-u i Zastępcy 

K o m e n d a n t a  K o m i s a r i a t u  P o l i c j i  

o przygotowaniach do sezonu letniego. 

Ponadto Burmistrz przedstawił sprawozdanie 

z realizacji „Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo.” 

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XXXIV/322/2014 dot. ustalenia 

opłat za korzystanie z publicznych 

przedszkoli;

- uchwałę Nr XXXIV/323/2014 dot. 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli pedagogów, 

psychologów i logopedów; 

- uchwałę Nr XXXIV/324/2014 dot. zasad 

us ta lania  wymiaru etatu i  godz in  

ponadwymiarowych nauczycieli nauczających 

przedmiotów w różnym wymiarze godzin; 

- uchwałę Nr XXXIV/325/2014 dot. 

kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania pomocy i nie żądania zwrotu dla 

objętych pomocą w zakresie dożywiania;

- uchwałę Nr XXXIV/326/2014 w sprawie 

„Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na terenie gminy Witkowo na lata 

2014-2021”;

- uchwałę Nr XXXIV/327/2014 w sprawie 

nadania nazwy ulicy w Witkowie („Rumowa”); 

- uchwałę Nr XXXIV/328/2014 zmieniającą 

uchwałę z 2013r. o opłacie targowej; 

- uchwałę Nr XXXIV/329/2014  zmieniającą 

uchwałę o opłacie rezerwacyjnej za 

korzystanie z targowiska;

- uchwałę Nr XXXIV/330/2014 zmieniającą 

uchwałę o opłatach za zajęcie pasa 

drogowego;

- uchwały od Nr XXXIV/331/2014 do 

Nr XXXIV/336/2014 dotyczące przystąpienia 

do opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego;

- uchwała Nr XXXIV/337/2014 i uchwała Nr 

XXXIV/338/2014 dotyczące rozpatrzenia 

skarg na działania Kierownika Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Witkowie (skarg nie uwzględniono);

- uchwałę Nr XXXIV/339/2014 zmieniającą 

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 

2014-2025;

- uchwałę Nr XXXIV/340/2014 o zmianach 

w budżecie gminy i miasta na 2014r.

-  u c h w a ł ę  N r  X X X I V / 3 4 1 / 2 0 1 4  

zatwierdzającą sprawozdanie finansowe wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Witkowo za 2013 rok; 

- uchwałę Nr XXXIV/342/2014 w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta 

z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Najważniejszym tematem sesji było 

zatwierdzenie sprawozdań finansowych 

i ocena wykonania budżetu za 2013 rok. 

Po wyczerpaniu obowiązującej w tym zakresie 

procedury, Rada Miejska jednogłośnie 

udzieliła Burmistrzowi absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2013 rok.

Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana 

jest na dzień  19 września 2014r. (piątek). 
(B.R.M.)

Konsultacje społeczne  rozpoczęte

W dniu 10 lipca 2014r. miały miejsce pierwsze konsultacje społeczne dotyczące 

aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do 

2020 roku. 

Spotkanie zostało przeprowadzone przez 

specjalistów firmy WESTMOR Consulting, która 

na zlecenie Gminy i Miasta Witkowo 

przegotowuje aktualizację tego dokumentu 

planistycznego. 

W spotkaniu udział wzięli m.in.: 

radni Rady Miejskiej w Witkowie, sołtysi 

oraz przewodniczący zarządów osiedli, 

przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych oraz zainteresowani 

mieszkańcy.  

Głównym celem przeprowadzonych 

konsultacji było zapoznanie zebranych z istotą 

strategii rozwoju oraz określenie wstępnej 

wizji rozwoju Gminy Witkowo. W drodze 

dyskusji określono również główne kierunki 

działań gminy do 2020 roku. 

Ponadto w tym samym dniu odbyło się 

pierwsze posiedzenie powołanego przez 

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Zespołu 

do opracowania i zarządzania wdrożeniem 

zaktualizowanej strategii.

W skład Zespołu weszli dyrektorzy 

i k i e rown i cy  gm innych  j edno s t ek  

organizacyjnych oraz pracownicy Urzędu 

Gminy i Miasta w Witkowie. 

Głównym zadaniem Zespołu jest 

sformułowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej 

w Witkowie projektu zaktualizowanej strategii 

oraz zarządzanie jej realizacją do 2020 roku.

W chwili obecnej trwa opracowanie 

diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej 

gminy. Diagnoza stanowi materiał wyjściowy 

do kolejnych etapów prac nad aktualizacją 

strategii: analizy strategicznej oraz 

formułowania celów i priorytetów.
(S.M.)
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Wizyta uczniów z tureckiej szkoły w Mielżynie

W dniach od 6 do 9 czerwca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie gościł 

uczniów, wraz z ich opiekunami ze szkoły TOKİ Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu 

Lisesi w Turcji, którzy na własny koszt wybrali się do mielżyńskiej szkoły, 

w ramach projektu  eTwinning „Kunst hat keine Grenzen - Sztuka nie ma 

granic”, realizowanego wraz  ze szkołami z Austrii, Niemiec, Włoch, Holandii 

oraz Węgier od września 2013r.

Organizacją przyjazdu ze strony tureckiej 

zajął się Emre Yilmaz, a ze strony polskiej 

Małgorzata Walczykiewicz. Uczniowie szkoły 

w Mielżynie mogli towarzyszyć swoim 

koleżankom i kolegom z Turcji dzięki wsparciu 

finansowemu Burmistrza GiM w Witkowie 

oraz Rady Rodziców przy ZS-P w Mielżynie, 

resztę kosztów pokryli rodzice uczniów. Grupę 

turecką przywitał burmistrz Krzysztof 

Szkudlarek, jego zastępca Marian Gadziński 

o raz  dyrek tor   Zespo łu  Szko lno-

Przedszkolnego w Mielżynie, Urszula Potaś. 

Opiekunowie złożyli na ręce burmistrza 

i dyrektor szkoły pamiątkowe talerze 

z hymnem ich szkoły, fragmentem flagi oraz 

innymi, znaczącymi dla Turcji symbolami, a od 

uczniów ZS-P otrzymali karty do gry 

z wieloma, ważnymi  zabytkami Polski oraz 

polskie słodycze. Pieniądze na kupno 

upominków  uczniowie klasy I gimnazjum 

zebrali  podczas aukcji,  na VII Pikniku 

Rodzinnym  w Mielżynie, na której 

sprzedawali  obrazy, samodzielnie wykonane 

w ramach projektu.

Po przywitaniu uczniowie zwiedzili 

szkołę, a następnie usiedli do malowania. 

Zadaniem każdej pary uczniów, składającej 

się z jednego ucznia z Polski i jednego z Turcji,  

było wykonanie dwóch obrazków, po 

j e d n y m d l a k a ż d e g o .  U c z n i o w i e  

malowali korektorami, po wcześniej 

przygotowanym podłożu. Po czym  wszyscy  

udali się na  obiad.

Po posiłku grupa z Turcji wraz 

z towarzyszącymi jej uczniami z kl. I 

gimnazjum oraz dwoma z klasy VI SP udała się 

na zwiedzanie Gniezna oraz Lednicy, później  

na nocleg do Skorzęcina.  W sobotę, 7 czerwca 

uczniowie tureccy i polscy pojechali zwiedzać 

stolicę Polski, Warszawę. W niedzielę, 8 

czerwca zobaczyli najważniejsze zabytki 

Poznania, po czym wrócili na obiadokolację do 

Skorzęcina, wspólne świętowanie urodzin 

jednej z polskich uczennic oraz dyskotekę. 

W tym dniu grupę turecko-polską pożegnały 

w Skorzęcinie dyrektor Urszula Potaś 

i wicedyrektor Beata Bil-Gurzęda wręczając 

album o Wielkopolsce. W poniedziałek, 9 

czerwca polscy  uczniowie pożegnali swoich 

gości, którzy zaprosili polskich kolegów na 

przyszły rok do Turcji.
(E.P.)

Wymiana młodzieży

Piętnastoosobowa grupa uczniów 

z Oberschule Cadenberge wraz z opiekunami: 

Birgit Braukmann, Vivien Renzelmann oraz 

Dieterem Sperl uczestniczyła w wymianie 

z młodzieżą witkowskiego gimnazjum. Jak co 

roku, nauczycielki języka niemieckiego 

przygotowały program, którego głównym 

c e l e m  j e s t  i n t e g r a c j a  m ł o d z i e ż y  

z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności 

kultur i tradycji obu narodów, przełamywanie 

barier kulturowych i językowych oraz 

motywacja do nauki języków obcych.

We wtorkowy poranek nastąpiło oficjalne 

powitanie w murach gimnazjum. Burmistrz 

Witkowa, Pan Krzysztof Szkudlarek oraz 

Wicedyrektor Gimnazjum, Pani Anna Boruta 

podziękowali za przyjęcie zaproszenia oraz 

życzyli gościom udanego pobytu w naszej 

gminie. Wtorkowe popołudnie młodzież 

spędziła na integracji oraz zabawie 

w gospodars twie  agroturystycznym 

w Godawach. W środę młodzież uczestniczyła 

w warsztatach ekologicznych - ich głównym 

zadaniem było zaprojektowanie i wykonanie 

ubrań z odpadów, które wcześniej zostały 

zebrane przez uczniów gimnazjum.

Dalszą część dnia młodzi Niemcy spędzili 

ze swoimi polskimi partnerami i ich rodzinami. 

W czwartek grupa udała się do Poznania, 

gdzie zwiedzali Stare Miasto i okolice. 

Po dwugodzinnym spacerze, wizytę 

w Poznaniu zakończyły wspólne zakupy 

w centrum handlowym „Stary Browar”. 

W piątkowe przedpołudnie uczestnicy 

wymiany udali się do Gniezna, do 

fabryki bombek choinkowych „KADPol”. 

Po zgłębieniu tajników ręcznej produkcji 

szklanych ozdób choinkowych, młodzież 

uczestniczyła w warsztatach plastycznych, 

gdzie poznali techniki dekoracji bombek. 

Popołudnie i wieczór upłynął w miłej 

atmosferze na grach i zabawach językowych 

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. 

W sobotnie przedpołudnie odbyło się oficjalne 

pożegnanie naszych gości. Zastępca 

Burmistrza Pan Marian Gadziński oraz 

Dyrektor Gimnazjum Pan Marian Łukowski 

wyrazili nadzieję, iż nawiązane znajomości 

przetrwają próbę czasu oraz zapraszali 

i zachęcali niemiecką młodzież oraz ich 

opiekunów do ponownej wizyty w naszej 

gminie. 

Rewizyta witkowskich gimnazjalistów 

zaplanowana jest na październik 2014 r. 

Wszystkim osobom i instytucjom, które co 

roku angażują się w realizację tego projektu 

Dyrektor Gimnazjum im. Adama Borysa 

składa serdeczne podziękowania. 

Spotkanie zostało dofinansowane ze 

środków Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży. 
 (H.T)

W dniach 19-24 maja br. na zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 

Pana Krzysztofa Szkudlarka, oraz Dyrektora Gimnazjum Pana Mariana 

Łukowskiego gościła w naszej gminie grupa niemieckiej młodzieży 

z zaprzyjaźnionej gminy Am Dobrock.

Nowe możliwości dla młodzieży 
BEZPŁATNE SZKOLENIA 

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczynają realizację nowego projektu
„Gwarancje dla młodzieży”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - Rozwój 2014-2020 (PO WER).
Projekt skierowany jest do ludzi młodych, m. in. w wieku od 18 do 24 roku życia,  
którzy zaliczają się do tak zwanej grupy NEET czyli: nie pracują, nie kształcą się, 
nie szkolą. Projekt ma na celu pomoc ludziom młodym w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu 

zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych podczas darmowych szkoleń.

Proponujemy: wsparcie psychologiczne - pedagogiczne lub inne konsultacje specjalistyczne, 
szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące)  wraz z kosztem badań 
lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej), szkolenia w zakresie 
umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz 
językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B  (wraz z kosztem badań 
lekarskich oraz kosztem egzaminu zewnętrznego), staże zawodowe u pracodawców (wraz ze 
stypendium dla uczestników staży i dodatkami do wynagrodzeń dla opiekunów staży z zakładu pracy), 
nauka aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci 
wyżywienia,  dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem 
w czasie uczestnictwa w projekcie.

Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne! 
Kontakt: Młodzieżowe Centrum Kariery (Klub Pracy OHP) w Witkowie ul. Dworcowa 6,     
62-230 Witkowo tel. 61 477 81 63 wew. 209, kom. 692 489 740

Młodzieżowe Centrum Kariery
w Witkowie i bezpłatne Szkolenia

W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dn. 20.04.2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. 
poz. 674 z późn. zm.), która usuwa z katalogu usług pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy, realizowaną przez Kluby Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy 
wraz z partnerami dostrzegają celowość tego, by działania Klubu Pracy 
w Witkowie kontynuowało - począwszy od 1 lipca 2014 r. 

Młodzieżowe Centrum Kariery, które 

podobnie jak wcześniej funkcjonujący KP 

świadczyć będzie usługi z zakresu doradztwa 

zawodowego i pomocy w aktywnym 

poszukiwaniu pracy dla młodzieży uczącej się 

i bezrobotnej.

Aktualnie MCK wraz z Miejsko-Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie 

prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia 

skierowane do młodzieży w wieku od 18-24 

roku życia. Osoby młode chcące skorzystać 

z możliwości wzięcia udziału w projekcie 

muszą spełn iać  okreś lone warunki  

przedstawione w załączonym obok 

ogłoszeniu. Osoby chętne prosimy o kontakt 

telefoniczny lub osobisty w siedzibie MCK.  
(J.A)
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„Festyn Rodzinny” w Mąkownicy

Organizatorzy przygotowali dla dzieci 

sporo atrakcji, a wśród nich konkurencje 

sportowo - rekreacyjno oraz mecz piłki nożnej. 

Dużą niespodzianką dla uczestników były 

zamki dmuchane. Dzieci rywalizowały między 

sobą wygrywając nagrody rzeczowe i słodycze 

przygotowane przez organizatorów oraz 

sponsorów. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

kiełbaski, wafelki i soczki. Również rodzice 

mogli wykazać się swoją kondycją w trakcie 

W minionym miesiącu Sołtysi i Rady Sołeckie z Mąkownicy, Odrowąża i Malenina, 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie, Klub Pracy OHP w Witkowie 

zorganizowali w Mąkownicy wspólną imprezę - tym razem był to „Festyn 

rodzinny”.

konkurencji, a także uczestniczyć w zabawach 

wspólnie ze swoimi dziećmi, tak jak zakładała 

idea festynu.

Spotkanie prowadziły: Arleta Bekas, 

Ilona Musidlak, Wiesława Papiewska wspólnie 

z młodzieżą z witkowskiego gimnazjum.

Festyn uświetnili swą obecnością 

przedstawiciele gminy i powiatu przywożąc ze 

sobą mnóstwo słodkości, którymi obdarowali 

młodych mieszkańców Mąkownicy, Odrowąża 

i Malenina. Warto dodać, że impreza została 

dofinansowana ze środków sołeckich, 

sponsorów oraz własnych sołtysów.

Pogoda dopisała, atrakcji było mnóstwo, 

każde dziecko otrzymało słodycze i to dzięki 

temu na twarzach uczestników uśmiech nie 

znikał przez całą imprezę. 
(J.A)

„Matuszka Rosija: pierwszy żywioł”
W dniu 27 maja br., już po raz drugi, w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 

w Witkowie gościł Roman Pankiewicz - Krakowianin, absolwent szkoły 

hotelarskiej w Zakopanem, pisarz i podróżnik. 

10-letni pobyt w różnych krajach, to 

realizacja jego młodzieńczych marzeń 

połączonych z pracą zarobkową. W efekcie 

tych wojaży zrodził się pomysł napisania 

i wydania tryptyku, z którego dotychczas 

ukazały się dwie książki: „Islandia: trzeci 

żywioł” oraz „Matuszka Rasija: pierwszy 

żywioł”. Swoje książki autor kieruje głównie 

do młodych czytelników, chcąc zachęcić ich do 

nauki języków obcych i podróży. Pan Roman 

spotkał się z gimnazjalistami, by tak jak dwa 

lata temu, zaprezentować swoją nową książkę 

i zachęcić ich do poznawania świata, kultury 

i zwyczajów innych narodów.

Tematyka książki „Matuszka Rasija: 

pierwszy żywioł” dotyczy 3,5- letniego pobytu 

pisarza w Rosji w latach 1990-1993, 

przypadającego na okres rozpadu Związku 

Radzieckiego i upadku komunizmu. Obecność 

autora za wschodnią granicą związana była 

z pracą zawodową. Jednak bystra 

i analityczna obserwacja życia codziennego 

w upadającym systemie, tak bardzo 

odbiegającego od stereotypów, uzupełniona 

ciekawostkami z historii i informacjami 

o samej Moskwie, zaowocowała wydaniem 

książki. Podczas prezentacji autor zwrócił 

uwagę, że w jej treści doczytamy się 

informacji, które pomijane są w oficjalnych 

informatorach i reklamach turystycznych. 

Ukazana jest w niej również demokracja 

w rosyjskim wydaniu, sprzeczności kulturowe, 

a także ciekawe i nieprawdopodobne 

zdarzenia z życia zwykłych, prostych ludzi.

S p o t k a n i e  c e c h o w a ł y  c i e k a w e  

i humorystyczne opowieści, wzbogacone 

barwnymi slajdami. Na koniec były 

podziękowania, a zainteresowani mieli 

niecodzienną okazję zakupić książkę 

z autografem naszego gościa.
 (W.G.)

„Dzień Dziecka” w Ruchocinku
Jak co roku Sołtys, Rada Sołecka Ruchocinka i Koło Gospodyń Wiejskich 

w Ruchocinku, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie, Klub Pracy 

OHP w Witkowie zorganizowali w Ruchocinku imprezę z okazji „Dnia Dziecka”, 

która tym razem odbyła się w dniu 30.05.br.

Wśród zaproszonych gości na spotkanie 

przybyli: Telesfor Gościniak - Przewodniczący 

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Eugeniusz 

Czaplicki - Radny Rady Miejskiej w Witkowie, 

Henryk Szymański - Sołtys Ruchocinka.

Organizatorzy przygotowali dla dzieci 

sporo atrakcji, a wśród nich konkurencje 

rekreacyjno-sportowo tj. zaczarowany 

sznurek, „Jaka to melodia”, rzut woreczkami 

do kosza, rzut piłką do kosza, ringo.

Dzieci rywalizowały między sobą 

wygrywając nagrody rzeczowe i słodycze 

przygotowane przez organizatorów. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali lody, cukierki i chipsy. 

Dużą niespodzianką dla uczestników były 

zamki dmuchane, a także malowanie twarzy. 

S p o t k a n i e  p r o w a d z i l i :  J o a n n a  

Adamczewska, Paweł Piniarski, a także 

młodzież z witkowskiego gimnazjum.

Podsumowując należy stwierdzić, że 

mimo mało sprzyjającej pogody impreza 

cieszyła się dużym zainteresowaniem 

i aktywnością dzieci.  
(J.A.)
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Jeszcze  na pó ł  godz iny  pr zed 

rozpoczęciem imprezy organizatorzy 

zastanawiali się czy uda się „pomiędzy 

chmurami” poprowadzić ten festyn od 

początku do końca. Jednak gdy tylko 

wystawiliśmy „liderowe zabawki” i pierwsze 

rodziny przybyły, a muzyka rozbrzmiała 

w głośnikach, na niebie pojawiło się również 

słońce! 

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci  

i Młodzieży Lider to młoda organizacja prężnie 

działających wolontariuszy, która kilka 

miesięcy temu została przeniesiona siedzibą 

do Niechanowa. Na swoim koncie ma wiele 

projektowych sukcesów oraz cyklicznych akcji, 

w tym od czterech lat organizację festynu 

rodzinnego w naszej miejscowości. Co roku 

w ogrodzie ośrodka „Tabor” w dniu pikniku 

pojawia się coraz więcej chętnych do wspólnej 

zabawy rodzin i trudno się dziwić, ponieważ 

atrakcji nie brakuje. Najbardziej obleganym 

miejscem było stoisko z loterią fantową 

z atrakcyjnymi nagrodami, dla osób chcących 

rozruszać swoje mięśnie. Czynna była 

trampolina, a dla smakoszy pysznej kawy czy 

smakowitych ciast, otwarta była kawiarenka 

„Pod Taborem”. Mnóstwo emocji przysporzył 

turniej gry w stołowe piłkarzyki - najlepszym 

wręczono oczywiście nagrody. Jak zwykle 

popisowym elementem festynu okazały się 

własnoręcznie wyprodukowane zabawki takie 

jak Ser Szwajcarski, Cymbergaj, czy Zwijane 

Ślimaki, przy których wolontariusze chętnie 

instruowali każdą chętną do zabawy osobę. 

Gwiazdą popołudnia stał się młody żużlowiec 

Norbert Krakowiak, który chętnie pozował do 

zdjęć wraz ze swoim kolorowym motocyklem. 

Mieszkaniec Witkowa i wychowanek klubu 

z Ostrowa Wlkp. chętnie opowiadał również 

o sporcie, który uprawia oraz o budowie 

motocykla. Gościem honorowym był pan 

burmistrz Krzysztof Szkudlarek, którego 

ulubionym miejscem stało się ringo.

Na pytanie tytułowego „Co Wy na to?” 

odpowiadamy, że pogoda Liderom nie 

straszna, a gdy dołączymy do tego uśmiechy 

uczestników festynu, otrzymujemy sporą 

porcję zadowolenia i chęci na kolejne edycje 

pikniku!

Wszystkie środki finansowe pozyskane 

podczas festynu przeznaczone są na 

organizację letniego wypoczynku dla dzieci.

(K.B.), fot.: (M.K.), (M.S.)

Klimatyczne lato w Skorzęcinie!
Od 1 lipca do 6 lipca Gmina Witkowo wspólnie z Ośrodkiem Kultury Sportu 

i Rekreacji w Witkowie zrealizowała w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie 

projekt artystyczno - rozrywkowy pn. „Klimatyczny Skorzęcin 2014”. 

Na mieszkańców Gminy Witkowo oraz 

turystów przebywających w Skorzęcinie 

czekało kilka wydarzeń muzycznych, 

wokalnych, tanecznych i teatralnych. 

Do 6 lipca na letniej scenie plenerowej 

w Skorzęcinie oraz w amfiteatrze na Orlej 

Górze odbyły się koncerty w wykonaniu 

piosenkarzy z Ukrainy oraz Emil i i  

Krzewińskiej i Oliwii Dutko. Dla miłośników 

orkiestr dętych zagrała Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne. 

Wielkie przeboje The Beatles i Czerwonych 

Gitar przypomniała grupa „The Shout” 

z Opola. Miłośnikom tańca zaprezentował się 

Zespół Artystyczny „Świerszcze“, a dla 

najmłodszych w amfiteatrze odbyło się 

przedstawienie teatralne pt. „Calineczka”.
(S.R.)

Spotkanie zawodoznawcze
Tradycją na witkowskiej ziemi stał się festyn „Mamo! Tato! Co Wy na to?”. 

22.06.14 r. po raz czwarty mieliśmy okazję bawić się przy ośrodku Tabor 

w Witkowie, mimo wcześniejszych obaw pogodowych. Tym razem 

organizatorem było nie tylko Stowarzyszenie Lider, ale też Urząd Gminy 

i Miasta w Witkowie, a sponsorem Ośrodek „Tabor”. 

Uświadamiamy uczestnikom oraz ich 

rodzicom, że Biblioteka to miejsce, gdzie nie 

tylko można wypożyczać książki tradycyjne 

czy mówione i gazety, ale również spotkać 

kolegów i koleżanki. To miejsce gdzie można 

nawiązać nowe znajomości, wspólnie dobrze 

się bawić i rozwijać. Rodzicom dajemy 

poczucie pewności, że ich dzieci znajdują się 

w bezpiecznym miejscu i pod właściwą opieką. 

Wśród form przygotowanych do dzieci 

znajdują się głośne czytanie, zajęcia 

plastyczno-techniczne, konkursy, korzystanie 

ze środków audiowizualnych dostępnych 

w placówce. Staramy się zapewnić czas 

zabawami, grami, które oprócz radości 

i odpoczynku mają dzieci zbliżyć do biblioteki, 

a tym samym upewnić, że można tu 

przyjemnie, wesoło, miło spędzić czas.

 W czasie wakacji zapraszamy w każdą 

sobotę na godz. 11,00-13,00 do czytelni 

Biblioteki Publicznej .
 (B.S.)

Sobotnie poranki - zaproszenie na wakacyjne spotkania

Sobotnie poranki w bibliotece mają już swoją historię. Trwają bez przerw 

wakacyjnych i feryjnych od kilku lat. Zajęcia te promują literaturę dla dzieci, uczą 

kreatywnego myślenia, oraz wskazują jak interesująco można spędzić czas wolny. 

W dniu 26.06.2014r. odbył się przegląd osiągnięć uczestników „Koła  

Muzycznego” w Klubie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Witkowie.  

Prowadzący zajęcia  zaprosili pana Kierownika Klubu Henryka Kątnego wraz 

z opiekunem koła, p. Zenonem Lerka do składu komisji.

Przegląd osiągnięć uczestników Koła  Muzycznego„ ”

W przeglądzie „Koła Muzycznego” udział 

wzięli  młodzi artyści popisując się swoimi 

osiągnięciami  w  opanowaniu instrumentów 

takich jak  gitara, skrzypce i akordeon. 

Pod czujnym okiem opiekunów koła 

muzycznego p. Bogumiła Hoffmana 

i p. Magdaleny Dutkiewicz, udział 

w przeglądzie wzięli: Konstanty Hyżak, Zofia 

Hyżak ,  Mac ie j  Serżysko ,  Pa t r yc ja  

Jakubowska, Sandra Czaplińska, Nadia 

Fatyga oraz Mikołaj Liszewski. Podczas  

przeglądu zaprezentowano utwory takie jak: 

„Ave Maria”, „Vicente Gomez Romance de 

Amor”, Carcassi - ćwiczenie codzienne, „Oda 

do radości”, „Dla Elizy”, gamy C-dur i A-mol. 

(na)
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Szkolne wiadomości ze szkoły w Mielżynie

Podsumowanie II półrocza

26.06.2014 r. odbyło się podsumowanie II 
półrocza roku szkolnego 2013/14, podczas 
którego Pani Dyrektor wręczyła uczniom 
poszczególnych klas Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum nagrody życząc dalszych 
sukcesów w nauce w przyszłym roku 
szkolnym.
Dzień Sportu, Dzień Nauki

Dzień Sportu, który został przygotowany 
przez p. Grażynę Grzybowską oraz p. Romana 
Organiściaka. Tego dnia rozgrywane były 
różne konkurencje sportowe m.in. bieg 
sztafetowy, skoki dodawane i przeciąganie 
liny. W klasyfikacji generalnej najlepsza 
okazała się klasa II gimnazjum, miejsce II 
zajęły klasy VI SP i IIIG, miejsce III należało dla 
klasy IV SP, a tuż za podium na IV miejscu 
znalazła się klasa I G. Dzień Nauki natomiast 
zorganizowała p. Irena Nowak razem 
z uczniami z klasy III gimnazjum, którzy 
przygotowali pokazy chemiczne dla 
młodszych kolegów.  
Dzień Języków Obcych

Już po raz kolejny w naszej szkole odbył się 
Dzień Języków Obcych. Tego dnia uczniowie 
z gimnazjum i szkoły podstawowej 
przedstawili scenki w języku angielskim 
i polskim. Przedstawione zostały także 
prezentacje multimedialne, które miały na 

celu opisanie projektu e-Twinning, w którym 
udział bierze jedna z klas gimnazjalnych. 
W przygotowaniach pomagały p. Małgorzata 
Walczykiewicz oraz p. Elwira Wasiewicz.
Wycieczka do Kłodawy

24 06 2014 r. uczniowie klas młodszych byli 
na wycieczce w Kopalni Soli w Kłodawie. 
Wszyscy z bliska mogli zobaczyć pracę 
górników i ich urobek soli. Przeszli również 
trasą turystyczną mającą 1,5 km. Na koniec 
zwiedzania każdy uczestnik mógł zabrać 
ze sobą bryłkę soli. Po pełnym wrażeń 
pobycie w kopalni uczniowie zakupili 
pamiątki i otrzymali woreczek kamiennej 
sol i . Organizatorem wycieczki była 
p. H. Gadzińska a opiekunem p. N. Dżygała. 
„Bremeńscy muzykanci, 
jako bajka innego rodzaju”

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Mielżynie w roku szkolnym 2013/2014 
w r a m a c h  p r o g r a m u  e Tw i n n i n g  
realizowali również projekt pt.: „Bremer 
Stadtmusikanten, als Märchen der anderen 
Art - Bremeńscy muzykańci, jako bajka innego 
rodzaju”. Projekt ten realizowały wspólnie 
trzy kraje: Austria, Niemcy i Polska. Znana 
bajka Braci Grimm została podzielona przez 
partnerów projektu na trzy części. Zadaniem 
naszych uczniów było przedstawienie trzeciej 
części bajki. 

(E.P.)

Z życia przedszkolaków w Mielżynie

„Zdrowy przedszkolak” pod takim 

hasłem jest  real izowana innowacja 
pedagogiczna w oddziale 1 u Przedszkolaków 
przez wychowawcę Ewą Popek. W ramach tej 
innowacji zorganizowano w dniach 2 - 6 
czerwca 2014 r. Tydzień owocowo-warzywny. 
Dzieci poznały różne rodzaje owoców 
i warzyw krajowych oraz egzotycznych, w tym 
celu wybrały się na 5 kolorowych wysp - 

czerwoną, żółtą, białą, fioletową i zieloną. 
Dzielnie pracowały w grupach. Dokonały 
prawidłowo podziału owoców i warzyw, 
kolorowały obrazki oraz przyklejały na 
plakatach, które posłużą jako pomoc 
dydaktyczna. 

W kolejnym dniu robiły w Kuchcikowie 
koktajle owocowe - bananowy i truskawkowy. 
Zadbały o higieniczne warunki pracy, 
pamiętając o konieczności mycia rąk i owoców 
oraz nakryciu głowy i fartuszka podczas prac 
w kuchni. 

Na zakończenie Tygodnia owocowo-
warzywnego tworzyły obrazy. Powstały 
motyle, zwierzątka i inne dziwne figurki. 
Rodzice i cała społeczność szkolno - 
przedszkolna mogła podziwiać je na 
wystawie.

„Kubusiowi przyjaciele natury” to 

akcja ogólnopolska skierowana do 

przedszkoli w roku 2013/2014. Z naszego 
przedszkola grupa 1 - Maluszków brała przez 
cały rok udział uczestnicząc w szeregu zadań 
jakie należało wykonać. Zorganizowano 
Dzień Drzewa, Marchewki, segregowano 
odpady, zbierano pluszaki i nakrętki na cele 
charytatywne oraz prowadzono zajęcia 
o zdrowym zachowaniu i odżywianiu. Udało 
się! Otrzymaliśmy certyfikat!

Dnia 25 czerwca 2014 r. dzieci 
zorganizowały przedstawienie wakacyjne 
„ . Lokomotywa 

z wagonikami na scenie i maszynista 
zapraszał wszystkich maluszków. Zanim 
jednak tak się stało dzieci musiały pokazać 

czego nauczyły się przez rok przedszkolny. 
Maszynista zaprosił słuchaczy na stacyjkę - 
Muzyka, J. angielski ,Literkowo, Cyferkowo, 
Dobre zachowanie i Zdrowie. Chłopcy 
i dziewczynki recytowali wiersze, śpiewali, 
tańczyli i grali na instrumentach. Podziękowali 
rodzicom, nauczycielom i wychowawcom oraz 
dyrekcji za opiekę i nauczanie. Otrzymali 
pamiątkowy dyplom i tytuł Starszaka 
Przedszkolaka. Z piosenką na ustach „Niech 
żyją wakacje” wsiadły do pociągu.

(E.P.)

Pociągiem na wakacje”

Podsumowanie II półrocza

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z planowanym wydaniem przez Gminę i Miasto Witkowo publikacji 

pt.: „Gmina Witkowo na przełomie XX i XXI wieku” zwracamy się z uprzejmą prośbą 

do wszystkich osób, które zechcą wzbogacić nasze zbiory, o udostępnienie zdjęć z życia Gminy 

Witkowo. Szczególnie zależy nam na zdjęciach, które przedstawiają życie mieszkańców, 

upamiętniają ważne wydarzenia bądź uroczystości lub ciekawe obiekty i budynki z terenu 

gminy.

Udostępnione zdjęcia posłużą nam do opracowania galerii zdjęć, która pomoże stworzyć 

ciekawą publikację, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ostatnich 25 lat życia naszej 

gminy. 

Zdjęcia z imieniem i nazwiskiem właściciela lub autora można przekazywać osobiście 

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w biurze informacji na parterze budynku. 

Natomiast zdjęcia w wersji elektronicznej można przesłać bezpośrednio na adres                               

e-mail: promocja@witkowo.pl. Materiały przekazane przez właścicieli w oryginale będą 

zwracane. 

Za pomoc w przygotowaniu albumu z góry bardzo dziękujemy.
(S.M.)
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Koniec roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie

W celu urozmaicenia i wzbogacenia 
procesu nauczania nasza szkoła już drugi 
rok korzystała ze szkolnej platformy 
edukacyjnej LIBRUS. Platforma jest prostym 
w obsłudze narzędziem służącym do 
podnoszenia jakości pracy nauczycieli. Uczniom 
pozwala na pogłębianie i uzupełnianie swojej 
wiedzy. Rodzicom gwarantuje motywowanie 
dziecka do nauki. Ponadto wszystkich 
użytkowników przygotowuje do funkcjonowania 
w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele, 
którzy w swojej pracy zaplanowali pracę 
z platformą umieszczali na niej zadania, 
ćwiczenia, testy, materiały powtórzeniowe przed 
sprawdzianem, adresy stron z zagadnieniami do 
p o s z c z e g ó l n y c h  l e k c j i ,  p r e z e n t a c j e  
multimedialne, wykorzystywali zamieszczone 
przykładowe lekcje z różnych przedmiotów itp. 
Materiały edukacyjne prezentowane były za 
pomocą rzutnika multimedialnego, tablicy 
interaktywnej lub na komputerach w salach 
lekcyjnych i w domu. Korzyści są ogromne, 
satysfakcjonują nauczycieli, dając możliwość 
automatycznego sprawdzania, oceniania prac 
i sprawiają, że lekcja staje się „edukacyjnie 
atrakcyjna”. Uczniowie zostają zmotywowani do 
pogłębiania wiedzy poprzez ciekawą formę 
pracy, a rodzice mogą w wygodny sposób 
kontrolować przyrost wiedzy swoich dzieci.

17 czerwca odbył się, ostatni w tym roku 
szkolnym, wyjazd na zajęcia rekreacyjne na 
basenie w Gnieźnie. Opiekę sprawowali 
nauczyciele: Teresa Zarzyka, Maria 
Kurczewska i Jan Nowaczyk, którzy są 
jednocześnie założycielami Klubu 
Miłośników Pływania. Zainteresowanie 
uczniów nauką pływania z roku na rok wzrasta. 
Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu. 
Spotkania rozpoczynały się od krótkich 
informacji jak należy zachowywać się na 
pływalni, czego nie wolno robić, aby nie stwarzać 
sytuacji niebezpiecznych. Dzieci zostały też 
zapoznane z zasadami higieny na basenie. 
Szczególną troską otoczono dzieci, które 
wcześniej nie miały kontaktu z pływalnią. Zajęcia 
polegały na oswojeniu ze środowiskiem wodnym, 
przełamaniu lęku przed wejściem do wody. 
Zajęcia z pływania przyniosły wielką korzyść. 
Dzieci chętnie i z radością brały w nich udział 
i poprzez zabawę zdobywały nowe umiejętności. 
Systematyczne ćwiczenia w wodzie 
spowodowały podniesienie ogólnej 
sprawności fizycznej oraz pomagają 

w zapobieganiu wad postawy. Już dziś 
zapraszamy na kolejne wyjazdy na basen 
w nowym roku szkolnym!

W dniach 23 - 25 czerwca, po raz drugi, 
realizowany był projekt edukacyjny 
promujący zdrowy i aktywny styl życia uczniów 
nasze j  szko ły  pod  nazwą „ŻYJMY 
ZDROWO!”, którego autorem jest 
nauczycielka wychowania fizycznego, 
Małgorzata Krauze. Nad przebiegiem 
zadań wykonywanych przez klasy 
czuwały Małgorzata Będzieszak i Maria 
Kurczewska. Celem przedsięwzięcia było 
kształtowanie przekonania o konieczności 
przestrzegania prawidłowego odżywiania, 
p r o m o c j a  z d r o w e g o  t r y b u  ż y c i a ,  
rozpowszechnianie aktywnego stylu życia, 
kształ towanie odpowiednich nawyków 
żywieniowych ze szczególnym uwzględnieniem 
codziennego spożywania warzyw i owoców, 
zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci, 
jako alternatywa siedzącego trybu życia 
i rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów. 
Tegoroczny projekt obejmował następujące 
zadania do wykonania przez poszczególne 
klasy: plakat w formie owocu/warzywa, 
„Owocowo - warzywne fantazje”- 
przedstawienie figurek, postaci, obrazu itp., 
konkurs twórczości własnej - wiersz 
”O zdrowie dbamy, gdy sporty uprawiamy”, 
„Taniec to ruch, a ruch to zdrowie” - wspólna 
„Zumba na wesoło”, „Owocowe wyścigi 
po zdrowie”, mecz w „Dwa ognie” - 
uczniowie kontra nauczyciele,  II 
Mistrzostwa Szkoły w „Dwa ognie”, 
akcja edukacyjna „Bezpieczna woda 
2014”, którą przedstawił i poprowadził zajęcia 
prezes powiatowego WOPR-u Waldemar Siwka.

Uczn iowie  k l asy  I  b  wraz  
z wychowawczynią, Agatą Woś 
uczestniczyli w IV edycji Ogólnopolskiej 
Akademii Czystych Rąk Carex, realizowanej 
pod patronatem Instytutu „Pomnik - Centrum 
Zdrowia Dziecka”. Program zainaugurowany 
został jak co roku w październiku 2013r. 
„Światowym Dniem Mycia Rąk”, a zakończył się 
w czerwcu 2014r. Głównym celem programu 
jest przekazywanie najmłodszym 
uczniom podstawowej wiedzy z zakresu 
prawidłowej higieny rąk oraz tego, jak 
duży wpływ ma ona na nasze życie 
i zd rowie .  Na jważn ie j sza  j es t  
profilaktyka, a odpowiednia edukacja to 

klucz do jej propagowania. W przypadku 
dzieci konieczne jest wyrobienie 
odpowiednich nawyków. Dlatego przez cały 
czas trwania projektu, dzieci korzystały 
z interesującego pakietu edukacyjnego oraz 
przekazanego przez firmę Carex zapasu mydła 
antybakteryjnego w płynie. Od kilku miesięcy 
materiały zamieszczane na klasowej gazetce 
i karty pracy dla uczniów były cennym źródłem 
wiedzy. Rodzice uczniów kl. I b otrzymali 
skierowaną właśnie do nich broszurkę 
z najważniejszymi informacjami dotyczącymi 
akcji. Wspólne działania w domu i w szkole 
przyczyniły się do zrealizowania celów akademii. 
Uczniowie klasy I b mają z pewnością 
większą świadomość konieczności dbania 
o higienę rąk, gdyż poznali zagrożenia dla 
zdrowia i technikę mycia rąk, a to wbrew 
pozorom nie taka prosta czynność. Trzeba 
wiedzieć jak to robić skutecznie.

W tym roku w konkursie ALBUS 
zostało wyróżnionych aż 19 uczniów 
z naszej szkoły. To już tradycja, że chętne 
i ambitne dzieci przystępują do rozwiązywania 
zadań z różnych przedmiotów. Oto wyniki: Język 
polski: Sara Szymczak (kl. IV) - wyróżnienie, 
Arkadiusz Kośmiński (kl. IV) - wyróżnienie, 
Karolina Jarecka (kl. V) - wyróżnienie, 
Mateusz Roszkowiak (kl. VI) - wyróżnienie. 
Język angielski: Aleksander Nowakowski 
(kl. IV) - wyróżnienie, Karolina Jarecka (kl. V) 
- wyróżnienie. Matematyka: Oliwia Paluch (kl. 
IV) - wyróżnienie, Igor Perlicki (kl. IV) - 
wyróżnienie, Bartosz Szcześniak (kl. V) - 
laureat, Weronika Winsztal (kl. V) - 
wyróżnienie, Damian Chyblewski (kl. VI) - 
wyróżnienie, Aleks Kwapich (kl. VI) - 
wyróżnienie, Mateusz Roszkowiak (kl. VI) - 
wyróżnienie, Kajetan Josiak (kl. VI) - 
wyróżnienie, Mateusz Krause (kl. VI) - 
wyróżnienie, Nadia Fatyga (kl. VI) - 
wyróżnienie. Przyroda: Kacper Hofman (kl. 
IV) - wyróżnienie, Mateusz Roszkowiak (kl. 
VI) - wyróżnienie, Mateusz Krause (kl. VI) - 
wyróżnienie. 

W dniu 27 czerwca uczestniczyliśmy 
w uroczystym zakończeniu roku 
szkolnego 2013/2014. W hali widowiskowo 
- sportowej zebrali się uczniowie i ich rodzice, 
nauczyciele, pracownicy szkoły oraz goście: 
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof 

Szkudlarek, przedstawiciele Rady Rodziców: 
Janusz Lis - przewodniczący, Mikołaj Michalski - 
wiceprzewodniczący, Agnieszka Wojtal - 
skarbnik, Agnieszka Stefańska - Biela - 
sekretarz, których powitała dyrektor szkoły 
Anna Pawluk. Zgodnie z ceremoniałem szkoły 
odbyło się przekazanie sztandaru nowemu 
pocztowi w składzie: M. Milarski, W. Winsztal, 
K. Jarecka. Poczet flagowy reprezentują: 
B. Szcześniak, N. Kaczyńska, Z. Hyżak, 
J. Drzewiecka, Z. Sowa. Następnie wręczone 
zostały świadectwa ukończenia szkoły oraz 
nagrody uczniom klas szóstych. Rodzice 
absolwentów wyróżniających się w nauce 
i zachowaniu otrzymali listy gratulacyjne. 
Przedstawiciele uczniów klas szóstych 
podziękowali kwiatami i piosenką, nauczycielom 
i pracownikom, za przekazaną wiedzę, dobre 
słowo, uśmiech, serce i cierpliwość. Również 
podczas tego spotkania pani Anna Pawluk 

skierowała słowa podziękowania do osób 
z którymi współpracowała jako Dyrektor tej 
placówki przez 22 lata. Pani Bernadetta Nowak 
w imieniu wszystkich pracowników szkoły 
przekazała słowa uznania p. A. Pawluk za 
ogromne zaangażowanie i wysiłek, który 
włożyła w swoją pracę na tym stanowisku, 
a w imieniu uczniów słowa wdzięczności - 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. 
Oficjalną uroczystość zakończyły wystąpienia 
gości, którzy gratulowali uczniom osiągniętych 
wyników i życzyli udanego, bezpiecznego, 
letniego wypoczynku. Absolwenci wraz 
z wychowawcami odprowadzili sztandar do 
kącika Patrona, a następnie przy dźwięku 
dzwonka, symbolicznie opuścili szkołę, 
przechodząc przez szpaler utworzony przez 
pozostałych uczniów. 

Za pracę w roku szkolnym 2013/2014, 
wyróżnienie w nauce i zachowaniu, w klasach I - 
III otrzymało 159 uczniów - 51%. W klasach IV - 
VI ocenę wzorową z zachowania otrzymało 86 
uczniów, a wyróżnienie za wyniki w nauce 121 - 
34,4%. Wychowawcy podkreślil i pracę 
K la sowych  Rad  Rodz i ców,  sk łada ją c  
podziękowanie za pomoc, wsparcie, duże 
zaangażowanie 60 rodzicom w klasach I - III i 39 
w klasach IV - VI. Wszystkim uczniom 
gratulujemy uzyskanych ocen i życzymy 
wspaniałych, bezpiecznych i pełnych 
niezapomnianych wrażeń wakacji !!! 

(sp)
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§wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 
p. Marianem Walczakiem, Radnym Rady Miejskiej 
Panem Markiem Biadaszem, moim Zastępcą 
i Kierownikiem USC Panią Alicją Wentland  
uczestniczyliśmy w uroczystości, z okazji 
102 rocznicy urodzin mieszkanki Witkowa Pani 
Stanisławy Robak. 
§wraz z Radnymi Rady Miejskiej uczestniczyłem 
w Festynach z okazji Dnia Dziecka, których 
organizatorem byli Sołtysi i Rady Sołeckie 
Mąkownicy i Małachowa Kępego.
§uczestniczyłem w Walnych Zgromadzeniach 
Sprawozdawczo-Wyborczych Spółdzie ln i  
działających na trenie Gminy Witkowo.
§uczestniczyłem w uroczystych zbiórkach z okazji: 
Święta 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego oraz 
w uroczystości przekazania obowiązków Dowódcy 
33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
§wspólnie z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji 
zorganizowaliśmy Gminny Dzień Dziecka dla  
najmłodszych mieszkańców naszej Gminy, który 
odbył się na terenach zielonych przy Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Witkowie.
§wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Panem Bogusławem Mołodeckim, moim Zastępcą - 
Marianem Gadzińskim,  Radnymi Rady Miejskiej, 
pracownikami Urzędu GiM uczestniczyliśmy 
w spotkaniu okolicznościowym z okazji „Dnia 
Samorządowca” pr zygotowanym pr zez 
Przedszkole Miejskie „Bajka” przy ul. Jasnej 
w Witkowie. 
§z okazji Dnia Bibliotekarza wspólnie z Zastępcą, 
Panią Sekretarz i Panią Skarbnik złożyliśmy 
pracownikom Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Witkowo gratulacje i życzenia.
§uczestniczyłem w spotkaniu z Panią Anną Marią 
Wesołowską, które odbyło się w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie.
§wspólnie z Zastępcą Marianem Gadzińskim 
uczestniczyliśmy w spotkaniu podsumowującym 
działalność Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi” 
w sezonie artystycznym 2013/2014.
§w dniach 13.06. - 15.06. br. Gminę Witkowo 
odwiedziła delegacja z gminy Geetbets (Belgia). 
W skład 3 osobowej delegacji wchodzili: 
Jen Pierrewyns - członek Zarządu Gminy, Wim 
Pawwemaws - trener judo, nauczyciel w-f, Willy 
Sempels - prezes klubu sportowego. Była 
to kolejna wizyta belgijskiej delegacji z Gminy 
Geetbets. W czasie pobytu goście między innymi 
spotkali się w Urzędzie GiM z Radnymi Rady 
Miejskiej, w czasie którego przedstawiłem 
prezentację multimedialną ukazującą historię, 
charakter Gminy i Miasta Witkowo oraz 
realizowane przez Gminę inwestycje. W spotkaniu 
uczestniczyli również m.in.: Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Witkowie Pan Bogusław Mołodecki, mój 
Zastępca Marian Gadziński, Radni Rady Miejskiej, 
Sekretarz GiM Pani Elżbieta Kiełpińska, Skarbnik 
GiM Pani Halina Rzepecka oraz przedstawiciele 
lokalnej prasy. Pan Jen Pierrewyns w swoim 
wystąpieniu nawiązał do wizyty w 2012r., która 
zapoczątkowała współpracę miedzy Gminą 
Witkowo i Gminą Geetbets. W dalszej kolejności 
przedstawił charakterystykę, strukturę oraz 
osiągnięcia jakie odnosi Klub Sportowy Judo 
w Gminie Geetbets. W tym kierunku wyraził chęć 
współpracy i wymianę młodzieży między 
Gminami. Po wizycie w Urzędzie goście mogli 
zobaczyć infrastrukturę sportową Gminy i Miasta: 
Kompleks Sportowy ze Sztucznej Nawierzchni przy 
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mielżynie 

wraz z halą sportową, boisko ze sztucznej 
nawierzchni w Ruchocinku, Kompleks Boisk 
Sportowych "Orlik 2012" wraz z zapleczem 
sanitarno - szatniowym w Witkowie przy 
ul. Wrzesińskiej, boisko wielofunkcyjne przy 
ul. Czerniejewskiej, Halę Widowiskowo - Sportową 
wraz z zapleczem oraz Strzelnicę Pneumatyczną 
przy Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 
w Witowie. W czasie pobytu w pomieszczeniach 
strzelnicy sportowej przedstawiciele Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego bracia: Bogusław Mołodecki 
i Roman Bąk zorganizowali dla gości zawody 
strzeleckie z broni pneumatycznej. W czasie 
pobytu w hali sportowej, goście mogli podziwiać 
umiejętności sportowe sekcji koszykówki 
dziewcząt szkół podstawowych. Oddzielny punkt 
pobytu gości na naszym terenie stanowił Ośrodek 
Wypoczynkowy w Skorzęcinie. Dyrektor Ośrodka 
Wypoczynkowego Stanisław Rajkowski zapoznał 
gości z charakterem Ośrodka i jego infrastrukturą. 
W czasie wspólnego spaceru goście mogli zobaczyć 
między innymi: Kompleks Boisk Sportowych ze 
Sztucznej Nawierzchni, molo, plażę oraz 
nowoczesne place zabaw. Po powrocie ze 
Skorzęcina goście byli również uczestnikami III 
Fes tynu G imnaz ja lnego.  W godz inach  
popołudniowych odbyło się spotkanie w modelarni 
"Sokół". Gości bardzo zainteresował proces budowy 
modeli pływających i latających, sterownych 
radiem. Następnie goście mogli podziwiać 
umiejętności techniczno - sportowe oraz 
p o r o z m a w i a ć  w  c z a s i e  t r e n i n g u  
z przedstawicielami Klubu Sportowego MMA 
Witkowo oraz przedstawicielami Akademii Karate 
Tradycyjnego Samuraj Gniezno - Filia Witkowo. 
Wizyta delegacji belgijskiej była kolejną okazją do 
spotkania się samorządowców obu gmin, w czasie 
którego kontynuowano rozmowy dotyczące 
wzajemnej współpracy. Wizyta delegacji 
przebiegała w miłej atmosferze, a zagraniczni 
goście byli pod wrażeniem lokalnej infrastruktury 
i dorobku Gminy.
§w dniu 27 maja br. odbyły się postępowania 
konkursowe w celu wyłonienia kandydata na 
Dyrektora Gimnazjum im. Adama Borysa 
w Witkowie i Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. W wyniku 
przeprowadzonych konkursów wyłoniono 
następujące kandydatury: na Dyrektora 
Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie Pana 
Mariana Łukowskiego, na Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie 
Panią Bernadettę Nowak.
§W związku z powyższym wystąpiłem do 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie 
zgody na powierzenie Panu Marianowi 
Łukowskiemu stanowiska Dyrektora Gimnazjum 
im. Adama Borysa w Witkowie do 31 sierpnia 
2019r., a Pani Bernadetcie Nowak stanowisko 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie do 31 sierpnia 2017 r.
§ogłosiłem nabór kandydatów na wolne 
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i  Miasta 
- stanowisko ds. Ośrodka Wypoczynkowego 
w Skorzęcinie, podatku VAT i windykacji z mienia 
gminy. W chwili obecnej trwa postępowanie 
kwalifikacyjne.   
§wraz z Zastępcą Marianem Gadzińskim 
uczestniczyliśmy w spotkaniu z synem jednego 
z pilotów amerykańskiej latającej „Fortecy” B-
17G, która była zmuszona awaryjnie  lądować 
w marcu 1945r. w okolicach miejscowości Czajki. 

W spotkaniu tym uczestniczyła rodzina syna pilota, 
Pan Wiesław Głowinkowski z rodziną i Pan Mariusz 
Zborowski. Spotkanie odbyło się w Sali Historii.
§wziąłem udział w spotkaniu z p. Grzegorzem 
Potrzebowskim Dyrektorem Departamentu 
Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego, na którym został 
przedstawiony aktualny stan prac nad 
dokumentem p.n. Strategia gnieźnieńskiego 
obszaru Funkcjonowania (Obszaru Strategicznej 
Interwencj i)  w ramach kolejnej edycj i  
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
§brałem udział w spotkaniu, które odbyło się  
w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie. Spotkanie dotyczyło utworzenia 
stowarzyszenia, za pośrednictwem, którego 
można byłoby pozyskiwać środki finansowe 
z zewnątrz przeznaczone na realizację zadań 
i projektów edukacyjnych. W spotkaniu brali udział 
również przedstawiciele placówek oświatowych 
z terenu Gminy Witkowo. 
§uczestniczyłem we Mszy Św. z udziałem Ojca 
Jana Góry, a następnie w uroczystym otwarciu 
wystawy i w spotkaniu pn. „PIELGRZYM NADZIEI 
JAN PAWEŁ II NA ZIEMI WIELKOPOLSKIEJ 1979-
1983-1997-1999”, które odbyło się w Sali OSP 
w Witkowie zorganizowanym, przez Radnego 
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Andrzeja Kwapicha 
i Radnego Rady Miejskiej w Witkowie Łukasza 
Grabowskiego, Pana Franciszka Bosackiego przy 
współudziale Księdza Proboszcza Parafii 
p.w. Św. Mikołaja w Witkowie Stanisława Goca.
§wspólnie z Zastępcą p. Marianem Gadzińskim, 
W i cep r zewodn i c zą cym Rady  M ie j sk i e j  
p. Marianem Walczakiem, Sekretarzem Gminy 
Witkowo p. Elżbietą Kiełpińską złożyliśmy kwiaty 
pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz 
uczestniczyliśmy w spotkaniu z Senatorem 
Ireneuszem Niewiarowskim i działaczami 
Witkowskiego Komitetu Obywatelskiego z okazji 
25. Rocznicy Wyborów w 1989r.
§uczestniczyłem w uroczystym otwarciu rozlewni 
gazu w Mąkownicy.
§wziąłem udział w uroczystych obchodach 
Powiatowego Dnia Strażaka, które odbyło się 
w Dziekanowicach.
§uczestniczyłem w rodzinnym Dniu Strażaka, 
który odbył się w Ośrodku Wypoczynkowym 
w Skorzęcinie oraz w zakończeniu II Warsztatów 
i Zawodów w Ratownictwie Ochotniczych Straży 
Pożarnych KSRG Witkowo - MEDYK 2014, które 
odbyły się na terenie OW w Skorzęcinie.
§uczestniczono w obchodach DNIA STRAŻAKA 
w Mielżynie.
§uczestniczyłem w uroczystości z okazji „DNIA 
CHŁOPA” zorganizowanym przez Sołectwo 
Gorzykowo.
§brałem udział w posiedzeniu Konwentu dot. 
Porozumienia Międzygminnego w sprawie 
powierzenia Miastu Gniezno przygotowania 
i w y k o n a n i a  z a d a n i a  p . n . :  „ S y s t e m  
unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla 
gmin objętych porozumieniem wraz z budową 
zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie”.
§wspólnie z Zastępcą uczestniczyliśmy w Festynie 
zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich 
i Ochotniczą Straż Pożarną w Mielżynie dla 
mieszkańców Sołectwa Mielżyn z okazji  Dnia 
Mielżyna, ponadto  brałem udział w Turnieju Piłki 
Nożnej na Sztucznej Trawie zorganizowanym 
w Sołectwie Ruchocinek.

§wspólnie z Zastępcą wzięliśmy udział 
w powitaniu delegacji młodzieży z Turcji, która 
przybyła w ramach realizacji wspólnego projektu 
edukacyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Mielżynie.
§zastępca mój uczestniczył w Oddziałowej 
Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Związku 
Nauczycielstwa Polskiego oraz w Konwencie 
Samorządowym Powiatu Gnieźnieńskiego, który 
odbył się w starostwie Powiatowym w Gnieźnie, 
w czasie którego poruszony był temat polityki 
rowerowej na przykładzie Miasta Gdańska oraz 
temat Gnieźnieńskiego Obszaru Strategii 
Interwencji (OSI).
§zorganizowałem spotkanie z Przewodniczącymi 
Komisji Rady Miejskiej w celu omówienia tematów 
sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy.
§wypracowano projekty uchwał na sesję.
§zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski 
zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych 
Komisji Rady Miejskiej.
Ze spraw dot. OW Skorzęcin:
§zawarłem 2 umowy dzierżawy gruntu w związku 
ze zmianą dzierżawców.
§rozpoczęto obsługę wjazdu na teren Ośrodka 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
§na dzień 21 sierpnia 2014r. ogłoszono przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż działki 
gruntowej niezabudowanej, o pow. 0,1676 ha, 
położonej w Witkowie, przy   ul. Cmentarnej. Cenę 
wywoławczą ustalono na kwotę 77.450,00 zł netto 
+ obowiązujący podatek VAT.
§ wydano 4 decyzje zatwierdzające podziały 
nieruchomości położone na terenie gminy i miasta 
Witkowa.
§oddano w najem pomieszczenie użytkowe 
o pow. 11m2 w budynku gminnym przy 
ul. Park Kościuszki 17 na rzecz firmy Sercom 
Sp. z o.o. w celu zamontowania urządzeń 
telekomunikacyjnych. 
Z zakresu ochrony środowiska:
§wydano 3 decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 
polegających na:
a) powierzchniowej eksploatacji kopaliny ze złoża 
kruszywa natura lnego ĆWIERDZIN MP 
w miejscowości Ćwierdzin,
b) powierzchniowej eksploatacji kopaliny ze złoża 
kruszywa naturalnego Chłądowo VI w miejscowości 
Chłądowo,
c) budowie elektrowni wiatrowej o max. mocy 600 
kW wraz z urządzeniami do przesyłu energii 
elektrycznej w miejscowości Folwark-Piaski.
§w ramach zadania polegającego na 
gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Witkowo wyłoniono firmę „ALKOM” 
Firma Handlowo-Usługowa Henryk Sienkiewicz 
z siedzibą w Poznaniu na realizację powyższego 
zadania na okres od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 
2015r.
§w związku z realizacją „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Witkowo” 
zawarto Porozumienie z Miastem Gniezno 
w zakresie przyjmowania i zapewnienia opieki 
bezdomnym psom z terenu gminy Witkowo 
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 
w Gnieźnie.
§w ramach zadania polegającego na „Likwidacji 
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wyrobów budowlanych zawierających azbest na 
terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” podpisano 
umowę z Powiatem Gnieźnieńskim na przekazanie 
dotacji w wysokości 20.000,00 zł na realizację 
usuwania azbestu z terenu gminy Witkowo. Do tut. 
Urzędu wpłynęło od początku roku 16 wniosków 
z gminy Witkowo o sfinansowanie demontażu 
i unieszkodliwienia płyt eternitowych.
§w okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek 
na dofinansowanie do budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków w m. Wiekowo. Ponadto 
udzielono dwa dofinansowania do budowy 
oczyszczalni ścieków w m. Ćwierdzin.
§w miejscowości Wiekowo na wysokości działek 
letniskowych przy plaży na Jeziorze Niedzięgiel 
zamontowano pomost rekreacyjny, który służyć 
będzie wypoczywającym tam osobom. Pomost 
wykonano i zamontowano przy udziale 
pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Witkowie oraz strażaków z OSP Wiekowo.
§w Mielżynie trwają prace polegające na 
o d n o w i e n i u  z n i s z c z o n e g o  o b e l i s k u  
upamiętniającego Powstańców Wlkp. 
§byliśmy współorganizatorem 2 spotkań 
w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo dotyczących 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
(kolektory słoneczne, pompy ciepła) i możliwości 
finansowania inwestycji w tym zakresie.
§trwają prace związane z opracowaniem 
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
i Miasta Witkowo na lata 2014 - 2017 
z perspektywą na lata 2018 - 2021” wraz 
z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu 
Programu.
§w ramach działalności Zespołu ds. edukacji 
ekologicznej ZGPPK, w dniu 04.06.2014r. 
odbyła się kolejna konferencja w Kleczewie 
p.n. „Bioróżnorodność zbiorowisk łąkowych”. 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele gmin 
objętych Powidzkim Parkiem Krajobrazowym, 
Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, Zespołu 
Parków Kra jobrazowych  Wojewódz twa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, Nadleśnictwa Konin, 
przedstawiciel Muzeum Okręgowego w Koninie 
oraz młodzież ze szkół z miejscowości leżących 
w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 
Dla uczestników konferencji przekazano materiały 
promocyjne dot. gminy Witkowo.
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych:
§wspólnie z pracownikami M-G OPS w Witkowie 
przygotowano listę 40 uczestników kolonii 
profilaktycznej, która w tym roku odbędzie się 
w ramach wymiany z Gminą Lądek Zdrój. Kolonia 
odbędzie się w terminie od 14 do 24 lipca br.   
§dofinansowano V Strażacko-Rodzinny Rajd 
Rowerowy  -  Mielżyn 2014. 
§rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na 
organizację półkolonii dla dzieci z terenu Gminy 
i Miasta Witkowo. W tym roku organizatorami 
półkoloni i  są: Stowarzyszenie Młodych 
Wielkopolan z Gniezna i Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Razem” 
z Marysina wspólnie z Ośrodkiem Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Witkowie.
§zorganizowano i dofinansowano spektakle 
teatralno-profilaktyczne dla uczniów szkół 
podstawowych pt. „ON -LINE”. Głównym 
organizatorem była Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy  Witkowo.
§zakupiono nagrody dla uczestników IV Festynu 
Rodzinnego „Mamo, Tato. Co Wy na to”, 

cd. ze str. 10

zorganizowanego przez Stowarzyszenie LEADER 
w Witkowie.
§zorganizowano szkolenie przedsiębiorców 
i sprzedawców napojów alkoholowych z terenu 
Gminy i Miasta Witkowo.
Z imprez kulturalno - sportowo - 
rekreacyjnych:
§zorganizowano spotkanie patriotyczne pod 
Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich z okazji 
223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej 
okazji  odprawiona została Msza św. Część 
artystyczną wykonali uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej  w Witkowie im. Lotnictwa Polskiego 
oraz Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”. Uroczystości 
towar zyszy ła  między innymi  wystawa 
okolicznościowa pod hasłem „Odchodzą 
w zapomnienie-wiatraki naszej okolicy”.
§w dniach 28-29 czerwca br. odbyły się 
„Dni Witkowa” (informacja str. 2)
§dofinansowano m.in.: Finał Gminny oraz Finał 
Powiatowy Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie 
Wielkopolskiego Turnieju ORLIK 2014; organizację 
V Edycji Witkowskiej Ligi Piłki nożnej na Sztucznej 
Trawie, której zakończenie odbędzie się w dniu 27 
czerwca br.; Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej na 
Sztucznej Trawie  klas IV i VI Szkół Podstawowych; 
§zorganizowano i dofinansowano Mistrzostwa 
Gminy w Czwórboju LA oraz w Piłce Koszykowej 
Dziewcząt i Chłopców”.
§dofinansowano Finał Wojewódzki Mini 
Koszykówki Dziewcząt Szkół Podstawowych, 
w którym wzięła udział reprezentacja Szkoły 
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.
§zakupiono puchary dla zwycięzców I Turnieju 
Rodziców Witkowskich Drużyn Młodzieżowych 
w Piłce Nożnej na Sztucznej Trawie, który odbył się 
na Boisku Wielofunkcyjnym ORLIK 2012.
§udzielono pomocy finansowej przy organizacji 
eliminacji do Mistrzostw Polski Jachtów Żaglowych 
RC KLASY F5-E, które odbyły się na Jeziorze 
Niedzięgiel w Skorzęcinie.
§odbyła się ostatnia Runda „Witkowskiej Ligi 
Strzeleckiej” z Karabinka Pneumatycznego 
organizowanej przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
i Sekcję Strzelecką LOK - Witkowo. 
§uczestniczyłem w uroczystym otwarciu Wystawy 
Owczarków Niemieckich Długowłosych, która 
odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym 
w Skorzęcinie.
W ramach współpracy samorządu 
gminnego z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie gminy i miasta 
dofinansowano między innymi:
§wyjazdy uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów na zawody sportowe do Jarocina, 
Leszna, Konina,  Gniezna , Trzemeszna i Poznania.
§wyjazd Witkowskiego Stowarzyszenia „Tęcza” 
na XXVI Jasnogórskie Spotkania „AA” 
w Częstochowie.
§wyjazd członków Stowarzyszenia Centrum 
Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Promyk” na 
spotkanie integracyjne do Cielimowa oraz 
członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego do 
Powidza.
§dofinansowano organizację II Otwartych 
Zawodów Strzeleckich z Broni Pneumatycznej dla 
Młodzieży Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych 
i Ponadgimnazjalnych „O Tarczę Rycerza Wita” , 
zorganizowanych przez Sekcję Strzelecką LOK 
przy Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Witkowie.
§zakupiono puchary d la  uczes tn ików 
Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Kolarzy 

w Powidzkim Parku Krajobrazowym.
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych 
źródeł finansowych:
§w dniu 3 czerwca 2014r. w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
podpisałem dwie umowy przyznania pomocy 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Pierwsza umowa 
dotyczy dofinansowania projektu związanego 
z zagospodarowaniem terenu przy zabytkowym 
wiatraku w Kamionce. Zadanie obejmuje 
stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej 
wraz z elementami małej architektury 
i wykonaniem miejsc postojowych. Całkowita 
wartość prac według kosztorysu inwestorskiego 
wynosi  ca  50 000,00 zł. Druga umowa dotyczy 
projektu realizowanego w miejscowości Chłądowo. 
W ramach zadania wykonano prace związane 
z renowacją nawierzchni trawiastej boiska 
sportowego, urządzono plac zabaw dla dzieci oraz 
teren zielony w obrębie boiska sportowego 
i budynku świetlicy. Całkowita wartość prac według 
kosztorysu inwestorskiego wynosi ca 58 000,00 zł.
§ponadto trwają prace związane z urządzeniem 
placów zabaw w miejscowościach: Malenin 
i Strzyżewo Witkowskie. Zadanie jest także 
realizowane w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Z zakresu inwestycji:
Prace w trakcie realizacji:
§rozpoczęto prace związane z przebudową 
chodników na terenie Gminy Witkowo. 
W ramach zadania zostanie przebudowany 
istniejący chodnik w Gorzykowie na długości 
790 m, istniejący chodnik w Mielżynie na długości 
182 m na odcinku od OSP do końca Rynku, 
wykonany chodnik w Dębinie na długości 130 m 
i szerokości 1,4 m, wykonany chodnik w Witkówku 
na długości 114 m i szerokości 1,5 m, wykonany 
chodnik w Sokołowie na długości 47 m i szerokości 
1,50 m, wykonanie 10 miejsc postojowych 
w Wiekowie wzdłuż drogi. Wykonawcą jest: 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych 
Pana Jakuba Wawrzyniaka z Tuliszkowa. 
§rozpoczęto również prace polegające na 
wykonaniu chodników, ulicy i placu w Witkowie. 
W ramach zadania zostanie: wymieniony 
krawężnik przy ul. Jasnej na długości ok. 80 m, 
wykonana jezdni długości 100 m i szerokości 
6,00m z kostki brukowej w ul. Magnoliowej oraz 
chodnika o szer. 1,5 m, wykonane boisko 
o wymiarach 10 x 20m z nawierzchni z kostki 
brukowej przy ul. Łąkowej,  wykonany chodnik 
przy ul. Wierzbowej na długości 125 m i szerokości 
1,50m, wykonany chodnik przy ul. Kosynierów 
Miłosławskich na długości 100 m i szerokości 
1,50m, zostaną wykonane dodatkowe miejsca 
postojowe w ul. Pułkownika Hynka (docelowo 
planowane jest uzyskanie 48 stanowisk w tym 2 
dla osób niepełnosprawnych). Wykonawcą jest: 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych 
Pana Jakuba Wawrzyniaka z Tuliszkowa.
§trwają prace związane z budową Centrum 
Kultury w Witkowie. W ramach zadania należy 
wybudować budynek składający się z 2 części: 
j edna to  t r zykondygnacy jny  budynek 
z częściowym podpiwniczeniem wykonany 
w t e c h n o l o g i i  t r a d y c y j n e j ;  d r u g a  
to jednokondygnacyjna sala widowiskowa. 
Wykonawcą zadania jest firma GRINBUD Pani 
Dominiki Sieszchuły z Gniezna. 
§wykonawcą remontu w Szkole Podstawowej 

w Witkowie oraz w Przedszkolu Miejskim przy 
ul. Jasnej w Witkowie. Będzie Zakład 
O g ó l n o b u d o w l a n y  P a n a  M i r o s ł a w a  
Jarzembowskiego z Niechanowa. Termin 
wykonania zadania od 27.06-27.08.2014r.
§podpisano umowę z Zakładem Drogowo - 
Transportowym Sławomir Beger z Nekli - 
wykonawcą zadania: modernizacja ulic 
powiatowych w Witkowie nr 2271P ul. Nowa, 
nr 2273P ul. Kosynierów Miłosławskich, nr 2274P 
ul. Cmentarna i drogi nr 2164P Witkowo - 
Skorzęcin oraz modernizację ulic gminnych 
ul. Szkolna i Stary Rynek. W ramach zadania 
należy: w ul. Cmentarnej poszerzyć istniejącą 
nawierzchnię jezdni z 3,30m do 5,00m wraz 
z obustronnym wbudowaniem krawężnika oraz 
wykonaniem nakładki z betonu asfaltowego na dł. 
244mb, w ul. Szkolnej wykonać nakładkę z betonu 
asfaltowego na dł. 210mb i szer. 6m wraz 
z wymianą krawężnika; w ul. Nowej wykonać 
nakładkę z betonu asfaltowego oraz przebudować 
istniejący chodnik wraz z krawężnikiem; 
ul. Stary Rynek przebudować w celu wykonania 
dodatkowych miejsc postojowych i zmianą 
organizacji ruchu; ul. Skorzęckiej wykonać 
nakładkę asfaltową na dł. 1000m i szer. 2,5m; 
w ul. Kosynierów Miłosławskich wykonać nakładkę 
asfaltową. 
§podpisano umowę na montaż lamp oświetlenia 
ulicznego w m. Skorzęcin, Skorzęcin Rybakówka, 
Sokołowo, Witkowo i Wiekowo - wykonawca 
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE I POKRYCIA 
DACHOWE Paweł Andrzejewski ze Słupcy.
§w trakcie opracowania jest projekt budowlany na 
przebudowę kotłowni w budynku komunalnym 
przy ul. Polnej 4a na gazową. Wykonanie zlecono 
firmie WOD-MAX Pana Sławomira Lebicy ze Słupcy.
§w trakcie opracowania jest dokumentacja 
projektowa dla oświetlenia ulicznego przy 
ul. Warszawskiej. Wykonanie powierzono 
firmie ELMIX Pana Floriana Lewandowicza 
z Konina.
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu przetargowym na realizację 
zadania urządzenie placu zabaw przy 
ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie. 
Wykonawcą wyłonionym została firma SUN+ Pani 
Agnieszki Turowskiej z Gruszczyna.
Prace zakończone:
§zakończono  prace dotyczące wykonania 
nakładek bitumicznych oraz wzmocnienia 
nawierzchni na terenie Gminy Witkowo. 
Wykonawcą realizującym zadanie była firma 
STRABAG sp. z o.o. z Pruszkowa. W chwili obecnej 
trwa procedura odbioru.
§zrealizowano równanie gminnych dróg 
gruntowych. Prace zostały zlecone firmie Pana 
Tadeusza Badery z Dalachowa.
§zakończono zadanie pod nazwą: przebudowa 
i wymiana kamer monitoringu na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Wykonawcą 
inwestycji była firma „OCHRONA JUWENTUS” 
sp. z o.o. z Warszawy Oddział Poznań.
Ponadto zlecono:
§sprawowanie nadzoru inwestorskiego na 
budową Centrum Kultury przez wyłonioną 
w drodze zapytania ofertowego firmę WOD-MAX 
pana Sławomira Lebicy z Słupcy.

Buristrz  Gminy i Miasta Witkowo
Krzysztof Szkudlarek
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Oferowana działka położona w pośredniej 
strefie miasta, bezpośrednio przy ul. Cmentarnej 
o nawierzchni asfaltowej, naprzeciwko cmentarza. 
Kształt działki regularny, prostokąt, krótkim 
bokiem przyległy do ulicy. W sąsiedztwie zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i cmentarz. 
Uzbrojenie techniczne w ulicy i możliwe do 
podłączenia to: energia elektryczna, woda 
z wodociągu miejskiego, kanalizacja sanitarna i gaz 
ziemny. 

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana 
jest na terenie nie objętym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. 
W obowiązującym studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Witkowo, działka oznaczona jest symbolem 
B_R - teren wielofunkcyjnej zabudowy w obszarze 
miasta oraz w zwartych jednostkach osadniczych 
większych wsi. Obszar przedmiotowej działki został 
objęty decyzją o warunkach zabudowy 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony 
symbolem R - tereny rolnicze. 

Cena wywoławcza wynosi
77.450,00 zł netto
Do wylicytowanej ceny zostanie 
doliczony obowiązujący podatek VAT.
Wadium wynosi 10.000,00 zł 
Przetarg odbędzie się 21 sierpnia 2014r. 

0 0  o godz .12 w s i edz i b i e  U r zędu  
Gminy i Miasta w Witkowie, przy 
ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 27.
1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu 
nie jest obciążona ograniczonymi prawami 
rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu jakichkolwiek 
zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych 
w rozporządzaniu nią.
2. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie 
danych z ewidencji geodezyjnej. Ewentualne 
wznawianie granic może odbyć się staraniem i na 
koszt nabywcy.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie gotówką wadium w kasie znajdującej się 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie lub na konto 
Urzędu w GBW Konin ( BS Witkowo) nr 43 8538 
0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 
18 sierpnia 2014r.

4. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu 
winni okazać:
- osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość 
(dowód osobisty lub paszport), 
- osoby prawne- aktualny wypis z właściwego 
rejestru oraz umocowanie do zaciągania 
zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
- małżonek zamierzający samodzielnie licytować 
nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego - 
pełnomocnictwo współmałżonka obejmujące zgodę 
na licytacje.
- dowód wpłaty wadium,
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny 
nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwrócone 
 niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej 
w ciągu trzech dni od zamknięcia przetargu na 
wskazane konto bankowe. Wadium uznaje się za 
wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym 
terminie na rachunek Gminy Witkowo. 
Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia umowy.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej. O wysokości 
postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, 
że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.
7. Wybrany nabywca zobowiązany jest do 
uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed zawarciem 
aktu notarialnego.
8. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego 
oraz ujawnieniem praw własności w księdze 
wieczystej ponosi nabywca.
9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu organizator może odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi. 
 10. Szczegółowych informacji o nieruchomościach 
będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać 
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, 
ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 477-81-94, 
wew. 13.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 538/1, 

o powierzchni 0,1676 ha, położonej w Witkowie, przy ul. Cmentarnej, zapisanej w Sądzie 

Rejonowym w Koninie, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słupcy 

w Księdze Wieczystej KW nr KN1S/00006755/7. 

Trzecioklasiści zapoznawani są z historią 

książki i biblioteki. Zwiedzają książnice 

poznając zasady korzystania z wypożyczalni 

i czytelni. Poznają pracę bibliotekarzy i sami 

mogą „pobuszować” w książkach. Tym samym 

zos ta l i  wprowadzen i  w  mag i czny,  

wielowymiarowy świat, gdzie dla każdego 

znajdzie się coś miłego do poczytania, 

posłuchania czy obejrzenia.

Na zakończenie III klasy dostają spisane 

prośby książek, a wszyscy uczestnicy 

zakładki- ściągawki. W wesołej atmosferze 

deklarujemy miłe przyjęcie każdego 

chętnego, nowego czytelnika.

Dziękujemy Dyrektorom, Nauczycielom 

Wychowawcom za umożliwienie spotkania 

w naszej placówce, a młodych ludzi 

zapraszamy do czynnego uczestnictwa 

w kulturze czytelniczej.

  (B.S.)

W miesiącu maju i czerwcu Biblioteka prowadzi spotkania z dziećmi klas III. 

Czytelnicy w tym wieku stają się samodzielni, dlatego zachęcamy by w czasie 

wakacji sami odwiedzali Bibliotekę Miejską. 

Trzecioklasiści w Bibliotece

W okresie od 28 marca 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. prowadzony był przez 

Pracownię Psychoedukacji „PROGRES” Zofii Kowalskiej program korekcyjno- 

terapeutyczny, który trwał 9 sesji po 2 godziny każda - 1 sesja tygodniowo 

w godzinach wieczornych

Zajęcia adresowane były do grupy 

12 o sobowe j ,  k t ó ra  ma  p rob l em  

z kontrolowaniem spożywania alkoholu 

i radzeniem sobie z agresją przejawiającą się 

w stosunku do bliskich. Z uwagi na pilotażową 

edycję miała ona charakter zamknięty na 

zasadach dobrowolności. Z oferty tej 

skorzystało 7 osób. Pomimo usilnego 

naklaniania do uczestnictwa w programie 

pozostałych osób nie udało się zmotywować. 

Zajęcia kończyła ankieta ewaluacyjna, która 

będzie jednym z istotnych elementów oceny 

zakresu i przebiegu programu. Pozwoli to na 

doprecyzowanie zagadnień istotnych dla 

uczestników. Już po zakończeniu zajęć 

w ocenie prowadzących i grupy obsługującej 

z a j ę c i a  z a u w a ż a l n e  b y ł y  z m i a n y  

w zachowaniu i podejściu do pewnych 

zagadnień.  Zdaniem prowadzących 

frekwencja była dobra . Porównując do innych 

gmin i miast, w których prowadzili podobne 

zajęcia, zaangażowanie uczestników było 

wysokie mimo dobrowolnego udziału. 

W innych miastach i gminach podobne 

programy prowadzone były dla osób, które 

miały sądowy nakaz udziału w programie 

korekcyjno - edukacyjnym. Zaznaczyć należy, 

że przeprowadzony program wynikał 

z p l a n u p r a c y  i  p r e l i m i n a r z a  

wydatków Gminnej Komisji Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

p r z y  U r z ę d z i e  G m i n y  i  M i a s t a  

w Witkowie, ustawowych działań Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz założeń Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2013 - 2015. Koszt 

całkowity Programu wyniósł 3600,00 zł.
(A.P.)

Informacja dotycząca przebiegu „Programu korekcyjno
- terapeutycznego dla osób dopuszczających się nadużyć w rodzinie”

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518) informuje, że na 

tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 

1 w Witkowie w dniu 14 lipca 2014r. WYWIESZONY  ZOSTAŁ WYKAZ  

NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH W WITKOWIE  PRZEZNACZONYCH 

DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ. 

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Dnia 2 sierpnia 2014r. (sobota) na terenie Gminy i Miasta Witkowo 

odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego:  
wielkogabarytowe i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (lodówki, zamrażalki, 

pralki, zmywarki, miksery, elektryczne urządzenia grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, czajniki 
elektryczne, odkurzacze, żelazka, tostery, roboty kuchenne, itp.); sprzęt teleinformatyczny 

i telekomunikacyjny (komputery, monitory, drukarki, telefony, itp.); sprzęt audiowizualny (telewizory, 
radia, radiomagnetofony, odtwarzacze video i dvd, itp.); sprzęt oświetleniowy (lampy fluorescencyjne, 

kompaktowe lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, żarówki energooszczędne); 
narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi 

przemysłowych (wiertarki, piły, maszyny do szycia, itp.); baterie.

Zużyty sprzęt mieszkańcy gminy mogą oddawać nieodpłatnie w wyznaczonych punktach. 
Sprzęt odbierany będzie przez firmę ELEKTRORECYKLING z Nowego Tomyśla oznakowanym samochodem 

w następujących miejscach:
od 8.00 do 9.30 - parking przy ul. Jasnej w Witkowie (przy Przedszkolu),
od 9.35 do 11.05 - zatoka parkingowa przy ul. Braci Łukowskich w Witkowie (przy Szkole Podstawowej),
od 11.10 do 12.30 - plac przy ul. Kosynierów Miłosł. w Witkowie,
od 12.40 do 13.00 - Ćwierdzin (przy Świetlicy Wiejskiej),
od 13.10 do 13.30 - PSZOK przy oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany,
od 13.40 do 14.20 - Mielżyn (zatoka parkingowa przy sklepie).

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
 /-/ Krzysztof Szkudlarek
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 

Terminy wywozu zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz odpadów zbieranych 
selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych, szkła 
i odpadów ulegających biodegradacji) dla zabudowy 
wielorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo 
w okresie od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2015r. 
uzgodnione są bezpośrednio z zarządcami 
b u d y n k ó w,  z g o d n i e  z  n a s t ę p u j ą c y m i  
częstotliwościami:
a) zmieszane odpady komunalne:
� miasto: przynajmniej dwa razy w tygodniu,

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zbieranych selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych i szkła) 
dla zabudowy jednorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo 

w okresie od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2015r.

� wieś: przynajmniej raz w tygodniu,
b) papier, tworzywa sztuczne i szkło:
� przynajmniej dwa razy w miesiącu,
c) odpady komunalne ulegające 
biodegradacji:
� okres jesienno-zimowy: przynajmniej raz 
w tygodniu,
� okres wiosenno-letni: przynajmniej dwa razy 
w tygodniu.

(P.J., M.R.)
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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 

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.oksir.witkowo.pl, 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

Urząd Pocztowy Witkowo ul. Armii Poznań 4, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 98 33, 

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00 Sobota: 9.00-12.00

Agencja Pocztowa ul. Czerniejewska 12a, 62-230 Witkowo, tel. 695 302 162

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 10.00-17.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ

ul. Żwirki i Wigury 9, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 76 60, www.wspl-witkowo.pl

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych

ul. Wiejska 3a, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 02 30

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

Policja tel. 61 4260 360, 61 4260 361, 61 4260 362, 997

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Europejski Numer Alarmowy tel. 112

HDK WITKOWO
Zaprasza na akcje poboru krwi, które odbędą się w 2014 roku:

13 września, 6 grudnia 
od godz.8:30 w sali OSP Witkowo

Dane kontaktowe
LIKWIDACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH  ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST NA TERENIE  GMINY I MIASTA WITKOWO W 2014 ROKU

Informuję, że osoby fizyczne i prawne, osoby 
władające obiektami użyteczności publicznej, 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, parafie, 
użytkownicy wieczyści oraz użytkownicy ogródków 
działkowych na terenie Gminy i Miasta Witkowo 
posiadający budynki, w których znajdują się 
materiały budowlane zawierające azbest lub 
posiadający takie materiały, które nie są już 
wykorzystywane, mogą ubiegać się o sfinansowanie 
kosztów związanych z ich likwidacją.

F i n a n s o w a n i e  k o s z t ó w  z w i ą z a n y c h  
z unieszkodliwianiem odpadów zawierających 
azbest odbywać będzie się w dwóch wariantach:

1) demontaż elementów budynku zawierających 
a z b e s t  w r a z  z  u n i e s z k o d l i w i a n i e m ,  
tj. przygotowaniem do transportu (ułożenie na 
palecie, 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 (ułożenie na 
palecie, zabezpieczenie folią, załadunek), transport 
i  przekazanie na składowisko odpadów 
niebezpiecznych.

Finansowaniu podlegały będą koszty usuwania 
wyrobów zawierających azbest w wysokości 100% 

�za jednodniowy wstęp motocyklem i motorowerem - 4,00zł,

�za jednodniowy wstęp pojazdem wielośladowym - poniedziałek - czwartek - 5,00zł,

�za jednodniowy wstęp pojazdem wielośladowym - piątek - niedziela - 8,00zł,

�karnet tygodniowy za pojazd wielośladowy - 30,00zł,

�karnet 2-tygodniowy za pojazd wielośladowy - 45,00zł,

�karnet cało-sezonowy za pojazd wielośladowy - 100,00zł,

�karnet cało-sezonowy dla mieszkańców - 30,00zł,

�karnet cało-roczny dla użytkowników gruntów wieczystych - 100,00zł,

�opłaty za wejście do ośrodka ulegają obniżeniu o 50%, jeśli pojazd należy do inwalidy, który okaże się 

dokumentem stwierdzającym inwalidztwo,

�dzierżawcy gruntów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie otrzymują karnet w ramach 

płaconego czynszu,

�w przypadku braku potwierdzenia wjazdu, ustala się opłatę w wysokości 100,00 zł,

�opłaty dokonuje się w bezobsługowych automatach płatniczych znajdujących się na terenie Ośrodka.

�osoby niepełnosprawne mogą dokonać opłaty u osoby obsługującej automaty płatnicze w recepcji na 

bramie wjazdowej.

OKSiR Witkowo

Ceny za wjazd do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

całościowych kosztów tych działań. Realizacją 
demontażu i unieszkodliwiania azbestu będzie 
zajmowała się wyłoniona w przetargu firma.

Regulamin udzielania finansowania realizacji 
p r zeds i ęwz ię c i a :  „ L ikw idac j a  wyrobów 
zawierających azbest na terenie Powiatu 
Gnieźnieńskiego” oraz druki wniosków dostępne 
są w tut. Urzędzie, pok. nr 15, na stronie 
internetowej Urzędu www.witkowo.pl w zakładce 
Ochrona środowiska oraz na stronie internetowej 
www.naszesrodowisko.pl.

Wnioski w powyższej sprawie wraz z tytułem 
prawnym do nieruchomości oraz w przypadku 
demontażu pokrycia dachowego, potwierdzeniem 
odpowiedniego zgłoszenia w Wydziale Architektury 
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, 
a  także  w pr zypadku wn ioskodawców 
prowadzących działalność związaną z produkcją, 
przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi, 
oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis 
w rolnictwie, należy składać do 30 września 2014 
roku w tut. Urzędzie.

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.

(P.J.)

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

w Witkowie informuje, że w okresie 

od 30 czerwca do 31 lipca 2014 r. sala fitness 

czynna będzie  w poniedziałki, wtorki 

i czwartki w godzinach 18.00 - 20.00.  

W przypadku zainteresowania innymi 

pomieszczeniami hali prosimy o kontakt pod 

nr 61 477 92 77 lub oksir@skorzecin.net.pl 
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Amerykański ślad

Członkowie Witkowskiego Klubu Kolekcjonerów, Wiesław Głowinkowski  

i Mariusz Zborowski  kilka lat temu przyczynili się do tego, że o awaryjnym 

lądowaniu amerykańskiego bombowca w  marcu 1945 roku w Czajkach, gmina 

Witkowo zrobiło się głośno. 

Pamięć o tych wydarzeniach  kultywuje 

jeden z synów szczęśliwie lądujących 

dziesięciu amerykańskich lotników. Ken Knox, 

syn Warrena Knoxa, bowiem co kilka lat 

odwiedza Witkowo. Tym razem przyjechał 

z żoną Rhondą i dwoma córkami Hanah 

i Rachel, by im pokazać miejsce lądowania 

i gościnny pałac w Mierzewie, gdzie zostali 

zakwaterowani lotnicy po awaryjnym 

lądowaniu samolotu.  Wielkie wrażenie zrobił 

na nich pomnik wystawiony na cześć załogi. 

W spotkan iu ,  k tóre  zorgan izowal i  

W. Głowinkowski i M. Zborowski, w sali historii 

z amerykańskimi gośćmi, uczestniczył 

również Krzysztof Szkudlarek, Burmistrz 

Gminy i Miasta Witkowo wraz ze swoim 

zastępca Marianem Gadzińskim. Podczas 

spotkania Krzysztof Szkudlarek usłyszał 

bardzo wiele słów podziękowań m.in. za 

obelisk z tablicą upamiętniającą lądowanie 

19 marca 1945 roku „latającej fortecy” 

w Czajkach oraz wizerunek i eksponaty 

w Sali historii. Ponadto Ken Knox w ramach 

podziękowań wzbogacił witkowską salę 

historii o dwa niezwykle rzadkie eksponaty - 

mundur galowy i polowy, które nosił Warren 

Knox w czasie II Wojny Światowej. Rodzina 

z USA odwiedziła Gniezno, byli pod dużym 

wrażeniem katedry gnieźnieńskiej oraz 

Gdańska, który zdaniem amerykańskich gości 

zapiera dech w piersiach. 

(na)

100 urodziny mieszkanki Gminy Witkowo

W dniu 27 czerwca 2014r. mieszkająca w Maleninie Pani Anna Majchrzak 

obchodziła 100-lecie urodzin. Z tej okazji Dostojną Jubilatkę odwiedziła 

delegacja Witkowskiego Samorządu na czele z Burmistrzem Krzysztofem 

Szkudlarkiem jego Zastępcą Marianem Gadzińskim, Wiceprzewodniczącym 

Rady Miejskiej Marianem Walczakiem, Kierownikiem USC Alicją Wentland 

i Przedstawicielem Gazety „Przemiany na Szlaku Piastowskim” 

Panią Ewą Sochą.

Pani Anna Majchrzak urodziła się 

27 czerwca 1914r. w Powidzu, jako córka 

Stanisława i Ludwiki Szkudlarków. W dniu 

23 listopada 1938r. zawarła związek 

małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego 

w Witkowie z Andrzejem Majchrzakiem. 

Dochowali się trójki dzieci 2 synów Tadeusza 

i Ireneusza oraz córki Marii, 5 wnuków, 

8 prawnuków i 2 praprawnuków. Pani Anna 

Majchrzak od urodzenia mieszkała 

w Powidzu, a od 1938 w Maleninie. W czasie 

okupacji została wysiedlona z rodziną do wsi 

Wiśniowa pow. Krosno. Obecnie zamieszkuje 

w Maleninie z synem Ireneuszem i jego 

rodziną. Składając Dostojnej Jubilatce 

życzenia Burmistrz wręczył list gratulacyjny, 

bukiet kwiatów oraz kosz słodyczy, 

jednocześnie życzył dobrego zdrowia, pogody 

ducha, pomyślności i wielu radosnych chwil.

Gratulacje z tej okazji, Jubilatka otrzymała 

również od Prezesa Rady Ministrów RP 

i Prezesa KRUS.
(M.T.)

Czerwcowe warsztaty „młodych”

Członkowie zespołu śpiewaczego „My młodzi”, przed dwumiesięczną przerwą 

wakacyjną, tradycyjnie spotkali się na działce. Czerwcowe warsztaty muzyczne 

były okazją do wspólnego biesiadowania przy grillu w towarzystwie 

zaproszonych gości: Krzysztofa Szkudlarka, Burmistrza Gminy i Miasta 

Witkowo, Mariana Gadzińskiego, jego Zastępcy oraz witkowskiego Radnego 

Piotra Jóźwika. Tym razem spotkanie  odbyło się u Państwa Lemiesz. 

Burmistrz podczas spotkania podziękował 

zespołowi za promowanie Witkowa 

i zaangażowanie na rzecz witkowskiej 

społeczności. - Miniony sezon był trudny 

(śmierć dwóch członków zespołu w tym roku 

Heleny Biegalskiej i Mariana Jędrzejczaka 

przyp. red.), to jednak nie przeszkodziło 

w osiąganiu sukcesów. Jest to bardzo 

pozytywne zjawisko, że pomimo tego 

umieliście się zebrać i dalej realizować swoją 

misję. Życzę Wam, by nie było takich chwil 

zbyt dużo. Spotykajcie się na scenach 

pokazując swoje zdolności. Na Wasz sukces 

pracuje pani Katarzyna Wieczorek, Wasza 

dyrygentka, i bez wątpienia jest ona waszym 

motorem - powiedział m. in. Krzysztof 

Szkudlarek. Ponadto Burmistrz zaprosił 

zespół do występów podczas Dni Witkowa (28-

29 czerwca) i dożynek(koniec sierpnia) . 

Członkowie chóru „My młodzi” spotykają 

się nie tylko na próbach i występach, ale też 

tradycyjnie... tylko po to, żeby pobyć ze sobą. 

Razem spełniają swoje pasje i czują się 

spełnieni. Muzyka daje im siłę, a uczestnicy 

spotkań z „pełnoletnimi członkami zespołu”, 

średnia wieku to ponad sześćdziesiąt lat, 

przychodzą po energię, która im towarzyszy 

podczas wspólnego śpiewania. Repertuar 

zespołu obejmuje utwory wokalne i wokalno-

instrumentalne wzbogacone o utwory 

klasyczne i rozrywkowe. „My młodzi” 

zdobywają bardzo wiele nagród i dyplomów 

podczas konkursów.
(na)



Sędzia Anna Maria Wesołowska w Witkowie

 10 czerwca br, mieszkańcy Witkowa mieli okazję spotkać się i porozmawiać, 

ze znaną z programów telewizyjnych,  sędzią Sądu Okręgowego w Łodzi, panią 

Anną Marią Wesołowską. Licząc na duże zainteresowanie, zaplanowałyśmy dwa 

spotkania. Pierwsze w godzinach przedpołudniowych dla uczniów gimnazjum 

w Witkowie, a późnym południem, otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

W porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum 

uzgodniliśmy, że pierwsze spotkanie odbędzie 

się w hali sportowej, by zapewnić możliwość 

uczestnictwa wszystkim uczniom. 

 Na początku pani Anna wyjaśniła, że 

spotykania z dziećmi i młodzieżą są dla niej 

ważne dlatego, że nie może się pogodzić 

z tym, że co raz więcej młodych ludzi trafia na 

salę sądową w charakterze oskarżonych.

Pani  Sędzia Wesołowska mówiła 

o wszelkich zagrożeniach współczesnego 

świata i o tym jak szybko w tej zmieniającej się 

rzeczywistości można stać się ofiarą tych 

zjawisk. Starała się uświadomić młodym 

ludziom, że dla nich coś co jest: dowcipem, 

wybrykiem, żartem może s tać  s ię  

p r z e s t ę p s t w e m  z a g r o ż o n y m  k a r ą  

pozbawienia wolności. Wszystko co mówiła 

było z „życia wzięte” z Jej doświadczeń z Sali 

Sądowej.

Popołudniowe spotkanie adresowane 

szczególnie dla dyrektorów i nauczycieli szkół, 

przedszkoli, rodziców i wszystkich, którym 

leży na sercu dobre wychowanie i los młodego 

pokolenia. Sędzia mówiła o zaniedbaniach 

wychowawczych i o tym jakie wywierają one 

piętno na naszych dzieciach. Na każdym ze 

spotkań poruszała tematykę agresji, 

przemocy, cyberprzemocy, wczesnej inicjacji 

seksualnej. Zwracając się do Dyrektora 

Gimnazjum, zachęcała do założenia „kącika 

prawnego”, który będzie miał zadanie 

pomagać młodzieży w trudnych sytuacjach. 

Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska 

apelowała do rodziców o współpracę ze 

szkołą, o zainteresowanie się tym co dzieci 

robią po szkole, co robią w „sieci, zachęcała do 

szczerej rozmowy z nimi.

Na pamiątkę spotkania Pani Sędzia 

ofiarowała dwa egzemplarze książki 

pt.: „Poradnik dla Młodzieży” swojego 

autorstwa jeden do zbiorów Biblioteki 

Publicznej, a drugi do biblioteki gimnazjalnej. 

Spotkanie było częścią zadania „Książka 

w życiu pomaga” realizowanego przez 

B ib l i o tekę  Pub l i c zną  w  Wi tkow ie ,  

finansowanego z Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 
(W.G.)

Dzień Języków Obcych z Deutsch-Wagen-Tour
w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie

16 czerwca obchodziliśmy Dzień Języków Obcych, którego główną atrakcją był 

Festiwal Piosenki Anglo - i Niemieckojęzycznej oraz wizyta lektora wyjątkowego 

„Deutsch-Wagen-Tour”. 

„Deutsch - Wagen - Tour” to projekt 

realizowany przez Goethe Institut, którego 

celem jest promowanie nauki języka 

niemieckiego i zachęcanie do bliższego 

poznania kraju naszych zachodnich sąsiadów. 

Dzień rozpoczęliśmy od wysłuchania piosenek 

w języku angielskim i niemieckim. Wśród 

repertuaru nie zabrakło Neny, Revolverheld, 

Eisblumen, Helene Fischer, Silbermond, Adele 

oraz Imany a w jury zasiedli: Dyrektor szkoły, 

pan Marian Łukowski, lektor DWT - Pani 

Justyna Wichłacz, nauczyciel muzyki - Pani 

Elżbieta Drozdowska oraz przedstawiciel SU - 

Daniel Perlicki. Najlepsze w muzycznych 

zmaganiach okazały się uczennice klas 

trzecich: Anna Zaryczna (wokal), Paula 

Kuczyńska (gitara) i Laura Ziemba (gitara), 

które wykonały utwór z repertuaru Adele 

„Rolling in the deep”. Miejsce drugie zajęła 

Aleksandra Boruta z klasy IIIf za wykonanie 

utworu Alexandra Rybaka. Na miejscu trzecim 

znaleźli się ex aequo Aleksandra Piniarska za 

wykonanie utworu „Ich will immer wieder” 

z repertuaru Helene Fischer oraz Anna 

Zaryczna i Marcin Kaczyński za piosenkę „Halt 

dich an mir fest”. Jednak jak podkreślił 

dyrektor szkoły wszyscy uczestnicy festiwalu 

reprezentowali wysoki poziom i wszyscy 

powinni czuć się zwycięzcami. Na zakończenie 

spotkania w hali wręczono również nagrodę za 

najlepszy strój festiwalowy, którą otrzymała 

Laura Ziemba z klasy IIIc oraz podsumowano 

konkursy z języka niemieckiego. Laureatami 

konkursu „100 niemieckich słów” zostali: 

Klasy pierwsze:

I miejsce - Krzysztof Lipiński, klasa Ie

II miejsce - Wiktoria Lis, klasa Ia

III miejsce - Wiktor Sadowski, klasa Ib

Klasy drugie:

I miejsce - Anna Jarecka, klasa IIb

II miejsce - Krzysztof Gepert, klasa IIc

III miejsce - Jagoda Szkudlarek, klasa IIf

Po spotkaniu z piosenką przyszedł czas na 

wyjątkową lekcję języka niemieckiego, 

w której uczestniczyła część uczniów klas 

pierwszych. Dla gimnazjalistów miała to być 

nagroda za całoroczną pracę na lekcjach 

języka niemieckiego i jak na nagrodę 

przystało zajęcia dostarczyły mnóstwo 

pozytywnych wrażeń, emocji i dużo zabawy. 

Były animacje językowe, „Głupi Jaś”, 

„Chińczyk”, zawody z dryblowaniem, tańce 

i piosenki. Wszystko to w świetnej atmosferze 

i oczywiście po niemiecku. Spotkanie 

z lektorem Deutsch-Wagen-Tour pozwoliło 

szybko i w przyjemny sposób poznać nowe 

słownictwo i utrwalić znany już materiał 

a sposób prowadzenia zajęć spowodował, że 

wszyscy wychodzili z sali z uśmiechem na 

ustach i mamy nadzieję wyjątkową motywacją 

do nauki języka niemieckiego.  

Uczestnicy spotkania nagrodzeni zostali 

upominkami przekazanymi przez Goethe 

Institut. 
(E.M.)


