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oraz wymieniono poglądy na interesujące 
zarówno członków komisji jak i gości tematy. 
- wystąpiłem do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu o umorzenie pożyczki zaciągniętej 
na „Budowę składowiska odpadów komunal-
nych w Chłądowie” w wysokości 175.000 zł., 
w tym 52.500 zł. za 2006 r. 
- zgodnie z postanowieniem Ministra Sportu z 
Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w 
Warszawie otrzymałem informację dot. podpi-
sania umowy o dofinansowanie inwestycji  
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Witko-
wie” w wysokości 197.800 zł. pochodzących 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej. 
- uczestniczyłem w posiedzeniach Zarządu 
oraz wspólnie z p. Henrykiem Muchą w Wal-
nym Zgromadzeniu Związku Gmin Powidzkie-
go Parku Krajobrazowego. 
- prowadziłem rozmowy z Dyrektorem Woje-
wódzkiego Zarządu Dróg w sprawie budowy 
chodników do  miejscowości Małachowo 
Złych Miejsc i do Mąkownicy. 
- uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rol-
nictwa poszerzonym o obecność Sołtysów, 
Prezesów Kółek Rolniczych oraz służb i insty-
tucji odpowiedzialnych za zbiór i skup zbóż w 
czasie tegorocznych żniw. 
- zorganizowałem naradę z Sołtysami, Preze-
sami Kółek Rolniczych, Przewodniczącymi 
Kół Gospodyń Wiejskich w celu omówienia 
bieżących spraw oraz spraw związanych z 
organizacją Dożynek Gminnych. 
- na spotkaniach z dyrektorem OK,SiR-u i 
Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunal-
nej omawiano bieżące sprawy związane z 
funkcjonowaniem tych jednostek. 
- w 477 gospodarstwach rolnych dokonano 
szacowania strat w ziemiopłodach, powsta-
łych na skutek klęski suszy na terenie naszej 
gminy. Rolnicy, którzy posiadają sporządzone 
protokoły z oszacowania strat będą mogli 
ubiegać się o kredyt preferencyjny na wzno-
wienie produkcji w gospodarstwach rolnych 
oraz zasiłek celowy z Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej . 
- wysłano do sołtysów kurendy, przypominają-
ce o obowiązku zgłaszania do Powiatowego 
Lekarza Weterynarii przypadków padnięcia 
bydła, owiec lub kóz oraz obwieszczenia w 
sprawie rozrzucenia z samolotów przynęt 
zawierających szczepionkę przeciw wściekliź-
nie u lisów. 
- uczestniczyłem w uroczystych spotkaniach z 
okazji Dnia Działkowca zorganizowanych 
przez Pracowniczy Ogród Działkowy im. Ge-
nerała Karola Świerczewskiego i Rodzinne 
Ogrody Działkowe im. Ludowego Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie. 
- uczestniczono w spotkaniu Warmińsko-
Mazurskiego Stowarzyszenia Dzieci Wojny, 
którego celem było utworzenie Terenowego 
Oddziału w Witkowie.      
- uczestniczono w uroczystym poświęceniu i 
otwarciu nowo-wyremontowanych świetlic 
wiejskich w Małachowie Kępym, Maleninie, 
Mąkownicy oraz karetki pogotowia ratunkowe-
go, która stacjonuje w budynku Urzędu Gminy 
i Miasta. 

- zorganizowano spotkanie robocze z udzia-
łem Wojewody Wielkopolskiego, pełnomocnika 
Wojewody ds. utworzenia bazy AGS płka Je-
rzego Fleminga, generała brygady Andrzeja 

Błasika, dowódcy 33 Bazy Lotniczej płka Ta-
deusza Mikutela, prezydenta miasta Gniezna 
Jaromira Dziela, przedstawicieli starostw po-
wiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego, wrzesiń-
skiego, przedstawicieli miast Słupcy i Wrześni, 
Burmistrza Nekli, wójtów Powidza i Strzałko-
wa. W czasie spotkania omówiono sprawy 
związane z przygotowaniem przyjęcia delega-
cji przedstawicieli państw NATO, która oceni 
ofertę polską dotyczącą  lokalizacji bazy AGS. 
Na spotkaniu ustalono wstępny program pre-
zentujący atuty naszego regionu oraz po-
szczególnych miejscowości. W Witkowie przy-
byłym gościom zaprezentujemy: Urząd Gminy 
i Miasta, remizę Ochotniczej Straży Pożarnej, 
kościół, przedszkole miejskie, bibliotekę i halę 
sportową przy gimnazjum. Ponadto goście 
zwiedzą Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęci-
nie. Zaprezentowane zostaną również tereny 
proponowane przez gminę pod zabudowę 
mieszkaniową.  
- na wniosek, który złożyłem do Fundacji 
Współpracy Polsko - Niemieckiej otrzymano 
dotację w wysokości 8.000 zł. na zorganizowa-
nie spotkania integracyjnego z przedstawicie-

lami gminy niemieckiej Am Dobrock, których 
gościliśmy  w Gminie w dniach od 15 do 17 
września 2006r. W skład delegacji wchodzili: 
Z-ca Burmistrza Gminy Am Dobrock, dyrektor 
szkoły, miejscowy przedsiębiorca, rolnik oraz 
dwóch samorządowców członków komitetu  
ds. współpracy z Gminą Witkowo. Wspólnie z 
delegacją odwiedziliśmy między innymi: Spół-
dzielnię Mleczarską i Bank Spółdzielczy w 
Witkowie, jednostkę OSP, przedszkole, biblio-
tekę miejską, Gminne Centrum Informacji, halę 
sportową przy gimnazjum, Szkołę Podstawo-

wą Nr 2 w Witkowie, firmę Panów Ireneusza i 
Czesława Kubiaków, Dom Pomocy Społecz-

nej i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mielży-
nie, firmę Jan-Grad”, firmę „Sobieski Trade”i 
firmę „Kos-pol”w Kołaczkowie, Leśniczówkę w 
Skorzęcinie i w Piłce. Zwiedziliśmy  skansen 

w Biskupinie i Muzeum Kolejki Wąskotorowej 
w Wenecji oraz gnieźnieńską Katedrę i skar-
biec. Pokazaliśmy gospodarstwo Pana Maria-
na Andrzejaszka w Gorzykowie ,a na koniec 
odbyliśmy rejs statkiem po Jeziorze Niedzię-
giel. W czasie pobytu naszych gości odbyło 
się spotkanie z Komisją Szkolnictwa Rady 
Miejskiej, w czasie którego zapoznano gości z 
funkcjonowaniem naszej gminnej administracji 

      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta WitkowoInformacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
        o działalności w okresie międzysesyjnym o działalności w okresie międzysesyjnym 1 lipca do 21 września 2006 r. 1 lipca do 21 września 2006 r.   

c.d. str. 4 
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 c.d. ze str. 3 
praw majątkowych do nakładów budowlanych 
w postaci pięciu domków letniskowych w za-
budowie szeregowej posadowionych na grun-
cie Gminy Witkowo w Ośrodku Wypoczynko-
wym w Skorzęcinie, na działce oznaczonej nr 
geodezyjnym nr 155/2. 

Wpłynęło 14 ofert. Wyłoniono następujących 
nabywców nakładów: 
Nabywcą praw majątkowych do nakładów 
budowlanych w postaci domku letniskowego 
nr 1 zostali p. Marian Szczepaniak i p. Jaro-
sław Szczepaniak za cenę 40.111,00 zł, dom-
ku letniskowego nr 2  p. Waldemar Dzieciu-
chowicz, za cenę 30.111,00zł., domków letni-
skowych nr 3, 4 i 5 została p. Jolanta Pluta, za 
cenę odpowiednio 25.500,00 zł., 26.100,00 
zł.,  i   30.100,00 zł. 
- od  dnia 4 sierpnia 2006r. oddano w użycze-
nie na rzecz ZOZ Gniezno pomieszczenia w 
budynku Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie o 
pow. łącznej 46,60 m2 w celu zapewnienia 
warunków stacjonowania karetki „W” . 
- na dzień 28 września br. ogłoszono III ustny 
nieograniczony przetarg na sprzedaż nieru-
chomości gruntowej niezabudowanej o pow. 
0,1439 ha, położonej w Gorzykowie (cena 
wywoławcza 7.050,0 zł netto).  
 
Ze spraw dot. oświaty: 
- przeprowadzono postępowanie egzamina-
cyjne na stopień nauczyciela mianowanego 
oraz dyplomowanego. 

- w trybie zapytania o cenę wybrano przewoź-
ników dowożących i zapewniających jedno-
cześnie opiekę uczniom w czasie dowozu i 
odwozu. Są to: firma Autobusowe Usługi 
Przewozowe „JAH” - Janusz Mroziński z Mie-
lżyna, za cenę z VAT: w części I, IV, VIII ,IX 
za 2,70 zł., w części III za 2,95 zł., w części V, 
VII za 2,90 zł. oraz firma „KOS-POL” z Ko-
łaczkowa za cenę w części II, VI za 2,59 zł. 
- odbyto spotkanie z dyrektorami szkół i 
przedszkola w celu zapoznania się z funkcjo-
nowaniem  placówek oświatowych w nowym 
roku szkolnym 2006/2007. 

- uczestniczono w spotkaniu dotyczącym pod-
jęcia współpracy między Powiatem Gnieźnień-
skim, a gminami leżącymi w jego obrębie w 
zakresie wspólnego przygotowania projektu  
realizowanego w okresie 2007-2013 , mające-
go na celu ustanowienie stref gospodarczych. 
- odbyto spotkanie z nauczycielami, którzy 
prowadzą UKS, celem przygotowania i zorga-
nizowania w dniu 24.09.2006r. VIII Biegów 
Ulicznych Witkowo 2006 r. 
- 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. 
 
Ze spraw dot. OW w Skorzęcinie: 
- przejęto ośrodek wypoczynkowy Tonsilu S.A. 
z Wrześni oraz rozliczono nakłady na podsta-
wie porozumienia.  Wartość nakładów w po-
staci: - czterech segmentów domków - łącznie 
16 domków, świetlicy i hangaru przy plaży 
wyniosła 61.387,03 zł, natomiast zaległości z 
tytułu podatku i dzierżawy oraz koszty procesu 
Tonsilu wobec Gminy stanowiły kwotę 57-
.718,45 zł. Gmina dopłaciła  różnicę w kwocie 
3.668,55 zł.  Ponadto Gmina odkupiła  od w/w 
firmy wyposażenie domków za kwotę  12.527,- 
zł netto. 
- na początku lipca Gmina na prośbę Stowa-

rzyszenia Użytkowników Ośrodka poszerzyła 
zakres monitoringu Ośrodka Wypoczynkowe-

go w Skorzęcinie poprzez zamontowanie 
dodatkowo trzech kamer, które swoim zasię-
giem obejmują deptak i aleję handlową.  
Koszt całego zadania to kwota 7.690,- zł. 
- w okresie sezonu letniego 2006r. wstęp na 
teren Ośrodka obsługiwało łącznie 15 osób.  
Łączne koszty płacy pracowników obsługują-
cych wstęp /płaca brutto + składki ZUS/ wy-
niosły: 48.378, 12 zł.  

- w dniu 20 sierpnia uczestniczyłem w Wal-
nym Zebraniu Użytkowników Ośrodka Wypo-
czynkowego. Na spotkaniu członkowie Stowa-
rzyszenia wnieśli swoje uwagi dotyczące bie-
żącego funkcjonowania Ośrodka. Między 
innymi wnioskowali o: 
• zwiększenie liczby szaletów publicznych i 
postawienie przebieralni na plaży, 
• rozmieszczenie większej ilości tablic infor-
macyjnych na terenie Ośrodka w celu zlikwi-
dowania reklam na drzewach, 
• naprawę pomostów przy J.Białym, 
• poruszono sprawę  spadku napięcia elek-
trycznego w Ośrodku, 
• wykorzystanie w przyszłości kamer 
(monitoringu) w Ośrodku jako reklam OW w 
internecie. 
-  nadal toczą się sprawy z powództwa cywil-
nego dzierżawców Ośrodka Wypoczynkowe-
go w Skorzęcinie przeciwko Gminie o zwrot 
niesłusznie pobranego zawyżonego czynszu 
dzierżaw za lata 1997-2002r. Od 2003r. na 
ogółem złożonych przez 14 dzierżawców  
pozwów w stosunku do  6 dzierżawców obej-
mujących lata 1997-2002 sprawy dobiegły 
końca z czego: odnośnie 2 dzierżawców za-
padł korzystny wyrok  dla Gminy, natomiast w 
stosunku do 4 dzierżawców Gmina zwróciła  
8.489,45 zł tytułem nadpłaconego czynszu za 
lata 1997-2002. Na  obecną chwilę w Sądzie 
znajduje się 8 pozwów. 
 
Z zakresu obrotu nieruchomościami: 
- w dniu 25 sierpnia 2006r. przeprowadzono  
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż 

c.d. str. 5 

Świetlica wiejska w SokołowieŚwietlica wiejska w Sokołowie  

Świetlica wiejska w MaleninieŚwietlica wiejska w Maleninie  

Uroczyste  poświęcenie karetki pogotowiaUroczyste  poświęcenie karetki pogotowia  
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 c.d. ze str. 4 
terenie gminy i miasta dofinansowano między 
innymi: 
- Zarząd LOK w Witkowie - zawody strzelec-
kie z okazji święta lotnictwa i zakończenia 
sezonu  letniego. 
- UKS „Organizator” - Sekcja Szachowa Mię-
dzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów - 
Kowalewo 2006. 
- UKS „Iskra” przy Gimnazjum w Witkowie - 
obóz kondycyjno-sportowy w Międzyzdrojach. 
- Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w 
Gnieźnie - VIII Regionalna Spartakiada Osób 
Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”. 

- wykoszono trawę na boiskach sportowych w 
Sołectwach: Mielżyn, Jaworowo, Wiekowo i 
Skorzęcin, a dla sołectwa Sokołowo - zlecono 
wykonanie gabloty na puchary. 
 
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych: 
- zorganizowano spotkanie organizacyjne dla 
rodziców, których dzieci zakwalifikowane 
zostały do wyjazdu na kolonie letnie zorgani-
zowane zgodnie z Gminnym Programem 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, a w dniach od 1 do 10 sierpnia  
odbyły się kolonie profilaktyczne w Ełku dla 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Witkowo, w 
których wzięło udział 45 uczestników. Koszt 
tego przedsięwzięcia to kwota 19.575 zł. 

- dofinansowano wypoczynek letni  organizo-
wany przez Stowarzyszenia „Młodych Wielko-
polan”, i „Ziemia Gnieźnieńska” na ogólną 
kwotę 12.800 zł. 
- rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na 
temat: „Bezpieczne wakacje”, w związku z 
tym  z Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych zaku-
piono 38 nagród. 
- przeprowadzono kontrolę punktów handlo-
wych i gastronomicznych na terenie Gminy i 
na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Sko-
rzęcinie. 
- uczestniczono w podsumowaniu obozu 
szkoleniowego dla trampkarzy, który sfinanso-

- przyjęto wnioski o przyznanie pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym w formie sty-
pendium szkolnego. 
- uczestniczyłem w uroczystym zakończeniu 
półkolonii, które przebiegały w tym roku pod 
hasłem „Sport - Uśmiech - Zabawa 2006” 

- uczestniczono w uroczystych apelach z oka-
zji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 200-
6/2007 w Gimnazjum im. Adama Borysa w 
Witkowie oraz w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopol-
skich w Mielżynie. 
- przydzielono dodatkowo w ramach działalno-
ści Uczniowskich Klubów Sportowych 62 go-
dziny lekcyjne tygodniowo na prowadzenie 
zajęć lekcyjnych z kultury fizycznej  i sportu. 
- zatrudniono 2 osoby (pedagogów) do prowa-
dzenia Świetlicy Środowiskowej. Na ten cel 
zatwierdzono 10 godzin tygodniowo. Zajęcia 
odbywają się po zajęciach lekcyjnych , 3 razy 
w tygodniu. 
 
Z imprez kulturalno - sportowo - rekreacyj-
nych: 
- w dniu 29 czerwca dokonano podsumowania 
wyjazdu naszej grupy sportowców wraz z 
opiekunami na zawody w triatlonie sportowym 
do zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej Am Do-
brock. W tych zawodach nasi reprezentanci  
zajęli czołowe miejsca. 
- zorganizowano Dożynki Gminne, w ramach 
których między innymi zorganizowano po raz 
VIII Mistrzostwa Sołectw Gminy Witkowo w 
piłce nożnej 6-cio osobowej. 

- uczestniczono w Dożynkach Wiejskich w 
Gorzykowie i Mielżynie oraz w Dożynkach 
Powiatowych, które odbyły się w Niechano-
wie. 

- wspólnie z Dyrekcją Młodzieżowego Domu 
Kultury w Gnieźnie zorganizowano I Między-
narodowe Spotkania Młodych Wokalistów - 
Skorzęcin 2006, w którym wzięli udział wokali-
ści z Litwy, Ukrainy, Niemiec i Polski. 
- w sezonie letnim na terenie Ośrodka Wypo-
czynkowego w Skorzęcinie byliśmy współor-
ganizatorami imprez sportowo-rekreacyjnych, 
takich jak: 
1. VII Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w 
Pływaniu Długodystansowym. 

2. Trzech Turniejów Piłki Siatkowej Plażowej 
oraz Turnieju Finałowego. 

3. Turnieju Plażowej Piłki Nożnej. 
4. IV Ogólnopolskiego Zlotu Kadetów . 

W ramach współpracy samorządu gminnego z 
organizacjami pozarządowymi działającymi na c.d. str. 6 

VIII Mistrzostwa Sołectw Gminy Witkowo w VIII Mistrzostwa Sołectw Gminy Witkowo w 
piłce nożnej 6piłce nożnej 6--cio osobowejcio osobowej  

Dożynki GminneDożynki Gminne  

Dożynki w GorzykowieDożynki w Gorzykowie  
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gminy Witkowo: Ćwierdzin-Gaj, Gorzykowo-
Czajki, Skorzęcin. 
- zakończono modernizację ulic na terenie 
miasta Witkowo: ul. Brzozowej, Jesionowej i 
Słowackiego. 

- trwają prace na  ul. Młyńskiej w Witkowie, 
wykonano kanalizację burzową, w chwili 
obecnej trwa układanie nawierzchni z kostki 
brukowej na podbudowie kamiennej z war-
stwą wiążącą. 

- trwa budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 

wany został w części z funduszy pochodzą-
cych z Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. 

- dofinansowano wyjazd Witkowskiego Stowa-
rzyszenia Abstynentów „Tęcza” na VI Piłkarski 
Turniej Drużyn Abstynenckich do Trzemeszna. 
 
Z zakresu infrastruktury technicznej: 
Przeprowadzono przetargi nieograniczone i 
tak: 
- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 
modernizację kuchni z zapleczem i przebudo-
wą szatni w Przedszkolu Miejskim w Witkowie,  
wybrano ofertę firmy Mostostal-Stolbud ze 
Słupcy za cenę 98.945,29zł. 
- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 
wymianę części okien w budynku Gimnazjum, 
ofertę złożyło 12 firm, wybrano ofertę firmy 
OKNA-BROS z Chodzieży za cenę 75.137,68 
zł. 
- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 
budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Skorzę-
cin, ofertę złożyła 1 firma,  Roboty Ziemne i 
Instalacyjne  Jakubowscy, za cenę 173-
.263,09zł. 
- ogłoszono przetarg nieograniczony na budo-
wę wielofunkcyjnego boiska sportowego z 
urządzeniami i zagospodarowaniem terenu w 
Witkowie przy ul. Czerniejewskiej, termin 
otwarcia ofert  13.10.2006r.  
 
Dokonano zapytanie o cenę: 
- na prowadzenie dowozów dzieci do szkół w 
roku szkolnym 2006/2007 w gminie Witkowo. 
Inwestycje zakończone i w trakcie realizacji: 
- 15 sierpnia 2006r. zakończono realizację 
projektu pn.: “Remont świetlic wiejskich wraz z 
ich doposażeniem i zagospodarowaniem tere-
nów w Gminie Witkowo”. Inwestycja obejmo-
wała prace remontowo-budowlane istniejących 
pomieszczeń świetlic wiejskich, ich doposaże-
nie oraz zagospodarowanie terenu wokół bu-
dynków w dziewięciu miejscowościach na 
terenie gminy Witkowo. Projekt obejmował 
wsie Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Malenin, 
Małachowo Kępe, Mąkownica, Ostrowite Pry-
masowskie, Sokołowo i Strzyżewo Witkowskie. 
Remont budynków polegał na malowaniu po-
mieszczeń, wymianie podłóg, stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz urządzeniu pomieszczeń 
kuchennych i sanitarnych. Prace związane 
z zagospodarowaniem terenów polegały na 
ułożeniu nowych nawierzchni chodnikowych, 
założeniu trawników wokół budynków świetlic, 
obsadzeniu tych terenów drzewami liściastymi, 
iglastymi oraz architekturę zieloną. Place za-
baw zostały wyposażone w elementy sprzętu 
rekreacyjnego dla dzieci, w ławki parkowe i 
kosze na śmieci. Zamontowano huśtawki, 
zestawy wspinaczkowe i piaskownice. Wyko-

nawcą tego zadania był Zakład Usługowo - 
Produkcyjno - Handlowy MOSTOSTAL - 
STOLBUD Sp. z o. o. ze Słupcy. Projekt reali-
zowany był w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego “Restrukturyzacja i moderniza-
cja sektora żywnościowego oraz rozwój ob-
szarów wiejskich 2004-2006”, w zakresie 
działania “Odnowa wsi oraz zachowanie i 
ochrona dziedzictwa kulturowego”. Całkowita 
wartość projektu to kwota blisko 600.000,00 
zł., w tym kwota przyznanej pomocy 40-
0.000,00 zł. 
- zakończono modernizację dróg na terenie 

Ostrowite PrymasowskieOstrowite Prymasowskie  

MąkownicaMąkownica  

ĆwierdzinĆwierdzin--GajGaj  

ul. Brzozowaul. Brzozowa  

ul. Jesionowaul. Jesionowa  

ul. Słowackiegoul. Słowackiego  

ĆwierdzinĆwierdzin--GajGaj  

SkorzęcinSkorzęcin  c.d. str. 7 
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- wykonano malowanie pasów drogowych i 
wyznaczono miejsca parkingowe (osiedle Nr 
5), 
- wykonano naprawy oświetlenia ulicznego, 
- zakupiono tablice informacyjne, 
- wspólnie z powiatem wykonano plac parkin-
gowy przy ogrodach działkowych, 

-  przebudowano skrzyżowanie przy ul. Jasnej 
w Witkowie, 

- zakryto rów przy drodze w Jaworowie (rury 
PCV), 
- zakupiono szafę do świetlicy środowiskowej 
w Witkowie, 
- zakupiono gablotę na puchary dla świetlicy 
w Sokołowie, 

- zamontowano ogrodzenie betonowe przy 
świetlicy w Sokołowie, 

grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i 
przepompowniami dla wsi Małachowo Złych 
Miejsc, Małachowo Szemborowice, Małacho-
wo Wierzbiczany. 
- trwają prace nad opracowaniem koncepcji 
architektonicznej hali widowiskowo-sportowej i 
basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w 
Witkowie. 

- trwają prace przy modernizacji kuchni z za-
pleczem i przebudową szatni Przedszkola 
Miejskiego w Witkowie, ułożono płytki, wy-
szpachlowano ściany, trwa przebudowa po-
mieszczeń w części piwnicznej. Po wyburzeniu 
ścian trwają prace budowlane w pomieszcze-
niu przeznaczonym na stołówkę. 
- Trwają prace przygotowawcze, a od 25 wrze-

śnia rozpocznie się wymiana okien.  
- rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej we 
wsi Skorzęcin. 
- pobudowano nawierzchnię w celu zorganizo-
wania placu zabaw - Skate Parku, na który 
zakupiono i zamontowano atestowane ele-
menty. 

W zakresie  spraw mieszkaniowych: 
21 września br. przydzielono 4 samodzielne 
lokale mieszkalne w gminnym budynku 
w miejscowości Ruchocinek, którego remont 
zakończono w miesiącu sierpniu. Mieszkania 
otrzymały rodziny, figurujące w Rejestrze po-
trzeb mieszkaniowych, które po spełnieniu 
wymogów uchwały Nr XXX/312/02 Rady Miej-
skiej w Witkowie z dnia 22 lutego 2002r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wcho-

dzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy i Miasta w Witkowie, zostały zakwalifi-
kowane na Gminną listę przydziału lokali so-
cjalnych. Wykonawcą tego zadania było 
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane “MAX-
BUD” Grzegorz Piasecki z Leszna.  
Powstały lokale mieszkalne o powierzchniach 
użytkowych od 42,1 m2 do 55,6 m2, 
do których przynależą pomieszczenia gospo-
darczo - magazynowe. 
Całkowity koszt adaptacji budynku i utworze-
nie w nich 4 samodzielnych lokali mieszkal-
nych oraz wykonanie elewacji wszystkich 
trzech budynków to kwota 119.787,60 zł. 
brutto.  
W kolejnych latach planuje się dalszą adapta-
cję budynków na cele mieszkalne, co jest 
zgodne z działaniami Gminy w zakresie po-
mocy społecznej oraz zagwarantowania mini-
mum socjalnego społeczności lokalnej.    
 
Inne ważniejsze prace i dostawy: 
- zakupiono wiatę przystankową (ul. Stary 
Rynek), 

c.d. str. 8 
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numerami 5078/2 i 5077/2, stanowiących 
drogę leśną w miejscowości Skorzęcin, odstą-
piono od opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego tego tere-
nu. Teren ten w przyszłości przeznaczony 
zostanie pod budowę drogi publicznej.  
Natomiast projekty obejmujące tereny: 
- Jaworowo działka nr 45/1 o pow. 0,7737 ha 
z przeznaczeniem pod boiska sportowe, 
- Kołaczkowo część działki nr 17/16 o pow. 
0,7000 ha z przeznaczeniem pod boiska spor-
towe, 
- Witkowo działki nr 28/3 i 38/4 o łącznej pow. 
0,1440 ha z przeznaczeniem pod aktywizację 
gospodarczą,  
- Witkowo działki nr 153, 154, 155 i część 
działki nr 149 o łącznej pow. 3,1243 ha 
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne z dopuszczeniem nie-
uciążliwych usług. 
Trwa przygotowywanie projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu działek położonych w miejscowości 
Witkowo w obrębie ulicy Kosynierów Miło-
sławskich i Leśnej oraz w Strzyżewie Witkow-
skim, z  przeznaczeniem na cele lokalizowa-
nia zabudowy mieszkaniowej z dopuszcze-
niem nieuciążliwych usług o łącznej po-
wierzchni 30,6452 ha.  
 
W zakresie projektów inwestycyjnych: 
- 21 marca 2006r. złożyłem wniosek o dofi-
nansowanie projektu „Poprawa życia miesz-
kańców Witkowa i Małachowa poprzez wybu-
dowanie kanalizacji sanitarnej”. Inwestycja 
obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompow-
niami w miejscowościach Małachowo Wierzbi-
czany, Małachowo Złych Miejsc, Małachowo 
Szemborowice i Witkowo o łącznej długości 
11,92 km.  
- 29 czerwca 2006r. złożyłem wniosek do 
Ministra Sportu o dofinansowanie realizacji 
zadania pn. „Zagospodarowanie terenu działki 
nr 1909 w Witkowie, poprzez pobudowanie 
wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzie-
ci i młodzieży” w ramach programu „Budowa 
wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie 
dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Projekt 
został zakwalifikowany do dofinansowania. 
Planowany termin zakończenia inwestycji to 
30 listopad 2006r.     
- złożyłem wniosek o płatność końcową dla 
projektu „Remont świetlic wiejskich wraz z ich 
doposażeniem i zagospodarowaniem terenów 
w Gminie Witkowo”, realizowanego w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja obszarów 
wiejskich oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006” w zakresie działania 2.3 „Odnowa 
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego”. 
  

 
Krzysztof Szkudlarek 

- wykonano nawierzchnię chodnikową w Ko-
łaczkowie, Gorzykowie, Jaworowie, ul. Stary 

Rynek, Płk. Hynka, Kwiatowej i Słowackiego, 
- wykonano adaptację pomieszczenia dla Po-
gotowia Ratunkowego - stacjonującej karetki 
„W”, 

- zakupiono i zamontowano nowe znaki dro-
gowe, 
- zakupiono meble kuchenne do świetlicy w 
Mąkownicy, 
- zlecono zamontowanie liczników energii 
elektrycznych w Ruchocinku (JW.) 
- zamówiono wiatę przystankową do Rucho-
cinka, 
- zamówiono stoły, krzesła i meble kuchenne 
do świetlic wiejskich. 
 
W zakresie gospodarki przestrzennej: 
W trakcie opracowania znajdują się miejsco-
we plany zagospodarowania przestrzennego 
obejmujące następujące tereny: 
- Witkowo działki nr 681/1, 681/2, 681/3, 681/-
4, 681/5 o łącznej pow. 0,5045 ha 
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne, 
- Małachowo Złych Miejsc działka nr 90 o 
pow. 1,57 ha z przeznaczeniem pod aktywiza-
cję gospodarczą oraz budownictwo mieszka-
niowe, 
- Wiekowo działki nr 171/2 i 171/3 o łącznej 
pow. 4,18 ha z przeznaczeniem pod budow-
nictwo letniskowe,  
- Małachowo Wierzbiczany działka nr 21/8 o 
pow. 0,3860 ha z przeznaczeniem pod bu-
downictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 
- Chłądowo działka nr 44/5 o pow. 1,3997 ha 
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne z dopuszczeniem nie-
uciążliwych usług, 
- Chłądowo część działki nr 31/17 z przezna-
czeniem pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne z dopuszczeniem nieuciążli-
wych usług, 
W/w projekty po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-
Architektoniczną w Gnieźnie, zostały rozesła-
ne do uzgodnień.  
W związku z możliwością przejęcia od Lasów 
Państwowych części działek oznaczonych 

KołaczkowoKołaczkowo  

JaworowoJaworowo  

GorzykowoGorzykowo  

Witkowo ul. Stary RynekWitkowo ul. Stary Rynek  

Witkowo ul. SłowackiegoWitkowo ul. Słowackiego  

Witkowo ul. Płk. HynkaWitkowo ul. Płk. Hynka  

Pomieszczenia Pogotowia Ratunkowego Pomieszczenia Pogotowia Ratunkowego   
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Sport 

Wyprawę rozpoczynamy 20-07-
2006 przejazdem mikrobusem z 
Wrocławia do miejscowości Mau-
voisin w dolinie Val des Bagnes w 
Szwajcarii. Po drodze nocujemy 
„na dziko” niedaleko od autostra-
dy. Następnego dnia, wczesnym 
popołudniem rozbijamy namioty 
200 m poniżej zapory wodnej. Po 
posiłku idę na spacer obejrzeć 
najwyższą łukową zaporę świata - 
Mauvoisin 250m, na szczyt, której 
wchodzi się tunelem  ze zbocza 
góry. Ciekawostką jest sieć tuneli 
i kanałów drążonych w górotwo-
rze, zbierających i kierujących 
spływającą wodę z wyżej położo-
nych lodowców do zbiornika wod-
nego.  

23-07-2006 zjeżdżamy do miej-
scowości Fionney i z wysokości 
1490 m wyruszamy na trzydniowy 
treking aklimatyzacyjny w okolice 
schroniska Panossiere (2650m). 
Do schroniska docieramy około 
godz. 13 mocno podmęczeni. W 
plecakach dźwigamy wyposaże-
nie do założenia biwaku. Na wy-
sokości około 2690 m znajdujemy 
miejsce do rozbicia namiotów, ale 
po wodę będziemy schodzić na 
lodowiec (20 min zejścia i 30 min 
podejścia). Tworzy się pięciooso-
bowa grupa atakująca: Honorata, 
Bożena, Maciej, Piotr i Bogusław.  

Następnego dnia o świcie wyru-
szamy w czwórkę (Honorata, 
Maciej, Piotr i ja) na lodowiec de 
Corbassière i kierujemy się w 
stronę pierwszego szczytu Tour-
nelon Blanc   (3707m). Pierwsze 
trudności wspinaczkowe zaczyna-
ją się kiedy napotykamy duże 
szczeliny lodowe, które omijamy 
lub szukamy bezpiecznych 
przejść.  
Po przejściu tego odcinka w okoli-
cy przełęczy Col du Tournelon 
Blanc na wysokości 3500m wkrę-
camy pierwsze śruby lodowcowe 
aby pokonać bardzo strome po-

Wyprawa na najwyższy szczyt Szwajcarii (drugą górę Europy) Dufourspitze (4634 m) cz.1 
s t a n k ó w  r e k r e a c y j n o -
wypoczynkowych). Po drodze 
spotykamy psa owczarka pilnują-
cego pasące się kozy oraz 
owieczki przemieszczające się po 
stoku. Nasze dziewczyny podzi-
wiają kwiatostan alpejski, a nie-
które okazy przenoszą na kliszę 
fotoaparatów. Trasa kończy się 
przy oczekującym na nas busie, 
niedaleko łukowej zapory wodnej. 
Jest godz. 14. Nabieramy w butel-
ki wodę i zjeżdżamy na biwak. 
Zostajemy na noc. Jutro wyjazd 
do Randy. 

26-07-2006 Zwijamy obóz i 
pakujemy się do busa. Jedziemy 
na camping Attermenzen pomię-
dzy miejscowościami Randa 
(1406m) a Täsch (1449m). Około 
14 rozbijamy namioty, robimy 
ciepły posiłek. O 16 wraz z Boże-
ną i Maciejem idę do Zermatt 
(1620m). Miasteczko oddalone 
jest o 7 km i 200m wyżej niż nasz 
camping. Po drodze moczy nas 
przelotny deszcz. O 17.30 jeste-
śmy w centrum Zermatt.  Tu 
wszystkie pojazdy mają napęd 
elektryczny, nie ma spalin, a jest 
czyste świeże górskie powietrze i 
prawie z każdego miejsca widocz-
na góra - symbol tej miejscowości 
- Matterhorn (4477m). W informa-
cji turystycznej dostajemy progno-
zę pogody na najbliższy tydzień. 
Nie jest obiecująca ale mają być 
dni słoneczne i bez deszczu. 
Ustawiamy plan działania pod 
kątem zdobycia Dufourspitze - 
głównego celu naszej wyprawy. 
Po zwiedzeniu starych uliczek i 
kilku sportowych sklepów oraz 
kilku fotkach i drobnych zaku-
pach, wracamy do Randy na cam-
ping Attermenzen o godz. 22. 
 

Bogusław Brzozowski 
  

Ciąg dalszy już w następnym nume-
rze Witkowskich Wiadomości Samo-
rządowych.  

dejście. Tak zabezpieczeni, dość 
sprawnie pokonujemy ścianę i 
wchodzimy na przełęcz. Dalej już 
bez problemów i zbyt dużego 
wysiłku osiągamy zaplanowany 
szczyt. Pokonaliśmy 1000 m prze-
wyższenia w 4,5 godziny to jak na 
pierwszy dzień całkiem niezły 
wynik.  Robimy pamiątkowe zdję-
cia, podziwiamy panoramę pobli-
skich szczytów, wśród których 
prawie na wyciągnięcie ręki znaj-
duje się masyw Grand Combin 
4314 m. 

Powrót do miejsca biwakowa-
nia tą sama drogą, jedynie przy 
szczelinach lodowych trochę klu-
czymy szukając pewnego przej-
ścia. Przy namiotach jesteśmy o 
godz. 14. Jest piękna słoneczna 
pogoda, więc suszymy sprzęt i 
ubrania zmoczone na lodowcu 
podczas zejścia. Odpoczywamy, 
mamy dzień integracyjny, wymie-
niamy spostrzeżenia co do aseku-
racji lotnej jak i podczas pokony-
wania stromego lodowca. Wieczo-
rem szykujemy sprzęt do rannego 
wymarszu na następny szczyt. 

24-07-2006 wstajemy jeszcze 
przed świtem, na śniadanie robi-
my musli z mlekiem, na drogę 
mam w plecaku suszone owoce, 
batonik chałwy, gorzką czekoladę 
i dwie półlitrowe butelki wody z 
witaminami i minerałami. Jest 
mroźnie i bezchmurnie. Znowu 
przechodzimy przez Glacier de 
Corbassière. Są bardzo dobre 
warunki do marszu i początkowe-
go wspinania się po stromych 
podejściach. Jednak po dwóch 
godzinach wspinaczki słońce 
bardzo mocno rozgrzewa śnieg 
pokrywający szczeliny i właśnie 
wpadam do jednej po pachy. 
Jednak cały czas na lodowcu 
idziemy na lotnej asekuracji i 
szczęśliwie udaje mi się wyjść z 
opresji bez szwanku. Po trzech 
godzinach marszu docieramy na 

przełęcz pomiędzy szczytami 
Combin du Corbassière (3716m) 
a Petit Combin (3672m). Stąd już 
dość łagodne podejście na duże 
plateau szczytowe.  
Chwilę odpoczywamy i podziwia-
my piękne widoki na masyw Mont 
Blanc, Matterhorn, Gran Paradiso 
i na wiele jeszcze pobliskich czte-
rotysięczników. Po skończeniu 
sesji zdjęciowej na szczyt wcho-
dzi jeszcze pięciu Szwajcarów. 
Na szczycie przebywamy około 
godziny. Promienie słoneczne 
bardzo mocno operują i trzeba już 
wracać. W drodze powrotnej, na 
przełęczy doganiamy wcześniej 
schodzących Szwajcarów, pytamy 
o możliwość wejścia na Combin 
du Corbassière (3716m). Jedyne 
wejście na ten szczyt z naszej 
przełęczy to bardzo sypka gra-
niówka wymagająca zakładania 
stanowisk asekuracyjnych i dłuż-
szych lin do zjazdów w drodze 
zejściowej. Schodzimy do obozu 
dość szybko. Około godz. 14 
jesteśmy na miejscu. Pichcimy 
obiad, suszymy wyposażenie i 
odpoczywamy. Jutro ponad 200 
m podejścia i zejście do Mauvo-
isin. 

25-07-2006 wymarsz zaplano-
wany na 9 opóźnił się o pół godzi-
ny. Kierownik wyprawy zapodział 
telefon komórkowy i trzeba było 
przeszukać sprzęt. Pogoda dalej 
nam sprzyja. Pokonujemy bardzo 
strome podejście na przełęcz. 
Dziewczyny z pełnym obciąże-
niem wspinają się bardzo wolno. 
Na przełęczy Col des Otanes 
(2880m) nad schroniskiem Pa-
nossiere (2650m) czekamy na 
Honoratę i Bożenę. W między 
czasie wchodzimy na pobliski 
szczyt. Na mapie nie ma on na-
zwy. Zwiemy go Petit Tave 
(2930m wg mojego GPSa). Dzi-
siaj mamy dzień relaksowy i scho-
dzimy bardzo wolno (wiele przy-
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Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z dnia 22 września 2006 r. 

Numer 
okręgu Granice okręgu 

Liczba radnych 
wybieranych do 
Rady Miejskiej 

w okręgu 

1 
Obejmuje całą centralną część Witkowa oraz wschodnią i północną o zabudowie jednorodzinnej, tj. 
tereny osiedli Nr 1,2,3 i 4. 5 

2 
Obejmuje obszar, którego granice przebiegają od południowej części miasta Witkowo do drogi Witko-
wo-Gniezno, o zabudowie wielokondygnacyjnej tj. obszar osiedla Nr 5, administrowany przez Wojsko-
wą Administrację Mieszkaniową. 

4 

3 
Obejmuje obszary wiejskie o charakterze rolniczym położone w zachodniej stronie miasta Witkowa, po 
obydwu stronach drogi Gniezno-Witkowo i drogi Witkowo-Czerniejewo tj. Małachowa: Złych Miejsc, 
Wierzbiczany, Kępe i wieś Witkówko. 

1 

4 Obejmuje obszary wiejskie o charakterze rolniczo- rekreacyjnym, których granice biegną w kierunku 
północno-wschodnim gminy tj. wsie Gaj, Ostrowite P., Skorzęcin, Ćwierdzin i Sokołowo. 1 

5 
Obejmuje obszary wiejskie o charakterze rolniczoprzemysłowym, graniczące od północy z gminami 
Trzemeszno, Niechanowo i od południa oraz wschodu bezpośrednio z miastem Witkowo tj. Piaski, Fol-
wark, Kołaczkowo, Kamionka, Chłądowo, Strzyżewo 

1 

6 Obejmuje obszary wiejskie o charakterze rolniczym położone po obydwu stronach drogi Witkowo- 
Września tj. Malenin, Gorzykowo, Odrowąż, Czajki, Jaworowo. 1 

7 Obejmuje obszary wiejskie o charakterze rolniczym położone po obu stronach drogi Witkowo- Słupca tj. 
Mąkownica, Ruchocin, Mielżyn 1 

8 Obejmuje obszary wiejskie o charakterze rolniczym, położone po obydwu stronach drogi Witkowo - 
Powidz tj. Dębina, Ruchocinek, Wiekowo. 1 

Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 
159, poz. 1547 z późn.zm.), podaje się do wiadomości wyborców, że Rada Miejska w Witkowie uchwałą Nr XXXIV/336/02 z dnia 28 czerwca 2002r. 
i uchwałą Nr XXIX/268/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. utworzyła następujące okręgi wyborcze oraz ustaliła liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.  

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, tel. (061) 4778194.  

Burmistrz Gminy i Miasta 
/-/Krzysztof Szkudlarek  

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie  
 

1. Alicja Wentland - przewodniczący 

2. Danuta Rabiega - zastępca przewodniczącego 

3. Krzysztof Chmielewski - członek 

4. Ewa Maćkowiak - członek 

5. Małgorzata Przybylska - członek 

6. Grażyna Skotarczyk - członek 

7. Danuta Sławińska - członek 

8. Waldemar Szcześniak - członek 

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie  
Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie informuje, że dyżury członków 
Komisji w celu rejestracji list na radnych i burmistrza odbywać się będą 
w sali nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w następujących termi-
nach: 

4.10.2006r. (środa) 12:00 - 15:30 
5.10.2006r. (czwartek) 15:30 - 18:00 
6.10.2006r. (piątek) 12:00 - 15:30 
9.10.2006r. (poniedziałek) 12:00 - 16:00 
10.10.2006r. (wtorek) 15:30 - 18:00 
11.10.2006r. (środa) 15:30 - 18:00 
12.10.2006r. (czwartek) 15:30 - 18:00 
13.10.2006r. (piątek) 8:00 - 24:00 
16.10.2006r. (poniedziałek) 14:00 - 16:00 
17.10.2006r. (wtorek) 14:00 - 15:30 
18.10.2006r. (środa) 14:00 - 24:00 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gmi-
ny i Miasta Witkowo w pokoju nr 8 oraz pod nr telefonu (0-61) 477 8 
194, wew. 32  

Wybory Samorządowe 2006 
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Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z dnia 10 października 2006 r. 
Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 
159, poz.1547 z późn.zm.) podaje się do wiadomości wyborców , że Rada Miejska w Witkowie uchwałą Nr XXXIV/337/02 z dnia 28 czerwca 2002r. 
utworzyła obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. 

Miejska Komisja Wyborcza pełni dyżury w swej siedzibie w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie u. Gnieźnieńska 1, tel. (061)4778194. Lokale wy-
borcze otwarte będą w dniu 12 listopada 2006 r. w godzinach od 600 do 2000. Karty do głosowania wydawane będą wyłącznie po okazaniu 
dokumentu tożsamości. 

Burmistrz Gminy i Miasta 
/-/Krzysztof Szkudlarek  

Numer 
obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej 

1 
Miasto Witkowo 
Osiedle Nr 5 
Ulice: Pułkownika Hynka, Jasna nr 51-59, Żwirki i Wigury, Słowackiego,  Mickiewicza. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Witkowie, 
Ul. Czerniejewska 14 
Tel. 4778-151 
„Lokal przystosowany do 
potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych” 

2 
Miasto Witkowo 
Osiedle Nr 5 

Ulice: Czerniejewska 7,9,11,16,16A, Wojska Polskiego. 

Szkoła Podstawowa 
 Nr 2 w Witkowie 
Ul. Czerniejewska 12 
Tel.4778-251 

3 

Sołectwa: 
Małachowo Kępe (Szemborowice),  Małachowo Wierzbiczany, 
Małachowo Złych Miejsc, Witkówko. 
Sołectwa: 
Folwark, Kołaczkowo (Wierzchowiska), Piaski, Kamionka, Chłądowo, Strzyżewo Witkowskie. 

Świetlica przy OSP 
w  Witkowie, 
Ul. Nowa 3, 
tel.  4778-188 
„Lokal przystosowany do 
potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych” 

4 Sołectwa: 
Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin, Ćwierdzin, Sokołowo 

Świetlica Wiejska 
w Sokołowie 
Tel. 4775-501 

5 Sołectwa: 
Ruchocinek, Wiekowo, Dębina. 

Świetlica Wiejska 
w Wiekowie 
Tel. 4779-518 

6 Sołectwa: 
Gorzykowo, Odrowąż, Czajki (Królewiec), Malenin, Jaworowo. 

Szkoła Podstawowa 
w Gorzykowie 
Tel. 4775-790 

7 Sołectwa: 
Mielżyn, Ruchocin, Mąkownica. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Mielżynie 
Ul. Strzałkowska 1 
Tel. 4775-004 

8 

Miasto Witkowo 
Osiedle Nr 1 
Ulice: Wrzesińska, Wodociągowa, Skośna, Ogrodowa, Cmentarna, Zielona, Strzałkowska, Poznań-
ska, Wiejska, Tylna, Stary Rynek, Polna, Krótka, Parkowa, Spokojna, Jana Pawła II, Jasna od nr 1-
49. 
Osiedle Nr 2 
Ulice: Powstańców  Wielkopolskich, Sportowa, Szkolna, Oświatowa, 
Komisji Edukacji Narodowej, Harcerska, Zuchów. 

Gimnazjum 
w Witkowie 
Ul. Poznańska 41 
Tel. 4778-250 

„Lokal przystosowany do 
potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych” 

9 

Miasto Witkowo 
Osiedle Nr 3 

Ulice: Czerniejewska nr 1-6, 8,10,12,13A,14,18-32, Gnieźnieńska, Dworcowa, 
Park Kościuszki, Kosynierów Miłosławskich, Piastowska, Północna, Piwna, Rzemieślnicza, Młyńska, 
Nowa, Witosa, Armii Poznań, Żwirki i Wigury na odcinku od  ul. Gnieźnieńskiej do Czerniejewskiej, 
Lotnicza, Piękna, Pogodna, Radosna, Słowiańska, Wschodnia , Zachodnia. 
Osiedle nr 4 
Ulice: Łąkowa, Kwiatowa, Topolowa, Dębińska, Warszawska, Słoneczna, Leśna, Sosnowa, Mo-
drzewiowa, Powidzka, Akacjowa, Brzozowa, Zakole, Jodłowa, Skorzęcka, Jesionowa i Wierzbowa. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych 
w Witkowie 
ul. Warszawska 31 
Tel. 4778 –135 
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Z prac Rady Miejskiej  w Witkowie  -  wrzesień  2006r.  
jące uchwały: 
- uchwałę Nr XXX/275/06 zmie-
niającą Gminny Program Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych; 
- uchwałę Nr XXX/276/06 w spra-
wie sprzedaży nieruchomości 
gminnej położonej w Wiekowie; 
- uchwały od Nr XXX/277/06  do 
Nr XXX/281/06 dotyczące uchwa-
lenia miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego 
terenów w Kołaczkowie i Jaworo-
wie (boiska), w Witkowie przy 
ul.Północnej i Osiedlowej (tereny 
mieszkaniowe) oraz w Witkowie 
przy ul.Lotniczej (tereny pod usłu-
gi); 
- uchwałę Nr XXX/282/06 w spra-
wie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu 
w Kołaczkowie (pod przetwórstwo 
rolno-spożywcze); 
- uchwałę Nr XXX/283/06 w spra-
wie współdziałania z Miastem 
Gniezno w zakresie obowiązku 
zapewnienia schronienia bezdom-
nym zwierzętom; 

- uchwałę Nr XXX/284/06 doty-
czącą zakresu i formy informacji o 
przebiegu wykonania planu finan-
sowego samorządowych instytucji 
kultury za I półrocze roku budże-
towego; 
- uchwałę Nr XXX/285/06 zmie-
niającą budżet gminy i miasta na 
2006r. 

Kolejna, ostatnia w tej kadencji 
sesja Rady Miejskiej planowana 
jest na dzień 25 października 
2006r. 

W dniu 29 września odbyło 
się posiedzenie Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej. Komisja doko-
nała kontroli sposobu rozpatrywa-
nia skarg wpływających do Urzę-
du Gminy i Miasta (w br. wpłynęła 
1 skarga). Dokonano ponadto 
analizy przeprowadzonych prze-
targów i realizacji inwestycji. 
Członkowie Komisji uczestniczyli 
również w spotkaniu z projektan-
tem projektu hali widowiskowo-
sportowej i basenu, planowanego 
przy budynkach Szkół Nr 2 i 3 w 
Witkowie. 

(B.R.M.) 

W dniu 12 września  odbyło 
się posiedzenie Komisji Finansów 
i Rozwoju Społeczno - Gospo-
darczego. Głównym tematem 
posiedzenia było sprawdzenie 
realizacji inwestycji prowadzonych 
na terenie gminy oraz spotkanie z 
wnioskodawcami pisma o zniesie-
nie opłat  za składowanie nieczy-
stości z cmentarza. 

W dniu 15 września odbyło się 
posiedzenie Komisji Szkolnictwa, 
Kultury, Sportu i Opieki Społecz-
nej. Komisja zaopiniowała projek-
ty uchwał przygotowane na wrze-
śniową sesję Rady Miejskiej, 
ponadto zapoznała się z funkcjo-
nowaniem Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i z 
dowozami dzieci do szkół. Waż-
nym punktem posiedzenia było 
spotkanie z 6-osobową delegacją 
z zaprzyjaźnionej gminy niemiec-
kiej Am Dobrock. 

W dniu 20 września odbyło się 
posiedzenie Komisji Finansów i 
Rozwoju Społeczno - Gospo-

darczego. Komisja zaopiniowała 
tematy, mające być przedmiotem 
obrad sesji wrześniowej oraz 
wysłuchała informacji dyrektorów 
szkół nt. sytuacji w oświacie i 
informacji kierownika Zakładu 
Gospodarki Komunalnej nt. reali-
zacji remontów budynków komu-
nalnych. 

W dniu 22 września odbyła 

się kolejna, XXX sesja Rady Miej-
skiej. Rada wysłuchała: 
- informacji Burmistrza Gminy i 
Miasta o działalności międzyse-
syjnej ; 
- informacji Dyrektora Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji o prze-
biegu sezonu letniego; 
- informacji Komendanta Komisa-
riatu Policji nt. przestrzegania 
porządku publicznego w okresie 
sezonu letniego (informację 
przedstawił p.Janusz Soszyński); 
- informacji Dyrektora Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy nt. 
funkcjonowania Biblioteki. 

Rada Miejska podjęła następu-

Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju SpołecznoPosiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno--GospodarczegoGospodarczego  

Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju SpołecznoPosiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno--GospodarczegoGospodarczego  

Biwak Rekreacyjno-Szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

niu tym rozmawiano o ukierunko-
waniu pracy z młodzieżą w środo-
wiskach ochrony przeciwpożaro-
wej oraz o potrzebie organizowa-
nia tego typu spotkań w przyszło-
ści. Organizatorzy wyrażają ser-
deczne podziękowanie dla kie-
rownictwa OKSiR Witkowo, dyrek-
cji Zakładu Poprawczego w Wit-
kowie za udostępnienie obiektów, 
oraz wszystkim sponsorom, któ-
rzy przyczynili się do zorganizo-
wania biwaku. 

(G.B.) 

W spotkaniu uczestniczyło 60 
osób. Nad prawidłowym przebie-
giem i szkoleniem czuwali opieku-
nowie z OSP. Fachowej wiedzy 
udzielił Komendant Gminy, nie 
zabrakło zdrowej rywalizacji mię-
dzy grupami oraz ciekawych pro-
pozycji na spędzenie wspólnego 
czasu. Zgrupowanie odwiedził na 
pożegnalnym ognisku Prezes 
Zarządu Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP druh Krzysztof Szku-
dlarek, oraz Prezesi i Naczelnicy 
z gminnych jednostek. Na spotka-

W dniach 26-27.09.2006 r. w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęci-
nie z inicjatywy Rady Młodzieży przy Zarządzie Miejsko-Gminnym 
ZOSP RP w Witkowie, zorganizowano biwak dla młodzieży skupio-
nej przy jednostkach OSP z terenu naszej gminy.  
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„Sobieski Trade” spółka z o.o.  
wódka o nazwie SOBIESKI VOD-
KA. Jest to wódka czysta sporzą-
dzona z najwyższej jakości alko-
holu etylowego, otrzymywanego 
przy  wykorzystaniu najnowocze-
śniejszej technologii. Krystalicznie 
czysta woda z naturalnych źródeł 
pozyskiwana jest z ekologicznych 
terenów. To wszystko pozwala na 
zachowanie jednorodności i sta-
bilności produktu i nadaje jemu 
wyjątkowy, łagodny smak i za-
pach. 
W całym łańcuchu produkcyjnym i 

 Katalog firm 

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

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 

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

technologicznym stosowany jest 
System Kontroli Pochodzenia 
Produktu, wzorowany na francu-
skim systemie A.O.C. 
W roku 2002 w konkursie „The 
International Review of Spirits” 
organizowanym przez amerykań-
ski „The Beverage Testing” SO-
BIESKI VODKA otrzymała złoty 
medal spośród alkoholi całego 
świata. Przyznane w 2003 roku 
godło „Teraz Polska” jest również 
potwierdzeniem niezwykłej jakości 
tego produktu. 

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

Sobieski Trade Spółka z o.o. w 
Kołaczkowie (wcześniejsza na-
zwa „ALCO PEGRO”) powstała w 
1991 roku. Obecnie wchodzi w 
skład grupy kapitałowej SOBIE-
SKI DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. w 
Warszawie. Przedsiębiorstwo 
zatrudnia ok. 100 osób. Swoją 
działalność Spółka Sobieski Tra-

de opiera na produkcji i sprzedaży 
wysokoprocentowych napojów 
alkoholowych. Oferta Sobieski 
Trade zawiera jedne z najlep-
szych alkoholi w Polsce i na świe-
cie. Są to: SOBIESKI VODKA, 
SOBIESKI de LUXE, HETMAN i 
inne. 
Sztandarowym produktem jest 

 Informacja 

Adres 62-230 Kołaczkowo  
Telefon/Fax (061) 477-82-12 

E-mail: sobieskitrade@sobieskitrade.com.pl  

W Witkowie rozpoczęła stacjonowanie karetka ”W” Pogotowia Ratunkowego            
w Gnieźnie. 
Zgodnie z propozycją Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie Krzysztofa Szkudlarka, 
lekarz, sanitariusz i kierowca pełnią dyżury w pomieszczeniach budynku Urzędu 
Gminy i Miasta. 
Stacjonowanie karetki wyjazdowej zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Witkowa  
i okolicznych miejscowości. 
Całodobowe dyżury z dobrze wyposażoną karetką reanimacyjną znacznie skrócą 
czas dojazdu do poszkodowanych, co nie jest bez znaczenia w przypadku ratowa-
nia życia ludzkiego. tel. 999 



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. 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Rady Sołeckie w miejscowościach: Gorzykowo, Małachowo 
Złych Miejsc i Małachowo Kępe bardzo serdecznie zapraszają rolników na spotkania informacyjne po-
święcone Planowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.  
 
Spotkania odbędą się w następujących miejscowościach i terminach  
 

- Gorzykowo dnia 25.10.2006 r.  
godz. 17.00. ( środa ) - szkoła podstawowa, 
 

- Małachowo Złych Miejsc dnia 26.10.2006 r.  
godz. 17.00 ( czwartek ) - świetlica,  
 

- Małachowo Kępe dnia 27.10.2006 r.  
godz. 17.00 ( piątek ) -  świetlica wiejska.  

 

 
Biblioteka Publiczna Miasta  

i Gminy Witkowo 
zaprasza do 

 
„Czytelni Internetowej” 

mieszczącej się w filii biblioteki w 

Kołaczkowie 

 

od poniedziałku do czwartku 
w godzinach od 1430 do 1700

 

Ogłoszenie 
 
 

 W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kry-
teriów dochodowych oraz kwot świadczeń pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2006r. Nr 135, poz. 950) infor-
muję, że od 1 października zmieniły się kryteria przy-
znawania stypendiów  szkolnych. O stypendia mogą 
ubiegać się osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wit-
kowo, których miesięczna wysokość dochodu na oso-
bę w rodzinie ucznia nie przekracza 351,00zł mie-
sięcznie. 
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakte-
rze socjalnym w formie stypendium szkolnego można 
pobierać w poszczególnych szkołach lub w UGiM w 
Witkowie pok. nr 20. 
Wypełnione wnioski wraz z potrzebną dokumentacją 
należy składać w UGiM w Witkowie pok. nr 20 w ter-
minie do dnia 30 października 2006r. 

 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
Krzysztof Szkudlarek 
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