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biczany, 
- uczestniczono w II Międzypowiatowym Konkur-
sie Geograficznym Klas Gimnazjalnych pod 
hasłem „Podróż na Antypody”. 
 

Z zakresu obrotu nieruchomościami: 
- dnia 14 marca 2006r.,  zebrała się Komisja 
Przetargowa w celu przeprowadzenia przetargu 
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, o pow. 0,1439 
ha, położonej w Gorzykowie. W związku z tym, 
że na konto Urzędu nie wpłynęło żadne wadium, 
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 
- w dniu 21 marca br. podpisano akt notarialny 
sprzedaży  nieruchomości na rzecz najemcy p. 
Reginy Kneblewskiej stanowiącej działkę  zabu-
dowaną częścią budynku poszkolnego i budyn-
kiem gospodarczym, położoną w Gorzykowie za 
cenę 17.895,00zł. 
- w Nadleśnictwie Gniezno i w Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Poznaniu odbyłem spotkania w 
sprawie nabycia przez Gminę Witkowo gruntów - 
pasa położonego przy drodze dojazdowej do 
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i drogi 
stanowiącej dukt leśny, dochodzący do głównej 
drogi dojazdowej do Ośrodka 
- na dzień 28 marca ogłoszono przetarg ustny 
nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych 
położonych w Ćwierdzinie , o pow. 2,10 ha  i w 
Ostrowitym Prymasowskim - o pow. 0,50 ha. 

Z imprez kulturalno - sportowo - rekreacyj-
nych: 
- w dniu 3 marca 2006 r. dokonano uroczystego 
podsumowania Gminnego Roku Sportowego 

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego otrzy-
mano kwotę 397.404,72 zł. na realizację projektu 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Skorzęcin, gmina Witkowo” oraz kwotę 52.988,00 
zł pochodzącą z rezerwy celowej budżetu pań-
stwa. 
- 20 marca 2006r. w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego złożyłem wniosek 
o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go projektu „Poprawa życia mieszkańców Witko-
wa i Małachowa poprzez wybudowanie kanaliza-
cji sanitarnej” Inwestycja obejmuje pobudowanie 
sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 
12 km w miejscowościach: Witkowo, Małachowo 
Wierzbiczany, Małachowo Szemborowice, Mała-
chowo Złych Miejsc.  
- Gmina Witkowo otrzymała CERTYFIKAT za 
udział w akcji „Przejrzysta Polska” w roku 2005 i 
zrealizowanie sześciu zadań: I. Zasada przejrzy-
stości, II Zasada braku tolerancji dla korupcji, III 
Zasada partycypacji społecznej, IV Zasada prze-
widywalności, V Zasada fachowości i VI Zasada 
rozliczalności. 
- wystosowałem wniosek do Starosty Gnieźnień-
skiego o dofinansowanie prac związanych z mo-
dernizacją boiska sportowego na Stadionie Miej-
skim w Witkowie. 
- w celu kontynuowania współpracy z niemiecką 
gminą Am Dobrock, do Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej w Warszawie  złożyłem wnio-

sek o dofinansowanie kosztów pobytu przedsta-
wicieli delegacji niemieckiej, na terenie Gminy 
Witkowo w skład której wejdą przedstawiciele 
samorządu, przedsiębiorców i handlowców. 
Termin wizyty ustalony został na 18 do 21 maja 
br. 
- odbyto naradę z dyrektorami placówek oświato-
wych. Głównym tematem spotkania były sprawy 
dotyczące remontów szkół, dodatków motywacyj-
nych dla dyrektorów oraz dokonano analizy bu-
dżetu tych placówek,  
- do wszystkich sołectw, szkół, przedszkoli na 
terenie gminy dostarczono  ulotki i afisze, infor-
mujące o sposobie zachowania się ludzi w sytu-
acjach zagrożenia ptasią grypą, 
- przygotowano również ogłoszenie dla miesz-
kańców gminy, przypominające o zachowaniu 
podstawowych zasad przy kontaktach z dzikim 
ptactwem i istniejących zagrożeniach dla ptactwa 
domowego, 
- odbyto spotkanie z Przewodniczącymi Komisji 
Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia 
tematów sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy, 
- wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą 
sesję, 
- zapoznano się i przekazano do realizacji wnio-
ski zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych 
Komisji Rady Miejskiej, 
- wspólnie z p. Henrykiem Muchą uczestniczyłem 
w posiedzeniu Zarządu oraz w Walnym Zgroma-
dzeniu Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 
- uczestniczono w spotkaniu integracyjnym z 
okazji Dnia Kobiet zorganizowanym przez Sołec-
two Małachowo Złych Miejsc i Małachowo Wierz-

      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta WitkowoInformacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
        o działalności w okresie międzysesyjnym o działalności w okresie międzysesyjnym od 1 marca do 23 marca 2006 r. od 1 marca do 23 marca 2006 r.   
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Z wielką uwagą śledziłem wystą-
pienie każdej szkoły. To ważne, 
że uczniowie potrafią i chcą two-
rzyć teatr. Każde przedstawienie 
posiadało swój specyficzny urok, 
było symboliczne i pełne optymi-
zmu. 
Jako przewodniczący komisji nie 
mogę ominąć promotorki tego 
konkursu Anny Pawluk. Obserwu-
jąc zaangażowanie pani dyrektor 
na rzecz kultury i widząc troskę 

jaką przejawia do otaczającego 
świata, myślę, że świetnie od-
zwierciedlałyby jej osobowość 
słowa poety K.I. Gałczyńskiego: 
„Całego siebie dać jak bukiet 
chabrów, bo zawsze warto, bo 
nigdy nie za późno. Lampą dla 
ludzi być.” 
Oby teatr zawsze żył i ciągle 
zjednywał sobie sympatyków. 

 
Leszek Zych 

„Teatr uczy nas żyć… wielka to sprawa” śpiewa Zbigniew Wodecki. 
Zaiste słowa tej piosenki pięknie zabrzmiały na konkursie powiato-
wym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Witkowie.  

Kultura 

Udział w konkursie wzięło 94 
uczniów - 24 z klas trzecich 
(poziom testów „Lion”) oraz 70 
uczniów klas pierwszych i drugich 
(poziom testów „Duck). Każdy 
zestaw składał się z 30 zadań, na 
które uczeń wybierał jedną po-
prawną odpowiedź z czterech 
dostępnych opcji.. Przed przystą-
pieniem do konkursu uczniowie 
musieli przeczytać w wersji an-

Konkurs Języka Angielskiego „FOX” 

gielskiej lekturę, klasy I-sze i II-
gie „Excalibur”, a klasy III-cie 
„The Phantom of the Opera”. 
Konkurs trwał 75 minut, przebie-
gał bez zakłóceń i zgodnie z re-
gulaminem. Wyniki znane będą w 
maju br. Komisję nadzorującą 
stanowili: dyrektor Gimnazjum 
Marian Łukowski,  Katarzyna 
Bortko oraz Violetta Popiołek.  
 

Katarzyna Bortko 

W dniu 7 marca 2006 roku w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie 
odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX”.  

Teatr uczy nas żyć 

 c.d. ze str. 3 
biorstwa Ogólnobudowlanego „MAX-BUD” Grze-
gorz Piasecki z Leszna, za cenę 119.787,60zł. 
- ogłoszono przetarg nieograniczony na 
„Modernizację dróg na terenie gminy Witkowo”, 
termin otwarcia ofert ustalony został na dzień 
18.04.2006r. 
- ogłoszono przetarg nieograniczony na 
„Modernizację ulic na terenie miasta Witkowo”, 
termin otwarcia ofert 18.04.2006r. 
- ogłoszono przetarg nieograniczony na 
„Modernizację ul. Młyńskiej w Witkowie” /z wyko-
naniem kanalizacji burzowej/, termin otwarcia 
ofert na 18.04.2006r. 
- wysłano zapytanie o cenę na sprzedaż i dosta-
wę materiałów budowlanych: kostka brukowa, 
krawężniki, obrzeża. Termin złożenia ofert upły-
wa 10.04.2006 r. 
 

Inne ważniejsze prace i dostawy: 
- zlecono całoroczną kontrolę i naprawy oświetle-
nia ulicznego gminnego, głównie na terenie mia-
sta oraz w przypadkach interwencyjnych na 
terenie gminy, 
- zakupiono oprogramowanie komputerowe na 
potrzeby Urzędu, 
- zamówiono stoły do świetlicy wiejskiej w Ko-
łaczkowie, 
- wykonano naprawy oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy. 
 

W zakresie gospodarki przestrzennej: 
Nadal trwa procedura związana z opracowaniem 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Projekty miejscowych planów prze-
słano do zaopiniowania Powiatowej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej w Gnieźnie.  

 

Krzysztof Szkudlarek 

2005 r. Wyróżniono pamiątkowymi statuetkami 82 
zawodników oraz 22 instruktorów i trenerów. 
Gościem honorowym podsumowania był p. Bogu-
sław Brzozowski były zawodnik GKS „Vitcovia”, 
obecnie znany taternik, członek Gnieźnieńskiego 
Klubu Górskiego „Ornak” w Gnieźnie. 
- dofinansowano IV Turniej Piłki Halowej o puchar 
Komendanta Powiatowego w Gnieźnie. 
- w dniu 12 marca 2006 r. zakończono rozgrywki 
III edycji Mistrzostw Sołectw Gminy Witkowo w 
halowej piłce nożnej. Na uroczystym podsumowa-
niu zwycięskim drużynom zostały wręczone pa-
miątkowe dyplomy, puchary i sprzęt sportowy. W 
rozgrywkach tych I miejsce - zdobyło Sołectwo 
Mielżyn, II miejsce zdobyło - Sołectwo Jaworowo, 
a III miejsce - Sołectwo Małachowo Złych Miejsc. 
Najlepszym bramkarzem został zawodnik Sołec-
twa Mielżyn - Jacek Gościniak, najaktywniejszym 
zawodnikiem zawodnik Sołectwa Jaworowo - 
Przemysław Chołżyński, a królami strzelców 
zostali: zawodnik Sołectwa Kołaczkowo Damian 
Banaszak i zawodnik Sołectwa Jaworowo Piotr 
Zaborniak. Strzelili oni po 30 bramek. Zawodni-
kom tym wręczono pamiątkowe statuetki. 
- dofinansowano wpisowe i przejazd autobusem 
do Trzemeszna Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej działającej przy OSP Ruchocinek na X Re-
gionalną Spartakiadę UKS - MDP Województwa 
Wielkopolskiego. Drużyna nasza na 25 startują-
cych zespołów zajęła X miejsce, a w kategorii 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zajęła IV 
miejsce. 
- dofinansowano zawody strzeleckie organizowa-
ne przez LOK Witkowo z okazji Dnia Kobiet oraz 
powiatowy konkurs strzelecki dla gimnazjalistów, 
który odbył się w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Mielżynie. 

- dofinansowano Finał Konkursu Teatrzyków 
Szkolnych pod hasłem „Teatr uczy nas żyć” 
zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w 
Witkowie, 
- dofinansowano naprawę tablicy wyników na hali 
sportowej. 
 

W ramach współpracy samorządu gminnego 
z organizacjami pozarządowymi działającymi 
na terenie gminy i miasta dofinansowano: 
- zakup stroju dla członka Gminnego Chóru Se-
niorów „My Młodzi”, działającego przy Polskim 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Od-
dział w Witkowie, 
- zakupiono buty sportowe dla członków Sekcji 
Tańca Nowoczesnego  „COSMO VILLAGE” 
działającej przy Klubie Garnizonowym w Witko-
wie, 
- obchody Światowego Dnia Inwalidy zorganizo-
wanego przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - 
Kulturalne „Promyk” - Oddział w Witkowie. 
 

Z zakresu inwestycji: 
- rozstrzygnięto przetarg na wykonanie „Remontu 
świetlic wiejskich wraz z ich doposażeniem i  
zagospodarowaniem terenów w Gminie Witko-
wo”. Inwestycja jest dofinansowana w ramach 
Sekt orowego Programu Operacyjneg o 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywno-
ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-
2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz 
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, 
ofertę złożyły 3 firmy, wybrano ofertę MOSTO-
STAL - STOLBUD Słupca za kwotę 582.949,00 
zł. 
- rozstrzygnięto przetarg na „Remont budynku w 
Ruchocinku - adaptacja na cele mieszkalne”, 
ofertę złożyło 11 firm, wybrano ofertę Przedsię-
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ne. Wszelkie lokalne smakołyki, 
opowiastki i pamiątki, których nie 
można kupić w kiosku czy super-
markecie to wartości regionu, na 
bazie, których można kreować 
jego niepowtarzalny wizerunek.  
Produkt lokalny stwarza też szan-
sę poprawy sytuacji ekonomicz-
nej mieszkańców wsi i małych 
miejscowości. Rozwój produktów 
lokalnych jest korzystny zarówno 
ze względów gospodarczych 
(nowe firmy), jak i społecznych 
(nowe miejsca pracy). 
W wielu gospodarstwach rolnych 
przygotowywane są dania i prze-
twory, które trudno znaleźć w 
książkach kucharskich. Są to 
wielkie wartości kulturowe danego 
regionu i warto dbać, aby całkowi-
cie nie zginęły.  
Polska kuchnia jest niezwykle 
smaczna i urozmaicona. Jednak 
jednocześnie jest ona mało znana 
poza granicami państwa. W wielu 
krajach nikt nie słyszał o znakomi-
tym polskim żurku czy schabo-
wym. Jest wiele polskich smakoły-
ków, które powinny podbić świat. 
Są to między innymi: ciasta, szyn-
ka, kiełbasa czy pieczywo. Tak 
często zachwycamy się produkta-
mi pochodzącymi z innych krajów, 

Stowarzyszenie Światowid, które 
było organizatorem spotkania, 
dąży do wylansowania z gmin 
powiatu gnieźnieńskiego produk-
tów lokalnych tzw. „Koszyk pro-
duktów tradycyjnych”, a następnie 
zamierza wydać folder promujący 
te produkty. Istnieje również moż-
liwość wpisania danych produk-
tów na Listę Produktów Tradycyj-
nych. Dla przykładu w woj. Podla-
skim przetrwały przepisy kulinar-
ne przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, które stanowią regio-
nalny element tożsamości. Na 
liście produktów tradycyjnych 
województwa znalazły się m.in. 
Kruszewski ogórek herbowy, ser 
koryciński „Swojski” czy kiszka 
ziemniaczana. 
Produkcja żywności naturalnej 

bez chemicznych dodatków i 
konserwantów to wielka szansa 
dla polskiego rolnictwa. Szczegól-
nie, że coraz większym zaintere-
sowaniem, nie tylko w Polsce 
cieszą się produkty przygotowy-
wane z tradycyjnych surowców. 
Produkt lokalny staje się wizytów-
ką regionu poprzez wykorzystanie 
jego specyficznego i niepowta-
rzalnego charakteru oraz zaanga-
żowanie mieszkańców w rozwój 
przedsiębiorczości lokalnej. 
Produkt lokalny jest czymś, co 
mieszkańcy danego terenu uwa-
żają za tradycyjne i pospolite, a 
osoby z zewnątrz za specyficzne i 
niepowtarzalne. Przykład to potra-
wy przyrządzane na danym tere-
nie w każdym domu, a poza nim 
zupełnie nieznane lub zapomnia-

W dniu 21 marca br w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Łubowie od-
było się spotkanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Świa-
towid w ramach programu Leader+, do której należy Gmina i Mia-
sto Witkowo reprezentowana przez Burmistrz Gminy Witkowo 
Krzysztofa Szkudlarka. Spotkanie prowadził Pan Marek Gąsiorow-
ski z Fundacji Fundusz Współpracy, koordynator Projektu „Agro-
Smak”, które poświęcone było zagadnieniom produktu lokalnego.  

że może warto poszukać w domo-
wych zakamarkach i je wypromo-
wać. 
Produktem lokalnym może być 
wszystko to, co kojarzy nam się z 
wyjątkowością i tradycją: wyroby 
spożywcze (sery, pieczywo, 
miód), usługi czy rękodzieło np. 
(zabawki, szydełkowanie, tkac-
two, hafty, malarstwo, rzeźba),  
Dlatego zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do wspólnego szu-
kania produktów, z którymi będzie 
utożsamiana nasza gmina. Na 
pewno nasze babcie mają w za-
nadrzu wiele przepisów na pysz-
ne dania, które nigdy nie ujrzały 
światła dziennego, a można by 
było zrobić z niego wyśmienity 
produkt lokalny.  
Na realizację powyższego progra-
mu istnieje możliwość uzyskania 
dofinansowania z Programu Roz-
woju Rynku Produktów Regional-
nych i Lokalnych „Ago-Smak 2”. 
Uzyskany grant pozwoli na pro-
wadzenie działań związanych z 
wytwarzaniem, zapewnianiem 
jakości i certyfikacją żywności 
wysokiej jakości będącej wizytów-
ką naszego dziedzictwa kulinar-
nego. 

(W.R.) 

Gminy i Miasta w Witkowie 
Krzysztof Szkudlarek. Nad po-
prawnym przebiegiem turnieju 
czuwała komisja w składzie: Bar-
tosz Klich autor pytań, funkcjona-
riusz PSP Gniezno i Komendant 
Gminny OSP, Grzegorz Barański- 
Prezes OSP Witkowo, Stanisław 
Olas - Vice Prezes Naczelnik 
OSP Witkowo. Po raz pierwszy 
turniej odbył się w 3 grupach wie-
kowych. Grupa I - uczniowie szkół 
podstawowych, grupa II - ucznio-
wie gimnazjów i grupa III ucznio-
wie szkół ponad gimnazjalnych. 
Turniej składał się z 2 części: 
testu pisemnego i finału ustnego. 
Pisemnie uczestnicy zmagali się z 
dwudziestoma pytaniami. W cza-
sie, kiedy jury sprawdzało testy, 
młodzież pod okiem Ryszarda 
Jaworskiego- Sekretarza OSP 
Witkowo, miała okazję praktycz-
nie przekonać się o rzemiośle 
strażackim. Nie zabrakło też cza-
su na wspólne spotkanie przy 
ciastkach i herbacie. 
W finale konkurowało po 3 za-
wodników z każdej grupy, którzy  
uzyskali najwyższą liczbę punk-
tów. Odpowiedzi udzielano w 
formie ustnej odpowiadając na 
pytania z wylosowanego zestawu. 
Najlepszym zawodnikiem w gru-
pie I okazał się Marcin Zamiar, 
zaraz za nim w wyrównanej rywa-
lizacji klasyfikowali się Tomasz 
Makowski i Przemysław Kowa-
lik uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Witkowie. W grupie tej brali 
także udział uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Witkowie, 

Od wielu lat nosi on nazwę 
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻA-
ROM”. Turniej ten służy populary-
zowaniu wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów przeciwpo-
żarowych, zasad postępowania 
na wypadek pożaru, praktycznych 
umiejętności posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśniczym, 
organizacji ochrony przeciwpoża-
rowej oraz historii i tradycji ruchu 
strażackiego. Tradycyjnie na eli-
minacje miejsko - gminne zgło-
szeni zostali uczestnicy ze 
wszystkich szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i po raz pierwszy 
ponadgimnazjalnych. Uczestnicy 

przybyli pod okiem oddanych tej 
sprawie opiekunów: Zdzisława 
Bosackiego - dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Gorzykowie, To-
masza Deskowskiego nauczyciela 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wit-
kowie, Stanisława Brząkowskie-
go, nauczyciela Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Witkowie, Doroty Fe-
ręc, Henryki Gadzińskiej nauczy-
cieli Zespołu Szkolno Przedszkol-
nego w Mielżynie oraz Pawła 
Piniarskiego nauczyciela Witkow-
skiego Gimnazjum. Nad młodzie-
żą z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych czuwał Bartłomiej Łobo-
dziec. Konkurs otworzył Burmistrz 

Turniej Wiedzy Pożarniczej 
Dziesiątego marca 2006r. o godz. 11:00 w świetlicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Witkowie odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej. 
Były to eliminacje gminne wyłaniające najlepszych do turnieju 
powiatowego.  

którzy prezentowali wyrównany i 
wysoki poziom.  
W II grupie bezkonkurencyjny był 
Tomasz Kuliński laureat ubiegło-
rocznego turnieju na szczeblu 
wojewódzkim. Kolejne miejsca 
zajęli: Robert Łukowski i Marek 
Marciniak. W grupie tej brali tak-
że udział uczniowie  Gimnazjum 
w Mielżynie. Zmagania debiutują-
cej grupy trzeciej uwieńczone 
zostały laurami, po które w kolej-
ności sięgnęły uczennice; Joanna 
Kulińska, Karolina Owczarzak, 
Sylwia Michałowska.  Wszyscy 
uczestnicy otrzymali drobne upo-
minki, a zwycięzcy nagrody rze-
czowe sponsorowane przez Bur-
mistrza. Turniej zakończyła Jolan-
ta Barańska - prezes Zarządu M-
G ZOSP RP w Witkowie życząc 
zwycięzcom dalszych sukcesów 
na szczeblu powiatowym już    24 
marca 2006r. i podziękowała 
wszystkim  za zaangażowanie i 
pomoc w organizacji turnieju. 
W dniu 26.03.2006r  w Kłecku 
odbył  się TWP na szczeblu po-
wiatowym.  
W I grupie wiekowej 3 miejsce 
zajął Marcin Zamiar SzP nr 2   
Witkowie, 4 Przemysław Kowalik 
SzP nr 2 w Witkowie.  
W II grupie wiekowej 1 miejsce 
zajął Tomasz Kuliński  Gimna-
zjum  Witkowie, 3 miejsce Robert 
Łukowski  
w III grupie wiekowej 5 miejsce 
zajęła Karolina Owczarzak LO 
Witkowo. 

(J.B.) 

Zachęcamy wszystkich do tworzenia 
produktów lokalnych gminy Witkowo 
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Na wystawie zostały zaprezento-
wane prace dzieci i młodzieży 
uczęszczającej na kółko plastycz-
ne działające przy Ośrodku Kultu-

ry Sportu i Rekreacji w Witkowie. 
Otwarcia wystawy i powitania 
zaproszonych gości dokonała 
Pani Dyrektor OKSiR w Witkowie.  
Krótkie wprowadzenie na temat 
wystawy i prezentowanych prac 
wygłosił instruktor i opiekun kółka 
pan Krzysztof Żok. Prezentowane 

Zapamiętają ją wyznawcy innych 
religii, z którymi przez prawie 27 
lat swojego pontyfikatu prowadził 
dialog. W tej wyjątkowej chwili 
skończyła się w Kościele katolic-
kim pewna epoka. Odszedł pa-
pież przełomów, odszedł czło-
wiek, prorok…Odszedł skromnie, 
tak jak żył - w ciszy, wśród najbliż-
szych, czując, że świat jest z Nim. 

Ostatnie słowa, jakie zostawił 
światu brzmiały: „Szukałem was, 
 a wy przyszliście do mnie…” 
Papież „odchodził” już od dawna. 
I wcale nie dlatego, że coraz czę-
ściej zapadał na zdrowiu i stawał 
się fizycznie coraz słabszy. 
„Odchodzenie” Jana Pawła II 
dokumentuje jego testament, 
który - jak wiemy - zaczął pisać w 
roku 1979, a więc w pierwszym 
roku pontyfikatu, ponad ćwierć 
wieku przed swoją śmiercią. 
„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy 
Pan wasz przyjdzie” (Mt 24,42) 
-te słowa przypominają ostatecz-

ne wezwanie, które nastąpi wów-
czas, kiedy Pan zechce. Spokój, z 
jakim Papież mówił o śmierci jest 
uderzający. Dla niego życie w 
perspektywie śmierci jest źródłem 
światła, pewności i nadziei. Ak-
ceptacja śmierci jest owocem 
doświadczenia pozostawiania w 
rękach Boga: to On decyduje, 
wyznacza Początek i  Koniec. 

W pierwszą rocznicę śmierci Pa-
pieża - Rodaka żywe jest w nas 
wspomnienie, nie gaśnie poczucie 
jego duchowej obecności. 
Biblioteka Publiczna M. i G. w 
Witkowie przygotowała wystawę 
poświęconą jego życiu. Wystawa 
składa się z dwóch części, pierw-
szej umieszczonej w holu Budyn-
ku Oświatowego i drugiej w wypo-
życzalni Biblioteki Publicznej, 
która od kwietnia 2005 r. była 
sukcesywnie uzupełniana. 

 
Bibliotekarze 

„Jan Paweł II - Papież Nieśmiertelny”  
Godzinę 21.37 i datę 2 kwietnia 2005 roku Polacy zapamiętają na 
zawsze. Zmarł Jan Paweł II, papież - Słowianin, o którym ponad 
wiek temu pisał już poeta.  

prace były wykonane różnymi 
technikami (pastelami, węglem, 
farbami itp.) Na wystawę przybyli 
Burmistrz Gminy i Miasta Witko-

wo, Zastępca Burmistrza, Radni 
Rady Miejskiej, rodzice, dziadko-
wie oraz dzieci i młodzież z wit-
kowskich Szkół. Zaproszeni go-
ście obejrzeli wystawę a następ-
nie rozpoczęła się dyskusja na 
temat prezentowanych prac. 

OKSiR 

Wystawa prac plastycznych  
W dniu 31 marca 2006 r. w Budynku Oświatowym przy ul. Powstań-
ców Wielkopolskich odbyła się wystawa prac plastycznych zorga-
nizowana przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.  

Byli to kombatanci, uczestnicy II Wojny 
Światowej, panowie Zdzisław Skobejko i 
Walenty Żurawski - przedstawiciele 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych. Podczas spotkania 
opowiadali o swoich wojennych losach w 
mrocznych latach okupacji niemieckiej i 
sowieckiej, na które to lata przypadała ich 
młodość. 
Młodzi uczestnicy spotkania mieli możli-
wość poznania przeszłości poprzez kon-
takt z tymi, którzy byli jej uczestnikami na 
wschodzie i zachodzie okupowanej w 
latach 1939-1945 Polski, a odpowiedzi na 
zadawane pytania pozwolą lepiej zrozu-
mieć przeszłość. Spotkanie zorganizował 
nauczyciel historii. 
 

Stanisław Brząkowski 

Inna lekcja historii 
Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witko-
wie mieli na lekcji historii w dn. 
20.03.2006 r. niecodziennych gości.  

W dniu 16 marca 2006r., 46 uczniów Szkoły 
Podstawowej nr3 im. Lotnictwa Polskiego w Wit-
kowie wzięło udział w corocznym Międzynarodo-
wym Konkursie Matematycznym „KANGUR”. 
W kategorii „Maluch” - kl. III i IV (27 uczniów) 
oraz w kategorii „Beniamin - kl. V i VI (19 
uczniów). 
Celem konkursu jest popularyzacja matematyki 
wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, 
szkół zawodowych, liceów i techników. Konkurs 
miał charakter jednorazowego testu o różnym 
stopniu trudności. W kategorii „Maluch” uczeń 
miał do rozwiązania 24 zadania, za które mógł 
zdobyć maksymalnie 120 punktów, natomiast w 
kategorii „Beniamin” -30 zadań za 150 punktów. 
Uczniowie musieli wykonać swoje zadania w 
ciągu 75 minut. Uczestnicy konkursu rozwiązy-

„Kangur 2006” 
wali zadania samodzielnie, wypełniali (kodowali) 
karty odpowiedzi, które zostały przesłane w tym 
samym dniu do Wielkopolskiego Towarzystwa 
Matematycznego „KANGUR” z siedzibą w Ro-
kietnicy. 
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała 
komisja, której przewodniczyła wicedyrektor K. 
Radziszewska. 
Nauczyciele matematyki w ramach zajęć poza-
lekcyjnych prowadzą „Koło matematyczne” dla 
uczniów interesujących się przedmiotem oraz 
pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętno-
ści o pozaprogramowe zagadnienia. Uczniowie 
rozwiązują nieszablonowe zadania, co dodatko-
wo dostarcza im dużo satysfakcji. Rozwiązywane 
zadania pozwolą ćwiczyć logiczne myślenie, 
które jest szczególnie cenne i przydatne w osią-
ganiu sukcesów w rozwiązywaniu trudnych pro-
blemów na konkursach i olimpiadach matema-
tycznych, a jednocześnie dają możliwość rozwią-
zywania naturalnych uzdolnień, którymi zostali 
obdarowani nasi uczniowie. 
 

K. Radziszewska 

„Jeśli w matematyce nie byłoby piękna, to 
zrozumiałe że nie byłoby i samej matematyki. 
Jakaż bowiem siła przyciągnęłaby do tej nie-
łatwej nauki największych geniuszy rodzaju 
ludzkiego” 

M. A. Czajkowski 
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Atrakcją dnia były prezentacje 
strojów pozytywnie zakręconych 
przez przedstawicieli klas IV - VI 
SP i I - III G w rytmie wiosennej i 
ciepłej melodii. Jury w składzie 
przewodniczącej p. B. Nowakow-
skiej oraz jej wychowanków - 
uczniów klasy I G wytypowało 
zwycięzców: I miejsce oraz tytuł 
„pozytywnie nakręconego skrza-
ta” otrzymała uczennica klasy III 
G H. Gola, II miejsce uczeń klasy 
II G M. Żurawski oraz M. Rogac-
ka uczennica klasy I SP zajmując 

miejsce III. Zwyciężczyni konkur-
su odbyła pasjonującą wyprawę 
po najskrytszych zakamarkach 
szkoły ufundowaną przez właśnie 
powołanego redaktora czasopi-
sma „Grabie i Ty”. Dalsza część 
wiosennego show, związana była 
z prezentacją wesołych, ener-
gicznych hitów z lat 80 - tych 
wykonanych z playbacku, rów-
nież przez przedstawicieli po-
szczególnych klas wspieranych 
układami tanecznymi. Powołane 
przez uczniów jury w składzie 
nauczycieli pp. D.Feręc, H. Ga-
dz ińs ki e j ,  H .  Gu l ińsk i e j , 
M.Bocheńskiego ogłosiło wer-
dykt. Wśród głośnego aplauzu i 
aprobaty uczniów można było 
usłyszeć: trzecie zaszczytne 
miejsce zajęli uczniowie klasy VI 
SP, drugie reprezentanci klasy III 
G, pierwsze miejsce najmłodsi 
uczestnicy zabawy -  uczniowie 
klasy IV SP. 

Niespodzianką dnia były wy-
stępy nauczycieli, którzy zawsze 
wspierają swoich wychowanków, 
wspólnie uczestniczą w zaba-
wach, tworząc zgrany zespół z 

Pozytywnie zakręcony Dzień Wiosny 

uczniami. Zdaniem prowadzących 
A. Gadzińskiej i  I. Bruch 
„...towarzyszą nam od czasów, 
kiedy my uczniowie wchodziliśmy 
na dywan po drabinie”, „...są zaw-
sze z nami w dobrych i złych 
chwilach ...”. Dla nich to właśnie 
przygotowano kolejny teleturniej 
pod hasłem „Szansa na poprawę, 
czy sukces na porażkę”. W skła-
dzie jury znaleźli się uczniowie 
ucharakteryzowani na znanych 
ludzi telewizji, A. Pudło - Kubuś 
Wojewódzki, H. Gola - Elka Zapę-

dowska, D. Gromadziński - Ro-
berto Leszczyński, P. Kupaj - 
Jacuś Cygan. Hostessą tego dnia 
była dziewczyna marzeń P. Śmi-
gielski, który pomagał zdenerwo-
wanym nauczycielom w dokona-
niu losowania koperty z tytułem 
piosenki. Pierwsi na scenie zna-
leźli się p. M. Bocheński, który wie 
co to śpiew oraz p. M. Klimaszew-
ska, którą uczniowie podziwiają 
za wytrwałość i cierpliwość w 
prowadzeniu lekcji religii. Szczę-
śliwcy wykonali znany wszystkim 
utwór „Powiedz stary gdzieś ty 
był”. Druga para szkolnego show 
to p. H. Gadzińska oraz p. L. 
Szczepański, którym uczniowie 
złożyli podziękowania za bezinte-
resowną pomoc, wspólne prowa-
dzenie sklepiku szkolnego. L. 
Szczepański otrzymał ponadto 
podziękowania za wyrozumiałość, 
cierpliwość i dowcip. W ich wyko-
naniu usłyszeliśmy „Tak bardzo 
się starałem”. Kolejna para p. K. 
Kosicki i p. G. Pudło „...p. Krzyś, 
który zawsze stoi w kącie - organi-
zator wszystkich imprez, tym 
razem na scenie. Doradca, inicja-

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mie-
lżynie - organizator imprezy szkolnej przygotował Pierwszy Dzień 
Wiosny w sposób niezwykle atrakcyjny, oddający klimat wiosny, 
zieleni i niebanalnej zabawy.  

tor wysłuchujący naszych głupko-
watych pomysłów...” i p. Grażyna 
pomagająca  dzielnie w oprawach 
graficznych, zaprezentowali zna-
ną wszystkim piosenkę „Nie za-
dzieraj nosa”. Pani U.Potaś 
„...niezałamująca się pod wpły-

wem tragicznej niewiedzy w dzie-
dzinie matematyki”, oraz p. R. 
Organiściak szkolny Chuck Norris 
rozwiązujący łamigłówki - wyko-
nali „Dozwolone od lat osiemna-
stu” i ostatni duet tym razem żeń-
ski p. I. Nowak wyrozumiała i 
uśmiechnięta nauczycielka fizyki i 

chemii oraz p. G. Grzybowska 
nękająca uczniów na lekcjach 
wychowania fizycznego, dbająca 
o kondycję fizycznych naszych 
marnych kości, kosteczek i mięśni 
- w utworze „Takie ładne oczy”. 
„Odważne” jury nie przyznało 
pierwszych trzech miejsc, jednak 
słowa zarówno krytyki jak i po-
chwał nauczycielom nie szczę-
dzono. 

Bez konkurencji sportowych, 
dzień ten nie mógłby się odbyć. 
Szczęśliwcami zostali uczniowie, 
którzy zapisani zostali w dzienni-
kach lekcyjnych pod magiczną 

liczbą 11. Zadaniem uczniów w 
tej zaciętej rywalizacji był „Bieg 
po wertepach” w poszukiwaniu 
ukrytych przedmiotów związa-
nych ze świętami wielkanocnymi. 
W konkurencji tej zwyciężyła 
uczennica klasy I G O. Janaszak.  

Na zakończenie dwugodzinnej 
imprezy wszyscy uczniowie wio-
sennym korowodem udali się na 
szkolne boisko, aby rzucić Ma-
rzannę na stos. Pożegnaliśmy 
dokuczliwą zimę i niecierpliwie 
czekamy na pierwsze zwiastuny 
wiosny. 

 
`Do Pana Krzysztofa Kosickie-

go - opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego: 
 
Znowu jesteśmy pod wrażeniem. 
Imprezy zorganizowane przez 
Pana, to czas wspaniałej zabawy, 
nowych doświadczeń, integracji 
uczniów i nauczycieli, to zerwanie 
ze stereotypem szkolnych imprez 
wiejących nudą i przeciętnością. 
Dziękujemy! 
 

 
Grażyna Grzybowska 
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cone historii regionu.  Zadania 
związane z rekonstrukcją prze-
szłości na podstawie zebranych 
informacji uczniowie wykonywali 
samodzielnie, opierając się często 
na własnym doświadczeniu, wy-
korzystując zdobytą wiedzę, bez 
nadzoru ze strony nauczycieli, 
choć z ich pomocą, zgodnie 
zresztą z ideą metody projektu.  
Prace nad projektem zakończyli-
śmy w grudniu 2005 r. Efektem 
końcowym działań było otwarcie 
w naszej szkole sali regionalnej, 
które odbyło się 15 grudnia 2005 
r. Tematem wiodącym ekspozycji 
była rocznica Powstania Wielko-
polskiego. Inne opracowanie doty-
czyło historii 
Witkowa. W 
naszej sali zna-
lazły się rów-
nież wiadomo-
ści dotyczące 
z a s ł u ż o n yc h 
m i es zkańc ów 
naszej gminy. 
Udało się nam 
zebrać znaczną 
kolekcję wido-
kówek eksponu-
jącą zabytki 
naszej miejsco-
wości (niektóre 
fotokopie po-
chodzą z po-
czątku XX w). 
Szczególnie istotnym elementem 
wystroju sali regionalnej przema-
wiającym do odbiorcy jest seria 
zdjęć, w której obok siebie znala-
zły się obiekty z pierwszej połowy 
ubiegłego stulecia i te same 
obiekty w podobnym ujęciu obec-

W październiku 2004r. Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Po-
znaniu zainicjował projekt o tema-
tyce regionalnej „Wielkopolska to 
MY! - wczoraj, dziś, jutro”. Głów-
nym celem projektu było wytwo-
rzenie w nauczycielach, uczniach 
i rodzicach potrzeby wspólnego 
działania na rzecz promowania 
własnego regionu. W związku z 
tym, że od wielu lat zajmujemy się 
edukacją regionalną, mającą na 
celu rozwijanie więzi ze swoją 
miejscowością i regionem, posta-
nowiliśmy podjąć się tego zada-
nia. Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Lotnictwa Polskiego w Witkowie  
zgłosiła  swój  udział  w  projekcie. 
W przedsięwzięciu brało udział 

k i l k a d z i e s i ą t  p l a c ó w e k 
(przedszkola, szkoły podstawowe, 
gimnazjalne i ponadgimnazjalne).  
W styczniu 2005 r. zebrali się 
nauczyciele i uczniowie chętni do 
udziału w pracach nad projektem. 
Wspólnie określili zadania oraz 
ustalili zakres prac i harmono-
gram działań. Projekt  był realizo-
wany po zajęciach szkolnych. Na 
pierwszym spotkaniu dzieci z 
własnej inicjatywy podzieliły się 
na grupy i wyłoniły liderów. Aby 
zgromadzić niezbędne informacje 
do realizacji  zadań, uczniowie 
korzystali z wielu różnorodnych 
źródeł. Często odwiedzali bibliote-
kę i przeglądali m.in. artykuły 
prasowe, albumy, foldery poświę-

Edukacja regionalna 
"Wolno nie być głębokim badaczem, ale pod karą haniebnego 
wstydu nie godzi się nie znać ziemi, na której się mieszka"  
 

Władysław Syrokomla 

nie.  
Etapem końcowym związanym  z 
projektem było opracowanie ra-
portu z jego realizacji i przesłanie 
go do Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu. Tego 
zadania podjęły się  Hanna No-
wak, Małgorzata Kubacka i Tama-
ra Sienkiewicz (nauczycielki, które 
przez cały okres realizacji projek-
tu wspomagały poczynania 
uczniów). Projekt został pozytyw-
nie oceniony przez komisję.  
3 marca 2006 podczas Targów 
Edukacyjnych pani dyrektor Anna 
Pawluk wraz z koordynatorami 
odebrała  certyfikat uczestnictwa 
w pr o j ekc i e edu kac yjn ym 

„Wielkopolska to 
My - wczoraj, 
dziś, jutro.” Jeste-
śmy jedną spo-
śród 38 placówek 
z Wielkopolski, 
które zrealizowały 
projekt i zostały 
u h o n o r o w a n e 
certyfikatem. 
Mamy nadzieję, 
że dzięki naszym 
staraniom rozbu-
dziłyśmy zaintere-
sowania uczniów i 
zachęciłyśmy ich 
do nowych poszu-
k i wań .  N owe 
umiejętności i 

zasoby zgromadzone w trakcie 
realizacji projektu będą pomocne 
w tworzeniu kolejnych opracowań 
dotyczących historii naszej małej 
ojczyzny. 
 

Małgorzata Kubacka 

Sport 

1. Termin - 15 marca 2006 r. 
(środa), godz.15:00 
2. Miejsce - hala sportowa Gimna-
zjum im. Adama Borysa w Witko-
wie 
3. Organizatorzy - Związek Na-
uczycielstwa Polskiego, Gimna-
zjum w Witkowie 
4. Cel - krzewienie kultury fizycz-
nej poprzez popularyzację gry w 
piłkę siatkową, propagowanie 
spędzania czasu wolnego i inte-
gracja środowiska oświatowego  
w myśl hasła: „Nie liczy Się wynik 
- liczy się udział”. 
5. Uczestnicy  - Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 i Nr 3 w Witkowie, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Mielży-
nie, Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Witkowie i Gimnazjum 
w Witkowie. 
Uroczystego otwarcia turnieju  
dokonali : Pani  Prezes ZNP w 
Witkowie - Anna Jędrzejczak i 
Pan Dyrektor Gimnazjum w Wit-

kowie - Marian Łukowski. 
6. System rozgrywek - „każdy z 
każdym” do 2-ch wygranych se-
tów, obowiązkowo w każdej dru-
żynie występowały 3 kobiety. 
7. Wyniki turnieju: 
1 miejsce - Gimnazjum w Witko-
wie - 8 pkt. 8 - 0 w setach 
2 miejsce - Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych - 6 pkt. 6 - 2 w 
setach 
3 miejsce - Szkoła Podstawowa 
Nr 2 - 4 pkt. 4 - 4 w setach 
4 miejsce - Szkoła Podstawowa 
Nr 3 - 2 pkt. 2 - 6 w setach 
5 miejsce - ZSP  w  Mielżynie - 0 
pkt. 0 - 8 w setach 
8. Nagrody - wszystkie zespoły 
uczestniczące w turnieju otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy, a zwycię-
ska drużyna puchar przechodni 
Prezesa ZNP w Witkowie. 
9. Zakończenie imprezy - uroczy-
stego podsumowania turnieju 
dokonała Pani Prezes ZNP w 

XVIII Turniej Piłki Siatkowej Pracowników 
Oświaty o Puchar Prezesa ZNP w Witkowie 

Witkowie, która podziękowała za 
bardzo ambitną grę wszystkich 
zawodników, a przede wszystkim 
zawodniczek . Osobne podzięko-
wania złożyła sędziom turnieju, 
którymi byli: Stanisław Antoszczy-
szyn, Andrzej Rudnicki i Wojciech 
Szypuła oraz gospodarzowi tur-
nieju - dyrektorowi Gimnazjum w 

Witkowie za udostępnienie hali 
sportowej. 
10. Na zakończenie turnieju Pani 
Prezes ZNP w Witkowie zaprosiła 
wszystkich uczestników turnieju  
jak i osoby towarzyszące na  
„skromny poczęstunek”. 
 

(A.J.) 

Zwycięska drużyna Gimnazjum z Witkowa występowała w składzie:  
Katarzyna Bortko, Irena Borys, Anna Brząkowska, Marek  Gaziński, Paweł 

Piniarski, Jarosław Barszcz i Krzysztof Chołodecki. 
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„Opiekunka Szkolnego Koła Krajoznawczo - Tury-
stycznego Bożena Golińczak wraz z Małgorzatą 
Gadzińską opiekunką Szkolnego Klubu Ekologicz-
nego od wielu lat współpracują z Kołem Łowieckim 
nr 90 „Łoś” z Witkowa. Współpraca ta oparta jest 
nie tylko na pomocy zwierzętom, ale również na 
wzajemnej trosce o czystość naszego środowiska. 
W 2004 roku koło „Łoś” zrefundowało dzieciom 
wycieczkę autokarową do oczyszczalni ścieków w 
Gnieźnie, dzięki której uczniowie mogli zapoznać 
się z rodzajami i funkcjonowaniem oczyszczalni. To 
nie tylko nauka oparta na bezpośrednim kontakcie 
z przyrodą, poznawaniem nowoczesnych technolo-
gii ekologicznych, ale również przyjemność. To 
aktywny wypoczynek, duża dawka ruchu i tlenu, to 
umiejętność łączenia przyjemności z pożytecznym. 
Koło Łowieckie potrafi zadbać również o brzuszki 
dzieci, wielokrotnie było sponsorem kiełbasek, 
napojów, chleba i drewna na ognisko, aby uczestni-
cy wielogodzinnej, leśnej wyprawy nie wracali do 
domów niczym wygłodzone wilczki. 
Życzymy młodym miłośnikom przyrody, wytrwałym 
turystom wielu wrażeń, dni pełnych słońca i przy-
gód oraz coraz lepszej kondycji w zdobywaniu 
nowych ścieżek i szlaków turystycznych. 

 
Grażyna Grzybowska 

„Szlakiem paśników” 
„Wspaniały to obowiązek być  
człowiekiem na ziemi”  
   M. Gorki 

 

Corocznie uczniowie Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego w Mielżynie pokonują dystans ok. 20 
km, aby pomóc zwierzętom przetrwać zimę. 
Zima długa i bardzo mroźna dała się we znaki 
nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. Tym bardziej 
miłośnicy zwierząt z zapałem magazynowali 
marchew, żołędzie i kasztany, aby pomóc gło-
dującym mieszkańcom lasu i przebyć trasę 
„Szlakiem paśników”. 

Głównym celem imprezy było 
upowszechnianie kultury fizycznej 
i propagowanie aktywnego spę-
dzania czasu wolnego wśród 
dzieci, młodzieży i osób doro-
słych. Organizatorami mistrzostw 
byli: Urząd Gminy i Miasta w Wit-

kowie, Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji, Gimnazjum im. Adama 
Borysa w Witkowie i Uczniowskie 
Kluby Sportowe działające na 
terenie szkół i gimnazjów. 
Wyniki: 
Szkoły Podstawowe 

Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym 
W dniu 25 marca 2006 roku w hali sportowej w Gimnazjum w Wit-
kowie odbyły się Mistrzostwa Gminy Amatorów w Tenisie Stoło-
wym.  

Dziewczęta 
1.Stranc Paulina - SP 2 
2.Winkel Magdalena - SP 2 
3. Sójka Weronika - SP 3  
4. Kowalik Przemysław - SP 3 
Chłopcy 
1. Zdanowski Bartosz - SP 2 
2. Bruch Błażej - SP 3 
3. Skolasiński Patryk - SP 3 
4. Grenda Monika - SP 2 
Wśród dziewcząt startowało12 
zawodniczek a wśród chłopców 
24 zawodników ze szkół podsta-
wowych Nr 2 i Nr 3 w Witkowie. 
Gimnazja 
Dziewczęta 
1. Szcześnika Michalina - Witko-
wo 
2. Maciejak Piotr - Witkowo 
3.Goździk Anna - Witkowo 
4. Depczyńska Marta - Witkowo 
Chłopcy 
1. Zdanowski Mateusz - Witkowo  
2. Dominiak Magdalena - Witkowo 
3. Bartkowiak Łukasz - Witkowo 
4. Woś Łukasz - Witkowo 
Wśród dziewcząt startowało 8 
zawodniczek, a wśród chłopców 
18 zawodników z Gimnazjum 
im.Adama Borysa w Witkowie. 
Open 
Kobiety 

1. Hołderny Damian - Kołaczko-
wo 
2. Banasik Anna - ZSP Witkowo 
3. Bykowska Sylwia - ZSP Witko-
wo 
Mężczyźni 
1. Mikołajewska Iwona - ZSP 
Witkowo 
2. Hołderny Norbert - Kołaczkowo 
3. Schramm Marcin - Kołaczkowo 
4. Kalicki Jerzy - Witkowo 
Wśród kobiet startowało 8 za-
wodniczek, a wśród mężczyzn 25 
zawodników. 
Łącznie w imprezie startowało 95 
zawodniczek i zawodników.  
Organizatorzy dla trzech najlep-
szych zawodników w każdej kate-
gorii ufundowali pamiątkowe 
dyplomy i medale, a dla zwycięz-
cy dodatkowo torbę turystyczną, 
które wręczali: Zastępca Burmi-
strza Gminy i Miasta - Marian 
Gadziński oraz przewodniczący 
Komisji Szkolnictwa, Kultury, 
Sportu i Opieki Społecznej Rady 
Miejskiej - Piotr Jóźwik. 

 

(S.A.) (K.Ch.) 

W zawodach uczestniczyło 10 zespołów. 
Naszą gminę reprezentowały dwa zespoły z 
Mielżyna oraz z Witkowa. Ponadto w Tur-
nieju Strzeleckim udział wzięły ekipy z 
Gniezna, Kłecka, Żydowa. Każda drużyna 
liczyła trzy osoby. Zawodnicy strzelali do 
tarczy z popularnej "wiatrówki" z odległości 
10 metrów. Po wykonaniu strzałów prób-
nych zawodnicy przystępowali do oddania 
serii pięciu liczonych strzałów. Można było 
zdobyć maksymalnie 50 punktów. Nikomu 
się ta sztuka nie udała. Najlepszy zawodnik 
zdobył 44 punkty. Był nim Maciej Gągalski z 
Kłecka. Drugie miejsce zdobył Jakub Gą-
galski z Kłecka z 43 punktami, a trzecie 
Dawid Gromadziński z Mielżyna, który tak-
że zdobył 43 punkty. Klasyfikację indywidu-
alną wśród dziewczyn wygrała Michalina 
Szcześniak z Gimnazjum Witkowo, która 
zdobyła 42 punkty. O jedno oczko gorsza 

była od niej Karolina Szymań-
ska ,uczennica Gimnazjum z Mielżyna. 40 
punktów, a trzecia lokata przypadła Natalii 
Ziółkiewicz z Mielżyna. W klasyfikacji druży-
nowej zwyciężyło Kłecko ze 126 punktami. 
Drugie miejsce ze zdobyczą tylko jednego 
punktu mniej zajęło Żydowo. Trzecie Mie-
lżyn 2 z 122 punktami. Czwarta lokata przy-
padła Mielżynowi 1 ze 111 punktami. Piąte 
miejsce zdobyło Witkowo 2 ze 110 punkta-
mi, a szóste Witkowo 1 ze 107 punktami . 
Dalsze miejsca zajęły drużyny reprezentu-
jące Gimnazja z Gniezna. Witkowo 1 repre-
zentowali: Szcześniak Maciej, Szcześniak 
Krzysztof i Baczyński Maciej. Witkowo 2 
tworzyli: Szcześniak Michalina, Grzybow-
ska Martyna i Knast Jakub. W turnieju indy-
widualnym wzięła udział jeszcze jedna 
przedstawicielka Gimnazjum Witkowo Jo-
anna Drzazgowska. Opiekunem ekipy z 
Witkowa był Krzysztof Chołodecki. 
Zawody przebiegły w miłej atmosferze. Jak 
zwykle Dyrektor ZSP Janina Fałdzińska 
ugościła przybyłych gości i zawodników. 
Nikt z zawodów głodny nie wyjechał. Za-
wodnicy oraz opiekunowie otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz medale z rąk Pre-
zesa LOK Jana Rasały. Najlepsze ekipy 
oraz najlepsi strzelcy w kategorii dziewcząt 
i chłopców otrzymały ponadto puchary i 
nagrody rzeczowe. 
 

(K.Ch.) 

Ostre strzelanie 
W miniony piątek w Mielżynie odbył się VII Powiatowy Turniej Strzelecki dla Gimna-
zjów. Głównym organizatorem imprezy był Jan Rasała Prezes Zarządu LOK Powiatu 
Gnieźnieńskiego. Współorganizatorami był ZSP Mielżyn, Starostwo Gniezno oraz 
UGiM w Witkowie. Fundatorami nagród byli organizatorzy oraz Marian Łukowski 
Dyrektor Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie. Zawody otworzył Telesfor Go-
ściniak Wicestarosta Gnieźnieński oraz Jan Rasała. Sędzią głównym zawodów był 
Krzysztof Kosicki. 
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 Informacje 

Celem posiedzenia było zapo-
czątkowanie procedury, związanej 
z wypracowaniem wniosku o 
udzielenie, bądź nieudzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Gminy 
i Miasta, z tytułu wykonania bu-
dżetu za 2005r. Komisja analizo-
wała dochody i wydatki budżetu, a 
wyjaśnień udzielały: p. Gertruda 

Polak - Skarbnik Gminy i Miasta, 
p. Elżbieta Jagielska - Kierownik 
M-G Ośrodka Pomocy Społecznej 
i p. Marzena Polak - inspektor ds. 
oświaty w Urzędzie Gminy i Mia-
sta. Dalszej analizy realizacji 
budżetu Komisja dokonała w dniu 
27 marca br. 
 

(B.R.M.) 

Komisja Rewizyjna 
Rady Miejskiej w Witkowie  

Komisja Rewizyjna  
Rady Miejskiej w Witkowie  

Ściągalność podatków oceniono 
jako zadowalające. Nie wniesiono 
również uwag do wydawania 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 
oceniając je pozytywnie. Informa-
cję o sytuacji finansowej Zakładu 
Gospodarki Komunalnej przedsta-
wił p.Jan Dżygała - Kierownik 
Zakładu. Członkowie Komisji 
interesowali się m.in. targowi-

skiem zwierzęcym, kalkulacją 
wywozu nieczystości, podłącza-
niem posesji do kanalizacji sani-
tarnej,  sprawą segregacji nieczy-
stości, planami w zakresie do-
sprzętowienia Zakładu. Sytuację 
finansową Zakładu Gospodarki 
Komunalnej oceniono pozytywnie. 
 

(B.R.M.) 

W dniu 10 marca 2006r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Witkowie. Komisja analizowała ściągalność po-
datków i opłat lokalnych za 2005r., dokonała kontroli zezwoleń 
wydanych na sprzedaż alkoholu oraz kontroli finansowej Zakładu 
Gospodarki Komunalnej.  

W dniu 20 marca 2006r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Witkowie.  

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno -  
Gospodarczego Rady Miejskiej w Witkowie 

Pan Michał Balcerowski - Prze-
wodniczący Komisji Mieszkanio-
wej przedstawił informację o sytu-
acji mieszkaniowej na terenie 
gminy. Burmistrz GiM p. Krzysztof 
Szkudlarek i p. Ryszard Wawrzy-

niak, w obecności Komisji wypra-
cowali opinię nt. uregulowania 
sprawy własnościowej nierucho-
mości w Skorzęcinie, zabudowa-
nej kaplicą, świetlicą wiejską, 

remizą i sklepem, a będącej wła-
snością p. Wawrzyniaka. Ponadto 
Komisja zapoznała się z informa-
cją o przetargach, informacją o 
realizacji wniosków zgłoszonych 
przez Komisję i wnioskiem p. 

Janusza Szeszyckiego o zmianę 
przeznaczenia gruntów w Chłądo-
wie. Pozytywnie zaopiniowano 
przedstawione przez panią Skarb-
nik zmiany w budżecie.  

(B.R.M.) 

W dniu 22 marca 2006r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów 
i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Miejskiej w Witkowie. 
Komisja dokonała wyboru p. Ireneusza Kwapicha na Zastępcę 
Przewodniczącego Komisji.  

Członkowie Komisji oprócz tema-
tów sesyjnych, zapoznali się z 
działalnością Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Witkowie. 
Pan Marian Gadziński Z-ca Bur-
mistrza GiM przedstawił informa-
cję na temat realizacji wniosków 

zgłoszonych przez Komisję na 
poprzednich posiedzeniach. 
Ponadto zgłoszono kilka wnio-
sków dot. oznakowania dróg i ulic 
w gminie i mieście Witkowo. 
 

(B.R.M.) 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Przestrzegania Porządku Publicznego  

W dniu 17 marca 2006 r. odbyło się kolejne przedsesyjne posiedze-
nie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Po-
rządku Publicznego Rady Miejskiej w Witkowie.  
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Członkowie Komisji zapoznali się 
z realizacją Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych za 2005 r. 
Informację o realizacji wniosków 
zgłoszonych na poprzednich po-
siedzeniach Komisji przedstawił p. 

Komisja Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki 
Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie 

Marian Gadziński Z-ca Burmi-
strza. Ponadto zaopiniowano 
tematy, które były przedmiotem 
obrad sesji Rady Miejskiej, w dniu 
24 marca 2006 r. 

 
(B.R.M.) 

W dniu 21 marca 2006 r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w 
Witkowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Szkolnictwa, 
Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie.  

Komisja kontynuowała analizę 
wykonania budżetu gminy i mia-
sta za 2005 r. w zakresie wydat-
ków, dotacji, przychodów i roz-
chodów budżetowych - w ramach 
procedury opracowania wniosku 
abolutoryjnego.  

Wyjaśnień udzielała p. Gertruda 
Polak - Skarbnik Gminy i Miasta. 
Ustalono, że kolejne posiedzenie 
Komisji odbędzie się w dniu 31 
marca 2006 r. 
 

(B.R.M.) 

Komisja Rewizyjna 
Rady Miejskiej w Witkowie 

W dniu 27 marca 2006r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie. 

W dniu 24 marca 2006r. odbyła 
się kolejna, XXVII sesja Rady 
Miejskiej w Witkowie. Rada wysłu-
chała następujących informacji: 
- informacji p. Krzysztofa Szku-
dlarka - Burmistrza Gminy i Mia-
sta o działalności międzysesyjnej; 
- informacji p. Janiny Fałdzińskiej,  
Dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Mielżynie o 
działalności Szkoły Podstawowej 
wchodzącej w skład tego Zespołu; 
- informacji p. Jolanty Jakubas-
Zawiślak - Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Witkowie o dzia-
łalności Szkoły; 
- informacji p. Kazimiery Radzi-
szewskiej - Wicedyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Witkowie o 
działalności Szkoły; 
- informacji p. Zdzisława Bosac-

kiego - Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Gorzykowie o funkcjono-
waniu tej placówki; 
- informacji p. Piotra Cejmana - 
Komendanta Komisariatu Policji w 
Witkowie o stanie bezpieczeństwa 
publicznego na terenie miasta i 
gminy w 2005r. 
Rada Miejska podjęła dwie 
uchwały: 
- uchwałę Nr XXVII/258/06 w 
sprawie zwolnienia z obowiązku 
zbycia nieruchomości w drodze 
przetargu; 
- uchwałę Nr XXVII/259/06 zmie-
niającą uchwałę budżetową na 
2006r. 
Kolejna sesja Rady planowana 
jest na dzień 28 kwietnia 2006r. 

 
(B.R.M.) 

XXVII sesja Rady Miejskiej  
w Witkowie 

Analizowano przeprowadzone 
przez gminę przetargi i realizację 
inwestycji (wyjaśnień udzielał p. 
Tomasz Radacz - inspektor w 
Referacie Infrastruktury Technicz-
nej), oraz sprawy zobowiązań 
gminy (wyjaśnień udzielała p. 

Getruda Polak - Skarbnik Gminy i 
Miasta). Ustalono, że w dniu 7 
kwietnia 2006r. Komisja wypracu-
je ostateczne brzmienie opinii nt. 
absolutorium dla Burmistrza  Gmi-
ny i Miasta. 

(B.R.M.) 

Komisja Rewizyjna  
Rady Miejskiej w Witkowie 

W dniu 31 marca 2006r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie. Komisja kontynuowała 
sprawdzanie wykonania budżetu gminy i miasta za 2005r.  

W dniu 30 marca 2006 r. odbyło 
się kolejne posiedzenie Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Porządku Publicz-
nego Rady Miejskiej w Witkowie. 

Dokonano oględzin lasów gmin-
nych i dzikich wysypisk śmieci, na 
terenie gminy. 

 
(B.R.M.) 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Przestrzegania Porządku Publicznego  
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- ile czasu minie od momentu złoże-
nia wniosku, do rozpatrzenia sprawy 
oraz w jaki sposób zostanie sprawa 
załatwiona,  
- jaka jest podstawa prawna (ważne 
przy odwołaniach),  
- informacja o przysługującym trybie 
odwoławczym,  
- inne dodatkowe informacje.  
Zgodnie z tą zasadą mieszkańcy 
będą mieli łatwy dostęp do podsta-
wowych dokumentów regulujących 
sposób funkcjonowania urzędu. 
- opracowano i wdrożono „Kodeks 
etyczny pracowników urzędu” i 
„Kodeks etyczny radnego” w ramach 
zasady „Braku tolerancji dla korup-
cji”. Kodeks etyczny pracowników 
zawiera wartości i zasady, jakimi 
kierują się pracownicy urzędu. Ko-
deks nie jest przyjęty zarządzeniem 
kierownika jednostki organizacyjnej, 
jest własnością grupy pracowników, 
która go stworzyła. 
„Kodeks etyczny radnego” jest zbio-
rem wartości i zasad, jakimi kierują 
się radni. Kodeks nie jest przyjęty 
uchwałą rady, jest własnością grupy, 
która go stworzyła.  
- opracowano „Strategię współpracy 
z organizacjami pozarządowymi na 
lata 2006-2015” i roczny „Program 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi i innymi podmiotami na 
rok 2006” w ramach zasady 
„Partycypacji społecznej”. W/w do-
kumenty opracowano z udziałem 
społeczności lokalnej. W gminie jest 
prowadzony dialog społeczny, pra-
cownicy  samorządowi wspierają 
organizowanie się mieszkańców, by 
uczestniczyli w rozwiązywaniu pro-
blemów społeczności lokalnej.  
- opracowano materiał przybliżający 
mieszkańcom dokumenty plani-
styczne gminy w ramach zasady 
„Przewidywalności”.  
Celem opracowania było umożliwie-
nie mieszkańcom wglądu w sytuację 
gospodarczą i społeczną gminy na 

Celem akcji było promowanie uczci-
wości i skuteczności w samorzą-
dach, a tym samym przyczynienie 
się do poprawy jakości życia pu-
blicznego oraz pobudzanie aktywno-
ści obywatelskiej. Uczestnikami akcji 
były samorządy terytorialne, które 
przy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i mieszkańcami 
udoskonalały praktykę sprawowania 
władzy i administrowania, dążąc do 
wyeliminowania korupcji i innych 
form patologii. Udział w akcji polegał 
na zrealizowaniu sześciu zadań 
obowiązkowych oraz zadań dodat-
kowych. Zadania odpowiadały sze-
ściu zasadom dobrego rządzenia: 
przejrzystości, przewidywalności, 
rozliczalności, fachowości, braku 
tolerancji dla korupcji oraz partycy-
pacji społecznej.  
Akcja trwała 12 miesięcy. W celu 
realizacji zadań w Urzędzie Gminy i 
Miasta zostało powołanych sześć 
zespołów roboczych złożonych z 
pracowników UGiM i GOPS oraz 
zespół radnych Rady Miejskiej do 
realizacji zadeklarowanego przez 
Radę Miejską w Witkowie zadania 
polegającego na opracowaniu Ko-
deksu Etyki Radnego. Każdy z 
sześciu współpracujących ze sobą 
zespołów pracujący pod kierownic-
twem wyznaczonego lidera był od-
powiedzialny za realizację zadań 
związanych z realizacją przypisanej 
mu zasady.  
O realizacji akcji mieszkańcy byli 
systematycznie informowani pod-
czas spotkań z mieszkańcami, po-
przez informacje zamieszczane na 
stronach internetowych urzędu 
„www.witkowo.pl” w zakładc e 
„Przejrzysta Polska”, w biuletynie 

informacyjnym „Witkowskie Wiado-
mości Samorządowe”, na stronie 
internetowej  akcji Przejrzysta Pol-
s k a  „ w w w . p r z e j r z y s t a p o l s - 
ka.progressframework.com” i w 
miejscowej prasie. 
Gmina Witkowo w ramach akcji 
zrealizowała następujące zadania: 
- opracowano opis usług świadczo-
nych w samorządzie - w ramach 
zasady „Przejrzystości”. W celu 
ułatwienia mieszkańcom dostępu do 
podstawowych usług świadczonych 
przez gminę opracowano 61 kart 
usług. Z kartami można zapoznać 
się i pobrać stosowne do rodzaju 
załatwianej sprawy na poszczegól-
nych stanowiskach pracy i z oznako-
wanego regału na korytarzu Urzędu 
Gminy i Miasta (parter). Ponadto 
karty są dostępne na stronie interne-
towej www.witkowo.pl i w Biuletynie 
I n f o r m a c j i  P u b l i c z n e j 
www.bip.witkowo.pl. Urząd świadczy 
różnego rodzaju usługi administra-
cyjne i społeczne dla mieszkańców. 
Opracowane karty stanowią proce-
dury tych usług i mają na celu po-
móc klientom Urzędu w załatwianiu 
ich spraw. Wszystkie karty mają 
jednakowy wzór i dostarczają nastę-
pujących informacji:  
- o nazwie sprawy,  
- jakie są wymagane dokumenty 
niezbędne do załatwienia sprawy 
(wszystkie niezbędne formularze są 
do odbioru razem z kartą tj. osobi-
ście w Urzędzie lub przez internet),  
- kto jest odpowiedzialny za zała-
twienie sprawy - wskazany referat z 
podaniem nr pokoju i telefonu we-
wnętrznego,  
- czy jest wymagana opłata (jeśli tak 
- w jakiej wysokości),  

„Przejrzysta Polska"  
Gmina i Miasto Witkowo brała udział w akcji społecznej „Przejrzysta 
Polska" prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Fundacji 
Agory, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw 
Korupcji, Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego. Do akcji 
„Przejrzysta Polska” zgłosiły się 764 samorządy, z których 403 uzyska-
ło certyfikaty akcji "Przejrzysta Polska" propagującej postawy antyko-
rupcyjne i poprawę jakości życia publicznego. 

przestrzeni ostatnich kilku lat, poka-
zanie   trendów rozwojowych i pod-
stawy do obiektywnej, opartej na 
faktach, oceny możliwości dalszego 
rozwoju gminy.  
- opracowano procedury naboru na 
wakaty w urzędzie gminy w ramach 
zasady „Fachowości”. Procedura 
zawiera wymóg przeprowadzenia 
konkursów na stanowiska kierowni-
cze. Zgodnie z procedurą samorząd 
prowadzi politykę naboru i oceny 
pracowników w oparciu o kryterium 
fachowości i zaangażowania w 
pracę. Celem jest zagwarantowanie 
równego dostępu do stanowisk 
pracy i weryfikacja kandydatów na 
pracowników w oparciu o kryterium 
fachowości.  
- opracowano i rozpropagowano 
książeczkę (coroczny informator 
budżetowy dla mieszkańców) pt: 
”Skąd mamy pieniądze i na co je 
wydajemy” w ramach zasady 
„Rozliczalności” Działalność samo-
rządu jest mierzalna i rejestrowana, 
w szczególności w zakresie finan-
sów, określona jest odpowiedzial-
ność poszczególnych osób. Celem 
działania jest umożliwienie miesz-
kańcom uzyskanie informacji o tym, 
jak zaprojektowano budżet na kolej-
ny rok oraz o rozliczeniu budżetu z 
poprzedniego roku. Książeczka 
będzie opracowywana także w 
następnych latach  i będzie zawiera-
ła dane z trzech ostatnich lat. Proce-
dura tworzenia broszury została 
wprowadzona zarządzeniem burmi-
strza. Broszura zawiera informacje o 
tym, w jaki sposób budżet jest two-
rzony i w jaki sposób można zgła-
szać wnioski do budżetu oraz  infor-
macje na temat dochodów i wydat-
ków gminy podane w przystępnej 
formie, łatwej do zrozumienia przez 
osoby nie znające terminologii finan-
sowej. Są one przedstawione w 
przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca.  

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/248/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 
28 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy i Miasta Witkowo, należy stosować zasady określone 
w tym „Regulaminie”. 

Przypominam, że zgodnie z  § 21 i § 22 pkt 1  tego Regulaminu,  
istnieje obowiązek szczególnej staranności utrzymania zwierząt domo-
wych - psów.  W łaściciele psów zobowiązani są wyprowadzać psy na 
smyczy a szczególnie groźne na smyczy  i  w  kagańcu za wyjątkiem 
psów pilnujących stada bydła. 

Osoby wyprowadzające psy zobowiązane są do sprzątania odchodów 
z terenów przeznaczonych do wspólnego użytkowania, a w szczególno-
ści: klatek schodowych, piwnic, dziedzińców, terenów przyblokowych,  
ulic,  placów,  skwerów i parków. 

Osoby lekceważące powyższe przepisy narażają się na ewentual-
ne postępowanie mandatowe  lub  postępowanie w sprawie o wy-
kroczenie przed Sądem Rejonowym w Słupcy. 

Jednocześnie wyrażam przekonanie,  że  troska  naszych  mieszkań-
ców  o  czystość,  ład i porządek na terenie miasta i gminy,  spowoduje 
dbałość o estetykę, bez potrzeby stosowania mandatów czy innych 
uciążliwości. 

 Burmistrz Gminy i Miasta 
Krzysztof Szkudlarek 

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 
z dnia 31 marca 2006r. 

http://www.witkowo.pl
http://www.witkowo.pl
http://www.bip.witkowo.pl
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W styczniu br. na stronie internetowej Urzędu 
Gminy i Miasta w Witkowie powstał „Katalog Firm”. 
Katalog powstał w celu promowania przedsiębior-
ców prowadzących działalność w Gminie i Mieście 
Witkowo. Reklama internetowa stanowi najlepsze 
źródło wiedzy o przedsiębiorstwach i ich produk-
tach, dlatego zgromadziliśmy w formie katalogu 
dane teleadresowe, oferty oraz opisy profilu dzia-
łalności firm. Poprzez katalog, oferta firm dotrze do 
większej grupy odbiorców. Chcemy pomóc Przed-
siębiorcom w powiększaniu rynków zbytu oraz w 
znalezieniu i nawiązaniu wielu nowych, korzyst-
nych kontaktów. Zachęcamy wszystkich przedsię-
biorców z terenu Gminy i Miasta Witkowo do za-
prezentowania (bezpłatnie) swojej firmy na łamach 
strony internetowej urzędu. 

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 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie 
informacji do 

 Katalog firm 

W każdym numerze „Witkowskich Wiadomości Samorządowych” zaprezentujemy Państwu firmy działające  
na terenie gminy Witkowo, o których informacja zamieszczona została w katalogu firm. 

Firma GARDEN zajmująca się 
sprzedażą: Artykułów ogrodni-
czych, Folii, Maszyny elektro - 
mechaniczne, Maszyny firmy 
STIHL, Nawozy, Nasiona, Nasio-
na dla ogrodników, Środki ochro-
ny roślin, Artykuły sezonowe, 
Ziemie, Torfy, Kora. 
Nasze Centrum sprzedaje najlep-
sze towary renomowanych firm: 
Substral, Jnko-veritas, Nawomix, 
Tamark, Pokon, AgroPak, Socha, 
Kwazar, Marolex, Kalnas, Folia-

rex, Techmłot, Fiskars. Bros, 
Staramy się aby nasz sklep był 
konkurencyjny na rynku i miał 
duży asortyment, który cały czas 
staramy się poszerzać.  
Firma zajmuje się sprzedażą 
Odzieży BHP - która jest mocną  
stroną naszego sklepu, zaopatru-
jemy większe firmy i indywidual-
nego klienta w dobrą i tanią 
odzież. Posiadamy duży asorty-
ment Folii: Ogrodnicza Foliarex, 
Budowlana, Czarna, Dachowa, 
Hydro-izolacyjna, Izoplast, Do 
osłony kiszonek, Basenowa, Tka-
nina, Worki Foliowe (Sprzedaż 
hurtowa całe wałki). Od tego roku 
jesteśmy Autoryzowanym deale-

Centrum Ogrodnicze GARDEN 
Adres ul. Nowa 7c, 62-230 Witkowo  
Telefon: 600-80-33-91, 601-64-12-91  
Fax: (061) 477-82-17  
E-mail:     gardenwitkowo@wp.pl  

rem firmy STIHL. Oferujemy: 
Pilarki, kosy, kosiarki, nożyce, 
świdry, myjki. Posiadamy części 
zamienne, pełen serwis. Ostrze-

nie łańcuchów. Naprawy gwaran-
cyjne i po gwarancyjne każdej 
maszyny firmy STIHL. Możliwość 
zakupów na raty. 

OGÓLNOPOLSKIE STOP! NIE WYPALAJ 
Sprowadzisz nieszczęście  

Otrzymasz karę  
Pozbędziesz się dotacji 

 

Wystarczy słaby wiatr, aby ogień wymknął się spod kontroli, a co za tym idzie - bardzo szyb-
ko rozprzestrzenił się i przeistoczył w tragiczny w skutkach pożar. Wówczas ludzka bezmyśl-
ność powoduje, iż giną ludzie oraz zwierzęta: płoną pobliskie lasy, zabudowania mieszkalne, 
gospodarcze i altanki na ogródkach działkowych. Na torfowiskach ogień tli się przez wiele 
dni, tygodni, a nawet miesięcy, powodując straty nie tylko porastającej je roślinności, ale 
również masy organicznej. 
 

Widząc zadymioną drogę, pożar, wypadek, inne zagrożenie, w którym 
pomoże straż pożarna dzwoń bez wahania 998 przyjedziemy z pomocą 

 

Opracowanie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie   
MATERIAŁY INFORMACYJNE wykorzystano z www.adp.org.pl 
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Firma „Musielak” 
Witkowo 62-230 ul. Dworcowa 22 
tel. (061) 477-80-66  
tel. kom. 606-814-848 

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 

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. 

 

Dyżury Radnych  
Rady Miejskiej w Witkowie 

 

24 kwietnia - Roman Popek 
 

Dyżury odbywać się będą w Urzędzie Gminy  
i Miasta w Witkowie - pokój nr 23,  

w godz. od 14:00 do 15:00. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury  
w poniedziałki  

w godz. od 14:00 do 15:00. 

Dyżury Radnych 

 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Witkowie zaprasza do nieodpłatnego ko-
rzystania z czytelni internetowej w siedzibie  

Ośrodka przy ul. Sportowej 15. 
 

Godziny otwarcia czytelni: 

Poniedziałek, środa i piątek  
od godz. 800 do godz. 1800 

Wtorek i czwartek  
od godz. 800 do godz. 1500  

Ogłoszenie OK,SiR 

 

I. Komisja Rewizyjna - 7 kwietnia (piątek) godz. 930 

II. Komisja Finansów… - 11 kwietnia (wtorek) godz. 900 

III. Komisja Rolnictwa… - 24 kwietnia (poniedz.) godz. 900 

IV. Komisja Finansów… - 25 kwietnia (wtorek) godz. 900 

V. Komisja Szkolnictwa… - 26 kwietnia (środa) godz. 930 

VI. Sesja Rady Miejskiej - 28 kwietnia (piątek) godz. 1000 

Terminarz posiedzeń 
kwiecień 2006r. 

Na podstawie art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 
16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-

wództw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 
z późn. zm.) oraz uchwały Państwowej 

Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2003 
r. w sprawie wytycznych dla komisarzy 

wyborczych i terytorialnych komisji wybor-
czych, dotyczących przygotowania i prze-
prowadzania wyborów do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw oraz 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 
toku kadencji w latach 2002 -2006 (M.P. nr 
5, poz. 66) Komisarz Wyborczy w Pozna-

niu informuje: 
Rada Miejska w Witkowie uchwałą Nr 
XXVI/245/06 z dnia 28 lutego 2006r. 

stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego 
Pana Grzegorza Wywiała, w okręgu wy-

borczym Nr 2 obejmującym obszar, które-
go granice przebiegają od południowej 

części miasta Witkowo do drogi Witkowo - 
Gniezno, o zabudowie wielokondygnacyj-
nej tj. obszar osiedla nr 5, administrowany 
przez Wojskową Administrację Mieszka-

niową. 
W związku z tym, że data wyborów uzupeł-

niających przypadałaby w okresie krót-
szym niż 6 miesięcy przed zakończeniem 
kadencji rad, wyborów uzupełniających do 
Rady Miejskiej w Witkowie w okręgu wy-
borczym Nr 2 nie przeprowadza się, a 

mandat pozostaje nie obsadzony. 
Komunikat podaje się do wiadomości 

mieszkańców gminy Witkowo w sposób 
zwyczajowo przyjęty.  

 
Komisarz Wyborczy w Poznaniu  

Gabriela Gorzan 

Komunikat Komisarza Wyborczego  
w Poznaniu z dnia 23 marca 2006 r. 

o nie przeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej  
w Witkowie w okręgu wyborczym Nr 2 
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