


W piękny, słoneczny dzień po uroczystej
mszy św. mieszkańcy Witkowa spotkali się,
aby uczcić 216 rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja „aktu wielkiego, ważnego,
godnego pamięci, co naród cały jednością
spaja”.

Po d p o m n i k i e m P o w s t a ń c ó w
Wi e lk o po l sk i c h o k ol i c zn oś c i ow e
przemówienie wygłosił Burmistrz Gminy i
Miasta Witkowo, Krzysztof Szkudlarek. W
o b e c n o ś c i p r z y b y ł y c h p o c z t ó w
sztandarowych, delegacje instytucji,
zakładów pracy i organizacji społecznych
złożyły wiązanki kwiatów będące wyrazem
pamięci obohaterach tamtychdni.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Lotn ictw a Pols kie go w Witkow ie
zaprezentowali się w montażu słowno -
muzycznym, pt. ”Mali patrioci o Konstytucji 3
Maja”. Słowami piosenki i wierszy przywołali
podniosły i radosny nastrój, jaki towarzyszył
o g ło s z e n iu p o s t an o w i e ń Se j mu
Czteroletniego nazwanych Ustawą.
Przypomnieli, jak ważnym aktem była i jest
Konstytucja. Zebrani z uwagą słuchali słów

„Cóż tozaświęto takie radosne,
że miastocałe wiwatuje.
Czywracającą lud witawiosnę?
Czyna cześćwiosny takpokrzykuje?”

Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja
wiersza pt. ”Rota młodego Polaka” i pieśni
patriotycznej „Jak długo w sercach naszych”
będących zapewnieniem o miłości i oddaniu
Ojczyźnie. Nie straciło przecież aktualności
odwieczne pragnienie ludzi: ”aby człowiek
był człowiekiem, aby prawa swoje miał, aby
lepiej nam się żyło, by bezpieczny był nasz
kraj”.

Następnie chór Klubu Seniora „My
Młodzi”, działający przy Polskim Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddziałw
Witkowie zaprezentował się w koncercie
pieśni patriotycznych. W uroczystości wzięła
również udział Kompania Reprezentacyjna
33 Bazy Lotniczejw Powidzu.

Na zakończenie gminnej uroczystości
ponownie głos zabrał Burmistrz Gminy i
Miasta Witkowo, dziękując wszystkim za
uczestniczeniew tym ważnym wydarzeniu.

Uroczystość prowadziła uczennica
Szkoły Podstawowej nr 3 im. LP w Witkowie,
Monika Grenda a program artystyczny
przygotowany został przez A. Ciesielską i A.
Jędrzejczak.

Aneta Jędrzejczak

wręczenia medali za zasługi dla
pożarnictwa, odznak wzorowego
strażaka i innych wyróżnień. Burmistrz
Gminy i Miasta, uhonorował statuetką
długoletniego działacza druha Izydora
Kobielskiegoz OSP Ruchocinek.
Następnie jednostka OSP Witkowo
wykonała pokazpolegający na uwolnieniu
poszkodowanego kierowcy z wraku

Gospodarzami tegorocznych obchodów Dnia Strażaka były jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wiekowie i Ruchocinku. Uroczystość została rozpoczęta Mszą
św.w kaplicy w Wiekowie, której przewodniczył ks. dziekan Alfred Lewicz w
koncelebrze z ks. Rafałem Hordik (członkiem OSP Witkowo).

Gminne obchody Dnia Strażaka

pojazdu oraz gaszeniu p łonącego
samochodu. Były też konkurencje z
przeszkodami strażackimi, ognisko z
kiełbaskami, a dla chętnych strażaków i
ich sympatyków odbyła się zabawa
taneczna na sali w Ruchocinku.
Organizatorom dziękujemy, a strażakom
życzymytylko takich spotkań.

(J.B.)

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy przeszli
na p lac. Na jpierw de legacja ze
sztandarami z OSP Witkowo i OSP
Mielżyn, sekcjahonorowaz OSPWitkowo
oraz w szeregach ustawili się członkowie
MDP, strażacy- ochotnicy z jednostek z
terenu miasta i gminy na czele ze swoimi
prezesami i naczelnikami.
W imieniu gospodarzy powitał wszystkich
zebranych prezes OSP Wiekowo druh
Mariusz Janowicz. W szczególności
powitał przybyłych radnych powiatowych:
Telesfora Gościniaka i Krystynę Żok, ks.
d z i e k a n a A l f r e d a L e w i c z a ,
przewodniczących komisji Rady Miejskiej

Ireneusza Kwapicha, Piotra Jóźwika i
Grzegorza Kaźmierczaka, Burmistrza
Gminy i Miasta w Witkowie Krzysztofa
Szkudlarka, ZastępcęBurmistrza Gminy i
Mi as t a M ar i ana Gadz ińsk iego ,
miejscowego radnego Eugeniusza
Czap lick iego, so ł tysów so łectwa
Ruchocinek Henryka Szymańskiego,
s o ł e c t w a W i e k o w o To m a s z a
Przychodzkiego oraz wszystkich
strażaków na czele z prezesem Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w
Witkowie - dh Marianem Łukowskim.
Wszyscy zaproszeni goście złożyli straży
życzenia. Nie obyło się również bez



- Sekcja Szachowa Jurand działająca przy UKS 
„Organizator” uzyskała awans do III ligi. 
 

W ramach współpracy samorządu 
gminnego z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na 
terenie gminy i miasta 
dofinansowano między innymi: 
- UKS „Organizator” - Sekcja Szachowa Jurand, 
wynajem autobusu na Mistrzostwa Wielkopolski 
Juniorów i Seniorów do Konina. 
 

Z zakresu inwestycji: 
Dokonano zapytania o cenę: 
- na dostawę materiałów budowlanych - kostki 
brukowej, krawężników i obrzeży, wpłynęły 3 
oferty, wybrano ofertę POLBRUK S.A z Gdańska - 
Zakład Produkcyjny z Bydgoszczy za cenę łączną 
109.739,24zł. 
- zapytanie o cenę na drukowanie biuletynu 
informacyjnego Gminy i Miasta Witkowo 
„Witkowskie Wiadomości Samorządowe”, wpły-
nęły 3 oferty, wybrano ofertę Zakładu Poligraficz-
nego - Kazimierz Majorczyk z Gniezna, za cenę 
1,31zł. za 1 egzemplarz. 
 

Ogłoszono następujące przetargi 
nieograniczone, i tak: 
- przetarg nieograniczony na wykonanie budowy 
sieci wodociągowej Skorzęcin-Piłka II odcinek, 
otwarcie ofert 07.05.2007r., 
- przetarg nieograniczony na wymianę okien w 
budynku Gimnazjum w Witkowie (część dydak-
tyczna i mieszkalna), otwarcie ofert 14.05.2007r., 
- przetarg nieograniczony na demontaż starych i 
montaż nowych latarni ulicznych w OW Skorzę-
cin, otwarcie ofert 23.05.2007r., 
 

Inwestycje w trakcie realizacji: 
- trwa budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i 
przepompowniami dla wsi Małachowo Złych 
Miejsc, Małachowo Szemborowice, Małachowo 
Wierzbiczany. Trwa remont domków letnisko-
wych i świetlicy w OW Skorzęcin, prace wykonuje 
firma MOSTOSTAL-STOLBUD ze Słupcy, trwają 
prace wykonania nowych posadzek, układanie 
płytek ściennych i podłogowych w poszczegól-
nych domkach, wykonano nowe pokrycia dacho-
we wraz z obróbką blacharską oraz prace malar-
skie, 
 

Inne ważniejsze prace i dostawy: 
- wykonano wycinkę drzew na terenie Witkowa i 
Gorzykowa, 
- wykonano równanie dróg gruntowych wraz z 
wałowaniem na terenie miasta i gminy, 
- zamówiono kosze na odpady zwierzęce, 
- zlecono pobudowanie sieci wodociągowej (45 
mb) i sieci kanalizacji sanitarnej (45 mb) w ul. 
Bajecznej w Witkowie, 
 

Z zakresu gospodarki mieszkaniowej: 
- przydzieliłem lokal mieszkalny w gminnym 
budynku w Małachowie Złych Miejsc, o po-
wierzchni 28.8 m2.  
 

Krzysztof Szkudlarek 

- przekazano do użytkowania boisko wielofunkcyj-
ne znajdujące się przy ul. Czerniejewskiej. 

- odbyłem spotkanie z przedstawicielem Zakładu 
Energetycznego w Słupcy na temat modernizacji 
punktów oświetleniowych i sieci energetycznej w 
OW w Skorzęcinie. 
- z przedstawicielami Wielkopolskiej Spółki Ga-
zowniczej przeprowadziłem rozmowy na temat 
przebiegu gazociągu i dostarczania gazu na teren 
Gminy i Miasta Witkowo. 
- byliśmy współorganizatorem seminarium na 
temat „Rasa świń złotnicka pstra, rozwój hodowli 
oraz omówienie produkcji brykietu słomowego”. 
W seminarium uczestniczyli zaproszeni goście 
oraz rolnicy-hodowcy trzody chlewnej z terenu 
naszej gminy. 

- na spotkaniach z Dyrektorem Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji omawiano bieżące funkcjono-
wanie zakładu, m.in.: sprawy związane z przygo-
towanie do sezonu letniego.  
- odbyto spotkanie z Przewodniczącymi Komisji 
Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia 
tematów sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy. 
- wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą 
sesję. 
- zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski 
zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych Ko-
misji Rady Miejskiej. 
 

Z zakresu obrotu nieruchomościami: 
- podpisano umowy przeniesienia własności nieru-
chomości stanowiących: działkę gruntową nieza-
budowaną, położoną w Mielżynie o pow. 0,0723 
ha za kwotę 9.564,80 zł. oraz działkę gruntową 
niezabudowaną położoną w Wiekowie o pow. 
0,1491 ha za kwotę 20.825,40 zł. 
- przygotowano do sprzedaży nakłady budowlane 
w postaci pięciu domków letniskowych i hangaru 
położonych w Ośrodku Wypoczynkowym w Sko-
rzęcinie. Przetarg ofertowy ogłoszono na dzień 24 
maja br. 
 

Ze spraw dot. oświaty: 
- przeprowadzono postępowania konkursowe 

kandydatów na dyrektorów szkoły podstawowej 
Nr 2 w Witkowie, wyłoniony kandydat to Pani 
Jolanta Jakubas - Zawiślak, szkoły podstawowej 
Nr 3 w Witkowie - kandydatem na dyrektora 
została Pani Anna Pawluk, przedszkola miejskie-
go w Witkowie - kandydatem została Pani Ewa 
Skrzypska, szkoły podstawowej w Gorzykowie - 
kandydatem został p. Zdzisław Bosaki oraz Ze-
społu Szkolno-Przedszkonego w Mielżynie p. 
Urszula Potaś. W chwili obecnej oczekujemy 
zaopiniowania powyższych kandydatów przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. 

- uczestniczono w roli obserwatora w części 
humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej 
egzaminu w Gimnazjum w Witkowie. 
 

Z zakresu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 
- uruchomiono dyżur interwencyjno-wspierający 
dla osób i członków ich rodzin z problemem 
alkoholowym.  
- zakupiono spektakle profilaktyczne na temat 
problemów uzależnień dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. 

Z imprez kulturalno - sportowo- 
rekracyjnych: 
- dofinansowano: Mistrzostwa Szkół Podstawo-
wych oraz Szkół Gimnazjalnych w piłce nożnej, 
Mistrzostwa Szkół Podstawowych klas IV dziew-
cząt i chłopców w Rzucance Siatkarskiej oraz 
Mistrzostwa Szkół Podstawowych Dziewcząt i 
Chłopców w czwórboju - LA. 
- w dniu 28 kwietnia br. odbyły się Mistrzostwa 
Amatorów w Tenisie Stołowym. 

- objąłem Patronat nad plenerem plastycznym pt. 
„Młodym być w starszym wieku”, który odbędzie 
się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Sko-
rzęcinie w dniach 3 do 11 czerwca br. 
- ustalono termin majówek na dzień 12 i 26 maja 
br. oraz tegorocznych „Dni Witkowa” na 16-17 
czerwca br.  

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta WitkowoInformacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
o działalności w okresie międzysesyjnym o działalności w okresie międzysesyjnym od 2 do 26 kwietnia 2007 r.od 2 do 26 kwietnia 2007 r.  



 

Odnośnie funkcjonowania Miejsko - 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej: 
- okresowo zapoznawano się z funkcjonowaniem 
Ośrodka Pomocy Społecznej. I tak: 
▪ analizowano sytuację mieszkaniową osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej, 
zapoznawano się z informacją dotyczącą liczby 
rodzin korzystających z pomocy społecznej, 
▪ analizowano uwagi petentów, które dotyczyły 
między innymi wysokości udzielanej pomocy 
finansowej. 
- w zakresie pomocy społecznej: przyznano 
pomoc 617 rodzinom z zakresu zadań własnych i 
468 rodzinom z zakresu zadań zleconych. 520 
rodzin otrzymały pomoc z powodu bezrobocia, z 
tytułu niepełnosprawności 91 rodzin, a z tytułu 
wielodzietności oraz bezradności w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych 170 rodzin. W 
ramach zadań własnych z zasiłków okresowych 
skorzystały 193 rodziny, a zasiłków celowych 576 
rodzin. Udzielono też pomocy w zakresie 
dożywania 1620 osób, z tego objętych posiłkiem 
294 i 1320 osób objętych zasiłkiem celowym, 
który przeznaczono na zakup żywności. 
Udzielono również pomocy w formie usług 
opiekuńczych 21 rodzinom, w tym 2 osoby 
skorzystały ze specjalistycznych usług 
opiekuńczych. 
- w zakresie świadczeń rodzinnych: wydano 1752 
decyzje. Ze świadczeń skorzystało 1248 rodzin. 
- w sprawach zaliczek alimentacyjnych: wydano 
58 decyzji. Zaliczkę alimentacyjną pobiera 40 
rodzin. W 2006 r. wypłacono 883 zaliczki 
alimentacyjne. 
- wspólnie z członkami Koła Promyk w Witkowie 
rozdysponowano ponad 66 ton żywności o 
łącznej wartości 133.048,90 zł. Z tej pomocy 
skorzystało ponad 750 rodzin. 
 

Z zakresu realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 
- w 2006r. środki z wpływów ze sprzedaży napo-
jów alkoholowych przeznaczono między innymi 
na: utrzymanie i działalność ośrodka terapeutycz-
nego oraz świetlicy środowiskowej przy ul. Spor-
towej w Witkowie. W ramach tych wydatków 
zakupiono między innymi: artykuły spożywcze, 
papiernicze, szkolne dla dzieci uczęszczających 
na zajęcia do świetlicy, ufundowano również 
paczki z okazji „Dnia Dziecka” oraz paczki świą-
teczne. Dwukrotnie dla dzieci uczęszczających do 
świetlicy środowiskowej zorganizowano wyjazd 
do kina „HELIOS” w Gnieźnie. 
- kolejne wydatki to koszty działalności profilak-
tyczno-edukacyjnej prowadzonej na terenie pla-
cówek oświatowych. W ramach realizacji tego 
zadania dla uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów zakupiono spektakle profilaktyczne, po-
moce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć 
edukacyjno-profilaktycznych w ramach Szkolnych 
Programów Profilaktyki oraz ufundowano nagro-
dy dla dzieci uczestniczących w konkursach, 
- dla 45 dzieci zorganizowano kolonie letnie w 
Ełku, półkolonie letnie w ramach akcji LATO, 
dofinansowano akcję „ZIMA 2006”, dofinansowa-
no organizację imprez masowych takich jak: 

Zapraszamy państwa do zapoznania się z 
pierwszą częścią sprawozdania z działalności 
Burmistrza oraz Urzędu Gminy i Miasta w Wit-
kowie za rok 2006. 
 

W ramach bieżącej działalności Gminy realizo-
wano nałożone na samorząd zadania, których nie 
sposób wszystkich wymienić. Z uwagi na obszer-
ność spraw, którymi zajmowałem się osobiście i 
przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta wymienię 
najważniejsze: 

 
- przygotowywałem projekty uchwał, które były 
przedmiotem obrad sesji oraz materiały niezbęd-
ne do pracy Rady. 
- opracowałem projekty uchwał o podatkach i 
opłatach lokalnych na 2007 rok. 
- po dokonaniu analizy zgłoszonych przez Sołec-
twa i Zarządy Osiedlowe propozycji zadań oraz w 
oparciu o wykonanie budżetu 2006 r. opracowa-
łem i przedstawiłem Radzie do uchwalenia projekt 
budżetu gminy i miasta na rok 2007. 
- rozpatrzyłem szereg indywidualnych wniosków 
dot. m.in.: dofinansowania działalności organizacji 
społecznych, dzierżaw i kupna nieruchomości 
gminnych, ulg podatkowych, remontów budyn-
ków komunalnych, rozbudowy domków wypo-
czynkowych oraz umów na dzierżawę gruntów w 
OW w Skorzęcinie. 
- odbywałem spotkania z przewodniczącymi Komi-
sji Rady Miejskiej celem zapoznania i omówienia 
bieżących spraw Gminy. 
- organizowałem narady z dyrektorami placówek 
oświatowych i jednostek organizacyjnych, w 
czasie których zapoznawano się z funkcjonowa-
niem i analizowano między innymi ich sytuację 
finansową . 
- analizowałem realizację budżetu gminy i miasta 
za 2006 r. 
 

Odnośnie funkcjonowania Szkół  
i Przedszkoli: 
- zatwierdziłem arkusze organizacyjne placówek 
oświatowych. 
- organizowałem narady z dyrektorami placówek 
oświatowych, które dotyczyły między innymi: 
wynagradzania pracowników pedagogicznych i 
niepedagogicznych, spraw dot. dowozu uczniów 
do szkół, omawiano plany doskonalenia nauczy-
cieli na 2006 r., sprawy dodatków motywacyjnych 
i remontów szkół, dokonywano analizy budżetu 
poszczególnych placówek oświatowych, zasad 
przyznawania pomocy materialnej uczniom w 
formie stypendium szkolnego, spraw dotyczących 
organizacji Dnia Dziecka, omawiano sprawę kolo-
nii profilaktycznych, zapoznano z informacją doty-
czącą wyjazdu grupy sportowców do zaprzyjaź-
nionej niemieckiej gminy Am Dobrock.  
- przeprowadzono postępowania egzaminacyjne 
na stopień nauczyciela mianowanego. 
- zgodnie z regulaminem określającym kryteria i 
tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, przy-
znałem i wręczyłem 9 nagród Burmistrza Gminy i 
Miasta. 
- uczestniczono w uroczystościach szkolnych. 
- w trybie zapytania o cenę wybrano 
przewoźników dowożących i zapewniających 
jednocześnie opiekę uczniom w czasie dowozu i 
odwozu. Są to: firma Autobusowe Usługi 
Przewozowe „JAH” - Janusz Mroziński z Mielżyna 
oraz firma „KOS-POL” z Kołaczkowa. 

- przydzielono dodatkowo w ramach działalności 
Uczniowskich Klubów Sportowych 62 godziny 
lekcyjne tygodniowo na prowadzenie zajęć 
lekcyjnych z kultury fizycznej i sportu. 
- zatrudniono 2 osoby (pedagogów) do 
prowadzenia Świetlicy Środowiskowej. Na ten cel 
zatwierdzono 10 godzin tygodniowo. Zajęcia 
odbywają się w godzinach popołudniowych, 3 
razy w tygodniu. 
- zorganizowano spotkanie nauczycieli wf-u ze 
szkół podstawowych i gimnazjów oraz prezesów 
organizacji pozarządowych w dziedzinie upo-
wszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży 
pod kątem ferii zimowych 2006 r. 
- wydano 943 decyzje dotyczące stypendium 
szkolnego. 
- wydano 5 decyzji dotyczących zasiłku szkolne-
go. 
- wydano 6 decyzji dotyczących dofinansowania 
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników. 
 

Odnośnie funkcjonowania Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Witkowie: 
- na bieżąco analizowano sytuację finansową 
Ośrodka oraz omawiano sprawy potrzeb remon-
towych dotyczących OW w Skorzęcinie. 
- zapoznawano się z realizacją zadań z zakresu 
kultury i sportu. Dokonano oceny realizacji gmin-
nego kalendarza imprez sportowo - kulturalnych. 
Analizowano funkcjonowanie Uczniowskich Klu-
bów Sportowych, różnych kół zainteresowań, 
zespołu muzycznego, teatrzyków i Klubu Seniora 
działających przy OK,SiR w Witkowie.  
- analizowano sprawy związane z utrzymaniem 
stadionu i kortu tenisowego. 
- okresowo zapoznawano się z przebiegiem prac 
związanych z przygotowaniem Ośrodka Wypo-
czynkowego do sezonu letniego.  
- odbyto spotkanie z przedstawicielami Policji w 
sprawie zabezpieczenia osobowego funkcjonariu-
szy Policji w OW w Skorzęcinie w czasie sezonu 
letniego. 
- dokonywano analizy opłat za korzystanie z 
obiektów w Ośrodku Wypoczynkowym, opłat za 
wywóz nieczystości stałych jak i spraw dotyczą-
cych czynszu dzierżawnego. 
 

Odnośnie funkcjonowania Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Witkowie: 
- w czasie spotkań z Kierownikiem Zakładu Go-
spodarki Komunalnej omawiano funkcjonowanie 
zakładu. I tak: 
▪ zapoznano się z planem finansowym tej jed-
nostki, podjęto decyzję o zatwierdzeniu planu 
inwestycyjnego zakładu oraz zatwierdzono plan 
zakupów inwestycyjnych Zakładu na 2006 r. 
▪ zapoznano się z planem remontów budynków 
gminnych na 2006 r., dokonano oceny utrzyma-
nia zieleni i oczyszczania miasta w ramach otrzy-
manej dotacji, analizowano koszty funkcjonowa-
nia targowiska miejskiego i składowiska odpadów 
w Chłądowie oraz dokonano analizy wniosku 
Kierownika ZGK o zatwierdzenie taryf dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków, omówiono sprawy związane z 
jakością usług świadczonych przez Zakład oraz 
analizowano realizację zadań inwestycyjnych 
zleconych przez Urząd Gminy i Miasta. 
  

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności   
Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie za 2006 rok (część 1)Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie za 2006 rok (część 1)  
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„Wielkanocny Turniej Klas I-III”, „Biegi uliczne”, 
„Dzień Dziecka” „Przedszkolandia”, „Mikołajki” 
oraz działalność Uczniowskich Klubów Sporto-
wych, drużyny „Trampkarzy”, współfinansowano 
też działania rekreacyjno-sportowe podjęte przez 
Witkowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Tęcza”. 
- pokryto także koszty związane z funkcjonowa-
niem Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnio-
nych i współuzależnionych. W tym celu zatrudnio-
ny jest terapeuta uzależnień.  
- prowadzono też współpracę z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie, dla 
którego dofinansowano wieczór wigilijny dla osób 
samotnych oraz paczki świąteczne dla dzieci z 
biednych rodzin. 
 

Ponadto zajmowano się 
następującymi sprawami: 
- odbyłem spotkanie z przedstawicielem Spółki 
GEN-GAZ „ENERGIA” z Poznania, który 
przedstawił koncepcję techniczną budowy sieci 
gazowej do projektu „Centrum”, obejmujący 
swym zasięgiem 49 gmin Wielkopolski Centralnej, 
w tym Gminę Witkowo. Spotkałem się również w 
tym temacie z przedstawicielami Wielkopolskiej 
Spółki Gazowniczej, którzy poinformowali, że z 
Trzemeszna zostanie poprowadzona do Witkowa 
instalacja gazowa , a gaz tłoczony będzie dalej do 
Strzałkowa i do Słupcy. Spółka również rozważa 
w przyszłości możliwość poprowadzenia nitki 
gazowej w kierunku Niechanowa i dalej do 
Gniezna.  
- uczestniczyłem w kilku spotkaniach w Powidzu , 
w Słupcy , w Witkowie oraz w Gnieźnie w związku 
z zamiarem utworzenia Bazy Głównej AGS w 
Powidzu. W spotkaniach tych brali udział między 
innymi: przedstawiciele Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu 
Marszałkowskiego, Prezydenta Miasta Gniezna, 33 
Bazy Lotniczej , przedstawiciele Starostw i Gmin 
powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego i 
wrzes ińskiego.  Na spotkaniach tych 
przedstawione zostały informacje dot. 
przedstawienia Polskiej Oferty na lokalizację tej 
bazy. W związku z tym dostarczyłem do Urzędu 
Marszałkowskiego i do Wojskowej Administracji 
Mieszkań prezentację Gminy Witkowo ze 
wskazaniem terenów na lokalizację osiedla dla 
żołnierzy i ich rodzin. W prezentacji tej oprócz 
możliwości lokalizacyjnych ww. przedsięwzięcia, 
przedstawiłem również walory turystyczne naszej 
Gminy. 
- wspólnie ze Stowarzyszeniem Światowid 
zorganizowałem spotkanie dla Wójtów i 
Burmistrzów zrzeszonych w Lokalną Grupę 
Działania objętych programem Leader +. Na 
spotkaniu tym zapoznano się z postępem prac 
nad wnioskiem do Schematu II Programu 
Leader+ oraz propozycjami Ministerstwa 
Rolnictwa na lata 2007-2013. Opracowywany 
wniosek ma na celu umożliwienie pozyskania 
środków z Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006” na następujące cele: promocja 
obszarów wiejskich, pobudzanie ludności do 
aktywnego działania w procesie rozwoju 
obszarów wiejskich, upowszechnianie i wymiana 
informacji o inicjatywach aktywizujących ludność 
na terenach wiejskich, a w szczególności 
promocję regionu pod względem turystyki jak i 
gospodarki. Nasza Gmina aktywnie uczestniczyła 
w przygotowywaniu wniosku zgłaszając szereg 

propozycji. 
- na wniosek, który złożyłem do Fundacji 
Współpracy Polsko - Niemieckiej otrzymano 
dotację w wysokości 8.000 zł. na zorganizowanie 
spotkania integracyjnego z przedstawicielami 
gminy niemieckiej Am Dobrock, której delegację 
gościliśmy na terenie naszej Gminy. W skład 
delegacji wchodzili: Z-ca Burmistrza Gminy Am 
Dobrock, dyrektor szkoły, miejscowy 
przeds ięb io rca ,  ro ln i k  o raz  dwóch 
samorządowców, członków komitetu ds. 
współpracy z Gminą Witkowo. Wspólnie z 
delegacją odwiedziliśmy między innymi: 
Spółdzielnię Mleczarską i Bank Spółdzielczy w 
Witkowie, jednostkę OSP, przedszkole, bibliotekę 
miejską, Gminne Centrum Informacji, halę 
sportową przy gimnazjum, Szkołę Podstawową 
Nr 2 w Witkowie, firmę Panów Ireneusza i 
Czesława Kubiaków, Dom Pomocy Społecznej i 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie, firmę 
Jan-Grad”, firmę „Sobieski Trade”i firmę „Kos-
pol”w Kołaczkowie, Leśniczówkę w Skorzęcinie i 
w Piłce. Pokazaliśmy gospodarstwo Pana Mariana 
Andrzejaszka w Gorzykowie. W czasie pobytu 
naszych gości odbyło się spotkanie robocze z 
Komisją Szkolnictwa Rady Miejskiej, w czasie 
którego zapoznano gości z funkcjonowaniem 
naszej gminnej administracji oraz wymieniono 
poglądy na interesujące zarówno członków 
komisji jak i gości tematy. 
- gościliśmy również na terenie naszej Gminy 14-
osobową reprezentację LGD Terra Cha z Hiszpa-
nii w ramach programu LEADER +. W czasie 
pobytu goście obejrzeli prezentację multimedial-
ną o Gminie Witkowo, zwiedzili remizę strażacką 
w Witkowie, Przedszkole Miejskie, bibliotekę, 
Gminne Centrum Informacji, halę sportową, 
firmę „Sobieski-Trade” i firmę „Kos-pol” w Ko-
łaczkowie, firmę budowlaną „ANBUD” w Witko-
wie, tereny planowane pod inwestycje oraz Ośro-
dek Wypoczynkowy w Skorzęcinie. Na koniec 
wizyty odbyło się spotkanie z miejscowymi przed-
siębiorcami, w czasie którego wywiązała się 
dyskusja dotycząca funkcjonowania spółdzielczo-
ści, handlu i różnych usług na rynku polskim i 
hiszpańskim. 
- uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sielinku. 
Głównym tematem spotkania było przestawienie 
aktualnego stanu prac nad Krajowym Planem 
Strategicznym iRozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 - 2013. Krajowy Plan Strategiczny 
obejmuje analizę sytuacji gospodarczej, 
społecznej,środowiskowej i stanowi podstawę do 
realizacji działań Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013. Jest kontynuacją 
programu realizowanego w latach 2004 - 2006 tj. 
Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
w latach 2004 - 2006” , o którym wcześniej już 
wspomniałem. 
- uczestniczyłem w uroczystym przyznaniu 
tytułów „Europejczyka Roku 2005”, które odbyło 
się w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 
czasie tej uroczystości otrzymałem Dyplom 
Honorowy „Europejczyk Roku 2005” w kategorii 
gospodarz gminy, miasta i regionu. 
- wspólnie z p. Romanem Popkiem V-ce 
Przewodniczącym Rady Miejskiej i p. Feliksem 
Kowalikiem Prezesem Gminnego Koła Sołtysów 
wziąłem udział w corocznym spotkaniu 
Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad z 
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 c.d. ze str. 4 Prezesami Kół Gminnych Stowarzyszenia 
Sołtysów zorganizowanym przez Zarząd 
Wojewódzki  Stowarzyszenia So łtysów 
Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się 
w Pałczynie w gm. Miłosław. Głównym tematem 
spotkania było omówienie dotychczasowej 
współpracy sołtysów z władzami samorządowymi 
oraz ustalenie kierunków współpracy w 2006 r. 
- organizowałem narady z sołtysami, 
przewodniczącymi zarządów osiedli, na których 
omawialiśmy między innymi realizację inwestycji. 
Zorganizowałem też naradę z Prezesami Kółek 
Rolniczych i Przewodniczącymi Kół Gospodyń 
Wiejskich na której omówiono sprawy związane z 
organizacją Dożynek Gminnych oraz 
przeprowadzono szkolenie dla rolników z zakresu 
ubezpieczenia i BHP w rolnictwie. 
- uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji 
Rolnictwa poszerzonych o obecność Sołtysów, 
Prezesów Kółek Rolniczych oraz służb i instytucji 
odpowiedzialnych za zbiór i skup zbóż w czasie 
żniw oraz w posiedzeniu, które poszerzone 
zostało o udział przedstawicieli Biura 
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, Biura Powiatowego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej w 
Gnieźnie, Sołtysów, Przewodniczących Zarządów 
Osiedli, Kierownika M-G Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz przedstawicieli Stowarzyszenia 
„Światowid”, 
- uczestniczyłem w spotkaniu Prezydentów Miast, 
Wójtów i Burmistrzów 
- uczestniczyłem w posiedzeniach Zarządu i 
Zgromadzeniu Związku Gmin Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego, w Walnym Zgromadzeniu 
GARG-u ,  w  Wa lnym Zgromadzen iu 
Sprawozdawczo - Wyborczym Gminnej Spółki 
Wodnej oraz w Walnych Zgromadzeniach 
Sprawozdawczych Spółdzielni Kółek Rolniczych , 
Spółdzielni Mleczarskiej, Gminnej Spółdzielni 
„SCH” oraz Banku Spółdzielczego w Witkowie. 
- uczestniczono w posiedzeniach Powiatowej 
Rady Zatrudnienia, na których między innymi 
analizowano sytuację bezrobocia w powiecie, 
poruszano sprawy wykorzystania środków 
przeznaczonych na aktywne formy walki z 
bezrobociem w 2006 r. 
- uczestniczono w posiedzeniu Powiatowej 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 
G łównym tematem posiedzenia by ło 
przygotowanie s łużb publicznych do 
zabezpieczenia miejsc letniego wypoczynku w 
powiecie gnieźnieńskim. 
- odbyto spotkanie z Przewodniczącym Zarządu 
Osiedla Nr 5 w Witkowie, z przedstawicielami 
wspólnot mieszkaniowych i Kierownikiem Zakładu 
Gospodarki Komunalnej. Głównym celem 
spotkania były sprawy związane między innymi z 
utrzymaniem czystości na Osiedlu Nr 5. 
Poruszony został też problem kolejności 
wykonywania inwestycji na tym terenie. 
- uczestniczyłem w wielu imprezach 
organizowanych przez różne koła, stowarzyszenia 
i organizacje społeczne działające na terenie 
Gminy. Wymienię najważniejsze z nich: Dnia 
Seniora zorganizowane przez Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział 
Rejonowy w Witkowie, w spotkaniu 
integracyjnym i w „ Powitaniu Lata” połączonym 
z „Dniem Dziecka” zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” Koło w Witkowie, w wystawie prac 
plastycznych w OW w Skorzęcinie, w Przeglądzie 



Artystycznym Twórczości Amatorskiej Dzieci i 
Młodzieży Sił Powietrznych, w spotkaniu z okazji 
Dnia Pracownika Socjalnego w M-G Ośrodku 
Pomocy Społecznej , uczestniczyłem w gminnych 
obchodach Dnia Strażaka w Witkowie i w 
Mielżynie, w spotkaniu z okazji Dnia Bibliotekarza, 
w wieczorze Teatralno-Muzycznym z okazji Dnia 
Babci i Dnia Dziadka, którego organizartorem był 
OK,SiR w Witkowie, w spotkaniach z okazji Dnia 
Działkowca, w uroczystych otwarciach nowo 
wyremontowanych świetlic wiejskich, w II 
Międzypowiatowym Konkursie Geograficznym Klas 
Gimnazjalnych, w uroczystości wręczenia nagród 
w Plebiscycie Wojtki 2006, połączonym z X 
rocznicą powstania Radia Gniezno i Przemian na 
Szlaku Piastowskim, w posiedzeniu Zarządu 
Powiatowego LOK w Gnieźnie, w spotkaniu z 
parlamentarzystami na temat lokalnej grupy 
działania w ramach Programu Leader+ , w 
uroczystej zbiórce z okazji Święta 33. Bazy 
Lotniczej w Powidzu, w spotkaniu Prezesów 
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu 
Gnieźnieńskiego, w uroczystościach zakończenia 
roku szkolnego, uczestniczono w spotkaniu 
opłatkowym ludzi samotnych, w Wigilii 
przygotowanej przez dzieci ze Świetlicy 
Terapeutycznej, w spotkaniach wigilijnych w 
naszych placówkach oświatowych, w spotkaniu 
o p ła t kowym z o rgan i z owanym  p r z e z 
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Kulturalne Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” Koło w Witkowie, w 
Mitingu opłatkowym zorganizowanym przez 
Witkowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Tęcza”, 
w XIV nocnym Turnieju Szachowym 
organizowanym przez Sekcję Szachową „Jurand”, 
uczestniczono w Spartakiadzie pod hasłem 
„Integracja na sportowo i świątecznie” 
zorganizowanej w hali sportowej w Witkowie 
przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 
Oddział w Gnieźnie, w Jubileuszu 50-lecia 
obecności osób niepełnosprawnych w Domu 
Pomocy Społecznej w Mielżynie, w wystawie prac 
plastycznych uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Witkowie uczestniczyłem w obchodach 25-lecia 
powstania koła Związku byłych Żołnierzy 
Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska 
Polskiego w Witkowie, w uroczystym spotkaniu z 
okazji 15-lecia powstania Koła Nr 14 działającego 
w Stowarzyszeniu „Rodzina Wojskowa Sił 
Powietrznych przy Jednostce Wojskowej 3293 
Powidz” , w uroczystościach związanych z 
obchodami Święta Patrona Szkół. 
- zapewniono obsługę materialno-techniczną i 
informacyjną Komisji Wyborczych w wyborach do 
rad gmin, rad powiatów, sejmiku i w wyborach 
bezpośrednich burmistrza. 
- brałem udział w ogólnych zebraniach 
mieszkańców osiedli Nr 1 i Nr 4, na których m.in. 
p r zeds t aw i łem sp rawy  zw ią zane  z 
funkcjonowaniem 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 Zespołu 
Obsługi Szkół.  
- w ramach działalności Gminnego Centrum 
Informacji osoby bezrobotne i poszukujące pracy 
mogły skorzystać z bezpłatnego dostępu do 
interenetu. W/w osobom udzielono pomocy w 
redagowaniu podań ,listów motywacyjnych i CV. 
Ponadto udzielano pomocy w pozyskiwaniu 
informacji o programach, środkach i funduszach 

pomocowych oraz o ofertach pracy i różnego 
rodzaju szkoleniach. 
- w okresie sprawozdawczym wydałem 107 
zarządzeń. 
 

Informacja z zakresu infrastruktury 
technicznej 
Realizacja inwestycji w 2006 r. 

W 2006 roku zrealizowano następujące inwe-
stycje współfinansowane z zewnętrznych źródeł 
finansowych: 

„Remont świetlic wiejskich wraz z ich doposa-
żeniem i zagospodarowaniem terenów w Gminie 
Witkowo”.  

Projekt był współfinansowany z funduszy 
strukturalnych w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006”, w zakresie działania 
„Odnowa wsi oraz zachowanie idziedzictwa kultu-
rowego”.  
Inwestycja obejmowała prace remontowo-
budowlane istniejących pomieszczeń świetlic 
wiejskich, ich doposażenie oraz zagospodarowa-
nie terenu wokół budynków. Projekt obejmował 
wsie Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Malenin, 
Małachowo Kępe, Mąkownica, Ostrowite Pryma-
sowskie, Sokołowo i Strzyżewo Witkowskie. Wy-
konawcą tego zadania był Zakład Usługowo - 
Produkcyjno - Handlowy MOSTOSTAL - STOLBUD 
Sp. z o. o. ze Słupcy. Całkowita wartość projektu 
to kwota 600.000,00 zł., w tym kwota przyznanej 
pomocy 400.000,00 zł. 

Kolejną inwestycją było pobudowanie wielo-
funkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępne-
go dla dzieci i młodzieży, przy ul. Czerniejewskiej 
w Witkowie. 

Wykonano boisko sportowe do gry w piłkę 
ręczną oraz piłkę siatkową o44,0m x 22,0m. 
Obiekt został pobudowany w bezpośrednim są-
siedztwie wcześniej urządzonego placu zabaw dla 
dzieci oraz skate parku.  
Wykonawcą tego zadania była firma „HEMET” z 
Zielonej Góry. Całkowity koszt zrealizowanego 
przedsięwzięcia to kwota 405.067,26 zł..  

Projekt był współfinansowany ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 
197.800,00 zł. 

 Ponadto w 2006 roku na terenie Gminy i 
Miasta Witkowo zostały zrealizowane następujące 
inwestycje: 
1. Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na 
Salę Historii w budynku przy ul. Park Kościuszki 
w Witkowie: 

Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo 
Budowlane Pana Kazimierza Oliweckiego z Nowe-
go Krzymowa za cenę 222.513,73 zł. 
2. Remont budynku w Ruchocinku - adaptacja na 
cele mieszkalne: 

Powstały 4 samodzielne lokale mieszkalne. 
Wykonano elewację na trzech budynkach. Prace 
zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Ogól-
nobudowlane „MAX-BUD” Pana Grzegorza Piasec-
kiego z Leszna, za cenę 119.787,60 zł.  
3. Ułożono nowe nawierzchnie chodnikowe: 
Nawierzchnie chodnikowe zostały wykonane w 

Witkowie na ul. Gnieźnieńskiej, Stary Rynek /
PKS/, Pułkownika Hynka, Słowackiego, Kwiato-
wej, Czerniejewskiej, Wojska Polskiego, Wrzesiń-
skiej przy posesji p. Koteckiego , Park Kościuszki 
oraz w Kołaczkowie, Gorzykowie, Jaworowie, 
Mielżynie, Skorzęcinie - Ośrodek Wypoczynkowy 
oraz we wsi Folwark. Łączna powierzchnia no-
wych nawierzchni to 5.062,30 m2 .  

 c.d. ze str. 5 4. Modernizacja dróg gminnych i ulic: 
Zmodernizowano drogi gminne: Gorzykowo-

Czajki, Skorzęcin, Ćwierdzin-Gaj i ulice na terenie 
miasta Witkowa, tj. ul. Słowackiego, Jesionowa, 
Brzozowa. Wykonawcą tych zadań było Przedsię-
biorstwo Robót Drogowo – Mostowych ze Słupcy. 
Koszt modernizacji dróg to kwota 392.066,42 zł., 
natomiast koszt modernizacji ulic - 439.456,84 
zł.. 
5. Budowa kanalizacji burzowej: 

Wykonano kanalizację burzową oraz ułożono 
nawierzchnie z kostki brukowej na ulicy Młyńskiej 
w Witkowie, w wyniku tego działania powstał 
ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej. Wykonawcą 
zadania było Przedsiębiorstwo Melioracyjno-
Budowlane MELBUD z Modły Księżej za cenę 
340.299,71 zł.  
6. Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim:  

Wykonawcą tego zadania był Zakład Usługowo 
- Produkcyjno - Handlowy Mostostal-Stolbud ze 
Słupcy zaę 98.945,29 zł. Zadanie to obejmowało 
wprowadzenie nowego układu funkcjonalnego 
pomieszczeń, powiększenie zaplecza produkcyj-
nego, magazynowego i pomocniczego oraz so-
cjalno-sanitarnego pracowników kuchni. Podczas 
wykonywania prac modernizacyjnych kuchni 
odnowiono także korytarze ischodowe w budyn-
ku oraz zorganizowano pomieszczenie na stołów-
kę. 
7. Budowa kanalizacji sanitarnej: 

Wykonano kanalizację sanitarną z przykanalika-
mi o długości 1.116mb we wsi Skorzęcin, prace 
wykonała firma Roboty Ziemne i Instalacyjne z 
Drzewc, za kwotę 173.263,09zł.  
8. Wymiana okien w Gimnazjum:  

Wymiany dokonała firma OKNO-BROS z Cho-
dzieży za kwotę 98.887,68zł.Wymieniono 128 
szt. okien o różnych wielkościach. 
9. Wykonano nawierzchnię asfaltową do jazdy na 
rolkach przy placu zabaw przy ul. Czerniejewskiej 
w Witkowie: 

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo-
Budowlane ze Starczanowa. Na placu tym za-
montowano także odpowiednie urządzenia do 
jazdy na rolkach. 
10. Ogłoszono Konkurs na wykonanie koncepcji i 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na po-
budowanie hali sportowej i basenu przy komplek-
sie Szkół Podstawowych Nr 2 i 3 w Witkowie.  

Do wykonania tego zadania wybrano firmę 
Architektura i Urbanistyka Michał Lewiński z 
Poznania. Obecnie trwają prace wykonania osta-
tecznej pełnej dokumentacji technicznej. 
11. Rozpoczęto prace wykonania kanalizacji 
sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przykanali-
kami i przepompowniami dla wsi Małachowo 
Złych Miejsc, Małachowo Szemborowice, Mała-
chowo Wierzbiczany i w mieście Witkowio.  

Wybrano Przedsiębiorstwo Przemysłowo-
Budowlane ROSKON ze Słupcy, za kwotę 
2.138.360,02zł. 
(Koszty w/w inwestycji nie uwzględniają tzw. 
kosztów dodatkowych takich jak np. nadzór, 
operacje bankowe, prowizje, odsetki od kredytów 
itp. oraz inne niezbędne prace związane z końco-
wym zamknięciem zadania.) 

 
(UGiM) 

 
Ciąg dalszy sprawozdania z działalności Burmi-
strza oraz Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie za 
rok 2006 już w następnym numerze 
„Witkowskich Wiadomości Samorządowych” 
zapraszamy. 



Zawody odbyły się na stadionie 
miejskim w Witkowie. Po losowa-
niu utworzono następujące pary 
półfinałowe: Gniezno - Trzemesz-
no i Witkowo - Kłecko. Gniezno 
pokonało Trzemeszno 2:0. Witko-
wo po bramkach Jakuba Moskala 
i samobójczym trafieniu obrońcy z 
Kłecka zwyciężyło 2:1. Tracąc 
bramkę w ostatniej minucie me-
czu. W spotkaniu o trzecie miej-
sce Trzemeszno pokonało Kłecko 
3:2. W wielkim finale Witkowo 
zremisowało z Gnieznem 0:0. O 
awansie Gimnazjum Witkowo do 
Mistrzostw Rejonu zadecydowały 
rzuty karne. Lepiej wykonywali je 
gracze z Witkowa wygrywając 

4:2. Rzuty karne wykonywali: 
Piotr Gut, Mateusz Szczepaniak, 
Dariusz Hofman i Kamil Sarnow-
ski. Rzut karny obronił Paweł 
Bosacki. Kolejna runda zmagań 
po długim weekendzie. Celem 
turnieju będzie awans do półfinału 
wojewódzkiego. Skład podopiecz-
nych Krzysztofa Chołodeckiego: 
Paweł Bosacki, Piotr Gut, Michał 
Kozanecki, Kamil Sarnowski, 
Jakub Wojciechowski, Jakub 
Moskal, Dariusz Hofman, Kamil 
Jóźwiak, Jakub Szczepaniak, 
Mateusz Kozioł, Mateusz Szcze-
paniak, Tomasz Starczewski, 
Waldemar Kwaśniewski.  

(K.Ch.) 

Młodzi piłkarze z Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie zdoby-
li Mistrzostwo Powiatu Gnieźnieńskiego w Piłce Nożnej. Mając 
ciężkich rywali z Kłecka, Trzemeszna i Gniezna potrafili wygrać. 

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie Mistrzostwo Powiatu w Piłce Nożnej dla 
Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie 

W zawodach uczestniczyły druży-
ny dziewcząt i chłopców z SP nr 
2, SP nr 3 i ZSP Mielżyn. Grano 
systemem „każdy z  każdym”. 
Wśród dziewcząt zwyciężyła SP 3 
w Witkowie z opiekunem Janem 
Nowaczykiem. Na drugiej pozycji 
uplasował się ZSP w Mielżynie z 
opiekunem Grażyną Grzybowską. 

Trzecie miejsce zajęły dziewczyny 
ze SP 2 z opiekunem Elżbietą 
Cieślicką. W kategorii chłopców 
wygrała SP 2 w Witkowie z opie-
kunem Czesławem Nowaczykiem. 
Drugie miejsce przypadło ZSP w 
Mielżynie, a trzecie miejsce SP 3 
z opiekunem Andrzejem Laciugą.  

(K.Ch.) 

W sobotę w hali witkowskiego gimnazjum odbył się turniej 
„Rzucanki siatkarskiej” organizowany dla klas czwartych szkół 
podstawowych. Organizatorem zawodów był UKS „Dwójka” dzia-
łający przy SP 2 w Witkowie. 

Turniej „Rzucanki siatkarskiej” 

Wielkanocny Turniej klas I - II- 
III - 25.03.2007r.  
 W tych zawodach uczniowie 
wykazali się niezwykłą sprawno-
ścią fizyczną, wolą walki i chęcią 
zdobycia pucharu. Wszyscy się 
świetnie bawili. 
 „Szukamy Dusigrosza” 
2 kwietnia 2007r. zakończono 
konkurs SKO - pod hasłem „Kto 
zbierze najwięcej oszczędności w 
marcu? ” Zwyciężyła Zuzanna 
Śruba z klasy II - zebrała 87 zł; II 
miejsce - Krzysztof Gepert z klasy 
I - 70 zł; III miejsce Karol Woźniak 
z klasy II - 47zł. Nad przebiegiem 
konkursu czuwała opiekunka SKO 
- p. Ewa Bartczak. 
„VII Powiatowy Przegląd Pio-
senki Zdrowotnej i Ekologicz-
nej, Witkowo 2007” 
Konkurs na elektroniczną pisan-
kę, stroik wielkanocny zakończo-
no 3.04.2007r. Prace oceniane 
były w dwóch kategoriach: kl. I - 
III, kl. IV- VI. Organizatorem był 
Antoni Ziobrowski. 
Zwyciężyli w klasach I - III: 
1. Kinga Chmielewska 
2. Dominika Paluch 
3. Karol Blaszyński 
wyróżnienie - Karol Woźniak 
W klasach IV - VI : 

1. Adam Kurzawa 
2. Michał Paluch 
3. Marcin Antczak 
 wyróżnienie - Nikodem Kneblew-
ski. 
Klasa II wraz z wychowawczynią 
p. Ewą Popek przygotowała wy-
stawkę pod hasłem „Jajko wielka-
nocne i nie tylko”, którą można 
było podziwiać przez cały kwie-
cień. 
„Ziemia Witkowska - dla nas i 
przyszłych pokoleń” 
Międzyszkolny konkurs przyrodni-
czo - matematyczny odbył się  
18.04.2007r. Konkurs został przy-

gotowany przez SP nr 2 w Witko-
wie, a wzięli w nim udział ucznio-
wie z klas VI z naszej szkoły. 
1. Paulina Kasprzyk 
2. Tomasz Marciniak 
3. Michał Paluch. 
Nasz zespół przygotowała p. 
Danuta Misiak 
„Ratujmy naszą planetę”  
Pod hasłem „Ratujmy naszą pla-
netę” klasa pierwsza z wycho-
wawczynią p. Ewą Bartczak przy-
gotowała gazetkę ścienną o 
ochronie przyrody, którą można 
było podziwiać do końca kwiet-
nia.  
„Wybory dyrektora” 
Dnia 13.04.2007r. odbył się kon-
kurs na dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Gorzykowie. Ku zadowo-
leniu wszystkich nowym został 
„stary” dyrektor Zdzisław Bosac-
ki.  
„Dzień Ziemi” 
Dnia 21 kwietnia obchodziliśmy w 
naszej Szkole Dzień Ziemi. Klasy 
I - III przygotowały wierszyk o 
tematyce przyrodniczej, a starsi 
wzięli udział w konkursie wiedzy 
przyrodniczej oraz przygotowali 
przedstawienie „Eko-Kapturek”. 
Nad wszystkim czuwała pani 
Danuta Misiak i Elżbieta Sku-

dzawska. 
 „Świat bez odpadów - wszyst-
ko da się wykorzystać” 
Polski Klub Ekologiczny w Gnieź-
nie ogłosił konkurs dla kas I - III, 
którego celem było kształtowanie 
postawy, wrażliwości wobec pro-
blemów zagospodarowania odpa-
dów. Prace plastyczne dostarczo-
no do MOK-u w Gnieźnie. Nagro-
dę otrzymała uczennica kl. II - 
Zuzanna Śruba, którą odebrała 
osobiście. Praca powstała pod 
kierunkiem pani Ewy Popek. 
 

Ewa Bartczak 



Witkowo w Trzeciej Lidze!!! 
śnia gromadząc 16pkt.. 
Punkty dla drużyny Jurand Witko-
wo na poszczególnych szachow-
nicach zdobyli: 
- Robert Mantorski: 8,5pkt. z 10 
partii; 
- Krzysztof Kapral: 8pkt. z 10 partii; 
- Mariusz Mierzejewski: 7pkt. z 8 
partii; 
- Paulina Rewers: 4,5pkt. z 10 partii; 
- Józef Pazgan: 3pkt. z 4 partii; 
- Zbigniew Kudliński: 1,5pkt. z 5 
partii; 
- Krzysztof Cichocki: 1pkt. z 2 partii; 
- Damian Kroczka: 1pkt. 
Na szachownicach, indywidual-
nie, zawodnicy Jurand Witkowo 
też odnieśli sukcesy tj. 
Robert Mantorski: pierwsze 
miejsce na III. szachownicy;  
Krzysztof Kapral: drugie miejsce 
na II. szachownicy; 
Mariusz Mierzejewski: trzecie 

W rozgrywkach uczestniczyło 
jedenaście zespołów reprezentu-
jących Gniezno, Marzenin, Witko-
wo, Wrześnię, Sompolno, Konin, 
Koło, Kalisz, Grzegorzew i Ślesin. 
Liga została rozegrana systemem 
„każdy z każdym”. Mecze prze-
prowadzono w ramach czterech 
zjazdów w Gnieźnie, Kole, Som-
polnie oraz jeden zjazd odbył się 
w Witkowie - w Klubie Garnizono-
wym w dniu 4 lutego 2007 roku. 

Drużyna Jurand Witkowo wygrała 
osiem spotkań, jeden mecz zre-
misowała (z Iskrą Marzenin ) i 
jeden mecz przegrała (z Wrzo-
sem Września ). Zdobyła w sumie 
17pkt. (w tym 33,5 małych punk-
tów na poszczególnych szachow-
nicach). Dało to drugie miejsce w 
końcowej klasyfikacji za drużyną 
KTS - W Kalisz, która zdobyła 
18pkt. Natomiast trzecią lokatę 
zajęli zawodnicy Wrzosu Wrze-

Drużyna seniorów Sekcji Szachowej Jurand Witkowo, w sezonie 
2006/2007 brała udział w rozgrywkach drużynowych Ligi Strefowej 
Seniorów Południowo - Wschodniej województwa wielkopolskiego. 

Młodzi szachiści z Witkowa matują 
22,5 małych punktów na poszcze-
gólnych szachownicach). W po-
równaniu do poprzedniego sezo-
nu młodzi szachiści z Witkowa 
zrobili duże postępy w grze, obja-
wiające się wyższymi pozycjami 
drużynowo i indywidualnie. 

Paulina Rewers zdobywając 
7,5 pkt. z 8 partii, zajęła drugie 
miejsce na „swojej” szachownicy. 
Natomiast Damian Kroczka, jako 
jedyny zawodnik w rozgrywkach 
wygrał wszystkie partie (8 zwy-
cięstw), zajął pierwsze miejsce na 
drugiej szachownicy. Jednocze-
śnie oboje zawodników wypełniło 
normę na drugą kategorię sza-
chową (ranking 1800, kobiecy - 

1600).  
Ponadto w drużynie juniorów grali 
jeszcze: Mikołaj Antczak, Roksa-
na Szeming, Natalia Krygowska, 
Beata Mikołajczak, Filip Cichocki 
- walnie przyczyniając się do 
sukcesu całej drużyny. 

Młodzi szachiści rozwijają swo-
je umiejętności w czasie zajęć 
szachowych, które odbywają się 
w Klubie Garnizonowym w każdy 
piątek w godzinach 1700 - 1900, a 
także w ramach własnych domo-
wych analiz debiutów szacho-
wych. 
 

(MARIO) 

W rozgrywkach uczestniczyło 
siedem zespołów reprezentują-
cych Witkowo, Wrześnię, Kalisz, 
Konin, Neklę i Ślesin. 

Liga została rozegrana syste-
mem „każdy z każdym”, a w dru-
giej fazie został rozegrany play-off 
w dwóch grupach. Mecze prze-

prowadzono w ramach trzech 
zjazdów w Kaliszu, Wrześni i w 
Witkowie - w Klubie Garnizono-
wym w dniu 17 grudnia 2006 
roku. 

Drużyna juniorów Jurand Wit-
kowo zajęła w rozgrywkach piąte 
miejsce. Zdobyła 7 pkt. (w tym 

Drużyna juniorów, Sekcji Szachowej Jurand Witkowo, po raz drugi 
brała udział w rozgrywkach drużynowych Ligi Okręgowej Strefy 
Południowo - Wschodniej województwa wielkopolskiego w sezo-
nie 2006/2007. 

miejsce na III. szachownicy; 
Paulina Rewers: piąte miejsce 
na V. szachownicy. 
Ponadto Paulina Rewers zdobyła 
drugą kategorię szachową, osią-
gając ranking 1600. 
Walka w rozgrywkach była bar-
dzo zacięta i wyrównana. Fawo-
rytami rozgrywek były drużyny 
KTS-W Kalisz i Orzeł Grzegorzew 
- spadkowicze z trzeciej ligi.  
Podział czołowych miejsc roz-
strzygnął się dopiero w ostatniej 
rundzie spotkań. Na zjeździe w 
Sompolnie, szachiści z Witkowa 
wygrali oba mecze z faworyzowa-
nymi rywalami. Drugie miejsce w 
rozgrywkach dało im pierwszy, 
historyczny awans do trzeciej ligi.  
 

(MARIO) 

Tabela Końcowa 
 Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pm Pkt M-

ce 
 1 S.Sz. JURAND Witkowo   5 0 3 4,5 4,5 2,5 4 4 3 3 17.0 33,5 II 
 2 LKS CHROBRY III Gniezno 0   1 2,5 3 3 1,5 4 0 0 2 7.0 17,0 VII 
 3 K.S. WRZOS Września 5 4   5 3,5 4 3 4,5 5 2 2 16.0 38,0 III 
 4 TKKF SOKÓŁ Koło 2 2,5 0   2 2 2,5 4 1 0,5 1,5 6.0 18,0 VIII 
 5 TS-R HETMAN IV Konin 0,5 2 1,5 2   2 1,5 1 1,5 0 0,5 1.0 12.5 XI 
 6 Gambit Ślesin 0,5 2 1 2 3   1 2 2 1 0,5 3.0 15,0 X 
 7 UKS ISKRA Marzenin 2,5 3,5 2 2,5 3,5 4   3,5 4 2 2 12.0 29,5 V 
 8 TS-R HETMAN III Konin 1 1 0,5 1 3 3 1,5   4 0 0,5 6.0 15.5 IX 
 9 CAISSA Sompolno 1 5 0 4 3,5 3 1 1   1 0,5 8.0 20,0 VI 
10 KTS-W Kalisz 2 5 3 4,5 5 4 3 5 4   4 18.0 39,5 I 
11 LZS ORZEŁ Grzegorzew 2 3 3 3,5 4,5 4,5 3 4,5 4,5 1   16.0 33,5 IV 

Drużyna Seniorów od lewej: Mariusz Mierzejewski, Józef Pazgan, Zbigniew Kudliński, Paulina 
Rewers, Krzysztof Cichocki, Krzysztof Kapral, Robert Mantorski 

Jakub Mierzejewski zajął IV miejsce w kategorii 
juniorów do lat 9 

Srebrne Medalistki Paulina Rewers i Natalia 
Krygowska 



Chcemy, by każde dziecko, bez 
względu na wiek, miało codzienny 
kontakt z książką. Wiemy, że to 
co zainwestujemy w moralny i 
intelektualny rozwój dziecka, 
zwróci się z nawiązką po piętna-
stu latach albo zemści, jeśli to 
zaniedbamy. Codzienne czytanie 
rozwija język, wzbogaca słownic-
two, uczy pięknego mówienia i 
zarazem słuchania. Doskonali 
pamięć oraz kształtuje wrażliwość 
dzieci, uczy myślenia i jest drogą 
do wiedzy.  

Panie nauczycielki w przed-
szkolu w różny sposób zachęcają 
dzieci i rodziców do obcowania z 

książką. Dziecko w wieku przed-
szkolnym więcej rozumie, kiedy 
słucha głośnego czytania. Dlatego 
czytajmy naszym dzieciom. 
 Maluch powinien mieć półeczkę 
ze swoimi książkami. To wyrabia 
w nim poczucie, że książka jest 
mu tak samo potrzebna jak za-
bawki, i pozwala sięgnąć po nią 
zawsze, gdy ma na to ochotę. 
 Jeśli nie chcemy kupować ksią-
żek bo są zbyt drogie to zaglądaj-
my do bibliotek.  
My bibliotekarze z miłą chęcią 
doradzimy dzieciom, a także ro-
dzicom w wyborze odpowiedniej 
książki . 

W bibliotece organizujemy 

spotkania dzieci z książką. Są to 
spotkania z grupami przedszkol-
nymi, bardzo chętnie ich gościmy. 
Wiemy, że ten pierwszy kontakt z 
książką sprowadza się do ogląda-
nia ilustracji i słuchania bajek i 
baśni. Baśń i bajka działa na 
uczucia dzieci, ćwiczy spostrze-
gawczość, pamięć i myślenie, 
kształtuje uczucia oraz ukazuje 
wewnętrzne przeżycia dzieci pod-
czas czytania lektury. Spotkania z 
przedszkolakami okazały się traf-
ną i ciekawą formą popularyzacji 
książki i biblioteki wśród najmłod-
szych. Stanowią stały element  
edukacyjnej oferty biblioteki. Przy-

gotowując zaję-
cia staramy się 
realizować za-
dania, których 
cel trafnie cha-
rakteryzują 
słowa Wandy 
Chotomskiej:  
„W wychowaniu 
i rozwoju czło-
wieka bardzo 
wiele zależy od 
tego, co on w 
dzieciństwie 
przeczyta”. 

 W całorocznym cyklu spotkań 
udział biorą dzieci  od najmłod-
szych (3-latków) do grup najstar-
szych (6-latków). Staramy się, 
aby te spotkania były dla nich 
zalążkiem dalszych kontaktów z 
książką , literaturą i oczywiście 
biblioteką. Zajęcia najczęściej o 
charakterze zabawowym składają 
się z lektury krótkiego tekstu oraz 
form zabawowych sprawdzają-
cych rozumienie tekstu, rozwijanie 
spostrzegawczości i wyobraźni 
dzieci.  
Chcemy by główną zasadą tych 
spotkań było: „uczyć bawiąc”. 

 
(B.Sz.) 

Czują się wtedy ważne i kochane, później coraz mądrzejsze. 

Stwierdzić należy, że TV i kom-
puter stały się częścią naszej 
rzeczywistości,  i oczywiście nie 
da się uniknąć kontaktu z nimi. 
Jednak my dorośli powinniśmy 
kontrolować to, co oglądają i w co 
grają nasze dzieci aby uniknąć 
agresji i obojętności na los drugie-
go człowieka. 

Alternatywą dla tego typu dzie-
cięcej rozrywki są opowiadania i 
baśnie dla dzieci. Coraz częściej 
środki masowego przekazu, zwra-
cają na nie uwagę.  

Na szeroką skalę prowadzona 
jest akcja „ Cała Polska czyta 
dzieciom”, celem której jest zwró-
cenie uwagi na potrzebę i ko-
nieczność opowiadania i czytania 
dzieciom. Szczęśliwy ten, kto miał 
możliwość słuchania opowiada-
nych lub czytanych bajek. Przypo-
minamy sobie ile pięknych wzru-
szeń przeżyliśmy, jak bardzo 
poruszały nas historie bajkowych 
postaci. 
Baśnie i bajki tworzono aby wytłu-
maczyć zjawiska występujące, 
zachodzące w życiu ludzi, na 
całym świecie. Często baśnie 
przedstawiały ludzkie marzenia o 
pięknie, szczęściu, potędze, spra-
wiedliwości. Miały one dawać 
nadzieję, dlatego we wszystkich 
zwyciężało dobro, rozsądek, 
prawda. 

Baśnie przemawiają obrazami 
do wyobraźni dziecka. Przekazują 
najważniejszą prawdę o życiu: to, 
że na świecie istnieje dobro i zło, 
a od nas ludzi zależy jakiego 
wyboru dokonamy. Jeżeli wybie-
rzemy dobro to czeka nas nagro-
da, jeśli zaś zło kara. Czy i my 
dorośli nie wierzymy w tę praw-
dę?  

Każda baśń zawiera w sobie 

jakąś naukę. W baśniach poucza-
jąca jest przede wszystkim fanta-
zja, szczególna zdolność naszego 
umysłu do wyprzedzania faktów. 
Fantazja bajarzy już na dziesiątki 
wieków przed wynalazkiem samo-
lotu stworzyła dywany latające, 
przewidziała cudowną szybkość 
przenoszenia się w przestrzeni. 
Wątki baśniowe rozpowszechniły 
się szeroko wśród różnych naro-
dów wskutek wzajemnych zapo-
życzeń. One to wzbogacone spe-
cyficznymi motywami różnych 
narodów stawały się piękniejsze i 
bardziej charakterystyczne. Z 
wątków baśniowych korzystali z 
dawien dawna pisarze różnych 
krajów i epok. Prawie każde 
dziecko zna jakieś baśnie, na 
przykład o: "Kopciuszku", "Jasiu i 
Małgosi" czy "Kocie w butach", 
jednak gdy zaczniemy je opowia-
dać, okaże się, że znane nam 
wersje różnią się licznymi szcze-
gółami. 

Podczas cyklicznych zajęć - 
spotkań z dziećmi z Przedszkola 
Miejskiego w ramach przysposo-
bienia czytelniczego przyszli mali 
czytelnicy biblioteki przygotowują 
się do czynnego uczestnictwa w 
życiu biblioteki. Podczas zajęć, 
dzieci zapoznawały się z zasada-
mi działalności biblioteki, z warun-
kami korzystania z księgozbioru, 
poznawali sam księgozbiór, a w 
szczególności dziecięcy, pozna-
wali autorów książek i ich teksty. 
W późniejszym terminie będą 
brali udział w konkursie plastycz-
nym ph .” Kochamy bajki”, „ Ba-
jeczne podróże”.  
Wszystkich serdecznie zaprasza-
my do odwiedzin książek w na-
szej bibliotece. 

(B.Sz.) 

Czas, w którym przyszło nam żyć to czas telewizji, wideo, kompu-
terów  i Internetu. Już najmłodsze dzieci potrafią kilka godzin 
dziennie spędzić przed tymi nowoczesnymi zdobyczami techniki. 
Producenci programów dla dzieci, gier komputerowych, twierdzą , 
że rozwijają one u dzieci wyobraźnię, ćwiczą pamięć, uwagę, re-
fleks, koordynację  wzrokową i ruchową.  

Dzieci uwielbiają, gdy im głośno czytamy Spotkania z baśniami 



Gorące popołudnie 

wzięli udział m.in. przedstawiciele 
nadleśnictwa, policji, kierownic-
two OKSiR-u, burmistrz Witkowa i 

jego zastępca, przedstawiciel 
słupeckiej straży pożarnej, przed-
stawiciele starostwa powiatowego 
w Gnieźnie oraz przedstawiciel 
Obrony Cywilnej z Witkowa. Kapi-
tan Wojciech Mazur przedstawił 
scenariusz i zaproponował wy-
mianę doświadczeń oraz dysku-
sję pod kątem podjętych kroków, 
gdyby przedstawiony negatywny 
scenariusz sobotnich manewrów 
sprawdził się w rzeczywistości. 
Propozycji i rozwiązań , aby jak 
najszybciej ustabilizować symulo-
waną akcje padło bardzo wiele. 
Trzeba mieć tylko nadzieję, że 
tylko na symulacjach się skończy 
i nie będzie trzeba reagować 
naprawdę. 

Po podsumowaniu akcji 
uczestnicy manewrów spotkali się 
przy kotle z grochówką, by omó-
wić akcję. Poczęstunek ufundo-
wało Nadleśnictwo Gniezno. 

 
(N.A.)  

W pewnej chwili ktoś zgłasza 
pożar samochodów na dwóch 
parkingach; przy wjeździe do 
Ośrodka Wypoczynkowego w 
Skorzęcinie i przy dawnym Woj-
skowym Domu Wczasowym oraz 
pożar lasu przemieszczający się 
w kierunku południowym oraz 
zachodnim. Las zapalił się od 
podpalonego kontenera na śmieci 
przy Alei Okrężnej na wysokości 
hangarów, sięgał od alei w głąb. 

Trudno było opanować panikę i 
zatrzymać uciekających samo-
chodami wypoczywających w 
Skorzęcinie turystów. Do akcji 
wezwano jednostki kilkunastu 
zastępów straży pożarnych nie 
tylko z powiatu gnieźnieńskiego. 
W gotowości były także zastępy 
strażaków z powiatu słupeckiego. 
Po bardzo trudnych kilkunastu 
godzinach cel został osiągnięty: 
powołany sztab powiatowego i 
gminnego reagowania kryzyso-

wego miał pełne ręce roboty 
jednak właściwe, skuteczne i 
optymalne rozwiązania zatrzyma-
ły pożar, ewakuowano rannych , 
udzielono pomocy potrzebują-
cym, których zakwaterowano w 
pobliskich szkołach, a dzięki 
leśnikom, którzy kierowali ruchem 
wiele pojazdów skierowano na 
drogi leśne, żeby nie tarasowały 
dróg dojazdowych do Skorzęci-
na... Na szczęście to tylko ćwi-

czenia a wiele z punktów zapla-
nowanych do zrealizowania ma-
newrów, to tylko symulacje. Kapi-
tan Marek Wegner p.o. komen-
danta powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Gnieźnie pod-
sumowując akcję, która odbyła 
się w sobotę, 21 kwietnia w Sko-
rzęcinie zaznaczył, że umiejęt-
ność logicznego myślenia i dzia-
łania koordynacja i przewidywa-
nie sytuacji to połowa sukcesu i 
powodzenie akcji. W spotkaniu 

Gorące popołudnie, warunki sprzyjające dla wypoczywających w Skorzęcinie, niekoniecznie sprzyja-
jące dla służb pożarniczych.  

Stowarzyszenie Światowid  
uprzejmie informuje o  

bezpłatnym dyżurze prawnika 
 

W każdy wtorek od godziny 1500 do 1700 
w siedzibie Stowarzyszenia Światowid 
ma miejsce dyżur prawnika, który udziela 
bezpłatnych porad w zakresie zakładania i prowadzenia 
organizacji pozarządowych. 
Porady są dostępne dla osób, działających na terenie 
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Światowid, czyli 
na obszarze wszystkich gmin wiejskich i miejsko- wiej-
skich powiatu gnieźnieńskiego. 
 

Zapraszamy serdecznie do Stowarzyszenia Świa-
towid: Łubowo 1, I piętro, pokój nr 22, wejście z 
prawej strony budynku.   S
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pochłaniacz hopkalitowy  
pochłaniacz przeznaczony do 
oczyszczania powietrza z tlenku 
węgla (CO). Hopkalit składa się z 
tlenków manganu, miedzi kobaltu i 
srebra; 
promieniowanie cieplne  
promieniowanie powstające wsku-
tek wysokiej temperatury materia-
łów uczestniczących w wybuchu 
jądrowym; 
promieniowanie przenikliwe  
niewidoczny strumień promieniowa-
nia gamma (γ) i neutronów (N) 
emitowanych ze strefy wybuchu 
jądrowego; 
punkt odkażania 
wybrane, odpowiednie miejsce, 
gdzie przeprowadza się odkażanie 
środków transportowych, sprzętu 
techniczno - bojowego oraz uzbro-
jenia skażonego środkami trujący-
mi; 
punkt zabiegów specjalnych 
zespół placów i urządzeń do zabie-
gów specjalnych (dezaktywacji, 
odkażania i dezynfekcji) sprzętu, 
uzbrojenia, umundurowania itp.; 
punkt zabiegów sanitarnych 
(PZSAN) 
zespół placów i urządzeń do prze-
prowadzania zabiegów sanitarnych 
skażonych ludzi; 
punkt zabiegów weterynaryjnych  
zespół placów i urządzeń do prze-
prowadzania zabiegów weterynaryj-
nych skażonych (zakażonych) zwie-
rząt; 
rad  
1. naturalny pierwiastek promienio-
twórczy o symbolu Ra (Z = 88, 
masa atomowa 226,05) odkryty 
przez Piotra i Marię Curie w 1898 r.;  
2. pozaukładowa jednostka dawki 

paliwami, biomasami, turystyką i 
nieruchomościami. Krzysztof 
Szkudlarek zaproponował ewen-
tualne tereny gminne i prywatne, 
na których można zrealizować 
plany inwestycyjne Hiszpanów. 
Ponadto podkreślił, że każda 
inwestycja na terenie gminy przy-
nosi korzyści, a w przypadku 
biopaliw korzyści miałaby nie tylko 
gmina ale i również rolnicy, któ-
rych surowiec maiłaby zbyt 

(N.A.)  

promieniowania jonizującego. Na-
zwa jednostki dawki "rad" pochodzi 
od pierwszych liter określenia 
"roentgen absorption dose", tj. 
rentgen dawki pochłoniętej; 
rem 
pozaukładowa jednostka skutku 
biologicznego w wyniku napromie-
niowania organizmu człowieka 
jakimkolwiek rodzajem promieni. 
Nazwa rem wywodzi się z wyraże-
nia "roetgen equivalent man" ozna-
czającego równoważnik biologiczny 
rentgena; 
rentgen  
nazwa pozaukładowa jednostki 
ekspozycji promieni X i gamma w 
powietrzu; 
rentgenometr 
przyrząd dozymetryczny służący do 
określania stopnia skażenia, mocy 
dawki promieniowania gamma; 
rentgenoradiometr  
przyrząd dozymetryczny służący do 
określania stopnia skażenia, mocy 
dawki promieniowania gamma oraz 
ładowania dozymetrów jonizujących 
z bezpośrednim odczytem DKP-50; 
równoważnik trotylowy ilość ton 
trotylu (trójnitrotoluenu w skrócie 
TNT, której energia wybuchu rów-
noważna jest energii wybuchu bom-
by jądrowej; 
samoobrona ludności  
element składowy obrony cywilnej 
obejmujący kompleks przedsię-
wzięć mających na celu przygoto-
wanie i prowadzenie prac związa-
nych z ochroną ludności w czasie 
pokoju i w okresie wojny; 
 
Opracowano na podstawie kwartal-
nika „Informator Obrony Cywilnej i 
Zarządzania Kryzysowego” wg 
Romana Wojciechowskiego. 
 

Goście byli zainteresowani 
m.in. inwestowaniem swoich pie-
niędzy na terenie powiatu gnieź-
nieńskiego. W piątek 20 kwietnia 
w Urzędzie Gminy i Miasta w 
Witkowie trzyosobową delegację 
przyjął burmistrz Witkowa, Krzysz-
tof Szkudlarek. W gminie Witkowo 
Hiszpanie zainteresowani są 
gruntami, na których mogliby 
budować wiatraki, które wytwa-
rzać będą energię wiatrową, bio-

To warto wiedzieć… 

Słownik OC cz. 4  

Komunikat 
Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie 
 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo, że w 
Planie działania w zakresie obrony cywilnej na 2007 rok na terenie Woje-
wódzkiego Wielkopolskiego , ujęte zostały comiesięczne głośne próby syren 
alarmowych , które odbywać się będą w każdy czwarty czwartek miesiąca, o 
godzinie 1200. 
Celem tych działań jest praktyczne sprawdzenie systemu ostrzegania i alar-
mowania o zagrożeniach oraz sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń 
alarmowych. 
Uruchomienie syren włączonych do radiowego systemu włączania syren  
(jak nasze syreny witkowskie), odbywać się będzie centralnie z Wojewódz-
kiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
Wydział Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu przekaże informacje o uru-
chomieniu syren w Radiu Merkury oraz w programie lokalnym TVP-3 Po-
znań. 
 

Ustala się do stosowania jeden sygnał ćwiczebny: 
dźwięk ciągły syren trwający 3 minuty 
(sygnał ten oznacza: „odwołanie alarmu”) 

Telefony Alarmowe 
 

1. Policja - 997, Dyżurny Gniezno tel. 061 4261730 
2. Straż Pożarna - 998, Straż  Poż. Gniezno tel. 061 4262301 
3. Pogotowie Ratunkowe - 999, Pogot. Rat. Gniezno tel. 061 4261213 
4. „Numer ratunkowy” - 112 - łączy wyżej wymienione 
5. Komisariat Policji Witkowo tel. 061 4778177 (od godz.600 do 2200)  
6. Dzielnicowy Rejon I - sierż. szt. Gielewski Mariusz tel. 605 235 267 

Miasto Witkowo 
7. Dzielnicowy Rejon II - sierż. szt. Sławomir Całuj tel. 603 671 331 

Miejscowości: Chłądowo,  Ćwierdzin,  Folwark,  Gaj,  Kamionka,  Ko-
łaczkowo, Małachowo Złych Miejsc,  Ostrowite Prymasowskie,  Piaski,  
Skorzęcin,  Sokołowo,  Strzyżewo,  Wiekowo,  Witkówko. 

8. Dzielnicowy Rejon III - sierż. szt. Tomasz Grabowski tel. 501 794 089 
Miejscowości: Czajki,  Dębina,  Gorzykowo,  Jaworowo,  Malenin, Mała-
chowo Kępe,  Małachowo Wierzbiczany,  Mąkownica,  Mielżyn, Odrowąż,  
Ruchocin,  Ruchocinek. 

9. Pogotowie Wodociągowe i Kanalizacyjne  
Zakład  Gospodarki Komunalnej Witkowo tel. 061 4778 197  

10. Pogotowie Energetyczne Witkowo tel. 061 4778116 (do godz.1500) 
11. Pogotowie Energetyczne Słupca tel. 063 2747800 
12. Urząd Gminy i Miasta Witkowo tel. 061 4778194 

Informator  
Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Pod koniec kwietnia na zaproszenie Karoliny Strugały - Jankow-

skiej - prezesa Lokalnej Grupy Działania „Światowid z trzydniową 
wizytą w Łubowie, Witkowie i Poznaniu przebywała delegacja hisz-
pańska, w skład której weszli przedstawiciele przedsiębiorców i 
Zespołu Izb Gospodarczych z Galicji.  

Delegacja Hiszpańska 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta 
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie 
w dniach 7.05.2007r. i 11 05.2007r. 

WYWIESZONE ZOSTAŁY WYKAZY NIERUCHOMOŚCI , PO-
ŁOŻONYCH W WITKOWIE, WIEKOWIE, MAŁACHOWIE 
ZŁYCH MIEJSC, GAJU, OW SKORZĘCIN, PRZEZNACZO-

NYCH NA WYNAJEM,  
DO WYDZIERŻAWIENIA I DO SPRZEDAŻY.  



Z prac Rady Miejskiej w Witkowie  

W dniu 27 kwietnia odbyła się VI 
sesja Rady Miejskiej. Rada wysłu-
chała informacji Burmistrza Gminy 
i Miasta o działalności międzyse-
syjnej, sprawozdania z działalno-
ści Burmistrza i Urzędu Gminy i 
Miasta za 2006r. oraz sprawozda-
nia z realizacji „Strategii zrówno-
ważonego rozwoju Gminy i Miasta 
Witkowo”. 
Rada Miejska podjęła następu-
jące uchwały: 
- uchwałę Nr VI/50/07 dotyczącą 
środków finansowych na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli; 
- uchwałę Nr VI/51/07 zmieniającą 
uchwałę w sprawie ustalenia opłat 
za korzystanie z Ośrodka Wypo-

czynkowego w Skorzęcinie; 
- uchwałę Nr VI/52/07 zmieniają-
cą budżet gminy i miasta na 
2007r.; 
- uchwałę Nr VI/53/07 udzielającą 
absolutorium Burmistrzowi Gminy 
i Miasta z tytułu wykonania bu-
dżetu za 2006r.; 
- uchwałę Nr VI/54/07 w sprawie 
odwołania p. Gertrudy Polak - 
Skarbnika Gminy i Miasta (w 
związku z nabyciem uprawnień 
emerytalnych). 
Kolejna sesja Rady Miejskiej 
planowana jest na dzień 29 
czerwca 2007r. 

 
(B.R.M.) 

W dniach od 20 do 24 kwietnia 
odbyły się przedsysyjne posiedze-
nia Komisji Rady Miejskiej. Głów-
nym tematem posiedzeń było 
zaopiniowanie projektów uchwał, 
mających być przedmiotem obrad 
sesji, planowanej na dzień 27 
kwietnia br. Ponadto Komisje 
rozpatrzyły zagadnienia, związa-
ne z zakresem działania poszcze-
gólnych Komisji. Komisja Finan-
sów i Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego wspólnie z p. 
Jerzym Szczepańskim - Dyrekto-

rem Powiatowego Zarządu Dróg 
omówiła sprawy związane z 
utrzymaniem i stanem dróg. Ko-
misja Rolnictwa zapoznała się z 
kosztami zimowego utrzymania 
dróg i z informacją o realizacji 
uchwały dotyczącej wyłapywania 
bezdomnych zwierząt. Pan Jan 
Dżygała - Kierownik Zakładu 
Gospodarki Komunalnej przed-
stawił Komisji informację o funk-
cjonowaniu składowiska odpa-
dów. 

(B.R.M.) 

VI sesja Rady Miejskiej  

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno -- Gospodarczego  Gospodarczego   

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Gminy i MiastaGłosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta  

W grudniu 2006 r. zbiory Sali Historii w Witkowie zostały wzbogacone o zdjęcie 
przekazane przez jednego z witkowian. Fotografia ukazuje trzech żołnierzy w 
umundurowaniu armii niemieckiej z czasów I wojny światowej. Czapki dwóch z 
nich oznakowane są jednak orzełkami charakterystycznymi dla Wojsk Wielkopol-
skich. Przypuszczalnie są to powstańcy wielkopolscy 1918/1919 lub żołnierze 
Wojsk Wielkopolskich. Problemem pozostaje „rozszyfrowanie” zdjęcia. Jedynie 
pierwsza osoba z lewej strony została rozpoznana jako Wacław Knast, witkowia-
nin, powstaniec wielkopolski, uczestnik walk o Inowrocław w styczniu 1919 roku. 
Niestety nie udało się ustalić kim są pozostałe osoby. Sala Historii zwraca się do 
Czytelników z prośbą o pomoc w ich rozpoznaniu. 
 

Kontakt: Sala Historii czynna w środy 800 - 1000 i niedziele 1200 - 1400 
(M.Z.) 

Nieznani Powstańcy 

Harmonogram Majówek  
Urząd Gminy i Miasta oraz Ośrodek  Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie 
zapraszają wszystkich miłośników dobrej muzyki i tańca na „Majówki”, któ-
re   odbędą się na Placu Targowym w Witkowie w dniach: 
 

12 maja 2007 r. (sobota)   
w godz. 19:00 - 24:00 
gra zespół muzyczny   

„Sonar” 
 

26 maja 2007 r. (sobota)   
w godz. 19:00 - 24:00 
gra zespół muzyczny   

„Problem” 



Ośrodek Szkolenia Kierowców LOK w Witkowie 

 Katalog firm 

W styczniu 2006r. na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie 
powstał „Katalog Firm”. Katalog powstał 
w celu promowania przedsiębiorców 
prowadzących działalność w Gminie i 
Mieście Witkowo. Reklama internetowa 
stanowi najlepsze źródło wiedzy o 

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. 

przedsiębiorstwach i ich produktach, 
dlatego zgromadziliśmy w formie kata-
logu dane teleadresowe, oferty oraz 
opisy profilu działalności firm. Poprzez 
katalog, oferta firm dotrze do większej 
grupy odbiorców. Chcemy pomóc 
Przedsiębiorcom w powiększaniu ryn-
ków zbytu oraz w znalezieniu i nawią-
zaniu wielu nowych, korzystnych kon-
taktów. Zachęcamy wszystkich przed-
siębiorców z terenu Gminy i Miasta 
W i t k o wo  do  z a p rez en to wa n i a 
(bezpłatnie) swojej firmy na łamach 
strony internetowej urzędu. 

Adres ul. Żwirki i Wigury 3 (w Klubie Garnizonowym), 62-230 Witkowo  
Telefon: (063) 277-35-80, (061) 477-75-80, tel. kom. 608-288-539  

E-mail: witkowo@lok.org.pl; biuro.oskwitkowo@lok.org.pl 
Strona www: www.lok.org.pl  

(świadectwo kwalifikacji),  
- Pracowników ochrony z licencją 

I i II stopnia,  
- HDS, 
- Zamierzamy również szkolić w 

zakresie uprawnień na maszyny 
budowlane, 

- W zakresie napełniania cystern i 
obsługi urządzeń. 

- Wydajemy stosowne świadec-
twa państwowe 

- Posiadamy odpowiednią kadrę 
dydaktyczną z pełnym wyższym 
wykształceniem w zakresie 
różnych specjalności  

- Posiadamy odpowiednią bazę 
szkoleniową (sala wykładowa, 
wykłady prowadzimy w ponie-
działki i czwartki o godz. 17:00) 

- Posiadamy odpowiedni sprzęt 

Ośrodek Szkolenia Kierowców 
LOK w Witkowie 
(Posiada status Niepublicznej 
Placówki Oświatowej) 
Ośrodek wykonuje usługi w 
zakresie: 
- Szkolenia kandydatów na kie-

rowców, kat.: A, B, C, D, E/B, 
E/C, T.  

- W zakresie podwyższenia po-
siadanych już odpowiednich 
kategorii prawa jazdy 

- Udzielamy bezpłatnych porad 
związanych z przepisami ruchu 
drogowego 

Prowadzimy kursy specjali-
styczne na:  
- Wózki widłowe,  
- ADR-Y,  
- Przewóz osób i  rzeczy 

do szkoleń (komputery) 
 

Oferujemy: Badania lekarskie na 
miejscu. Możliwość opłaty ratal-
nej. Niezbędne pomoce dydak-
tyczne - książki, płyty CD. 

Biuro Ośrodka czynne 
od poniedziałku do piątku  
w godz. 800 - 1800  
sobota 800 - 1200  
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tel. (061) 477 81 94 (wew. 31) 
fax: (061) 477 88 55 
e-mail: promocja@witkowo.pl  
www.witkowo.pl 
www.bip.witkowo.pl 

 
FirmaFirma  „Musielak”„Musielak”  
Witkowo 62Witkowo 62--230 ul. Dworcowa 22230 ul. Dworcowa 22  
tel. (061) 477tel. (061) 477--8080--66 66   
tel. kom. 606tel. kom. 606--814814--848848  

Kompleksowe Usługi PogrzeboweKompleksowe Usługi Pogrzebowe  

FirmaFirma istnieje od  istnieje od 1938 r.1938 r. jesteśmy z wami  jesteśmy z wami   
w najtrudniejszych chwilach od ponad w najtrudniejszych chwilach od ponad 69 lat69 lat    

-- Czynne całą dobę Czynne całą dobę  
-- Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości  
-- Autokarawan  Autokarawan --Transport na terenie gminy gratisTransport na terenie gminy gratis  
-- Przewozy zwłok  Przewozy zwłok -- pozwolenie cały kraj. pozwolenie cały kraj.  
-- Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali  Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali   
-- Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej  
-- Nekrologi  Nekrologi -- Krzyże  Krzyże -- Tabliczki na krzyże Tabliczki na krzyże  
-- Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych. Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych.  

 

▪ 7 maja Eugeniusz Czaplicki 
▪ 14 maja Piotr Jóźwik 
▪ 21 maja Jerzy Skrzypek 
▪ 28 maja Ireneusz Kwapich 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie p. Bogusław Mołodecki pełni 
dyżury w każdy poniedziałek. Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej i 
Radnych odbywać się będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie - 
pokój nr 23, w godz. od 14:00 do godz. 15:00.  

Dyżury Radnych Dyżury Radnych   
maj 2007r.maj 2007r.  

Telefon zaufania  
Od dnia 03.04.2007r. uruchomiony został dyżur inter-
wencyjno - wspierający dla osób z problemem alkoholo-
wym i członków ich rodzin. 

 

Porady udzielane będą osobiście lub telefonicz-
nie w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesią-
ca od godz. 1800 do godz. 1900 w Punkcie Kon-
sultacyjnym - Witkowo, ul. Sportowa 15 
telefon zaufania 061 4778134 

Bezpłatne szkolenie 
Spawanie podstawowe MAG + język niemiecki 
Szkolenie jest przeznaczone dla rolników, domowników oraz osób 
pracujących w rolnictwie. Całość szkolenia (część teoretyczna, praktyczna 
oraz egzamin) odbędzie sie w Witkowie w terminie od 04.06.2007 r. do 
07.07.2007 r. Szkolenie odbywać sie będzie w godzinach ustalonych na 
pierwszym spotkaniu przez grupę osób zakwalifikowanych do szkolenia 
(godziny poranne, popołudniowe). Liczba miejsc ograniczona, szkolenie prze-
widziane jest dla grupy 20 osobowej. O zakwalifikowaniu uczestników na kurs 
decyduje kolejność zgłoszeń oraz zgodność danych z wymaganiami projektu.  

Składanie wniosków do 21.05.2007r. 

Cele szkolenia:  
• przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu spawacza ( metoda MAG ). 
• nabycie przez uczestników kursu książeczki spawalniczej oraz certyfikatu europej-
skiego spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach W-04/IS-17. 
• nabycie umiejętności z języka niemieckiego w stopniu podstawowym, które umoż-
liwią ewentualne podjęcie pracy na terenie UE.  

Zakres tematyczny szkolenia: 
Urządzenia do spawania w osłonach gazów elektrodą topliwą, materiały spawalni-
cze. Możliwość nastawienia parametrów spawania, łuk spawalniczy - rodzaje. 
Zakłócenia w działaniu urządzeń do spawania, unikanie wad w spoinach. Bezpie-
czeństwo pracy. Materiały podstawowe - stale. Cięcie termiczne. Przygotowanie 
elementów do spawania, oznakowanie spoin na rysunkach, pozycje spawania. 
Egzamin spawacza wg. Wytycznych Instytutu W-04/IS-17 oraz PN-EN 287-1:2004 
(U) oraz PN-EN 287-2, Przegląd metod spajania. Wady i niezgodności spoin, meto-
dy badania złączy spawanych. Naprężenia, skurcz i odkształcenia. System szkolenia 
i egzaminowania spawaczy w Polsce. Instruktaż wstępny. Szkolenie praktyczne. 
Język niemiecki. Aktywne metody poszukiwania pracy doradztwo grupowe. Doradz-
two indywidualne. 
Uczestnicy szkolenia powinni spełniać następujące warunki:  
• Być rolnikiem, domownikiem lub osobą pracującą w rolnictwie, 
• Wypełnić kompletnie oraz czytelnie kartę zgłoszenia na kurs,  
• Osoby pracujące w rolnictwie zobowiązane są przesłać dodatkowo zaświadczenie 
od pracodawcy oraz ksero za poświadczeniem zgodności z oryginałem. Regonu lub 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, firmy w której są zatrudnieni, 
• Być mieszkańcem Wielkopolski (zamieszkującym tereny wiejskie). 
Wykładowca:  
Ekspert w zakresie teorii spawania MAG oraz innych metod. Wieloletni wykładowca 
z dużym doświadczeniem. Ukończenie warsztatów potwierdzone będzie imiennym 
zaświadczeniem wydanym przez ATC oraz książeczką spawalniczą wraz z certyfi-
katem europejskiego spawacza wydawanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwi-
cach W-04/IS-17 

Osobom zakwalifikowanym na kurs zapewniony zostanie: Bezpłatny kurs 
szkoleniowy, zwrot kosztów dojazdu, bezpłatny poczęstunek. 

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, 62-230 Witkowo,  
ul. Gnieźnieńska 1, tel. (0 61) 477-81-94, (wew. 31) (pokój nr 6) 
lub Gminne Centrum Informacji, 62-230 Witkowo,  
ul. Powstańców Wielkopolskich 17a, tel. (061) 477-73-00 
W wymienionych wyżej miejscach można pobrać oraz złożyć wnioski na szkolenie. 

„Podziel Się Życiem”  
Akcja poboru krwi organizowana przez Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta odbędzie się 16 czerwca 
2007r. w godz. 830 1230 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. Za-
praszamy wszystkich chętnych w wieku 18 do 65 lat. 
 

Dawco!!! 
-  poznasz swoją grupę krwi 
-  zostaniesz przebadany przez lekarza 
-  uzupełnisz kalorie w postaci czekolad, ciasteczek, soczku 
-  otrzymasz legitymację HDK 
-  możesz również odebrać wyniki badań laboratoryjnych  

w  siedzibie RCKiK 



Ze wzruszeniem dziękowała Radnym Rady
Miejskiej, Burmistrzowi, Sołt ysom i
przedstawicielom jednostek organizacyj-
nych Gminy za życzenia, za okazywaną jej
życzliwość i zadobrąwspółpracę.Przyznała,
że praca Skarbnika była dla niej wielkim
wyzwaniem. Starała się wykonywać swoje
obowiązki odpowiedzialnie i jak najlepiej.
Radnym życzyła sukcesów w dalszej
samorządowejdziałalności.

(B.R.M.)

Na VI sesji Rady Miejskiej w Witkowie pożegnano odchodzącą na emeryturę panią Gertrudę Polak - długoletniego Skarbnika Gminy i Miasta. Na to ważne dla Gminy
stanowisko Rada Miejska powołała panią Polak w czerwcu 1995r.

Pożegnanie Skarbnika Gminy i Miasta - Gertrudy Polak

-PanAntoni Kempski
Wszyscy młodzi artyści w treści swych

piosenek promowali zdrowy tryb życia,
opisywali piękno naszego kraju, przyrody,
chwalili dary otrzymane od natury, jak
również zachęcali do zdrowego odżywiania
się (piosenka zespołu z MDK-
u, pt. ).

Poziom Przeglądu był bardzo zróżn-
icowany, zatem komisja oceniająca miała
problemy ze sprawiedliwą oceną wykon-
awców. Po przesłuchaniu wszystkich
utworów, jury postanowiło przyznać

„FANTAZJA”
„Owocowa kuchnia”

Celemimprezy było:
- Integracja amatorskiego ruchu artystyczne-
go powiatugnieźnieńskiego
- Popularyzacja zdrowego trybu życia ze
szczególnym uwzględnianiem profilaktyki
chorób układukrążenia
- Wymiana pomysłów i doświadczeń
amatorskichzespołów muzycznych.

Udział mogły wziąć zarówno osoby
śpiewające solo, jak również zespoły
wokalne. W tym roku gościliśmy solistkę z
Okonka oraz zespół i solistkę MDK-u z
Gniezna. Ze względu na różnice wiekowe

uczestników, postanowiono podzielić
wykonawców na dwie kategorie:

.
W Festiwalu wzięło udział 11 podmiotów

wykonawczych, w których skład wchodzili
przedstawiciele Szkół Podstawowych z
Gorzykowa, Mielżyna, oraz Gimnazjum w
Witkowie, MDK-u Gniezno, OKSiR - u w
Witkowie, jak też wspomniani wcześniej
goście zOkonka.
Wskład tegorocznegojurywchodzili:

Szkoły
Podstawowe iGimnazjum

PanMichałBocheński
Pani KingaKończak

- - przewodniczący
-

W dniu 26 kwietnia 2007 roku odbył się w Klubie Garnizonowym VII Powiatowy Przegląd Piosenki Zdrowotnej i Ekologicznej,
których organizatorem byłUrząd Gminy i Miasta Witkowo, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie oraz Stacja Sanitarno -
Epidemiologicznaw Gnieźnie.

VII Powiatowy Przegląd Piosenki Zdrowotnej i Ekologicznej,Witkowo 2007
następujące nagrody i wyróżnienia w obu
kategoriach:

Ze Szkoły Podstawowej w Gorzykowie;

z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Mielżynie;

I miejsce -
z MDK - u Gniezno.
II miejsce -
MDK Gniezno.
III miejsce -
OKSiR w Witkowie.

,
Gimnazjum w Witkowie.

,
Gimnazjum w Witkowie.

,
Gimnazjum w Witkowie.

I miejsce:

II miejsce:
III miejsce:

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a
laureaci Przeglądu nagrody książkowe.
Atmosfera, która panowała na festiwalu była
bardzo przyjazna i pełna zdrowej rywalizacji.
Wszyscy z uśmiechem oraz miłym słowem
pożegnali się ze sobą, życząc powodzenia
na innych scenach i wyrażali nadzieję
spotkania się na VI II Powiatowym
Przeglądzie Piosenki Zdrowotnej i
Ekologicznej już w 2008 roku. Do
zobaczenia!!!

Szkoła Podstawowa(Wyróżnienia):

Wyróżnienia w kategorii Gimnazjum:

- Zespół „NUTKI”

- ,,Grupa Pomysłowego Radomira”

Laureaci:
Zespół ,, FANTAZJA”,

Daria Kaczmarek,

Izabela Krzewińska ,

- Ewelina Piniarska

- Izabella Binkiewicz

- Aleksandra Fronc

Laureaci:
Katarzyna Krzewińska,

Gimnazjum w Witkowie.
Martyna Hamerska z Okonka.
Zespół ,, MUZYKANCI” z

OKSiR w Witkowie.

(OKSiR)



Łącznie w projekcie uczestniczyło ponad
dwadzieścia osób. Celem projektu była
wspó łpraca m łodzieży sprawnej i
niepełnosprawnej, wymiana doświadczeń
wolontariuszy i opiekunów grup, nabywanie
nowych umiejętności związanych z
wolontariatem i codziennym życiem osób
niepełnosprawnych. Przez realizowanie
kolejnych działań projektu młodzież uczyła
się szacunku wobec każdego człowieka,
także z upoś ledzeniem umysłowym,
poznawała wzajemnie kulturę i mentalność,
pokonywała własne ograniczenia. Działania
były dostosowane do specjalnych potrzeb
osób niepełnosprawnych intelektualnie
(poglądowość, współtworzenie, piktogramy
itp.) i miały duży wymiar edukacyjny, a dla
wolontariuszy i opiekunów stałysię okazjądo
nabycia nowych umiejętności.

W ramach projektu młodzież spotkała się z
uczniami szkoły w Mielżynie i wychowanka-
mi Zakładu Poprawczego w Witkowie,
poznawałapoczątkipolskiej państwowości w
Gnieźnie i Lednicy, odkrywała piękno
Wielkopolski zwiedzając zamek w Kórniku i
Poznań. Był też czas na przeżycia duchowe,

udział w niedzielnej Eucharystii w naszej
kaplicy, w Drodze Krzyżowej ulicami
Wrześni, gdzie wolontariusze nieśli krzyż, a
wspólnie z niepełnosprawnymi pokazali
żywą rzeźbę piątej stacji. Byliśmy wspólnie
na Misterium Męki Pańskiej na Poznańskiej
Cytadeli i Święcie Młodych w Niedzielę
Palmową w Gnieźnie. Uczestnicy poznali
założeniaProgramu MŁODZIEŻ i możliwości
udziału w innych projektach w czasie
spotkania z przedstawicielką Regionalnego
Ośrodka zPoznania. Najwięcej jednakczasu
młodzi spędzali na wspólnym tworzeniu w
pracowniach plastycznych i teatralnej.
Owocem tych wysiłków była wystawa prac,
wyróżnienie na przeglądzie palm w Gnieźnie
oraz integracyjny spektakl o pokonywaniu
granic,któryzwieńczył całyprojekt.

Dziesięć dni upłynęło bardzo szybko i gdy
trzeba było się pożegnać zakręciły się łzy w
oczach. Nawiązane relacje będą zapewne
owocować w dalszych w spólnych
działaniach.

S. Rafała Zofia Barańska

W Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie w dniach od 23.03.2007r. do 02.04.2007r.
odbywały się działania piątego już projektu z Programu MŁODZIEŻ pod tytułem
„Darmo otrzymaliśmy, darmo dajemy”. Gościliśmy grupę młodych ludzi z Alkoven
w Austrii związanych z Instytutem Hartheim - wolontariuszy i osoby niepełnosp-
rawne. Także polską grupę stanowili wolontariusze i niepełnosprawne mieszkanki
naszego Domu.

„Darmo otrzymaliśmy, darmo dajemy”Mistrzostwa Amatorów Gminy w tenisie stołowym

Wyniki:
Szkoły Podstawowe- dziewczęta

Szkoły Podstawowe- chłopcy

Gimnazja- dziewczęta

Gimnazja- chłopcy

1.Stranc Paulina -SP2
2.KwaśniewskaAleksandra -SP2
3.ZamiaraMagdalena -SP2

1. Zdanowski Jakub-SP2
2. BruchBłażej - SP3
3. Zdanowski Bartosz -SP3
Wśród dziewcząt startowało 22 zawodniczek
a wśród chłopców 28 zawodników ze szkół
podstawowychNr2i Nr3w Witkowie.

1.Struszczyk Marta -Witkowo
2.Piniarska Ewelina-Witkowo
3.KowalskaAgnieszka -Witkowo

1.BartkowiakŁukasz -Witkowo
2. Zdanowski Mateusz- Witkowo
3. Horbiński Tymoteusz- Witkowo

Wśród dziewcząt startowało 13 zawodniczek
a wśród chłopców 19 zawodników z
Gimnazjumim.AdamaBorysaw Witkowie.

-
1. HołdernyDamian-Kołaczkowo
2. HołdernyNorbert - Kołaczkowo
3. RatajczykJózef -Witkowo
Wś r ód mężczy zn wy star towa ło 9
zawodników. Łącznie w imprezie startowało
9 1 z a w o dn i c z ek i z a w od n i kó w.
Organizatorzy dla 3-ch najlepszych
zawodników i zawodniczek w każdej
kategorii ufundowali pamiątkowe dyplomy,
medale i koszulki sportowe, które wręczyła:
Dyrektor OśrodkaKultury,Sportu i Rekreacji -
Alicja Wendland. Organizatorzy dziękują
wszystkim nauczycielom W-F za pomoc przy
sprawnym przeprowadzeniumistrzostw.

Open mężczyźni

(S.A.)

W spotkaniu uczestniczyły 93 osoby. Przy
wspólnej kawie i smacznym obiedzie można
by ło porozmawiać o troskach dnia
codziennego. W dniu 15.03.2007 r.
gościliśmy w naszym oddziale delegację
niemiecką, z którą współpracujemy od 3 lat.

W ramach współpracy otrzymaliśmy wózek
inwalidzki, który został przekazany
28.03.2007r. p. Kryszak Mariannie
mieszkanceWitkowa.

Izabela P.

Jak każdego roku zarząd zorganizował spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy
połączone z Dniem Kobiet. Spotkanie przy współudziale zaproszonych gości
odbyło się 10.03.2007 r. w Kasynie Wojskowym.

W dniu 28 kwietnia 2007 roku w hali sportowej w Gimnazjum w Witkowie odbyły się
Mistrzostwa Amatorów Gminy w Tenisie Stołowym. Głównym celem imprezy było
upowszechnianie kultury fizycznej i propagowanie aktywnego spędzania czasu
wolnego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Organizatorami mistrzostw byli:
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie i Uczniowskie Kluby Sportowe działające na terenie
szkół i gimnazjów.

Co nowego w „PROMYKU”


