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- odbyto spotkanie z Przewodniczącymi Komi-
sji Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówie-
nia tematów sesyjnych oraz bieżących spraw 
Gminy. 
- wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą 
sesję. 
- zapoznano się i przekazano do realizacji 
wnioski zgłoszone na posiedzeniach poszcze-
gólnych Komisji Rady Miejskiej. 
- wspólnie z p. Henrykiem Muchą uczestniczy-
łem w Sesji Zgromadzenia Związku Gmin 
Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 
- wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczo - 
wyborczym Rodzinnych Ogródków Działko-
wych im. gen. Karola Świerczewskiego w 
Witkowie,  w Zjeździe Ochotnicznej Straży 
Pożarnej  w Gminie Niechanowo, w Zjeździe 
Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochot-
niczej Straży Pożarnej  RP w Witkowie. 
- zorganizowano spotkanie z przedstawiciela-
mi Miłośników Witkowa. Spotkanie zostało 
zorganizowane  pod kątem utworzenia Sali 
Historii Witkowa.  
- przygotowano i ogłoszono Komunikaty  przy-
pominające o obowiązku utrzymania porządku 
i czystości na posiadanych nieruchomościach 
oraz o obowiązku staranności utrzymania 
zwierząt domowych - psów. 
- w ramach zadrzewień gminy posadzono 
drzewa przy ul. Jana Pawła II, w ogródku 
jordanowskim przy ul. Poznańskiej, przy sta-
wie ul. Dębińskiej, w parku przy ul. Słowackie-
go i uzupełniono brakujące drzewa  przy ul. 
Warszawskiej, Poznańskiej, Gnieźnieńskiej, 
Łąkowej, Sportowej i Żwirki i Wigury. 
- uporządkowano „dzikie” składowiska odpa-
dów stałych w miejscowości Ruchocin i w 
Maleninie. 
 
Z zakresu obrotu nieruchomościami: 
- dnia 28 marca Komisja Przetargowa prze-
prowadziła przetarg ustny nieograniczony na 
dzierżawę gruntów rolnych położonych w 
Ćwierdzinie - działka nr 48/11, o pow. 2,10 ha 
i w Ostrowitym Prymasowskim - działka nr 
0,50 ha.   
- dnia 12 kwietnia  br. podpisano akt notarial-
ny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z 
pomieszczeniem gospodarczym i przynależ-
nym gruntem, położonego w Witkowie przy ul. 
Dworcowej 15/1 na rzecz najemcy  za cenę 
1.444,00 zł. 
- dnia 12 kwietnia br. podpisano akt notarialny 
sprzedaży działki oznaczonej geodezyjnie nr 
259/1, o pow. 0,0300 ha, położonej w Wieko-
wie w drodze bezprzetargowej na  rzecz wła-
ścicieli nieruchomości przyległej, w trybie art. 
37 ust. 2, pkt 6 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami w celu poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
za cenę 1.342,00zł brutto. 
- dnia 20 kwietnia 2004r. podpisano akt nota-
rialny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz 

- spotkałem się z przedstawicielem Spółki 
GEN-GAZ „ENERGIA” z Poznania, który 
przedstawił koncepcję techniczną budowy 
sieci gazowej do projektu „Centrum”, obejmu-
jący swym zasięgiem 49 gmin Wielkopolski 
Centralnej w tym Gminę Witkowo. Według tej 
koncepcji sieć wysokiego ciśnienia ma być 
doprowadzona gazociągiem z okolic Babiaka i 
dalej rozprowadzona siecią średniego ciśnie-
nia z rozdzielni w Kleczewie po terenach obję-
tych tym projektem. Do końca II kwartału br. 
będzie opracowana szczegółowa koncepcja 
techniczna tego projektu, a do końca 2007 r. 
dokumentacja projektowa wraz z przyłączami. 
Realizacja tego  projektu rozpocznie się w 
roku 2008, a teren miasta i gminy Witkowo 
gazyfikowany byłby na przełomie roku 2008-
/2009. 
- również w tym temacie odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Wielkopolskiej Spółki 
Gazowniczej. Przedstawiciele Wielkopolskiej 
Spółki Gazowniczej poinformowali, że wcze-
śniej rozpoczęte prace związane z doprowa-
dzeniem do Witkowa instalacji gazowej i gazu, 
sprawiły, iż Spółka aktualnie ma już zgodę na 
włączenie się do ogólnopolskiej sieci przesyło-
wej do tzw. „GAZ-SYSTEMU” w miejscowości 
Trzemeszno. Z tej też miejscowości zostanie 
poprowadzona do Witkowa instalacja gazowa 
rurą  o średnicy 200 mm, a gaz tłoczony bę-
dzie pod tzw. wysokim ciśnieniem (ok.80 ba-
ra), dalej do Strzałkowa i do Słupcy. Spółka 
również rozważa w przyszłości możliwość 
poprowadzenia nitki gazowej w kierunku Nie-
chanowa i dalej do Gniezna. Przedstawiciele 
Spółki zobowiązali się, że do końca bieżącego 
roku zostaną załatwione sprawy formalno-
prawne, niezbędne do uzyskania pozwolenia 
na budowę. Następnie na przełomie stycznia-
lutego 2007r., Spółka planuje ogłoszenie prze-
targu na wykonanie powyższej inwestycji, a w 
okresie października 2007r. przewiduje się 
pierwsze podłączenia do instalacji gazowej 
miasta Witkowa. Odnośnie tej inwestycji, zwró-
ciłem uwagę, że gazyfikacja winna obejmować 
całą Gminę, a nie tylko obszar miejski. W 
związku z tym poprosiłem, by Spółka również 
przedstawiła koncepcję przebiegu trasy gazo-
ciągu na terenie poszczególnych miejscowości 
naszej Gminy. W tym temacie Dyrektor Biura 
Infrastruktury Gazowniczej poinformował, że 
cała Gmina będzie systematycznie gazyfiko-
wana i w najbliższym czasie Spółka przystąpi 
do opracowana koncepcja gazyfikacji całej 
Gminy, a projekt przebiegu gazociągu przez 
jej teren zostanie przedstawiony do zapozna-
nia się. Zapytałem również o możliwości finan-
sowe Spółki. Padła odpowiedź twierdząca ze 
strony dyrektora, że firma ma pełne zabezpie-
czenie finansowe na planowaną inwestycję.  
- uczestniczyłem w dwóch spotkaniach w Po-
widzu i w Słupcy oraz w Gnieźnie na temat 
utworzenia Bazy Głównej AGS w Powidzu. W 
spotkaniach tych udział wzięli przedstawiciele 

Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu Wo-
jewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, 33 
Bazy Lotniczej , przedstawiciele Starostw i 
Gmin powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego i 
wrzesińskiego Na spotkaniach tych przedsta-
wione zostały informacje dot. przedstawienia 
Polskiej Oferty na lokalizację tej bazy. Polska 
jest jednym z 9 państw, które złożyły swoje 
propozycje umieszczenia bazy na swoim 
terenie. Na spotkaniu przedstawiono prezen-
tację województwa wielkopolskiego, powiatów 
słupeckiego, gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 
oraz zainteresowanych gmin.  W związku z 
tym dostarczyłem do Urzędu Marszałkowskie-
go i do Wojskowej Administracji Mieszkań 
prezentację Gminy Witkowo ze wskazaniem 
trzech możliwych terenów lokalizację osiedla 
dla żołnierzy i ich rodzin. W prezentacji tej 
oprócz możliwości lokalizacyjnych ww. przed-
sięwzięcia, przedstawiłem również walory 
turystyczne naszej Gminy. 
- spotkałem się z przedstawicielami firmy 
zajmującej się monitoringiem. Celem spotka-
nia było wypracowanie koncepcji związanej z 
monitorowaniem miasta Witkowa. Wstępna 
koncepcja zakłada zainstalowanie trzech 
kamer obrotowych: jedna kamera w Rynku, 
druga kamera okolice gimnazjum, Rondo im. 
Jana Pawła II, a trzecia kamera - rejon szkół 
podstawowych nr 2 i 3. System rejestracji 
monitoringu byłby zlokalizowany w budynku 
gimnazjum. 
- zorganizowano naradę z Dyrektorem 
OK,SiR-u i Kierownikiem Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Witkowie. W czasie spotkania 
pani Dyrektor przedstawiła bieżącą sytuację 
finansową zakładu, przygotowanie OW w 
Skorzęcinie do sezonu letniego oraz najbliż-
sze plany w zakresie działalności kulturalnej. 
Pan Kierownik ZGK omówił bieżące funkcjo-
nowanie Zakładu, zapoznano się też z planem 
remontów mieszkań komunalnych w 2006 r. 
oraz omówiono sprawy związane z jakością 
usług świadczonych przez Zakład. 
- 6 kwietnia rozpoczęła się kontrola realizacji 
zadania pn. „Doposażenie w komputery Gim-
nazjum im. Adama Borysa w Witkowie finan-
sowanego w ramach kontraktu Wojewódzkie-
go oraz wykorzystanie dotacji celowych otrzy-
manych z budżetu państwa w 2005 r. 
- 19 kwietnia br. rozpoczęła się kontrola Naj-
wyższej Izby Kontroli Oddział w Poznaniu w 
sprawie wykorzystania środków gminnych i 
powiatowych funduszy ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej w latach 2004-2005. 
- brałem udział w ogólnych zebraniach miesz-
kańców osiedli Nr 1 i Nr 4, na których m.in. 
przedstawiłem sprawy związane z funkcjono-
waniem gminy, z realizacją dotychczasowych 
zadań jak i planami na najbliższą przyszłość. 
- z 11 osobami uczestniczyłem w rozprawie w 
charakterze świadków w Sądzie Rejonowym 
w Słupcy w sprawie byłych pracowników Ze-
społu Obsługi Szkół.  

      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta WitkowoInformacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
        o działalności w okresie międzysesyjnym o działalności w okresie międzysesyjnym od 24 marca do 27 kwietnia 2006 r. od 24 marca do 27 kwietnia 2006 r.   

c.d. str. 4 
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 c.d. ze str. 3 
Z zakresu inwestycji: 
Przetargi nieograniczone: 
- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony doty-
czący Modernizacji dróg na terenie gminy 
Witkowo. Są to drogi Ćwierdzin-Gaj, Gorzyko-
wo-Czajki i Skorzęcin wjazd na teren Ośrodka 
Wypoczynkowego. Złożono 3 oferty. Wybrano 
firmę PRDM - Słupca za cenę 392.066,42 zł. 
- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 
modernizację ulic na terenie miasta Witkowo. 
Są to ulice Jesionowa, Brzozowa i Słowackie-
go. Złożono 4 oferty. Wybrano firmę PRDM 
Słupca , za cenę 439.456,84 zł. 
- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 
modernizację ul. Młyńskiej w Witkowie (z 
wykonaniem kanalizacji burzowej/ złożono 2 
oferty. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Me-
lioracyjno-Budowlanego „MELBUD” ze Stare-
go Miasta, za  cenę 340.299,71 zł. 
- ogłoszono przetarg nieograniczony na 
„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i prze-
pompowniami dla wsi Małachowo Złych 
Miejsc, Małachowo Szemborowice, Małacho-
wo Wierzbiczany. 
- ogłoszono konkurs na „Opracowanie kon-
cepcji architektonicznej hali widowiskowo-
sportowej  i basenu wraz z zagospodarowa-
niem terenu w Witkowie”. 
 
Inwestycje: 
- rozpoczęto prace adaptacyjne w budynku w 
Ruchocinku, wyburzono stare ścianki działo-
we, pobudowano nowe, obecnie wykonywana 
jest instalacja elektryczna i wodna. Prace 
wykonuje Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane 
„MAX-BUD” Pana Grzegorza Piaseckiego  z 
Leszna. 
 
Dokonano zapytania o cenę na: 
- sprzedaż i dostawę kostki brukowej, krawęż-
ników i obrzeży. Ofertę złożyły 3 firmy. Najko-
rzystniejsza oferta to oferta firmy POLBET B-
COMPLEX z Gdańska, Biuro Handlowe Byd-
goszcz, za cenę 138.324,14zł. 
 
Inne ważniejsze prace i dostawy: 
- wykonano wycinkę 20 drzew na terenie mia-
sta i 6 szt. w Gorzykowie oraz cięcia pielęgna-
cyjne, 
- zakupiono olej opałowy do przedszkola w 
Kołaczkowie i Urzędu, 
- wykonano naprawy oświetlenia ulicznego, 
- zamontowano nowe znaki drogowe oraz 
znaki kierunkowe w kierunku Odrowąża i 
Dębiny, 
- utwardzono żużlem paleniskowym oraz rów-
nano drogi na terenie miasta i gminy 
(Wiekowo, Gaj, Mąkownica, Mielżyn, Ćwier-
dzin, Ostrowite Prymasowskie, Chłądowo, 
Małachowo, Folwark). 
- wykonano boisko treningowe  o nawierzchni 
trawiastej oraz parking przy hali sportowej. 
 
 

Krzysztof Szkudlarek 

pomieszczeniami gospodarczymi i przynależ-
nym gruntem, położonego w Witkowie przy ul. 
Kosynierów Miłosławskich 8/2 na rzecz najem-
cy, za cenę 6.300,00zł. 
 
Ze spraw dot. OW w Skorzęcinie: 
- zorganizowałem spotkanie z przedstawiciela-
mi Stowarzyszenia Użytkowników  i Dzierżaw-
ców Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęci-
nie. Celem spotkania było m.in. omówienie 
spraw związanych z funkcjonowaniem ośrodka 
w sezonie letnim 2006 r., bezpieczeństwem, 
planowanych remontów i inwestycji, monitorin-
gu ośrodka. Zarząd Stowarzyszenia został też 
zapoznany z projektem planu zagospodarowa-
nia OW. 
 
 Z imprez kulturalno - sportowo - rekreacyj-
nych: 
- po raz trzeci zorganizowaliśmy Wielkanocny 
Turniej Klas I-III Szkół Podstawowych. W Tur-
nieju wzięły udział reprezentacje szkół podsta-
wowych w poszczególnych kategoriach wieko-

wych. Każda reprezentacja szkoły otrzymała 
puchary, dyplomy oraz nagrody w postaci 
sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych. 
- zorganizowano i dofinansowano: Otwarte 
Mistrzostwa Amatorów w tenisie stołowym - w 
imprezie wystartowało 95 zawodników, Mi-
strzostwa Szkół Podstawowych w piłce koszy-
kowej Chłopców, których organizatorem był 

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” działający 
przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Witkowie, 
Mistrzostwa Klas IV Szkół Podstawowych w 
tzw. „Rzucance siatkarskiej”, Mistrzostwa 
Szkół Podstawowych w 4 - boju LA, Mistrzo-
stwa Szkół Podstawowych  i Gimnazjów w 
Piłce Nożnej. 
- uczestniczono w wystawie prac plastycznych 
dzieci i młodzieży z Kółka Plastycznego działa-
jącego przy OK,SiR w Witkowie oraz w I Prze-

glądzie Amatorskich Teatrów Dzieci i Młodzie-
ży, w którym wystartowało 15 zespołów.  
 
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych: 
- przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 
- dofinansowano udział w terapii osób uzależ-
nionych i współuzależnionych w Poradni Tera-
pii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum 
„U” we Wrześni, 
- odbyły się spektakle teatralne dla dzieci i 
młodzieży ze szkół podstawowych i gimna-
zjów na temat przemocy i uzależnień. 
 
W ramach współpracy samorządu Gminne-
go z organizacjami pozarządowymi działa-
jącymi na terenie gminy i miasta dofinan-
sowano: 
- obchody „Miesiąca Pamięci Narodowej” 
poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 

przez delegację Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych w Witkowie, 
- Integracyjną Spartakiadę Rekreacyjno - 
Sportową w związku z obchodami Światowe-
go Dnia Inwalidy zorganizowaną przez Stowa-
rzyszenie Młodych Wielkopolan w hali sporto-
wej przy Gimnazjum w Witkowie. 
- Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w 
Strzelaniu z broni Pneumatycznej zorganizo-
wane przez Zarząd Powiatowy LOK . 
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Informuję, że na bazie Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji, wzbogaconej o nowe obiekty przy ul. Park 
Kościuszki będzie tworzona „Sala Historii Witkowa”. 
Chcielibyśmy zgromadzić tu pamiątki związane z 
miastem i okolicą, które będzie można zaprezento-
wać na wystawach, udostępnianych mieszańcom i 
turystom. 

Zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców 
Gminy Witkowo i okolic o pomoc w tworzeniu na-
szej „Sali Historii Witkowa”. Jeżeli ktoś z Państwa ma  
dokumenty, zdjęcia, czy przedmioty o wartości 
historycznej związane z Witkowem i chciałby je 
nam przekazać, to serdecznie dziękuję i zapra-
szam. Chcemy ocalić te pamiątki  przeszłości od 
zapomnienia. 

Pozyskane od mieszkańców eksponaty zostaną za-
bezpieczone, sklasyfikowane i ujęte w Księdze In-
wentarzowej „Sali Historii Witkowa”. 
W „Sali Historii Witkowa” zapewnimy odpowiednie 
warunki i wystarczającą przestrzeń wystawienniczą 
do eksponatów, które spodziewamy się pozyskać 
między innymi od mieszkańców Gminy Witkowo. 
Chciałbym, żeby sala służyła jako miejsce wystaw, 
spotkań mieszkańców i młodzieży szkolnej. Będzie 
to możliwe dzięki współpracy ze szkołami na tere-
nie miasta. Stanowić to będzie element ciekawej, 
aktywnej edukacji lokalnej i regionalnej. Sala Histo-
rii, będąca jednocześnie pracownią historyczną, 
będzie także mogła służyć pomocą w znalezieniu 
materiałów do referatów, czy wystaw szkolnych 
dla zainteresowanej młodzieży. 
Mam nadzieję, że w miarę rozwoju powstaną nowe 
pomysły działalności, a współpraca z mieszkańca-
mi pozwoli zebrać pokaźną liczbę eksponatów. 
W sprawach związanych z przekazaniem ekspona-
tów należy kontaktować się ze Specjalistą ds. Sali 
Historii w Witkowie - Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji w Witkowie tel. 061 4779277. 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
Krzysztof Szkudlarek 

 Apel do mieszkańców 

miejscu dotychczasowej. Usytu-
owano ją w centrum Skorzęcina w 
pobliżu gospody Niemca Hugo 
Albrechta ( obecnie sklep spożyw-
czy). Poświęcona została przez 
księdza Gruchałę 20.06.1937 r. 
Uroczystości towarzyszące zgro-

madziły prawie 2 tyś. ludzi.  
Figurę św. Urszuli zgodnie z pra-
wem kanonicznym spalono. W 
niezmienionym stanie miejsce to 
pozostało do czasów okupacji. W 
tym właśnie czasie, jak wspomi-
nają mieszkańcy, Niemcy zlikwi-

W maju 1937 r. starą figurę św. 
Urszuli wykonaną z drewna, 
prawdopodobnie pochodzącą z 
Lądu usunięto z postumentu. Z 

biegiem czasu ulegała ona powol-
nemu zniszczeniu. Na jej miejscu 
zdecydowano się umieścić inną, 
ale wykonaną z trwalszego mate-
riału. 

W jednej z poznańskich firm po-
stanowiono zakupić figurę Serca 
Jezusowego. Odlaną z masy 
kamiennej w kolorze kości słonio-

wej, dwa metry dwadzieścia pięć 
centymetrów wysoką i ważącą 
blisko tonę dostarczono do wsi 
04.06.1937 r. samochodem cięża-
rowym. Nazajutrz stała już na 

Tego zabytku nie ma na przedwojennych, rzadkich widokówkach 
ze Skorzęcina. Pozostał jedynie w pamięci starszych mieszkańców 
wioski oraz na kilku zdjęciach, które w tamtym okresie wykonał i 
umieścił w szkolnej kronice jeden z nauczycieli. 

dowali zarówno figurę jak i sam 
nasyp, na którym stała. 
Obecnie w miejscu tym nie ma już 
śladu po zabytku. Trwają nato-
miast starania nad pozyskaniem 
jego fragmentu, który znajduje się 
w jednej z wiosek w okolicy Sko-

rzęcina. Eksponat ten mógłby 
zasilić zbiory powstającego w 
naszym mieście muzeum. 
 
 

Mariusz Zborowski,  
Jan Nowaczyk 

Figurka Serca Jezusowego w Skorzęcinie 
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Po obejrzeniu krótkiej części arty-
stycznej pod tytułem „ Czy można 
trzymać psa na osiedlu?” stwier-
dziliśmy, że w naszym mieście 
powinny znaleźć się specjalne 
pojemniki na psie odchody. W ła-

ścicieli psów natomiast należało-
by zobligować do usuwania zanie-
czyszczeń po swoim „ milusiń-
skim”.  
Mogliśmy również obejrzeć cieka-
wą inscenizację, przygotowaną 
przez młodzież z 
gimnazjum na 
temat okrutnego 
traktowania zwie-
rząt. Nasza szkoła 
włączyła się rów-
nież do akcji wyku-
pywania koni prze-
znaczonych na  
ubój. Od każdej 
sumy uzyskanej 
ze sprzedaży ma-
kulatury, 15 % 
przeznaczamy na 
ten cel.   
Następnie wszystkie klasy przed-
stawiły swoje zadania. Były to 
wiersze, piosenki, scenki, pokazy 
mody ekologicznej, kalambury 
oraz  krótkie prezentacje ukazują-
ce  miejsca w Witkowie, które 
zdaniem uczniów wymagają pew-
nych zmian. Szczególną uwagę 
poświęcono strzelnicy, gdzie mło-
dzież z klasy VI c urządziłyby 
miejsce sportowych spotkań 
mieszkańców naszego miasta. To 
dla nich nic trudnego. Wystarczy-
łoby tylko zrobić tam boisko do 
siatkówki, koszykówki oraz posta-
wić dookoła trochę ławek.  
Dalsze zajęcia odbyły się w tere-

Koncert prowadziła pani Monika 
Smuszkiewicz - profesor Szkoły 
Muzycznej w Słupcy. Przedsta-
wiała ona kolejnych wykonawców 
utworów (ich wiek oraz lata nauki 
w szkole muzycznej) jak również 
zachęcała widownię do prezento-

wania się na scenie (próba gry na 
instrumencie, odgadywanie nazw 
instrumentów). Nikt się nie nudził, 
chętnych do zaprezentowania się 
na scenie nie brakowało. Poza 
wiedzą na temat instrumentów 
muzycznych uczniowie „trójki” 
poznali różne typy muzyki poważ-
nej i nie obce im są także takie 

zwroty jak forte czy piano. 
Wszystkich jak sądzę zauroczył 
najmłodszy uczestnik koncertu 
grający na akordeonie siedmiola-
tek. Zaimponowali koledzy i kole-
żanki z Witkowa: Oliwia Antczak, 
Dominika Oczepa, Patryk Micha-

lak, jak również wszyscy inni ob-
darzeni umiejętnością gry na 
instrumencie. 
Myślę, że poprzez takie przedsię-
wzięcia uczniowie z małych miej-
scowości mają możliwość na 
wychowanie w duchu kultury. 

 
Katarzyna Kotecka 

Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych  
z koncertem w Witkowie 

27.04.2006r. cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 miała przy-
jemność wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół 
Muzycznych w Słupcy. Taką atrakcję zawdzięczamy paniom: Izabeli 
Oczepie, Annie Stępień, które zainicjowały owy występ, oraz pani 
Lidii Kamińskiej, która udostępniła do tego celu salę kinową. 

nie. Uczniowie zaopatrzeni w 
odpowiednie pomoce i karty pracy 
badali stan czystości naszego 
środowiska, poznawali różne 
pospolite gatunki roślin i zwierząt 
w naszej okolicy, badali natężenie 

hałasu w różnych 
miejscach. Byli 
również  w 
Oczyszczalni Ście-
ków,  w Wodocią-
gach oraz na krót-
kiej wycieczce 
autokarowej do 
składowiska odpa-
dów w Chłądowie 
sfinansowanej 
przez UGiM Witko-
wo.  
Wszystkie klasy 
brały również ak-
tywny udział w 

zbieraniu śmieci w naszym mie-
ście i jego okolicy. Z przykrością 
musimy stwierdzić, że odkryliśmy 
wiele „dzikich wysypisk”, głównie 
w okolicy bocznicy kolejowej wą-
skotorówki oraz  jak co roku  w 

lasach na Dębinie.  
 Do szkoły wróciliśmy o godz. 
11.40 i po krótkim odpoczynku 
cała społeczność uczniowska, 
złożyła naszej kochanej Ziemi 
deklarację, że będą ją szanować i   
o nią  dbać. 
W gorącej atmosferze zakończyli-
śmy Święto Ziemi”. Tego typu 
spotkania  pomagają nam zrozu-
mieć, jak ważnym problemem dla 
wszystkich mieszkańców Świata 
jest przewodnie motto ekologów 
„Chcemy żyć w zgodzie z przyro-
dą”. 
 

Anna Zdanowska 
Julita Kaźmierska 

„Dzień Ziemi” w Dwójce 
Tradycją w naszej szkole stały się obchody „Dnia Ziemi”. W tym 
roku organizatorkami w klasach I - III były panie: B. Kośmińska, A. 
Flieger, B. Szymańska. W klasach IV - VI  Julita Kaźmierska, Anna 
Zdanowska i Bernadetta Szcześniak. Uroczystości związane z tym 
szczególnym świętem dotyczyły ogólnych zagadnień ekologicz-
nych. 

Uczciliśmy tańcem, wierszem i piosenką 

Wystąpili w programie artystycz-
nym pt. „Witaj majowa jutrzenko”. 
Tańczyli poloneza, czytali frag-
menty pierwszej w Europie usta-
wy zasadniczej stwarzającej pod-
stawy do wzmocnienia władzy 
państwowej, recytowali wiersze i 

śpiewali piosenki. 
A w wyobraźni 
przesuwały się 
obrazy historycz-
ne - obrady Sejmu 
Czteroletniego w 
sali poselskiej 
Zamku Królew-
skiego, orszak 
Stanisława Augu-
sta Poniatowskie-
go podążający do 
katedry św. Jana, 

wiwatujący lud Warszawy. 
Witkowska uroczystość z okazji 
215 rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja była, zwłaszcza dla 
młodego pokolenia, szczególną 
lekcją historii i patriotyzmu.  
 

Nauczycielki języka polskiego 

Po raz pierwszy uczniowie klas III-VI ze Szkoły Podstawowej nr 2 
wzięli udział w uroczystości trzeciomajowej pod Pomnikiem Po-
wstańców Wielkopolskich. 

Kultura 



7 

Partnerami projektu byli: Urzędy 
Miast i Gmin powiatu gnieźnień-
skiego, Kuratorium Oświaty w 
Poznaniu, Gminne Centrum In-
formacji „Szansa” w Gnieźnie, 
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 
oraz gimnazja powiatu gnieźnień-
skiego. 

Główny cel konkursu to szerzenie 
wiedzy na temat Unii Europej-
skiej wśród młodego pokolenia. 
W II Powiatowym Konkursie 
wiedzy o Unii Europejskiej udział 
wzięło 530 uczniów z 16 gimna-
zjów powiatu gnieźnieńskiego. 
Do półfinału zakwalifikowało się 
49 uczestników (w tym aż 13 
uczniów z gimnazjum z Witko-
wa), którzy zdobyli największą 
ilość punktów w pierwszym eta-
pie. 
Bohaterami Finału Konkursu 
Wiedzy o Unii Europejskiej było 6 
uczestników, którzy w dwóch 
etapach zdobyli największą licz-

Unia Europejska Na Plus! 

bę punktów.  
Finaliści musieli odpowiedzieć na 
wylosowane przez siebie pytania i 
przedstawić przygotowaną wcze-
śniej prezentację. Pod uwagę 
brane były również punkty z prac 
pisemnych na  temat: „Ja w Unii 
Europejskiej”, „Moje miasto w Unii 

Europejskiej”. 
Po trudnych zmaganiach kwalifi-
kacja końcowa wygląda następu-
jąco: 
I miejsce - Szymon Marszałek - 
Gimnazjum w Witkowie - stypen-
dium 2000 zł ufundowane przez 
Posła do Parlamentu Europejskie-
go Marka Siwca 
II miejsce - Paweł Waraczewski - 
Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie - 
stypendium 1800 zł  ufundowane 
przez Posła na Sejm RP Tade-
usza Tomaszewskiego 
III miejsce - Anna Popek - Gim-
nazjum w Witkowie - stypendium 
1500 zł ufundowane przez Wice-

W dniu 5 maja br. w Gnieźnie odbył się finał II Powiatowego Kon-
kursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa wśród młodzieży” pod 
patronatem honorowym Posła do Parlamentu Europejskiego Mar-
ka Siwca. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie ProEuro-
pa i Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.  

przewodniczącego Rady Powiatu 
Gnieźnieńskiego Zdzisława Kuja-
wę 
IV miejsce - Daniel Glejzer - 
Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie - 
stypendium 1000 zł ufundowane 
przez Radnych Miasta Gniezna z 
Klubu SLD 
V miejsce - Łukasz Dziel - Gim-
nazjum nr 1 w Gnieźnie - stypen-
dium 1000 zł ufundowane przez 
Radnych Powiatu Gnieźnieńskie-
go z Klubu SLD 
VI miejsce - Patryk Drażniuk - 
Gimnazjum w Witkowie - sty-
pendium 1000 zł ufundowane 

przez Bank Spółdzielczy w Gnieź-
nie oraz PKO Bank Polski. 
Oprócz nagród pieniężnych finali-
ści otrzymali szereg upominków 
tj.: nagrody książkowe, koszulki i 
inne gadżety. Została również 
ufundowana wycieczka do Parla-
mentu Europejskiego dla 4 osób 
przez Marka Siwca. 
Uczestników II Powiatowego 
Konkursu Wiedzy o Unii Europej-
skiej przygotowywała pani Arleta 
Bekas - nauczyciel witkowskiego 
gimnazjum, która również otrzy-
mała z tego tytułu nagrodę książ-
kową.  
Ponadto gimnazjum z Witkowa 

otrzymało puchar za zajęcie I 
miejsca w ogólnej kwalifikacji 
gimnazjów z powiatu gnieźnień-
skiego, który otrzymał Marian 
Łukowski, dyrektor Gimnazjum w 
Witkowie. 
Mile zaskoczony był Paweł Ga-
domski, który otrzymał nagrodę 
książkową i upominki, a któremu 
do wejścia do finału zabraknął 1 
punkt. 
Fundatorami nagród rzeczo-
wych byli: 
• Urząd Komitetu Integracji Euro-
pejskiej 
• Urząd Marszałkowski w Pozna-

niu 
• Starostwo Powiatowe w Gnieź-
nie 
• Urząd Miejski w Gnieźnie 
• Burmistrz Gminy i Miasta Witko-
wo  
• Polska Poczta -oddział rejonowy 
Poznań  
Krzysztof Szkudlarek, Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo sfinanso-
wał wyjazd uczestników na półfi-
nał i finał oraz ufundował puchar i 
nagrody książkowe dla finalistów. 
Wszystkim uczestnikom finału 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!  

(J.A) (A.Z) 

Brały w nim udział trzyosobowe 
drużyny składające się z uczniów 
klasy IV, V i VI, wyłonionych 
podczas eliminacji szkolnych. O 
ogromnym zainteresowaniu kon-
kursem w naszej szkole niech 
świadczy fakt, że w eliminacjach 
startowało 59 uczniów. Corocznie 
do wspólnej zabawy zapraszamy 
wszystkie szkoły z naszej gminy, 
lecz w tym roku na zaproszenie 

„Żyjmy zdrowo” 

odpowiedziała tylko Szkoła Pod-
stawowa z Gorzykowa. Reprezen-
tował ją zespół w składzie: To-
masz Kubasiak z kl. IV, Paulina 
Kasprzyk z kl. V i Dawid Kasprzyk 
z kl. VI z opiekunem panią Danutą 
Misiak (jak zwykle niezawodną). 
Ta grupa zajęła pierwsze miejsce. 
Drugie miejsce zajęła drużyna: 
Tomasz Szeszycki z kl. IV, 
Agnieszka Klamańska z kl. V i 

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się 
zepsujesz” -  takie hasło przyświecało tegorocznemu, trzeciemu 
już Międzyszkolnemu Konkursowi Przyrodniczo - Matematyczne-
mu, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie.  

Klaudia Mikołajczewska z kl. VI. 
Zespoły wykazały się szeroką 
wiedzą na temat zdrowego stylu 
życia podczas układania piramidy 
zdrowia, jadłospisów, odgadywa-
nia nazw owoców i warzyw ukry-
tych w worku oraz  rozwiązywania 
„owocowej krzyżówki”. Zadania 
matematyczne dla obu drużyn 
były bardzo łatwe, natomiast lep-
szą znajomością parków narodo-
wych w Polsce wykazał się zespół 
z Gorzykowa. Pechowa dla 
„Dwójki” okazała się konkurencja 
sportowa „skoki na skakance”, 
jeden mały błąd kosztował utratę 

wielu punktów. Ponadto drużyny 
zaprezentowały przepisy na 
smaczne i zdrowe sałatki wiosen-
ne.  
Na zakończenie na zawodników 
czekał słodki poczęstunek, a 
pani dyrektor Jolanta Jakubas - 
Zawiślak wręczyła obu druży-
nom nagrody i dyplomy. 
Uczestnicy ze szkoły w Gorzy-
kowie zapewnili, że w przy-
szłym roku również nie zawio-
dą i chętnie wezmą udział w 
kolejnych zmaganiach.  

Organizatorzy 
Bernadetta Szcześniak 

Julita Kaźmierska 
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Maja 1791 r., ale pozwolił uświa-
domić współczesnemu młodemu 
pokoleniu, że Konstytucja była 
wynikiem wielkiego zaangażowa-
nia polskich patriotów oraz stano-
wi cząstkę historii europejskiej. To 
ona i nasz taniec narodowy - 
polonez - są symbolami Polski i 
Polaków.    
Niezwykle uroczystego, podnio-
słego nastroju tej niecodziennej 
lekcji dziejów nadawała nie tylko 

poezja W. Szymborskiej, E. Gał-
czyńskiego, M. Konopnickiej, W. 
Malickiej, R. Suchodolskiego, 
mówiąca o miłości do ojczyzny, 
ale i pieśni historyczne,  piosenki 
współczesne J. Pietrzaka oraz 
układy choreograficzne do  Polo-
neza W. Kilara z filmu „ Pan Ta-
deusz” i  Poloneza Ogińskiego. 
Patriotyczny charakter występów 
gimnazjalistów podkreślały stroje 

Młode pokolenie nie stawia ich na 
pierwszym miejscu. Dlatego 
ogromna rola szkoły, nauczycieli 
w wychowaniu patriotycznym i 
obywatelskim młodych ludzi. Mi-
łość do ojczyzny dla młodego 
obywatela powinna stać się za-
szczytem, a nie tylko obowiąz-
kiem, bowiem to ostatnie słowo 
najczęściej współcześnie się ne-
guje. Ważną więc rzeczą jest 
także  przypominanie przeszłych 
dziejów Polski. Bo przecież „ hi-
storia jest nauczycielką życia”, a 
naród, który nie zna swojej prze-
szłości, umiera i nie buduje przy-

szłości. Dlatego w dniu 04 maja 
2006 r. w Gimnazjum im. A. Bory-
sa w Witkowie odbyła się wielka 
lekcja historii, której bohaterem 
stała się Konstytucja 3 Maja. Pro-
gram artystyczny opracowany i 
wyreżyserowany przez p. Arletę 
Bekas, p. Teresę Szczerbę, p. 
Teresę Szkudlarek, z oprawą 
muzyczną p. Elżbiety Drozdow-
skiej i scenografią p. Lilianny 
Suborskiej, z wykorzystaniem 
środków audiowizualnych przygo-
towanych przez p. Karola Firycha, 
nie tylko przypomniał genezę, 
przebieg i skutki wydarzeń z 3 

Wielka Lekcja Historii w Gimnazjum Adama Borysa w Witkowie  
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” - tak 
pisał w odrodzeniu Andrzej Frycz Modrzewski. Warto o tym pamię-
tać dziś, na początku kolejnego tysiąclecia. Tym bardziej, że coraz 
częściej odrzucamy wszelkie wartości, a zwłaszcza patriotyczne, 
które tracą na znaczeniu.  

w barwach narodowych, a mate-
riały audiowizualne przenosiły 
widzów w czasy uchwalania Kon-
stytucji 3 Maja i przypominały 
nasze symbole narodowe. Młodzi 
artyści zakończyli program ape-
lem, by nie tylko pamiętać o na-
szej historii, lecz wspólnie budo-
wać współczesną kulturę i trady-
cję Polski, jak i również Europy. 
Chwile spędzone przez młodzież 
z Gimnazjum w Witkowie z histo-

rią na długo pozo-
staną w jej pamię-
ci. Na pewno 
spuścizna dziejo-
wa pozwoli mło-
demu pokoleniu 
kroczyć z dumą w 
doros łe życie, 
czerpać z niej 
siłę, mądrość i 
wartości. Ta lek-
cja historii stała 
się więc lekcją 
patriotyzmu. Pa-

miętajmy: „Czym skorupka za 
młodu nasiąknie, tym na starość 
trąci”. 
Uroczystość patriotyczną w Gim-
nazjum im. A. Borysa w Witkowie 
zaszczycił swoją obecnością za-
stępca Burmistrza Gminy i Miasta 
w Witkowie, p. Marian Gadziński. 

 
Teresa Szkudlarek 

całym jego dobrodziejstwem, 
bogactwem i pięknem”. Młodzi 
ekolodzy poruszyli problemy zwią-
zane z: umiejętnością zachowań 
w obcowaniu z przyrodą, tworze-
niem rezerwatów, parków narodo-
wych, odpowiedzialnością i świa-
domością przyrodniczą.  
Największe wrażenie wywarł na 
zebranych wiersz recytowany 
przez uczennicę klasy I gimna-
zjum Alicję Gadzińską. 
 
„Nie zabijajcie wody! 
Nie zabijajcie nieba! 
Niech ptaki znów przylecą, 
by starych szukać gniazd. 
Niech płonie dobry ogień, 
niech pada deszcz, gdy trzeba. 
I wara mówić dzieciom, że mógłby 
runąć świat.” 
 
W występie artystycznym uczest-
niczyli również uczniowie klasy II 
szkoły podstawowej, którzy po-
dzielili się informacjami dotyczą-
cymi lasu w formie fraszek i zło-
tych myśli, np.:  

Uroczysty apel w ZSP w Mielży-
nie odbył się 26 kwietnia. Od 
wielu lat p. Małgorzata Gadziń-
ska- opiekunka Szkolnego Klubu 
Ekologicznego wraz z p. Danutą 

Tyborowską - opiekunką Koła 
Młodych Ekologów są organiza-
torkami mielżyńskich, ekologicz-
nych spotkań. Przedmiotem tego-
rocznych rozważań był „Las” z 

Dzień Ziemi w ZSP w Mielżynie   
„Przyroda to wspólne dobro ludzkości, a dar panowania nad przy-
rodą musimy wykorzystywać w poczuciu zbiorowej odpowiedzial-
ności...” te słowa skierowane zostały przez uczennicę klasy III gimna-
zjum Honoratę Golę do uczestników spotkania z okazji Dnia Ziemi.  

„Lesie, jesteś piękny! Lecz gdy 
podejść z bliska, widać ludzkie 
dzieło: śmieci, wysypiska.  
Piosenki, które urozmaiciły część 
artystyczną wykonywały: Justyna i 
Klaudia Zawieja, Angelika Szy-
mańska pod kierunkiem p. Micha-
ła Bocheńskiego.  
Tegoroczny spacer po „Lesie i 
Matce Ziemi” dobiegł końca. Lecz, 
co w naszym sercu i sumieniu 
pozostanie?  Czy jesteśmy na tyle 
odpowiedzialni, żeby wskazania i 
przestrogi zapamiętać? Czy na 
pewno wiemy, co to jest las? 
Obchody Dnia Ziemi poprzedzane 
są corocznie sprzątaniem terenu 
wokół szkoły i wsi Mielżyn. Wysta-
wy prac wykonywanych z materia-
łów wtórnych, szkła pakowego 
można oglądać na szkolnym kory-
tarzu. Pani Małgorzata Gadzińska 
ogłosiła również konkurs na wy-
mowne hasła ekologiczne.  

 
 

Grażyna Grzybowska 
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Celem Przeglądu było: 
- promocja dorobku artystycznego 
amatorskiego ruchu teatralnego, 
- integracja środowiska teatralne-
go, 
- wymiana pomysłów i doświad-
czeń w amatorskim ruchu teatral-
nym 
- zachęcenie dzieci i młodzieży do 
uczestnictwa i oceny , co może 
dać fizyczne uczestnictwo    w 
zajęciach teatralnych 
-zapoznanie z różnymi formami 
teatru taki jak: teatr poezji, estra-
da poetycka, kabaret, teatr ruchu, 
teatr dramatyczny, teatr obrzędo-
wy, teatr przedmiotu, monodram. 
W Przeglądzie uczestniczyło 14 
grup teatralnych z powiatu koniń-
skiego i gnieźnieńskiego, z szero-
kim spektrum i różnorodnością 
form teatralnych, począwszy od 
kabaretu, poprzez  teatr przed-
miotu, dramat, teatr ruchu, aż po 
misterium.  
Ogółem w konkursie uczestniczy-
ło 180 młodych aktorów, co było 
ogromną satysfakcją dla organi-
zatorów i powodem do radości, że 
tak wiele Domów Kultury i Szkół 
zainteresowało się naszym prze-
glądem. 
Komisja oceniająca miała nie lada 
problem z jednoznaczną oceną  
teatrów, gdyż poziom był bardzo 
wysoki i  wyrównany.  
W skład jury wchodzili:  
Pani Wiesława Papiewska, 
Pani Patrycja Nowakowska  
Pan Michał Bocheński. 
Oto lista grup teatralnych, która 
brała udział w I przeglądzie Ama-
torskich Teatrów   Dzieci i Mło-
dzieży: 

1. Teatr Szkolny „Chochliki” Ślesin - 
,,JAK W STARYM KINIE” 
2. „Nikifor” OKSiR W itkowo -  
,,ROMEO I JULIA” - wersja współcze-
sna 
3. „Teatrzyk Muzyczny” Babiak - 
,,IDZIE WIOSNA”  

4. ,,Zderzenie” GOK Kazimierz Biskupi 
- „DZIWOLĄG” 
5. Teatr „Przyjaciel Diabła” ZSPiG  w 
Mielżynie - ,,O ZAROZUMIAŁYM 
KACZORKU MARCINKU” 
6. „Teatrzyk Dionizosa” SP nr. 3 z 
Witkowa - ,,SPOSÓB NA NUDĘ” 
7. „Gawęda” SP nr. 2 z Witkowa - ,,BO 
ZIMA NAM OBRZYDŁA” 
8. „Pestka” GOK Kazimierz Bisku-
pi ,,NIEPOKÓJ DUCHA” 
9. Koło Maska Gimnazjum w Witkowie 
- ,,MISTERIUM PASCHALNE” 
10. „Aniołki” KG Witkowo - ,,UNIA 
ZIELONYCH” 
11. ,,Gawęda” SP nr. 2 Witkowo - 
,,CALINECZKA” 
12. „W Przerwie”  GOK Kazimierz 
Biskupi  - ,,TU MNIE NIE ZNAJDĄ” 
13.  Teatr   ,,Przyjaciel Diabła”z Mielży-
na  - ,,ZAPIS”  
14. Teatr  ,,Fuks”z Turku   ,,DZIURA” 
Nagrodami w Przeglądzie były 

I Przegląd Amatorskich Teatrów Dzieci i Młodzieży, Witkowo 2006 
W dniu 8 kwietnia 2006 r. w Klubie Garnizonowym odbył się I Prze-
gląd Amatorskich Teatrów Dzieci i Młodzieży, Witkowo 2006. Orga-
nizatorem owego przedsięwzięcia o zasięgu powiatowym, był 
Urząd Gminy i Miasta Witkowo, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
oraz Klub Garnizonowy. 

puchary za zajecie I, II i III miej-
sca ufundowane przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Witkowo, Pana 
Krzysztofa Szkudlarka oraz na-
grody za wyróżnienia (książki) 
ufundował OKSiR. Komisja posta-
nowiła przyznać następujące 
miejsca w Przeglądzie: 
Miejsce I - Teatr ,, Przyjaciel Dia-
bła” z Mielżyna za spek-
takl ,,ZAPIS” 
Miejsce II - Teatr ,,Pestka” z Kazi-

mierza Biskupiego za spek-
takl ,,NIEPOKÓJ DUCHA”. 
Miejsce III - Teatr ,,Gawęda” z 
Witkowa , za spektakl ,,BO ZIMA 

NAM OBRZYDŁA” 
Pozostałe teatry dostały równo-
rzędną nagrodę dla wszystkich - 
WYRÓŻNIENIA. 
Atmosfera Przeglądu była bardzo 
przyjazna, miła, wesoła, w prze-
rwie pomiędzy spektaklami mło-
dzież tańczyła i śpiewała, rekom-
pensując tym samym długie go-
dziny przebiegu imprezy, zmę-
czenie, a także stresy. 
Na koniec rozdano również pa-
miątkowe podziękowania wszyst-
kim opiekunom i instruktorom, 
dziękując jednocześnie za przy-
gotowanie grup, za chęć uczest-
nictwa w naszym przedsięwzięciu 
jak również za szerzenie tej pięk-
nej sztuki, jaką jest TEATR, 
wśród dzieci i młodzieży.  
Wszyscy uśmiechnięci wyjeżdżali 
do swoich domów obiecując przy-
jazd do nas na II Przegląd Ama-
torskich Teatrów już w 2007 roku.  
Organizatorzy mają nadzieję, że 
to przedsięwzięcie kulturalne 
będzie już na stałe wpisane w 
kalendarz imprez Gminnych Wit-
kowa i że tak ogromne zaintere-
sowanie podtrzymamy w roku 
następnym. 
 

D.K.K. 

Adrianna (ur. 30.11.2000 r.) 
jest nosicielką genu DMD oraz 
choruje na zespół Marfana, 
n at om i as t  P at r yk  ( ur . 
.06.2002 r.) choruje zarówno 
na postępującą dystrofię mię-
śniową Duchenne’a jak i ze-
spół Marfana. Rodzina szuka 
możliwości powyższego lecze-
nia swych dzieci. Nie stać jej 
na leczenie, dlatego pozostaje 
szukanie pomocy u wszystkich 
ludzi dobrej woli.  

Dlatego przyszli na spotka-

nie z Prezesem SMW, posłem 
na Sejm RP Tadeuszem To-
maszewskim, na którym opo-
wiedzieli o swoich kłopotach.  
A ponieważ los dzieci nikomu 
z nas nie jest obojętny poseł 
zaproponował pomoc. W dniu 
25 lutego br. został zorganizo-
wany Bal Charytatywny w tym 
szczytnym celu. Udział w nim 
wzięli m. in.: Poseł na Sejm 
RP, Prezes SMW, Tadeusz 
Tomaszewski, Wicestarosta 
Powiatu Gnieźnieńskiego 

Telesfor Gościniak, Zastępca 
Burmistrza Gminy i Miasta 
Witkowo Marian Gadziński, 
pracownicy Zakładu Po-
prawczego z Witkowa, człon-
kowie Stowarzyszenia Mło-
dych Wielkopolan oraz sympa-
tycy tegoż stowarzyszenia. W 
trakcie balu przeprowadzono 
różne konkurencje, m. in.: 
wybór króla i królowej, „Pan 
P a n i  k u p u j e  r ó ż e ” , 
„Czekoladowy walczyk”.  
Uzyskane finanse zostały 
przeznaczone na pomoc w 
leczeniu Adrianny i Patryka.  
 

Joanna Adamczewska 

 „Adrianna i Patryk oczekują pomocy” 
W trakcie IV Integracyjnej Spartakiady Sportowo - Rekreacyjnej z okazji „Światowego Dnia Inwalidy”, która 
odbyła się 22 kwietnia br. Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Poseł na Sejm RP przekazał sym-
boliczny czek na kwotę 2 tysięcy złotych dla Adrianny i Patryka Wojciechowskich.  

 Miejsce 1 - Teatr ,, Przyjaciel Diabła” z Mielżyna za spektakl ,,ZAPIS” 
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partii; 
- Damian Kroczka: 1pkt. 
Na poszczególnych szachowni-
cach zawodnicy „Jurand” WITKO-
WO odnieśli indywidualne sukce-
sy tj. 
- Krzysztof Kapral: pierwsze miej-
sce na II. szachownicy; 
- Mariusz Mierzejewski: pierwsze 
miejsce na III. szachownicy; 
- Robert Mantorski: pierwsze 
miejsce na IV. szachownicy;  
- Józef Pazgan: drugie miejsce na 
V. szachownicy; 
- Paulina Rewers: piąte miejsce 
na VI. szachownicy. 
Walka w rozgrywkach była bardzo 
zacięta i wyrównana. Podział 
czołowych miejsc rozstrzygnął się 
dopiero w ostatniej rundzie spo-
tkań. Faworytami rozgrywek były 
drużyny „Chrobry” II GNIEZNO i 
Wrzosu WRZEŚNIA, wystawiając 
zdecydowanie najmocniejsze 
składy.  
W porównaniu do poziomu gry 
przeciwników, drugie miejsce 

„Juranda” WITKOWO należy 
uznać za sukces, ale jednak po-
został pewien niedosyt. 
Także drużyna juniorów, Sekcji 
Szachowej „Jurand” WITKOWO,  
po raz pierwszy w sezonie 2006 
brała udział w rozgrywkach druży-
nowych Ligi Okręgowej Strefy 

W rozgrywkach uczestniczyło 
dziewięć zespołów reprezentują-
cych Gniezno, Marzenin, Witko-
wo, Wrześnię, Sompolno, Konin, 
Koło i Ślesin. 
Liga została rozegrana systemem 
„każdy z każdym”. Mecze prze-
prowadzono w ramach trzech 
zjazdów w Gnieźnie, Wrześni i 
Ślesinie. 
Drużyna „Jurand” WITKOWO 
wygrała sześć spotkań, jeden 
mecz zremisowała (ze zwycięzcą 
ligi - Chrobrym II GNIEZNO) i 
jeden mecz przegrała (ze spadko-
wiczem z III ligi - Wrzosem Wrze-
śnia). Zdobyła w sumie 13pkt. (w 
tym 35 małych punktów na po-
szczególnych szachownicach). 
Dało to drugie miejsce w końco-
wej klasyfikacji, pomimo tego, że 
zdobyła najwięcej małych punk-
tów na szachownicach (obecnie 

klasyfikację końcową ustala się 
na podstawie punktów meczo-
wych). Ligę wygrała drużyna 
„Chrobry” II GNIEZNO zdobywa-
jąc 15pkt. (34 małe punkty), nato-
miast trzecią lokatę zajęli zawod-
nicy „Wrzos” WRZEŚNIA, groma-
dząc 13pkt. (30,5 małych punk-
tów). 
Punkty dla drużyny „Jurand” WIT-
KOWO zdobyli: 
- Robert Mantorski: 7pkt. z 8 par-
tii; 
- Mariusz Mierzejewski: 7pkt. z 8 
partii; 
- Krzysztof Kapral: 6,5pkt. z 8 
partii; 
- Józef Pazgan: 5,5pkt. z 6 partii; 
- Paulina Rewers: 3,5pkt. z 8 
partii; 
- Krzysztof Cichocki: 2,5pkt. z 5 
partii; 
- Zbigniew Kudliński: 2pkt. z 4 

Znowu Drugie Miejsce !!! 
Drużyna Sekcji Szachowej „Jurand” WITKOWO, w sezonie 2005/ 
2006 brała udział w rozgrywkach drużynowych Ligi Okręgowej 
Strefy Wschodniej Seniorów województwa wielkopolskiego. 

Sport 
Południowo - Wschodniej. W 
rozgrywkach uczestniczyło jede-
naście zespołów reprezentują-
cych Gniezno, Marzenin, Witko-
wo, Wrześnię, Ostrzeszów, Ka-
lisz, Skalmierzyce, Kleczew, Ne-
klę, Gorzyce i Ślesin. 
Liga została rozegrana, podobnie 
jak seniorów, systemem „każdy  
z każdym”. Mecze przeprowadzo-
no w ramach trzech zjazdów w 
Kaliszu, Nekli i w Witkowie - w 
Klubie Garnizonowym w dniu 25 
marca 2006 roku. 
Drużyna juniorów „Jurand” WIT-
KOWO zajęła w rozgrywkach 
dziesiąte miejsce. Zdobyła 2 pkt. 
(w tym 20,5 małych punktów na 
poszczególnych szachownicach). 
Wynik drużyny jest poniżej ocze-
kiwań, ale wynikał przede wszyst-
kim z braku doświadczenia w 
startach ligowych młodych zawod-
ników. Jednak trzy osoby, w kla-
syfikacji indywidualnej, bardzo 
mocno podkreśliły coraz większe 
umiejętności szachowe. 

Paulina Rewers zdoby-
wając 6,5 pkt. z 10 
partii, zajęła trzecie 
miejsce na „swojej” 
szachownicy. Damian 
Kroczka osiągając 5 
pkt. z 10 partii zajął 
szóste miejsce na 
pierwszej szachownicy, 
jednocześnie wypełnia-
jąc normę na trzecią 
kategorię szachową 

(ranking 1600). Paweł Dębczak 
zajął także szóste miejsce na 
trzeciej szachownicy (5 pkt. z 10 
partii), zdobywając czwartą kate-
gorię szachową (ranking 1400). 
  

„MARIO” 

Uczestniczyło w nich prawie 120 
juniorów i juniorek reprezentują-
cych kluby szachowe Wielkopol-
ski - strefy wschodniej. W tym 
także dziewięcioro juniorów i ju-
niorek z klubu „Jurand” Witkowo. 
Największy sukces odniosła Pau-
lina Rewers, która w kategorii 
dziewcząt do lat 18 zajęła pierw-
sze miejsce, zdobywając tym 
samym złoty medal.  

W tej samej kategorii wiekowej 
Joanna Liberkowska zajęła piąte 
miejsce.  
Obie zawodniczki awansowały do 
Finału Mistrzostw Wielkopolski 
Juniorów w szachach, które odbę-
dą się w dniach 02-07 czerwca w 
Żerkowie. 
Wśród juniorów najlepiej grał 
Mikołaj Antczak, który w swojej 
kategorii wiekowej do lat 15 zajął 

Juniorzy z Witkowa na Mistrzostwach 
W dniach 22-23 kwietnia 2006 roku juniorzy Sekcji Szachowej 
„Jurand” Witkowo uczestniczyli w Półfinałach Mistrzostw Wielko-
polski Juniorów na rok 2006 Strefy Wschodniej. Zawody odbyły się 
na Hali Sportowej w Nekli.  

dwunaste miejsce. Jednocześnie 
zdobył czwartą kategorię szacho-
wą (ranking 1400). Poza tym w tej 
samej kategorii wiekowej Paweł 
Dębczak był czternasty, Adrian 
Góraj osiemnasty, Rados ław 
Uhornicki dziewiętnasty, a Seba-
stian Polerowicz dwudziesty. W 
kategorii chłopców do lat 13 dobre 
dziewiąte miejsce zajął, najmłod-
szy z reprezentantów Witkowa 
Filip Cichocki. W kategorii najstar-
szych juniorów startował Damian 
Kroczka zajmując dziesiątą pozy-
cję. Poza bardzo dobrym i niespo-
dziewanym sukcesem Mikołaja 

Antczaka, trójka zawodników tj. 
Filip Cichocki, Radosław Uhornic-
ki i Adrian Góraj wypełniła normy 
na piąte kategorie szachowe 
(ranking 1200). 
Ponadto informuję, że w dniu 10 
czerwca w Klubie Garnizonowym  
w Witkowie odbędą się III. Gmin-
ne Mistrzostwa Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjalnych w Sza-
chach. Wszystkich chętnych 
uczących się w szkołach podsta-
wowych i gimnazjach na terenie 
Gminy Witkowo serdecznie zapra-
szamy. 

„MARIO” 
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Gościem dnia była pani Stanisła-
wa Łowińska dziennikarka i poet-
ka, której powołaniem jest niesie-
nie pomocy młodemu pokoleniu w 
pokonywaniu barier na drodze do 
„sławy”. Zaproszenie na spotkanie 
przyjęli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej Nr 2, byli wśród nich i tacy, 
którzy w warsztatach brali udział 
już kolejny raz. Opiekun grupy, 
Pani Bożena Erdmańska wspo-
mniała, że wraz z koleżanką pro-
wadzi w szkole „Klub Młodych 
Literatów”, w którym m.in. te dzie-
ci próbują swoich sił w pisaniu 
wierszy. Mają już swoje osiągnię-
cia i dyplomy, a udział w tych 
spotkaniach rozwija ich umiejęt-
ności.  
Pani Stanisława Łowińska zwróci-
ła uwagę, że wszystko co nas 
otacza może być natchnieniem, 

Młodzi „poeci” z Witkowa  
W dniu 10 kwietnia 2006 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gmi-
ny Witkowo odbyły się kolejne „Warsztaty Młodych Twórców”. 
Gromadzą one młodzież utalentowaną literacko.  

że poeta jak małe dziecko, wciąż 
poznaje świat i każde spojrzenie 
może zaowocować nowym utwo-
rem. Zgromadzona młodzież 
przedstawiała swoją twórczość 
czekając na ocenę doświadczonej 
osoby, a Pani Stanisława potrafiła 
pocieszyć, podnieść na duchu, 
pochwalić i udzielić cennych 
wskazówek.  
Na koniec nasz gość przedstawił 
kilka swoich utworów, które były 
potwierdzeniem wcześniej wypo-
wiedzianych słów, że obserwacja 
przyrody i całego otoczenia jest 
bdzcem do tworzenia, jest na-
tchnieniem. Wszyscy uczestnicy 
warsztatów otrzymali na pamiątkę 
zbiory wierszy wydane z okazji 
wcześni ejszych konkursów 
„Lednickiej Wiosny Poetyckiej”.    
 

Wiesława Gąsiorowska  

W obecnej dobie następuje 
ogromny wzrost informacji. W 
efekcie tego więcej osób zdobywa 
wyższe wykształcenie. Są jednak 
i tacy, którzy z wielu przyczyn nie 
potrafią, a czasem nie mają wa-
runków dostosować się do dzisiej-
szej rzeczywistości. W jaki spo-
sób będziemy korzystać z osią-
gnięć nauki i dóbr kultury, a 
zwłaszcza z szybkich i precyzyj-
nych informacji zależy głównie od 
nas samych oraz od właściwego 
zorganizowania, ciągle jeszcze 
niedocenianych w naszym społe-
czeństwie bibliotek publicznych. 
Spełniają one bardzo ważną i 
trudną rolę kształtowania społe-
czeństwa. Dobrze zorganizowana 
Biblioteka Publiczna zapewnia 
ciągłość rozwoju naukowego 
i kulturalnego Gminy, pomaga 
ludziom w ich rozwoju i polepsza-
niu życia. 
Biblioteka publiczna w Witkowie w 
znacznym stopniu realizuje zada-
nia typowe dla nowoczesnych 
bibliotek. Jest to efektem zmian 
jakie nastąpiły poprzez kompute-
ryzację, stworzenie możliwości 
korzystania z Internetu, wykształ-

Rola bibliotek publicznych w XXI wieku 
Życie codzienne nabiera coraz większego tempa. Jesteśmy świad-
kami ogromnego postępu w procesie unowocześniania wszystkich 
dziedzin nauki. Zmiany te zachodzą, gdyż celem wszystkich jest 
osiągnięcie tego, co najlepsze i najnowocześniejsze, by osiągnąć 
dobre efekty ekonomiczne, przyspieszyć proces zmian na lepsze.  

Trzeci Maj w ZSP w Mielżynie 
Dnia 28 kwietnia w ZSP w Mielżynie odbył się uroczysty apel po-
święcony 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pełen entu-
zjazmu i nadziei przebieg uroczystości przybliżył uczniom innowa-
cyjne postanowienia Konstytucji, postacie historyczne, uczucia 
miłości ojczyzny.  

Symbole narodowe podkreśliły charakter 
historyczny - godło, hymn, flaga Polski 
jako rozpoznawalne na całym świecie, a 
każdy z nich z odrębną, długą i piękną 
historią związaną z losami naszej ojczy-
zny. Część artystyczną przygotowały p.p. 

Elżbieta Kowalska, Halina 
Lisiak z uczniami klasy VI 
oraz niezawodną uczenni-
cą klasy III gimnazjum 
Honoratą Golą w roli nar-
ratora. Szkolny chór pod 
przewodnictwem p. Mi-
chała Bocheńskiego do-
pełnił przebieg uroczysto-
ści. 
„...Była wiosna, wiosna 
wkoło, 
Nadszedł cudny maj,  
Pełne pieśni każde sioło, 
Świat się zmienił w raj!...” 
 

 
Grażyna Grzybowska 

Rozgrywki sportowe odbyły się 
zgodnie z wcześniej ustalonym 
regulaminem  z podziałem na 
grupy dziewcząt i chłopców, w 
systemie gry „każdy z każdym”. 
Po niezwykle  zaangażowanej 
grze i na wysokim poziomie umie-
jętnościami w „rzucance  siatkar-
skiej”: 
I miejsce zdobyli uczniowie z  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Mielżynie, II miejsce - Szkoła 
Podstawowa Nr 3 z Witkowa, III 
miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 
2 z Witkowa. 
Po raz pierwszy w tego typu roz-
grywkach młodzieżowych, ucznio-
wie  z  Mielżyna zarówno w grupie 
chłopców jak i dziewcząt  zajęli I 
miejsca i zawieźli do swojej szkoły 
puchar, dyplomy i dwie piłki do 
siatkówki. 
Kapitanowie poszczególnych 
reprezentacji po zakończonych 
rozgrywkach sportowych  odebrali 
nagrody z rąk organizatorów, 

I Turniej w „Rzucankę Siatkarską” 
Na hali sportowej  w Witkowie o godz. 9.00 zaproszeni uczniowie 
kl. IV naszej gminy wraz z opiekunami uczestniczyli w uroczystym  
otwarciu przez zastępce burmistrza p. M. Gadzińskiego  i organiza-
torów: E. Cieślicką, T. Zarzyka, R. Gołębiowską i Cz. Nowaczyka 
zawodów sportowych na poziomie  IV klas  Szkół  Podstawowych. 

które ufundował Urząd Gminy i 
Miasta w Witkowie. Były to cenne 
puchary i piłki.  
I Turniej w „Rzucankę Siatkarską” 
zapoczątkował sportowe współza-
wodnictwo uczniów klas IV Szkół  
Podstawowych w naszej gminie, a 
jego kontynuacja pozwoli na wyła-
wianie talentów sportowych do 
gry w siatkówkę. Organizatorzy 
pięknie dziękują p. dyrektorowi 
Gimnazjum za udostępnienie hali 
sportowej w celu przeprowadze-
nia turnieju uczniowskiego. Pra-
gniemy także złożyć podziękowa-
nia wszystkim tym, którzy czynnie 
włączyli się w  przygotowanie 
sprzętu i zabezpieczenie pod 
względem medycznym oraz  
uświetnili młodzieżowe zawody 
występami  artystycznymi i ele-
mentami akrobatyki pod kierun-
kiem p. Eli Cieślickiej. 
 

Elżbieta Cieślicka 
Teresa Zarzyka  

Renata Gołębiowska 

cenie personelu ciągle pogłębiają-
ce swoją wiedzę zawodową, do-
stosowanie zbiorów do potrzeb 
społeczności lokalnej poprzez ich 
uaktualnianie. 
Nasza codzienna praca została 
doceniona. 
Zwrócono uwagę na pracę biblio-
tekarzy gdy w 1961 roku z inicja-
tywy Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich po raz pierwszy w 
ramach Dni Oświaty, Książki i 
Prasy był obchodzony Dzień Bi-
bliotekarza.  Na uznanie zasługu-
je inicjatywa ponownego wprowa-
dzenia w 1994 roku do kalenda-
rza działalności placówek kultural-
nych Dnia Bibliotekarza i Biblio-
tek, które ustalono na 8 maja. 
Jest to okolicznościowe, organiza-
cyjne święto służące popularyza-
cji książki i bibliotek w społeczeń-
stwie. Zasłużeni bibliotekarze są 
wówczas odznaczani, wyróżniani i 
nagradzani. Dzień ten sprzyja  
przypomnieniu i promowaniu 
zawodowych osiągnięć biblioteka-
rzy. Jest okazją do refleksji nad 
dorobkiem i potrzebami ludzi 
naszego zawodu. 
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Informacje 

W dniu 7 kwietnia  Komisja 
Rewizyjna zakończyła procedurę 
związaną z opracowaniem wnio-
sku nt. absolutorium dla Burmi-
strza Gminy i Miasta. Po wnikli-

wej analizie wykonania budżetu 
gminy i miasta za 2005r. Komisja 
pozytywnie oceniła jego realiza-
cję i wypracowała wniosek o 
udzielenie Burmistrzowi z tego 
tytułu absolutorium. 
W dniu 11 kwietnia obradowała 
Komisja Finansów i Rozwoju 
Sp o łeczn o-G osp od arczeg o. 

Wspólnie z dyrektorem Powiato-
wego Zarządu Dróg w Gnieźnie 
omówiono koszty zimowego 
utrzymania dróg oraz ich stan 
techniczny. Komisja ponadto 
oceniła ściągalność podatków w 
2005r. oraz zapoznała się z reali-
zacją uchwał, dotyczących opra-
cowania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzenne-

Z prac Rady Miejskiej  
w Witkowie - kwiecień 2006r. 

go. 
W dniach od 24 do 26 kwietnia 
odbyły się przedsesyjne posiedze-
nia Komisji Rady Miejskiej w Wit-
kowie. Głównym celem posiedzeń 

było zaopiniowanie projektów 
uchwał przygotowanych na kwiet-
niową sesję Rady, m.in. projektu 
uchwały dot. nadania Statutu 
Ośrodkowi Kultury, Sportu i Re-
kreacji, projektu uchwały dot. 
opłat za wstęp na teren Ośrodka 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie, 
projektu uchwały dot. podwyższe-

nia Zakładowi Gospodarki Komu-
nalnej wynagrodzenia za pobór 
opłaty targowej. Komisje wyraziły 
również opinię na temat realizacji 
budżetu gminy i miasta za 2005r. 
Oprócz tematów sesyjnych, Komi-
sje m.in. zapoznały się z kosztami 
zimowego utrzymania dróg, z 
funkcjonowaniem składowiska 
odpadów w Chłądowie, z przygo-

towaniami ZGK do wywozu nie-
czystości w okresie letnim.  
W dniu 28 kwietnia 2006r. odby-
ła się kolejna, XXVIII sesja Rady 
Miejskiej w Witkowie. Rada mię-
dzy innymi wysłuchała: 

- informacji p.Krzysztofa Szkudlar-
ka - Burmistrza Gminy i Miasta o 
działalności międzysesyjnej; 
- sprawozdania z działalności 
Burmistrza i Urzędu Gminy i Mia-
sta za 2005r.; 

- sprawozdania z realizacji 
„Strategii zrównoważonego roz-
woju Gminy i Miasta Witkowo”, 
uchwalonej uchwałą Nr XXII/-
228/01 z dnia 26.01.2001r. 
Rada Miejska podjęła następują-
ce uchwały: 
- uchwałę Nr XXVIII/260/06 aktu-
alizującą Program Rozwoju Lokal-
nego; 
- uchwałę Nr XXVIII/261/06 w 
sprawie nadania Statutu Ośrodko-
wi Kultury, Sportu i Rekreacji; 
- uchwałę Nr XXVIII/262/06 o 
zakazie biwakowania; 

- uchwałę Nr XXVIII/263/06 w 
sprawie ustalenia opłaty za wstęp 
na teren Ośrodka Wypoczynko-
wego w Skorzęcinie; 
- uchwałę Nr XXVIII/264/06 dot. 
wynagrodzenia za pobór opłaty 

targowej; 
- uchwałę Nr XXVIII/265/06 dot. 
zaskarżenia do Wielkopolskiego 
Sądu Administracyjnego rozstrzy-
gnięcia nadzorczego Wojewody; 
- uchwałę Nr XXVIII/266/06 dot. 

zmian w budżecie gminy i miasta 
na 2006r.; 
- uchwałę Nr XXVIII/267/06 dot. 
udzielenia absolutorium Burmi-
strzowi Gminy i Miasta z tytułu 
wykonania budżetu gminy i mia-
sta za 2005r. 
Wszystkie uchwały zostały podję-
te jednogłośnie. 
Kolejna sesja Rady planowana 
jest na dzień 30 czerwca 2006r. 

 
 

(B.R.M.)  

  Komisja RewizyjnaKomisja Rewizyjna 

  Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno  Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno--GospodarczegoGospodarczego  

  Komisja RolnictwaKomisja Rolnictwa 

  XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Witkowie XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Witkowie  
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Na spotkaniu pani Prezes Stowa-
rzyszenia Karolina Strugała-
Jankowska przedstawiła prace 
nad wnioskiem do Schematu II 
Programu Leader + oraz propozy-
cje Ministerstwa Rolnictwa na lata 
2007-2013. Wniosek, nad którym 
pracuje Stowarzyszenie z przed-
stawicielami gmin powiatu gnieź-
nieńskiego ma na celu zdobycie 
środków z Sektorowego Progra-
m u  O p e r a c y j n e g o 
„Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich 2004-
2006” na następujące cele: pro-
mocja obszarów wiejskich, mobili-
zacja ludności do wzięcia aktyw-
nego udziału  w procesie rozwoju 
obszarów wiejskich, upowszech-
nianie i wymiana informacji o 
inicjatywach aktywizujących lud-
ność na terenach wiejskich, a w 
szczególności: promocja regonu 

Spotkanie Światowid  
W dniu 10 maja br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło 
się III spotkanie dla Wójtów i Burmistrzów zrzeszonych w Lokalną 
Grupę Działania - Stowarzyszenie Światowid oraz gmin powiatu 
gnieźnieńskiego objętych programem Leader +.  

pod względem turystyki jak i go-
spodarki, aktywizacja i mobilizacja 
ludności do aktywnego udziału w 
procesie rozwoju regionu oraz 
stymulowanie lokalnych inicjatyw, 
wielosektorowe informowanie o 
inicjatywach wykorzystujące za-
równo tradycyjną prasę jak i inter-
net co sprzyjać ma rozwojowi e-
społeczeńswa, świadczenie kom-
pleksowych usług doradczych na 
rzecz mieszkańców obszarów 
wiejskich. Gmina Witkowo aktyw-
nie uczestniczy w przygotowywa-
niu wniosku zgłaszając do ujęcia 
szereg propozycji.   
Na spotkaniu gościła pani Henry-
ka Mizerska ze Starostwa Powia-
towego w Słupcy, która zaprezen-
towała prace nad Leaderem + w 
ich regionie, pod nazwą „Unia 
Nadwarciańska - Dziedzictwo dla 
Przyszłości.”  

(W.R.) 

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO 
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż nakładów budowlanych w postaci domków 
letniskowych drewnianych, położonych w Ośrodku Wy-

poczynkowym w Skorzęcinie 
 

Gmina wystawia do przetargu: 
1. domek drewniany wraz z wyposażeniem  oznaczony nr 1 
cena wywoławcza: 22.000,00 zł 
wadium: 3.000,00 zł 
minimalne postąpienia: 200,00 zł 
2. domek drewniany wraz z wyposażeniem oznaczony nr 2 
cena wywoławcza: 22.000,00 zł 
wadium: 3.000,00 zł 
minimalne postąpienia: 200,00 zł 
3. domek drewniany wraz z wyposażeniem oznaczony nr 3 
cena wywoławcza: 22.000,00 zł 
wadium: 3.000,00 zł 
minimalne postąpienia: 200,00 zł 

 
Obecne posadowienie domków: „Orla Góra” w Ośrodku Wypoczynko-
wym w Skorzęcinie. 
Po podpisaniu umowy sprzedaży nakładów nabywcy domków zobowią-
zani są do przeniesienia ich na własny koszt na wskazane miejsce na 
działce nr 153 w OW Skorzęcin. 
Przetarg odbędzie się  5 czerwca 2006r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu 
Gminy  i Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w sali nr 1 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium  na wybrany domek 
oddzielnie z podaniem numeru, na konto Gminy  nr 43 8538 0002 0000 
0677 2000 0008 do godziny 10.00 dnia 5 czerwca 2006r.  
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał zaliczone 
zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwrócone 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni. 
Wadium uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, a nie przystąpi do 
podpisania umowy sprzedaży w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu, 
bądź nie wpłaci pełnej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na 
rzecz Gminy Witkowo. 
Przed przystąpieniem do przetargu każdy z uczestników przetargu zobo-
wiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z regulaminem 
przetargu oraz przyjmuje podane warunki bez zastrzeżeń. 
Regulamin przetargu dostępny w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witko-
wie, pok. nr 15 i 16 oraz na stronie internetowej www.bip.witkowo.pl   
Bliższych informacji o przetargu udziela Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 
pok. nr 15 lub 16 lub pod nr telefonu 061 477-81-94, wew. 13 lub 14 w godz. 
8.00-15.30 
Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgod-
nieniu terminu. 
 
Ogłoszenie może być odwołane - art. 701 §3 K.C.  

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  

 
BURMISTRZ GMINY I MIASTA W WITKOWIE 

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gminnej, stanowiącej działkę gruntową niezabudowaną (na gruncie gruzy 

po budynku mieszkalnym), oznaczoną geodezyjnie nr 101/4, o po-
wierzchni 0,1439 ha, położoną w Gorzykowie, gmina Witkowo. 

Opisywany teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzenne-
go, określenie sposobu zagospodarowania wymaga ustalenia decyzji o 
warunkach zabudowy,  w ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony 

symbolem R - tereny rolne, B- tereny mieszkaniowe i S - sady. 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Witkowo jest to teren zainwestowany. 
 

Cena wywoławcza nieruchomości: 9.400,00 zł  Wadium: 500,00 zł 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% 
Przetarg odbędzie się 22.06.2006r. o godz.1200  w siedzibie Urzędu Gminy i 

Miasta Witkowo, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1. 
 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograni-
czonymi prawami rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu jakichkolwiek zobo-
wiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  kasie znajdującej się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie lub na konto 
Urzędu  w GBW Konin ( BS Witkowo) nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w 
terminie do dnia 19 czerwca 2006r. 
Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać dowód osobisty, a 
przedstawiciele osób prawnych obowiązani są  do przedłożenia umoco-
wania do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone 
zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwrócone 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni od 
zamknięcia przetargu. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane 
przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witko-
wo lub zostało w tym terminie wpłacone do kasy znajdującej się w Urzę-
dzie. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który prze-
targ wygrał od zawarcia umowy. 
Wybrany nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej ceny naby-
cia przed zawarciem aktu notarialnego. 
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz ujawnieniem praw 
własności w księdze wieczystej ponosi nabywca. 
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprze-
daży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy  i Miasta w Witkowie, ul. 
Gnieźnieńska 1,  pok. nr 15, tel. (061) 477-81-94, wew. 13. 

http://www.bip.witkowo.pl


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. 

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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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 WitkowieDyżury Radnych Rady Miejskiej w Witkowie  
  

22 maja Tomasz Wędzikowski22 maja Tomasz Wędzikowski  
29 maja Ireneusz Kwapich29 maja Ireneusz Kwapich  
5 czerwca Zenon Nowicki5 czerwca Zenon Nowicki  

12 czerwca Tomasz Deskowski12 czerwca Tomasz Deskowski  
  

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury   
w poniedziałki w poniedziałki   

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

Dyżury RadnychDyżury Radnych  

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie informuje, że do dnia 15 
września 2006r. w UGiM w Witkowie pok. nr 20 można składać 
wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjal-
nym w formie stypendium szkolnego. Miesięczna wysokość do-
chodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca o ubieganie się 
o pomoc materialną o charakterze socjalnym, nie może przekro-
czyć 316,00 zł netto. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego 
można pobrać w poszczególnych szkołach oraz w UGiM w Witko-
wie pok. nr 20. Wypłaty przyznanej pomocy materialnej będą od-
bywać się na podstawie przedstawionych rachunków i faktur VAT. 

INFORMACJA  

I. Komisja Rewizyjna... I. Komisja Rewizyjna... 5 maja (piątek) godz. 9:305 maja (piątek) godz. 9:30   

II. Komisja Rolnictwa… II. Komisja Rolnictwa… 18 maja (czwartek) godz. 9:0018 maja (czwartek) godz. 9:00   

III. Komisja Finansów… III. Komisja Finansów… 25 maja (czwartek) godz. 9:0025 maja (czwartek) godz. 9:00   

IV. Komisja Rolnictwa… IV. Komisja Rolnictwa… 29 maja (poniedz) godz. 9:0029 maja (poniedz) godz. 9:00   

V. Komisja Szkolnictwa… V. Komisja Szkolnictwa… 31 maja (środa) godz. 9:3031 maja (środa) godz. 9:30   

Terminarz posiedzeńTerminarz posiedzeń  
maj 2006r.maj 2006r.  

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 

informuje,  że w Świetlicy Terapeutycz-
nej w Witkowie ul: Sportowa 15 w po-
niedziałki od godz. 13°° do godz. 15°° 

oraz w czwartki od godz. 14°° do godz. 
16°° można uzyskać porady w zakre-
sie uzależnień, przemocy oraz trudno-

ści wychowawczych. 

INFORMACJA 
 

W dniach 26 do 28 maja odbędą się obchody 60-
lecia powstania 7 pułku lotnictwa bombowo- rozpo-
znawczego oraz 40-rocznica defilady 1000- lecia 
Państwa Polskiego. 
Obchody rozpoczną się o godz. 16:30 w sali kinowej 
Klubu Garnizonowego w Witkowie. 
Kontynuowane będą 27 maja na lotnisku, a następ-
nie odbędzie się koncert orkiestry reprezentacyjnej 
Sił Powietrznych w Klubie Garnizonowym (godz. 13-
:00 - 13:20) oraz inne imprezy. Zakończenie „Zjazdu - 
60” w niedzielę 28 maja br. 

Program „ZJAZDU - 60” 

 

Placówka Terenowa KRUS oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego Placówka Terenowa KRUS oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego Placówka Terenowa KRUS oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
informuje, że w dniu 6.06.2006 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w informuje, że w dniu 6.06.2006 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w informuje, że w dniu 6.06.2006 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w 
sali nr 1 UGiM Witkowo odbędzie się szkolenie połączone z kon-sali nr 1 UGiM Witkowo odbędzie się szkolenie połączone z kon-sali nr 1 UGiM Witkowo odbędzie się szkolenie połączone z kon-
kursem dla rolników z zakresu ubezpieczeń i BHP w rolnictwie. Dla kursem dla rolników z zakresu ubezpieczeń i BHP w rolnictwie. Dla kursem dla rolników z zakresu ubezpieczeń i BHP w rolnictwie. Dla 
trzech najlepszych laureatów konkursu przewidziane są cenne trzech najlepszych laureatów konkursu przewidziane są cenne trzech najlepszych laureatów konkursu przewidziane są cenne 
nagrody.nagrody.nagrody.   
   

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.   

KONKURS 

mailto:e-mail:promocja@witkowo.pl
http://www.witkowo.pl
http://www.bip.witkowo.pl
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