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Kultura
Awans zawodowy nauczycieli 2006r.
Od roku 2000 nauczyciele uzyskują stopnie awansu zawodowego po odbyciu odpowiedniego stażu.
Staż jest to okres zatrudnienia nauczyciela w szkołach i innych placówkach oświatowych w wymiarze
co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczęty i realizowany w trybie i na zasadach określonych w przepisach Karty Nauczyciela.

W czasie stażu nauczyciel
realizuje własny plan rozwoju
zawodowego, który musi być
zatwierdzony przez dyrektora
szkoły. W planie rozwoju zawodowego nauczyciel uwzględnić musi
między innymi: potrzeby szkoły, w
tym program jej rozwoju, potrzeby

środowiska lokalnego, obowiązki i
wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, określone w przepisach
rozporządzenia.
W tegorocznej sesji letniej
awans ten zdobyła Pani Magdalena Kazecka, nauczyciel pracujący

w świetlicy w Szkole Podstawowej
nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w
Witkowie. Wcześniej Pani M.
Kazecka odbyła staż na nauczyciela mianowanego trwający 2
lata i 9 miesięcy, następnie musiała przedstawić sprawozdanie
za powyższy okres stażu, które
musiało być pozytywnie zaopiniowane przez dyrektora placówki,
by w końcu przystąpić do egzaminu.
Komisję Egzaminacyjną dla
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
powołuje organ prowadzący szkołę. W naszym przypadku Burmistrz Gminy i Miasta. W skład
komisji wchodzą:
- przedstawiciel organu prowadzącego jako jej przewodniczący,
- przedstawiciel organu nadzorującego,
- dyrektor (lub wicedyrektor) szkoły,

- dwaj eksperci z listy ekspertów
ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
- na wniosek nauczyciela - przedstawiciel wskazanego we wniosku
związku zawodowego,
Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie
którego nauczyciel kontraktowy
ubiegający się o stopień awansu
zawodowego:
- dokonuje prezentacji własnego
dorobku zawodowego,
- odpowiada na pytania członków
komisji dotyczące między innymi
prawa oświatowego, spraw dydaktyczno-wychowawczych, przebiegu stażu.
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej
2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ma do swej
dyspozycji 10 punktów, które
może przyznać nauczycielowi.
Nauczyciel zdał egzamin przed
Komisją Egzaminacyjną, jeżeli
obliczona średnia arytmetyczna
punktów wynosi co najmniej siedem.
(M.G.)

Starostowie Dożynek 2006

Pan Krzysztof Marciniak rolnik ze wsi Małachowo Kępe, lat
49, żonaty, troje dzieci: Magdalena , Tomasz i Lidia.

Pan Krzysztof przejął od rodziców gospodarstwo rolne o powierzchni 24,50 ha. Gospodaruje
na gruntach klasy II, III i IV.
W ubiegłym roku przepisał
synowi Tomaszowi 6,70 ha. Na tej
powierzchni pan Tomasz prowadzi warzywnictwo.
Produkcja roślinna w gospodarstwie to: 3 ha pszenicy, 4 ha
jęczmienia browarnego, 2 ha
rzepaku, 2,5 ha buraków cukrowych i 6 ha ziemniaków. Średnie
plony w gospodarstwie w 2006
roku są o wiele niższe niż w latach ubiegłych. I tak: 40q pszenicy, 40q jęczmienia, 35q rzepaku,
buraków cukrowych około 300 q i
150 q ziemniaków.
W gospodarstwie hoduje się
45 szt. trzody chlewnej. Średnio w
ciągu roku pan Krzysztof sprzedaje 120 szt. tuczników.
Pan Krzysztof pobudował nowy dom mieszkalny, stodołę i

przeprowadził kapitalny remont
budynku inwentarskiego. Obecnie
przygotowuje się do budowy płyty
obornikowej i szamba.
W gospodarstwie znajduje się
większość maszyn rolniczych
niezbędnych w gospodarstwie
rolnym.
Pani Magdalena Przychodzka - prowadzi wraz z mężem
Tomaszem gospodarstwo rolne w
miejscowości Wiekowo od 1984
roku. Mają córkę Izabelę - 21 lat.
Gospodarstwo liczy 14,63 ha,
grunty klasy III, IV, V i VI, położone we wsi Wiekowo.
W 1994 roku pobudowano
nową oborę i stodołę.
Produkcja roślinna w gospodarstwie to: mieszanka zbożowa
6 ha, pszenżyto 1,5 ha, Owies
1,14 ha, łąki 2,00 ha, oraz kukurydza 1 ha, która przeznaczona jest
na kiszonkę,
Średnie plony w gospodarstwie

to: 20q żyta, 40q pszenżyta, 40 q
mieszanki zbożowej, 30q owsa.
W gospodarstwie hoduje się
30 tuczników, 5 krów mlecznych
oraz 20 szt. bydła opasowego.
Średnio w ciągu roku gospodarstwo odstawia do Spółdzielni
Mleczarskiej w Witkowie 25 tys.
litrów mleka przy średniej wydajności od 1 krowy 5 tys. litrów
mleka rocznie.
Gospodarstwo wyposażone
jest w większość maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności rolniczej.
Pani Magdalena w wolnych
chwilach chętnie szydełkuje i robi
na drutach. Od wiosny do jesieni
dba w sposób szczególny o swój
piękny ogród, w którym zobaczyć
można różnorodne gatunki i odmiany kwitnących roślin ozdobnych.
(A.K.)
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Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie
Witkowo (061) 477 92 77
Skorzęcin (061) 477 02 77
Pole campingowe - (061) 477 02 79
Brama wjazdowa - (061) 477 02 17
Posterunek Policji - (061) 477 02 17
Lekarz - (061) 477 02 80
Informacja turystyczna - (061) 477 09 23
Strona internetowa Skorzęcina: www.skorzęcin.net.pl
e-mail:oksir@skorzęcin.net.pl

Lato w Skorzęcinie
Entuzjastom wypoczynku nad
jeziorem polecamy Skorzęcin źródło atrakcji na każdą porę
roku. Każdy znajdzie tutaj coś
interesującego dla ciała i umysłu.
Historia ośrodka w Skorzęcinie
związana jest z polodowcowym
wzniesieniem zwanym Orlą Górą
(118 m n.p.m.), która była niegdyś
największym
skupiskiem
orła
bielika w Wielkopolsce. Dziś Skorzęcin znany jest przede wszystkim jako jedno z największych
letnisk w kraju. Walory turystyczne tego miejsca przyciągają turystów z całej Polski.
Słoneczne, upalne dni można
przyjemnie spędzić na brzegu
jeziora
Niedzięgiel.
Szeroka,
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piaszczysta plaża zachęca do
opalania się i bezpiecznej kąpieli
pod okiem ratowników. Warto
skorzystać z położonej tuż przy
plaży zjeżdżalni o długości 50 m,
z której zjazd dostarczy wielu
emocji. Miłośnikom aktywnego
wypoczynku polecamy windsurfing, żeglowanie, kajaki, rowerki
wodne, wędkowanie. Czas umilą
również gry zespołowe na boiskach sportowych do siatkówki,
koszykówki, piłki ręcznej czy tenisa ziemnego.
Jezioro Niedzięgiel uważane
jest za bardzo urokliwe, zachęca
bogatą fauną i florą. Aby je zobaczyć warto wybrać trasy rowerowe i piesze oraz szlaki turystyczne. Z pewnością ciekawym przeżyciem okaże się rejs statkiem.

Podczas
wycieczek
naszym
oczom ukażą się piękne pomniki
natury, wiekowe dęby, soczysto
zielona roślinność leśna oraz
liczne gatunki ptactwa wodnego
m.in. czapla siwa, łabędzie, kaczki. Na jeziorze Niedzięgiel znajduje się 5 wysp, największa z nich to
Znicz (3 ha). Jest ona miejscem
lęgowym ptaków chronionych
oraz łownych, a także przestrzenią rozmnażania się wydry. Czyste powietrze i malownicza aura
sprawią, że poczujemy się wypoczęci i zrelaksowani.
Amatorom zabawy i letniego
szaleństwa polecamy bogate
zaplecze
gastronomicznohandlowe, liczne lokale oferujące
potrawy z różnych stron świata,
dyskoteki i zabawy taneczne.
Dziecięcą wyobraźnię z pewnością rozwiną takie atrakcje jak
jazda na rowerkach czterokołowych, gry na automatach czy
niezwykłe przejażdżki na „Fali” i
„Diabelskim Młynie” w wesołym
miasteczku.
Letnie wieczory zachęcą do
towarzyskich spotkań w atrakcyjnych ogródkach, restauracjach,
przy chłodzie fontanny, a także
spacerów na molo, gdzie naszym
oczom ukażą się
malownicze
widoki.
Warto wspomnieć o imprezach
kulturalno-sportowych, które odbywają się w ośrodku, mianowicie
wystawy psów z rodowodami,
ogniska na Orlej Górze, koncerty,
zloty Miłośników Kadetów KTKKadett Tuning Klub, Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym, Mistrzo-

powiczom wielu niezapomnianych
emocji i wspomnień. Okres letni to
idealny czas na poznanie uroków
Skorzęcina i okolic.
Ci, którzy szukają wytchnienia
w spokoju i ciszy, mogą wypoczywać nad jeziorami Białym i Czarnym. Brzegi Jeziora Białego prawie w całości porasta las.
Na terenie gminy znajdują się
również inne miejsca położone
wśród niezwykłej aury przyrodniczo - krajobrazowej. Przyjazny
klimat miejscowości takich jak
Gaj- nad Jeziorem Ostrowickim,
Wiekowo i wieś Skorzęcin zachęca do odwiedzin. Swym nieco
baśniowym ekoklimatem inspiruje
do pieszych i wodnych wycieczek
Jezioro Czarne, którego brzegi
porośnięte są trzciną a w mokradłach słychać radosny śpiew dzikiego ptactwa. Miejsca te są
prawdziwym rajem dla wędkarzy.
Polecamy je szczególnie osobom
miłującym spokój, ciszę i wypoczynek w harmonii z naturą.
Nie tylko latem warto wybrać
się do Skorzęcina, gdyż jest to
miejsce, które ukazuje wszystkie
uroki i zalety poszczególnych pór
roku. Okres jesienny sprzyja spacerom, zbieraniu grzybów i podziwianiu pięknych krajobrazów,
których dostarczają nam lasy w
złocistej ozdobie, a zima to okres,
w którym Skorzęcin oddaje piękno
zamarzniętych jezior, po których
można potrenować jazdę na łyżwach. Kuligi po pokrytych śniegiem dróżkach Skorzęcina dostarcza wielu wrażeń, zwłaszcza, że
przejażdżkę uatrakcyjnia krajobraz zaśroniałych drzew.

stwa Polski Jachtów Żaglowych,
plażowe turnieje piłkarskie i inne.
Przyjazny klimat Skorzęcina
oraz niezwykła aura przyrodniczokrajobrazowa zachęcają do odwiedzin. Atrakcje i walory turystyczne ośrodka dostarczą urlo-

Szlaki i atrakcje turystyczne
Trasy piesze
1. Skorzęcin - Piłka - Skorzęcin Szlak czarny, długość 9 km.
Od przystanku PKS Skorzęcin
Plaża idziemy ok.100 m wraz ze
szlakiem zielonym na zach., po
c.d. str. 5

c.d. ze str. 4

czym schodzimy z szosy w prawo. Trasa całej wycieczki prowadzi po terenach leśnych. Zostawiamy z lewej strony zarastające
Jezioro Czarne i po pewnym czasie wchodzimy między zabudowania śródleśnej osady Piłka. Spotykamy tu znaki szlaku zielonego.
Około 200 m oba szlaki biegną
razem, po czym szlak czarny
odchodzi w prawo. Po kilkuset
metrach szlak jeszcze raz skręca
w prawo i wiodąc leśnymi duktami
w kierunku południowym, wraca
do ośrodka wypoczynkowego,
gdzie rozpoczęliśmy wędrówkę.
2. Skorzęcin . Piłka - Skorzęcin Od ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Niedzięgiel do
Piłki - szlak zielony, dalej - czarny;
długość 9 lub 7 km.
Od przystanku PKS Skorzęcin
Plaża szlak prowadzi przez teren
ośrodka w kierunku wschodnim, a
następnie kieruje się na północ,
zostawiając z lewej strony Jezioro
Białe. Leśnymi duktami dochodzimy do osady Piłka (3,8 km), gdzie
spotykamy szlak czarny Szlakiem
tym wracać będziemy do ośrodka
nad jeziorem Niedzięgiel. Kierując
się w prawo, na wschód, wybieramy dłuższy wariant wycieczki (9
km); a idąc w lewo, na zachód krótszy (7 km).
Ścieżki rowerowe
1. Od wjazdu do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie w
kierunku płn. biegnie tzw. mała
pętla. około 6,5 km. Okrąża ona
jezioro Białe, zbliża się do jeziora
Czarnego i wraca do ośrodka.
2. Tzw. Duża pętla, która ma
ok. 20 km, częściowo pokrywa
się z małą, następnie skręca na
płn.-zach. w kierunku drogi Sokołowo-Ostrowite Prymasowskie.
Szlak rowerowy
1. Początek i koniec trasy:
Mąkownica, dalej do wsi Malenin

(3,5, km droga asfaltowa), w Maleninie skręca się na Małachowo
Kępe (ok. 2 km - droga gruntowa)
i dalej przez Małachowo Wierzbiczany do Małachowa Złych Miejsc
(ok. 4,3 km droga asfaltowa). Na
rozwidleniu dróg Witkowo - Gniezno-Kołaczkowo trasa zmierza z
kierunku wsi Kołaczkowo poprzez
skrzyżowanie Folwark - Witkowo
(3,5 km droga asfaltowa). Dalej
trasa biegnie przez Chłądowo (ok
1 km - droga asfaltowa) do Strzyżewa Witkowskiego (2,7 km droga gruntowa). Ze Strzyżewa,
przez Dębinę szlak biegnie do
Mąkownicy (ok 3 km - droga gruntowa). Cała trasa liczy ok. 20 km.
2. Ścieżka „Urokliwe Doliny”,
biegnie przez OW Skorzęcin Skorzęcin Rybaki - SkorzęcinStary, Gaj-Gaj Żeleźnica - Gaj
Brzozówka - Ostrowite Prym. Raszewo-Kinno-SkubarczewoPiłka-OW Skorzęcin. Nawierzchnia: grunt, szuter, w 20% asfalt.
Bogata rzeźba terenu tworzy
wiele urokliwych i malowniczych
zakątków.
Trasa kajakowa
Można ją rozpocząć na Jeziorze Niedzięgiel, jednak ze wzglę-

du na niski poziom wody lepiej
zacząć na jeziorze Białym. Płynąc
z płd. na płn. wpływamy do tzw.
Małej Noteci. Następnie do kolejnych jezior: Piłka, Skubarczewo,
Słowikowo do Kwieciszewa. Z
Kwieciszewa możemy płynąć
rzeką Panną lub kontynuować
rejs do jeziora Pakowskiego, a
stamtąd na szlaki Jeziora Gopło i
rzeki Noteci. Niski stan wód sprawia, że w niektórych odcinkach
trzeba będzie przenieść kajak.

Historia i zabytki
Witkowo posiada wiele ciekawych, zabytkowych miejsc. O

bogatej historii miasta świadczy
jego zabudowa i miejsca pamięci
narodowej.
W centrum rynku został wzniesiony kościół p.w. św. Mikołaja, w
którym uwagę zwraca neobarokowa wieża oraz wnętrze świątyni z
ołtarzem i niezwykle kunsztownymi freskami świętych. Godny
zainteresowania jest gmach Banku Spółdzielczego, który niezwykle malowniczo prezentuje się
nocą, budynek byłego Sądu
Grodzkiego z przełomu XIX i XX
wieku, i Gimnazjum z wciąż działającym zegarem. Warto spojrzeć
na elewację starych witkowskich
kamieniczek, zabytkowy młyn ze
spichlerzem na ulicy Gnieźnieńskiej i ciekawy architektonicznie
budynek
starostwaobecnie
gmach szkolny na ulicy Warszawskiej oraz dzisiejszą pocztę a
dawniej Inspektorat Szkolny. Gdy
udamy się w stronę Parku Kościuszki zobaczymy pomnik z
1968 roku, upamiętniający poległych w powstaniach i podczas II
wojny światowej. W zachodniej
części miasta, na skwerze przed
Klubem Garnizonowym umiejscowiono pomnik lotników- samolot
bombowo- szturmowy Ił –28, który
bez wątpienia wzbudzi ogromne
zainteresowanie u fanów maszyn
latających.
Niecodzienną
atrakcją
dla
młodszych turystów oraz ich rodzin może stać się podróż kolejką
wąskotorową, która dostarczy
wielu emocji na trasie Anastazewo - Witkowo - Gniezno.

Jeśli zapragniemy przenieść
się do wieków średnich, możemy
odwiedzić malownicze grodziska
wczesnośredniowieczne w Chłądowie i Małachowie Złych Miejsc,
gdzie odbywają się festyny historyczne. Niezwykły urok mają wiatraki zwane, „koźlakami”, które
zachowały się w Witkowie, Folwarku i w Kamionce, a pochodzą
z XIX w., także młyn wodny murowano- drewniany z początku XX
w., w miejscowości Piłka.
Zieleń i świeżość przyrody
parków dworskich z II połowy XIX
w., w Małachowie Szemborowice i

Odrowążu zachęca do rodzinnych
spacerów i odpoczynku na łonie
natury.
Atrakcją architektoniczną wioski Kołaczkowo jest zespół pałacowy ze schyłku XIX w. W jego
obrębie znajduje się klasycystyczny murowany pałac oraz brama

wjazdowa, a otaczający te budowle park krajobrazowy tworzy niezwykły nastrój. Ciekawe zespoły
dworsko-parkowe warto odwiedzić również w Jaworowie, Skorzęcinie i Sokołowie, gdzie ponadto znajdują się zabytkowe zabudowania folwarczne i piękne stare
drzewa- topole, dęby i lipy.
Mielżyn to miejscowość bogata
w dobra kultury. Warto zwrócić
wzrok w stronę kościoła p.w.
Wszystkich Świętych, który został
zbudowany w XVI w. oraz obejrzeć jego wyposażenie: kamienne
chrzcielnie i żelazne, kute drzwi w
kaplicy św. Krzyża. Chwilę na
zadumę poświęćmy przy rzeźbie
MB z Dzieciątkiem i Chrystusa z
Krzyża. Po atrakcjach historyczno
- religijnych, można miło spędzić
czas podziwiając kunsztowny
dworek i spacerując po czystym i
spokojnym parku.
Położone nad jeziorem, Ostrowite Prymasowskie zaprasza
turystów do obejrzenia wyposażenia neoromańskiego kościoła p.w.
św. Marcina: pięknego obrazu
Matki Boskiej z Dzieciątkiem z
XVII w. i urokliwych, barokowych
rzeźb aniołków. Innym ciekawym
obiektem tego miejsca, jest zabytkowa chata z muru pruskiego
oraz średniowieczny gródek stożkowy.
Zaprezentowane miejscowości
posiadają różnorodne dobra kultury duchowej, materialnej i historycznej. Ciekawe i cenne zabytki
gminy są urozmaiceniem stylowym architektury polskiej. Żywe
pomniki przyrody i malownicze
parki krajobrazowe przyciągają
swą estetyką miłośników natury.
Okres letni to idealny czas na
poznanie uroków naszej Małej
Ojczyzny.
(W.R.) (I.B.)
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Współpraca z Samtgemeinde Am Dobrock

Sprawozdanie z pobytu delegacji GiM Witkowo w Samtgemeinde Am Dobrock w dniach 1922 czerwca 2006 r.
Wyjazd nastąpił o godz. 7.00 w
dniu 19 czerwca 2006 roku
(poniedziałek). Jechaliśmy trasą
Berlin - Magdeburg - Hannover Bremen.
Na miejsce zajechaliśmy około
godz. 20.00. Zakwaterowano nas
w Schronisku Młodzieżowym
Martin Karnick w Wingst, gdzie
miały odbyć się zawody. Po odświeżeniu gospodarze zaprosili
nas na grilla, gdzie zostaliśmy
oficjalnie powitani przez Burmistrza Gminy Zbiorczej Am Dobrock Jana Bohlinga i Prezesa
Komitetu Współpracy PolskoNiemieckiej Larsa Mittelstädta,
jednocześnie Kierownika Szkoły
Średniej w Cadenberge (siedziba
władz gminnych Gminy Zbiorczej
Am Dobrock). To z jego inicjatywy
otrzymaliśmy zaproszenie do
Niemiec.
We wtorek młodzież wraz z
Michałem Bocheńskim zaproszono na zajęcia do Szkoły Średniej
w Cadenberge (Haupt- und
Realschule). W tym samym
czasie pozostała część delegacji
pojechała do miasta powiatowego
Cuxhaven.
Młodzież niemiecka powitała
nas krótkim koncertem rockowym
w auli szkoły. Następnie udaliśmy
się na zajęcia. Na pierwszej godzinie Michał Bocheński przedstawił krótko Gminę i Miasto Witkowo, a następnie odpowiadał na
pytania młodzieży niemieckiej.
Na drugiej lekcji klasa została
podzielona na grupy. W każdej
grupie znalazł się jeden przedstawiciel naszej delegacji, a zadaniem uczniów niemieckich było
wypełnienie ankiety dotyczącej
polskiego gościa (korzystano z j.
niemieckiego j. angielskiego i
„migowego”). Na lekcji trzeciej
braliśmy udział w zajęciach sportowych, gdzie poznaliśmy nową
odmianę gry w dwa ognie.
Ostatnia lekcja odbyła się w
pracowni technicznej (kuchni),
gdzie grupa polsko-niemiecka
przygotowała wspólnie pizzę. Był
to nasz wtorkowy obiad.
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Po południu odwiedziliśmy
ZOO w Wingst, a następnie obejrzeliśmy wspólnie mecz NiemcyEkwador. Po meczu zjedliśmy
kolację w miejscowej knajpce.
Patrzyliśmy z zazdrością na radość Niemców po wygranym
meczu.
W ieczorem Paweł Piniarski
przeprowadził trening, tak jak i
dnia poprzedniego po przyjeździe,
co bardzo zaskoczyło Niemców.
Jazda trwała przecież 11 godzin.
W środę od godziny 9.00 rozpoczęły się IV Powiatowe Zawody
Triathlonowe na obiektach sportowych w Wingst. Na uwagę zasługuje typowy dla Niemców wysoki
poziom organizacyjny zawodów.
Po południu rozegraliśmy rewanżowe spotkanie PolskaNiemcy w piłce nożnej. Okazaliśmy się lepsi od „orłów” Janasa,
wygraliśmy 5:4.
Wieczorem mieliśmy wspólny
piknik. Cieszył wysoki stopień
integracji młodzieży polskiej i
niemieckiej.
W czwartek po śniadaniu nastąpiło oficjalne pożegnanie w
ratuszu w Cadenberge i powrót
do domu. Młodzież była niezwykle
zadowolona z pobytu w Gminie
Zbiorczej Am Dobrock. Na szczególną uwagę zasługuje serdeczna
gościnność ze strony członków
Komitetu Współpracy PolskoNiemieckiej z Larsem Mittelstädtem na czele.
Pobyt grupy sportowców z
Gminy Witkowo w niemieckiej
Gminie Am Dobrock
Dnia 19.06.06r. o godz.700 Burmistrz Gminy i Miasta Witkowa Krzysztof Szkudlarek, pożegnał
10 osobową grupę sportowców
wraz z ich opiekunami, która w
ramach współpracy między gmi-

nami, wyjechała na zawody sportowe w triatlonie do niemieckiej
Gminy Am Dobrock.
Wyjazd miał charakter rekreacyjno-sportowy i obejmował udział
naszych reprezentantów w Triatlonie Sportowym (pływanie, jazda
rowerem oraz biegi w konkurencjach indywidualnych i sztafetach
mieszanych). Gminę W itkowo
r epr ez en t owal i n as t ępu j ąc y
uczniowie: Chmielewski Bartosz,
Stępień Jakub, Radecki Mateusz,
Ziębiński Robert, Sucholas Joanna, Piniarska Ewelina, Soppa
Małgorzata, Ziółkowski Adrian,
Gościniak Tomasz
i
Kułaga
Patryk.
Opiekunami grupy byli: Pan
Paweł Piniarski - nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie i Pan Michał Bocheński nauczyciel języka niemieckiego w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Mielżynie. Natomiast Radę
Miejską w Witkowie reprezentowali radni: Pan Henryk Mucha Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Pan Ireneusz Kwapich Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego.
Sportowcy godnie reprezentowali naszą Gminę odnosząc znaczące sukcesy.
Największy sukces naszej ekipy
to zajęcie I miejsca w kategorii
chłopców - rocznik 1990. Na 27
startujących w zawodach Jakub
Stępień - osiągnął czas 24,07
min. i wyprzedził rywali o 1,27
min. Zieliński Robert zajął XIII
miejsce, Mateusz Radecki - XIV
miejsce a Bartosz ChmielewskiXVI miejsce.
Rocznik 1991 - kategoria
dziewcząt - Małgorzata Soppa z
czasem 30,10 min. zajęła II miej-

sce. Rocznik 1992 - kategoria
dziewcząt - Ewelina Piniarska zajęła II miejsce z czasem 20,31
min. Rocznik 1993 - kategoria
chłopców - Adrian Ziółkowski zajął IV miejsce z czasem 18,56
min.
W zawodach startowała również
sztafeta - rocznik 1991 w składzie: Joanna Sucholas, Tomasz
Gościniak i Patryk Kułaga, która
w gronie 40 sztafet, zajęła XII
miejsce z czasem 26,10 min.
Wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali od organizatorów pamiątkowe dyplomy a zwycięzcy
okazałe puchary.
W dniu 29 czerwca 2006 r.
(czwartek) w sali Nr 1 Urzędu
Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie grupy zawodników i ich opiekunów po przyjeździe z Niemiec. Uczestnicy wyjazdu podzielili się z Burmistrzem
Gminy i Miasta oraz jego zastępcą wrażeniami z bardzo udanego
pobytu sportowo-turystycznego.
Zawodnicy potwierdzili wręcz
kapitalną organizację zawodów
sportowych jak i niezapomniane
wycieczki zorganizowane przez
organizatorów. Nawet nawiązali
już kontakty z rówieśnikami z
Niemiec. Zwrócili się z prośbą do
Pana Burmistrza GiM żeby zastanowić się nad zorganizowaniem
zawodów sportowych na terenie
naszej gminy, aby w nich wzięła
udział poznana im młodzież z
Niemiec. Burmistrz GiM podziękował młodzieży za godne reprezentowanie Gminy i Miasta Witkowo, za zdyscyplinowanie i sportowe osiągnięcia podczas wyjazdu.
Podczas tego spotkania Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof
Szkudlarek wręczył sprzęt sportowy zakupiony w ramach współpracy samorządu gminnego z
organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy dla
sołectw i Zarządów Osiedli. Sołectwo Sokołowo otrzymało siatki
na bramki do piłki nożnej, Sołectwo Mąkownica otrzymało siatki
na bramki do piłki nożnej oraz
siatkę do gry w piłkę siatkową.
Sołectwo Ćwierdzin otrzymało
bramki z siatkami do gry w piłkę
nożną. Sołectwo Kołaczkowo
otrzymało słupki do gry w piłkę
siatkową. Zarząd Osiedla Nr 3 w
Witkowie otrzymał siatki do gry w
piłkę nożną na boisko przy ulicy
Gnieźnieńskiej w Witkowie.
(M.G.) (S.A.)

Gminny Konkurs Prac Plastycznych
Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie organizowany jest
konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu Gminy Witkowo.

W tym roku Gminna Komisja
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwróciła
się z prośbą do dyrektorów placówek oświatowych o zorganizowanie konkursu na temat „ Bezpiecz-

ne wakacje” i dostarczenie do
Urzędu Gminy i Miasta maksymalnie po 10 prac do dnia
14.06.2006r. Format i technika
prac była dowolna.
Do Urzędu Gminy i Miasta wpły-

n ęł y pr ac e n as t ęp u j ąc yc h
uczniów:
I. Szkoła Podstawowa Nr 3 w
Witkowie
1. Martyna Chmielewska
2. Barbara Wrzesińska
3. Aleksandra Sych
4. Marta Antosik
5. Miriam Maciuga
6. Błażej Bruch
7. Adrian Ziółkowski
8. Aleksandra Walińska
9. Natalia Jaworska
II. Szkoła Podstawowa w Gorzkowie
1. Adrian Bagrowski i Karol Woźniak
2. Kamila Kubasiak
3. Marta Michałowska
4. Dawid Kasprzyk
5. Marian Antczak
6. Julita Michalska
7. Dominika Paluch
8. Michał Nijak i Kacper Stręk
9. Rafał Kasprzyk
10. Łukasz Paluch i Mikołaj Miechowicz
III. Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mielżynie

1. Patrycja Majchrzak
2. Klaudia Nowak
3. Agnieszka Olejniczak
4. Joannna Wojciechowska
5. Szymon Juchacz
6. Malwina Stasiak
7. Filip Kowalski
8. Mateusz Włodarczyk
9. Anna Błach
IV. Gimnazjum w Witkowie
1. Ewa Mikołajczak
2. Joanna Kowalska
3. Barbara Safaryn
4. Martyna Biniakiewicz i Sylwia
Błach
5. Andżelika Marszałek i Katarzyna Schick
Dnia 20.07.2006r. członkowie
Gminnej Komisji Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonali oceny prac w/
w osób i postanowili nagrodzić
wszystkich.
Nagrody zostaną wręczone w/w
uczniom w miesiącu wrześniu na
apelach szkolnych w poszczególnych placówkach oświatowych.
(M.P.)

Dożynki Gminne - Promocja Kultury i Regionu
Największe w roku święto gospodarskie rolników będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu
wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a
głównie plonu zbóż.

W dawnej Polsce nazywano je
również Wieńcowem (od najważniejszego ich symbolu wieńca ze
zbóż i kwiatów) lub Okrężnem (od
starodawnego obyczaju jesiennego obchodzenia, lub objeżdżania,
czyli okrążania pól po sprzęcie
zboża).
Dożynki obchodzono w Polsce
prawdopodobnie już w XVI lub na
przełomie XVI i XVII wieku, kiedy
na naszych ziemiach rozwinęła

się gospodarka folwarczno dworska. Urządzali je dla żniwiarzy właściciele majątków ziemskich. Była to zabawa, poczęstunek i tańce - w nagrodę za dobrze
wykonaną pracę przy żniwach i
zebrane plony. Żniwa były bowiem uwieńczeniem wielkiego
gospodarskiego trudu, od efektów
którego, (od ilości i jakości zbiorów) zależała ludzka egzystencja. W obchodach dożynkowych,

odbywających się we wszystkich
regionach Polski, nie brakowało
również elementów starszych,
archaicznych, które bywają tłumaczone jako ślady odwiecznych
obrzędów i ofiar składanych bóstwom urodzaju. Do takich należały różne praktyki i do niedawna
zachowane zwyczaje związane
np. z ostatnią garścią, kępą lub
(rzadziej) pasem niezżętego zboża, które po żniwach czas jakiś
pozostawiano na pustym już polu,
dla ciągłości wegetacji zbóż i
ciągłości urodzaju. Te ostatnie
pozostawione na polu kłosy zwano pępkiem (w poznańskiem).
Ścinano je bardzo uroczyście i
mógł to zrobić tylko najlepszy
kośnik, po czym wręczano je
żniwiarkom przodownicom, aby
upl ot ł y z nic h w i eni ec .
Obchody dożynkowe rozpoczynały się bowiem wiciem wieńca, z
tych właśnie pozostawionych na
polu zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów
i kolorowych wstążek.
Do zwyczajów związanych z
tym świętem należy między innymi: uroczysty pochód, łamanie się
wiejskim chlebem, koncerty i
wystawy wieńcy, produktów lokalnych, maszyn rolniczych itp.
Święto plonów w gminie Witko-

wo organizowane jest od 1990
r., czyli od początku powstania
samorządu gminnego. Co roku po
zbiorach zbóż organizowane jest
święto plonów zwane „Dożynkami
Gminnymi”. To wielkie święto wsi
i rolników, w tradycji gminy Witkowo jest wyjątkowe, jest wielkim
wydarzeniem i atrakcją dla całego
środowiska.
Dożynki to czas prezentacji
tradycyjnego folkloru witkowskiego (tańca, śpiewu, muzyki) przez
mieszkańców Witkowa. Bardzo
ważne jest również propagowanie
zasobów kulturowych i gospodarczych gminy Witkowo dla gości, a
szczególnie dla przebywających
w tym czasie turystów. Święto
plonów uświadamia jak ważną
rolę rolnicy odgrywają w budowaniu gospodarki lokalnej i regionalnej, a mieszkańcom spoza środowisk rolnych ukazanie trudu rolniczej pracy i jego wkładu dla społeczeństwa.
Dożynki sprzyjają korzystaniu z
dóbr kultury oraz integracji i aktywizacji mieszkańców gminy, okolicznych miejscowości, starszych i
młodszych uczestników imprezy
oraz gości.
(W.R.)
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Kolonie Profilaktyczne
W dniu 01.08.2006r. dzieci i młodzież z terenu Gminy Witkowo wraz z trzema opiekunami wyjechali na
10-dniowe kolonie profilaktyczne do Ełku.

Podczas tego pobytu zaplanowano:
1. Realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego zaaprobowanego i rekomendowanego
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych.
2. Wycieczkę krajoznawczą do
Augustowa i Puszczy Augustowskiej:
a. Rynek Zygmunta Augusta w
Augustowie,
b. słynna śluza na Kanale Augu-

stowskim,
c. wycieczka do Sanktuarium
Maryjnego nad Jez. Studzienicznym, które w 1999r. odwiedził Jan
Paweł II,
d. wycieczka piesza po Puszczy
Augustowskiej.

3. całodzienną wycieczkę krajoznawczą „Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich”:
a. pobyt w Giżycku (zwiedzanie
nad Kanałem Łuczyńskim- jedynego w Polsce - zwodzonego
mostu obrotowego) i jezioro Niegocin,
b. przejazd malowniczą trasą
wzdłuż Jez. Ryńskiego, do Mikołajek,
c. p ob yt w Mi koł aj kac h
(malownicza promenada, port
jachtowy) i Jezioro Śniardwy,
d. przejazd przez Puszczę Piską
do miejscowości Ruciane-Nida,
c. pobyt w Piszu.
4. Wycieczki piesze po okolicy
połączone z poznawaniem zabytków.
5. Spotkanie kolonistów z władzami samorządowymi Ełku.
6. Udział w imprezach letnich
organizowanych przez Ełckie
Centrum Kultury.
7. Dyskoteki.
8. Gry i zabawy sportoworekreacyjne.
9. Konkursy kolonijne i sportowe
z nagrodami.
(M.P.)

Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym
W dniu 6 sierpnia 2006 roku - sobota - nad Jeziorem Niedzięgiel w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie odbyły się VII Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym.
Łukasz Zieliński - „Diament” Gniezno, kategoria MASTERS kobiet Emilia Sopolińska z Gostynina,
kategoria MASTERS „M-1” - Daniel Pukacki z Głogowa, kategoria
MASTERS 'M-II” - Paweł Szmyt z
Poznania, kategoria MASTERS
„M-III” - Ryszard Ławrowski z
Głogowa, kategoria MASTERS
„M-IV” - Jerzy Neumann z Poznania - jednocześnie najstarszy

Honorowy patronat nad imprezą
objął Wojewoda Wielkopolski.
Głównym organizatorem zawodów był Gnieźnieński Klub Olimpijczyka a współorganizatorami:
Urząd Marszałkowski, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Starostwo
Powiatowe w Gnieźnie, Urząd
Gminy i Miasta w Witkowie, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Witkowie oraz Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu.
Sponsorami tegorocznej imprezy
byli: Drukarnia „Majorczyk” z
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Gniezna, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Gnieźnie, Piekarnia
„Macioszek” z Gniezna i Hurtownia Sportowa „PIAST” z Gniezna.
Wyniki zawodów: kategoria OPEN
kobiet - Karolina Puchalska - UKS
„Murena” Polkowice, kategoria
OPEN mężczyzn i JUNIOR mężczyzn - Radosław Jarząb z Poznania uzyskując rekord trasy czas 43,53 min., kategoria JUNIOR kobiet - Karolina Puchalska,
kategoria 18 - 25 mężczyzn -

uczestnik zawodów - 62 lata.
Rozegrano również wyścigi w
kategoriach dzieci a zwycięzcami
zostali : dziewczęta 200 m - Angela Urbaniak z Poznania, chłopcy 200 m - Jan Urbaniak z Poznania i dziewczęta - 600 m - Marta
Górecka z Gniezna.
Nagrody wręczali: Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek, radny Sejmiku Wielkopolskiego - Jerzy Mikołajczak i prezes
GKOL - Jerzy Temczuk.
(S.A.)

Sport
Szpot Chevrolet CUP
W dniach 16 - 23 - 30 lipca 2006 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie dzięki dużemu zaangażowaniu władz samorządowych Gminy i Miasta oraz dyrektora Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Witkowie rozegrano turnieje eliminacyjne w
plażowej piłce siatkowej.

rozegrano w ostatnią niedzielę
upalnego tego lata miesiąca
lipca - 30 lipca - w którym to
wystartowało 22 par męskich i 7

w stosunku 21 : 16 z duetem
Maciej Kozłowski - Maciej Wojtkowiak z Wrześni. Trzecie miejsce
przypadło duetowi Bartosz Gruszczyński - Arkadiusz Jendraszak z
Miłosławia po wygraniu spotkania
z duetem Artur Helman - Jacek
Górny z Wrześni.
Wśród par żeńskich duet Magdalena Sołmian - Grażyna Urbanow-

kobiecych. W kategorii mężczyzn
I miejsce przypadło duetowi
Krzysztof Grębka i Krzysztof
Stańczyk z Wrześni, II miejsce
zajęli Jakub Dworecki i Łukasz
Cielorzyk z Wrześni, III miejsce
zdobyła para Maciej Wojtkowiak i
Artur Pluciński z Wrześni. Wśród
kobiet kolejność była następująca : I miejsce - Sandra Laikowska

ska z Wrześni pokonała w stosunku 21 : 12 siostry Katarzynę i
Aleksandrę Małachowskie z Turku. Trzecie miejsce zajęła para
Alina Madaj i Karolina Staszak ze
Środy Wlkp. pokonując w małym
finale 21 : 11 duet Dorota Konieczka - Żaneta Piotrowska z
Wrześni.
Ostatni turniej eliminacyjny

i Katarzyna Wawrzyniak z Wrześni, II miejsce Alina Madaj i Ilona
Olsztyńska ze Środy Wlkp. a III
miejsce Judyta Szulc i Elżbieta
Buszkiewicz z Poznania.
W niedzielę - 5 sierpnia - odbył
się turniej finałowy z udziałem 16
duetów męskich i 8 duetów kobiecych. Po ponad 4 godzinnych

Od tego roku nastąpiła zmiana
nazwy na Szpot Chevrolet CUP
ponieważ organizatorzy zyskali
tytularnego sponsora, którym jest
GENERAL MOTORS POLAND, a
ściślej marka Chevrolet.
Patronat medialny nad turniejami
objęli : Gazeta Poznańska, Telewizja Poznań oraz Radio Merkury.
Z każdego turnieju eliminacyjnego
do turnieju finałowego kwalifikowały się 4 najlepsze zespoły
wśród mężczyzn i 2 duety w kategorii kobiet oraz zostały wylosowane 4 duety tzw. „dzikie karty”
wśród panów i 2 duety wśród
kobiet.
W pierwszym turnieju - 16 lipca
- w rywalizacji mężczyzn startowało 26 duetów, a wśród kobiet
15 par. Wśród panów I miejsce
zajęli bracia Jakub i Łukasz Poczta z Krotoszyna, którzy pokonali w
finale 21 : 9 drużynę w składzie:
Piotr Kaliński i Dawid Ratajczyk z
Turku. Na miejscu trzecim uplasowali się Adam Gajda i Jarosław
Skrzypczak ze Swarzędza, a na
czwartym Hubert Jung i Ariel
Szablewski z Łubowa. W kategorii
pań najlepszymi okazały się Karina i Karolina Przybyłek z Krotoszyna, które w finale pokonały
21 : 14 parę Anna Dominiak Ewelina Kolińska z Turku.
W drugim turnieju - 23 lipca - do
rywalizacji przystąpiło 40 duetów
w tym 8 par żeńskich. Wśród
mężczyzn w spotkaniu o pierwsze
miejsce Tomasz Rucki i Piotr
Haładuz z Międzyrzecza wygrali

zmaganiach w ulewnym deszczu
w kategorii pań najlepszymi okazały się Elżbieta Buszkiewicz z
Poznania i Martyna Wardak z
Wrześni, które w finale pokonały
2 : 0 w setach Magdalenę Słomian z Miłosławia i Grażynę
Urbańską z Wrześni. W meczu o
trzecie miejsce duet Sandra Rajkowska i Katarzyna Wawrzyniak z
Wrześni pokonały w setach 2 : 1
Aleksandrę i Katarzynę Małachowskie z Turku.
Natomiast po 6 godzinnych zmaganiach w kategorii mężczyzn w
meczu o I miejsce w turnieju Krystian Kempiński i Artur Pluciński z
Wrześni w stosunku setów 2:0
pokonali duet Tomasz Rucki i
Piotr Haładus z Międzyrzecza.
Miejsce trzecie zajęli Maciej Wojtkowiak i Maciej Kozłowski po
zwycięstwie 2 : 0 w setach z
Krzys ztof em Stańc zykiem i
Krzysztofem Grębką z Wrześni.
Łącznie w turnieju wystartowało
121 zespołów i to nie tylko z Wielkopolski.
Zdaniem szefa Public Relations
Firmy Szpot - Marka Wajera tegoroczny turnieje można uznać za
sukces, chociaż organizatorzy
myślą nad pewnymi zmianami w
regulaminie, które pozwolą w
poszczególnych turniejach eliminacyjnych przyjąć wszystkie zgłaszające się do gry zespoły, czego
w tym roku - niestety się nie udało. Nagrody dla trzech najlepszych zespołów w obydwu kategoriach: telewizory, sprzęt turystyczny, radioodtwarzacze oraz
pamiątkowe dyplomy i puchary
wręczali : Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek, Ewa
Szpot, Magdalena i Piotr Kulwiccy
z firmy Kosmetyki ZIAJA oraz
Dyrektorka OKSiR w Witkowie Alicja Wentland. Nie zabrakło
tradycyjnie wielu nagród - niespodzianek dla widzów. Wybrano
także Miss Publiczności, którą
została Aleksandra Małachowska
z Turku. Wszystkich zawodników
oraz organizatorów Burmistrz GiM
- Krzysztof Szkudlarek zaprosił w
imieniu władz samorządowych do
wzięcia udziału w cyklu turniejów,
które odbędą się na Skorzęcińskiej plaży w roku 2007, podkreślając jednocześnie wspaniałą
atmosferę, grę fair i profesjonalne
zorganizowanie imprezy.
(S.A.)
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Obóz Dochodzeniowy trampkarzy
Z inicjatywy władz samorządowych Gminy i Miasta, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Zarządu GKS „VITCOVIA” oraz Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie w dniach 6 - 19 lipca
2006 roku na stadionie miejskim w Witkowie najmłodsi piłkarze
Klubu „VITCOVIA” Witkowo byli uczestnikami dochodzeniowego
obozu sportowego.

W obozie wzięło udział 23 zawodników-trampkarzy
rocznik
1994 i młodsi a opiekunami ich
byli: Jan Szturomski i Marian

Szczepaniak. Oprócz zajęć typowo sportowych, które odbywały
się dwa razy dziennie, uczestnicy
obozu korzystali z kąpieli w Jezio-

rze Niedzięgiel w
Skorzęcinie
oraz w wyjeździe na mecz piłkarski w ramach Młodzieżowych
Mistrzostw
Europy
pomiędzy
drużynami Czech i Belgii do Pobiedzisk.
Organizatorzy obozu jak i sponsorzy - Spółdzielnia Mleczarska w
Witkowie, pan Wiesław Wojtyra
zadbali o to aby sportowcy codziennie zjedli ciepły obiad w

Kasynie Wojskowym jak również
spożywali owoce i słodycze.
Na zakończenie obozu organizatorzy przygotowali dla każdego
trampkarza pamiątkowe CERTYFIKATY uczestnictwa, które wręczali Zastępca Burmistrza Gminy i
Miasta - Marian Gadziński, dyrektor OKSiR - Alicja Wentland i
Prezes GKS „VITCOVIA” - Hocine
Taibi.
(S.A.)

Maniowy wycieczka
czenia wspólnoty pozwoliło
uczestnikom lepiej poznać siebie
nawzajem i przybliżyło przez obcowanie z naturą do Boga. Jedna
z Mszy Świętych odbyła się na
górskiej polanie w trakcie wędrówki. Wyjazd ten odbył się dzięki pomocy ludzi dobrej woli. Na
tym miejscu warto podziękować
Ks. Proboszczowi Stanisławowi
Gocowi, Ks. Kanonikowi Heliodorowi Jankiewiczowi, Urzędowi
Gminy i Miasta w Witkowie, parafiance P. Kończak i wszystkim
tym, którzy pomogli przez swój
wkład finansowy kupując kredę i
kadzidło, palemki na Niedzielę
Palmową i złożone ofiary.
Początek wakacji był dla młodzieży zaangażowanej w Służbę Liturgiczną i Scholę działającej przy parafii p.w. Św. Mikołaja w Witkowie dość obfity w atrakcje.
Udali się oni na wycieczkę do
Miejscowości Maniowy malowniczo położonej miejscowości, 40
km od Zakopanego. Cały pobyt
zaplanowany przez opiekunów:
Ks. Rafała Hordika, Arletę Bekas,
Karola Firycha i Krzysztofa Chołodeckiego wypełniony był górskimi
wędrówkami i innymi atrakcjami.
Obraz z tarasu widokowego, na
który wkroczyli podróżni „zapierał
dech w piersiach”. Zdobywanie „
Trzech Koron” także przyniosło
wiele radości. Podobnie jak zwiedzanie zamku w Niedzicy, pobyt
w Krościenku, Szczawnicy i okoli10

cach oraz rejs po Zalewie Czorsztyńskim. Wiele emocji wywołał
wśród uczestników przejazd wyciągiem krzesełkowym. Chętni
mieli okazję przekroczyć PolskoSłowackie przejście graniczne.
Chętni ochłodzili się w strumyku.
W trakcie pobytu we wsi Maniowy
uczestnicy wycieczki brali udział
w konkursie piosenki góralskiej,
ognisku i grilu. Na zakończenie
podróżni odwiedzili Wadowice i
Kalwarię Zebrzydowską. Wcześniej odwiedzili Matkę Boską
Częstochowską na Jasnej Górze.
Wiele wrażeń, radości, doświad-

(K.C.) (R.H.)

Inwestycje realizowane na terenie Gminy Witkowo

Remont chodnika na rynku w Witkowie

Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz budowa
chodnika przy ul. Słowackiego

Budowa chodnika ul. Pułkownika Hynka

Miejsca parkingowe ul. Jasna

Nowa nawierzchnia asfaltowa ul. Jesionowa

Nowa nawierzchnia asfaltowa ul. Kosynierów
Miłosławskich

Budowa Skate Parku ul. Czerniejewska

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Małachowo Szemborowice
c.d. str. 12
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c.d. ze str. 11

Budowa chodnika ul. Jasna

Budowa sieci burzowej na ul. Młyńskiej

Poszerzenie wjazdu na teren Ośrodka w Skorzęcinie
- odbiór końcowy

Odbiór końcowy drogi ĆierdzinĆierdzin-GajGaj-Żeleźnica

Budowa chodnika na ulicy Gnieźnieńskiej

Remont świetlicy w miejscowości Mąkownica

Nowa elewacja na budynku komunalnym w Ruchocinku
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Świetlica zabaw w Sokołowie

Katalog firm
Zainteresowanych prosimy
o dostarczenie informacji do
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1,
promocja@witkowo.pl
telefon: (061) 477-81-94

Gminnego Centrum Informacji
ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a,
gci@gci.witkowo.pl
telefon: (061) 477-73-00

W styczniu br. na stronie internetowej Urzędu
Gminy i Miasta w Witkowie powstał „Katalog
Firm”. Katalog powstał w celu promowania
przedsiębiorców prowadzących działalność w
Gminie i Mieście Witkowo. Reklama interneto-

wa stanowi najlepsze źródło wiedzy o przedsiębiorstwach i ich produktach, dlatego zgromadziliśmy w formie katalogu dane teleadresowe, oferty oraz opisy profilu działalności
firm. Poprzez katalog, oferta firm dotrze do
większej grupy odbiorców. Chcemy pomóc
Przedsiębiorcom w powiększaniu rynków
zbytu oraz w znalezieniu i nawiązaniu wielu
nowych, korzystnych kontaktów. Zachęcamy
wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy i
Miasta W itkowo do zaprezentowania
(bezpłatnie) swojej firmy na łamach strony
internetowej urzędu.

W każdym numerze „Witkowskich Wiadomości Samorządowych” zaprezentujemy Państwu jedną z firm działających
na terenie gminy Witkowo, o której informacja zamieszczona została w katalogu firm.

„Maras” Zakład Produkcyjno-Handlowy
Adres ul.

Dworcowa 27, 62-230 Witkowo
477-89-82
E-mail: Maras@data.pl

Telefon/Fax (061)

Forma prawna: osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą. Rozpoczęcie działalności:
1987, status ZPCh od 1993 r.
Zakres działalności: szycie odzie-

ży w ramach przerobu uszlachetniającego do państw Unii Europejskiej oraz rękawic roboczych na
rynek krajowy.
Firma zatrudnia: 38 pracowników.

Serdeczne podziękowania dla

Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
za pomoc w zorganizowaniu Obozu Piłki
Nożnej
Trampkarzy i Juniorów
Młodszych
lipiec 2006
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Zwrot podatku akcyzowego
Wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej
Wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego producenci rolni składają do Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. Wnioski
te mogą być składane w terminie od
01.09.2006 do 30.09.2006 roku. Do wniosku należy załączyć faktury VAT wystawiane od 1 stycznia 2006 roku za zakup
oleju napędowego. Zwrot podatku będzie
dokonywany na podstawie decyzji Burmistrza wydanych w terminie od 1 listopada
do 30 listopada 2006 roku. Przewidywana
stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego będzie
wynosiła 0,45 zł., przy maksymalnym

zużyciu oleju w wysokości 86 litrów na 1
hektar użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego, według stanu na
dzień 1 kwietnia danego roku. Limit zwrotu
podatku akcyzowego na 1 ha użytków
rolnych będzie wynosić 38.70 zł. Wnioski o
zwrot podatku akcyzowego należy składać
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie pokój nr 27 lub w sekretariacie . Informacje
w sprawach związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników będą udzielane przez pracowników d/s podatkowych pokój nr 27 (tel. 4778194 w. 25).

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach,
które odbędą się w Witkowie:
„Kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i komputera” - dla osób pracujących,
„Zaawansowane technologie informatyczne i informacyjne” - dla osób bezrobotnych nie
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, rolników i domowników,
Informacje i karty zgłoszeń:
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, pokój nr 6,
tel. (061) 4 77-81-94
Gminne Centrum Informacji, ul. Powstańców Wlkp 17a (Budynek Biblioteki Miejskiej)
tel. (061) 477-73-00

Terminarz posiedzeń
sierpień 2006r.
I. Komisja Rewizyjna
21 sierpnia (poniedziałek) godz. 9:30

II. Komisja Rolnictwa...
31 sierpnia (czwartek) godz. 9:00

Dyżury Radnych
Sierpień 2006r.

4 września Roman Popek
11 września Ireneusz Kwapich
18 września Zenon Nowicki
25 września Grzegorz Kaźmierczak
Dyżury odbywać się będą w Urzędzie
Gminy i Miasta w Witkowie - pokój nr
23, w godz. od 14:00 do godz. 15:00.
Wiceprzewodniczący Rady pełnią dyżury w następujących terminach:
Roman Popek 7 i 14 sierpnia od godz.

„Podziel się życiem” akcja poboru krwi organizowana przez Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK odbędzie się 09
września 2006r.w godz. 8.30-12.30 w sali
Ochotniczej Straży Pożarnej. Zapraszamy
wszystkich chetnych w wieku 18 do 65 lat.
zapraszam na naszą stronę internetową
www.hdkwitkowo.republika.pl

14:00 do godz. 15:00
Grzegorz Kaźmierczak 21 i 28 sierpnia
od godz. 14:00 do godz. 15:00.

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe

Firma „Musielak”
Witkowo 62-230 ul. Dworcowa 22
tel. (061) 477-80-66
tel. kom. 606-814-848

Firma istnieje od 1938 r. jesteśmy z wami
w najtrudniejszych chwilach od ponad 68 lat
- Czynne całą dobę
- Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości
- Autokarawan -Transport na terenie gminy gratis
- Przewozy zwłok - pozwolenie cały kraj.
- Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali
- Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej
- Nekrologi - Krzyże - Tabliczki na krzyże
- Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych.

Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny
Adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
62-230 Witkowo Ul. Gnieźnieńska 1
Zespół Redakcyjny: Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska,
Anna Kwapich, Krzysztof Dziel, Wiesława Rudnicka.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Niezamówionych materiałów i utworów redakcja nie zwraca.
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tel. (061) 477 81 94
fax: (061) 477 88 55
e-mail:promocja@witkowo.pl
www.witkowo.pl
www.bip.witkowo.pl
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