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Wymiana młodzieży z zaprzyjaźnionej belgijskiej gminy Geetbets
W dniach 25 - 28 sierpnia br. na zaproszenie władz Gminy Witkowo gościliśmy 40 osobową delegację z zaprzyjaźnionej 

belgijskiej gminy Geetbets. Zgodnie z ubiegłorocznymi założeniami i chęcią współpracy obu gmin w zakresie wymiany 

międzynarodowej dzieci i młodzieży, w tym roku gościliśmy utalentowanych zawodników judo z klubu Geetbets. 

Grupa sportowców, zakwaterowana 

została na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 

w Skorzęcinie. Oficjalne powitanie grupy 

przez władze samorządowe Gminy Witkowo 

nastąpiło w godzinach popołudniowych. 

Burmistrz GiM Witkowo Krzysztof Szkudlarek 

bardzo serdecznie powitał przybyłych, 

przedstawił program wizyty, życząc wszystkim 

udanego pobytu na terenie Gminy Witkowo. 

Wśród przybyłych osób znalazły się między 

innymi osoby, które były w składzie delegacji 

samorządowej w roku ubiegłym: Jen 

Pierrewyns - członek Zarządu Gminy, Wima 

Pawwemaws - trener judo i nauczyciel w - f 

oraz Willi Sempels - prezes Klubu Sportowego. 

Każdy uczestnik wystąpił w pamiątkowej 

koszulce, na której widniały loga i nazwy obu 

gmin na znak solidarności i przyjaźni. Jen 

Pierrewyns - członek Zarządu Gminy Geetbets 

w imieniu przybyłych podziękował za 

zaproszenie i wyraził nadzieję, że współpraca 

między gminami będzie się dobrze rozwijała, 

szczególnie w dziedzinie sportu, a przykładem 

tego jest dzisiejsza obecność zawodników 

z sekcji judo.

Następnie Dyrektor Ośrodka Kultury 

Sportu i Rekreacji w Witkowie. Stanisław 

Rajkowski, oprowadził gości po Ośrodku 

p o k a z u j ą c  n a j c i e k a w s z e  m i e j s c a ,  

p r zed s t aw ia j ą c  pob l i s k i e  a t r ak c j e  

i prezentując obiekty sportowe. Tego samego 

dnia w godzinach wieczornych na kompleksie 

sportowym w Skorzęcinie goście odbyli zajęcia 

sportowo-rekreacyjne.

Ze względu na sportowy tryb życia, każdy 

dzień zaczynał się i kończył treningiem, na 

który składały się spacery, jogging czy 

ćwiczenia fizyczne.

W środę 26 sierpnia goście mogli odbyć 

zawody strzeleckie przygotowane przez 

przedstawicieli Witkowskiego Bractwa 

Kurkowego, nad przebiegiem których czuwał 

Prezes - Bogusław Mołodecki. Nie zabrakło 

uśmiechu na twarzy i zaciętej rywalizacji. 

Następnie pod okiem trenera Jana 

Szturomskiego na obiekcie sportowym Orlik, 

rozegrany został mini footbol. Kolejną 

atrakcją była prezentacja Klubu, która 

przeprowadzona została w hali widowiskowo - 

sportowej w Witkowie. Przed witkowską 

publiką zaprezentowali się nasi goście 

w pokazowym treningu judo, w którym widać 

było zaangażowanie i wkład pracy, jaki 

włożyli w jego przygotowanie uczestnicy 

i prowadzący. Na koniec pokazu, kto chciał 

mógł nauczyć się od gości niektórych chwytów 

samoobronnych.

Czwartkowy dzień związany był ściśle 

z tematyką historyczną naszego kraju 

i regionu. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

w Witkowie sprawujący opiekę nad 

uczestnikami wymiany zorganizował 

wycieczkę historyczno-etnograficzną do 

Grodu Pierwszych Piastów mieszącego się 

w Dziekanowicach.

Ponad trzy godzinna wycieczka śladami 

pierwszych Piastów wzbudziła spore 

zainteresowanie zagranicznych gości historią 

naszego narodu, a także kulturą i tradycją, 

jaka wykształciła się na tych terenach. Dla 

najmłodszych uczestników wymiany 

ciekawym aspektem były eksponaty: stare 

narzędzia, słomiane domy, dawne meble oraz 

makiety historyczne. Mimo swojego młodego 

w i e k u  m i e l i  o k a z j ę  p o z n a ć  c h o ć  

w najmniejszym stopniu kulturę naszego 

kraju. Po południu zaplanowany został 

trening zawodników Judo wraz z grupą MMA, 

działającą na terenie naszej gminy. Ponad trzy 

godzinne ćwiczenia i treningi zawodników obu 

grup okazały się doskonałą okazją do wysiłku 

fizycznego i doskonałej zabawy oraz wymiany 

poglądów i doświadczeń sportowych.

Piątek, jako ostatni dzień pobytu 

zaplanowany został głównie na sportowy, 

rekreacyjny odpoczynek. Po południu 

nadszedł czas na podsumowanie wymiany 

i oficjalne jej zakończenie. Dyrektor Ośrodka 

Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie 

S t an i s ł aw  Ra j kowsk i  podz i ękowa ł  

z a z a a n g a ż o w a n i e ,  c h ę ć  u d z i a ł u  

w przygotowanych przedsięwzięciach 

i założeniach, wyraził też zadowolenie i wielki 

szacunek do umiejętności sportowych, jakie 

zaprezentowali zawodnicy klubu Judo 

Geetbets.

Dyrektor zaprosił też do podpisania 

umowy partnerskiej z Klubem Judo, która 

służyć ma dalszej współpracy i dążeniu do 

wspólnego celu, jakim jest rozwój kulturalny 

i sportowy dzieci i młodzieży w obu gminach. 

Na podsumowanie przybyli włodarze Gminy 

Witkowo - Burmistrz Krzysztof Szkudlarek 

oraz jego zastępca Marian Gadziński. 

Burmistrz w wystąpieniu wyraził swoje 

uznanie i ogromny podziw dla zawodników 

oraz zadowolenie z partnerskiej wymiany 

sportowej, podkreślając jak ważną rolę 

w życiu młodego człowieka odgrywa sport.

P o  p o d p i s a n i u  p a r t n e r s k i e g o  

porozumienia z gośćmi z Geetbets, Członek 

Zarządu Gminy Jen Pierrewyns podziękował 

za zaproszenie Burmistrzowi, wyraził 

zadowolenie i podziękował za wkład pracy 

i d o s k o n a ł e  p r z y g o t o w a n i e  o r a z  

zaplanowanie całego pobytu w Polsce. Była to 

dla nich doskonała okazja do poznania historii 

tradycji i kultury naszego kraju oraz do 

zdobycia nowych doświadczeń sportowych. 

Na zakończenie każdy uczestnik wymiany 

otrzymał prezent przygotowany przez władze 

Gminy w postaci materiałów promocyjnych 

i gadżetów nawiązujących do naszego miasta 

i gminy. Goście z Geetbets również 

przygotowali dla organizatorów upominki, 

które przywieźli prosto z Belgii. Wymiana 

zawodników Judo Geetbets przebiegła w miłej 

atmosferze i była między innymi doskonałą 

okazją do poznania przez zagranicznych 

przyjaciół z Belgii naszej historii i kultury. 

(M.G.)

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
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Rocznica wybuchu II wojny światowej

W  u r o c z y s t o ś c i  o b o k  w ł a d z  

samorządowych udział wzięły poczty 

sztandarowe i członkowie organizacji 

kombatanckich, Proboszcz Witkowskiej 

Parafii Ksiądz Stanisław Goc, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, placówek 

oświatowych i uczniowie z witkowskich szkół.

Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof 

Szkudlarek w swoim wystąpieniu przypomniał 

zebranym tragiczną historię II wojny 

światowej, której początkiem była napaść 

hitlerowskich Niemiec na Polskę. Przytoczył 

też dane dotyczące bilansu strat osobowych, 

gospodarczych i kulturalnych. Na koniec 

wystąpienia zaapelował o pielęgnowanie 

i szanowanie patriotyzmu oraz naszych 

tradycji narodowych, jak również by pamiętać 

1 września dla upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej przy 
Pomniku Powstańców Wielkopolskich odbyła się patriotyczna uroczystość, która 
była hołdem oddanym poległym w trakcie wojny.

o osobach, które oddały swoje życie po to, 

byśmy mogli uczyć się, pracować i żyć 

w stworzonych nam warunkach.

Następnie poprosił zebranych, by minutą 

ciszy uczcić pamięć poległych. W tej samej 

chwili z wieży kościelnej odegrany został 

utwór „CISZA”, po którym złożono wiązanki 

kwiatów i zapalono pamiątkowe znicze.

Na koniec Burmistrz - Krzysztof 

Szkudlarek podziękował  wszystk im 

uczestnikom za udział w patriotycznym 

spotkaniu, a w szczególności uczniom ze 

Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 

w Witkowie oraz młodzieży z Gimnazjum im. 

Adama Borysa w Witkowie.

(S.A.)

Pomoc dla małej Mai

W jej wyniku zebrano kwotę 7683,00 zł., 

która została przekazana na operację 

serduszka Mai Kamińskiej mieszkanki 

Gminy Witkowo. Jest to kwota jaką udało się 

uzyskać ze sprzedaży losów, pomniejszona 

o koszty zakupu nagród, fantów. Stosowne 

potwierdzenie przekazania w/w kwoty na 

W dniu 26 sierpnia br., w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się 
spotkanie, w czasie którego nastąpiło przekazanie dochodu z przeprowadzonej 
podczas Dożynek Gminnych Loterii Fantowej. 

ręce rodziców Mai wręczyli Burmistrz Gminy 

i Miasta Witkowo Pan Krzysztof Szkudlarek, 

jego zastępca Pan Marian Gadziński oraz 

koordynator Loterii Fantowej Pani Anita 

F rańczak.  Rodz i ce  Mai  serdeczn ie  

podziękowali za wsparcie i udzieloną pomoc.

(A.F.)

W Małachowie Złych Miejsc odbyły
się dożynki sołeckie

Na najmłodszych uczestników dożynek 

czekał dmuchany zamek, plac zabaw oraz 

wata cukrowa. Zgodnie z tradycją nie 

zabrakło loterii fantowej, darmowego 

poczęstunku (tradycyjny chleb ze smalcem, 

ogórki i ciasto) oraz bufetu.

Wśród samorządowców obecni byli m.in. 

burmistrz Krzysztof Szkudlarek, jego 

zastępca Marian Gadziński, radni Monika 

Andrzejaszek, Łukasz Grabowski, Franciszek 

Bosacki i Marian Walczak oraz Dyrektor 

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się pierwsze  dożynki w gminie 
Witkowo, zorganizowane 15 sierpnia przy świetlicy wiejskiej w Małachowie 
Złych Miejsc. Święto plonów rozpoczęło się punktualnie o godzinie 17:00, a na 
wszystkich zebranych czekały liczne atrakcje. Starostami dożynek byli Pani 
Monika Twardowska i Pan Dariusz Kozubiński.

Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Marcin 

Makohoński. O godzinie 19:00 rozpoczęła się 

zabawa dożynkowa, na której czas umilał 

zespół „Ramzes”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez 

sołtys Elżbietę Grabowską, Radę Sołecką, 

S towar zy szen ie  Ak tywnych  Kob ie t  

z Małachowa Złych Miejsc oraz radnego 

Ł. Grabowskiego.

(na)
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Awans zawodowy nauczycieli

Wniosek o wszczęcie postępowania 

egzaminacyjnego złożyło 3 nauczycieli 

kontraktowych, którzy ubiegali się o stopień 

awansu nauczyciela mianowanego;

1. Pani Sylwia Nowicka - nauczyciel 

wychowania przedszkolnego w Przedszkolu 

Miejskim im. Bajka w Witkowie,

2. Pani Małgorzata Paruszewska - 

nauczyciel wychowania przedszkolnego 

w Przedszkolu - Ochronce im. Dzieciątka Jezus 

w Witkowie.

3. Pani Lidia Anna Bauza - nauczyciel 

wychowania przedszkolnego w Przedszkolu - 

Ochronce im. Dzieciątka Jezus w Witkowie.

W związku z tym Burmistrz GiM Witkowo 

Krzysztof Szkudlarek powołał Komisję 

Egzaminacyjną w składzie: 

� Pan Marian Gadziński - przewodniczący - 

przedstawiciel organu prowadzącego,

� Pani Marzena Adamczyk - Pelcer - 

przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny,

� dyrektor danej placówki (Pani Ewa 

Skrzypska i Siostra Aneta Adamska ),

� Pani Arleta Nowak i Pani Danuta Derda - 

eksperci z listy ekspertów ustalonej przez 

ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania.

K o m i s j e  E g z a m i n a c y j n e  p o  

przeprowadzeniu egzaminu, podczas którego 

nauczyciele prezentowali swój dorobek 

zawodowy oraz odpowiadali na pytania 

członków Komisji uznały, że w/w nauczyciele 

zdali egzamin na stopień nauczyciela 

mianowanego.

Postępowanie egzaminacyjne dla 

nauczycieli kontraktowych ubiegających się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

odbywa się w następujący sposób:

1. W pierwszej kolejności dokonuje się 

analizy formalnej dokumentacji.

2. W przypadku, gdy wniosek oraz 

dokumentacja spełniają wymogi formalno-

p rawne  p r z ep rowadza  s i ę  da l s z e  

postępowanie egzaminacyjne.

3. W czasie egzaminu nauczyciel 

dokonuje prezentacji własnego dorobku 

z a w o d o w e g o  o r a z  o d p o w i a d a  n a  

pytania członków Komisji, które dotyczą 

między innymi: dorobku zawodowego, 

znajomości przepisów dotyczących prawa 

oświatowego itp.

4. Każdy z członków Komisji ocenia 

spełnianie przez nauczyciela wymagań 

niezbędnych do uzyskania stopnia awansu 

zawodowego, według punktowej skali od 0 do 

10 punktów.

5. Komisja egzaminacyjna podejmuje 

rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 

składu osobowego swoich członków.

6. Jeżeli średnia arytmetyczna punktów 

wynosi co najmniej 7, egzamin uznaje się za 

zakończony wynikiem pozytywnym. 

Po spełnieniu tych warunków Komisja 

egzaminacyjna wydaje nauczycielowi 

stosowne zaświadczenie o wyniku egzaminu.

(M.P.)

Dnia 25 sierpnia 2015r. odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie 
postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego.

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

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) 

informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą 

Urzędu Gminy i  Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 8 września 2015r.  

WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONYCH W  GMINIE I MIEŚCIE 

WITKOWO,  PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ. 

Sukces witkowskich gimnazjalistów
lub Brygada R7 na podium! 

W celu realizacji zadań projektowych oraz 

konkursowych w szkole powołano Brygadę 

R7, którą tworzyli uczniowie: Katarzyna 

Bielak, Karolina Jantas, Alicja Sych, 

Cezary Piasecki, Patryk Sołtysiak, 

Mikołaj Wojtyra oraz Filip Zduńczyk. 

Nauczycielem opiekującym się młodzieżą był 

Tomasz Majchrzak. 

Udział w projekcie składał się z kilku 

etapów. Na początku uczniowie opracowali 

Szkolny Kodeks Postępowania z Bateriami 

i Akumulatorami, który został udostępniony 

wszystkim uczniom w szkole. W ramach tego 

etapu, członkowie Brygady R7 uczestniczyli 

w wycieczce edukacyjnej do zakładu 

produkującego baterie w Gnieźnie, czyli do 

Panasonic Bateeries. Kolejne zadania, które 

wykonywała brygada R7 to m.in. :  

przygotowano ankiety i przeprowadzono 

wśród uczniów oraz dorosłych badania na 

temat ich wiedzy o bateriach i utylizacji, 

przygotowano i przeprowadzono na terenie 

szkoły zbiórkę baterii, przygotowano ulotki 

dla uczniów, przedszkolaków oraz rodziców. 

Nie zabrakło także konkursów wiedzy dla 

u c zn i ów  g imnaz j um .  B r ygada  R7  

poprowadziła również zajęcia edukacyjne dla 

witkowskich przedszkolaków, związanych 

oczywiście z bateriami i akumulatorami. 

Za każde poprawne wykonanie zadań 

w poszczególnych etapach projektów, 

organizatorzy przyznawali odpowiednie 

odznaki. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 

młodzieży z Brygady R7 witkowskie 

gimnazjum zdobyło odznaki oraz otrzymało 

dyplomy: „EKO-EKSPERTA”, „EKO-

BADACZA”, „EKO-INSPEKTORA” oraz 

„EKO-PROMOTORA”. 

W okresie wakacji letnich, organizator 

projektu i konkursu Fundacja „Partnerstwo 

dla środowiska” wraz z powołaną komisją 

konkursową oceniał zadania wszystkich 

uczestników. Na początku września okazało 

się, że Brygada R7 z Gimnazjum im. Adama 

Borysa w Witkowie zajęła III miejsce 

w Ogólnopolskim Konkursie na 

kampanię edukacyjno-promocyjną 

d o t y c z ą c ą  p r a w i d ł o w e g o  

p o s t ę p o w a n i a  z  b a t e r i a m i  

i akumulatorami (w kategorii szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) Jest to 

ogromny sukces członków Brygady R7, 

opiekuna oraz całej społeczności szkolnej. 

Uroczyste podsumowanie projektu, wręczenie 

nagród odbędzie się w październiku podczas 

Festiwalu Edukacyjnego. 

Warto nadmienić, że udział uczniów 

w tego typu projektach jest bardzo dobrym 

sposobem na kształcenie u młodych ludzi 

kreatywności ,  odpowiedzialnośc i  za 

wykonywane zadania oraz współpracy 

w grupie. 

(na)

W II semestrze roku szkolnego 2014/15 grupa uczniów z Gimnazjum im. Adama 
Borysa w Witkowie przystąpiła do udziału w projekcie MATERIA BATERII, który 
był jednocześnie konkursem na kampanię edukacyjno-promocyjną dotyczącą 
prawidłowego postępowania z bateriami i akumulatorami.

INFORMACJA
Informuję, że zadanie polegające na budowie (przebudowie) dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych w m. Mielżyn i Gaj w 2015 roku jest realizowane ze środków własnych 

Gminy Witkowo przy udziale środków pochodzących z dotacji celowej Województwa 

Wielkopolskiego w wysokości 150.000,00 zł.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Krzysztof Szkudlarek
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Wakacje z OKSiR 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie w okresie lipca i sierpnia 

zorganizował dla mieszkańców Gminy Witkowo oraz turystów przebywających 

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie szereg imprez kulturalno - 

rozrywkowych, tematycznych warsztatów oraz wyjazdów krajoznawczo - 

edukacyjnych. 

Dla najmłodszych w Witkowie oraz 

w amfiteatrze w Skorzęcinie zorganizowano 

cykl icznie przedstawienia teatralne 

przygotowane przez krakowskie studio 

teatralne „ART-RE”. Również w Witkowie 

OKSiR w dwóch etapach w projekcie pn. „ ART 

WAKACJE II” zaproponował najmłodszym 

udział w warsztatach plastycznych, dzięki 

którym poznały one różne techniki 

plastyczne, malarskie i rzeźby. Najmłodsi 

mieli również okazję uczestnictwa w Witkowie 

w projekcie edukacyjnym pn. „Wakacje 

ciekawskich dzieciaków”.

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w dwóch 

wyjazdach edukacyjnych przygotowanych 

przez OKSiR. W lipcu udaliśmy się z wycieczką 

do poznańskiego ogrodu zoologicznego, 

a w sierpniu mieliśmy okazję zwiedzić 

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 

w Toruniu. Była to doskonała okazja do 

poszerzenia swojej wiedzy oraz do aktywnego 

spędzenia wolnego czasu.

W ostatnim tygodniu sierpnia gościliśmy 

w Ośrodku Wypoczynkowym delegację 

z zaprzyjaźnionej belgijskiej gminy Geetbets, 

podczas której podpisana została umowa 

współpracy pomiędzy OKSiR Witkowo, 

a Klubem Sportowym Geetbets.

Wakacyjny blok kulturalno-rozrywkowy 

Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie 

spotkał się z dużym zainteresowaniem 

zarówno wśród mieszkańców naszej gminy, 

jak i również turystów wypoczywających 

w Skorzęcinie. 

(S.R.)

Wśród przygotowanych atrakcji każdy 

mógł znaleźć coś dla siebie. Były występy 

młodych artystów z Ukrainy, koncert 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tarnowa 

Podgórnego , zespołu disco polo „Dandi 

Dance”, a także lidera zespołu Wawele - Jana 

Wojdaka. Dla miłośników dobrego humoru 

wystąpił kabaret EWG. Na Letniej Scenie 

Plenerowej w Skorzęcinie zorganizowane 

zostały również koncerty zespołów 

muzycznych prezentujących różne gatunki 

tego rodzaju sztuki. Z bardzo ciepłym 

przyjęciem spotkały się prezentacje: 

„SULJAZZ BAND” - muzyka dixi, „SKIPERSI” - 

szanty, zespół „SHALOM” - muzyka żydowska 

oraz zespół „Zagrali i poszli” - ballada, poezja 

śpiewana. Dla młodych widzów w bardzo 

d o b r y m  p r o g r a m i e  e s t r a d o w y m  

zaprezentowała się grupa wokalna „EDYTA 

BAND” z Warszawy.

Na plaży w Skorzęcinie zorganizowano 

także pokaz zmagań strongmanów, którzy 

zaprezentowali swoje umiejętności licznie 

zgromadzonej publiczności.
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 

odbyło się zgodnie z ceremoniałem szkolnym, 

ale tym razem w dwóch grupach. Po Mszy 

świętej, o godzinie 9.00, w hali widowiskowo - 

sportowej spotkali się uczniowie klas I - III, 

rodzice, zaproszeni goście i pracownicy. W tym 

czasie uczniowie klas IV - VI przeszli do klas ze 

swoimi wychowawcami, by o 9.45 również 

uczestniczyć w inauguracji kolejnego roku 

szkolnego. Wprowadzony został sztandar 

szkolny, na maszcie przed szkołą zawisła flaga 

państwowa. Uroczystość rozpoczęła pani 

dyrektor Bernadetta Nowak, która serdecznie 

przywitała wszystkich zebranych. Szczególnie 

ciepło powitani zostali najmłodsi uczniowie 

z klas pierwszych, których 191 uczyć się 

będzie w 8 klasach. Pani Dyrektor odczytała 

także treść listów jakie z racji tego dnia 

skierowali Wielkopolski Kurator Oświaty, 

E l żb i e ta  Wa lkow iak ,  P reze s  Rady  

Ministrów, Ewa Kopacz oraz senator RP, 

Piotr Gruszczyński. Wielu sukcesów w nauce 

i pracy życzyli uczniom i nauczycielom obecni 

na uroczystości Burmistrz Gminy i Miasta 

Witkowo - Krzysztof Szkudlarek oraz 

przewodniczący Rady Rodziców - Janusz Lis. 

Przedstawiciele RR na ręce wychowawców klas 

pierwszych przekazali dla dzieci słodki 

upominek. Wypoczęci, radośni i gotowi do 

nauki powróciliśmy z wakacji. Miło było znów 

zobaczyć swoich nauczycieli, koleżanki 

i kolegów.

Już na początku września uczniowie 

k las  p ierwszych uczestn i czy l i  

W Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie ...
w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej dla 

dz ie c i  i  m łodz ieży  „MY NIE  

GRYZIEMY”. Spotkania z najmłodszymi 

dziećmi w szkołach organizuje od 2013r. 

założycielka fundacji - Ewa Naworol. Celem 

działań jest edukacja dzieci w zakresie 

profilaktyki pogryzień i ataków przez psy. 

Dzieci wraz ze swoimi wychowawczyniami 

obejrzały film - jak należy zachować się wobec 

psa. Uczniowie wiedzą już że: nie należy 

podchodzić do obcego psa bez pytania, nigdy 

nie patrzeć psu prosto w oczy, nie 

przeszkadzać w jedzeniu, nigdy nie uciekać 

przed psem oraz nie rozdzielać walczących 

czworonogów. Ponadto dzieci poznały psi 

język, czyli wiedzą, jak zachowuje się pies, 

gdy jest: spokojny, czujny, przestraszony, 

uległy, zaczepny, pewny siebie. Cenna stała się 

instrukcja - jak reagować w przypadku, gdy 

zaatakuje nas pies (przyjąć „pozycję żółwia”). 

Uczniowie zobowiązali się, że będą 

przestrzegać zasad odpowiedzialnego 

opiekuna, czyli pamiętać o tym, aby zwierzak 

miał zawsze świeżą wodę i że potrzebuje dużo 

ruchu, dbać o prawidłową dietę swojego psa 

i kota, dawać przykład innym i zawsze 

sprzątać po swoim psie. Aktywność wszystkich 

uczniów w niecodziennym spotkaniu 

świadczyła o ogromnym zainteresowaniu 

tematem bliskim najmłodszym. Wizyta 

w naszej szkole przedstawicieli fundacji stała 

się potrzebna. Na zakończenie spotkania 

wszyscy otrzymali książeczki związane 

tematycznie z akcją „My nie gryziemy”. (sp)

„Promyk” w Inowrocławiu

W dniu 20.08.2015 r.  Zarząd Koła „ Promyk”, zorganizował po raz kolejny 
wycieczkę, tym razem do Inowrocławia w celu poznania miasta oraz 
skorzystania z tężni. 

W trakcie wycieczki zwiedziliśmy kopalnie soli, zabytkowe kamieniczki na rynku, pijalnię wód 
i tężnie solankowe. W wycieczce wzięły udział 54 osoby. Wszyscy uczestnicy byli bardzo 
zadowoleni. Skorzystali z jodu, wód mineralnych i zwiedzili wiele ciekawych miejsc. 

(B.M.)
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11 - 13 września br. młodzież z terenu gminy Witkowo wypoczywała 

i podnosiła swoje umiejętności podczas biwaku szkoleniowo-integracyjnego 

połączonego z doskonaleniem technik ratowniczych oraz integracją środowiska 

młodzieży. Obóz odbył się w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie w ramach 

projektu „Pomóż mi, przecież potrafisz” prowadzonego przez Ochotniczą Straż 

Pożarną w Witkowie. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu 

„Działaj Lokalnie IX” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie 

Stowarzyszenia Światowid.

nauczeniu wykorzystywania swoich 
prywatnych urządzeń (smartfonów) do 
orientacji w terenie - znalezienia punktu ze 
współrzędnych GPS oraz wyznaczenie swojej 
pozycji. Było to cenne doświadczenie na 
przyszłość do określenia swojego położenia w 
przypadku wzywania pomocy np. służb 
ratunkowych. Dodatkowo uczestnicy musieli 
samodzielnie działać w terenie i zapoznali się 
z charakterystycznymi punktami ośrodka 
wypoczynkowego w Skorzęcinie. Zajęcia 
prowadził dh Tomasz Kuliński. 

Po obiedzie młodzież miała okazję 
poćwiczyć koordynację oraz zbudować 
zaufanie w grupie, a także nieźle się pośmiać 
podczas zabaw i gier integracyjnych, które 
prowadziła dh Magda Szuba. 

Następnie odbył się pokaz wyrzutu oleju 
jadalnego - w bezpiecznych warunkach został 
przedstawiony efekt częstego błędu 
popełnianego podczas palącego się tłuszczu 
na patelni - zalanie tłuszczu wodą. Zrobiło to 
duże wrażenie, mało kto przypuszczał, że aż 
tak gwałtowna reakcja może nastąpić podczas 

Biwak szkoleniowo-integracyjny  „Pomóż mi, przecież potrafisz”

O b ó z  r o z p o c z ą ł  s i ę  w  p i ą t e k  
spotkaniem uczestników z opiekunami. 
Po zakwaterowaniu i rozpakowaniu odbyła się 
krótka zbiórka, podczas której kierownik 
obozu - dh Grzegorz Barański przedstawił 
zasady obowiązujące na obozie oraz plan 
działań. Następnie zaprosił wszystkich na 
wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek 
i wspólnym śpiewem przy akompaniamencie 
gitary. Wieczorem odbyła się dyskoteka. 

Sobotni poranek rozpoczął się wczesną 
pobudką i rozgrzewką na plaży. Po śniadaniu 

uczestnicy wyruszyli na grę terenową, podczas 
której wykorzystywali umiejętności zdobyte 
na zbiórkach przed biwakiem. Młodzież 
została podzielona na dwie grupy, które do 
wykorzystania miały swoje własne smartfony 
oraz radiotelefony. Gra polegała na dotarciu 
jak najszybciej do wyznaczonych punktów 
określonych przez „dyspozytora” za pomocą 
koordynatów GPS. Na miejscu młodzież miała 
do wykonania zadania (nagranie teledysku, 
odnalezienie skarbu, zaopatrzenie medyczne 
najmłodszego z grupie). Gra polegała na 

czas na krótką gimnastykę i potem już mogli 
wrócić do łóżek. Jednak nie na długo, 
ponieważ o 8 zbudziła ich pobudka i bieganie 
ze śpiworami po plaży.

W niedzielny poranek po śniadaniu 
młodzież uczestniczyła w zajęciach z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. Resuscytacja 
krążeniowo oddechowa - jest to umiejętność, 
k t ó r ą  p o w i n i e n  p o s i a d a ć  k a ż d y,  
ponieważ przeżywalność poszkodowanego 
z zatrzymanym krążeniem zależy od czasu 
rozpoczęcia RKO przez świadka zdarzenia. 
Uczestnicy mogli ćwiczyć tą umiejętność na 
specjalistycznym fantomie połączonym 
z komputerem. Na ekranie mogli obserwować 
jakość swoich działań poprzez zapis takich 
parametrów jak głębokość i miejsce uciśnięć 
czy ilość wdmuchiwanego powietrza do „płuc” 
fantoma.

Po obiedzie nastąpiło pakowanie 
i sprzątanie domków. Wyrazy podziękowania 
należą się Panu Januszowi Lisowi - 

Dyrektorowi  Zak ładu Poprawczego 
w Witkowie, który udostępnił nam domki 
bezpłatnie. Krótka zbiórka przed odjazdem 
wzbudziła żal, że kończy się piękna obozowa 
przygoda, jednak uczestnicy nadal będą 
się spotykać podczas szkoleń w ramach 
projektu „Pomóż mi, przecież potrafisz” 
realizowanego przez OSP Witkowo. 

Opiekunami podczas obozu byli: Grzegorz 
Barański, Magdalena Szuba, Tomasz Kuliński, 
Marcin Szuba i Joanna Andrzejewska. 

(na)

płonącego tłuszczu. Następnie witkowscy 
strażacy pokazali gaszenie pożaru benzyny, 
a młodzież zapoznała się praktycznie 
z podręcznym sprzętem gaśniczym. Każdy 
z nich mógł samodzielnie pod nadzorem 
ugasić zainscenizowany pożar benzyny za 
pomocą gaśnicy samochodowej.

Również w sobotę uczestnicy mieli 
moż l iwość  obe j r zen ia  wyposażen ia  
samochodu ratowniczo gaśniczego z OSP 
W i tkowo .  M łodz ież  zapozna ła  s i ę  
z charakterystyką pracy s trażaka,  
podstawami taktyki działań gaśniczych, 
ratownictwem medycznym, zagadnieniami 
z ratownictwa technicznego, wodnego 
i wysokościowego. Grupa mogła zobaczyć 
jakim sprzętem dysponują witkowscy 
strażacy, a później przystąpić go gaszenia 
hipotetycznego pożaru z wykorzystaniem 
węży i prądownic pożarniczych. Zabawa ta 
przysporzyła wiele radości uczestnikom 
i obserwatorom. 

O 2 w nocy z soboty na niedzielę 
organizatorzy zaplanowali nocny alarm 
ćwiczeniowy, żeby zaznajomić młodzież 
z obowiązkami ratowników. Wycie syren, 
zadymienie terenu i migające światła 
uświadomiły uczestnikom, że sytuacja jest 
poważna. Po wybudzeniu wszystkich 
z głębokiego snu dh Grzegorz Barański wydał 
polecenie odszukania i zaopatrzenia 
medycznego  r zekomo zag in ionego  
uczestnika. Gdy młodzież szybko uporała się 
z zainscenizowaną akcją ratowniczą nadszedł 
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Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą 
świętą o godzinie 17.30 w kościele pw. 
Wszystkich Świętych w Mielżynie. Następnie 
barwny dożynkowy korowód prowadzony 
przez zespół folklorystyczny „Żegocinianie” 
przeszedł ulicami Mielżyna, niosąc wieńce 
i chleby przed salę wiejską. Po tradycyjnym 
dożynkowym wstępie, Pani Sołtys Gabriela 
Szeszycka w imieniu swoim oraz Pani Sołtys 
Małgorzaty Woźniak z Ruchocina przywitała 
gości wśród których znaleźli się między 
innymi: Marian Gadziński - zastępca 
Burmistrza GiM Witkowo, ks. proboszcz 
Krzysztof Domagalski, Zbigniew Dolata - 
Poseł na Sejm RP, Andrzej Kwapich - 
Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, 
Marcin Makohoński- doradca Starosty 
Gnieźnieńskiego ds. kultury, Adam Kowalski, 
Łukasz Grabowski i Monika Andrzejaszek- 

Radni Rady Miejskiej w Witkowie, Anna 
Kwapich, Sołtysi z okolicznych wsi, Beata 
Tamioła Dyrektor ARiMR w Gnieźnie, 
Krzysztof Tamioła, Urszula Potaś Dyrektor 
ZSP Mielżyn  oraz Marian Łukowski - Dyrektor 
Gimnazjum w Witkowie. Głos zabrali między 
innymi zastępca Burmistrza GiM Witkowo 
p. Marian Gadziński oraz Poseł na Sejm RP 
p. Zbigniew Dolata. Następnie zespół 
„Żegocinianie” poprowadził dalej obrzęd 
dożynkowy składający się między innymi 
z tańca wokół wieńca dożynkowego. 
Starostami tegorocznych dożynek była 
p. Bożena Ulanowska z Ruchocina oraz 
p. Sławomir Jalowski z Mielżyna, którzy 
przekazali bochny chleba upieczonego 
z tegorocznej mąki na ręce Pań Sołtys oraz 
Pana Mariana Gadzińskiego. Nastąpiło 
tradycyjne podzielenie chleba między licznie 

zebranych gości i mieszkańców zarówno 
Mielżyna jak i Ruchocina oraz sąsiednich wsi. 
Tuż po występach artystycznych zespołu 
„Żegocinianie” odbyła się loteria fantowa 
z cennymi nagrodami głównymi. Dożynki 
zakończyła zabawa taneczna, która trwała do 
białego rana. Za pomoc w zorganizowaniu 
Dożynek Panie Sołtys Gabriela Szeszycka oraz 

Małgorzata Woźniak składają szczególnie 
podziękowania Radzie Sołeckiej obu wsi, KGW 
Mielżyn, OSP Mielżyn, Panu Radnemu 
Adamowi Kowalskiemu oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania 
obchodów święta plonów. 

(H.G.)

Dożynki wiejskie sołectwa Mielżyn i Ruchocin

5 września odbyły się w Mielżynie dożynki wiejskie wsi Mielżyn i Ruchocin. 
W Mielżynie na dożynki zapraszały świnki w postaci instalacji ze snopków 
słomy, natomiast Ruchocin stworzył słomiany wiatrak promujący sobotnie 
święto plonów. 

§Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z 

czarnym sportem? 

§ Jeździłem jako  9. Latek z rodzicami na mecze 

do Gniezna i tak połknąłem bakcyla żużlowego.
§Kiedy zdobyłeś licencję? 

§W czerwcu 2014 roku w Częstochowie; 

urodziłem się 28 lipca 1999 roku, mam 178 cm 

wzrostu, ważę 56 kilogramów, mój znak 

zodiaku to: lew.
§Najważniejszy sukces?

§To srebrny medal  w drużynowych 

mistrzostwach Wielkopolski.
§Kto to jest Oskar Ajtner-Gollob? 

§Syn Jacka Golloba starszego brata Jacka 

Golloba.
§C z y  d o b r y  s t a r t  d e c y d u j e  

o zwycięstwie?

§Moim zdaniem to połowa sukcesu.
§Ulubione danie?

§Kotlet schabowy z frytkami i zupa 

pomidorowa.

§Jak wygląda okres przygotowawczy?

§Zaczyna się w listopadzie: hala, siłownia, 

basen, biegi
§Hobby?

§Motory, motory i jeszcze raz motory, pasjonuje 

się również innymi dyscyplinami sportu
§Kto jest Twoim największym kibicem?

§Rodzice, tata Robert i  mama Lidia, dziadek 

Andrzej i grupa sympatyków żużla z Witkowa.
§Twoje marzenie...

§...zostać mistrzem świata na żużlu!
§Żużel nie należy do dyscypliny 

sportowej dla grzecznych dzieci?

§Niewątpliwie; kontuzje należy wliczyć do 

ryzyka sportowego
§Dziękuję za rozmowę, życząc sukcesów 

sportowych i zero kontuzji

§Dziękuję. Postaram się nie zawieść zaufania 

rodziny, trenera, kibiców i sympatyków 

czarnego sportu.

(D.R.)

UDANY DEBIUT ŻUŻLOWCA Z WITKOWA

W rozegranym w sierpniu bieżącego roku spotkaniu w ramach rozgrywek 
Nice Polskiej Ligi Żużlowej, gnieźnieński Start  podejmował Ostrovię Ostrów 
Wielkopolski. Mecz zakończył się zwycięstwem gości w stosunku 28: 62,  
w których zespole zadebiutował Witkowianin Norbert Krakowiak, który jest 
naszym rozmówcą; zdobył 6 punktów w tym meczu.

Norbert Krakowiak z rodzicami Lidią i Robertem Krakowiakami
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Turniej piłkarski „Hattrick Cup Opalenica 2015”
Za nami pięciodniowy turniej piłkarski „Hattrick Cup Opalenica 2015”, który odbył się w dniach 9-15 sierpnia. W 

Futbolowym przedsięwzięciu wzięły udział trzy drużyny z Witkowa - piłkarze roczników 2002, 2004 i 2005 - łącznie 36 

zawodników. 

Nad bezpieczeństwem uczestników 

czuwało dwóch trenerów: Jan Szturomski, 

Jakub Moskal oraz pięciu opiekunów. 

Po dotarciu na miejsce Witkowianie zostali 

zakwaterowani w hotelu Rodan-Groklin 

w Godzisku Wielkopolskim. Podczas pobytu 

uczestnicy szlifowali swoje piłkarskie 

umiejętności, mogli skorzystać z siłowni, toru 

do kręgli oraz Sali konferencyjnej. Zawodnicy 

rocznika 2004 - zajęli III miejsce, rocznik 

2004-2005 zajęli V oraz IV miejsce. 

Kilkudniowy pobyt był bardzo udany, 

zawodnicy wrócili z nowymi doświadczeniami 

oraz licznymi nagrodami.

(na)

Informacja na temat programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

wegetacyjnym, pryzmy lokalizuje się w innym 
miejscu. Lokalizację pryzmy oraz datę złożenia 
obornika w danym roku na danej działce rolnik 
zaznacza na mapie lub szkicu działki.
5) Nawozy naturalne przechowuje się w odległości 
większej niż 20 m od: studni, linii brzegu cieków 
i zbiorników. 
6) Jeśli rolnik na OSN posiada nadmierną ilość 
nawozów naturalnych w stosunku do rzeczywistej 
pojemności ich przechowywania lub >170 kg N/ha 
użytków rolnych, musi udokumentować, że nawozy 
usuwa w sposób nieszkodliwy dla środowiska - 
znalezienie odbiorcy, przekazanie potwierdzone 
umowami zbytu.
7) Pasze  soczys te  pr zechowuje  s ię  na  
zabezpieczonym przed wyciekami gruncie, 
w silosach, na płytach lub na podkładzie z foli 
i sieczki oraz pod przykryciem foliowym. Kiszonki 
składuje się w odległości ponad 20 m od linii brzegu 
wód powierzchniowych oraz źródeł i ujęć wody.
4. Przestrzeganie zasady nawożenia pól 
w terenie o dużym nachyleniu:
1) W przypadku działek o nachyleniu powyżej 10% 
zabiegi uprawowe należy wykonywać w kierunku 
poprzecznym do nachylenia stoku, o ile pozwala na 
to usytuowanie i powierzchnia działki.
2) Orkę należy wykonywać odkładając skiby 
w górę stoku. 
5. Ograniczenia nawożenia na glebach 
podmokłych, zalanych, zamarzniętych lub 
pokrytych śniegiem:
1) Nawozy stosuje się oraz rolniczo wykorzystuje 
ś c i ek i  na  g l eba ch  n i e  zamar zn i ę t y ch  
powierzchniowo.
2) Nie dotyczy to pierwszej wiosennej dawki 
nawozów azotowych na uprawach roślin ozimych na 
glebach zamarzniętych powierzchniowo jeżeli 
uzasadniają to względy agrotechniczne.
6. Przestrzeganie wymagań dobrej 
praktyki w pobliżu ścieków:
1) Rozsiewacze nawozów i opryskiwacze myje 
się oraz wodę z ich mycia rozlewa w odległości 
większej niż 20 m od brzegu zbiorników i cieków 
wodnych.

2) Wodopoje lokalizuje się poza zbiornikami 
i ciekami wodnymi.
7. Przestrzeganie dawek i sposobów 
nawożenia
1) Rolnicy prowadzą i przechowują rok po 
zakończeniu PD dokumentację wszystkich zabiegów 
agrotechnicznych, a w szczególności związanych 
z nawożeniem (termin, rodzaj, zastosowana dawka 
pod daną uprawę).
2) Do opracowania bilansu azotu i planu 
nawożenia zobowiązani są wszyscy rolnicy 
gospodarujący na powierzchni ponad 100 ha 
użytków rolnych na OSN. W tych gospodarstwach 
nie można stosować dawek większych niż 
wynikające z planu nawożenia.
3) Pozostali rolnicy, jeżeli nie wykonują planu 
nawożenia, stosują dawki nieprzekraczające 
maksymalnych dawek nawożenia azotem dla 
upraw w p lon ie  g łównym okreś lonych  
w rozporządzenia.
IV. Inne ważne informacje, wynikające 
z wprowadzenia Programu działań. 
1. Mimo zwiększenia  powier zchni  OSN 
zmniejszeniu uległy warunki wyłączające rolników 
z Programu RŚ. W gospodarstwach do 100 ha 
użytków rolnych na OSN nie ma żadnych ograniczeń 
w realizacji Programu RŚ, w tym także pakietu 
Rolnictwo zrównoważone; W przypadku 
gospodarstw gospodarujących na powyżej 100 ha 
użytków rolnych na OSN real izujących 
zobowiązanie pakietu Rolnictwo zrównoważone, 
płatność w ramach tego pakietu będzie wypłacana 
tylko do powierzchni nie przekraczającej 100 ha
2. Kontrolę realizacji i przestrzegania postanowień 
Programu działań prowadzi Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska w Poznaniu, na podstawie 
przepisów ustawy z 20.07.1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska w związku z art. 32 ustawy 
z 10.07.2007 r. o nawozach i nawożeniu.
3. Należy mieć na uwadze, że rolnicy korzystający 
z dopłat podlegają również kontroli prowadzonej 
pod tym względem przez ARiMR. 

(K.T.)

I. ZAŁOŻENIA
1. Program ma na celu usunięcie zarzutów 
formalnych, jakie Komisja Europejska wystosowała 
wobec Polski w związku z uchybieniami wobec 
prawa wspólnotowego.
2. Program obowiązuje na OSN i stanowi 
uzupełnienie przepisów obowiązujących w całym 
kraju.
3. Obowiązki  k ierowane do wszystk ich 
prowadzących działalność rolniczą na OSN - brak 
rejestrów gospodarstw.
4. Przesunięcie okresu obowiązywania wymogów 
wprowadzonych przez Program działań.
5. Wprowadzono słowniczek pojęć na potrzeby PD, 
na wniosek KE zmodyfikowano definicję nawozów 
naturalnych, wydłużono okres, kiedy nie wolno 
stosować nawozów.
II. CEL
Zapobieganie pogorszeniu stanu wód oraz poprawa 
stanu, w których pogorszenie już nastąpiło.
III. SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA CELU
1. Poprawa praktyki rolniczej poprzez:
1) Przestrzeganie okresów, dawek i sposobów 
nawożenia.
2) Właś c iwe  magazynowan i e  nawozów  
naturalnych, pasz soczystych oraz postępowanie 
z odciekami.
3) Przestrzeganie zasad nawożenia pól na terenie 
o dużym nachyleniu oraz w pobliżu cieków. 
4) Ograniczenie stosowania nawozów na glebach 
podmokłych, zalanych, zamarzniętych, pokrytych 
śniegiem.
2. Przestrzeganie n/w zasad nawożenia:
1) Nawożen ie  s t o su j e  s i ę  w  okre sa ch  
i w warunkach, gdy nie ma zagrożenia, że zawarte w 
nich składniki mineralne (szczególnie związki 
azotu) będą wymywane do wód gruntowych lub 
zmywane do wód powierzchniowych powodując ich 
zanieczyszczenie.
2) Nawozy naturalne i organiczne stosuje się na 
gruntach ornych od 1.03 do15.11.
3) Nawozy naturalne płynne na łąkach 
i pastwiskach stosuje się od 1.03 do15.08.
4) Nawozy naturalne stałe stosuje się: na łąkach od 

.03 do 30.11, na pastwiskach od 1.03-do 15.04 i od 
15.10 do 30.11.
5) Wskazane w pk-cie 2 ograniczenie nie dotyczy 
producentów buraków i kukurydzy, którzy zawarli 
kontrakt na ich dostawę po 15 listopada. 
6) Przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym i przy 
wypasie kwaterowym stosuje się obniżoną dawkę 
azotu w ilości do 85 kg N/ha/rok z nawozów 
p łynnych natura lnych bezpośrednio po 
wypasie/pokosie , nie później niż do 15.08.
7) Nawożenia nie stosuje się przez cały rok na 
glebach nieuprawianych, w tym na ugorach.
3. Przestrzeganie n/w warunków 
przechowywania nawozów maturalnych 
oraz postępowania z odciekami:
1) Płynne nawozy naturalne należy przechowywać 
w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do 
gruntu i wód.
2) Należy zapewnić pojemność zbiorników do 
przechowywania gnojówki i gnojowicy oraz 
możliwość gromadzenia i przechowywania 
obornika, przez okres, w którym rolnicze ich 
wykorzystanie nie jest możliwe - co najmniej 6-
miesięcy. 
3) Obornik należy przechowywać w sposób 
zabezpieczający przed przenikaniem odcieków do 
wód lub do gruntu lub, w przypadku utrzymywania 
zwierząt na głębokiej ściółce, w budynku 
inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu. 
Obecny program nie wymaga stosowania tylko 
betonowych płyt obornikowych. W tym celu możliwe 
jest składowania obornika w każdych innych 
szczelnych miejscach, w sposób umożliwiający 
zebranie odcieków i zabezpieczenie ich przed 
przedostawaniem się do gruntu.
4) W okresie od 1.03 do 31.10, jednak nie dłużej 
niż przez 12 tygodni, dopuszcza się jednokrotne 
złożenie obornika na pryzmie bezpośrednio na 
gruncie. Pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami 
terenu, w odległości większej niż 20 m od linii 
brzegu wód powierzchniowych, na terenach 
o spadku do 3%, niepiaszczystych i niepodmokłych. 
W przypadku potrzeby ponownego złożenia 
obornika na pryźmie w kolejnym sezonie 
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Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana 

bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do 

ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Dzieci legitymujące się orzeczeniem 

o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

n iepełnosprawnośc i ,  po os iągnięc iu 

odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują 

Kartę na okres ważności orzeczenia.   

Karta oferuje system zniżek oraz 

dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą 

korzystać z katalogu oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej czy transportowej na terenie 

całego kraju.

D z i ę k i  K a r c i e  o s o b y  z  r o d z i n  

wielodzietnych mogą korzystać m.in. 

z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe - 

rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na 

bilety jednorazowe oraz 49 proc. na 

miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych 

- 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla 

rodziców i małżonków rodziców oraz 

darmowych wstępów do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje 

publiczne, ale również przedsiębiorcy 

prywatni. Przystępując do programu zyskują 

prawo do posługiwania się znakiem 

„Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej 

Rodziny”. Wykaz zniżek dostępnych 

w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny 

na stronie  internetowej. Interesujące nas 

zniżki można wyszukać też na interaktywnej 

mapie.

Na terenie Gminy i Miasta Witkowo Kartę 

Dużej Rodziny obsługuje Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie 

ul. Polna 4a w godzinach urzędowania.

Z a c h ę c a m y  r ó w n i e ż  p o d m i o t y  

gospodarcze, handel i usługi z terenu naszej 

gminy do przystąpienia do programu jako 

partnerzy, w tym celu należy ze strony 

internetowej Karta Dużej Rodziny - zostań 

partnerem Karty Dużej Rodziny pobrać 

wniosek, wypełnić go i przesłać do  

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 61-713 

Poznań lub e-mali awerbicka@pozn 

an.ow.gov.pl. Kontakt Agnieszka Werbicka-

Michalak tel. 61 854-12-40.

(na)

„Promyk” w Skorzęcinie
W dniu 3.09.2015 r. Zarząd Koła „PROMYK” zorganizował spotkanie 
kulturalno - integracyjne „POŻEGANIE LATA”. Zaproszonych gości i wszystkich 
przybyłych powitał Prezes Ludwik Rajzel. 

W spotkaniu udział wzięli między innymi, 

Poseł na Sejm RP pan Tadeusz Tomaszewski, 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

w Rodzinie pani Elżbieta  Pilarczyk, Kierownik 

Działu ds. Niepełnosprawnych pani Hanna 

Łęga, Burmistrz GiM Witkowo pan Krzysztof 

Szkudlarek, Przewodniczący Rady Miejskiej 

pan Piotr Jóźwik. W spotkaniu udział wzięło 

131 osób z Oddziału „PROMYKA” oraz 

z zaprzyjaźnionego Koła Emerytów 

i Rencistów z Wrześni.
(B.M.)
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Wiadomości szkolno - przedszkolne z Mielżyna

Powitanie ze szkołą

1 września 2015 r. uczniowie, 

przedszkolaki, nauczyciele, pracownicy oraz 

rodzice przywitali nowy rok szkolny 

2015/2016. Po mszy świętej wszyscy 

zebrali się w Sali gimnastycznej. Dyrektor 

szkoły powitała wszystkich zebranych. 

N a u k ę r o z p o c z ę ł o  2 6 4  u c z n i ó w  

i przedszkolaków. Do grona nauczycieli 

dołączyła p. Ilona Musidlak, która będzie 

uczyła religii. Również w przedszkolu mamy 

nowego nauczyciela, jest nią p. Elżbieta 

Skudzawska, a pomagać jej będzie p. Marika 

Wróbel.

Złożono także gratulacje i życzenia 

d w ó m  p a n i o m .  Ty t u ł  n a u c z y c i e l a  

dyplomowanego podczas wakacji uzyskała 

p. Monika Czarnecka - Schelenz oraz 35 lecie 

pracy obchodziła p. Henryka Gadzińska.

VI Turniej Orlika o puchar premiera

Dnia 8 września 2015 r. przedstawiciele 

UKS naszej szkoły wzięli udział w VI turnieju 

Orlika o puchar premiera RP. Na witkowskim 

Orliku chłopcy z I Gimnazjum rywalizowali 

z kolegami z innych szkół. Zajęli II miejsce 

ulegając gimnazjalistom z Powidza.

Powakacyjne spotkanie 

2 września 2015 r uczniowie kl.II i III 

Gimnazjum zorganizowali biwak na powitanie 

nowego roku szkolnego. Wszyscy ciekawi 

wakacyjnych przygód miło spędzili czas 

w gronie dawno niewidzianych kolegów 

i koleżanek.

Dbamy o zęby

12 września to Światowy Dzień Higieny 

Jamy Ustnej. Aby uczcić ten dzień przybyła do 

klas 1a i 1b oraz przedszkolaków pani 

dentystka Agnieszka Potaś - Ogorzała. Dzieci 

uczestniczyły w lekcji na temat higieny jamy 

ustnej, poznały zasady szczotkowania zębów. 

Dowiedziały się także jakie rodzaje zębów 

mamy i dlaczego o nie wszystkie trzeba dbać 

już od najmłodszych lat. Pani stomatolog 

przejrzała ząbki , dzieci mogły przez chwilę 

poczuć się jak w prawdziwym gabinecie. 

Na zakończenie umyły zęby i przeczytały 

książeczkę.

Spotkanie z muzyką

10 września 2015 r. przedszkolaki z gr 3 

miały niecodzienne zajęcia. A to za sprawą 

praktykantki p. Ani, która salę przedszkolną 

zamieniła w salę koncertową. Był pokaz 

instrumentów, gra na gitarze oraz wykonanie 

własnej piosenki o grupie starszaków. Dzieci 

także próbowały śpiewać oraz przygrywać na 

własnoręcznie wykonanych z p. Anią 

grzechotkach.

Rozwijamy talenty plastyczne

Uczniowie kl. 1b już w przedszkolu 

pokazali, iż mają talent plastyczny 

zdobywając wyróżnienia i  nagrody 

w konkursach na różnych szczeblach. W tym 

roku szkolnym będą nadal rozwijać talenty na 

zajęciach Koła Artystycznego - W świecie 

sztuki. Na pierwszym spotkaniu poznały co to 

jest portret i wykonały prace na ogólnopolski 

konkurs po tytułem „Portret”. Można było 

podziwiać kowboja, murzynka Bambo oraz 

hinduskę. Do drugiego konkursu pastelami 

wykonały prace nt „Wymarzone wakacje”. 

Czekamy na wyniki!!
(E.P.)

6 punktów w 4 meczach Vitcovii
Poznańska klasa okręgowa - wschód

Dwie porażki (z TPS Winogrady Poznań i 1920 Mosina) i dwa zwycięstwa  
(z Wielkopolska Komorniki i Spójnia Strykowo) taki bilans zanotowali na swym 
koncie piłkarze Vitcovii w rundzie jesiennej. 

Po 4 kolejkach tabela wyników przedstawia się następująco:

(D.R.)



   9-2015   9-2015  str. 12str. 12

NOWE ZASADY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW  ORAZ WYKONYWANIA CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH  W OBRĘBIE KORONY DRZEWA

Dnia 28 sierpnia 2015 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o ochronie 
przyrody dotyczące usuwania drzew i krzewów oraz zasad cięć pielęgnacyjnych 
w obrębie korony drzewa, które wprowadza art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 
2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2015 roku poz.1045).

Na usunięcie drzewa lub krzewu wymagane jest 
zezwolenie, w którym ustala się opłatę (jeżeli jest 
wymagana) za usunięcie drzewa lub krzewu oraz 
termin usunięcia, przesadzenia lub posadzenia 
innych drzew lub krzewów.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu 
z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie 
dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - 
wojewódzki konserwator zabytków.

Zezwolenie wydane jest na wniosek posiadacza 
nieruchomości (za zgodą właścic iela tej 
nieruchomości) oraz właściciela urządzeń 
związanych z przesyłem tj. urządzeń do 
doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, 
gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych 
urządzeń (jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają 
funkcjonowaniu tych urządzeń). Zgoda właściciela 
nieruchomości nie jest wymagana w przypadku 
wn io sku  z ł ożonego  p r zez  spó łdz i e l n i ę  
mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której 
właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością 
wspólną zarządowi, zarządcę nieruchomości będącej 
własnością Skarbu Państwa, użytkownika 
wieczystego lub posiadacza nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób 
zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, 
właścicieli budynków lub lokali niebędących 
członkami spółdzielni oraz osoby niebędące 
członkami spółdzielni, którym przysługują 
spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd 
wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, 
o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając 
co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. 
Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 
12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Wniosek o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzewa lub krzewu musi zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę 
posiadacza i właściciela nieruchomości albo 
właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 
1 Kodeksu cywilnego;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym 
władania nieruchomością albo oświadczenie 
o posiadanym prawie własności urządzeń, o których 
mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest 
wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu 
informacji, w przypadku usuwaniu drzew przez 
spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę 
mieszkaniową;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 

130cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio 

poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty 

krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego 

usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie, czy 
usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej;

8) rysunek, mapę albo wykonany przez 
pro jektanta  pos iada jącego odpowiedn ie  
uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania 
działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, 

dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające 
usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do 
granic nieruchomości i obiektów budowlanych 
i s tn ie jących lub projektowanych na te j  
nieruchomości;

9) projekt planu wykonany w formie rysunku, 
mapy lub projektu zagospodarowania działki lub 
terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub 
odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu 
i planowanym terminie wykonania:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako 
posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie 
mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub 
o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia 
usuwanych krzewów, stanowiących kompensację 
przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane.
Zezwolenie o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzewa lub krzewu nie będzie wymagane na 
usuwanie m. in:

1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością 

pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem 
rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych 
roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym 
drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm 
nie przekracza:

a) 35cm - w przypadku topoli, wierzb, 
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, 
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego,

b) 25cm - w przypadku pozostałych gatunków 
drzew;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem 

rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań 
wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych 
parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu 
ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań 
ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 
2000;

7) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki 
ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby 
ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom 
w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

8) drzew lub krzewów stanowiących złomy 
(drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, 
którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania 
czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy 
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, 
lub katastrofie budowlanej) lub wywroty (drzewo 
lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników 
naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu 
lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofie 
budowlanej) usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki 
Sił Zbrojnych RP, właścicieli urządzeń, o których 
mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców 
dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne 
lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne 
podmioty działające w tym zakresie na zlecenie 
gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu 
oględzin przez organ właściwy do wydania 

zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, 
potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią 
złom lub wywrot;

9) drzew lub krzewów należących do gatunków 
obcych, określonych w przepisach odrębnych.

W przypadkach prowadzenia akcji ratowniczej 
i usuwania drzew lub krzewów stanowiących złomy 
lub wywroty, podmiot w terminie 30 dni od dnia 
usunięcia drzewa lub krzewu będzie musiał 
przekazać, do właściwego organu ochrony przyrody, 
informację o terminie, miejscu i przyczynie ich 
usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni 
usuniętych krzewów, a także dokumentację 
fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub 
krzew. W przypadku usuwania drzew lub krzewów 
stanowiących złomy lub wywroty, osoby lub inne 
podmioty zgłaszają do właściwego organu ochrony 
przyrody zamiar usunięcia takich drzew lub 
krzewów. Następnie przeprowadzone zostaną 
w terenie oględziny drzew lub krzewów 
i sporządzony odpowiedni protokół potwierdzający, 
że drzewa lub krzewy stanowią złomy lub wywroty.

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za 
usunięcia drzewa lub krzewu. Opłata za usunięcie 
drzewa ustalana będzie na podstawie stawki 
zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 
130cm i od tempa przyrostu pnia poszczególnych 
gatunków drzew oraz współczynników różnicujących 
stawki w zależności od lokalizacji drzewa. Opłata za 
usunięcie krzewu ustalana będzie na podstawie 
stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego 
p o w i e r z c h n i  p o k r y t e j  k r z e w a m i  o r a z  
współczynników różnicujących stawkę w zależności 
od lokalizacji krzewu. W przypadku naliczenia 
opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz 
uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie 
drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub 
krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, 
organ właściwy do wydania zezwolenia odracza 
termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 
lat od dnia upływu terminu wskazanego 
w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie 
nasadzeń zastępczych.

Nie będzie pobierana opłata za usunięcie:
1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest 

wymagane zezwolenie;
2) drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba 

fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest 
związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na 
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków;

4) drzew lub krzewów, które zagrażają 
bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących 
obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu 
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 
cywilnego (tj. urządzeń służących do doprowadzania 
lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii 
elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń);

5) drzew lub krzewów, które zagrażają 
bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego 
albo bezpieczeństwu żeglugi;

6) drzew lub krzewów w związku z przebudową 
dróg publicznych lub linii kolejowych;

7) drzew, których obwód pnia mierzony na 
wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 75cm - w przypadku topoli, wierzb, 
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, 
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego,

b) 50cm - w przypadku pozostałych gatunków 
dr zew -  w ce lu  pr zywrócenia gruntów 
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do 
innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem 
terenu, określonym w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8) krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, 
w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu;

9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami 
pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach 
zieleni;

10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie 
rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych 
od posiadacza nieruchomości;

11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na 
wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, 
nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli 
zostaną zastąpione w najbliższym sezonie 
wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika 
z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów 
objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk 
przyrodniczych;

13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest 

związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków 
naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem 
urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów 
wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej 
w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania 
tych urządzeń.

Zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie 
przyrody, prace w obrębie korony drzewa nie mogą 
prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze 
przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się 
w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na 
celu usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, 
utrzymywanie uformowanego kształtu korony 
drzewa lub wykonanie specjalistycznego zabiegu 
w celu przywróceniu statyki drzewa. Zabieg 
w obrębie korony drzewa wykonuje się na podstawie 
dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej,

wskazującej na konieczność przeprowadzenia 
takiego zabiegu, którą przechowuje się przez okres 
5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wymierzy 
administracyjną karę pieniężną za:

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego 
zezwolenia;

2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody 
posiadacza nieruchomości;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4)  uszkodzen ie  dr zewa spowodowane 

wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.
Kara w przypadku w/w. pkt 1-3 ustalana będzie w 

wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa 
lub krzewu, a w przypadku w/w. pkt 4 - w wysokości 
0,6 opłaty za usunięcie drzewa. W przypadku 
usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo 
nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub 
wywrotu, kara będzie obniżana o 50%. W przypadku 
usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo 
uszkodzen ia  dr zewa w oko l i cznośc iach  
uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie 
będzie wymierzana kara. Organ może umorzyć 50% 
wymierzonej kary osobom fizycznym, które na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej usunęły lub zniszczyły drzewo lub 
krzew albo uszkodziły drzewo, w przypadku gdy 
osoby te nie są w stanie uiścić kary w pełnej 
wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania 
koniecznego dla siebie i rodziny, jeżeli dochód 
miesięczny na jednego członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza 50% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w danym roku.

(P.J.)
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BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż

1. Lokalu mieszkalnego nr 3, położonego 
w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 

2 2, o powierzchni użytkowej 46,53 m wraz 
z udziałem w wysokości 7352/33086 
w częściach wspólnych nieruchomości i prawie 
współwłasności działki gruntu oznaczonej 
geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha. 
Lokal usytuowany jest na parterze budynku 
mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni, WC, 
przedpokoju oraz dwóch pomieszczeń 

2gospodarczych o powierzchni 17,07m  
2  i 9,92m . Nieruchomość posiada uregulowany 

stan prawny, opisany w księdze wieczystej 
nr KN1S/00022686/9.

Cena wywoławcza wynosi 
40.000,00 zł netto
Wadium wynosi 8.000,00 zł 
2. Lokalu mieszkalnego nr 2, położonego 

w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 
2 2, o powierzchni użytkowej 42,20 m wraz 

z udziałem w wysokości 10724/33086 
w częściach wspólnych nieruchomości i prawie 
współwłasności działki gruntu oznaczonej 
geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha. 
Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku 
mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni, 
łazienki z WC, przedpokoju oraz pomieszczenia 

2gospodarczego o pow. 18,20m  oraz 
2  pomieszczenia strychowego o pow. 46,84m .

Nieruchomość posiada uregulowany stan 
prawny, opisany w księdze wieczystej 
nr KN1S/00022686/9.

Cena wywoławcza wynosi 
40.000,00 zł netto
Wadium wynosi 8.000,00 zł 
Sprzedaż lokali na podstawie art. 43 

ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 
2004r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, 
poz. 1054 ze zm.) jest zwolniona 
z podatku VAT.

Nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną 
geodezyjnie nr 1261/1 usytuowana jest 
w centralnej strefie miasta wpisanej do rejestru 
zabytków województwa wielkopolskiego 
tworzącej historyczny układ urbanistyczny 
Witkowa pod nr 693/Wlkp/A, na terenie 
n i e o b j ę t y m  m i e j s c o w y m  p l a n e m  
zagospodarowan ia  p r ze s t r zennego .  
W obowiązującym studium uwarunkowań 
i k i e r u n k ó w  z a g o s p o d a r o w a n i a  
przestrzennego Gminy Witkowo, działka 
oznaczona jest symbolem A_R - teren 
wielofunkcyjnej zabudowy w obszarze miasta. 
W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony 
symbolem B - tereny mieszkaniowe. Budynek, 
w którym położone są lokale wpisany jest do 
gminnej ewidencji zabytków Gminy Witkowo. 

P r z e t a r g  o d b ę d z i e  s i ę  2 2  
00 października 2015r o godz.12

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 
w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 
w sali nr 1.

1. Nieruchomości stanowiące przedmiot 
przetargu nie są obciążone ograniczonymi 
prawami rzeczowymi, nie stanowią przedmiotu 
jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód 

prawnych w rozporządzaniu nimi.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu 

jest wniesienie gotówką wadium (z podaniem 
numeru lokalu) w kasie znajdującej się 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie lub na 
konto Urzędu w GBW Konin ( BS Witkowo) nr 
43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 
w terminie do dnia 19 października 2015r.

3. Uczestnicy przetargu w dniu 
przetargu winni okazać:

- osoby fizyczne - dowód potwierdzający 
tożsamość ( dowód osobisty lub paszport), 

- osoby prawne - aktualny wypis 
z właściwego rejestru oraz umocowanie do 
zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz 
osoby prawnej,

- małżonek zamierzający samodzielnie 
licytować nieruchomość nabywaną do majątku 
wspólnego - pełnomocnictwo współmałżonka 
obejmujące zgodę na licytacje.

 - dowód wpłaty wadium,
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, 

który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na 
poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną 
zwrócone niezwłocznie po zakończeniu 
przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni od 
zamknięcia przetargu na wskazane konto 
bankowe. Wadium uznaje się za 
w n i e s i o n e ,  j e ż e l i  w p ł y n ę ł o  
w wyznaczonym terminie na rachunek 
Gminy Witkowo. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy.

 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu, z tym, że ono nie może wynosić 
m n i e j  n i ż  1 %  c e n y  w y w o ł a w c z e j  
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych.

6. Wybrany nabywca zobowiązany jest do 
uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed 
zawarciem aktu notarialnego.

7. Koszty związane z zawarciem aktu 
notarialnego oraz ujawnieniem praw własności 
w księdze wieczystej ponosi nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
n i e r u c h o m o ś c i  n i e  p r z y s t ą p i  b e z  
usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu 
organizator może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

9 .  S z c z e g ó ł o w y c h  i n f o r m a c j i  
o nieruchomościach będących przedmiotem 
sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 
pok. nr 15, tel. (61) 477-81-94, wew. 13.

 10. Lokale mieszkalne można oglądać 
po uprzednim uzgodnieniu terminu 
z pracownikiem Urzędu GiM Witkowa 
tel. 61 4 778-194 wew. 13.

Burmistrz GiM Witkowo
/-/Krzysztof Szkudlarek

Katalog Firm
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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) 

tel. kom. 512 910 745 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 e-mail: info@witkowo.pl

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35), e-mail: kierownikusc@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) 

tel. kom.  505 325 590, e-mail: sport@witkowo.pl

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) e-mail: rada@witkowo.pl

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) tel. kom.  505 352 591, 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 w Witkowie tel. 61 4779 277 

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

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo tel. 61 4778 162

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

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28), 797 501 687, 61 679 15 03 

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

Dane kontaktowe

HDK WITKOWO
Zaprasza na akcje poboru krwi, które odbędą się w 2015 roku:

12 września i 12 grudnia od godz.8:30 w sali OSP Witkowo

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Witkowo

Porady prawne obejmują różne dziedziny prawa, w tym prawa: pracy, spadkowego, 
rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, bankowego, konsumenckiego oraz ubezpieczeń 
społecznych.

Z porady prawnej będzie można skorzystać w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 
18,oo do 20,oo w Świetlicy Terapeutycznej w Witkowie przy ulicy Sportowej 15 (korty tenisowe).

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady powinny w miarę możliwości zabrać ze sobą 
dokumentację dotyczącą ich spraw, co pozwoli na dokładniejsze zapoznanie się z problemem.

Burmistrz Gminy i Miasta 
Krzysztof Szkudlarek

Informuję, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad 
prawnych, których udziela radca prawny Pan Łukasz Reselski 
(przerwa wakacyjna do 4 września).

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI PSÓW

Przypomina się, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy i Miasta Witkowo, przyjętym Uchwałą Nr XXII/212/2012 Rady 
Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku (tekst jednolity Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego z 2014 roku poz. 5711), do obowiązków właścicieli psów 
należy m. in. natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez 
zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, 
terenach zielonych, itp. 

Nieczystości te należy umieszczać 
w specjalnie przeznaczonych do tego rodzaju 
odpadów koszy ulicznych lub w innych 
koszach ulicznych przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych. Obowiązek 
ten nie dotyczy osób niewidomych 
i korzystających z psów przewodników.

Ponadto do obowiązków właścicieli 
utrzymujących zwierzęta domowe należy 
stały i skuteczny dozór, nie wprowadzanie 
zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, 
z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla 
zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., 
postanowienie to nie dotyczy osób 
niewidomych, korzystających z pomocy psów 
przewodników, nie wprowadzanie zwierząt 
domowych na tereny placów gier i zabaw, 
piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, boisk 
szkolnych, ogródków przedszkolnych oraz na 

inne tereny objęte zakazem na podstawie 
odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi 
dopuszczalne jest wyłącznie na terenach 
zielonych do tego przeznaczonych, tylko 
w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość 
sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, 
postanowienie to nie dotyczy psów ras 
uznawanych za agresywne. Zwolnienie przez 
właściciela nieruchomości psów ze smyczy na 
terenie nieruchomości może mieć miejsce 
w sytuac j i ,  gdy nieruchomość jest  
zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej 
opuszczenie przez zwierzę i wykluczający 
dostęp osób trzecich oraz odpowiednio 
oznakowana w widocznym miejscu tabliczką 
ze stosownym ostrzeżeniem.

/-/ Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy 
Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie informuje, że od dnia 14 września 2015 roku 
można skorzystać z pomocy psychologa.

Ustala się następujące miejsca i terminy udzielanych porad:
�Budynek Oświatowy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich (I piętro - gabinet pielęgniarki)
�szkoła gimnazjalna - w każdy poniedziałek, w godz. 16,oo - 18,oo
�Szkoła Podstawowa w Witkowie im. Lotnictwa Polskiego przy ul. Czerniejewskiej 14 
(parter, pokój psychologa szkoły) 
�szkoła podstawowa - w każdy czwartek, w godz. 15,oo - 17,oo

Pomoc psychologa
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Dożynki Gminne Witkowo - 2015 

Obchody święta plonów rozpoczęły się od wysłuchania Hejnału Witkowa. Ksiądz 

Proboszcz Stanisław Goc poświęcił i wprowadził do kościoła delegacje z wieńcami 

dożynkowymi. Uroczysta Msza Święta Dziękczynna w Kościele p w. Św. Mikołaja 

w Witkowie odprawiona została przez Proboszcza Witkowskiej Parafii ks. 

Stanisława Goca, a homilię wygłosił ks. Kazimierz Murawa z Kazachstanu.

Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, 
Poczty Sztandarowe, licznie przybyli 
mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo, Zespół 
Pieśni i Tańca „STRZECHA” z Trzemeszna, 
Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”, „ Kapela 
Odjazdowa” z Witkowa, przedstawiciele 
lokalnej prasy.

Kolejnym punktem uroczystości było 
przekazanie przez Starostów Dożynek Panią 
Ewę Jastr zębską oraz Pana Marka 
Kuczyńskiego na ręce Burmistrza Krzysztofa 
Szkudlarka oraz Proboszcza ks. Stanisława 
Goca, chleba upieczonego z tegorocznych 
p lonów pr zez Gminną Spółdz ie ln ię  
„Samopomoc Chłopska” z Witkowa. Jak każe 
tradycja otrzymanym chlebem podzielili się 
z zebranymi.

Na zakończenie części oficjalnej głos 
zabrali zaproszeni goście składając rolnikom 
gratulacje i życzenia. Wśród składających 
życzenia byli: Posłowie na Sejm RP Paweł 
Arndt, Tadeusz Tomaszewski, Zbigniew Dolata, 
Senator RP Piotr Gruszczyński,  Radny Rady 
Powiatu Gnieźnieńskiego Telesfor Gościniak 
oraz Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego 
Jerzy Berlik.

Wśród zespołów, które umilały czas 
znalazły się m.in. Orkiestra Dęta ze Strzelna, 
Zespół  P ieśn i  i  Tańca „STRZECHA” 
z Trzemeszna, występ grupy „Bez Grosza”, 
Kapela Odjazdowa z Witkowa oraz Zespół 
Śpiewaczy „MY MŁODZI”.

Nagrodzono również najpiękniejsze 
wieńce dożynkowe. Wybór nie był łatwy, 
ponieważ każdy z wieńców był okazały 
i misternie wykonany.

W wyniku prac Komisja w składzie: 
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Jórga, 
członkowie: Małgorzata Łączna, Honorata 
Glanc, Marian Łukowski, Adolf Pławczyk, 
Przedstawiciel firmy INRER - VAX ze Żnina, 
postanowiła wyróżnić i nagrodzić następujące 
wieńce dożynkowe: I miejsce wieniec 
dożynkowy z Sołectwa Wiekowo - 500 zł, II 
miejsce wieniec dożynkowy z Sołectwa 
Małachowo Złych Miejsc - 400 zł, III wieniec 
dożynkowy z Sołectwa Gorzykowo - 300 zł. 
Pozostałe wieńce biorące udział w konkursie 
wyróżniono kwotą w wysokości 150 zł.

Następnie na scenę poproszono Senatora 

wykonanych inwestycji w ostatnich latach. 
Dzisiejsze święto, dzisiejsze dożynki są bardzo 
ważnym świętem dla naszej całej, witkowskiej 
społeczności. Rangę tych dożynek podnosi 
obecność z nami wszystkimi naszych gości 
i zespołów, które niebawem wystąpią na 
scenie”.

Po słowach skierowanych do rolników, 
Burmistrz powitał wszystkich zgromadzonych 
oraz zaproszonych gości, wśród których 
znaleźli się m.in.: Paweł Arndt Poseł na Sejm 
RP, Zbigniew Dolata Poseł na Sejm RP, Tadeusz 
Tomaszewski Poseł na Sejm RP, Jacek 
Kwiatkowski - Poseł na Sejm RP Piotr 
Gruszczyński Senator RP, Jerzy Berlik 
Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego, 
Kr ys tyna  Żok ,  Te le s fo r  Goś c in iak ,  
A n d r z e j K w a p i c h  R a d n i  R a d y  
Powiatu Gnieźnieńskiego, Piotr Jóźwik 
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Radni 
Rady Miejskiej w Witkowie, Stanisław Goc 
Proboszcz Parafii p w. św. Mikołaja w Witkowie, 
ppłk. mgr. inż. Jacek Liszewski Szef Sztabu 33. 
Bazy Lotnictwa Transportowego, płk. pilot 
Marek Ławicki Szef Szkolenia 3. Skrzydła 
Lotnictwa Transportowego, Mariusz Masłowski 

Komendant Komisariatu Policji w Witkowie, 
Grzegorz Barański Prezes OSP w Witkowie, 
Adam Rydlewicz -  Dyrektor Banku 
Spółdzielczego, Marek Biadasz - Prezes 
Spółdzielni Kółek Rolniczych, Stanisław 
Rajkowski Dyrektor OKSiR, Tomasz Nowak -
Kierownika ZGK, Dyrektorzy placówek 
oświatowo-kulturalnych, Bernadetta Nowak, 
Urszula Potaś, Marian Łukowski, Ewa 
Skrzypska, Wiesława Gąsiorowska, Ludwik 
Rajzel - Prezes Stowarzyszenia Rekreacyjno-
Kulturalnego „PROMYK”, Stanisław Skweres - 
Prezes Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, Edmund Rybarczyk i Ireneusz 
Pieróg - Prezesów Rodzinnych Ogródków 
Działkowych, Jan Nowak Prezes Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego, Ryszard 
Nowakowski- Prezes Koła Pszczelarzy 
w Wi tkow i e ,  Ka ta r zyna  Jó rga  ze  
Stowarzyszenia „Światowid”, delegacje 
z wieńcami, rolnicy, Sołtysi, Przewodniczący 
Zarządów Osiedli, Prezesi Kółek Rolniczych, 
Przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywnych 
Kobie t  z  Małachowa Z łych Mie j s c ,  

pracy rolników. Ziemia, która jest warsztatem 
pracy rolnika rodzi i karmi. Ziemia 
pozostawiona bez opieki nie daje plonów, 
jednak Ziemia pielęgnowana jest naszym 
żywicielem i my dzisiaj chylimy czoła przed 
wszystkimi, którzy tę Ziemię uprawiają. 
Poziom gospodarstw w naszej Gminie dzięki 
Waszej wielkopolskiej gospodarności, 
zaradności, dzięki etosowi pracy jest bardzo 
wysoki. Przewyższa on poziom innych 
regionów Polski. Musimy powiedzieć, że 
rzadko zdarza się, aby pogoda w pełni 
odpowiadała rolnikom. Często rolnik musi 
zmagać się bądź ze suszą, bądź z obfitymi 
opadami deszczu i tak samo jest też w tym 
roku. Przyroda niejako pokazuje jak człowiek 
jest bardzo zależy od sił natury. Można 
powiedzieć, że w tym roku zbiory rzepaku, 
zbóż  by ły  s to sunkowo dobre ,  a l e  
kilkutygodniowa susza spowodowała, że 
jednak zbiory kukurydzy, roślin okopowych 
będą dużo niższe, a to przełoży się na sytuację 
finansową gospodarstw i w wielu przypadkach 

pozbawi je możliwości realizacji inwestycji. My 
jako samorząd traktujemy naszą Gminę też 
jako wspólne gospodarstwo. Razem 
podejmujemy decyzje, podejmujemy 
działania, które mają służyć poprawie życia 
naszych mieszkańców. Ważne jest, żeby 
samorząd rozumiał potrzeby mieszkańców 
i my doskonale zdajemy sobie sprawę 
z potrzeb inwestycyjnych, stąd też bardzo dużo 

Podczas uroczystej  mszy świętej 
z udziałem mieszkańców, rolników, władz 
Gminy oraz zaproszonych gości, zgromadzeni 
podziękowali za tegoroczne zbiory i kolejny 
rok owocnej pracy. Po nabożeństwie barwny 
korowód dożynkowy, który prowadziła 
Orkiestra Dęta ze Strzelna przeszedł ulicami 
miasta na Plac Targowy, gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości dożynkowych.

Uroczystości obrzędowe święta plonów 
rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania Roty. 
Następnie głos zabrał gospodarz dożynek, 
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof 
Szkudlarek, który w swoim przemówieniu 
podkreślił że, „dożynki to czas dziękczynienia 
Stwórcy za plony, to czas świętowania 
zakończenia zbiorów. Dzisiaj myślimy o 
rolnikach bo to przecież chleb, który od 
wieków jest produkowany przez mieszkańców 
wsi, daje nam wszystkim podstawy do 
egzystencji. Ten pachnący dorodny bochen 
chleba, upieczony z tegorocznego ziarna jest 
symbolem tegorocznych zbiorów. Te dorodne, 

piękne, misternie wykonane wieńce 
przyniesione przez delegacje poszczególnych 
sołectw potwierdzają zakończenie żniw. W tym 
momencie chcę w imieniu wszystkich tutaj 
obecnych powiedzieć wszystkim rolnikom 
jedno, ale jakże ważne słowo: dziękujemy 
Wam za to. Dzisiaj uroczyście świętujemy 
plony Ziemi Witkowskiej, jednocześnie 
podsumowujemy efekty całorocznej trudnej 
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Bukowski - Szymon Kugiejko Poznań, 
II miejsce Kamil Kabaciński - Marek Kowalczyk 
Trzemeszno, III miejsce Mateusz Tomaszewski - 
Mateusz Samojeden Gniezno. Wyróżnieni 
otrzymali nagrody rzeczowe w postaci 
zaproszenia na kręgle, siłownię, bony do 
wykorzystania w hurtowni sportowej oraz 
puchary.

W trakcie obrzędów dożynkowych nie 
zabrakło zawodów strzeleckich LOK z broni 
pneumatycznej. Zawodników oceniała Komisja 
w składzie: Bogusław Mołodecki, Roman Bąk, 
Henryk Fligier. Medale w kategorii junior 
zdobyli: I miejsce Dawid Ławniczak pkt. 7/50, 
II miejsce Oskar Olszewski pkt. 13/50, 
III miejsce Igor Olszewski pkt. 7/50. Puchary 
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 
w kategorii kobiet zdobyły: I miejsce Aneta 
Kołodziejak pkt. 31/50, II miejsce Lucyna 
Mikołajewska 28/50, III miejsce Renata 
Olejniczak 26/50. Puchary Burmistrza Gminy 
i Miasta Witkowo w kategorii panów 
zdobyli: I miejsce Mariusz Petelski pkt. 33/50, 
II miejsce Leszek Mikołajewski pkt.33/50, 
III miejsce Daniel Kołodziejak pkt.28/50. 

Wyróżnienia wręczali Burmistrz Krzysztof 
Szkudlarek oraz jego Zastępca Marian 
Gadziński.

Obchodom tegorocznych dożynek 
towarzyszyło również wiele innych atrakcji, 
jak m.in.: wystawa Modelarni „Sokół”, 
wystawa maszyn rolniczych, płodów rolnych, 
warzyw i kwiatów, park zabaw dla 
najmłodszych, wystawa pszczelarska czy 
stoiska ze specjałami wiejskiej kuchni.

Święto dożynkowe zakończyło się zabawą 
taneczną, podczas której mieszkańcy do 
późnych godzin nocnych bawili się przy 
muzyce zespołu „DUET”.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania wszystkim sponsorom, i tym 
którzy przyczynili się do organizacji 
tegorocznych dożynek, a także wszystkim 
obecnym na uroczystości za kultywowanie 
tradycji dożynkowej.

(M.T.)

RP Pana Piotra Gruszczyńskiego i Burmistrza 
Gminy i Miasta Witkowo Krzysztofa 
Szkudlarka o wręczenie Odznak Honorowych 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „ Zasłużony 
dla rolnictwa”. Odznaki otrzymali: Stanisław 
Olszewski z Ostrowitego Prymasowskiego, 
Franciszek Wędzikowski z Mąkownicy, 
Mieczysław Janicki z Witkowa i Leszek 
Lutomski z Kamionki.

Gwiazdą uroczystości dożynkowych był 
Zespół „MAXEL”, który swoim występem 
wywołał duży aplauz wśród publiczności. 
Znane piosenki wprowadziły mieszkańców 
w taneczny nastrój.

O godzinie 18,00 po wyróżnieniach 
przystąpiono do rozlosowania głównych 
nagród w trzech loteriach fantowych. 
Tegoroczny dochód z loterii fantowej został 
przekazany na operację serca mieszkanki 
Strzyżewa Witkowskiego Mai Kamińskiej. 
Kilku szczęśliwców wróciło do domu 
z cennymi nagrodami, wśród których 
znalazły się m.in.: zmywarka, odkurzacz, 
mikrofalówka, weekend w Skorzęcinie, rower, 
ława, telewizor, itp.

W tegorocznym programie dożynkowym 
był między innymi Rajd Rowerowy do Gaju 
i z powrotem. Na miejscu w Stanicy na 
uczestników czekał ciepły poczęstunek. 
Rowerzystom wypoczynek uświetnił występ 
dziecięcy zespołu wokalno - instrumentalnego 
pod kierownictwem Damiana Poterka.

Na zakończenie pobytu w Gaju wśród 
uczestników rajdu zostało przeprowadzone 
losowanie roweru ufundowanego przez 
Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Nagrodę wylosował 
Pan Maciej Dżygała z Witkowa.

Z okazji Gminnych Dożynek rozegrany 
został też Gminny Turniej Piłki Nożnej na 
Sztucznej Trawie. W Turnieju wystartowały 4 
drużyny: I miejsce - Sołectwo Mielżyn, II 
miejsce - Sołectwo Ruchocinek, III miejsce 
Sołectwo Wiekowo, IV miejsce - Witkowo Old 
Boy.

Na boisku plażowym Orlik przy 
ul. Wrzesińskiej odbył się II Otwarty Turniej 
Siatkówki Plażowej, w którym wzięło udział 16 
par. Po prawie 9 godzinach zmagań zostały 
wyłonione najlepsze pary: I miejsce zajął Artur 

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

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

KONKURS 
WIEŃCÓW ŻNIWNYCH

KONKURS 
WIEŃCÓW ŻNIWNYCH

Ruchocin Wiekowo (I miejsce)

Witkowo Gorzykowo (III miejsce)

Strzyżewo Witk. Mielżyn

Chłądowo Ćwierdzin

Malenin Mąkownica

Małachowo Złych Miejsc (II miejsce)


