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Starostowie Dożynek Gminnych - Witkowo 2014

W tym roku zaszczytną funkcję Starostów Dożynkowych, będą pełnić: Pani Renata 

Nowacka - Starościna Dożynek Gminnych oraz Rafał Manuszak - Starosta 

Dożynek Gminnych. Dożynki Gminne odbędą się w niedzielę 24 sierpnia. Poniżej 

prezentujemy kilka informacji o bohaterach nadchodzącego wydarzenia.

Pani Renata Nowacka wraz z mężem 
Arkadiuszem i jego rodzicami od roku 2003 
prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości 
Ruchocinek. Pani Renata i Pan Arkadiusz mają 
dwie córki w wieku 7 i 13 lat.

Gospodarują na powierzchni 14,88 ha, 
w tym użytków rolnych 12,50 ha. Uprawiają 
rośliny z przeznaczeniem na paszę dla bydła 
opasowego. Roczna produkcja żywca 
wołowego w gospodarstwie wynosi 7 ton. 
Gospodarstwo dysponuje kompletem 
niezbędnych maszyn rolniczych. Ze środków 
unijnych wykorzystano około 22 tys. złotych 
na dostosowanie gospodarstwa do standardów 
UE budując płytę obornikową i zbiornik na 
gnojowicę.

Pan Rafał Manuszak wraz z żoną Renatą i 
jego rodzicami prowadzi gospodarstwo rolne 
w miejscowości Wiekowo od roku 2012. 
Państwo Manuszak mają córkę w wieku 10 lat 
i dwóch synów w wieku 7,5 i 5 lat.

Gospodarują na powierzchni około 22 ha, 
w tym użytków rolnych 21 ha. Uprawiają 
rośliny z przeznaczeniem na paszę dla bydła 
mlecznego i opasowego oraz trzody chlewnej. 
Roczna produkcja mleka to 42 tysięcy litrów, 
żywca wołowego 3 tony, żywca wieprzowego 5 
ton. Gospodarstwo dysponuje kompletem 
niezbędnych maszyn rolniczych.

(A.K.)

„OKSIR ORLIK WITKOWO” zwycięzcą turnieju
Hattrick Cup w Opalenicy 2014

W piątek 08.08.2014r. wychowankowie „OKSIR ORLIK WITKOWO” zakończyli 

rywalizację w kategorii U-12 w turnieju HATTRICK Cup w Opalenicy, który jest 

reaktywacją znanego w całej Polsce turnieju REMES CUP Opalenica. 

Turniej trwał od poniedziałku 4 sierpnia 
do soboty 9 sierpnia. Drużyna z Witkowa 
wygrała cały turniej pokonując w finale zespół 
SALOS POZNAŃ. W ostatniej minucie 
wyrównującą bramkę s t r ze l i ł  F i l ip  
Wędzikowski doprowadzając do rzutów 
karnych.

Kropkę nad „i” postawił Maks Machyński 
pokonując w ostatniej serii rzutów karnych 
b r a m k a r z a  S A L O S U  P O Z N A Ń ,  c o  
przypieczętowało wspaniały występ 
witkowian na turnieju HATTRICK CUP 
w Opalenicy. Tym samym ogromny puchar 
trafił w ręce zawodników z Witkowa. Nagrodą 
główną, którą wygrali chłopcy z Witkowa jest 

darmowy udział w kolejnej edycji w turnieju 
HATRICK CUP. Jest to kwota niebagatelna 
6.600 zł. Na turnieju zwycięzcami opiekowali 
się pani Renata Stranc, Tomasz Machyński, 
Jan Szturomski kierownik, Konrad Plucner 
trener.

(J.S.)

ZAWODNICY TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ HATTRICK CUP OPALENICA 2014r.
Stoją od lewej: Jan Szturomski - kier. drużyny Filip Wędzikowski - kapitan drużyny - Maks Machyński, 

Fabian Piątek, Patryk Budzyński - bramkarz, Martyna Stefaniak, Cezary Stranc, Łukasz Musidlak, Michał 

Mroziński, Paweł Mróz, Konrad Plucner - trener; siedzą od lewej: Oskar Smużniak, Kamil Dałek, Sebastian 

Matelski, Olaf Warkocki, Kacper Pluciński, Bartosz Biłyk, Igor Perlicki, Zuzanna Sowa.
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Kolonia Profilaktyczna w Lądku Zdroju

Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani byli 

w Ośrodku Wypoczynkowym „Bankowy”, 

który położony jest wśród gór i lasów w części 

uzdrowiskowej miasta - Lądka Zdroju. 

Głównym celem kolonii profilaktycznych 

było tak wpłynąć na młodego człowieka, by 

mógł lepiej radzić sobie z problemami 

i wyzwaniami otaczającego świata. Ponadto 

ważnym elementem oczekiwanej pracy 

profilaktycznej było tworzenie atmosfery 

dającej dzieciom i młodzieży poczucie 

zaufania, bezpieczeństwa, ciepła i radości. 

Aby powyższy cel zrealizować, turnus miał 

w swoim programie trzy bloki zajęciowe: 

blok edukacyjny, sportowy i profilaktyczny. 

W bloku edukacyjnym uczestnicy nabywali 

r ó ż n y c h  z d o l n o ś c i  m a n u a l n y c h  

i artystycznych, np. wykonując wizytówki 

i plakaty o tematyce profilaktycznej 

(omawianej na zajęciach). Ponadto kadra 

kolonii przygotowała dla uczestników konkurs 

plastyczny pt. „Wakacyjnym szlakiem”, 

w którym nagrodzono trzech wykonawców 

najciekawszych prac. Uczestnicy kolonii odbyli 

wiele wycieczek pieszych i autokarowych po 

najbliższej okolicy. Już pierwszego dnia 

zwiedzili Lądek Zdrój- rynek, najstarszą 

pijalnię wód mineralnych - „Wojciech 

Zdrój”. W kolejnych dniach w czasie pieszych 

wycieczek dzieci i młodzież poznała 

niezapomniane miejsca: źródło wód 

mineralnych „Jadwiga”, Arboretum - ogród 

botaniczny, Stawy Biskupie. Wyjątkowa 

okazała się wycieczka piesza - górska do 

Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. 

W czasie wędrówki mijaliśmy: skałę 

„Samotnik”, punkt widokowy „Trojan”, 

„Skalną Basztę”. Witkowianie zwiedzali nie 

tylko najbliższą okolicę zamieszkania, czyli 

Lądek Zdrój, ale także mieli okazję poznać 

Ziemię Kłodzką i jej przepiękne miejsca. 

Całodniową wyprawę (z przewodnikiem) 

odbyli do Kłodzka, gdzie zwiedzili m.in. most 

na Nysie, starówkę, Kościół gotycko - 

barokowy NMP oraz atrakcję tego miasta, 

czyli Twierdzę Kłodzką. Tu poznali historię 

t ego  m ie j s ca  opow iedz ianą  p r zez  

przewodnika w stroju wojskowym z XIX wieku, 

obejrzeli film z różnych rekonstrukcji walk na 

przestrzeni wieków. Poznając ten malowniczy 

teren, dotarliśmy także do Złotego Stoku, 

gdzie mieliśmy okazję zwiedzić „Kopalnię 

Złota”. Atrakcjami tego miejsca okazały się: 

sztolnia Gertruda, spotkanie z Gnomem, 

spotkanie z Alchemikiem, podziwianie 

podz iemnego wodospadu,  pr ze jazd 

tramwajem, mennica, płukanie złota, 

muzeum minerałów. Niewątpliwą atrakcją 

kolonii było zwiedzenie Muzeum Papiernictwa 

w Dusznikach Zdroju. Najznamienitsze 

w Polsce Muzeum Papiernictwa  

w Dusznikach Zdroju mieści się w XVII 

wiecznym młynie papierniczym, unikatowym 

zabytku techniki. Położone jest nad rzeką 

Bystrzycą Dusznicką, na południowych 

obrzeżach miasta, przy międzynarodowej 

trasie biegnącej w kierunku granicy 

z Czechami. Tu na miejscu, w czasie lekcji 

nt. papiernictwa, mogliśmy czerpać papier - 

biały i kolorowy, zwiedzić muzeum, wziąć 

udział w konkursie. W Dusznikach 

obejrzeliśmy pijalnię wód, Park Zdrojowy 

z Dworkiem Chopina, posłuchaliśmy muzyki 

przy fontannie w centrum parku. Atrakcyjnym 

miejscem, które zwiedziliśmy był Szczeliniec 

Wielki w Górach Stołowych. Aby dostać 

się do schroniska na górze, musieliśmy 

pokonać ponad 700 schodów! Droga 

powrotna wiodła malowniczymi szczelinami 

tej góry, gdzie z platform widokowych 

dodatkowo podziwialiśmy malowniczy teren 

leżący u stóp skalnych ścian. W przeddzień 

powrotu do domów udaliśmy się na Przełęcz 

Lądecką, by pieszo dotrzeć na Górę 

Borówkową - wieżę widokową, miejsce 

spotkań Polskiej Opozycji lat 70 - 80 

z Opozycją Czeską. Dojście do tego miejsca 

wiodło granicą państw: Polski i Czech 

wyznaczonym szlakiem. Korzystając ze 

wspaniałej, słonecznej pogody, kilka razy 

przebywaliśmy na kompleksie basenów, gdzie 

oprócz kąpieli wodnych zażywaliśmy kąpieli 

słonecznych. Pobyt na basenie to poznawanie 

podstawowych elementów w nauce pływania, 

to zabawy w wodzie, zjeżdżalnia..., to 

spotkanie z ratownikiem. Aktywny 

wypoczynek na basenie, przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa to także nabywanie ważnych 

umiejętności, które zapisane zostały 

w Programie kolonii. Ważnym blokiem 

tematycznym był blok profilaktyczny. 

Uczestnicy wypoczynku wakacyjnego, oprócz 

udziału w zajęciach sportowo - rekreacyjnych, 

uczestniczyli w zajęciach dotyczących edukacji 

z zakresu profilaktyki uzależnień. Poruszane 

zagadnienia to: nikotynizm, alkoholizm, 

narkomania, anoreksja. Zajęcia wzbogacone 

zostały filmami edukacyjnymi, a uczestnicy 

zajęć wykonywali prace plastyczne o tematyce 

profilaktycznej. Ponadto ważnym tematem, 

poruszanym niemal codziennie, była 

asertywność. Asertywności uczyliśmy się nie 

tylko w teorii … Jednym z zajęć była także 

pierwsza pomoc przedmedyczna. Młodzież 

przypomniała sobie podstawowe zasady 

postępowania w różnych sytuacjach 

zagrożenia życia. W tym roku wieczorami 

korzystaliśmy z pobliskich obiektów 

sportowych - ORLIK. W ten sposób 

przygotowaliśmy się do przeprowadzonego 

Kolonijnego Dnia Sportu. W różnych 

konkurencjach sportowych, np. bieg krótki, 

strzały piłką do bramki, rzuty piłką do kosza, 

skoki przez skakankę i in., wzięli udział 

wszyscy nasi uczestnicy. Dla trzech 

najlepszych sportowców w kategorii chłopców i 

dziewcząt organizatorzy przygotowali 

nagrody. W duchu sportowym kibicowaliśmy 

naszemu wychowawcy - P. Pawłowi 

Piniarskiemu, który w niedzielę (20 lipca) 

wziął udział w biegu górskim na Trojan na 

dystansie 10 km. Był to jeden z siedmiu 

biegów w ramach II Dolnośląskiego Festiwalu 

Biegów Górskich, jakie odbyły się w Lądku 

Zdroju. Panu Pawłowi gratulowaliśmy 

zajętego 19 miejsca ( z czasem : 58:24.3 ) - na 

137 startujących w tej kategorii biegaczy. 

W kategorii wiekowej zajął 3 miejsce. 

GRATULUJEMY ! 

 Ostatniego dnia przeprowadzono konkurs 

wiedzy krajoznawczo - turystycznej, którego 

celem było sprawdzenie wiadomości 

o miejscach, które zwiedzaliśmy w czasie 

pobytu na Ziemi Kłodzkiej. Trzech najlepszych 

uczes tn ików konkursu  nagrodzono 

Dyplomem i nagrodą książkową. 

 W tym miejscu uczestnicy Kolonii 

profilaktycznej pragną podziękować 

wszystkim, dzięki którym mogli przeżyć 

wspaniałe chwile w ciągu tych kilku dni 

i podziwiać Ziemię Kłodzką. Podziękowania 

kierujemy dla: Pana Burmistrza Gminy 

i Miasta Witkowo, Burmistrza Miasta 

i Gminy Lądek Zdrój, Gminnej Komisji 

Prof i laktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Witkowie 

i Lądku Zdroju. 

(M.Ł.)

Wakacje to czas odpoczynku i regenerowania sił do pracy w nowym roku 

szkolnym, zwłaszcza, że towarzyszy temu wspaniała, słoneczna pogoda i okolica, 

w której wypoczywamy. W dniach 14 - 24 lipca br. dzieci i młodzież z gminy 

Witkowo, dzięki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, mogła wypoczywać na Ziemi Kłodzkiej. 
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Nocny Turniej Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie

W dniach 12-13 lipca br. na boisku wielofunkcyjnym „ORLIK 2012” w Witkowie przy ulicy Wrzesińskiej, odbył się Nocny Turniej Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie. 

Do rywalizacji przystąpiło 120 uczestników, co stanowiło 12 drużyn które podzielono na dwie grupy. 

Po ciężkich zmaganiach i rozgrywkach do 

fazy pucharowej awansowali: grupa 

A: Kołaczkowo, CWK 05 oraz grupa B: Osiedle 

numer 2 i Orzeł Obora. W meczu o trzecie 

miejsce zwyciężył Orzeł Obora. Królem 

strzelców został Dariusz Marszałek, 

najlepszym zawodnikiem turnieju Szymon 

Depczyński, natomiast tytuł najlepszego 

bramkarza otrzymał Jakub Szczepański. 

Licznie zgromadzona publiczność aktywnie 

towarzyszyła w zmaganiach zawodników. 

Na zakończenie turnieju wyróżnienia, 

dyplomy i puchary wręczył Radny Rady 

Miejskiej Pan Marian Walczak.

Organizatorzy: Urząd Gminy i Miasta 

Witkowo, Jan Szturomski - animator boiska 

„Orlik 2012” w Witkowie oraz tygodnik 

lokalny Kurier Witkowski.

Sponsorzy: 2B Sklep Komputerowy, JAH 

Mroziński, Skup Złomu Wojciechowski, 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

w Witkowie, Radny Rady Miejskiej Marian 

Walczak,Piekarnia Glanc.

Kolejny turniej już za rok, serdecznie 

zapraszamy.
(na)

Amfiteatr w Skorzęcinie pełen dzieci!
W środowy wieczór w amfiteatrze na Orlej Górze w Skorzęcinie, OKSiR 
Witkowo zorganizował kolejne przedstawienie teatralne dla dzieci. Tym razem 
dzieci oraz ich opiekunowie obejrzeli przedstawienie pt. „Zajęcza chatka”. 

Uprzejmie informujemy, że Burmistrz Gminy i Miasta 
w Witkowie wspólnie z Wojewódzkim Specjalistycznym 

Zespołem Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy koło Kalisza, na 
podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa 

Wielkopolskiego organizują: bezpłatne badania rentgenowskie 
połączone z badaniem spirometrycznym (badanie określające 

sprawność Twoich płuc):  w dniu 24 września 2014 roku (środa).

W badaniach mogą uczestniczyć osoby powyżej 18 roku życia.

Rejestracja pod numerem telefonu: 61 - 4778194 w. 32 - lub 
osobiście, pokój Nr 8 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

Badania odbędą się w godzinach: 11,oo - 16,oo.
W ciągu godziny wykonanych zostanie około 30 prześwietleń.

Badania wykonywane są w nowej generacji cyfrowym aparatem 
rentgenowskim w ruchomym ambulansie.

Miejsce postoju ambulansu - parking Urzędu Gminy i Miasta 
w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1.

Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty.

Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.
NIE ZWLEKAJ SKORZYSTAJ Z OKAZJI !!!
TWOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH !!!

OGŁOSZENIE
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo - podsumowanie konkursów

Doskonałą formą przyciągającą dzieci i młodzieży do biblioteki są spotkania 

i konkursy. Są one najlepszą okazją do zdobywania wiedzy i rozwijania 

zainteresowań. Zapewniają aktywny i twórczy sposób spędzania wolnego 

czasu. Kwiecień, maj oraz czerwiec to miesiące, w czasie których w bibliotece 

wrze od spotkań i konkursów.

1.  „Wesołe pisanki” konkurs 

plastyczny dla dzieci 6-letnich.

W tegorocznym konkursie zostały 

wyróżnione następujące osoby: 

Dominika Dolata, Dawid Mierzejewski 

( P r z e d s z k o l e  M i e j s k i e  „ B a j k a ”  

w Kołaczkowie); Nikodem Adamczewski 

(Przedszkole Miejskie „Bajka” z ul. Jasnej); 

Julia Fijałkowska, Filip Walczewski, 

Paulina Remisz (Przedszkole Miejskie 

„Bajka” z ul. Powst.Wlkp.); Mateusz 

Staniszewski, Mateusz Majchrzak, 

Przemysław Majchrzak, Natalia 

Staniszewska Niepubliczne Przedszkole 

w Gorzykowie); Zuzanna Jóźwiak, Hanna 

Antczak, Nikodem Kaźmierczak, 

Aleksandra Michalska, Gracjan 

Kwieciński, Amelia Wojciechowska, 

 

Antoni Bruch, Nikodem Mielcarek 

(Oddz ia ł  Pr zdszko lny pr zy  Szko le  

Podstawowej w Witkowie).

2. Turniej Klas III „Czy rozwiążesz tę 

zagadkę”. W turnieju czytelniczym wszyscy 

byli wygranymi,a walczyli uczniowie o książki 

dla bibliotek szkolnych.

Miejsce I : Szkoła Podstawowa w Witkowie, 

kl. III b (52,0 p.)

 Miejsce II : Szkoła Podstawowa w Witkowie, 

kl. III a (51,5 p.)

Miejsce III : Szkoła Podstawowa w Witkowie, 

kl. III c (50,5 p.)

 Miejsce IV :Szkoła Podstawowa w Witkowie, 

kl. III e (49,0 p.)

 Miejsce V : Szkoła Podstawowa w Witkowie, 

kl. III a (47,5 p.)

3. „Nie wiesz? - zapytaj w bibliotece”, 

konkurs plastyczny dla gimnazjalistów, 

nawiązujący do corocznych haseł Dnia 

Bibliotek. Tegoroczny upłynął ph. „Czytanie 

łączy pokolenia”, w wyniku którego  

w y r ó ż n i l i ś m y  p r a c e :  M a r t y n y  

Berdzińskiej, Julii Muszyńskiej, Dawida 

 Gawrońskiego i Karoliny Mikołajczak;  

nagrodzono: Annę Jarecką, Jagodę 

Szkudlarek.

4. W konkursie „Kochajmy bajki”, 

konkur s i e  p la s ty cznym d la  dz ie c i  

pięcioletnich, nagrodzono i wyróżniono 18 

prac autorstwa: Oliwiera Bauzy, Miłosza 

Kaźm ie r sk i ego ,  J u l i i  S ł omk i ,  

Magda leny  Nowaczyk ,  N iko l i  

Kowalskiej, Amandy Łyskawy, Agaty 

Kupaj, Adriana Poniewiera, Laury 

Kwapich, Kacpra Kosza, Filipa 

Budzynia, Tymona Kubackiego, Miłosza 

W a l c z e w s k i e g o ,  M a r t y n y  

Twardowskiej, Martyny Grabowskiej, 

Fabiana Paprockiego, Katarzyny Śruby, 

Mateusza Majchrzaka.

5. „Biblioteka wczoraj i dziś” konkurs 

m u l t i m e d i a l n y  d l a  u c z n i ó w  k l a s  

gimnazjalnych. Nagrodzone zostały wszystkie 

prace biorące udział w konkursie: Martyny 

Berdzińskiej - za merytoryczne podejście do 

tematu konkursu, Dawida Gawrońskiego 

- za odważne podejście do czytelnictwa; 

Martyny Gruszczyńskiej - za biblioteczny 

nastró j ;  Jul i i  Muszyńskiej -  za 

uwzględnienie ciekawostek o książkach; 

Jagody Szkudlarek - za merytoryczną 

i wyczerpującą prezentację tematu. 

Uczestnictwo w aktywnym działaniu, 

skierowane do różnych grup odbiorców, ze 

swoją różnorodnością form powoduje 

zainteresowanie bibliotekami i jej zbiorami. 

Biblioteki dysponują wszechstronnością 

udostępnianych zbiorów, a to czyni ożywiony 

ruch w czytelnictwie. 
 (B.S.)

„PROMYK” w Częstochowie

W dniu 19.07.2014r. Zarząd „PROMYKA” zorganizował dla członków koła 
pielgrzymkę autokarową  do Sanktuarium Maryjnego w Częstochowie -  udział 
wzięło 38 osób. Pogoda dopisała, wszyscy wrócili zadowoleni. 

(B. N.)
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Wiejska Farma

Tematem wizyty był zwierzyniec 

z wiejskiego  podwórka. Postanowiłyśmy wraz 

z nauczycielami zapoznać dzieci z różnymi 

zwierzętami, ich zachowaniami, wyglądem 

i oczywiście charakterystycznymi odgłosami.  

Dla dzieci w wieku przedszkolnym książki 

pełnią bardzo ważną funkcję. Okazuje się,  że 

właśnie w tym wieku wpływają bardzo 

korzystnie na rozwój młodych ludzi. 

Pobudzają do twórczego myślenia oraz 

kreatywnego działania. Wiek przedszkolny 

jest szczególny, gdyż dziecko uczy się czytać. 

Warto proponować książki, które pomogą 

zdobywać wiedzę a jednocześnie nauczą 

zachowań. Należy przed wypożyczeniem 

sprawdzić książkę,  warto aby posiadała wiele 

kolorowych ilustracji, to pobudzi zmysł 

estetyczny. Zbyt duże ilości treści na stronie 

W Bibliotece sierpień zaczął się wesoło i kolorowo. W dniu 13 sierpnia 2014 

roku grupa przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego myszkowała między 

książkami. Było to kolejne spotkanie w naszej Bibliotece, z książkami 

popularnonaukowymi.

znacznie zniechęcają dzieci do czytania. 

Dlatego należy pamiętać, aby książka dla 

przedszkolaka była połączeniem książeczki 

dla malucha, z książką dla dzieci już starszych. 

Nie powinna ona zawierać żadnych 

negatywnych treści. W dziecku starannie 

utrwalamy pozytywne wzorce poznawania 

świata, osobowości i postępowania.

Książeczki,  w których bohaterami 

są zwierzęta przykuwają uwagę malców, 

czyn iąc  z  nauk i  św ie tną  zabawę.  

Ta sprawdzona metoda, nie tylko rozbudza 

wyobraźnię i ciekawość poznawania świata, 

ale już od najmłodszych lat wyrabia u dziecka 

nawyk obcowania z książką.

 Zajęcia rozpoczęły się od wysłuchania 

odgłosów zwierząt wiejskich, które przeniosły 

nas na farmę. Dzieci podczas zajęć 

rozwiązywały zagadki, tworzyły zbiory 

zwierząt,  rodziców i dzieci. Naśladowały głosy 

zwier ząt ,  bawiąc  s ię  wyśmien i c ie .  

Przedszkolacy dzielili się posiadanymi 

informacjami o zwierzętach. Przy pomocy 

prezentacji i bajek zapoznali się ze 

zwyczajami panującymi na wsi wśród 

zwierzęcej społeczności.

 Na koniec zajęć słodko się pożegnaliśmy.

(B.S.)

Mojestypendium.pl - sporo kasy na rarytasy

W serwisie www.mojestypendium.pl 

można znaleźć nie tylko bazę aktualnych 

stypendiów. Znajdują się tu również artykuły 

o stypendiach, konkursy dla stypendystów 

i publikacje, które pomogą młodym ludziom 

wybrać ścieżkę edukacji, a być może i kariery 

zawodowej. Od ośmiu lat gromadzimy 

najlepsze przykłady pomocy uczniom, 

studentom, doktorantom, sportowcom, 

artystom i wielu, wielu innym, aby każdy mógł 

odnaleźć się w świecie stypendiów. 

Pokazujemy, że pomoc finansowa nie musi 

pochodzić tylko ze szkoły i uczelni wyższych 

i być przyznawana ze względu na kłopoty 

finansowe. Stypendysta może przeznaczyć je 

zarówno na rozwój, jak i zwykłe przyjemności 

-  m ó w i  k o o r d y n a t o r k a  s e r w i s u  

mojestypendium.pl Anna Koseska. Wszyscy, 

którzy szukają pomocy finansowej lub szansy 

na rozwój swoich talentów, mogą znaleźć 

w bazie serwisu coś konkretnego dla siebie. 

To niepowtarzalna szansa, aby zmienić swoje 

życie  - dodaje.

Serwis prowadzony jest przez Fundację 

Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-

Amerykańską Fundacją Wolności. 

Zapraszamy na stronę dedykowaną 

serwisowi mojestypendium.pl na Facebook-u 

, 

gdzie zamieszczane są najnowsze informacje 

dotyczące s typendiów i  konkursów 

edukacyjnych. 

Kontakt: 

Anna Koseska

 e-mail: a.koseska@mojestypendium.org

 tel: 724 361 204,

(na)

www.facebook.com/mojestypendiumpl

 www.mojestypendium.pl

Komputer, tablet, książki, kurs językowy, wyjazdy zagraniczne i…ulubione 

słodycze - to wszystko można mieć dzięki stypendiom. Uczniowie, studenci, 

doktoranci, sportowcy, artyści i wszyscy, którzy szukają pomocy finansowej lub 

szansy na rozwój swoich talentów, mogą znaleźć w bazie serwisu 

mojestypendium.pl coś konkretnego dla siebie. Na przyszłych stypendystów 

czeka prawie 180 milionów złotych.
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W za ję c ia ch  wz ię ło  udz ia ł  13  

uczes tn i czek.  W t rakc je  spotkania  

przeczytany został tekst „Letnie Troski” Beaty 

Andrzejczuk. Wiersz spowodował ciekawe 

różnice zdań wśród młodych czytelniczek. 

Na zakończenie Kierownik Klubu wraz 

z opiekunem wręczyli podziękowania za 

wytrwałość oraz drobne upominki, życząc 

spokojnych, udanych wakacji i częstych 

kontaktów z książką.

(na)

Zakończenie   zajęć   w   kole czytelniczym
„Czytanie  Bajek”  w Bibliotece  Klubu 
3.Skrzydła Lotnictwa Transportowego

W  czwartek  26 czerwca w bibliotece oświatowej klubu  odbyło się spotkanie 

przedwakacyjne dzieci z koła czytelniczego z opiekunem koła p. M. Sieniuć oraz 

z Kierownikiem Klubu p. H. Kątnym. 

Interaktywne przedstawienie zostało bardzo dobrze przyjęte przez widownię, a wspólna 

zabawa wniosła wiele radości najmłodszym.
(S.R.)

Wilk i zając w Skorzęcinie

W niedzielny wieczór 13 lipca Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie 

zorganizował przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Wilk i zając”. 

OGŁOSZENIE

Informujemy, że pomimo zakończenia działalności sieci Punktów 

Informacyjnych Funduszy Europejskich, koordynowanej przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju, Punkt Informacyjny FE działający w ramach 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie kontynuuje swoją działalność w zakresie 

udzielania bezpłatnych informacji o funduszach unijnych. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Punktu:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Gnieźnieńskiej Agencji 

Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. prowadzony przez Starostwo Powiatowe 

w Gnieźnie 

ul. Rynek 10/1, 62-200 Gniezno,

tel.: 61 425 02 90

e-mail: j.jastrzebska@powiat-gniezno.pl

k.galka-sztandera@powiat-gniezno.pl

laureaci trzech kolejnych miejsc 

otrzymają vouchery na sprzęt elektroniczny 

o wartości: 2500, 1500 i 1000 zł (kolejno za I, 

II i III miejsce). Jednostki laureatów wzbogacą 

się o: voucher na sprzęt strażacki ufundowany 

przez WO OSP w Poznaniu o wartości 15 tys. 

zł. (I miejsce), 6 hełmów strażackich Calisia 

Vulcan o łącznej wartości około 4,2 tys. zł. 

ufundowanych przez KZPT w Kaliszu (II 

miejsce) 6 kurtek wyjściowych OSP typu 3/4 

ufundowanych przez WUS Brzeziny o wartości 

ok. 3,6 tys. zł. (III miejsce).
(OSP Witkowo)

Wielkopolski Strażak Roku 2014
Głosowanie trwa! 

Plebiscyt Wielkopolski Strażak Roku 2014 potrwa do 6 września. To wtedy 

poznamy najlepszego strażaka w województwie. 

Głosujmy  na naszego STRAŻAKA Michała Majchrzaka - OSP Witkowo

www.gloswielkopolski.pl/plebiscyt/785,najpopularniejszy-strazak-ochotnik-2014,id,t.html

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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Informuję, że w dniu 27 marca 2013 roku Rada Miejska w Witkowie podjęła 

uchwałę Nr XXIV/242/2013 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej 

na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy i Miasta Witkowo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 5 kwietnia 2013r. poz. 

2645).

W związku z powyższym osoby fizyczne i prawne, wspólnoty mieszkaniowe, użytkownicy 

wieczyści oraz przedsiębiorcy na terenie Gminy i Miasta Witkowo, mogą ubiegać się 

o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które obejmuje częściowy 

zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dofinansowaniu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków podlegały będą inwestycje 

realizowane na terenie, na którym nie istnieje, nie jest projektowana lub nie jest planowana 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku, gdy nie ma możliwości 

technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 

a także, gdy podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie 

nieuzasadnione.

Dofinansowaniu nie podlegają przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na 

terenach, na których istnieje możliwość techniczna przyłączenia nieruchomości do istniejącej lub 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, koszty zakupów pojedynczych elementów (urządzeń) 

składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków, koszty robocizny wykonane we własnym 

zakresie przez Wnioskodawcę oraz koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia.
Regulamin dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

oraz druki wniosków dostępne są w tut. Urzędzie, pok. nr 15 oraz na stronie 

internetowej Urzędu www.witkowo.pl w zakładce Ochrona środowiska. Wnioski 

w powyższej sprawie wraz z tytułem prawnym do nieruchomości oraz pozostałymi 

wymaganymi załącznikami określonymi w w/w Regulaminie, należy składać do 

31 października 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.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Krzysztof Szkudlarek

DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 NA TERENIE GMINY I MIASTA WITKOWO W 2014 ROKU
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„eSzkoła” Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Zakończył się pierwszy etap projektu 
„eSzkoła” Wielkopolska - Cyfrowa 

Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan. 

Od stycznia grupa 21 uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 

w Witkowie - Jakubowska Patrycja, Karpiński 

Adam, Konecki Paweł, Krzemińska Julia, 

Matysiak Kacper, Olszewska Julia, Orczyk 

Nikola, Ostrowska Weronika, Stranc Cezary 

Patryk, Drzewiecka Julia, Górski Jakub, 

Jarecka Karolina, Jóźwiak Julia, Kasprzyk 

Igor, Kaźmierczak Angelika, Kośmiński 

Arkadiusz, Miechowicz Paweł, Soszyńska 

Julia, Szcześniak Bartosz, Szymczak Sara, 

Wendland Ola wraz z opiekunami, Mariuszem 

Zborowskim i Katarzyną Pawluk-Kotecką, 

opracowywała biogramy wybranych osób - 
ciekawych i wybitnych postaci naszej 

gminy. W tej edycji nasze zainteresowania 

skupiły się wokół: Józefa Skowrona - pilota 

Dywizjonu 300; Adama Borysa - dowódcy 

batalionu Parasol; Stanisława Marcelego 

Połczyńskiego - uczestnika Powstania 

Wielkopolskiego; Ignacego Knasta - 

przywódcy Powstania w Witkowie.

Chętni do pracy nad projektem uczniowie 

tworzyli 2 grupy, a właściwie 4 mikrogrupy. 

Każda opracowywała biogram innej postaci. 

Nasze spotkania odbywały się w ramach zajęć 

pozalekcyjnych. Pracowaliśmy metodą 

projektu, począwszy od wyboru postaci 

(w drodze dyskusji), tworzenia map 

mentalnych, po gromadzenie materiału, 

selekcjonowanie go, aż po wpis multimedialny 

(tekst, grafika, film) do portalu. Przez ponad 

110 godzin poszukiwaliśmy informacji 

w oparciu o dokumenty, literaturę, artykuły 

prasowe. Przeprowadzaliśmy wywiady. 

Przeszukiwaliśmy Internet w celu zdobycia 

materiałów o bohaterach i tle historycznym. 

Og ląda l i śmy  f i lmy  dokumen ta lne :  

o Cichociemnych, polskich pi lotach 

w Królewskich Siłach Powietrznych Anglii, 

o Katyniu. Tworzyliśmy pytania dotyczące 

naszej gminy w kontekście walorów 

przyrodniczych, historycznych, legend i podań 

o raz  ogó l ne j  w i edzy  o  r eg i on i e .  

Wykorzystaliśmy je w grze, w której sami 

braliśmy udział. Materiał, z którego 

c ze rpa l i śmy  w i edzę  do  b i og ramu  

zawdzięczamy najbl iższym naszych 

bohaterów - rodzinie - pani Stefanii Skowron, 

panu Hubertowi Borysowi, panu Zdzisławowi 

P o ł c z y ń s k i e m u .  D u ż o  i n f o r m a c j i  

otrzymaliśmy od dyrektora Gimnazjum 

im. Adama Borysa w Witkowie, pana Mariana 

Łukowskiego. Korzystaliśmy z opracowań na 

temat naszego miasta i bohaterów 

znajdujących się w szkolnej bibliotece, w Sali 

Historii, w gablotach okolicznościowych 

naszego gimnazjum. Dzięki pani dyrektor, 

A. Pawluk, byliśmy w Archiwum Państwowym 

w Gnieźnie, gdzie wysłuchaliśmy ciekawej 

lekcji poprowadzonej przez pana kierownika - 

Marka Szczepaniaka. Dowiedzieliśmy się, 

między innymi, na czym polega praca 

archiwisty, widzieliśmy ciekawe zbiory 

zgromadzone w tutejszym archiwum. 

Oglądaliśmy oryginalne kroniki meldunkowe 

z Niechanowa. Mieliśmy przyjemność zajrzeć 

w arkusz ocen Adama Borysa, który był 

uczniem Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego 

w Gnieźnie. Ciekawe informacje na temat 

naszych bohaterów pozyskaliśmy także 

z Centralnego Archiwum Wojskowego 

z Warszawy.

Najważniejsze jednak w pracy nad 

projektem było to, że uczniowie bardzo 

angażowali się we wszystkie działania. 

Chętnie spotykali się nawet w czasie wolnym 

(ferie, soboty), czerpiąc wiele satysfakcji 

z poznawania nowych faktów. Bardzo 

sprawnie radzili sobie z technologiami 

informacyjnymi - korzystali z urządzeń 

otrzymanych z Ogólnopolskiej Fundacji 

Edukacji Komputerowej - tabletów i laptopów 

oraz bezprzewodowej sieci Wi-Fi, którą dzięki 

udziale w projekcie pozyskała szkoła. 

Efektywnie współdziałali w zespole, dzieląc się 

obowiązkami i odpowiadając za ich realizację. 

Działali w sposób twórczy, opracowywali 

pytania do wywiadów jak również do gry. 

Opierali się przy tym na posiadanej wiedzy 

zdobytej w trakcie poszukiwań w różnych 

źródłach informacji. Jednocześnie można było 

wyczuć, że są dumni z tego co „odkrywają”, 

z tego, że mieszkają w Witkowie, mieście, 

z którym związali swój los ludzie znani 

w Polsce z bohaterskich, patriotycznych 

czynów.

Myślę, że w związku z charakterem naszej 

gminy i tym, że mamy mieszkańców 

napływowych z całej Polski, ważne jest 

budowanie regionalnej  tożsamośc i ,  

poznawanie lokalnej historii i kultury, a nade 

wszystko czerpanie pozytywnych wzorców 

z osób, które tu mieszkały i odegrały istotną 

rolę dla naszego kraju i świata. Uważam 

także, że udział w projekcie to duża promocja 

naszej gminy, o czym świadczy fakt, że 

ciekawostki historyczne, walory przyrodnicze 

i geograficzne znalazły się w pytaniach do gry, 

a biogramy bohaterów związanych z tą Gminą 

umieszczone zostaną w Cyfrowej Dziecięcej 

Encyklopedii Wielkopolan.

Od września zaczynamy drugą edycję 

projektu. Wiemy już, kogo chcielibyśmy 

umieścić w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii 

Wielkopolan, ale jesteśmy otwarci na 

propozycje i sugestie czytelników. Jeśli więc 

ktoś chciałby nam zaproponować osobę do 

biogramu, prosimy o kontakt z opiekunami. 

Efekty naszej pracy wkrótce na stronie: 

www.cdew.pl.

(K.P.K.)
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W  t e g o r o c z n y c h  p ó ł k o l o n i a c h  

uczestniczyło 100 dzieci w przedziale 

wiekowym 6-14 lat, którymi opiekowała się 

8- osobowa kadra wychowawcza.

Dzieci spotykały się w 4 placówkach, w: 
Świetlicy Wiejskiej w Mąkownicy - 25 

dzieci (wychowawcy: Anna Lisiecka, 

Kalina Piechowiak); Świetlicy Wiejskiej 

w  R u c h o c i n k u  -  2 5  d z i e c i  

(wychowawcy: Angelika Zawodna, 

Grażyna Flicińska); Świetlicy Wiejskiej 

w  S k o r z ę c i n i e  -  2 5  d z i e c i  

(wychowawcy: Irena Choroszko, 

Karina Wawrzyniak); Zespół Szkolno - 

Przedszkolny w Mielżynie - 25 dzieci 

(wychowawcy: Mirosława Mikołajczak 

- Pankowska, Karolina Pilarska)

Akcję letniego wypoczynku wspierali 

również wolontariusze. Koordynatorem 

i kierownikiem Półkolonii była Joanna 

Adamczewska.

Tegoroczne półkolonie finansowane 

były z: dotacji Urzędu Gminy i Miasta 

w Witkowie; wpłat uczestników 

Półkolonii; wsparcia rzeczowego 

Sołectw: Ruchocinek, Mąkownica 

i Skorzęcin oraz ZS-P w Mielżynie; 

wsparcia finansowego i rzeczowego 

sponsorów.

Celem półkolonii było: zagospodarowanie 

czasu wolnego podczas zorganizowania 

wypoczynku w miejscu zamieszkania dla 

dzieci z terenów wiejskich i miejskich, z rodzin 

o niskim statusie materialnym, rodzin 

wielodzietnych; wyrabianie nawyków 

kulturalnego oraz aktywnego spędzania czasu 

wolnego; kształtowanie umiejętności 

komun ikowan ia  s i ę ,  do skona len i e  

współdziałania w zespole oraz integracja 

grupy; rozbudzanie aktywności poznawczej 

oraz rozwijanie zainteresowań;  kultura słowa 

i zwrotów grzecznościowych; uświadamianie 

dzieciom roli sportu w kształtowaniu 

charakterów i rozwoju sprawności fizycznej; 

edukacja w zakresie bezpieczeństwa 

i profilaktyki uzależnień - umiejętności 

spędzania czasu wolnego bez sięgania po 

używki;  wyrabianie podstawowych nawyków 

higienicznych - zarówno czystości osobistej, 

jak dbałość o sprzęt i lokal; dożywianie, 

kultura spożywania posiłków, integracja 

środowiska lokalnego.

Każdy dzień półkolonii realizowany był 

według ramowego planu dnia. Wszystkie 

zajęcia zostały starannie zaplanowane 

i zostały zrealizowane wg następujących 

bloków tematycznych:

Zajęcia organizacyjno - porządkowe: 

Zajęcia typowo porządkowe związane 

z pełnieniem dyżuru: przygotowanie do 

posiłku i nakrywanie stołów (np. kultura 

spożywania posiłków, sortowanie śmieci).

Dzieci zostały zapoznane z ramowym 

planem dnia i zajęciami programowymi, 

a także regulaminami: półkolonii, p. poż., 

obiektu (placówki), wycieczek pieszych 

i autokarowych, zachowania się podczas 

kąpieli, zachowania się na placach zabaw. 

Wychowawcy spisali również KONTRAKT 

GRUPOWY z uczestnikami zajęć. 

Zajęcia sportowo - rekreacyjne:

W ramach tych zajęć odbyły się m. in.: 

rozgrywki zespołowe (np.: siatkówka, piłka 

nożna, „dwa ognie" itp.) i indywidualne (np.: 

tenis stołowy), a także gry i zabawy ruchowe, 

zwłaszcza na świeżym powietrzu.

Dzieci skorzystały z wyjazdów na plażę do 

Przybrodzina i Ośrodka Wypoczynkowego 

w Skorzęcinie, w trakcie których korzystały 

z kąpieli wodnych i plażowania.

Ważnym elementem tych zajęć była 

Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna 

Półkolonii „Sport - Uśmiech - Zabawa 2014", 

która odbyła się 30.07.br w Gnieźnie. 

W trakcie imprezy dzieci mogły rywalizować 

między sobą w różnych konkurencjach 

indywidualnych i grupowych, za które 

zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale. 

Warto również wspomnieć, że Półkolonia 

ze Skorzęcina zdobyła IV miejsce 

w kwalifikacji końcowej.

Dużo emocji wzbudził wśród uczestników 

Półkolonijny Mundial, który odbył się 

w ostatnim dniu zajęć. Zwyciężyła placówka 

z Mąkownicy.

Zajęcia turystyczno - krajoznawcze

Zajęcia te ukierunkowano na dobre 

poznanie najbliższego terenu i okolicy 

„Ciekawe miejsca w mojej okolicy”. W ramach 

tych zajęć odbywały się podchody, gdzie 

zwracano uwagę na rodzaje upraw i zalesienie 

występujące na danym terenie.

Zajęcia kulturalno - oświatowe

W ramach tych zajęć odbyły się m.in.: 

wyjazd do kina Trójka we Wrześni na film 

animowany „Samoloty 2"; gry i zabawy 

świetlicowe, zajęcia taneczne, muzyczne 

i plastyczne; Chrzest na Półkolonistę; Konkurs 

na „Najładniejszą budowlę z piasku", który 

wygrała placówka ze Skorzęcina; Piknik 

Europejski, który odbył się 28.07.br w Parku 

w Ko łaczkowie  wraz  z  ogn i sk iem 

i pieczeniem kiełbasek - wspólne spotkanie na 

zakończenie półkolonii. W trakcie imprezy 

odbyła się część oficjalna, w trakcie której 

odbyło się podziękowanie organizatorom, 

partnerom, sponsorom, wychowawcom, 

wolontariuszom i wszystkim którzy otworzyli 

swoje serca i wsparli naszą Akcję. Dzieci 

zaprezentowały również dorobek artystyczny 

półkolonii.

Zajęcia edukacyjne

Program półkolonii ukierunkowany był 

również na edukację m.in. w zakresie 

profilaktyki uzależnień. Chodziło m.in. 

o wzmacnianie osobowości poprzez 

pogadanki na temat szkodliwości palenia 

papierosów, zażywania narkotyków 

i spożywania alkoholu, a także sposoby 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

umiejętność  podejmowania decyzj i ,  

umiejętność mówienia „nie" - asertywność. 

Blok ten obejmował również zwrócenie 

uwagi na kulturę słowa i zwrotów 

cd. str. 11

„Sport - Uśmiech - Zabawa 2014”
W terminie od 21 lipca do 1 sierpnia 2014 r. w gminie Witkowo po raz 14 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zorganizowało Akcję letniego wypoczynku 

w miejscu zamieszkania Półkolonie „Sport - Uśmiech - Zabawa 2014”. 

Partnerami 10-dniowego wypoczynku byli: Urząd Gminy i Miasta Witkowo, 

Sołtysi i Rady Sołeckie: Ruchocinka, Mąkownicy i Skorzęcina, a także Zespół 

Szkolno - Przedszkolny w Mielżynie.
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grzecznościowych.

W ramach tych zajęć odbyła się także 

pogadanka z Ratownikiem oraz spotkanie 

z przedstawicielami Ochotniczej Straży 

Pożarnej ze Skorzęcina, którzy nie tylko 

mówili o bezpieczeństwie w trakcie wakacji, 

pokazali samochód i sprzęt strażacki, ale 

także przeprowadzili krótki kurs pierwszej 

pomocy.

W trakcie półkolonii dzieci wzięły udział 

w pokazie naukowym „Coś z niczego”, który 

odbył się w formie warsztatu i wprowadzał 

dzieci w tajemniczy świat eksperymentów 

związanych z  chemią i  reakc jami  

zachodzącymi w naszym otoczeniu.

Każdego dnia dzieci dostawały drugie 

śniadanie, obiad i napoje. Obiady zostały 

przygotowane przez panie kucharki z ZS-P 

w Mielżynie i „Camping Mieszko” 

Wa l d e m a r a  A d a m c z e w s k i e g o  

w Skorzęcinie. 

Jednak nasza Akcja letniego wypoczynku 

nie byłaby możliwa gdyby nie organizatorzy, 

współorganizatorzy, a także wszystkie osoby, 

które przyczyniły się do realizacji naszego 

zadania i postawionych celów i które z dużym 

zaangażowaniem wsparły naszą akcję: 
Dyrekcja, kucharki i pracownicy 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

w Mielżynie, p. Janina Wędzikowska - 

Sołtys Mąkownicy wraz z Radą 

Sołecką, p. Zenona i Henryk Szymańscy 

- Sołtys Ruchocinka wraz z żoną oraz 

Radą Sołecką, p. Renata Kozińska - 

cd. ze str. 10

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 

28 lipca 2014r. WYWIESZONE  ZOSTAŁY  WYKAZY  NIERUCHOMOŚCI, 

POŁOŻONYCH W WITKOWIE  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 

W DRODZE PRZETARGU I  WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE 

BEZPRZETARGOWEJ. 

INFORMACJA
Informuję, że zadanie polegające na budowie (przebudowie) dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych w m. Folwark Piaski, Mąkownica, Ruchocin, Malenin i Gaj 
zrealizowano w 2014 roku ze środków własnych Gminy Witkowo i udziale 

środków pochodzących z dotacji celowej Województwa Wielkopolskiego 
w wysokości 86.000,00 zł.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Sołtys Skorzęcina wraz z Radą Sołecką, 

p. Stanisław Rajkowski i p. Michał 

Bocheński, p. Arleta Bekas i p. Ilona 

Musidlak, p. Józef Grobelny, Firma 

„KUBIAK” w Witkowie, PPRHiU „KOS 

- POL" Sp. z o.o w Kołaczkowie, 

Piekarnia „GLANC" w Witkowie, Bank 

Spółdzielczy w Witkowie, Andrzej 

Dranikowski - Sklep spożywczy 

„JAWA” w Witkowie, Państwo 

Magdalena i Przemysław Zawieja, 

Zakład Poprawczy w Witkowie, 

Strażacy z OSP w Skorzęcinie.

Podsumowując można stwierdzić, że 

podstawową korzyścią Półkolonii była 

integracja środowiska miejsko-wiejskiego 

w ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego. 

Zajęcia edukacyjne prowadzone w formie 

zabawy uświadomiły dzieciom, że nauka nie 

musi kojarzyć się wyłącznie z przykrym 

obowiązkiem. Spotykanie się poza szkoła 

i wzięcie udziału w takiej formie wypoczynku 

owocuje tym, że dzieci z radością, 

optymizmem i punktualnością pojawiały się 

w placówkach. Organizowanie tego typu 

letniego wypoczynku jest potrzebne. 

Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, 

rozwi jania umieję tnośc i  aktywnego 

i twórczego spędzenia wolnego czasu, uczy 

integracji, tolerancji, a także daje wiele 

satysfakc j i  z  os iągnięć  sportowych 

i kulturalnych. 

 (J.A.)

W turnieju wzięło udział 7 drużyn.

§Ratownicy Medyczni ZOZ Gniezno

§Strażacy z gminy Powidz

§Strażacy z gminy Witkowo

§Strażacy z gminy Mieleszyn

§Strażacy z gminy Kłecko

§Strażacy z gminy Łubowo

§Strażacy z gminy Gniezno (OSP Zdziechowa)

 Każda z drużyn liczyła 6 zawodników plus 

4 zawodników rezerwowych. Rozgrywki 

odbyły się na zasadzie dwóch grup z grupy 

wychodziły dwie drużyny. Mecze były 

odmierzane w czasie 10min.. Była to impreza, 

która miała na celu rozwijanie aktywności 

sportowej służ ratowniczych

 Propagowanie zdrowego trybu życia, 

aktywnego wypoczynku i rekreacji Integracja 

środowiska strażackiego jak i medycznego. 

Podno szen i e  s p rawnoś c i  f i z y c zne j  

ratowników. Atrakcyjne spędzanie wolnego 

czasu na świeżym powietrzu.
Ostateczna klasyfikacja

I Strażacy z gminy Mieleszyn

II Strażacy z gminy Witkowo

III Strażacy z gminy Łubowo

 Turniej zakończył się uroczystym 

p o d z i ę k o w a n i e m  D r u ż y n o m  z a  

współzawodnictwo fer pley i chęci udziału w 

turnieju, najlepsza drużyna otrzymała 

nagrodę w postaci Pucharu, który został 

wręczony przez Burmistrza Gminy i Miasta 

Witkowa Krzysztofa Szkudlarka.   

 Serdeczne podziękowania kierujemy dla 

sędziów którzy mimo bardzo wysokiej 

temperatury spisali się na medal.

(www.ospwitkowo.eu)

Mieleszyn zwycięzcą I turnieju 
Służb Ratowniczych w Piłkę Nożną
o puchar Burmistrza GiM Witkowo

Rozpoczęcie turnieju Służb Ratowniczych w Piłkę Nożną   o puchar Burmistrza 

GiM Witkowo  odbyło się 20.07.2014r. godzinie 10.00. Impreza była 

organizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Witkowie przy wsparciu pana 

Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka. W rozgrywkach mogły wsiąść udział służby 

ratownicze z powiatu gnieźnieńskiego i nie tylko. W turnieju wzięło udział 7 

drużyn.



Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej i Przedszkolu przy ul. Jasnej 

w Witkowie.

W Szkole Podstawowej w Witkowie trwają prace remontowe w 10 salach lekcyjnych polegające 

m.in. na wykonaniu nowych posadzek, wymianie parkietu na wykładzinę PCV obiektową, 

wykonaniu gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,  obróbce otworów okiennych, wymianie 

gniazd i włączników elektrycznych, wymianie grzejników żeliwnych na płytowe.

W Przedszkolu Miejskim przy ul. Jasnej trwają prace przy modernizacji kuchni, pomieszczeń 

magazynowych, klatki schodowej oraz pomieszczeń sanitarnych dla personelu. Wykonawcą 

całego zadania jest Zakład Ogólnobudowlany Mirosław Jarzębowski z Niechanowa.

Modernizacja ulic 

Trwają prace modernizacyjne przy ul. Nowej i ul. Stary Rynek, polegające między innymi  na 

wymianie nawierzchni, wykonaniu dodatkowych miejsc postojowych i zmianie organizacji ruchu. 

Wykonawcą jest Zakład Drogowo - Transportowy Sławomir Begier z Nekli.
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Centrum kultury

Trwają prace związane z realizacją czołowej inwestycji Gminy - Centrum Kultury w Witkowie. 

Obecnie wykonywana jest część piwniczna obiektu. Wykonawcą zadania jest firma GRINBUD Pani 

Dominiki Sieszchuły z Gniezna. Termin zakończenia budowy przypada na koniec lipca 2015r. 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na budową Centrum kultury powierzono wyłonionej 

w drodze zapytania ofertowego firmie WOD-MAX pana Sławomira Lebicy z Słupcy.

Inwestycje w trakcie realizacji
Chodniki 

Zakończono prace polegające na wykonaniu chodnika w Gorzykowie. Pobudowano boisko do 

koszykówki o wymiarach 10 x 20m z kostki brukowej przy ul. Łąkowej. Wykonano chodnik przy 

ul. Wierzbowej, chodnik przy ul. Kosynierów Miłosławskich. Wykonawcą prac jest 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa.

Urządzenie placu zabaw w Witkowie

Zadanie obejmowało dostawę i montaż urządzeń zabawowych ul. Kosynierów Miłosławskich. 

Zostały posadowione następujące urządzenia: karuzela tarczowa, huśtawka ważka, huśtawka 

wahadłowa podwójna, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią oraz ławki. Wykonawcą zadania była 

firma SUN+ Pani Agnieszki Turowskiej z Gruszczyka.

ul. Nowa

ul. Stary Rynek

Szkoła Podstawowa w Witkowie

Przedszkole Miejskie przy ul. Jasnej

 ul. Wierzbowa Gorzykowo
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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

 W przypadku zainteresowania pomieszczeniami hali 

prosimy o kontakt pod nr 61 477 92 77 lub 

oksir@skorzecin.net.pl 
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Zumba na plaży w Skorzęcinie

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizował ogólnodostępne 

warsztaty zumby.

Na plenerowej estradzie usytuowanej 

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie 

zgromadziły się tłumy wczasowiczów chętnych 

do udziału w warsztatach. Trwające ponad 

godzinę zajęcia bardzo przypadły do gustu ich 

uczestnikom.
 (S.R.)

Plenerowe kino dla kilkuset osób!

17 lipca Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizował na plaży 

w Skorzęcinie plenerowy seans filmowy. 

Projekcja filmu pt. „Nietykalni” spotkała 

się z bardzo dużym zainteresowaniem. Aby 

obejrzeć w wieczorowej scenerii projekcję 

filmu na plaży zjawiło się kilkaset osób. 

8 sierpnia odbył się kolejny seans filmowy, 

w trakcie którego licznie zebrani widzowie 

obejrzeli komedię pt. „Prawdziwa jazda”.

 (S.R.)

VI Turniej Plażowej Piłki Siatkowej 
w Skorzęcinie o Puchar Burmistrza 
Gminy i Miasta Witkowo

Pary Inez Kocamba - Magdalena Ratajczyk oraz Michał Muszyński - Paweł 

Michalski najlepsze w turnieju w Skorzęcinie. 

W sobotę 19 lipca na boiskach na 

zachodniej części plaży w Skorzęcinie, 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie 

zorganizował po raz szósty Turniej Plażowej 

Piłki Siatkowej. Po zaciętej 9 - cio godzinnej 

rywalizacji Puchary Burmistrza Gminy 

i Miasta Witkowo Krzysztofa Szkudlarka 

zdobyły pary Inez Koniciemba - Magdalena 

Ratajczyk w kategorii pań, a para Michał 

Muszyński - Paweł Michalski w kategorii 

panów. Drugie miejsca przypadły parom 

Zuzanna Bernaciak - Justyna Bąk oraz Marcin 

Duszyński - Mateusz Liberkowski. Trzecie 

miejsca zajęły pary Natalia Wierzbińska - 

Paulina Bruch oraz Marcin Wlazik - Jan 

Lisiecki. Oprócz pucharów najlepsze pary 

otr zymały bony na zakup sprzętu 

sportowego. 

W turnieju uczestniczyły pary m. innymi 

z Witkowa, Gniezna, Wilczyna, Mogilna, 

Trzemeszna, Wrocławia, Pleszewa i Wrześni.
(S.R.)




