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bazy sportowej, kulturalnej, oświatowej, 

rekreacyjnej, dbałość o wizerunek gminy to 

konsekwentna realizacja strategii jej rozwoju.

(na)

Gala Fundacji Orła Białego
W piątek 7 czerwca w zamku w Rydzynie odbyła się Gala Fundacji Orła Białego, 

podczas której wręczone zostały Statuetki Godła Promocyjnego Orła Białego. 

Godło Promocyjne cieszy się prestiżem, 

szacunkiem i autorytetem, a przede 

wszystkim kojarzy się z sukcesem. Otrzymali 

je nie tylko przedsiębiorcy, ale także 

gospodarni samorządowcy, ludzie kultury 

i sztuki, wybitni sportowcy, działacze 

społeczni. Jednym z laureatów był Burmistrz 

Gminy i Miasta Witkowa Krzysztof 

Szkudlarek.

Podczas IV Edycji o Promocyjne Godło Orła 

Białego kapituła postanowiła wyróżnić 

16 wybitnych Polaków. Wykonane z brązu 

statuetki przedstawiające Orła wznoszącego 

się do lotu, powędrowały między innymi do 

prezydenta Katowic Piotra Uszoka, 

prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza, 

wybitnej lekkoatletki Ireny Szewińskiej, 

profesor Marii Siemionow, wybitnej 

transplantolog.

Pan Jan Ludwiczak, prezes Fundacji Orła 

Białego prowadząc Galę powiedział między 

innymi, że nawet w najtrudniejszych czasach 

są ludzie, którzy pracują dla swoich lokalnych 

społeczności, którzy odznaczają się 

innowacyjnością i tworzą coś wyjątkowego. 

Burmistrz Krzysztof Szkudlarek został 

nagrodzony między innymi za skuteczne, 

gospodarne kierowanie i zarządzanie gminą, 

co skutkuje jej wszechstronnym rozwojem. 

Rozbudowa, unowocześnianie między innymi 

Więcej informacji z uroczystości znajdą państwo na www.witkowo.pl

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do informacji

„Słoneczne twarze dzieci”
Podczas majowego dnia słoneczne twarze dzieci ozdabiały Piknik Rodzinny 

Przedszkola Miejskiego Bajka. Został on dokładnie zaplanowany 

i zorganizowany przez Radę Rodziców oraz wsparty pomocą personelu 

placówki. Zadbano o bezpieczeństwo, rozrywkę oraz o dobre samopoczucie 

najmłodszych uczestników. 

w ramach akcji o utrzymanie „Zielonego 

certyfikatu”. Dzięki temu uczestnicy wykazali 

się proekologiczną postawą oraz wsparli 

fundusz Rady Rodziców. Festyn posiadał 

również oprawę muzyczną, a przede 

wszystkim animatorów zabaw, która zyskała 

aprobatę nie tylko dzieci, ale także dorosłych. 

Największą popularnością cieszył się 

dmuchany zamek, do którego małe dzieci 

Podczas trwania festynu do dyspozycji dzieci i 

ich rodziców była pieczona kiełbaska oraz 

r o z m a i t e  s ł o d k o ś c i .  W  o g r ó d k u  

przedszkolnym można było dodatkowo 

zakupić kwiatka doniczkowego, który był 

symbolem wsparcia działalności przedszkola 

dzielnie oczekiwały na swoją kolej. 

Piaskownica, konkurencja przeciągania liny 

oraz skoki w worku i potrójnych spodniach 

również zasługują tutaj na wyróżnienie. 

Malowane przez mamy twarze, plac zabaw 

oraz animatorzy w różnobarwnych 

kostiumach z pewnością pozostaną na długo 

w pamięci przedszkolaków.
(A.G.)
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Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
Radnym funkcjonowanie składowiska 

odpadów w Chłądowie i oczyszczalni ścieków w 

Witkowie.

W dniu 29 maja br. odbyło się 

posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju 

Spo łe czno -Gospodar czego .  Komi s ja  

wysłuchała informacji Kierownika ZGK na 

temat real izacj i  prac remontowych 

w budynkach komunalnych. Zapoznano się 

również z informacją o ogłoszonych przez 

gminę przetargach, o zaplanowanych 

W dniu 15 maja br. Komisja Oświaty, 

Kultury, Sportu i Opieki Społecznej wysłuchała 

informacji Dyrektora OKSiR-u o realizacji 

„Programu Rozwoju Turystyki i rekreacji na 

terenie Gminy Witkowo” i informacji 

Dyrektora Biblioteki Publicznej o działalności 

Bibliotek. Ponadto jednym z punktów 

p o s i e d z e n i a  b y ł o  s p o t k a n i e  

z w y c h o w a w c z y n i a m i  Ś w i e t l i c y  

Środowiskowej, które przedstawiły sprawy 

związane z funkcjonowaniem Świetlicy. 

W końcowej części posiedzenia Komisja 

dokonała wizj i  lokalnej kompleksu 

sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 

w Witkowie.

W dniu 28 maja br. odbyło się 

posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Porządku 

Publicznego. Pan Dyrektor OKSiR-u oraz pan 

Komendant Komisariatu Policji zapoznali 

Komisję ze stanem przygotowań do sezonu 

letniego. Pan Kierownik ZGK przedstawił 

remontach w budynkach oświatowych, 

o sytuacji finansowej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Mielżynie i Gimnazjum 

w Witkowie.

Ponadto w maju Komisja Rewizyjna 

k o n t y n u o w a ł a  p r a c e ,  z w i ą z a n e  

z wypracowaniem wniosku absolutoryjnego 

dla Burmistrza, z tytułu wykonania budżetu 

gminy za 2012r.

(B.R.M.)

SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. 

poz. 391 ze zm.) zobowiązuje gminy do osiągnięcia określonych poziomów 

recyklingu i odzysku odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania.

W związku z powyższym w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy i Miasta Witkowo, selektywne zbieranie odpadów bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości obejmować będzie następujące rodzaje odpadów:

Odpady opakowaniowe po żywności 

i inne przeznaczone do selektywnego 

zbierania, które uległy silnemu zabrudzeniu 

należy umyć przed złożeniem do pojemnika 

lub worka. Odpady opakowaniowe zajmujące 

dużą pojemność, np. butelki z tworzyw 

sztucznych, należy zgnieść przed wrzuceniem 

ich do pojemnika lub worka. Worki 

z odpadami zbieranymi selektywnie, przed 

przekazaniem firmie odbierającej te odpady 

należy zawiązać.

Dodatkowo w przypadku zabudowy 

wielorodzinnej zbierane będą do pojemników 

koloru brązowego odpady komunalne 

ulegające biodegradacji. Do tych pojemników 

można wrzucać: odpady spożywcze 

i kuchenne z gospodarstw domowych, resztki 

pożywienia oraz inne odpady, które ulegają 

biodegradacji.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej, 

odpady ulegające biodegradacji i odpady 

zielone z ogrodów, trawników (usunięte 

chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew 

i krzewów, odpady kuchenne) mogą być 

zbierane i  gromadzone na terenie 

n i e r u c h o m o ś c i  w  p r z y d o m o w y c h  

kompostowniach, a następnie wykorzystane 

na własne potrzeby do nawożenia upraw.

Poza odbiorem przez firmę odpadów 

selektywnie zebranych bezpośrednio z terenu 

nieruchomości, do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Witkowo będzie można bezpłatnie 

dostarczyć: papier, metale, tworzywa 

sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe, 

odpady komunalne ulegające biodegradacji 

i odpady zielone, przeterminowane lub 

niewykorzystane leki i chemikalia, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wie lkogabarytowe,  odpady 

budowlane i rozbiórkowe z drobnych 

remontów oraz zużyte opony.
(P.J.)

Więcej informacji znajdą Państwo na www.witkowo.pl/gospodarowanie-odpadami

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby uzyskać więcej informacji

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego
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Mariusz Masłowski oficjalnie mianowany
na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Witkowie

W siedzibie witkowskiego komisariatu, Komendant Powiatowy Policji w 

Gnieźnie - insp. Artur Sobolewski wręczył st. asp. Mariuszowi Masłowskiemu 

rozkaz powołujący go z dniem 1 czerwca 2013 roku na Komendanta Komisariatu 

Policji w Witkowie. 

Na uroczystej odprawie zgromadziła się 

cała załoga Komisariatu Policji w Witkowie. 

Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. 

Artur Sobolewski w towarzystwie Burmistrza 

Miasta i Gminy w Witkowie Krzysztofa 

Szkudlarka, Wójta Gminy Niechanowo 

Eugeniusza Zamiar, swojego I Zastępcy  

podinsp. Mariusza Łozowieckiego i byłego 

związany jest z Komisariatem Policji 

w Witkowie. Od 1 sierpnia 2012 roku 

wykonywał obowiązki na stanowisku 

komendanta komisariatu podejmując decyzje 

we wszystkich strategicznych dla jednostki 

dziedzinach, odpowiadając za działalność 

prewencyjną i kryminalną komisariatu. 

Ma 37 lat, jest żonaty i ma dwójkę dzieci.

www.gniezno.policja.gov.plżródło informacji: 

Komendanta Powiatowego Sławomira 

Grzybowskiego, wręczył rozkaz o powołaniu 

na stawisko Komendanta Komisariatu st. asp. 

Mariuszowi Masłowskiemu. Nowy szef 

policjantów w Witkowie został wyłoniony na to 

stanowisko w przeprowadzonym konkursie.

Mianowany komendant podziękował za 

powierzone mu zaufanie. Mariusz Masłowski 

w policji służy od 1999 roku. Od 2000 roku 

III Festiwal Nauki i Sztuki Witkowo 2013 zakończony

W dniach od 20 maja do 01 czerwca 2013 roku Ośrodek Kultury Sportu 

i Rekreacji w Witkowie zrealizował w ramach III Festiwalu Nauki i Sztuki 

projekt edukacyjno - kulturalny, na który złożyło się kilkanaście 

wielotematycznych działań. 

Tegoroczna festiwalowa oferta została 

zdecydowanie rozszerzona programowo co 

spowodowało, że po raz pierwszy Festiwal 

trwał 2 tygodnie.

Do realizacji projektu Ośrodek zaprosił 

placówki oświatowe z Gminy Witkowo, PWSZ 

z Gniezna oraz organizacje pozarządowe.

Dzięki wsparciu w/w instytucji dzieci, 

młodzież oraz dorośli mieli możliwość 

aktywnego i twórczego spędzenia czasu 

wolnego korzystając z udziału w warsztatach 

laboratoryjnych, muzycznych, plastycznych, 

makramy, eksperymentu naukowego. 

Ponadto zainteresowani mieli możliwość 

udziału w koncercie z okazji Dnia Matki, 

wyjazdach do muzeów, udziału w wykładach, 

pobytu w stacji uzdatniania wody, prelekcjach, 

czy spotkaniach autorskich.

Dla miłośników fotografii przygotowana 

została wystawa prac uczestników warsztatów 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

w Witkowie składa serdeczne podziękowania 

władzom samorządowym Gminy Witkowo za 

pomoc przy realizacji oraz wszystkim osobom 

zaangażowanym w organizację Festiwalu.

Następny Festiwal już za rok.

(S.R.)

fotograficznych organizowanych cyklicznie 

przez OKSiR, a osoby interesujące się haftem 

mogły podziwiać przepiękne prace wykonane 

przez Panie z Koła Haftu „Róża”.

Więcej zdjęć z imprezy znajdą państwo na www.oksir.witkowo.pl/galeria.html

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii
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Poznawali Kaszuby
W dniach 27 - 29 maja 2013 r. uczniowie z klasy IIb, c, e wraz z wychowawcami (H. Krych, W. Filińska, T. Majchrzak) wyjechali na trzydniową wycieczkę 

krajoznawczą na Kaszuby. Miejscem docelowym była miejscowość Wdzydze Kiszewskie, która położna jest nad jeziorami i w głębi lasów sosnowych.

panoramę na zespół Jezior Wdzydzkich, po 

których odbyli również godzinny rejs statkiem 

„Stolem”. W trakcie pobytu na Kaszubach 

gimnazjaliści uczyli się również gwary 

kaszubskiej, a szczególnie „Kaszubskiego 

Abecadła”. Uczestniczyli też w lekcji pisania 

gęsim piórem podczas pobytu w Muzeum 

Etnograficznym oraz w warsztatach 

artystycznych rzeźbienia w gipsie.

Uczestnikom wycieczki udało się również 

uczestniczyć w różnorodnych grach 

i zabawach zorganizowanych we Wdzydzach, 

w ramach obchodów Dnia Dziecka.
(T.M.)

Pod cza s  poby tu  na  Ka s zuba ch  

drugoklasiści zwiedzili m.in. pokrzyżacki 

zamek w Bytowie, fabrykę produkującą 

porcelanę w Łubianie oraz kamienne kręgi 

w Węsiorach. Odwiedzili również Centrum 

Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. 

Tam zobaczyli najdłuższą deskę świata (ponad 

46 m długości) oraz największy fortepian. 

Oba te obiekty są wpisane do Księgi Rekordów 

Guinnesa. Podczas pobytu w Szymbarku 

uczniowie obejrzeli m.in. dom Polaków 

zesłanych na Sybir, kaszubski kościółek oraz 

weszli do domu „do góry nogami”. 

Drugoklasiści we Wdzydzach Kiszewskich 

podziwiali z wieży widokowej piękną 

Uczniowie wzięli udział w pogadance na 

temat praw dziecka, tworzyli plakaty, oglądali 

film poruszający tematykę tolerancji, 

uczestniczyli w quizie walcząc o zaszczytny 

tytuł „Szkolnego mistrza dobrych manier”. 

Podsumowaniem projektu była wycieczka do 

gnieźnieńskiego kina Helios na film 

pt. „Tajemnica zielonego królestwa”.

Dnia 27 maja uczniowie klas IV - VI odbyli 

wycieczkę do Komisariatu Policji w Witkowie, 

której celem było poznanie specyfiki pracy 

policjantów. Dzieci miały okazję zdobyć 

informacje na temat funkcjonowania policji, 

obejrzeć zaprezentowany sprzęt policyjny. 

Nie zabrakło również dyskusji na temat zasad 

bezpieczeństwa.

 (M.F.)

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

„Kultura i szacunek tworzą mój wizerunek” to hasło, pod którym realizowano 

w naszej szkole w dniach od 22 - 24 V 2013 r. projekt profilaktyczny. Jego 

celem było kształtowanie właściwych postaw grzecznościowych oraz poznanie 

zasad dotyczących kulturalnego zachowania i norm współżycia społecznego. 

INFORMACJA

Informuję, że od dnia 01 stycznia 2013r. nastąpiły zmiany 

w przepisach dotyczących obowiązku meldunkowego w oparciu 

o ustawę z dnia 07 grudnia 2012r.  o zmianie ustawy o ewidencji 

ludności i dowodach osobistych oraz niektórych  innych ustaw 

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

Zmiany te dotyczą m. in. :

1. wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego 

ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, 

wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie,

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

zniesione zostały sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,

3. przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie ma obowiązku zgłaszania informacji 

o wykształceniu, obowiązku wojskowym i przedkładania książeczki wojskowej,

4. istnieje możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego poprzez pełnomocnika,

5. wydłużony został okres wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji 

ludności z 3 do 6 miesięcy,

6. zniesiony został obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów,

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

zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub 

pracowników,

8. zniesiony został obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii 

Europejskiej, obywateli państw EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej 

na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Krzysztof Szkudlarek
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Konkurs na gazetkę szkolną rozstrzygnięty!

W środę 5 czerwca 2013r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Niechanowie 

członkowie Grupy Turystycznej „Siedem” z Gimnazjum im. A. Borysa w 

Witkowie uczestniczyli w podsumowaniu projektu edukacyjnego na gazetkę 

jednodniową „Poznajemy Kaszuby”. 

Skąd pomysł na Kaszuby? Otóż kilka 

m i e s i ę c y  t e m u  p r z e w o d n i c z ą c a  

Stowarzyszenia „Ziemia Gnieźnieńska” 

wyszła z inicjatywą zorganizowania 

i sfinansowania wycieczki dydaktycznej dla 

uczniów gimnazjów z gmin powiatu 

gnieźnieńskiego. Do projektu przystąpiły 

zespoły ze szkół w Żydowie, Niechanowie oraz 

Witkowie. Kaszuby dla wielu naszych 

gimnazjalistów są ciągle nieodkrytą krainą, 

pełną atrakcyjnych miejsc, bogatą w tradycje, 

zwyczaje, które dla Wielkopolan często są 

za skaku ją ce  i  n i e zwyk ł e .  Pomys ł  

zorganizowania wycieczki dydaktycznej do 

Wdzydz Kiszewskich i Szymbarka okazał się 

jak najbardziej trafionym. Należało się jednak 

do tej wyprawy odpowiednio przygotować. 

Zadaniem 15-osobowych zespołów 

uczniowskich było przygotowanie gazetek, 

które promowałby tę nieokiełznaną krainę. 

Dzięki zaangażowaniu opiekuna GT „7” 

p. T. Majchrzaka udało się zorganizować grupę 

projektową, która w sposób niezwykle 

kreatywny i twórczy wykonała zadanie 

w z o r o w o !  G a z e t k a  „ N i e z b ę d n i k  

Gimnazjalisty” w formie tradycyjnej 

i elektronicznej została oceniona przez jury 

w składzie: p. G. Kozanecka, E. Rzepecka-

Roszak i M. Wojciechowska. Ze względu na 

bogactwo informacji, profesjonalizm 

dziennikarski, estetykę i oprawę graficzną 

wszystkie gazetki biorące udział w konkursie 

zostały wyróżnione i bardzo wysoko ocenione. 

Uczniowie i ich opiekunowie otrzymali 

podziękowania, a szkoły stosowne certyfikaty. 

Podczas wspólnego spotkania nastąpiła 

prezentacja efektów pracy uczniów, dzięki 

której wszyscy mogli obejrzeć trzy różne 

gazetki. 

Atrakcją spotkania był udział wszystkich 

uczniów w grze dydaktycznej „Kto szybciej 

dotrze do Wdzydz Kiszewskich?” Autorką gry 

była p. E. Rzepecka-Roszak. Zawieszona na 

ścianie plansza zawierała 30 pól, przesuwanie 

po nich następowało po wyrzuceniu kostką 

odpowiedniej liczby oczek. Uczniowie 

uczestnicząc w zabawie mieli okazję po raz 

kolejny sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności 

podczas rozmaitych zadań. Należało m.in.: 

ułożyć puzzle, dzięki którym odgadywano 

n a z w ę  g n i e ź n i e ń s k i c h  z a b y t k ó w,  

rozszyfrować rebusy, rozwiązać zagadki, 

wykreślanki, na podstawie zdjęć podać 

nazwiska znanych osób urodzonych na 

Kaszubach ,  p r ze t łumaczyć  wyrazy  

z j. kaszubskiego na język ogólnopolski, 

rozwiązać zadanie matematyczne, by 

dowiedzieć się, jaka odległość dzieli Żnin od 

Wdzydz Kiszewskich itp. 

Wszystkie zespoły uczniowskie świetnie 

poradziły sobie z wylosowanymi zadaniami, 

które otrzymywały na poszczególnych polach 

gry. Był to kolejny dowód na doskonałą 

organizację pracy w grupie. 

Po zakończonej grze przewodnicząca 

Stowarzyszenia „Ziemia Gnieźnieńska” 

p. G. Kozanecka wyraziła swój podziw dla 

pomysłowości gimnazjalistów, podziękowała 

obecnym na spotkaniu dyrektorom, w tym - 

p. Marianowi Łukowskiemu, za udział szkół 

w projekcie oraz za ich obecność podczas 

spotkania. Wyrazy wdzięczności przekazała 

również opiekunom grup projektowych 

i samym uczniom. Podziękowania popłynęły 

także w stronę organizatorów spotkania. 

Szczególne słowa uznania należą się 

p. G. Kozaneckiej, która z ramienia 

Stowarzyszenia „Ziemia Gnieźnieńska” 

pozyskała środki na organizację wycieczki na 

Kaszuby.

21 czerwca 2013r. wszyscy uczestniczący 

w projekcie uczniowie wraz ze swoimi 

opiekunami wyjadą na fundowaną wycieczkę 

edukacyjną do Wdzydz Kiszewskich 

i Szymbarka. Niewątpliwie zdobyta wiedza 

będzie pomocną w poznawaniu uroków 

Kaszub. 

Podsumowanie projektu zakończyło się 

integracyjnym spotkaniem przy słodkim 

poczęstunku.

(na)

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przypomina się właścicielom nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie 

Gminy i Miasta Witkowo, że są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z ewentualną informacją 

o kompostowaniu odpadów ulegających biodegradacji. 

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wraz z informacją o prowadzeniu kompostowania przydomowego dostępne są 

w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo oraz na stronie internetowej Urzędu: 

www.witkowo.pl w zakładce Gospodarowanie odpadami.

Deklaracje należy złożyć w Biurze Podawczym w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, 

w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 

o podobnym charakterze.

ART - WAKACJE Z OKSiR WITKOWO

 OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

 ZAPRASZA DZIECI DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

 W RAMACH PROJEKTU PN. „ART - WAKACJE”
 

 W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE BEDĄ:

 WARSZTATY PLASTYCZNE,  WARSZTATY ODLEWU 

GIPSOWEGO, MALARSTWO i RYSUNEK, ZAJĘCIA 

PLENEROWE

 TERMINY W MIESIĄCU LIPCU:

 1 - 5 LIPCA

 8 - 12 LIPCA

 Zapisy prowadzone są do dnia 27 czerwca 2013 roku 

pod nr tel. 61 4779277
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W Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie ...

w pamięci dzieci i ich rodziców.

Uczniowie klas trzecich przystąpili 

też do Ogólnopolskiego Badania 

Umiejętności Trzecioklasistów, którego 

celem jest wsparcie szkół (dyrektorów 

i nauczycieli) w uzyskaniu dodatkowych, 

rzetelnych, porównywalnych informacji na 

temat poziomu wiadomości i umiejętności 

uczniów kończących klasę trzecią - 

po zakończeniu nauki na I etapie 

edukacyjnym. Zestawy zadań OBUT badają 

umie ję tnośc i  zawarte  w Podstawie  

programowej kształcenia ogólnego. 

Uczniowie rozwiązywali zadania 

z języka polskiego i matematyki, które 

pozwoliły uczniom na zaprezentowanie 

umiejętności zdobywanych podczas 

codziennej nauki w szkole. 

Natomiast wśród uczniów, którzy 

wcześniej przystąpili do Międzynarodowego 

Konkursu Matematycznego „KANGUR”, 

mamy czterech wyróżnionych ,  

n a j l e p s z y c h  m a t e m a t y k ó w !  

W kategorii ŻACZEK Wiktoria 

Łuczyńska z kl. IIb uzyskała 80 

punktów, MALUCH - Weronika 

Winsztal z kl. IVb 101,25 punktów, 

 Bartosz Szcześniak z kl. IVd 94,5 

punktów. W kategorii BENIAMIN 

Marek Wiącek z kl. VIb zgromadził 105 

punktów, a Michał Grześkowiak z kl. 

VIb 95 punktów. 

Duża grupa, bo aż 207 uczniów 

wzięło udział w osiemnastej edycji konkursów 

p r z e d m i o t o w y c h  A L B U S  2 0 1 3 .  

Przedsięwzięcie organizowane jest przez 

Centrum Edukacji Szkolnej z Warszawy i ma 

zakres ogólnopolski. Chętni uczniowie 

z klas IV - VI przystąpili do 

rozwiązywania testów jednokrotnego 

wyboru z następujących przedmiotów: 

język polski, matematyka, język 

angielski i przyroda. Konkursy nie są 

przeznaczone tylko dla uczniów najlepszych. 

Każdy ma szansę sprawdzenia swoich 

umiejętności, ponieważ rozwiązuje typowe 

szkolne zadania. Zwycięzcy otrzymują 

dyplomy i nagrody książkowe. Dodatkowo dla 

każdej szkoły, z której łącznie we wszystkich 

konkursach organizowanych przez CES 

weźmie udział więcej niż 120 uczniów, 

organizator przewiduje nagrodę w postaci 

zestawu wydawanych przez siebie zbiorów 

W minionym czasie uczniowie Szkoły 

Podstawowej Nr 3 uczestniczyli w nocnym 

zwiedzaniu muzeów, które w tym czasie 

udostępniają swoje zbiory bezpłatnie, 

przygotowują również wiele atrakcji dla 

zwiedzających. Nauczyciele :  Danuta 

Maciejewska, Krzysztof Żok oraz Mariusz 

Zborowski wraz z grupą uczniów z klas III - VI 

w tym roku odwiedzili: Muzeum 

I n s t r u m e n t ó w  M u z y c z n y c h ,  

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, 

Muzeum Archeologiczne, Muzeum 

Etnograficzne i Muzeum Bambrów 

Poznańskich. Natomiast w szkole, w ramach 

III Festiwalu Nauki i Sztuki odbyła się 

wyjątkowa lekcja muzyki. Zajęcia 

z uczniami klas czwartych i piątych 

poprowadzili panowie: Michał Bocheński, 

Franciszek Piasek oraz Damian 

Poterek. Spotkanie muzyków z uczniami 

zainicjował Stanisław Rajkowski, Dyrektor 

Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 

w Witkowie, który przedstawił zebranym 

gości. Pan Michał Bocheński przypomniał 

podział instrumentów strunowych. Muzycy 

zagrali popularne fragmenty melodii 

i piosenek. Zainteresowanie uczniów było 

ogromne. Goście zachęcali również do 

słuchania muzyki instrumentalnej oraz do 

nauki gry na instrumentach strunowych.

W klasie IIIa odbyły się zajęcia 

otwarte dla rodziców z okazji „Dnia 

Matki i Dziecka”. Organizowanie 

takich spotkań to już klasowa tradycja 

wychowawczyni Agaty Woś. Uczniowie 

mogli zaprezentować swoje wiadomości 

i umiejętności podczas wspólnej zabawy 

z gośćmi. Rozwiązywali różne zadania 

matematyczne i polonistyczne. Dzieci miały 

okazję do wypowiedzi na temat własnych 

marzeń i napisania listu do mamy. Zgodnie 

pracowały w grupach. Wyrecytowały 

wierszyk, zaśpiewały piosenkę i wręczyły 

własnoręcznie wykonane upominki .  

Dla dorosłych również były przygotowane 

zadania. Najpierw goście bezbłędnie 

rozpoznali własne portrety wcześniej 

narysowane przez ich pociechy. Sprawnie 

rozwiązali krzyżówkę. W czasie pracy 

indywidualnej swych dzieci, twórczo pracowali 

w grupach nad rozszyfrowaniem zagadek. 

Podczas zajęć panowała miła, wesoła 

i wzruszająca atmosfera. Wspólnie spędzone 

chwile na pewno na długo pozostaną 
cd. str. 8
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testów. Klasyfikacji uczestników dokonano na 

podstawie otrzymanych punktów przypisując 

i m  o d p o w i e d n i e  m i e j s c e .  W y n i k i  

przedstawiają się następująco: język 

angielski klasa IV: Mateusz Milarski - 

dyplom laureata Karolina Jarecka - 

dyplom wyróżnienia Zofia Hyżak - 

dyplom wyróżnienia Julia Drzewiecka 

-  dyp lom wyróżn ien ia Zof ia  

Kaźmierska - dyplom wyróżnienia

klasa VI: Michał Grześkowiak - dyplom 

wyróżnienia Wiktoria Lis - dyplom 

wyróżnienia Alicja Pustelnik - dyplom 

wyróżnienia Maksym Kędzierski - 

dyplom wyróżnienia. Język polski

klasa IV: Gabriela Nowacka - dyplom 

wyróżnienia Karolina Jarecka - dyplom 

wyróżnienia klasa V: Zuzanna 

Nowaczyk - dyplom wyróżnienia

Magdalena Kulińska - dyplom 

wyróżnienia. Matematyka klasa V

Mateusz Roszkowiak - dyplom 

wyróżnienia Aleks Kwapich - dyplom 

wyróżnienia Kajetan Josiak - dyplom 

wyróżnienia Nadia Fatyga - dyplom 

wyróżnienia;  klasa VI Adrian 

Szymański - dyplom wyróżnienia.

Przyroda klasa VI: Maksym Kędzierski 

- dyplom wyróżnienia.

W szkole odbył się też konkurs 

ekologiczny „Zbierając makulaturę - 

chronimy lasy”. Zadania konkursowe 

przeznaczone były dla klas IV - VI 

i zostały przygotowane przez panie 

A. Zdanowską i J. Kaźmierską. Każdą 

klasę reprezentowały drużyny składające się 

z trzech uczniów. Zmagania z zadaniami 

podzielone zostały na dwa etapy. Wyniki 

szkolnego konkursu są następujące: KLASY 

IV 1 miejsce - Zosia Kaźmierska - klasa 

IVc 2 miejsce - Bartosz Szcześniak - 

klasa IVd 3 miejsce - Krystian Juszczak 

- klasa IVa. KLASY V: 1 miejsce - 

Weronika Janowicz - klasa Va 2 

miejsce - Nadia Fatyga - klasa Vb 3 

miejsce - Zuzanna Wójcicka - klasa Va. 

KLASY VI: 1 miejsce - Adrian Szymański 

- klasa VIc 2 miejsce - Wiktoria Lis - 

klasa VId 3 miejsce - Paulina 

Machińska - klasa VIa. Serdecznie 

gratulujemy wszystkim uczestnikom 

osiągniętych wyników i życzymy 

sukcesów w kolejnych zmaganiach!

(sp)
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Izabella Klebańska

Rok 2013 ogłoszony został Rokiem Juliana Tuwima. Z tej okazji organizowane są różne imprezy promujące twórczość poety. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

w Witkowie na dzień 14 maja zaprosiła 

uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 3 na 

spotkanie autorskie. Gościem specjalnym była 

Pani Izabella Klebańska - absolwentka 

Akademii Muzycznej, autorka scenariuszy 

programów telewizyjnych dla dzieci 

i młodzieży takich jak „Tut turu” i „Miganki” 

czy „Piosenkarnia”, emitowanych przez 

Program 1TVP. Autorka książek o tematyce 

muzycznej zaprosiła dzieci do wspólnej 

zabawy. W trakcie godzinnego spotkania 

zatytułowanego „Muzyczna lokomotywa”, 

czytała wiersze Juliana Tuwima. Dzieci 

rozpoznawały głosy ptaków odtwarzane 

z płyty. Następnie same je naśladowały, a inni 

uczestnicy zabawy odgadywali, który 

z ptaków wydaje takie dźwięki. Było dużo 

radości i dobrej zabawy.

Pisarka nie ukrywała, że twórczość 

Tuwima jest dla niej inspiracją, i przeczytała 

kilka swoich niepublikowanych jeszcze 

utworów.

Na koniec były podziękowania i kwiaty. 

Dzieci kupowały książki autorstwa pani 

Izabeli sprowadzone specjalnie na tę okazję, 

w których autorka chętnie wpisywała 

dedykacje na pamiątkę miło spędzonych 

chwil. Wszyscy uczestnicy otrzymali zakładki 

wykonane w naszej bibliotece.
(W.G.)

DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA WITKOWO W 2013 ROKU

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 2013 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



   6-2013   6-2013 str. 9str. 9

Zadaniem szkolnej reprezentacji było 

przygotowanie kolekcji, składającej się 

z trzech kreacji zrobionych ze starych ubrań 

i odpadów recyklingowych. 

Witkowska reprezentacja (Grażyna 

Depczyńska, Katarzyna Kubacka, Anita 

P i e c z y ń s k a ,  Wo j c i e c h  S z e s z y c k i )  

przygotowała kolekcję pod tytułem „Eko-

dyrdoki”. Dwie modelki prezentowały suknie 

balowe, natomiast jedna - suknię ślubną. 

Do tego stworzono dodatkowo kapelusze, 

bransoletki, naszyjnik oraz bukiet ślubny. 

Konferansjerem był Wojciech Szeszycki, który 

prowadził pokaz w gwarze wielkopolskiej. 

Poniżej przedstawiony jest pełny tekst 

prezentacji:

Witojcie Wiaruchna. 

Jestym gimnazjasta z witkowskiej gamai 

wraz z trzyma piknymi Melami 

przyjechali my z paradnymi dyrdolami.

A te dyrdoki są fifne i odpicowane

Do Eko mody rychtyg uszykowane

Dosyć mojego blubranio. 

Bierzmy się do łoglądanio 

Wiaruchna, kikejta na pikne modelki.

Choć pogubiły one modne glajzerki.

Modelka pirwszo zawdziała dyrdok z cylofanu, 

Wew kłaki wpiła taki kwiotek do szpanu.

Łot z tyłu zoboczyta kokardę spiętą akuratnie

Mo tyż bransoletę- a w niej moje kapsle ostatnie

Com je z Tymbarka łodkryncił 

Bo napój bardzo mnie nyncił.

Calutko modrokowo ta dziewucha nasza,

szpycować zza winkla- grzecznie się uprasza.

Już do naszygu TOP MODEL spieszy

Ta Mela co się całą kalafą cieszy.

Na łbie mo biber kolorowiasty

Z karbowanygu papiru kwiotek zarąbiasty.

Zaś dyrdok z gazyty w trójkąty złożony

I rynkow fikusnie pomarszczony.

jak chciałabyś lajsnąć sobie takie łodziynie

Pogodomy jak nie bydzie mnie na ty scynie. 

Jest i trzecio meluchna w ślubnym dyrdolu 

Z flaszkami po wodzie, a nie po jabolu.

Z karbowanygu papiru dyrdol urychtowała

I bioły biber z woalem na łep pozakładała.

Mo tyż wylon z cyloloidu cały

I naszyjnik z nakryntek nie mały.

Na rynce tyż mo nakryntkową bransolytę

łozdobi każdą Melę i kobiytę. 

Na  g i rach  pap ierowe b io łe  papc ie

a tero w czerwonum kokardę się gapcie.

Szpyknijta jeszczy na kwiotki ślubne

Same polne są cołkiym cudne. 

Te nasze witkowskie melunie

Uśmiechają się do wos cudnie.

Cobyśta je wysoko ocenili,

Najlepsze noty wystawili 

Z ekologią u nos nie żarty

Ekoodpad wiele warty.

Każdy kawołek wykorzystomy

Zmarnować się na śmieciach nie domy.

Komisyję pozdrowiomy 

Do naszy gamai wrocomy.

Po obradach jury okazało się, że 

uczniowie z naszej szkoły bezapelacyjnie byli 

najlepsi i zajęli I miejsce, wyprzedzając 

pozostałe reprezentacje.

Na medal spisali się także kibice 

(Magdalena Grzechowiak, Adam Burda, 

Daniel Perlicki, Łukasz Szczepański), którzy 

przygotowali okolicznościowy transparent 

oraz gorąco dopingowali swoją drużynę.

(T.M.)

„Drugie życie starych ciuchów”
W piątek 26 kwietnia 2013r. uczniowie z kl. IIe pod opieką wychowawcy 

p. T. Majchrzaka reprezentowali witkowskie gimnazjum na XVIII Gnieźnieńskich 

Prezentacjach Ekologicznych, które odbyły się w Gnieźnie. Ich wizyta wiązała 

się z udziałem w Powiatowym Konkursie Ekologicznym pod hasłem 

„Drugie życie starych ciuchów - modnie, ale inaczej”. 

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

Kolejny sukces plastyczny 

Pierwszoklasistów!

Uczniowie z kl.0-1 w roku szkolnym chętnie 

brali udział w konkursach plastycznych na 

różnych szczeblach i z dużym powodzeniem. 

Zostali wyróżnieni, zajmowali czołowe 

miejsca. Kolejnym sukcesem dzieci jest II 

miejsce Nikoli Swat w konkursie powiatowym 

„Szukamy rady na odpady - Biżuteria 

ekologiczna” oraz wyróżnienie dla Klaudiusza 

Dardzikowskiego, zorganizowanym przez 

Polski Klub Ekologiczny Oddział Gniezno. 

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz piękne 

nagrody. Sprawili klasie, szkole oraz 

w y c h o w a w c z y n i  E w i e  P o p e k  m i ł ą  

niespodziankę.Gratulujemy!!!

Piknik z mamą

29 maja 2013 r z okazji Dnia Mamy uczniowie 

kl.0-III z wychowawczyniami i mamami udali 

s i ę  n a  p i k n i k  d o  K a t a r z y n o w a .  

Na początku zwiedziliśmy schronisko 

i przekazaliśmy 55 kg karmy! Dzieci 

p r zed s t aw i ł y  p rog ram i w rę c zy ł y  

własnoręcznie wykonane upominki .  

Przy wspólnym ognisku smażono kiełbaski 

oraz śpiewano piosenki. Na zakończenie 

odbyła się lekcja z weterynarzem nt. 

chorób przenoszonych przez zwierzęta oraz 

pokaz obrony przed zwierzętami. 

(E.P.)

Majówki w Witkowie

11 maja i 1 czerwca miłośnicy muzyki i tańca 

mieli okazję do zabawy na świeżym 

powietrzu, w rytm najbardziej znanych 

przebojów serwowanych przez zespoły 

„ERA DANCE” oraz „LET'S DANCE”. 

W obu zorganizowanych na p lacu 

targowym imprezach rozrywkowych wzięło 

udział wielu mieszkańców gminy, którzy 

bardzo dobrze bawili się do późnych godzin 

nocnych. Nie brakowało efektownych tańców 

i radosnego śpiewania popularnych 

kawałków. 
(W.D.)

Miniony miesiąc stał pod znakiem bardzo lubianych przez Polaków imprez 

rozrywkowych - MAJÓWEK. Nie inaczej było w Witkowie, gdzie zorganizowano 

dwie zabawy taneczne. 

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuję

UWAGA: Możliwość odbioru środków 

w banku dla danego terminu kasowego 

tylko w jednym wyżej wyznaczonym 

dniu.

Informacja o numerach terminów 

kasowych pod bezpłatnym numerem infolinii 

800 575 960 lub 61 426 16 49 oraz 

w gablocie w Siedzibie PUP w Gnieźnie na 

parterze przy INFORMACJI oraz przy 

pokojach 105 i 109 (I piętro), a także we 

wszystkich siedzibach urzędów gmin naszego 

powiatu. 
www.pup-gniezno.pl

Terminy przelewów bankowych i wypłat w Bankach Spółdzielczych 

w miesiącu Czerwiec 2013 r.
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Konkurs, to nie tylko walka 

o zwycięstwo, ale sprawdzenie swojej 

wiedzy. Do udziału zaproszeni zostali 

uczniowie szkół podstawowych 

i gimnazjaliści z naszej gminy. Każda 

z placówek mogła wytypować czworo 

uczniów. Pomimo, że reprezentowali swoje 

szkoły, to każdy z nich indywidualnie walczył 

o nagrody. 

Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili 

gimnazjaliści. Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Mielżynie reprezentowały: Magdalena 

Marciniak - uczennica kl. III, Natalia 

Patrzek i Monika Ropska uczennice kl. 

II oraz Magdalena Piechocka - 

uczennica kl. I.

Z Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Witkowie do rywalizacji przystąpili: 

Da r i a  Jedwabna  -  u c zenn i ca  

kl. IIIa, Anita Pieczyńska - II e, Zuzanna 

Wójt i Jakub Mikołajczewski uczniowie 

kl. IIIf. 

Pani Monika Czarnecka-Schelenz 

podyktowała tekst. Po napisaniu 

uczestnicy mieli czas na korektę. 

Zebrano prace i komisja przystąpiła do 

sprawdzania.

Po podliczeniu błędów popełnionych przez 

uczestników komisja wyłoniła zwycięzców: 
I miejsce zdobyła Anita Pieczyńska - 

uczennica kl. - IIe Gimnazjum 

w Witkowie, II miejsce zajęła Daria 

Jedwabna - uczennica kl. IIIa 

Gimnazjum w Witkowie, III miejsce 

wywalczyła Natalia Patrzek - 

uczennica kl. II Gimnazjum w Mielżynie.

W dniu 11 czerwca odbył się 

konkurs pod hasem „Witkowo - moje 

m i a s t o ”  w  k a t e g o r i i  s z k ó ł  

gimnazjalnych. Tym razem Mielżyn 

reprezentowali: Natalia Patrzek - kl. II, 

Julia Słowińska, Łukasz Kubacki 

i Szymon Słowiński - uczniowie kl. I.

 Z Witkowa do rywalizacji przystąpili: 
Katar zyna Kubacka,  Wojc iech  

Szeszycki - uczniowie kl. IIe oraz 

Karolina Zamiar i Tomasz Zawierucha - 

uczniowie kl. IIIa

 Zapoznano wszystkich z regulaminem 

konkursu. Zadaniem uczestników było 

udzielenie pisemnych odpowiedzi na 10 pytań 

dotyczących historii i dnia dzisiejszego Gminy 

Witkowo. 

Po upływie przewidzianego regulaminem 

czasu zebrano prace i komisja przystąpiła do 

sprawdzania. 

Po podl iczeniu zdobytych przez 

uczestników punktów komisja wyłoniła 

zwycięzców: I miejsce zdobyła Natalia 

Patrzek - uczennica kl. II w Mielżynie, II 

zajęli Karolina Zamiar i Tomasz 

Zawierucha - uczniowie kl. IIIa - 

Witkowo, III wywalczył Szymon 

Słowiński uczeń z kl. I w Mielżynie.

Dzień 12 czerwca dzień powtórnie 

poświęcony ortografii. Tym razem do 

współzawodnictwa przystąpi l i  

przedstawiciele szkół podstawowych.

Szkołę Podstawową w Gorzykowie 

reprezentowało dwoje uczniów: Julia Śruba -

uczennica kl. V i Jakub Jastrzębski - 

kl. VI.

Z Mielżyna do konkursu przystąpiło 

czworo uczniów: Amanda Dobrychłop 

i Magdalena Pietryga - klasa VI, 

Ewelina Nowacka i Kamil Kinecki - 

kl. V. 

Ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Witkowie 

uczestniczyło również czworo uczniów: 

Dawid Cichy - kl. V a, Aleksandra 

Grzechowiak i Szymon Jedwabny - 

kl. VI d oraz Michał Grześkowiak 

kl. VIb. Członkinie komisji, panie: 

Małgorzata Frąckowiak i Monika Czarnecka-

Schelenz podyktowały teksty. Po napisaniu 

uczestnicy mieli czas na korektę. Zebrano 

prace i komisja przystąpiła do sprawdzania.

Po podliczeniu błędów popełnionych przez 

uczestników komisja wyłoniła laureatów. 

I miejsce zdobyli: Amanda Dobrychłop 

z kl. VI S.P. w Mielżynie i Michał 

Grześkowiak - kl. VI b S.P. nr 3 w Witkowie, 

II - Ewelina Nowacka - z kl. V S.P. 

w Mielżynie, III miejsce wywalczyła Julia 

Śruba uczennica kl. V S.P. w Gorzykowie.

Do ostatniego konkursu, przystąpili 

uczniowie szkół podstawowych 14 czerwca. 

Z Mielżyna udział wzięli: Aleksandra 

Płatek, Oskar Frejda, Szymon 

Jaroszewski i Kamil Nowaczyk - 

uczniowie kl. IV. 

Szkołę Podstawową nr 3 w Witkowie 

reprezentowali: Kornelia Tyczka, Jakub 

Dzięcielak i Wiktor Sadowski uczniowie 

kl. VI c oraz Michał Goll - uczeń kl. VI a.

Zapoznano wszystkich z zasadami konkursu. 

Pytania dotyczące historii i dnia dzisiejszego 

naszej gminy nie sprawiły uczestnikom 

większego problemu. 

Po upływie przewidzianego regulaminem 

czasu zebrano prace i komisja przystąpiła do 

sprawdzania i wyłoniła laureatów. 

I miejsce wywalczyli: Kornelia Tyczka 

i Jakub Dzięcielak - uczniowie kl. VIc 

S.P. nr. 3 w Witkowie, II miejsce zajęli: 

Kamil Nowaczyk - uczeń kl. IV Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie 

oraz Wiktor Sadowski - uczeń kl. VIc 

S.P. nr 3 w Witkowie.

Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone 

nagrody podczas obchodów DNI WITKOWA, 

a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe 

dyplomy.

Laureatom i wszystkim uczestnikom 

konkursów składamy serdeczne gratulacje.

(W.G.)

Konkursy w bibliotece
Wzorem lat ubiegłych, tuż przed ostatnim dzwonkiem, zaprosiłyśmy młodzież do udziału w konkursach. 10 czerwca 

rozpoczęły się cztery dni zmagań, podczas których uczestnicy mogli wykazać się znajomością ortografii oraz wiedzą 

z historii i dnia dzisiejszego naszej gminy. 
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Biblioteka - bezpłatną kopalnią wiedzy

Instytucja, powszechnie zwana biblioteką, w cywilizowanym świecie jest znana 

każdemu człowiekowi. Zasada korzystania z tej placówki jest banalnie prosta. 

Każdy zapisany do niej użytkownik, może wypożyczyć ustaloną w regulaminie 

ilość książek na określony czas. Po przeczytaniu należy je zwrócić w takim 

samym stanie jak były. Wypożyczanie zbiorów jest bezpłatne, zatem jest to 

wspaniała alternatywa dla tych, którzy lubią czytać i chcą poszerzać swoje 

horyzonty. Bibliotekarze popularyzują zbiory w różny sposób. Jednym w wielu 

są spotkania autorskie. 

Bezpośredni kontakt z twórcą dzieła daje 

niepowtarzalną okazję zadania wielu pytań. 

Umożliwia wyjaśnienie niezrozumiałych 

zagadnień, czy też uzyskanie dodatkowych, 

zbyt mało naświetlonych w książce, 

informacji. Uczestnicy spotkania mają 

możliwość poznania bliżej twórcę ciekawej 

literatury.

Na jedno z takich spotkań zaprosiłyśmy 

mieszkańców w dniu 24 maja. Gościem był 

Pan Zbigniew Kołba, autor książki 

pt.: „Krioterapia. To warto wiedzieć”. Temat 

bardzo ciekawy, tym bardziej warty uwagi. 

Obecni na spotkaniu mogli zapoznać się 

z działaniem niskich temperatur na organizm 

człowieka. Dowiedzieliśmy się, kiedy zimno 

leczy, a kiedy powoduje, że chorujemy. 

Usłyszeliśmy o korzyściach, jakie niosą ze 

sobą zabiegi krioterapii miejscowej - zarówno 

w leczeniu kolan, kręgosłupa, stłuczeń, 

skręceń czy wpływu na cały organizm 

w przypadku krioterapii ogólnoustrojowej. 

Gość poruszył temat hartowania organizmu, 

przedstawił praktyczne uwagi na temat 

leczenia zimnych stóp, przybliżył związek 

powstawania żylaków ze skurczem mięśni. 

Mówił o skuteczności tych zabiegów, jak 

pożyteczna jest krioterapia ale też 

przestrzegał przed niebezpieczeństwami, 

gdyż nie zawsze można ją stosować. 

Przeciwwskazania dotyczą szczególnie osób 

ze schorzeniami kardiologicznymi. Omówił 

też powody bezsenności  i  sposoby 

r o z w i ą z y w a n i a  t y c h  p r o b l e m ó w .  

Uświadamiał nam jak bardzo możemy sami 

sobie pomóc - bez uciekania się do 

farmakologii, ale też nie krył, że proces 

uczenia się takiego postępowania jest dość 

długi. Z pewnością jednak warto spróbować. 

 Wszystkich zapraszamy do korzystania 

z naszych zbiorów, wśród których znajduje się 

książka Pana Kołby pt. „Krioterapia. To warto 

wiedzieć”.
 (W.G.)

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. taniec: na gazecie, 

z balonami, hula - hop, rzut woreczkami 

do kosza, rzut piłką do kosza, ringo, mini 

hokej. Dzieci rywalizowały między sobą 

wygrywając nagrody rzeczowe i słodycze 

przygotowane przez organizatorów. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali lody, wafelki i soczki. 

Dużą niespodzianką dla dzieci były zamki 

dmuchane, a także malowanie twarzy. 

W imprezie wzięło udział ok. 130 osób. 

Spotkanie prowadziły: Arleta Bekas, 

Joanna Adamczewska, Ilona Musidlak, 

Agnieszka Kozińska, a także młodzież 

z witkowskiego gimnazjum.

Podsumowując należy stwierdzić, że mimo 

mało sprzyjającej pogody impreza cieszyła się 

dużym zainteresowaniem i aktywnością 

dzieci.  
(J.A.)

„DZIEŃ DZIECKA” W RUCHOCINKU
Jak co roku Sołtys, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich z Ruchocinka, 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z Gniezna, Klub Pracy OHP z Witkowa 

zorganizowali w Ruchocinku imprezę z okazji „Dnia Dziecka”, która tym razem 

odbyła się w dniu 05.06.br.
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PROGRAM IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH 

I SPORTOWO - REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH 

W SEZONIE LETNIM 2013 PRZEZ OŚRODEK KULTURY 

SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie 

w sezonie letnim 2013 zorganizuje na terenie Gminy 

Witkowo wiele imprez kulturalnych, rozrywkowych 

oraz sportowo - rekreacyjnych adresowanych 

zarówno dla mieszkańców Gminy Witkowo, jak 

również turystów przebywających w Ośrodku 

Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Terminarz imprez kulturalno - rozrywkowych przedstawia się następująco:

29 czerwca - Letnia scena plenerowa w Skorzęcinie - koncert zespołu coverowego 

2 - 7 lipca - Letnia scena plenerowa w Skorzęcinie - cykl koncertów w wykonaniu

uczestników V Międzynarodowych Spotkań Młodych Wokalistów 

10 lipca - Letnia scena plenerowa - występ Zespołu Tanecznego „Świerszcze”

20 lipca - Letnia scena plenerowa - koncert „Kapeli Odjazdowej z Witkowa”

27 lipca - Letnia scena plenerowa - koncert Big Bandu

3 sierpnia - Letnia scena plenerowa - koncert zespołu coverowego

9 sierpnia - Letnia scena plenerowa - koncert „Kapeli Odjazdowej z Witkowa”

17 sierpnia - Letnia scena plenerowa - występ kabaretu 

24 sierpnia - Letnia scena plenerowa - koncert zespołu coverowego 

Cykliczne przedstawienia teatralne dla dzieci - amfiteatr w Skorzęcinie oraz Park 

Miejski w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej

Program imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez OKSiR

w okresie lipiec - sierpień 2013

1 - 20 lipca tygodniowe turnusy sportowo - rekreacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych 

z Gminy Witkowo

Turniej plażowej piłki siatkowej - plaża w Skorzęcinie

Turniej plażowej piłki siatkowej - boisko przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie

Turniej piłki nożnej dla dzieci do lat 10 - boisko Orlik w Skorzęcinie

Turniej piłki nożnej dla dzieci od 11 do 14 lat - boisko Orlik w Skorzęcinie

Turniej kometki dla dzieci - kompleks boisk sportowych w Skorzęcinie

Turniej strzelectwa sportowego - Skorzęcin

Turniej plażowej piłki nożnej - plaża w Skorzęcinie

Z uwagi na fakt iż imprezy przygotowane do realizacji mają charakter plenerowy, Organizator 

informuje, że program może ulec modyfikacji ze względu na warunki atmosferyczne.

Zapisy oraz bliższe informacje: oksir@skorzecin.net.pl, tel. 61 477 92 77
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Sfinansowaniu będą podlegać koszty 

związane z unieszkodliwianiem odpadów 

zawierających azbest w dwóch wariantach:

1) demontaż elementów budynku 

z a w i e r a j ą c y c h  a z b e s t  w r a z  

z unieszkodliwianiem, tj. przygotowaniem do 

t r a n s p o r t u  ( u ł o ż e n i e  n a  p a l e c i e ,  

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 

t r a n s p o r t u  ( u ł o ż e n i e  n a  p a l e c i e ,  

zabezpieczenie folią, załadunek), transport 

i przekazanie na składowisko odpadów 

niebezpiecznych.

Finansowaniu podlegały będą koszty 

usuwania wyrobów zawierających azbest 

w wysokości 100% całościowych kosztów tych 

działań, z zastrzeżeniem, że maksymalna dla 

każdej nieruchomości kwota finansowania na 

realizację zadania wynosi 15.000,00zł. Kwota 

udzielonej pomocy finansowej obliczana 

będzie na podstawie masy wnioskowanych do 

likwidacji wyrobów zawierających azbest 

i kosztów ich unieszkodliwiania ustalonych 

przez wyłonioną w przetargu firmę.

Regulamin udzielania finansowania 

realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja 

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 

w w w. n a s z e s r o d o w i s k o . p l .  W n i o s k i  

w powyższej sprawie wraz z tytułem prawnym 

do nieruchomości oraz w przypadku 

d e m o n t a ż u  p o k r y c i a  d a c h o w e g o ,  

potwierdzeniem odpowiedniego zgłoszenia 

w Wydziale Architektury i Budownictwa 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, należy 

składać do 30 września 2013 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

LIKWIDACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST NA TERENIE GMINY I MIASTA WITKOWO W 2013 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.

System będzie wykorzystywany również 

przy informowaniu mieszkańców o 

poważnych awariach wodociągowych, 

energetycznych czy drogowych. Ponadto na 

bieżąco będą wysyłane komunikaty o 

bezpłatnych badaniach lekarskich i 

zdrowotnych oraz wszelkich istotnych 

wydarzeniach obejmujących teren powiatu.

Aby mieszkańcy powiatu mogli bezpłatnie 

korzystać z wdrożonego systemu, powinni 

zarejestrować się w systemie wysyłając na 

ogólnopolski numer 661 000 112 wiadomość 

SMS z kodem przypisanym do danej gminy - 

zgodnie z miejscem zamieszkania. Taki 

podział umożliwi powiadamianie obszarowe, 

co pozwoli na przesyłanie precyzyjnych 

komunikatów SMS do określonych grup 

odbiorców. Osoby zarejestrowane w systemie, 

będą otrzymywać wiadomości SMS nie 

ponosząc żadnych opłat. Jedynym wydatkiem 

jest koszt związany z rejestracją poprzez 

wysłanie 1 SMS-a-, który wynosi tyle, ile 

standardowy SMS u operatora z którego sieci 

korzystamy. W analogiczny sposób w każdej 

chwili możemy się wyrejestrować się lub 

zmienić serwis informacyjny (należy wpisać 

kod wyrejestrowujący).

Korzystanie z systemu SISMS jest 

bezpłatne, a co najważniejsze bezpieczne dla 

ich użytkowników. O wyborze tego 

konkretnego systemu zdecydował między 

innymi fakt, że przetwarzane w nim dane 

osobowe czyli nasze prywatne numery 

telefonów, są pod ścisłą kontrolą GIODO, 

zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi. 

Nie trzeba się zatem obawiać, że na telefony 

użytkowników spłyną niepożądane oferty 

handlowe. Wszystkie wiadomości będą 

wysyłane przez pracowników starostwa 

powiatowego w Gnieźnie.

SMS-owy system SISMS został już 

sprawdzony w wielu życiowych sytuacjach, 

między innymi w czasie powodzi w Poznaniu w 

2010 roku czy podczas wybuchów kuchenek 

gazowych w Zielonej Górze i ewakuacji 6500 

osób z całego osiedla zielonogórskiego. SISMS 

jest najczęściej wybieranym SMS-owym 

systemem przez polskie miasta i gminy - 

z pewnością wpłynie na podniesienie 

bezpieczeństwa i komfortu życia społeczności 

Powiatu Gnieźnieńskiego. Wystarczy się tylko 

zarejestrować. Więcej informacji na temat 

systemu dostępnych jest na stronie: 

www.sisms.pl.

żródło informacji: www.powiat-gniezno.pl

Powiat Gnieźnieński udostępnia swoim
mieszkańcom SMS-owy system powiadamiania

Na obszarze powiatu gnieźnieńskiego został uruchomiony wyspecjalizowany 

system SMS-owej komunikacji SISMS. Podstawową rolą systemu jest 

przekazywanie informacji o zagrożeniach, stanach ostrzegawczych i alarmowych 

np. o konieczności ewakuacji z określonych rejonów lub zachowaniu ostrożności z 

powodu trudnych warunków atmosferycznych.

Co robić w przypadku utraty 

dokumentów?

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY 

NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU - to 

kilkanascie tysięcy placówek w całym kraju 

(w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta 

bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne 

kroki, które należy wykonać:

§ Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY 

ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub 

w dowolnym banku pr zy jmującym 

zastrzeżenia także od osób niebędących jego 

kl ientami.  Zastr zeżenie utraconych 

dokumentów przez osoby, które nigdy nie 

miały konta jest szczególnie istotne ponieważ, 

w takiej sytuacji żaden bank nie posiada 

naszych danych - utrudnia to identyfikację 

klienta i wykrycie oszustwa. W takiej sytuacji 

ryzyko popełnienia przestępstwa przez kogoś 

„podszywającego się” pod inną osobę jest 

znacznie wyższe.

§ Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli 

dokumenty utracono w wyniku kradzieży.

§ Zawiadomienie najbliższego organu gminy 

lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego 

dokumentu -  informacje dotyczące 

konieczności zawiadomienia organu gminy 

o utracie dokumentu, znajdują się na stronie 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

żródło informacji: www.dokumentyzastrzezone.pl

Zastrzeganie dokumentów tożsamości 

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego 

dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do 

szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do 

celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić 

zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na tej stronie informacjami.
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Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Godziny otwarcia Urzędu: 

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

Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

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

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

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

e-mail: info@witkowo.pl

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

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

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

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic 

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

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

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

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

e-mail: gospodarka@witkowo.pl

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

e-mail: srodowisko@.witkowo.pl

Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194

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

e-mail: usc@witkowo.pl

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

Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe 

tel. 61 4778 194 (w. 32)

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

e-mail: kadryugim@witkowo.pl

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

Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23) 

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

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

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

e-mail: obronacywilna@witkowo.pl

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

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

Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, 

wystawianie faktur VAT, sporządzanie listy płac, prowadzenie 

spraw ZUS, prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego 

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

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 61 4778 491

e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl 

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197 

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

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji tel. 61 4779 277 

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

Biblioteka Publiczna Witkowo tel. 61 4778 162

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

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

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

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

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Energetyczne 991

Europejski Numer Alarmowy 112

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

 działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, 

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta

przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 7 czerwca 2013r.

WYWIESZONY  ZOSTAŁ WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH W WITKOWIE  

PRZEZNACZONYCH  DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODE BEZPRZETARGOWEJ. 

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

14.09.2013r., 07.12.2013r. od godz.8:30 

w sali OSP Witkowo

Jak działa Qrcode
i jak z niego korzystać?

Aby zeskanować informacje zawarte w kodzie QR, trzeba mieć zainstalowany na 

smartfonie/tablecie odpowiedni program skanujący. Wiele bezpłatnych wersji takich „skanerów” 

znajdziemy w odpowiednim dla naszego telefonu sklepie (na przykład Android Market - 

urządzenia z systemem android, OVI Store - urządzenia firmy Nokia,  czy App Store - urządzenia 

firmy Apple), wpisując w pole wyszukiwania skrót QR.
(K.Dz.)

Kwadratowe kody kreskowe QR (Quick Response) służą do szybkiego 

przesyłania informacji na smartfony/tablety. Korzystanie z kodów QR 

umieszczonych na stronach biuletynu jest bardzo proste. Wystarczy, 

zeskanować kod zamieszczony w biuletynie, a po chwili na ekranie  telefonu 

otworzy się strona internetowa z dodatkowymi informacjami lub zdjęciami do 

artykułu, przy którym zamieszczony jest kod. Używając kodu QR nie trzeba 

żmudnie wpisywać długich adresów internetowych. 

Dane kontaktowe
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a także ich rodzice mogli się spotkać i w miłej 

atmosferze spędzić święto swoich pociech. 

K o l e j n e  w s p ó l n e  ś w i ę t o w a n i e  

Międzynarodowego Dnia Dziecka już za rok! 

(W.D.)

Gminny Festiwal Zabawy
W niedzielę 2.06.2013r Witkowo opanowane zostało przez najmłodszych mieszkańców, którzy wraz z rodzicami tłumnie 

stawili się na terenach zielonych wokół Hali Widowiskowo- Sportowej, by wziąć udział w Gminnym Festiwalu Zabawy, 

zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Impreza, którą patronatem honorowym 

objął Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo- 

Krzysztof Szkudlarek rozpoczęła się 

punktualnie o godzinie 15.00, kiedy to dzieci 

zebrały się na płycie boiska hali sportowej, by 

obejrzeć przedstawienie Teatru Lalek 

z Poznania pt. „Dwa Koziołki”. Głównymi 

aktorami spektaklu były zabawne pacynki, 

które w humorystyczny sposób przedstawiły 

dzieciom historię pojawienia się koziołków na 

poznańskim rynku. Wyraźnie zainteresowane 

dzieci z wielkim zaciekawieniem poznawały 

historię symbolu stolicy Wielkopolski. 

Kiedy przedstawienie dobiegło końca 

wszyscy zgromadzeni udali się na zewnątrz, 

gdzie odbyła się dalsza część festiwalu. 

Czekała tam na nich cała moc atrakcji 

zapewniona przez organizatorów. Dzieci 

mogły korzystać z okazałego parku rozrywki, 

gdzie z radością skakały na dmuchanych 

zamkach, jeździły po torze gokartowym, lub 

kręciły się we wszystkie strony na efektownym 

żyroskopie. Najmłodsi mieli także okazję 

przejechać się na prawdziwym kucyku, 

a mniej odważni w malutkiej bryczce.

O dobrą atmosferę dbali cały czas 

animatorzy sceny dziecięcej SAPART 

prowadząc program rozrywkowy, podczas 

k tórego dz iec i  mogły  brać  udz ia ł  

w n a j r ó ż n i e j s z y c h  k o n k u r e n c j a c h  

i zgadywankach, a nawet występować na 

prawdziwej scenie śpiewając najbardziej 

znane piosenki. Na śmiałków czekały 

oczywiście rozmaite upominki i słodycze 

przygotowane przez Gminną Komisję 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Witkowie. 

Podczas festiwalu była również okazja 

zajadać się słodyczami i pysznymi wypiekami 

przygotowanymi przez Radę Rodziców oraz 

obejrzeć wystawę fotografii wykonanych 

p r z e z  u c z e s t n i k ó w  w a r s z t a t ó w  

fotograficznych z Ośrodka Kultury, Sportu 

i Rekreacji. Nauczyciele i uczniowie z Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie 

p r z y g o t o w a l i  a k c j ę  p r o m u j ą c ą  

przeciwdziałanie agresji rodziców w stosunku 

do dzieci pt. „ZAUWAŻASZ REAGUJ” oraz 

wystawę prac wolontariatu Szkoły.

Niedzielny festiwal zabawy był niezwykle 

udany. Tym razem pogoda nie pokrzyżowała 

planów organizatorom, a piękne słońce 

sprzyjało zabawie na świeżym powietrzu. 

Przez całe popołudnie dzieci miały okazję do 

świetnej zabawy ze swoimi rówieśnikami, 

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

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii




