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▪ zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski 
zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych Komi-
sji Rady Miejskiej. 

 

Z zakresu obrotu nieruchomościami: 
▪ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej 
zabudowanej częścią budynku poszkolnego 
i budynkiem gospodarczym o pow. 0,1119 ha 
położonej w Gorzykowie. 

▪ wydano dwie decyzje zatwierdzające podziały 
nieruchomości położonych na terenie miasta 
i gminy, w tym jednej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Witkowo. 

▪ na dzień 20 maja br. ogłoszono przetarg pisemny 
nieograniczony na dzierżawę nieruchomości sta-
nowiącej część działki nr 159 o pow. 0,1450 ha 
położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzę-
cinie, zabudowanej 13 domkami letniskowymi 
i budynkiem świetlicy na okres 5 lat. Minimalny 
czynsz roczny ustalono w wysokości 50.000,00 zł. 
brutto. 

 

Z zakresu oświaty: 
▪ uczestniczono w sprawdzianie klas VI w Szkole 

Podstawowej Nr 2 oraz w egzaminie gimnazjal-
nym klas III w Gimnazjum im. Adama Borysa 
w Witkowie. 

 

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych: 
▪ od 1 kwietnia br. zatrudniono dodatkowo Psycho-

loga, który pełni dyżur w budynku oświatowym 
w każdy czwartek od godz. 1300 do 1500. 

 

Z imprez kulturalno - sportowo - rekreacyj-
nych zorganizowano i dofinansowano: 
▪ Mistrzostwa Gminy Amatorów w Tenisie Stoło-

wym, w których wystartowało 84 zawodników. 

▪ „Rzucankę Siatkarską Klas IV Szkół Podstawo-
wych”. 

▪ Powiatowy Turniej Szkół Podstawowych w Piłce 
Koszykowej Chłopców. 

▪ uczestniczyłem w zjeździe wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast oraz starostów z Wielkopolski, 
który odbył się w Jeleniej Górze. Zjazd zorganizo-
wany został przez Wielkopolski Ośrodek Kształce-
nia i Studiów Samorządowych. Tematem zjazdu 
była rola samorządu terytorialnego w zarządzaniu 
środowiskiem, omówienie zmian w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
zmiany w prawie budowlanym oraz odbyły się 
zajęcia szkoleniowe dotyczące procedur absoluto-
ryjnych. 

▪ brałem udział w grupowych warsztatach związa-
nych z doskonaleniem Lokalnej Grupy Działania 
Leader+  w Silnowie dotyczących zasad i realizacji 
Osi IV Leader Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w latach 2007-2015. 

▪ zorganizowałem spotkanie z projektantami ze 
Słowacji, potencjalnym inwestorem z Południa 
Polski, który planuje wybudować na terenie OW 
w Skorzęcinie kompleks odnowy biologicznej. 
W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący i V-ce 
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Przewodniczą-
cy Komisji. W trakcie spotkania zapoznaliśmy się 
z koncepcją i wizualizacją kompleksu. 

▪ uczestniczyłem w IX spotkaniu Burmistrzów, Wój-
tów, Przewodniczących Rad Gmin z Prezesami 
Gminnych Kół Sołtysów w Orzechowie gm. Miło-
sław. Tematem spotkania było omówienie współ-
pracy samorządów gminnych z Sołtysami oraz 
problemami wynikającymi z ich działalności. 
W spotkaniu brały udział władze centralne i woje-
wódzkie. 

▪ uczestniczono w Sejmiku Młodzieżowym pod ha-
słem „Młodzi przeciwko przemocy”. Organizatorem 
tego spotkania było Gimnazjum im. „Adama Bory-
sa” w Witkowie. 

▪ na spotkaniach z Dyrektorem Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji omawiano bieżące funkcjonowa-
nie zakładu oraz sprawy związane z przygotowa-
niem do sezonu letniego 2008 r.  

▪ uczestniczono w XVI konferencji Naukowej Histo-
ryków Powstania Wielkopolskiego: „Stan i per-
spektywy historiografii powstania wielkopolskiego 
1918/1919”, które odbyło się w Kolegium Euro-
pejskim w Gnieźnie. 

▪ w związku z wygaśnięciem mandatu Sołtysa So-
łectwa Sokołowo, w dniu 3 kwietnia br. w świetli-
cy wiejskiej w Sokołowie zorganizowałem zebra-
nie mieszkańców w celu wyboru Sołtysa tego 
Sołectwa. Na Sołtysa wybrano Panią Beatę Star-
czewską.  

▪ wraz z Zastępcą i Przewodniczącym Rady Miejskiej 
uczestniczyliśmy w uroczystości odsłonięcia 
i poświęcenia pomnika Papieża Jana Pawła II. 

▪ byliśmy współorganizatorem sztafety trzeźwościo-
wej powiatu gnieźnieńskiego. Wspólnie z uczestni-
kami sztafety złożyliśmy kwiaty przy Pomniku 
Powstańców Wielkopolskich, a zawodnicy biorący 
udział w zawodach zapalili świece w kościele 
parafialnym oraz znicz  przy Pomniku Papieża 
Jana Pawła II. 

▪ zakończono postępowanie konkursowe na stano-
wisko Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Witkowie. Komisja konkursowa w wyniku 
przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych nie 
wskazała kandydatury na ww. stanowisko. 

▪ zorganizowano spotkanie z Przewodniczącymi 
Komisji Rady Miejskiej w celu omówienia tematów 
sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy. 

▪ wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
c.d. str. 4 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta WitkowoInformacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
o działalności w okresie międzysesyjnym od 1 kwietnia do 28 kwietnia 2008 r. o działalności w okresie międzysesyjnym od 1 kwietnia do 28 kwietnia 2008 r.   



 

▪ rozliczono kwartalną dotację celową udzieloną 
OKSiR w Witkowie na prowadzenie sekcji sporto-
wych w szkołach podstawowych i gimnazjach 
z terenu gminy i miasta. 

▪ ogłosiłem otwarty konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, na 
wspieranie aktywności fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży. 

▪ powołałem Gminną Radę Sportu, której I posie-
dzenie odbyło się w dniu 25 kwietnia br. przewod-
niczącym Rady został wybrany Pan Marian Gadziń-
ski, jego zastepcą Pan Piotr Jóźwik, a sekretarzem 
Stanisław Antoszczyszyn. 

▪ uczestniczono w otwarciu XX Turnieju Piłki Siatko-
wej Pracowników Oświaty, który odbył się 24 
kwietnia br. w hali sportowej. 

▪ ustalono termin majówek na dzień 10, 24 maja i 7 
czerwca br. oraz tegorocznych „Dni Witkowa” na 
27- 28 -29 czerwca br. 

 

W ramach współpracy samorządu gminnego 
z organizacjami pozarządowymi działającymi 
na terenie gminy i miasta dofinansowano 
między innymi: 
▪ wyjazd gminnej reprezentacji w piłkę siatkową 

oraz użyczono halę sportową na  rozgrywki VIII 
edycji Powiatowej Ligi Siatkowej.  

▪ wyraziłem zgodę na nieodpłatne użyczenie hali 
sportowej celem zorganizowania integracyjnej 
spartakiady sportowo-rekreacyjnej z okazji 
„Światowego Dnia Inwalidy”, którego organizato-
rem jest Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 
w Gnieźnie. 

▪ zorganizowano bezpłatny przejazd dla uczniów 
szkół podstawowych na zawody lekkoatletyczne 
w ramach „Czwartki LA” w Poznaniu. 

 

Z zakresu infrastruktury: 
Przeprowadzono przetargi nieograniczone 
oraz dokonano zapytania o cenę i tak: 
▪ na remont klatki schodowej w budynku Gimna-

zjum w Witkowie. Wybrano ofertę firmy MOSTO-
STAL - STOLBUD ze Słupcy za cenę 151.662,84 zł. 

 c.d. ze str. 3 ▪ na budowę garażu z pomieszczeniami gospodar-
czymi oraz remont przyległej świetlicy wiejskiej 
w Skorzęcinie. Wybrano ofertę  firmy ANBUD ze 
Strzałkowa, za cenę 273.161,62zł. 

▪ na zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego 
w Witkowie, przy ul. Wrzesińskiej. Wybrano ofertę 
Firmy z Konina za cenę 81.358,60zł. 

▪ trwa ocena ofert cenowych na demontaż i montaż 
części ogrodzenia przy parkingu, na wymianę 
desek siedzisk, ławek w Ośrodku Wypoczynko-
wym w Skorzęcinie z malowaniem postumentów, 
na rozbiórkę i budowę parkanu przy targowisku 
w Witkowie oraz  na wykonanie monitoringu 
wizyjnego w centrum miasta. 

 

Inne ważniejsze prace i dostawy: 
▪ wykonywany jest sukcesywnie remont cząstkowy 

dróg asfaltowych.  
▪ wykonano wycinki i zabiegi pielęgnacyjne zakrza-

czeń przy niektórych gminnych drogach. 
▪ wykonywane jest równanie dróg gruntowych. 
 

Z zakresu planowania i zagospodarowania 
przestrzennego: 
▪ trwa opracowanie zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Witkowo w miejscowości Ćwierdzin. 
Od 8 maja do 6 czerwca  br. projekt zmiany stu-
dium zostanie wyłożony do publicznego wglądu. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 16 
maja 2008 r. w siedzibie Urzędzie GiM.  

▪ trwa procedura zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Witkowo obejmująca obszar całej Gminy. 
W chwili obecnej sporządzany jest projekt zmiany 
studium. 

▪ trwa procedura opracowania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego terenów miej-
scowości Witkowo, obejmująca obszar ok. 40 ha 
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 
i budownictwo mieszkaniowo-usługowe. 

 

Krzysztof Szkudlarek 

Była to niecodzienna lekcja ekologii, która uczniom miejscowej „trójki”, 
z pewnością utkwi w pamięci. Dzieci miały okazję nie tylko sprawdzić 
swój dotychczasowy poziom wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ale 
także poszerzyć go o nowe wiadomości. Mogły także zabłysnąć wy-
obraźnią i pochwalić się umiejętnościami plastycznymi… 

Zadaniem dzieci klas I - III było 
m.in. prawidłowe posegregowanie 
śmieci (plastiki, butelki, makulatura), 
rozwiązanie przyrodniczej krzyżówki, 
ułożenie ekologicznych haseł, a także 
wskazanie poprawnych odpowiedzi 
w tak zwanym „miniomnibusie”. Malu-
chy popisały się również zmysłem 
plastycznym i pomysłami twórczymi. 
Z surowców wtórnych wykonały 
„cudeńka ekologiczne”. Ich wiadomości 
o ochronie środowiska naturalnego 
oraz ekologiczna świadomość, zostały 
zwieńczone dyplomami i nagrodami 
rzeczowymi ufundowanymi przez Radę 
Rodziców. 

Natomiast uczniowie klas IV - VI 
mieli podniesioną poprzeczkę, choć 
wiele zadań podobnych, z tym, że 
trudniejszy stopień ich wykonania. Tak, 
jak w młodszej grupie uczestników 
konkursu, była krzyżówka i ekologiczne 
hasła oraz wiedzowy quiz. Nagrody dla 
uczniów zasponsorowała Rada Rodzi-
ców.  

Jak podkreślają organizatorki przy-
rodniczych zmagań - Agata Woś 
i Grażyna Jastrzębska - celem 

konkursu jest przede wszystkim sze-
rzenie treści ekologicznych oraz budze-
nie odpowiedzialności wśród dzieci za 
środowisko naturalne. 

Warto nadmienić, że uczniowie 
przystąpili do projektu edukacji ekolo-
gicznej pod hasłem: „W zgodzie 
z naturą”. Praca zawiera mnóstwo 
materiałów m.in. o prawidłowej opiece 
nad domowymi zwierzakami. Podsu-
mowanie projektu pod koniec roku 
szkolnego. 

(na) 

Po raz siódmy przeprowadzono kon-
kurs wiedzy przyrodniczej. Klasowe 
współzawodnictwo zorganizowano dla 
podkreślenia Światowego Dnia Ziemi. 

Ekologiczną rywalizację podzielono na 
dwie grupy. Konkursowe zagadnienia 
dostosowane zostały do wieku uczest-
ników.  

W zgodzie z naturą 



Popularyzacja sportowych imprez integracyjnych, wyrabianie nawyku 
dla aktywnego wypoczynku rodzin (szczególnie dzieci i młodzieży 
z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami), współdziałanie 
gminnego samorządu, organizacji pozarządowych oraz placówek oświa-
towych w organizacji imprez sportowych dla środowisk lokalnych - to 
cele przyświecające spartakiadzie sportowo-rekreacyjnej.  W środę, 30 kwietnia w Klubie 

Garnizonowym odbyło się spotkanie 
członków witkowskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów i zapro-
szonych gości: posła Tadeusza Toma-
szewskiego, Jerzego Sobeckiego, 

przedstawiciela Zarządu Okręgowego 
w Poznaniu, Krystyny Scholtz - Chru-
ściel i Heleny Wadzyńskiej-Olek, człon-
ków Zarządu Oddziału Rejonowego 
w Gnieźnie, Telesfora Gościniaka, 
dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu 
w Gnieźnie oraz Ludwika Rajzela, 
prezesa dwóch organizacji witkow-
skich :Stowarzyszenia „Promyk” 
w Witkowie i Związku Byłych Żołnierzy 
Zawodowych i Oficerów Rezerwy. 
Głównym punktem spotkania było 
wybranie nowych władz Związku na 
kolejne pięć lat. W jawnych wyborach 
jednogłośnie zadecydowano, że preze-
surę nadal piastować będzie Jan Bla-
szyński. Ponadto w skład Zarządu 
weszli: Roman Andrzejewski - wicepre-
zes, Gabriela Bałoniak - sekretarz, 
Danuta Stefańska - skarbnik oraz 
członkowie: Mieczysław Wilk, Marian 
Brewiński, Michał Marciniak, Jan Jało-
szyński i Aleksandra Karpińska. - Nasza 
organizacja ma za zadanie służyć 
pomocą osobom trzeciego wieku 
i osobom niepełnosprawnym. Nasze 
zadania, to udzielanie zapomóg 
w miarę posiadanych środków, organi-
z o w a n i e  i m p r e z  k u l t u r a l n o -
rozrywkowych, wycieczek krajoznaw-
czych wypełniając w ten sposób wolny 
czas - powiedział m.in. Jan Blaszyński. 
- Przy naszym kole działa m.in. Koło 
Hafciarskie „Róże”, z którego jesteśmy 
dumni. Prezentując swoje „dzieła” na 
uroczystościach gminnych i poza jej 
granicami, zdobywając puchary, dyplo-
my i uznanie rozsławiają imię Związku. 
Przy naszym oddziale działa także 
zespół śpiewaczy „My młodzi”, składa-
jący się w większości z naszych człon-
ków, który w znacznym stopniu wspie-

rany jest przez burmistrza. Występy 
chóru odbywają się także poza grani-
cami naszego powiatu, gdzie zdobywa-
ją liczne wyróżnienia - dodał J. Bla-
szyński. Prezes w swoim wystąpieniu 
podziękował także licznym sponsorom, 

którzy wspierają Związek przy organi-
zowaniu imprez kulturalnych są to: 
burmistrz gminy i miasta Witkowo, 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska”, Bank Spółdzielczy w Witko-
wie, Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
w Witkowie, Alco-Pegro w Kołaczko-
wie, „Kospol” w Kołaczkowie oraz 
spółka cywilna „Bąkowski i Zamiar” 
z Powidza. Podczas spotkania goście 

wyrazili uznanie dla działalności Związ-
ku natomiast poseł Tadeusz Toma-
szewski obiecał pomoc w realizacji 
programów, które pomogą pozyskać 
środki finansowe na działalność. Wyra-
ził również uznanie dla wniosku, który 
zaproponowała Danuta Stefańska 
o wstępnej deklaracji uczestniczenia 
w zajęciach prowadzonych przez Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. Tadeusz 
Tomaszewski i Telesfor Gościniak 
złożyli również deklarację o pomocy 
w zorganizowaniu wieczorku taneczne-
go. Spotkanie zakończyła zabawa 
taneczna.  
 

(na)  

Zawody zorganizowano dla podkre-
ślenia Światowego Dnia Inwalidy. 
W rywalizacji startowały dzieci oraz 
osoby dorosłe z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności. Współzawodnictwu 
sportowemu towarzyszył akcent kultu-
ralny. Popis umiejętności wokalnych 
dała uczennica miejscowego gimna-
zjum - Ewelina Kozielska. Zwycięzcy 
poszczególnych konkurencji: 

rzut r ingo: Dawid Przybylski 
(świetlica środowiskowa), Franciszek 
Bojarski („Promyk”) i Katarzyna Wal-
czak (świetl ica środowiskowa). 

W rzucie woreczkami do celu najlepsza 
była Laura Szkudlarek, Oliwia Chęś - 
świetlica środowiskowa i Stanisława 
Zielińska („Promyk”), mężczyźni - 
Krzysztof Bykowski, Ludwik Rajzel 
i Piotr Andrzejewski - „Promyk”. 
W rzucie piłką do kosza najsprawniej-
sze okazały się Magdalena Walczak, 
Patrycja Zamiara i Patrycja Piechocka - 
świetlica środowiskowa, mężczyźni - 
Bartosz Borys (świetlica środowisko-
wa), Mikołaj Dziubak i Ryszard Kieł-
czowski, „Promyk”. Do mini bramki 
najcelniej trafiały Patrycja Zamiara 
(świetlica środowiskowa), Barbara 
Krupa („Promyk”) i Weronika Piniarska 
(świetlica środowiskowa). Wśród męż-
czyzn najlepsi byli - Krzysztof Bykow-
ski, Mateusz Boruszewski i Jakub 

B o r u s z e w s k i  -  „ P r o m y k ” . 
W konkurencji zbijania kręgli bezkon-
kurencyjne były: Martyna Gruszczyń-
ska (świetlica środowiskowa), Edmund 
Krupa i Ryszard Kie łczewski - 
„Promyk”. Laureatów trzech pierw-
szych miejsc uhonorowano pamiątko-
wymi medalami, a statuetkami - druży-
ny biorące udział w sportowych zma-
ganiach.  

O r g a n i z a t o r z y  s p a r t a k i a d y 
(Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 
w Poznaniu, Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Urząd Marszałkowski Po-

znań, Urząd Gminy i Miasta w Witko-
wie, miejscowy Klub Pracy oraz Wit-
kowskie Gimnazjum) postanowili 
sprawdzić kondycję sportową także 
zaproszonych gości. W torze przeszkód 
na hulajnodze zabłysnęli: zastępca 
burmistrza - Marian Gadziński, radny 
powiatu gnieźnieńskiego Telesfor 
Gościniak, prezes miejscowego 
„Promyka” - Ludwik Rajzel oraz radny 
Rady Miejskiej w Witkowie Krzysztof 
Bykowski. Podczas imprezy jej uczest-
nicy mieli zagwarantowany posiłek 
i opiekę medyczną (Grażyna Jakubow-
ska). Spartakiadę poprowadziły Monika 
Zawada i Arleta Bekas przy współpracy 
grona nauczycieli i młodzieży miejsco-
wego gimnazjum.  

(na) 

Światowy Dzień Inwalidy 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w całym kraju skupia 
ponad dwa miliony członków. Niejednokrotnie poprzez aktywne człon-
kowstwo w nim ludzie przechodzący na emeryturę czują się potrzebni, 
uczestniczą w życiu kulturalnym i realizują swoje pasje.  

Spotkanie członków witkowskiego Związku Emerytów 



Plakat, bo taką przyjęliśmy formę 
konkursu plastycznego, miał przema-
wiać inspirującym opracowaniem 
graficznym, oszczędnym tekstem oraz 
dużym formatem. Biblioteka łączy 
w sobie edukację, informację i rozryw-
kę, a wszystko po to, by sprostać 
pędowi w jakim przyszło nam żyć. 

W dniu 22 kwietnia podsumowali-
śmy konkurs. Wszystkie prace, które 
wpłynęły mają wymowę czysto tema-
tyczną. Były takie, które w sposób 
znamienny zachęcały do wizyt w biblio-
tece lub drastycznie ostrzegały przed 
brakiem kontaktu z biblioteką, z książ-
ką. Komisja z panem Krzysztofem 
Żokiem - jej przewodniczącym przy-
znała I miejsce - Joannie Pustelnik 
(I f); II miejsce - Annie Wilskiej (II e). 
Poza tym wyróżniliśmy plakaty, które 
przemawiały do nas obrazowo, były to 
prace: Anny Olszewskiej (II e) i Marty-
ny Radacz (I f). 

Postanowiliśmy wyróżnić pracę 
Rafała Szczepańskiego (I f), która 
różni się od pozostałych prac w wielu 
wymiarach, jest jednak bardzo suge-
stywna. Pozostali uczestnicy uhonoro-
wani zostaną dyplomami - wyróżnie-
niami. Dyplomy i nagrody dla laure-
atów zostaną wręczone podczas za-
kończenia roku szkolnego. 

Wszystkie prace zostaną zapre-
zentowane w hollu biblioteki 
i zainaugurują Ogólnopolski Ty-
dzień Bibliotek. Zapraszamy do 
podziwiania inwencji twórczej, 
talentu i pomysłów młodzieży 
gimnazjalnej. 

Liczymy, że społeczność naszej 
Gminy weźmie do serca i wdroży 
w życie ostrzeżenia i zachęty zawarte 
w plakatach. Dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w konkurs i zachęca-
my do udziału w kolejnej edycji, 
w przyszłym roku.  

 (B.Sz.) 

Do zadań bibliotekarza należy po-
dejmowanie działań mających na celu 
rozbudzanie u maluchów oraz pobu-
dzanie u dzieci i młodzieży potrzeby 
czytania i rozwijania zainteresowań 
czytelniczych. Można to robić korzysta-
jąc z różnorodnych form i metod pracy. 
Do bardziej atrakcyjnych i lubianych 
należy konkurs. Forma ta propaguje 
czytanie, rozwija zainteresowania 
czytelnicze, dostarcza rozrywki, umożli-
wia współzawodnictwo. 

Uczestnicy tejże formy zaspakajają 
swoje potrzeby, ciekawość, uczą się 
„zdrowej” rywalizacji oraz we właściwy 
sposób gospodarują wolnym czasem. 
Konkursy mobilizują do pogłębiania 
wiedzy, do sięgania do źródeł niezna-
nych, a poza tym nadają nauce cha-
rakter zabawowy. Konkursy są wspa-
niałym sposobem wdrażania wszyst-
kich do regularnego czytania i korzy-
stania z zasobów bibliotecznych. 
Szczególnie atrakcyjną formą dla 
uczniów są konkursy błyskawiczne, 
mające charakter rebusów, zgaduj-
zgadul, gier literackich. 

Taką formę przyjął nasz konkurs dla 
kl. III szkół podstawowych: „Czy 
rozwiążesz tę zagadkę” przeprowa-
dzony w dniu 10 kwietnia 2008 r. 
Wszystkie zespoły okazały się zwycię-
skie, wśród dobrej zabawy wyłoniliśmy 
najlepsze klasy: III a ze SP nr 2 i III 
z Mielżyna (99/100 punktów), III a 
ze SP nr 3, III b i III c ze SP nr 2 
(96/100 punktów), III b ze SP nr 3 
(94/100 punktów). 

Wszystkich uczestników wyróżnili-
śmy dyplomami. Nagrody książkowe 
dla zwycięzców i ich bibliotek szkol-
nych wręczone zostaną podczas za-
kończenia roku szkolnego. 

Dziękujemy dyrektorom, na-
uczycielom, a przede wszystkim 
uczniom za udział  w konkursach. 
Nagrody niech będą zachętą 
i motywacją dla uczniów. Mamy 
nadzieję, że konkurs zostanie wpisany 
na stałe do kalendarza szkolnego 
i bibliotecznego. Zapraszamy do 
zabawy w przyszłym roku.  
 

(B.Sz.) 

Czy rozwiążesz tę zagadkę ?  
Jednym z podstawowych zadań biblioteki jest rozwijanie czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży.  

Nie wiesz? - zapytaj w bibliotece 
Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych. Adresowany 
był do młodych, kreatywnych ludzi, którzy potrafią posługiwać się sym-
bolem w celu wyrażenia własnych myśli.  

Współczesna Biblioteka przestaje być instytucją, która jedynie skrzętnie 
gromadzi książki i czasopisma, a po ich opracowaniu wypożycza lub udo-
stępnia czytelnikom. Obecnie zbiory biblioteki to także nowe nośniki tekstu, 
dokumenty dźwiękowe, programy komputerowe, materiały graficzne. Biblio-
teka będąc wypożyczalnią lub czytelnią pełni rolę kulturotwórczą, starając 
się sprostać oczekiwaniom wszystkich grup wiekowych i zawodowych na-
szych czytelników.  

spotkania, edukacyjne wystawy, kon-
kursy na różnorodne tematy, lekcje, 
wycieczki. Szczególną uwagę chcemy 
zwrócić na zbiory i działalność w kie-
runku unowocześnienia kontaktu czy-
telnik - bibliotekarz. Włączając się do 
ogólnopolskiej akcji, Biblioteka Publicz-
na zaprasza wszystkich do wspólnego 
świętowania tych szczególnych dni. Z 
tej okazji bibliotekarze jak co roku 
przygotowali bogaty i różnorodny 
program, który obfitował w różnego 
rodzaju wystawy, konkursy i spotkania.  

Od samorządowców, dyrektorów 
szkół, bibliotekarskiej braci oraz czytel-
ników otrzymałyśmy życzenia wytrwa-
łości, uporu, energii. Życzono nam 
pomysłów na szerzenie w społeczeń-
stwie wiedzy i informacji o kulturze, 
rozwijaniu nawyku czytania i poszano-
wania dla słowa drukowanego.  

Zmienia się podobnie jak oblicze 
współczesnych bibliotek wizerunek 
zawodu bibliotekarza. Bibliotekarstwo 
XX i XXI w. posiłkuje się szerokim 
wachlarzem zawodów i specjalności. 
Sukces biblioteki jest sukcesem jej 
pracowników i czytelników. Zawód 

bibliotekarza ewaluuje się szybkim 
tempem. Czynnikami decydującymi o 
tych przemianach są zmiany w organi-
zacji pracy, nowe zbiory biblioteczne, 
automatyzacja i komputeryzacja. 
W pracy bibliotecznej niezbędna jest 
komunikatywność. Współczesny biblio-
tekarz musi być wszechstronny. Musi 
być dobrym organizatorem, psycholo-
giem, pedagogiem, komunikatywnym, 
kompetentnym, wykształconym, oraz 
i przede wszystkim miłym w obejściu 
człowiekiem.  

Niech każdemu przyświeca piękna 
myśl: 

(…)Jaka dogodność dla wiedzy, 
jaka przystępna i tajemna nauka 
mieści się w księgach i z jaką 
pewnością odkrywamy, bez za-
wstydzeń, słabości naszej niewie-
dzy! (…) 

 

Przekonanie, że biblioteki są 
potrzebne, a nawet niezbędne 
będzie owocowało dzięki Wam 
Drodzy Czytelnicy dlatego zapra-
szamy do bibliotek. 
 

 (B.Sz.) 

Tydzień Bibliotek jest okazją do 
zwrócenia uwagi na wielorakie funkcje, 
jakie pełni współczesna Biblioteka 

Publiczna.  
Poza codziennym udostępnianiem 

księgozbioru w bibliotece odbywają się 

Dzień Bibliotekarza 



Republika Czadu - państwo w środkowej Afryce, borykające się 
z ogromną biedą… i to zazwyczaj już wszystkie wiadomości, jakie mamy 
na temat tego kraju. Warto podkreślić, że jednak, co innego jest zdoby-
wanie wiedzy z książki, a zupełnie inaczej odbiera się wiadomości prze-
kazane przez kogoś, kto był w bardzo dalekim, nieznanym i egzotycz-
nym kraju. 

Jesteśmy podzieleni na trzy grupy 
(w zależności od tego, do której klasy 
chodzimy). Niektórzy z nas chodzą tu 
już piąty rok. W świetlicy najchętniej 
gramy w „Osadników z Catanu”, 
„Skojarzenia”, „Sprawdzian”, warcaby, 
układamy puzzle. Mamy też mnóstwo 

jeszcze innych gier, które wykorzystu-
jemy w czasie naszych spotkań. Póź-
niej siadamy w kółku, żeby czegoś 
nowego się nauczyć, ale tylko przez 
zabawę. Bardzo lubimy rozmowy 
o naszych codziennych sprawach, 
których mamy całe mnóstwo. Cenimy 
sobie miłą atmosferą, która tutaj panu-
je, a która jest poniekąd wynikiem 

zbioru zasad, które sami wymyśliliśmy, 
wypisaliśmy i których staramy się 
przestrzegać. Zajęcia kończą się 
wspólnym podwieczorkiem. 

W naszej świetlicy obchodzimy 
również wszelkie święta. Np. w karna-
wale zrobiliśmy sobie dyskotekę 
z balonami i samodzielnie przygotowa-
nymi maskami. Na Świętego Walente-
go wymienialiśmy się serduszkami, 
obdarowywaliśmy się nawzajem miły-
mi słowami, rozmawialiśmy o uczu-
ciach, empatii. Wielkim wydarzeniem 
są dla nas jasełka, które sami przygo-
towujemy, a następnie zapraszamy 
gości i robimy wesołe, bożonarodze-
niowe przyjęcie. Gwiazdor obdarowuje 
nas wtedy paczkami.  

Lubimy też wyjeżdżać do kina. 
Dostajemy autokar i całą wielką grupą 
wyruszamy do Gniezna. Ważne też jest 
dla nas, że możemy tutaj odrobić 
lekcje, poczytać lekturę. Możemy też 
liczyć na pomoc kolegów i opiekunek.  

Dla nas czas spędzony w świetlicy 
nigdy nie jest czasem straconym. 
 

(K.Ż.) 

Z takiej szansy skorzystali uczniowie 
witkowskiej „trójki”. W murach placów-
ki gościł ks. Krzysztof Domagalski 
z gnieźnieńskiej archidiecezji, 
który na misji w Czadzie spędził dwa 
lata. Dzieciom (trzeba przyznać, że 
słuchali uważnie, z dużym zaintereso-
waniem) opowiedział m.in. o tamtej-
szym szkolnictwie, a właściwie ogrom-

nych problemach dzieci, które często 
nie mają nawet zeszytu, a szkoły, 
w których się uczą, działają „pod 
chmurką”. Mówił także o panującym 
wszechobecnym głodzie, trudnych 
życiowych warunkach i szerzących się 
chorobach.  

Spotkanie, zorganizowane przez 
Mariolę Marciniak, nie było pierw-
sze, dzięki, któremu dzieci mogły bliżej 
poznać życie, obyczaje, tradycje 
i kulturę, kraju innego kontynentu. 
Dwa lata temu wysłuchali „wykładu” 
o Argentynie.  

Pani Mariola jest opiekunką szkolne-
go ogniska misyjnego (spotkanie to 

stało się także okazją do wręczenia 
dzieciom jego legitymacji), które pro-
wadzi od czterech lat. Jak informuje 
jedną z głównych zasad działalności 
jest wspieranie misji modlitwą..  
 

(na) 

Spotkanie z misjonarzem 
Świetlica środowiskowa w Witkowie jest wspaniałym miejscem na miłe 
spędzenie nawet najbardziej pochmurnych dni. Jest do naszej dyspozy-
cji od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wtorku.  

Zaproszenie do świetlicy środowiskowej 

Osoby z powiatu gnieźnieńskiego, 
korzystające dotychczas ze świadczeń 
zdrowotnych Stacji będą miały zapew-
nione dalsze leczenie na zasadzie 
kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. - Do tej pory dializowanie 
pacjentów odbywało się nawet w nocy. 
Teraz poprawi się zakres jakości do-
stępności oferowanych świadczeń z 
uwagi na znaczące zwiększenie liczby 
urządzeń służących do dializy. Między-

narodowe Centra Dializ oferują dwana-
ście takich urządzeń natomiast do tej 
pory było ich tylko cztery - powiedział 
Włodzimierz Pilarczyk, dyrektor ZOZ. 
Ponadto radni w uchwale zmieniającej 
budżet gminy i miasta Witkowo posta-
nowili przekazać dla ZOZ w Gnieźnie 
16 tys. złotych na zakup łóżka kardio-
logicznego. 
 

(na)  

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej witkowscy radni jednogłośnie 
poparli projekt uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie prze-
kształcenia samodzielnego publicznego zakładu pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej” w Gnieźnie polegającej na likwidacji Stacji Dializ 
i Poradni Nefrologicznej Konsultacyjnej i przekazanie jej w „prywatne 
ręce”, Międzynarodowe Centra Dializ.  

Witkowo wspomogło szpital 



O tym że świat przyrody ze swym niezwykłym bogactwem barw, zmien-
nością zjawisk pociąga dzieci, nie trzeba nikogo przekonywać.  

Podstawowym więc zadaniem na-
uczyciela jest dostarczanie dziecku 
możliwości poznawania przyrody po-
przez aktywny i bezpośredni kontakt  
z nią i jej zjawiskami. Poszukując 
ciekawych metod pracy wyzwalających 
aktywność dziecka, a jednocześnie 

wspomagających jego rozwój w róż-
nych obszarach edukacyjnych wprowa-
dzamy w naszej pracy metodę projek-
tu. 

Tym razem metoda ta stała się 
narzędziem do realizacji treści przyrod-

niczo - edukacyjnych, związanych 
oczywiście z wiosną. 

Realizując zadania projektu dzieci 
wszystkich oddziałów, uwzględniając 
ich możliwości rozwojowe, podejmo-
wały i wypełniały różnorodne zadania, 
poszukiwały wyjaśnień wielu zjawisk, 

zdobywały wiedzę i uczyły się ją umie-
jętnie wykorzystać. Podsumowaniem 
całej pracy było wspólne spotkanie 
wszystkich oddziałów  pod hasłem 
„Wesoło witamy Wiosnę”. Dzieci mogły 
zaprezentować swoją wiedzę i umiejęt-
ności w różnej formie - słownej, mu-
zycznej, plastycznej, a to co przedsta-
wiły świadczy o ich dużym zaintereso-
waniu otaczającym światem przyrody. 

Podsumowaniem całego spotkania 
była barwna inscenizacja pt. „Wiosna 
przyszła do nas”. Spotkania takie dają 
dzieciom możliwość przeżywania no-
wych doznań, wzbogacają i utrwalają 
wiedzę, wzbudzają podziw dla świata 
przyrody, a także kształcą pozytywną 
postawę wobec świata przyrody.  
 

Danuta Sosnowska 

Przedszkolacy Poznają Wiosnę 

 Przy pięknej pogodzie wystawcy 
zaprezentowali swoje oryginalne 
i pyszne wyroby m.in. wędliny, ryby 
wędzone oraz w occie, serki i jogurty 
z krowiego i koziego mleka, a także 
miód i wyroby z wosku pszczelego, 
płody rolne, przetwory i ciasta domo-
we. Nie zabrakło również rzeźb i ręko-

Targ Wiejski w Dziekanowicach 
10 maja 2008 r. LGD Stowarzyszenie Światowid zorganizowało na tere-
nie Małego Skansenu w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Dzie-
kanowicach Targ Wiejski Produktu Lokalnego i Tradycyjnego. 

dzieła w tym figurek z masy solnej, 
haftowanych obrazów, serwetek 
i obrusów, garnków glinianych, jak 
również wyrobów ze skóry, szczotek 
i innych produktów z włosia końskiego. 
W ofercie sprzedaży znalazły się także 
drzewa i krzewy ozdobne oraz pięknie 
malowane obrazy. Dzieciom podczas 
targu czas umilała gawędziarka opo-
wiadająca bajki. 

Serdecznie zapraszamy na kolejne 
targi, które odbędą się również 
w Dziekanowicach w dniach: 24 maja, 
14 i 28 czerwca, 12 i 26 lipca, 09 i 23 
sierpnia oraz 14 września 2008 r. 
 

Monika Gramza 



w Piłkę Koszykową organizowany przez 
UKS Dwójka Witkowo. Udział w turnieju 
wzięły szkoły podstawowe z Kłecka, 
Trzemeszna oraz Szkoła Podstawowa nr 3 
i Szkoła Podstawowa nr2 w Witkowie. Po 
ciężkiej rywalizacji rozegranej systemem 
każdy z każdym na I miejscu uplasowała 
się Szkoła Podstawowa nr 3 w Witkowie, 
II miejsce zdobyli chłopcy ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Witkowie, III miejsce 
zajęli chłopcy ze Szkoły Podstawowej 
w Kłecku, natomiast IV miejsce zdobyli 
chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Trze-
mesznie. Nagrody w postaci piłek oraz 
puchary dla drużyn zostały ufundowane 
przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie. 
 

CZWARTEK LEKKOATLETYCZNY DLA 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Dnia 24 kwietnia 2008 roku reprezentacja 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie 
wzięła udział po raz pierwszy w czwartku 
lekkoatletycznym organizowanym przez 
Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki 
w Poznaniu. Uczniowie naszej szkoły brali 
udział w konkurencjach biegowych 
i technicznych na profesjonalnym tartano-
wym stadionie. Uczniowie osiągnęli bar-
dzo dobre czasy, wyniki i miejsca. Na 
1000m I miejsce zdobył Bartosz Lipiński 
z czasem 2min i 53 sek . Jest to jeden 

z czołowych wyników w Polsce na tym 
dystansie w kategorii wiekowej dzieci. 
Bartek zdobył również III miejsce 
w skoku w dal z wynikiem 4,82m. Bardzo 
dobrze wypadły dziewczęta biegające na 
600m. W klasach IV miejsce I zdobyła 
Oliwia Cheś. W klasach V miejsce I zdo-
była Marta Kierzek, natomiast II miejsce 
zdobyła Karolina Szefer. W klasach VI 
miejsce I zdobyła Lucyna Szeszycka , a II 
miejsce zdobyła Paulina Frąckowiak. 
Natomiast na 300 metrów bardzo ładnie 
wypadła Paulina Dziubak zdobywając II 
miejsce w kategorii klas V. Wyjazd na 
zawody sportowe został ufundowany 
przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie. 
Uczniowie oraz nauczyciele dziękują za 
ufundowanie wyjazdu na zawody sporto-
we. 
 

XXII OGÓLNOPOLSKI BIEG  
„KOLSKA PATERA” W KOLE 

Dnia 27 kwietnia 2008 roku w Kole odbył 
się XXII bieg pod hasłem „Kolska Patera”. 
Udział w zawodach wziął uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Witkowie Bartosz 
Lipiński uzyskując I miejsce w kategorii 
szkół podstawowych na dystansie 1000 
metrów. 
 

Elżbieta Cieślicka  

W środę 30 kwietnia społeczność Witkowskiego Gimnazjum im. Adama Borysa uroczyście obchodziła 217. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Spotkanie w tym dniu miało podkreślić znaczenie tego wydarzenia dla wychowania 
młodego pokolenia w duchu tradycji, patriotyzmu i demokracji oraz dla kształtowania postaw obywatelskich. 

książkowymi. 
Najważniejszym punktem obchodów 

był zaprezentowany przez młodzież 
program artystyczny zatytułowany 
„Pamięć wciąż osłania i rani”. Uczniowie 
poprzez  scenk i  pantomimiczne 
i wspaniałą recytację ukazali wydarzenia 
związane z uchwaleniem pierwszej w 
Europie, a drugiej na świecie Konstytu-
cji, ogłoszonej 3 maja 1791 roku. Młodzi 

wykonawcy odtworzyli chwile, gdy obóz 
patriotów polskich wyrwał naród z 
zaklętego kręgu niemocy. Przypomnieli, 
że Konstytucja stała się widomym 
znakiem siły narodu polskiego, który w 
trudnym okresie dziejowym zdołał 
położyć podwaliny pod odrodzenie 
narodowe. Świadomość wagi tych dni 
jest szczególnie ważna dziś, gdy wnosi-
my do kultury europejskiej wartości, o 
które walczyli nasi przodkowie w okre-
sie Sejmu Czteroletniego. 

Widowisko wyreżyserowały według 
autorskiego scenariusza p. Arleta Bekas, 
p. Wioletta Suli, p. Teresa Szczerba i p. 
Teresa Szkudlarek. Oprawę muzyczną 
podkreślającą atmosferę sprzed lat 
przygotowała p. Elżbieta Drozdowska, a 
przenoszące widzów w przeszłość 
dekorację wykonała p. Lilianna Subor-
ska. Po zakończonym widowisku 
za wspaniałą przygodę z historią po-
dziękował ks. proboszcz Stanisław Goc, 
a uroczystość zakończył dyrektor Gim-
nazjum p. Marian Łukowski, podkreśla-
ją c  wk ład  m łodych  a r t y s t ów 
i nauczycieli w przygotowanie pięknej 
lekcji historii i patriotyzmu dla młodego 
pokolenia.  

 

Teresa Szczerba  

 Zaszczycili je swoją obecnością 
między innymi ks. proboszcz Stanisław 
Goc oraz przedstawicielki Rady Rodzi-
ców Gimnazjum, p. Chmielewska 
i p. Madej. 

Święto Konstytucji 3 Maja stało się 
bardzo dobrą okazją, by nagrodzić 
najlepszych uczniów. Spośród nich 12 
otrzyma 6 maja 2008 roku Stypendia 
Naukowe za wzorowe wyniki w nauce w 

pierwszym semestrze roku szkolnego 
2007/2008.  

Dyrektor Marian Łukowski wręczył 
także dyplomy laureatom Ogólnopol-
skiego Konkursu „Młody Europejczyk” 
i wyróżnionym uczestnikom Ogólnopol-
skiego Konkursu Historycznego „Krąg”, 
w którym ucz. Paweł Dębczak i ucz. 
Ewelina Piniarska zostali nagrodzeni 
przez Organizatora Konkursu nagrodami 

„Pamięć wciąż osłania i rani” 

RZUCANKA SIATKARSKA KLAS IV 

Dnia 12 kwietnia 2008 roku w hali sporto-
wej w Witkowie odbyła się po raz III 
rzucanka siatkarska dla klas IV. Udział 
w zawodach sportowych wzięli uczniowie 
klas IV ze Szkoły Podstawowej w Mielży-
nie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Witkowie 
i Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie. 
W zawodach rywalizowali zarówno dziew-
częta jak i chłopcy z wyżej wymienionych 
placówek. Zawody rozegrano systemem 
każdy z każdym w klasyfikacji dziewcząt 
jak i chłopców. W zawodach rewelacyjni 
okazali się uczniowie z Szkoły Podstawo-
wej w Mielżynie zdobywając I miejsce 

w kategorii dziewcząt jak i chłopców. Na 
drugim miejscu uplasowała się Szkoła 
Podstawowa nr 3 również w kategorii 
dziewcząt i chłopców. Natomiast trzecie 
miejsce w obydwu kategoriach zdobyła 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie. 
Każda Szkoła otrzymała nagrody w posta-
ci piłek i dyplomu, które zostały ufundo-
wane przez Urząd Gminy i Miasta 
w Witkowie. 
 

MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W INDY-
WIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

Dnia 19 kwietnia 2008 roku w Żerkowie 
odbyły się indywidualne biegi przełajowe. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
w Witkowie wzięli udział w zawodach 
dzięki wcześniejszemu zakwalifikowaniu 
poprzez mistrzostwa powiatu. Najlepszy 
w tych zawodach okazał się Bartosz 
Lipiński uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 
w Witkowie zdobywając tytuł mistrza 
wielkopolski w indywidualnych biegach 
przełajowych na dystansie 1200m. Rów-
nież dobrze wypadła Paulina Frąckowiak 
zdobywając VIII miejsce w Wielkopolsce. 
 

I POWIATOWY TURNIEJ W PIŁKĘ  
KOSZYKOWĄ CHŁOPCÓW 

Dnia 19 kwietnia 2008 roku w hali Wit-
kowskiej odbył się I Powiatowy Turniej 

Sprawozdanie Sportowe 



To już 217 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akt ten zawierał 
istotne dla Polski postanowienia. Był dowodem nowoczesnego myślenia 
ówczesnej władzy. 

Tegoroczne obchody miały jak 
zawsze w Witkowie podniosły charak-
ter. Tradycyjnie rozpoczęła je msza 
św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. 
św. Mikołaja w Witkowie. Dalsze uro-
czystości z udziałem Kompanii Honoro-
wej oraz pocztów sztandarowych 
odbyły się pod Pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich. Burmistrz Gminy 
i Miasta Witkowo, pan Krzysztof Szku-
dlarek, w okolicznościowym przemó-
wieniu zwrócił uwagę na rolę świado-
mości patriotycznej oraz jej wpływ na 
losy państwa. Następnie licznie przyby-
łe delegacje złożyły kwiaty, jako wyraz 
pamięci o bohaterach tamtych wyda-
rzeń. 

Witkowskie obchody majowego 
Święta uświetnił występ przygotowany 

przez uczniów i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej nr 2. Młodzi artyści 
przypomnieli najważniejsze postano-
wienia Konstytucji 3 Maja. Zabrzmiały 
słowa, popłynęły dźwięki, zapłonął 
znicz wszystko to wprowadziło zebra-
nych w podniosły nastrój. Piękne 
chwile podkreśliła słoneczna pogoda. 
W uroczystości nie zabrakło również 
koncertu gminnego chóru seniorów 
„My Młodzi”.  

Na zakończenie Burmistrz Gminy 
i Miasta Witkowo, pan Krzysztof Szku-
dlarek, podziękował za udział i zaprosił 
wszystkich zgromadzonych do zwie-
dzenia przygotowanej w „Sali Historii” 
wystawy pt. „140 lat na straży Miasta 
i Polskości”.  

 

 (S.F.,A.Ś.)  

Witkowskie obchody 3 Maja 

„…Musimy zdawać sobie spra-
wę, że zbrodnia katyńska to nie 
tylko mord na polskich oficerach, 
ale także na polskiej kulturze. 
Zabito przecież lekarzy, nauczy-
cieli, inżynierów…’’ - mówił pra-
cownik poznańskiego oddziału 

Instytutu Pamięci Narodowej 
Bartosz Kuświk. Prelekcja historyka 
uświetniła obchody Dnia Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej. Wykładu z wielką 
uwagą wysłuchali żołnierze 33 Bazy 
Lotniczej i 3 Brygady Lotnictwa Trans-
portowego oraz młodzież, która posta-
nowiła skorzystać z niecodziennej lekcji 
historii. Nie zabrakło też szefa sztabu 3 
Brygady Lotnictwa Transportowego 
ppłk. dypl. Roberta Śledzika oraz 
majora Henryka Kątnego z 33 Bazy 
Lotniczej.  

„…Trzeba o tym mówić, a przede 
wszystkim uświadamiać ogrom zbrodni 
dokonanej przez sowietów, głównie 
ludziom młodym. To właśnie młodzież 
musi mieć historyczną świadomość 
tego, co się stało…’’ - stwierdził Bar-
tosz Kuświk.  

Największe wrażenie na zgroma-
dzonych wywarł film Andrzeja Wajdy 
„Katyń’’. Jego projekcja była chyba 

głównym punktem obchodów. Uroczy-
stości stały się także okazją do uhono-
rowania laureatów konkursu pod 
hasłem: „Katyń - miejsce męczeństwa 
Narodu Polskiego w czasie II wojny 
światowej’’. Plastycznym talentem 
zabłysnęli:  

- w kategorii klas I - III - Patrycja 
Rzymonek - uczennica klasy I „B’’ 
witkowskiej „trójki’’ 
- w grupie oddziałów IV - VI - Paula 
Marczak - reprezentantka klasy VI 
„A’’ witkowskiej „trójki’’, w gronie 
gimnazjalistów - Agnieszka Klamań-
ska i Andżelika Janas - dziewczęta 
uczęszczają do klasy I „C’’ miejscowe-
go gimnazjum. 

Warto nadmienić, że w plastycznych 
zmaganiach wzięło udział 60 uczniów 
reprezentujących szkoły podstawowe: 

nr 2 i 3 w Witkowie oraz Zespoły 
Szkolno - Przedszkolne z Mielżyna 
i Powidza. Wszyscy otrzymali podzię-
kowania i wyróżnienia.  

Witkowsko-powidzkie uroczystości 
zakończyła Msza święta odprawiona 
w intencji pamięci ofiar, w której 
uczestniczyła Kompania Honorowa 33 
Bazy Lotniczej.  

(na) 

W Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który ustanowiony został na 
dzień 14 listopada w ubiegłym roku w Witkowie także uczczono pamięć 
ofiar katyńskich…  

217 lat urodzin Konstytucji 3 Maja 

Wszyscy uczniowie zebrali się na sali 
gimnastycznej i słuchali w powadze 
i skupieniu. Nie było tego charaktery-
stycznego dla większości apeli szmeru 
rozmów i tłumionych śmiechów. Każdy 
zachowywał powagę i oglądał, co też 
inni uczniowie przygotowali.  

Zaczęto wesołą piosenką Golec 
uOrkiestra „Leć muzyczko do niebiań-
skiej krainy”. Każdy wie doskonale, jak 
Karol Wojtyła kochał góry. Wprowadzi-
ło to uczniów w dobry nastrój. 
Po piosence lektorzy zaczęli przedsta-
wiać życiorys Jana Pawła II, który 
zawierał wiele ciekawych „smaczków”. 
Usłyszeliśmy na przykład taką anegdo-
tę, która miała miejsce podczas piel-
grzymki w Elblągu: - Jak tak krzyczycie 
„Niech żyje papież!” - opowiadał Woj-
tyła - Przypomina mi się, gdy ktoś się 
pomylił i krzyknął „Niech żyje łupież!” 
Ja was do tego nie zachęcam.  

Słuchano opowieści o Jego życiu, 
przeplatanej wesołymi piosenkami 
bądź poezją zmuszającą nas do zadu-
my. Jednak nikt się nie smucił, bo 

każdy pamiętał, jaki był Papież - weso-
ły, pełen życia i optymizmu, a przede 
wszystkim kochający młodzież, z cał-
kowitą wzajemnością. 

Niestety, w końcu apel powoli zbliżał 
się do końca i każdy już wiedział, jaki 
będzie finał wspomnień. Śmierć. Nikt 
nie był na nią przygotowany i każdy 
odczuł tę stratę na swój specyficzny 
sposób. Jednak odczucia wszystkich 
ludzi na całym świecie miały jedną 
wspólną cechę - ból. Zacytowany przez 
lektora fragment testamentu: „Z możli-
wością śmierci każdy musi się liczyć. 
(...) Więc i ja liczę się z tym nieustan-
nie, powierzając ów decydujący mo-
ment Matce Chrystusa i Kościoła - 
Matce mojej nadziei” dał wszystkim 
uczestnikom apelu nadzieję. Że papież 
przeżył swoje życie świadomie i powin-
niśmy iść w jego ślad, żyjąc tak, aby 
On - patrząc na nas z Nieba - uśmie-
chał się. 

 
Sylwia Błach 

Fot. Daria Antczak 

Dnia 2 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie odbył 
się apel upamiętniający nie tylko śmierć, ale przede wszystkim życie 
naszego papieża - Jana Pawła II.  

„Pielgrzymka śladami Ojca Świętego”  



W niedzielę 20 kwietnia wystartowała I Sztafeta Trzeźwościowa Powia-
tu Gnieźnieńskiego. Trasa sztafety przebiegała przez gminę Trzemesz-
no, Witkowo, Niechanowo, Czerniejewo, Łubowo oraz miasto Gniezno.  

w intencji trzeźwości w bazylice trze-
meszeńskiej, po której odbył się miting 
otwarty dla wszystkich którym ruch 
trzeźwościowy jest bliski sercu. - Takie 
imprezy są potrzebne, by propagować 
idee trzeźwościowe jak i zdrowy styl 
życia. Chcemy pokazać, że nie jeste-
śmy zamkniętą grupą, zwłaszcza mło-
dym ludziom, którzy co nas cieszy tak 
licznie wzięli udział w sztafecie - mówił 
K. Bodda. Głównym organizatorem 
imprezy jest Trzemeszeński Klub Abs-
tynencki i Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
w Trzemesznie. Natomiast patronat 
honorowy nad sztafetą objął Związek 
Stowarzyszeń Abstynenckich w Pozna-
niu, starosta gnieźnieński i burmistrz 
MiG Trzemeszno.  

(na) 

W biegu wzięły udział oprócz człon-
ków grup abstynenckich działających 
na terenie powiatu także osoby promu-
jące zdrowy styl życia.  

Wiodącą intencją sztafety jest zwró-
cenie uwagi na problematykę trzeźwo-
ści naszego społeczeństwa, integracją 
klubów abstynenckich powiatu gnieź-
nieńskiego oraz promocją zdrowego 

stylu życia, wolnego od uzależnień - 
mówił Dariusz Jankowski, prezes Trze-
meszeńskiego Klubu Abstynenckiego 
(TKA), a zarazem główny inicjator 
sztafety. Mimo drobnego deszczu na 
starcie biegu znalazło się wielu odważ-
nych do pokonania zaplanowanej 
trasy. - Dla biegaczy przygotowaliśmy 
ciepłą herbatę, kawę, napoje , a także 
poczęstunek. Mamy zapewniony pro-
wiant dla 100 osób - zapewniał przed 
startem Kazimierz Bodda, wiceprezes 
TKA w Trzemesznie.  

Przed startem zaplanowanym na 
placu Michała Kościeszy Kosmowskiego 
w Trzemesznie, biegacze oraz organi-
zatorzy sztafety zapalili świecę w inten-
cji trzeźwości w bazylice trzemeszeń-
skiej. Podobne świece w tej samej 
intencji zapalano na trasie w kościo-
łach w Witkowie, Niechanowie, Czer-
niejewie, Pawłowie, Łubowie oraz 

w Katedrze Gnieźnieńskiej. Powodze-
nia w przedsięwzięciu życzył na starcie 
zawodnikom poseł na Sejm RP Paweł 
Arndt, a także Krzysztof Dereziński, 
burmistrz Trzemeszna. W sztafecie 
rozpoczynającej pierwszy etap biegu 
pobiegł także Zygmunt Nowaczyk, 
zastępca burmistrza grodu Kilińskiego 
oraz inicjator imprezy Dariusz Jankow-

ski. Bieg stał się okazją do nawiązania 
współpracy gmin powiatu gnieźnień-
skiego oraz promocji turystycznych 
atutów poszczególnych gmin, które 
odwiedzili uczestnicy sztafety. Pod 
szczególnymi miejscami upamiętniają-
cymi wybitne postacie powiatu złożono 
kwiaty, m.in. pod pomnikiem Jana 
Kilińskiego w Trzemesznie, pomnikiem 
poświęconym poległym za Ojczyznę 
oraz pod pomnikiem Jana Pawła II 
w Witkowie, tablicy poświęconej Józe-
fowi Wybickiemu w Niechanowie, 
pomnikiem księdza Onufrego Kopczyń-
skiego w Czerniejewie oraz przy po-
mniku Bolesława Chrobrego w Gnieź-
nie. Biegaczy w stolicy powiatu witał 
starosta powiatu gnieźnieńskiego 
Krzysztof Ostrowski oraz ksiądz kano-
nik Jan Kasprowicz. Na mecie czekał 
także ciepły posiłek.  

Sztafetę zakończyła msza święta 

Sztafeta trzeźwości  

30.04.2008r. cała społeczność Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Mielżynie wzięła udział w szczególnie odświętnej lekcji historii i pa-
triotyzmu - apelu z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod hasłem 
„Maj - rocznica pięknych serc i myśli”.  

Przebieg uroczystości miał na celu 
przybliżenie uczniom innowacyjnych 
postanowień Konstytucji, chlubnych 
postaci z dziejów naszej historii, uczuć 
miłości i patriotyzmu. Treści te, 
uczniom naszej szkoły przybliżyły 
uczennice klasy III gimnazjum: Hono-
rata Mrozińska, Agnieszka Gadzińska, 
Sandra Krause. Alicja Gadzińska recy-
towała wiersze W. Grodzieńskiej, 
F. Karpińskiego, M. Areta, W. Szym-
borskiej, J. Krasickiego. Całość uroczy-
stości dopełniły utwory: M.K. Ogińskie-
go, fragment Defilady w wykonaniu 
Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska 
Polskiego, piosenki J. Pietrzaka i ze-
społu Pod Budą. Część artystyczną 
przygotowała wraz z uczennicami 
gimnazjum G. Grzybowska. 

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w konkursie plastycznym 
pod hasłem: „Symbole narodowe - 
godło, flaga, hymn”. Prace maluchów 
można podziwiać na wystawie przy 
Kąciku Patrona. Konkurs przygotowały 

i przeprowadziły pp. Henryka Gadziń-
ska, Aleksandra Grylewicz i Barbara 
Nowakowska.  

Piątkowa uroczystość stała się 
również okazją do podsumowania 
Ogólnopolskiego Konkursu Historycz-
nego „Krąg”. Dyrektor szkoły Urszula 
Potaś wręczyła dyplomy i wyróżnienia. 
Lista laureatów Szkoły Podstawowej: 
1. Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy 

VI - Piotr Pietryga. 
2. Wyróżnienia otrzymali: Patryk Wró-

bel, Filip Kowalski, Patrycja Maj-
chrzak, Roksana Dobrychłop. 

3. Dyplomy uznania za udział otrzyma-
li: Wojciech Gadziński, Szymon 
Juchacz, Jakub Kułaga, Malwina 
Stasiak, Dominik Michalski. 

Lista laureatów Gimnazjum: 
1. Pierwsze miejsce, dyplom i nagrodę 

książkową otrzymała uczennica kl. 
III - Patrycja Gurzęda. 

2. Wyróżnienia otrzymali: Mateusz 
Kuszak, Wojciech Ziółkiewicz, Mag-
dalena Filipiak, Olga Janaszak, 
Joanna Szewczyk. 

 3. Dyplomy uznania za udział otrzy-
mali: Sandra Krause, Kamil Krawiec, 
Alicja Gadzińska, Emilia Olejniczak, 
Krzysztof Szeszycki, Błażej Nowacki, 
Dawid Starczewski, Karolina Manu-
szak, Adrian Feręc, Marta Ostymo-
wicz, Agnieszka Gadzińska, Woj-
ciech Drapiński, Honorata Mroziń-
ska, Sebastian Kowalski, Marika 
Wróbel, Agnieszka Liberkowska.  

 

Komitet Organizacyjny Ogólnopol-
skiego Konkursu „Krąg” przyznał p.p 
Beacie Bil-Gurzędzie i Romanowi Orga-
niściakowi dyplomy uznania za zaan-
gażowanie i wkład pracy w upo-
wszechnianiu wiedzy o historii Polski. 
 

 

(G.G.) 

217 lat urodzin Konstytucji 3 Maja 



Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz. U. 
z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 
2703 i Nr 281 poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 
131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 
poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 
208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz 
z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 
115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 
1280 i Nr 181, poz. 1292) Rada Miejska 
w Witkowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Uchwała określa: 
1. zasady korzystania ze stołówek szkolnych, 
2. wysokość opłat za korzystanie z posiłków 

w stołówkach szkolnych.  
 

§ 2. 
1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać 

uczniowie danej szkoły. 
2. Za zgodą dyrektora szkoły ze stołówki 

szkolnej mogą korzystać również ucznio-
wie innej szkoły prowadzonej przez Gminę 
Witkowo, nauczyciele oraz inni pracownicy 
danej szkoły. 

 

§ 3. 
1. Stołówka szkolna przygotowuje posiłki 

w zależności od potrzeb osób korzystają-
cych. 

2. O rodzajach przygotowywanych przez 
stołówkę szkolną posiłków decyduje 
dyrektor danej szkoły. 

3. Ze stołówki szkolnej można korzystać 
w systemie miesięcznym albo jednorazow-
o/doraźnie, w przypadku wystarczającej 
liczby posiłków.  

 
 

§ 4. 
1. Za posiłki spożywane przez uczniów 

w stołówce szkolnej opłata równa jest 
kosztom surowców przeznaczonych do 
sporządzenia posiłku. 

2. Opłata, o której mowa w § 4 ust. 1 wynosi 
2,70zł. 

 

§ 5. 
1. Za posiłki spożywane przez inne osoby 

opłata uwzględnia koszty surowca, koszty 
związane z wynagrodzeniem pracowników 
zatrudnionych w stołówce i składkami na 

ubezpieczenie społeczne tych pracowni-
ków i koszty związane z utrzymaniem 
stołówki. 

2. Opłata, o której mowa w § 5 ust. 1 
wynosi 6,00zł 

 

§ 6. 
1. W przypadkach uzasadnionych okoliczno-

ściami losowymi opłaty, o których mowa  
w § 4 mogą ulec obniżeniu w całości lub 
części przez okres nie dłuższy niż 3 
miesiące. 

2. O obniżeniu opłaty decyduje Burmistrz 
w drodze zarządzenia. 

 

§ 7. 
1. Opłaty, o których mowa w § 4 i § 5 są 

ustalane za posiłek oraz wnoszone mie-
sięcznie. 

2. Kwota, którą ponosi korzystający z posił-
ków stanowi iloczyn opłaty, o której 
mowa w § 4 lub § 5 oraz liczby posiłków 
w miesiącu. 

3.  Opłaty, o których mowa w § 7 ust. 1 
wnosi się z góry do piętnastego dnia 
każdego miesiąca. 

 

§ 8. 
1. Korzystający ze stołówki w systemie 

miesięcznym zobowiązany jest zgłaszać 
intendentce zamiar nie korzystania 
w danym dniu/dniach z posiłków. 

2. Nie wywiązanie się z obowiązku określo-
nego w ust. 1 powoduje konieczność 
poniesienia opłaty za posiłek. 

3. Rozliczenie opłat za posiłki następuje 
w miesiącu następnym. 

 

 § 9. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Gminy i Miasta Witkowo. 
 

§ 10. 
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacyj-
nym Gminy i Miasta Witkowo „Witkowskie 
Wiadomości Samorządowe” oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.  
 

§ 11. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Bogusław Mołodecki 

KOMUNIKAT 
Uchwała Nr XII/115/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2008r. 

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym  
wysokości opłat w szkołach prowadzonych przez Gminę Witkowo 

Sprawozdanie z działalności  Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie za 2007 Sprawozdanie z działalności  Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie za 2007 rok.rok.  

▪ odbyto spotkanie z przedstawicielami 
Policji w sprawie zabezpieczenia bezpie-
czeństwa przez funkcjonariuszy Policji 
terenów Ośrodka Wypoczynkowego 
w Skorzęcinie w czasie sezonu letniego.  

▪ uczestniczyłem w posiedzeniu Powiato-
wej Komisji ds. Bezpieczeństwa. Na 
posiedzeniu tym przedstawiłem informa-
cję dot. przygotowania Ośrodka Wypo-
czynkowego w Skorzęcinie pod kątem 
bezpieczeństwa w sezonie letnim 2007. 

▪ dokonywano analizy opłat za korzysta-
nie z obiektów w Ośrodku Wypoczynko-
wym w Skorzęcinie oraz opłat za wywóz 
nieczystości stałych . 

▪ analizowano funkcjonowanie kół zainte-
resowań działających przy OKSiR 

w Witkowie.  
odnośnie funkcjonowania Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Witko-
wie: 
▪ w czasie spotkań z Kierownikiem Zakła-

du Gospodarki Komunalnej omawiano 
bieżące funkcjonowanie zakładu.  

▪ zapoznano się z planem remontów 
budynków gminnych na 2007 r.,  

▪ omawiano sprawy związane z jakością 
usług świadczonych przez Zakład oraz 
analizowano realizację zadań inwesty-
cyjnych zleconych przez Urząd Gminy 
i Miasta. 

▪ zorganizowano spotkanie dotyczące 
funkcjonowania oczyszczalni ścieków. 
W spotkaniu wzięli udział: wykonawca, 
użytkownik, inspektor nadzoru oraz 
inwestor. 

▪ dokonano oceny utrzymania zieleni 
i analizy kosztów związanych z jej 
utrzymywaniem. 

Krzysztof Szkudlarek 
 

Ciąg dalszy sprawozdania z działalności 
Burmistrza oraz Urzędu Gminy i Miasta 
w Witkowie za rok 2007 już w następnym 
numerze „Witkowskich Wiadomości Samo-
rządowych” zapraszamy. 

 
 

W ramach bieżącej działalności Gminy 
realizowano nałożone na samorząd zada-
nia, których nie sposób wszystkich wymie-
nić. Z uwagi na obszerność spraw, który-
mi zajmowałem się osobiście i przy pomo-
cy Urzędu Gminy i Miasta wymienię naj-
ważniejsze: 
▪ przygotowywałem projekty uchwał, 

które były przedmiotem obrad sesji oraz 
materiały niezbędne do pracy Rady. 

▪ opracowałem projekty uchwał o podat-
kach i opłatach lokalnych na 2008 rok. 

▪ po dokonaniu analizy zgłoszonych przez 
Sołectwa i Zarządy Osiedlowe propozy-
cji zadań oraz w oparciu o wykonanie 
budżetu 2007 r. opracowałem i przed-
stawiłem Radzie do uchwalenia projekt 
budżetu gminy i miasta na rok 2008. 

▪ rozpatrzyłem szereg indywidualnych 
wniosków dot. m.in.: dofinansowania 
działalności różnych organizacji społecz-
nych, dzierżaw i kupna nieruchomości 
gminnych, ulg podatkowych, remontów 
budynków komunalnych, rozbudowy 
domków wypoczynkowych oraz umów 
na dzierżawę gruntów w OW w Skorzę-
cinie. 

▪ odbywałem spotkania z przewodniczą-
cymi Komisji Rady Miejskiej celem 
zapoznania i omówienia bieżących 
spraw Gminy. 

▪ organizowałem narady z dyrektorami 
placówek oświatowych i jednostek 
organizacyjnych, na których analizowa-
no między innymi ich funkcjonowanie 
i sytuację finansową . 

▪ analizowałem realizację budżetu gminy 
i miasta za 2007 r. 

 

odnośnie funkcjonowania Szkół 
i Przedszkoli: 
▪ zatwierdziłem arkusze organizacyjne 

placówek oświatowych. 
▪ organizowałem narady z dyrektorami 

placówek oświatowych, które dotyczyły 
między innymi: sytuacji finansowej 
w poszczególnych jednostkach, podziału 
środków z funduszu nagród dla nauczy-
cieli, doraźnych zastępstw, odpracowy-
wania zajęć szkolnych, dofinansowania 
zakupu podręczników oraz jednolitego 
stroju, spraw dotyczących stypendiów 
szkolnych i wynagradzania pracowników 
niepedagogicznych. 

▪ przeprowadzono konkursy na stanowi-
sko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, 
Nr 3 w Witkowie, Szkoły Podstawowej w 
Gorzykowie, Zespo łu Szkolno-

Przedszkolnego w Mielżynie oraz Przed-
szkola Miejskiego w Witkowie. 

▪ zgodnie z regulaminem określającym 
kryteria i tryb przyznawania nagród dla 
nauczycieli, przyznałem i wręczyłem 9 
nagród Burmistrza Gminy i Miasta. 

▪ uczestniczono w różnych apelach 
i uroczystościach szkolnych. 

▪ w trybie zapytania o cenę wybrano 
przewoźników dowożących i zapewnia-
jących jednocześnie opiekę uczniom 
w czasie dowozu i odwozu.  

▪ zorganizowano spotkanie nauczycieli 
wychowania fizycznego oraz prezesów 
organizacji pozarządowych w dziedzinie 
upowszechniania kultury fizycznej dzieci 
i młodzieży. 

▪ wydano 821 decyzji dotyczących sty-
pendiów szkolnych. 

▪ wydano 6 decyzji dotyczących zasiłku 
szkolnego. 

▪ wydano 25 decyzji dotyczących dofinan-
sowania pracodawcom kosztów kształ-
cenia młodocianych pracowników.  

 

odnośnie funkcjonowania Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Witko-
wie: 
▪ na bieżąco analizowano sytuację finan-

sową Ośrodka oraz omawiano sprawy 
potrzeb remontowych dotyczących OW 
w Skorzęcinie. 

▪ okresowo zapoznawano się z przebie-
giem prac związanych z przygotowa-
niem Ośrodka Wypoczynkowego do 
sezonu letniego.  

Część 1Część 1  



W dniu 7 kwietnia Komisja Rewizyj-
na zakończyła procedurę absolutoryjną 
związaną z wypracowaniem opinii na 
temat wykonania budżetu gminy 
i miasta za 2007r. Wniosek Komisji 
o udzielenie Burmistrzowi absolutorium 
z tego tytułu, został przekazany Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej - w celu 
zaopiniowania. 

W dniach od 23 do 25 kwietnia 
włącznie Komisje Rady Miejskiej na 
przedsesyjnych posiedzeniach analizo-
wały tematy, mające być przedmiotem 
obrad sesji, planowanej na dzień 29 
kwietnia br. Ponadto Komisje rozpatry-
wały inne tematy, z zakresu swojej 
działalności. 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środo-
wiska i Przestrzegania Porządku Pu-
blicznego analizowała funkcjonowanie 
składowiska nieczystości w Chłądowie, 
przedstawione przez p. Jana Dżygałę - 
Kierownika Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej. 

Komisja Finansów i Rozwoju Spo-
łeczno-Gospodarczego analizowała 
ściągalność podatków i umorzenia 
w 2007r. oraz koszty zimowego utrzy-
mania dróg. Zapoznała się również 
z sytuacją finansową w zakresie pomo-
cy społecznej udzielanej mieszkańcom 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. Informację na ten 
temat przedstawiła p. Elżbieta Jagiel-
ska - Kierownik Ośrodka. 

W dniu 29 kwietnia odbyła się XIII 
sesja Rady Miejskiej. Rada wysłuchała 
informacji Burmistrza o działalności 
międzysesyjnej, sprawozdania z dzia-
łalności Burmistrza i Urzędu Gminy 
i Miasta za 2007r. oraz sprawozdania 
z realizacji „Strategii zrównoważonego 
rozwoju Gminy i Miasta Witkowo.” 
Najważniejszym punktem sesji było 
przyjęcie przez Radę sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy i miasta za 
2007r. Rada sprawozdanie przyjęła 
i uchwałą Nr XIII/130/08 jednogłośnie 
udzieliła Burmistrzowi absolutorium 
z tego tytułu. 

Rada Miejska podjęła ponadto 
następujące uchwały: 
- uchwałę Nr XIII/119/08 zmieniającą 

uchwałę Nr XXIV/219/05 w sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości; 
- uchwałę Nr XIII/120/08 dotyczącą 
opłat za wstęp na teren Ośrodka Wy-
poczynkowego w Skorzęcinie; 
- uchwałę Nr XIII/121/08 w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu w Gorzykowie; 

- uchwałę Nr XIII/122/08 dotyczącą 
sprzedaży nieruchomości gminnych 
w Witkowie, Małachowie Wierzbiczany 
i w Małachowie Kępym; 
- uchwałę Nr XIII/123/08 dotyczącą 
inwestycji wieloletniej na budowę 
kanalizacji sanitarnej w Witkowie 
w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, 
Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, 
Wrzesińska i Ogrodowa; 
- uchwałę Nr XIII/124/08 dotyczącą 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu na budo-
wę ww. kanalizacji sanitarnej (do 
kwoty 1.800.000,-zł); 
- uchwałę Nr XIII/125/08 w sprawie 
opłat za korzystanie z kortów teniso-
wych w Witkowie; 
- uchwałę Nr XIII/126/08 dotyczącą 
źródeł dochodów własnych i ich prze-
znaczenia w jednostkach budżetowych 
gminy; 
- uchwałę Nr XIII/127/08 w sprawie 
dotacji na prace remontowe przy 
kościele p.w. Wszystkich Świętych 
w Mielżynie, wpisanym do rejestru 
zabytków; 
- uchwałę Nr XIII/128/08 dotyczącą 
udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Gnieźnieńskiemu na budowę 
chodnika przy drodze powiatowej 
w Witkówku i przy ul. Wrzesińskiej 
w Witkowie; 
- uchwałę Nr XIII/129/08 zmieniającą 
budżet gminy i miasta na 2008r. 
Rada Miejska ponadto wyraziła pozy-
tywną opinię dotyczącą obciążenia 
nieruchomości w Ośrodku Wypoczyn-
kowym w Skorzęcinie użytkowaniem. 
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowa-
na jest na dzień 27 czerwca 2008r. 
 

(B.R.M.) 

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie 

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2007r.  

na sprzedaż praw majątkowych do nakładów 
budowlanych w postaci siedmiu domków 
letniskowych w zabudowie szeregowej 
i hangaru, posadowionych na gruncie Gminy 
Witkowo w Ośrodku Wypoczynkowym 
w Skorzęcinie, na działkach oznaczonych 
nr geodezyjnymi 157, 155/2 i 154 
 
Gmina Witkowo wystawia do przetargu: 
Prawa majątkowe do nakładów na działce 
nr 157 
domek nr 1  
(pierwszy od bocznej alei komunikacyjnej) 
pow. użytkowa -22,50 m2  
cena wywoławcza: 45.000,00 zł 
wadium: 4.000,00 zł 
domek nr 2  
 pow. użytkowa - 22,60 m2  
 cena wywoławcza: 44.000,00 zł 
wadium: 4.000,00 zł 
domek nr 3 
 pow. użytkowa - 22,60 m2  
 cena wywoławcza: 44.000,00 zł 
wadium: 4.000,00 zł 
domek nr 4 
 powierzchnia użytkowa - 45,20 m2 
cena wywoławcza:85.000,00 zł 
wadium: 8.000,00 zł 
 
Prawa majątkowe do nakładów na działce 
nr 155/2 
domek nr 1  
(pierwszy od bocznej alei komunikacyjnej) 
▪ pow. użytkowa -23,90 m2  
▪ cena wywoławcza: 36.000,00 zł 
▪ wadium: 3.000,00 zł 
domek nr 2  
▪ pow. użytkowa - 23,90 m2  
▪ cena wywoławcza: 34.000,00 zł 
▪ wadium: 3.000,00 zł 
domek nr 3 
▪ pow. użytkowa - 23,90 m2  
▪ cena wywoławcza: 34.000,00 zł 
▪ wadium: 3.000,00 zł 
 
Prawa majątkowe do nakładów na działce 
nr 154 
hangar przy plaży  
▪ pow. użytkowa - 65,60 m2  
▪ cena wywoławcza: 90.000,00 zł 
▪ wadium: 9.000,00 zł 
 

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, 
jawnie 28 maja 2008r. o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 
w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1 
w sali nr 1. 

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. 
Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 28 maja 
2008r. o godz. 14.30, a pisemnie o wyniku 
przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni 
w ciągu 3 dni od zamknięcia.  
 

Warunkiem udziału w przetargu jest złoże-
nie oferty i wpłata wadium na wybrany 
domek z podaniem numeru domku i numeru 
działki na której jest położony, na konto 
Gminy nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 
0008 do dnia składania ofert tj: do godz. 
10.00 dnia 28 maja 2008r. 
(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli 
zrealizowane przelewem wpłynęło 
w wyznaczonym terminie na rachunek 
Gminy Witkowo) 

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty 
cenowej na więcej niż jeden domek, pod 
warunkiem uiszczenia wadium na każdy 
domek, którego propozycja cenowa dotyczy. 
 

Oferta powinna zawierać: 
▪ dane oferenta (imię i nazwisko, ew. 

nazwa i siedziba firmy - organ reprezentu-
jący, adres, nr telefonu), oraz pełnomoc-
nictwo osoby działającej w jego imieniu 
wraz z podpisami osób uprawnionych do 
działania w jego imieniu, jeżeli pełnomoc-
nik został ustanowiony. 

▪ datę sporządzenia oferty i oświadczenie 
oferenta o zapoznaniu się z warunkami 
sprzedaży, stanem prawnym oraz tech-
nicznym w/w nakładów (domków) 
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń; (druk 
oświadczenia można pobrać w siedzibie 
urzędu, pok. nr 15 i 16) 

▪ oferowaną cenę zakupu w kwocie nie 
niższej niż cena wywoławcza 

▪ kserokopie dowodu wpłaty wadium;  

▪ zobowiązanie oferenta do zawarcia umo-
wy kupna w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia wyniku przetargu. 

▪ zobowiązanie oferenta do wpłacenia ceny 
kupna najpóźniej w dniu podpisania 
umowy 

▪ oświadczenie oferenta, że zapoznał się 
z regulaminem przetargu oraz przyjmuje 
podane w nim warunki bez zastrzeżeń 
(druk można pobrać w tut. urzędzie, pok. 
nr 15 i 16) 

▪ numer konta bankowego, na które należy 
zwrócić wadium 

 
Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu 

Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieź-
nieńskiej 1 pok. nr 21 (sekretariat) lub 
przesłać listem poleconym z dopiskiem 
„przetarg domki OW Skorzęcin”, na adres 
Urząd Gminy i Miasta ul. Gnieźnieńska 1, 62-
230 Witkowo w terminie do dnia 28 maja 
2008r. do godziny 10.00. 
 

Wadium wpłacone przez uczestnika prze-
targu, który wygrał zaliczone zostanie na 
poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zosta-
ną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni na 
wskazane w ofercie konto bankowe. 

Wadium oferenta, który wygrał przetarg, 
a nie przystąpi do podpisania umowy 
o nabycie praw majątkowych do ww. nakła-
dów budowlanych w terminie 14 dni od 
zamknięcia przetargu, bądź nie wpłaci pełnej 
kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi 
na rzecz Gminy Witkowo. 

 
Regulamin przetargu dostępny w siedzibie 

Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, pok. nr 
15 i 16 oraz na stronie internetowej 
www.bip.witkowo.pl oraz www.witkowo.pl  

Bliższych informacji o przetargu udziela 
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie pok. Nr 15 
lub 16 lub pod nr telefonu 061 477-81-94, 
wew. 13 lub 14 w godz. 8.00-15.30 
Przedmiot przetargu można obejrzeć po 
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu termi-
nu z kierownikiem Ośrodka w Skorzęcinie 
pod nr telefonu (061 477-02-77) w terminie 
od 19 do 23 maja 2008r.  
 

Organizator zastrzega sobie prawo odwoła-
nia przetargu lub jego unieważnienia 
w przypadku zaistnienia uzasadnionych 
prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

 
(A.F.) 

KOMUNIKAT 
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY) 
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▪ 5 maja  Eugeniusz Czaplicki  
▪ 12 maja  Zenon Mietlicki 
▪ 19 maja  Tomasz Deskowski 
▪  26 maja  Grzegorz Kaźmierczak  

Przewodniczący Rady Miejskiej 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. 

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie   
maj 2008r.maj 2008r.  

 

1. Komisja Rewizyjna 12 maja (poniedziałek) godz. 9:30 

2. Komisja Finansów... 19 maja (poniedziałek) godz. 9:00 

3. Komisja Szkolnictwa... 20 maja (wtorek) godz. 10:00 

4. Komisja Rolnictwa... 26 maja (poniedziałek) godz. 9:00 

5. Komisja Rolnictwa... 30 maja (piątek) godz. 9:00.  

Terminarz posiedzeń Terminarz posiedzeń   
maj 2008r.maj 2008r.  

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta 
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie 

w dniu 29.04.2008r.  

WYWIESZONY  ZOSTAŁ  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI , POŁOŻO-
NYCH  W  OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM  

W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONYCH  DO  WYDZIERŻAWIENIA 
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.  

  
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych informuje, że od dnia 1 kwietnia 

2008r. w każdy wtorek od godz. 16.00 - 18.00 i czwar-

tek od godz. 13.00 - 15.00 w Budynku Oświatowym 

przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie (I piętro 

- gabinet pielęgniarki) można skorzystać z pomocy psycho-

loga. 

Ogłoszenie 

KOMUNIKATKOMUNIKAT  
o zapobieganiu wytruciu pszczóło zapobieganiu wytruciu pszczół  

 
W związku z przystąpieniem przez rolników do wykonywania zabie-

gów ochrony roślin w uprawach polowych i sadach /zwalczanie chorób, 
szkodników i chwastów/ Urząd Gminy i Miasta w Witkowie przypomina, 
że wykonywać zabiegi może tylko osoba przeszkolona i posiadająca 
ważne zaświadczenie o stosowaniu środków ochrony roślin sprzętem 
naziemnym. Zabiegi należy wykonywać technicznie sprawnymi opryski-
waczami, z ważnym przeglądem, a osoba wykonująca, zobowiązana 
jest do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów, wg obowiązu-
jącego wzoru. 

Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z obowiązującymi 
zasadami, ściśle przestrzegać dawek, terminów i sposobów stosowania 
środków, stosować je zgodnie z instrukcją, znajdującą się na opakowa-
niach i przepisami BHP. 

W celu uniknięcia wytrucia pszczół oprysków nie należy wykonywać 
na uprawach i w sadach w fazie kwitnienia i w ciągu dnia. Na uprawach 
z kwitnącymi roślinami i w sąsiedztwie plantacji kwitnących (również 
sady i uprawy z kwitnącymi chwastami), zabiegi można wykonywać 
tylko poza godzinami oblotu pszczół, preparatami o krótkim okresie 
prewencji. 

O fakcie wykonywania zabiegów należy  
powiadomić właścicieli pasiek pszczelich 
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