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„Trzeci Maja wielkie święto …”

„Trzeci Maja wielkie święto …”
Dzień ten został uznany za święto już 5 maja 1791 roku na pamiątkę
uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza
konstytucja w Europie, a druga na świecie (po amerykańskiej). Po
odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3 maja ponownie został uznany za
święto państwowe na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku.

Witkowo

Krzysztof

Szkudlarek,

w którym przypomniał historię
wydarzeń sprzed lat. Przy dźwiękach
werbli licznie przybyłe delegacje

Od 1946 roku świętowanie tego dnia

Na

zakończenie

uroczystości

Burmistrz GiM Krzysztof Szkudlarek

Pomniku Powstańców Wielkopolskich.

było zakazane przez władze, aż do

W uroczystości tej uczestniczyły

roku 1990, kiedy to 6 kwietnia Sejm

w ł adze

ponownie je przywrócił. 3 maja 2009r.

przedstawiciele zakładów pracy,

s amor z ądowe ,

ks ię ż a,

witkowianie podobnie jak mieszkańcy

organizacji pozarządowych, szkół,

całej Polski, zebrali się, by wspólnie

poczty

świętować 218 rocznicę doniosłego

Honorowa

wydarzenia, jakim było uchwalenie

w

Konstytucji 3 Maja.

z Gimnazjum w Witkowie, a także

Uroczystość rozpoczęła się mszą

w wykonaniu którego usłyszeliśmy
krótki koncert pieśni patriotycznych.

sztandarowe,
33.

Powidzu,

Kompania

Bazy

Lotniczej

grupa

harcerzy

złożyły pod pomnikiem wiązanki

serdecznie podziękował wszystkim za

kwiatów. Następnie w programie

przybycie i za udział w uroczystości,

artystycznym „Żeby Polska była

a prowadzący uroczystość uczeń SP nr.

Polską” zaprezentowali się uczniowie

3 Dawid Parzęczewski zaprosił

ze Szkoły Podstawowej nr 3 w

wszystkich do Sali Historii do

osoby, które przyszły z potrzeby serca.

świętą o godzinie 10.30, po której

Okolicznościowe

odbyło się spotkanie patriotyczne przy

wygłosił Burmistrz Gminy i Miasta

przemówienie

słowa

obejrzenia wystawy „Witkowo Wczoraj

pamiętnych artykułów Konstytucji,

Witkowie.

Zabrzmiały

i Dzisiaj”. Cieszy fakt, że mimo kilku

a wiersze i piosenki wprowadziły

wolnych dni i pięknej pogody

w

zachęcającej do wypoczynku, tak

podniosły

nastrój.

Autorzy

scenariusza pragnęli przypomnieć,

wiele

jaką wielką wartość stanowi wolna

uczestniczenia w patriotycznym

osób

czuło

potrzebę

i sprawiedliwie rządzona Ojczyzna.

spotkaniu.

Spotkanie uświetnił również występ
Zespołu Śpiewaczego „MY MŁODZI”,

(A.J, B.R.)

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie międzysesyjnym od 30 marca do 23 kwietnia 2009 r.
,uczestniczyłem w zjeździe wójtów, burmistrzów,

,w dniu 8 kwietnia br. Przeprowadzono bezpłatne

prezydentów miast oraz starostów z Wielkopolski,

badania mammograficzne dla kobiet z terenu

który odbył się w Rosnówku. Zjazd zorganizowany

Gminy i Miasta z przedziału wiekowego 50-69 lat.

został przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia

Z badań skorzystały 62 osoby.

i Studiów Samorządowych. Podczas Zjazdu były
przedstawione tematy dofinansowań projektów
unijnych.

Informacja

o

obligacjach

samorządowych. Prezentacja Stowarzyszenia

,uczestniczono

Podstawowej w Gorzykowie.
,złożono do MEN wniosek o zwiększenie części

w Finale Konkursu Wiedzy

o Powiecie Gnieźnieńskim, który odbył się
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.
,zorganizowano

rok szkolny 2009/2010.
,uczestniczono w sprawdzianie klasy VI w Szkole

spotkanie z Przewodniczącymi

AISE-c na temat międzynarodowego programu

Komisji Rady Miejskiej w celu omówienia tematów

wymiany praktyk. Ponadto omówiono zagadnienia

sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy.

oświatowej

subwencji

ogólnej

z

tytułu

dofinansowania remontów bieżących dla Szkoły
Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3
w Witkowie.
,uczestniczono

w spotkaniu szkoleniowym

zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty

dotyczące komunikacji z klientem w administracji.

,wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.

w Poznaniu w związku z wprowadzonymi zmianami

,uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym realizacji

,zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski

w prawie oświatowym.

gazyfikacji w Gminie Witkowo. Ustaliłem spotkanie

zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych

informacyjne z mieszkańcami Miasta i Gminy

Komisji Rady Miejskiej.

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania

w obszarze I etapu realizacji inwestycji, które

Problemów Alkoholowych:

odbędzie się 29 kwietnia 2009 r. w sali OSP

Z zakresu obrotu nieruchomościami:

w Witkowie. Na spotkaniu tym omówiony został

,podpisałem

także temat uroczystego zapalenia znicza

z

Powiatem

,dokonano wyboru oferty na organizację półkolonii

Gnieźnieńskim

porozumienie o partnerstwie w realizacji projektu

gazowego. Ustalono termin na dzień 18 czerwca

pod nazwą „Zintegrowany system informacji

2009 r.

wirtualnej - szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie

,brałem udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Gnieźnieńskim”. Projekt zakłada między innymi

Wspólników Zarządu Spółki Oświetlenie Uliczne

utworzenie sieci tablic informacyjnych i rzeźb

i Drogowe w Kaliszu. Tematem spotkania były

drewnianych oraz innych elementów małej

sprawy podwyższenia kapitału zakładowego.
,zorganizowałem

spotkanie z firmą EKO ze

Strzałkowa oraz Zakładem Gospodarki Komunalnej

dla 20 uczniów spotkania

weekendowe mające na celu promowanie
zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności

Witkowo

samoświadomości.

polega

na

użyczeniu

terenów

stanowiących własność Gminy Witkowo - działek

gminy.

gdzie zostaną posadowione dwie tablice

,uczestniczyłem

,zorganizowano

interpersonalnych

położonych w Witkowie i Małachowie Złych Miejsc,

udział w Zgromadzeniu Członków

urządzenia zabawowe na teren

strzelnicy przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie.

architektury wzdłuż szlaków turystycznych

w Witkowie. Celem spotkania było omówienie

Stowarzyszenia „Światowid” w Łubowie.

kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
,zakupiono

w Powiecie Gnieźnieńskim. Partnerstwo Gminy

sprawy selektywnej zbiórki odpadów na naszym
,wziąłem

dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
,wysłano do 5 oferentów zapytanie na organizację

,dofinansowano

oraz

zwiększanie

konkursy organizowane przez

Bibliotekę Publiczną w Witkowie.
,dokonano analizy wniosków i przyznano środki

informacyjne i jedna drewniana rzeźba. Powiat

finansowe

Gnieźnieński ubiega się o dofinansowanie projektu

oświatowym na realizację zadań w ramach

poszczególnym

placówkom

w rozmowach z Wojskową

przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Administracją Mieszkań w sprawach opłat, jakie

Regionalnego w Ramach działania: Turystyka

Problemów Alkoholowych.

winna ponosić Gmina za mieszkania osób

Wielkopolskiego

w stosunku do których Sąd zasądził mieszkania

Operacyjnego na lata 2007-2013.

socjalne.

,wydałem

,zorganizowałem spotkanie producentów rolnych

z naszego ternu z przedstawicielami: TUW
„CONCORDIA”, przedstawicielami KRUS- ze Słupcy

Regionalnego

Programu
Z imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych

3 decyzje zatwierdzające podziały

nieruchomości położone na terenie gminy i miasta
w

Witkowie,

stanowiące

własność

osób

zorganizowano i dofinansowano:
,Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych oraz

Gimnazjów z terenu Gminy i Miasta w piłce nożnej
oraz w 4 -boju LA.

prywatnych.

,dofinansowano Otwarte Mistrzostwa Amatorów

oraz przedstawicielami Powiatowej Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Z zakresu rolnictwa:

w tenisie stołowym , które odbędą się 25 kwietnia

z Gniezna. W czasie tego spotkania poruszono

,na

br. w hali sportowej w Gimnazjum w Witkowie.

wniosek firmy KRUSZGEO Wielkopolskie

temat obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych

Kopalnie Spółka z o. o. w Poznaniu wydano

z uwzględnieniem dofinansowania z budżetu

pozytywną

państwa, przedstawiono proponowane zmiany

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

decyzję

o

środowiskowych

,d o f i n a n s o w a n o

Spartakiadę

Sportowo-

Rekreacyjną z okazji „Światowego Dnia Inwalidy”.
,rozliczono kwartalną dotację celową udzieloną

w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników

polegającego na eksploatacji złoża kruszywa

OK,SiR w Witkowie na prowadzenie sekcji

oraz informacje o dopłatach bezpośrednich

naturalnego

s por tow ych

i zmianach w Programie Rozwoju Obszarów

w miejscowości Ćwierdzin.

Wiejskich.
,wspólnie

Ćwierdzin

KR,

położonego

,dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów (89

z Przewodniczącym Rady Miejskiej,

w

s z koł ach

pods taw ow ych

i gimnazjach z terenu gminy i miasta oraz GKS

szt.): w ulicach: Gnieźnieńska, ul. Czerniejewska -

„Vitcovia”.
,uczestniczono w otwarciu w XXI Turnieju Piłki

Księdzem Proboszczem i młodzieżą szkolną

plac zabaw, Osiedle - plac zabaw, ul. Żwirki

Siatkowej Pracowników Oświaty, który odbył się

witaliśmy na naszym terenie III Sztafetę Biegu

i Wigury, przy targowisku miejskim, ul. Poznańska -

kwietnia br. w hali sportowej.

Papieskiego. Przy Pomniku naszego Papieża - Jana

Ogród Jordanowski, park przy ul. Wrzesińskiej

Pawła II wspólnie zapaliliśmy znicze i złożyliśmy

i okolice stadionu oraz w miejscowości Gorzykowo.

W ramach współpracy samorządu gminnego

kwiaty. Tegoroczna sztafeta odbyła się na trasie

,dostarczono do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie

z organizacjami pozarządowymi działającymi

Licheń - Sulęcin. Na naszym terenie towarzyszyli

2 bezdomne psy z terenu gminy Witkowo: jeden ze

na terenie gminy i miasta dofinansowano

jej uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2

Skorzęcina i jeden z Wiekowa.

między innymi:
,wyjazd gminnej reprezentacji w piłkę siatkową oraz

i z Gimnazjum w Witkowie .
,zorganizowaliśmy po raz VI Wielkanocny Turniej

klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy
i miasta Witkowo. Wszystkie szkoły biorące udział

Z zakresu oświaty:

użyczono halę sportową na rozgrywki X Edycji

,zorganizowałem

Powiatowej Ligi Siatkowej.

naradę z dyrektorami szkół

i przedszkoli, podczas której m.in. dokonano

,zakupiono sprzęt sportowy, stroje sportowe i siatki

w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz

analizy sytuacji szkół w związku z reformą oświaty

na bramki do piłki nożnej dla Sołectw Gaj

sprzęt edukacyjno-sportowo-rekreacyjny, a każdy

o ra z

i Ruchocinek,

z uczestników pamiątkowy medal.

i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół na

omówiono

s p raw y

ko n s t r u o wa n i a

c.d. str. 4

c.d. ze str. 3
,s f i n a n s o w a n o

2007-2013 złożyłem wniosek o dofinansowanie

19.172,54zł. brutto.
przejazd

uczniów

szkół

remontu 6 świetlic wiejskich w miejscowościach:

podstawowych na zawody lekkoatletyczne

Prace i dostawy:

Chłądowo, Jaworowo, Małachowo Złych Miejsc,

w ramach „Czwartki LA”

,w ramach rejkojmi na boisku sportowym przy

Ruchocin, Ruchocinek, Wiekowo. Wysokość

,dofinansowano wyjazd Koła Hafciarskiego „Róże”

ul. Czerniejewskiej dokonano przebudowy

pomocy na realizację projektu wynosi 500 000,00

działającego przy Polskim Związku Emerytów,

drenażu.

zł.

Rencistów i Inwalidów w Witkowie na Wielkanocny

,wykonano

Targ w Łubowie.
,dofinansowano

wycinkę zakrzaczeń przy drodze

gminnej w Gaju, wykonawcą była Spółdzielnia
wyjazd członków Związku

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Witkowie do miejsc pamięci narodowej na
terenie Gminy i Miasta.

wartość

planowanego

,
- trwa przygotowywanie wniosku aplikacyjnego oraz

pozostałych dokumentów, dotyczących projektu

Kółek Rolniczych,
,zamontowano

Całkowita

przedsięwzięcia to kwota ok. 1.150.000,00 zł.

nowe

wiaty

przystankowe

w miejscowościach Małachowo Złych Miejsc - 2

Rewitalizacji

Ośrodka

Wypoczynkowego

w Skorzęcinie w ramach działania 6.1 „Turystyka”

szt., Mąkownica, Ruchocin, Królewiec, Ćwierdzin,

Wielkopolskiego

Sokołowo, Chłądowo, wykonawcą była spółka

Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie

Regionalnego

Programu

Z zakresu infrastruktury:

BUDOTECHNIKA z Pilchowic, oraz zamontowano

obejmuje m.in. renowację mola, przebudowę

Przeprowadzono przetargi nieograniczone

wyremontowaną wiatę w Ćwierdzinie, wykonawcą

boisk, urządzenie placów zabaw, przebudowę

oraz dokonano zapytania o cenę i tak:

był ZGK z Witkowa.

,o g ł o s i ł e m

przetarg

n i e o g ra n i c z o ny

nawierzchni ciągów pieszo-jednych, sieci

na

oświetlenia oraz remont obiektów małej

modernizację dróg w miejscowościach Chłądowo,

Z zakresu planowania i zagospodarowania

architektury. Całkowita wartość zadania to kwota

Strzyżewo Witkowskie, Dębina gm. Witkowo. Na

przestrzennego:

5,6 mln zł. Kwota dofinansowania stanowi 65%

przetarg złożono cztery oferty. Obecnie trwa

Trwa procedura opracowania:

kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostała

procedura przetargowa.

,zmiany

kwota na realizację w/w przedsięwzięcia pochodzić

,o g ł o s i ł e m

przetarg

n i e o g ra n i c z o ny

na

modernizację ulicy Radosnej, Pogodnej, Łąkowej

studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

Gminy

Witkowo, obejmująca obszar całej gminy

i bocznej ul. Brzozowej wraz z budową parkingów

tj. 18.440 ha,

przy ul. Płk. Hynka i Czerniejewskiej w Witkowie.

,m i e j s c o w e g o

będzie z środków własnych gminy. Termin realizacji
lata 2009-2010.
,trwa przygotowywanie wniosku aplikacyjnego oraz

zagospodarowania

pozostałych dokumentów, dotyczących budowy

Złożono trzy oferty. Obecnie trwa procedura

przestrzennego w Ćwierdzinie, z przeznaczeniem

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach

przetargowa.

pod drogę dojazdową do terenów eksploatacji

Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo,

kruszywa

Małachowo

,ogłosiłem przetarg nieograniczony na wywóz

nieczystości stałych z Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie. Wpłynęła 1 oferta. Obecnie trwa
procedura przetargowa.

,m i e j s c o w e g o

planu

planu

zagospodarowania

Kępe,

w

ramach

działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności

przestrzennego w Witkowie z przeznaczeniem pod

wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich

budownictwo mieszkaniowo-usługowe o łącznej

na lata 2007-2013. Całkowity koszt zadania to

,wysłałem zapytanie o cenę do 6 firm na dostawę

powierzchni ca 25,0 ha. W maju projekty

kwota ca 9,5 mln zł. Termin realizacji lata 2010-

materiałów budowlanych-kostki brukowej,

miejscowych planów zostaną wyłożone do

2011. Kwota dofinansowania stanowi 75%

krawężników i obrzeży.

publicznego wglądu.

kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 4
mln zł. Pozostała kwota na realizację w/w

Inwestycje w trakcie realizacji:

Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł

przedsięwzięcia pochodzić będzie z środków

,trwają

finansowych:

własnych gminy.

prace przy modernizacji budynku

komunalnego w Ruchocinku, Wykonawcą jest
firma budowlana „Anbud”, ze Strzałkowa.
,trwają

,w ramach działania 3.4 Odnowa i Rozwój Wsi

Krzysztof Szkudlarek

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

prace przy budowie sieci kanalizacji

sanitarnej z przykanalikami w ul. Strzałkowska,
Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna,
Wrzesińska,

Ogrodowa.

Wykonawcą

jest

przedsiębiorstwo Roboty Ziemne i Instalacyjne

Spotkanie informacyjne dla producentów rolnych
Z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta w dniu 3 kwietnia 2009 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Witkowie odbyło się spotkanie informacyjne dla producentów rolnych z terenu Gminy i Miasta Witkowo.

Z. i S. Jakubowscy z Drzewc.
związane

,wznowiono prace związane z zagospodarowaniem

z

ustawą

o

ubezpieczeniach

obowiązkowych dotowanych przez Skarb Państwa

terenu Parku Miejskiego, przy ul. Park Kościuszki

dotyczących upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

i Stary Rynek w Witkowie, Wykonawcą jest Zakład

Ponadto zebrani zostali zapoznani z zakresem

Usługowo-Handlowy Zieleni „WIOSNA” z Wrześni.

ubezpieczeń, czasem ich trwania i zakresem
odpowiedzialności.

Zapytania ofertowe:
,rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na remont

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Słupcy

cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na

przedstawiła informację na temat planowanych

terenie Gminy i Miasta Witkowo, wybrano ofertę

zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych dla

firmy ZAKŁAD DROGOWY, W. Lewandowski

rolników.

z m. Psary Małe za kwotę 54,90zł. brutto/m2.
,wysłano zapytanie ofertowe na rozbudowę sieci

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ul. Pogodnej w Witkowie,
,wysłano zapytanie ofertowe na transport płyt

drogowych z Witkowa do Skorzęcina wraz z ich
ułożeniem.
,wysłano zapytanie ofertowe na wymianę stolarki

okiennej w budynku pokoszarowym nr 4
w Ruchocinku. Wpłynęło 6 ofert. Wybrano ofertę
P.P.H.U. „ERA-SZKŁO” ze Żnina za kwotę

(A.K.)

W czasie spotkania zebrani zapoznali się z informacją
Kierownika

Biura

Po w i a t o w e g o

Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie
na temat bieżącego funkcjonowania Agencji,
możliwości uzyskania dopłat bezpośrednich oraz
zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności
na 2009 r.
Pan Krzysztof Tamioła omówił zmiany w PROW-ie
i w płatnościach obszarowych.
Przedstawiciel

Towarzystwa

Ubezpieczeń

Wzajemnych „CONCORDIA” Polska omówił sprawy

Piętnaste absolutorium burmistrza

II Sztafeta Trzeźwościowa Powiatu Gnieźnieńskiego

Radni po dokonaniu szczegółowej analizy i wysłuchaniu sprawozdania

W dniu 10 maja 2009 roku przez teren Gminy i Miasta Witkowo biegła

złożonego przez burmistrza udzielili jednogłośnie absolutorium

trasa „II Sztafety Trzeźwościowej Powiatu Gnieźnieńskiego”, której

Krzysztofowi Szkudlarkowi, burmistrzowi gminy i miasta Witkowo.

współorganizatorem

Pozytywną opinię wydała także

przykładem

gospodarności,
i

Obrachunkowa w Poznaniu, która nie

przewodniczący. Bogusław Mołodecki

-

Powiatu

dodał

miała żadnych zastrzeżeń co do

podziękował za wieloletnią współpracę
życząc wielu dobrych pomysłów na

rok. - Takim faktem może poszczycić

rzecz lokalnej społeczności i poczucia

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo
rzesza

dobrze wypełnionej misji. Krzysztof

samorządowców, którzy poprzez

Szkudlarek dziękując za udzielone

dobrą współpracę i zaufanie społeczne

absolutorium zaznaczył, że ma

pełnią trudy służby publicznej. Cały

zaszczyt i przyjemność pracować

ten czas Pana pracy charakteryzuje się

z większością radnych od początku

podejmowaniem

kadencji. Podkreślił jak duże znaczenie

różnorodnych,

Gminy

aktywności

przedsiębiorczości

wykonanego budżetu za poprzedni

nieliczna

innymi

wielkopolskiej

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej

tylko

między

Gnieźnieńskiego.
jest

Witkowa oraz Regionalna Izba

się

były

bardzo ważnych, niejednokrotnie

dla podejmowanych decyzji ma

trudnych decyzji, które wymagają

tworzenie

wzajemnego zrozumienia, życzliwości

z

dobrego

samorządem.

-

Sztafeta rozpoczęła swój bieg

uczestnicy sztafety w Kościele zapalili

w Trzemesznie, a finał i zakończenie

świecę w intencji trzeźwości oraz

odbyło się w hali sportowej II LO

Jubileuszu 35 - lecia Ruchu AA

w Gnieźnie.

w Polsce. Sztafetę wspierała Komenda

W Witkowie sztafetę przywitał

Powiatowa Policji w Gnieźnie w ramach

Burmistrz Gminy i Miasta Krzysztof

akcji „ W drogę bez promili”, której

Szkudlarek, jego zastępca Marian

patronował także Ks. Arcybiskup Józef

zespołu

Gdyby

nie

Gadziński oraz Proboszcz miejscowej

Muszyński. Na terenie Gminy Witkowo

parafii Ksiądz Stanisław Goc. Przy

sztafecie towarzyszyli uczniowie wraz

Pomniku Powstańców Wielkopolskich

z opiekunami ze Szkoły Podstawowej

oraz przy Pomniku Jana Pawła II,

nr. 2 i z Gimnazjum w Witkowie.

wspólnie złożono wiązanki kwiatów
i

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Witkowie
i gotowości do współdziałania -

zrozumienie

w imieniu radnych gratulacje przekazał

niejednokrotnie nie podejmowałbym

Bogusław Mołodecki, Przewodniczący

tak odważnych decyzji i nie miałbym

i

zgoda,

to

Rady Miejskiej w Witkowie. - Pana

pełnej satysfakcji z ich wykonania.

działania zaowocowały osiągnięciami,

Zależy nam na dobru naszych

które na stałe wpisały się w obraz

mieszkańców - powiedział m.in.

i historię Gminy i Miasta Witkowo.

burmistrz.

Całokształt pańskich działań i dokonań

(na)

zapalono

znicze.

Następnie

(M.L.)

Majowe Święto w Gimnazjum
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja wpisała się na stałe w kalendarz
uroczystości w naszym gimnazjum. Tego dnia cała społeczność
uczniowska spotyka się na uroczystym apelu, przygotowywanym przez
nauczycieli humanistów i uczniów.

Że nam wolność przywróciła.

w nauce. Do grona Stypendystów

Wiwat, krzyczcie wszystkie stany,

należą:

Niech nam żyje król kochany!
Wiwat Sejm i naród cały!

W tym roku szkolnym artyści pod

Hartowny w łzach lud
Gdzie echo przeszłości jak złota pieśń drga.

Bekas, Teresy Szkudlarek przedstawili

To wszystko, to wszystko , ojczyzna ma!

program artystyczny pt. „Trzeci Maja”,

Te słowa poety i pieśń „Święta

który przeniósł wszystkich w radosny,

miłości kochanej ojczyzny” rozpoczęły

p e ł ny

wędrówkę

nadziei,

ko n s ty t u c y j n e j

po

kartach

d,

Kubasiak kl. III c, Dawid Borys kl. II d,

„oknem ku przyszłości”. Z tej wielkiej

Kozłowska kl. II c, Anna Deska kl. III a,

spuścizny czerpiemy naukę do dziś.

Tomasz Makowski kl. III c, Zuzanna

Młodzi artyści w kolejnych utworach

Świniarska kl. III c, Marcin Zamiar kl.

poetyckich i piosenkach wyrażali

III c, Adrian Ziółkowski kl. III g,

szacunek do historii, swoją miłość do

Paulina Marczak kl. I b.
Stypendia Naukowe i gratulacje dla

historii

Program artystyczny zakończył się

rodziców wręczał gość uroczystości

przesłaniem do wszystkich młodych

pan Krzysztof Szkudlarek, Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo oraz pan

Nie wstydź się mówić - serce

Marian

dla nich to nadmiar patosu

gimnazjum.

Nie wstydź się mówić - Polska

Na

pewno

patriotycznego,

podkreśleniem
wzruszającego

nastroju uroczystości był układ

atmosfery wiek XVIII, a także

„wiekopomnego Maja Trzeciego”.

przypomniał młodzieży o tym, że

Artyści w scence przedstawili twórców

nadrzędną wartością w życiu każdego

Konstytucji i najważniejsze jej treści,

Polaka jest Ojczyzna.

podkreślając w słowach zasługi tego

Gdzie siedzi od wieków

III

Dominika Tubacka kl. I e, Jagoda

Jeśli to sens twego losu.

chlubnego dokumentu.
Zgoda Sejmu to sprawiła,

kl.

Stał on się bowiem symbolem nie

Polaków:

Ojczyzna ma droga, to każdy nasz gród,

Sych

tylko wolnej Polski, ale Europy i świata,

ojczystego kraju.

kierunkiem Teresy Szczerby, Arlety

Aleksandra

Małgorzata Janicka kl. III b, Kamila

Łukowski,

Dyrektor

Nasi uczniowie podczas apelu
otrzymali także nagrody książkowe,
dyplomy i wyróżnienia w konkursach
przedmiotowych

-

z

języka

niemieckiego, z języka angielskiego,

taneczny z biało - czerwonymi

z historii (Ogólnopolski Konkurs

wstążkami, a także scenografia -

Historyczny „Krąg”) i z matematyki

portrety twórców Konstytucji 3 Maja,

(Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

wyeksponowane na sztalugach.

KANGUR).

Świętu szkolnemu Konstytucji 3 Maja

Dzień 30 kwietnia 2009r. (tego dnia

towarzyszyło wręczenia Stypendium

odbył się uroczysty apel) stał się więc

Naukowego Burmistrza Gminy i Miasta

jednym z najradośniejszych dni

Witkowo. Otrzymało je 12 uczniów,

w naszej szkole. NIECH ŻYJE TRZECI

którzy w I semestrze roku szkolnego

MAJA!

2008/2009 osiągnęli wysokie wyniki

(T.SZK.)

Mistrzostwa Amatorów Gminy w tenisie stołowym

Dzień Samorządności w Szkole Podstawowej nr 3

W dniu 25 kwietnia 2009 roku w hali sportowej w Gimnazjum w Witkowie

20 marca w naszej szkole przywitaliśmy wiosnę. Tradycyjnie był to
zarazem Dzień Samorządności. Przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego miała okazję poczuć na swoich barkach obowiązki, jakie
na co dzień sprawuje dyrektor szkoły.

odbyły się Mistrzostwa Amatorów Gminy w Tenisie Stołowym.

Głównym celem imprezy, która na

kategorii wystartowało 22 zawodników

stałe weszła do Gminnego Kalendarza

ze szkół podstawowych Nr 2 i Nr 3

Imprez Sportowo-Rekreacyjnych było

w Witkowie.

upowszechnianie kultury fizycznej oraz
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 oraz Uczniowskie
Kluby Sportowe działające na terenie
szkół i gimnazjów. Wyniki:

GIMNAZJA
Dziewczęta
1. Jaworska Natalia - Witkowo
2. Kubasiak Kamila - Witkowo
Chłopcy
1. Cichocki Filip - Witkowo
2. Zdanowski Bartosz - Witkowo
3. Skiba Michał - Witkowo
Wśród dziewcząt i chłopców w tej
kategorii wystartowało 15 zawodników
z Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie.
OPEN Seniorki
1. Struszczyk Marta - Witkowo
2.Cieślicka Elżbieta - Witkowo
OPEN Mężczyźni
1. Hołderny Damian - Kołaczkowo
2. Hołderny Norbert - Kołaczkowo
3. Zdanowski Mateusz - Witkowo

SZKOŁY PODSTAWOWE klasy I - IV
Dziewczęta
1. Szymańska Jagoda - SP Nr 2
2. Boruta Aleksandra - SP Nr 2
3. Nowaczyk Julia - SP Nr 2
Chłopcy
1. Kaczyński Marcin - SP Nr 2
2. Drzewiecki Jakub - SP Nr 2
3. Kuliński Dawid - SP Nr 2
Wśród dziewcząt i chłopców w tej

Wśród tej kategorii wystartowało

kategorii wystartowało 18 zawodników

łącznie 12 zawodniczek i zawodników.

ze szkół podstawowych Nr 2 i Nr 3

Łącznie w imprezie wzięło udział 67

w Witkowie.

zawodniczek

i

zawodników.

Organizatorzy dla 3-ch najlepszych
SZKOŁY PODSTAWOWE
klasy V - VI
Dziewczęta
1. Nowaczyk Weronika - SP Nr 2
2. Manuszak Justyna - SP Nr 3
3. Welter Malwina - SP Nr 2
Chłopcy
1. Zdanowski Jakub - SP Nr 2
2. Chlebowski Marek - SP Nr 3
3. Cieślik Adam - SP Nr 3
Wśród dziewcząt i chłopców w tej

zawodników i zawodniczek w każdej
kategorii ufundowali pamiątkowe
dyplomy, medale i statuetki, które
wręczali Dyrektor Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji - Stanisław Rajkowski
i radny Rady Miejskiej- Henryk Mucha.
Organizatorzy dziękują wszystkim
nauczycielom W-F za pomoc przy
sprawnym

przeprowadzeniu

mistrzostw.
(S.A.)

Uczniowie klas szóstych wcielali się
w rolę innych wybranych pracowników
szkoły, prowadzili lekcje w klasach 0-V,
dbali o czystość w szkole i kulturalne
zachowanie. Trzeba przyznać, że
przygotowanie się do zajęć
i charakteryzacja szóstoklasistów była
przednia. O godzinie 10.45 rozpoczął się
szkolny konkurs „Mam talent”. Występy
artystyczne rozpoczęło grono
pedagogiczne. Pani dyrektor Anna
Pawluk i zastępczyni Małgorzata
Napierała zaprezentowały piosenkę
„Dozwolone od lat 18”, a p. Marlena
Januchowska - „Dwie bajki”. Na flecie
zagrała p. Agnieszka Ciesielska, na
keyboardzie p. Monika Kuster. Następnie
były popisy uczniów: taniec, śpiew, gra
na instrumencie. Czas upłynął w miłej

atmosferze. Widownia żywo reagowała
na znane utwory i oklaskami nagradzała
artystów. Każdy był zwycięzcą, a nagrodą
były pyszne lizaki.
Również w marcu, w dniach 9-13.03.
2009r. miała miejsce kompleksowa
wizytacja naszej szkoły prowadzona
przez wizytatora Kuratorium Oświaty
w Poznaniu, panią Sławę Mrożek. Jej
podsumowanie miało miejsce w dniu
25.03.09r. ,w obecności Burmistrza GiM
Witkowo p. K. Szkudlarka,
przewodniczącej Rady Rodziców, dyrekcji
i członków Rady Pedagogicznej.
Przekonaliśmy się, że podążamy
w dobrym kierunku, a tym samym
zdobyliśmy motywację do jeszcze lepszej
pracy.
(J.A., K.K., K.M., R.B.)

Dzień Samorządności w Szkole Podstawowej nr 3
11 marca po raz kolejny gościliśmy miłośników poezji na Gminnym
Konkursie Recytatorskim.

Na nasze zaproszenie odpowiedzieli
uczniowie klas IV - VI ze Szkoły
Podstawowej w Gorzykowie,
Niechanowie, Szkoły Podstawowej nr 2
i nr 3. Dzieci recytowały wybrane
samodzielnie wiersze swoich ulubionych
poetów. Podziwialiśmy talent i wysiłek
włożony w przygotowanie wystąpienia.
Po długich obradach jury przedstawiło
wyniki.
Nagrody otrzymali: I miejsce Zosia
Rachut, II Maja Czyż, III Sylwia Bryska
Wyróżnienia: Katarzyna Stube, Kinga
Chmielewska, Katarzyna Kubacka, Paweł
J a n t a s . Po z o s t a l i u c z e s t n i c y podziękowania za udział.

Nagrody książkowe zakupione zostały
dzięki hojności Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych działającej przy UGiM
w Witkowie.
Konkursy są okazją do spotkania,
rozmowy. Umilenie tego czasu i podjęcie
gości było możliwe dzięki słodyczom
podarowanym przez Panią Honoratę
Glanc-PIEKARNIA GLANC oraz Panią
K a t a r z y n ę Wo j t y r ę - E U R O S A M .
Wszystkim sponsorom w imieniu dzieci
i organizatorów, serdecznie dziękujemy.
(J.A., K.K., K.M., R.B.)

Działania profilaktyczne w SP nr 3 w Witkowie

Miesiąc Pamięci Narodowej

W dniu 21 marca 2009r. odbyło się coroczne spotkanie w ramach

Miesiąc kwiecień to Miesiąc Pamięci Narodowej. W tym czasie w sposób

Szkolnego Programu Profilaktyki, skierowane do najmłodszych uczniów

szczególny pamiętamy o wielkiej daninie krwi narodu polskiego na

naszej szkoły pod hasłem: „Krąg Przyjaciół Dzieci”.

przestrzeni dziejów.

Gośćmi spotkania byli: p. Mariusz
Gielewski - policjant dzielnicowy z
Komisariatu w Witkowie, p. Grzegorz
Barański - prezes Ochotniczej Straży
Pożarnej w Witkowie oraz pielęgniarka
szkolna p. Elżbieta Dominiak.

Po raz drugi spotkanie miało formę
międzyklasowego konkursu dla
uczniów klas I-III. Każdą klasę
reprezentowała trzyosobowa drużyna.
Konkurs rozpoczęła p. dyrektor
Anna Pawluk, witając poszczególne
klasy z wychowawcami i jury,
w którego skład weszły zaproszone
osoby. Inicjatorki spotkania: Marlena
Webner i Magdalena Kazecka
przygotowały następujące zadania
ko n k u r s o w e : p r z e p r o wa d z e n i e
wywiadu z zaproszonymi gośćmi,
rozwiązanie krzyżówki dotyczącej
policji, straży lub pogotowia, której
hasłem była prewencja,
przeprowadzenie quizu wiedzy
dotyczącego bezpieczeństwa i zasad
ruchu drogowego, znajomości
numerów telefonów alarmowych oraz
znajomości praw człowieka, symbolu

i lustrującego dane prawo na
podstawie poszczególnych artykułów
z Konwencji Praw Dziecka.
Spotkanie przebiegało w aktywnej
i miłej atmosferze. Dzieci zadawały
interesujące pytania. Wypowiedzi

gości zostały wysłuchane z dużą
uwagą i zaciekawieniem. Podczas
konkursu powstał ciekawy plakat
dotyczący „Kręgu Przyjaciół Dzieci”.
Jury sprawdzało rozwiązania
poszczególnych zadań, przyznawało
punkty według ustalonych kryteriów
i czuwało nad prawidłowym
przebiegiem konkursu. Zwyciężyły
klasy IIa i IIb z ogólną liczbą punktów
23. Na drugim miejscu znalazły się
klasy Ia i Ib, a trzecie miejsce należało
do IIIa i IIIb. Klasy otrzymały
pamiątkowe dyplomy, słodycze
i upominki, a zaproszeni goście kwiaty, w podziękowaniu za ich
codzienną pracę i niesienie pomocy
innym ludziom. Po takim spotkaniu
uczniowie wiedzą, kogo mogą wezwać
na ratunek.
(M. Kazecka)

Wyjątkowi goście w „Dwójce”
Dnia 23 kwietnia 2009r. Uczniów klas III odwiedzili wyjątkowi goście
Pan leśniczy Jerzy Zawiślak i myśliwy Dariusz Pustelnik.
z życia zwierząt. Dowiedziały się jakie
zwyczaje i obyczaje mają myśliwi, co
oznaczają sygnały myśliwskie. Panowie
zaprezentowali swoje piękne trofea poroża, skóry dzików, futra lisa i jenota.
Uczniowie

byli

nietypowych

pod

w ra ż e n i e m

eksponatów.

Każdy

otrzymał kartę pracy oraz folder
Panowie opowiadali o swojej pracy,

Nadleśnictwa Gniezno. Opowieści były

pasji i zajęciu - jednym słowem o lesie

tak ciekawe, że dzieci słuchały ich w ciszy

i jego mieszkańcach. Dzieci z ogromnym

przez prawie dwie godziny. Mamy

zainteresowaniem słuchały o ochronie

nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie

przyrody, poznały wiele ciekawostek

w tak miłym gronie.
(B. Szymańska)

Dlatego też, jak co roku członkowie
Koła Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych
w Witkowie w składzie: Hieronim
Blaszyński, Roman Radacz, Marian
Nowak, Stefan Mikołajewski, Wincenty

Powstańców Wielkopolskich, Mielżynobelisk i tablica upamiętniająca śmierć
Witkowian, Powidz-pomnik
Powstańców Wielkopolskich
z Kampanii Powidzkiej, Słoszewy koło
Wylatkowa - pomnik Franciszka Rożek.

Tysiąc i Franciszek Goździk odwiedzili
miejsca pamięci narodowej na terenie
Gminy i Miasta Witkowo oraz Gminy
Powidz. Kombatanci złożyli wiązanki
kwiatów oraz zapalili znicze przy
obeliskach i pomnikach
w miejscowościach: Witkowo - pomnik

Zarząd Koła dziękuje Burmistrzowi
Gminy i Miasta w Witkowie za pomoc
w zorganizowaniu wyjazdu do miejsc
upamiętniających nasze lokalne
wydarzenia patriotyczne.
(S.A)

Mistrzostwa Nauczycieli
Powiatu Gnieźnieńskiego w Piłce Siatkowej

„Wesołe pisanki” - konkurs dla dzieci 6-letnich
Pisanki to kolorowe, ozdobione jajka kurze. Malowidła na jajkach

W sobotę 21.03.2009 roku w hali sportowej II LO w Gnieźnie odbyły się

pojawiły się wiele lat temu. Były znakami magicznymi, które miały

Mistrzostwa Nauczycieli Powiatu Gnieźnieńskiego w Piłce Siatkowej.

chronić jego posiadaczy, ich dom i obejście przed złymi duchami,

W rozgrywkach prawo udziału miały drużyny zgłoszone do rywalizacji,

urokami, czarami i chorobami.

w skład których wchodziły dwie kobiety i czterech mężczyzn.

W Polsce zwyczaj malowania

6-letnich

połowie X wieku (udowodnione przez

Podsumowanie konkursu plastycznego

archeologów
Tytuł mistrzowski z ostatnich dwóch
lat bronili nauczyciele reprezentujący
Witkowskie szkoły. W zawodach
rozegranych w sobotę wystartowało
siedem drużyn. Mistrz i wicemistrz
z ubiegłego roku, drużyny z Witkowa
i łączona ekipa gimnazjum nr 1 i 3
z Gniezna, II LO Gniezno, połączone
siły ze szkół podstawowych nr 2 i 5
z Gniezna, Ośrodek SzkolnoWychowawczy Gniezno oraz
nauczycielskie drużyny z Trzemeszna
i Żydowa. Rozgrywki toczyły się
w dwóch grupach do dwóch
wygranych setów.
Grupę pierwszą tworzyły: Zespół
Nauczycielski z Witkowa, II LO
Gniezno, Szkoła Podstawowa nr 2 i 5
z Gniezna, natomiast w grupie drugiej
znalazły się: Trzemeszno, Żydowo,
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
z Gniezna i Gimnazjum nr 1 i 3
z Gniezna.
Mecze rozgrywano równolegle na
dwóch boiskach. Zwycięzcy grup wraz
z zespołami z drugich miejsc po fazie
grupowej utworzyły pary półfinałowe.
I tak w walce o finał spotkały się
zespoły: Witkowo - Żydowo oraz
Szkoła Podstawowa nr 2 i 5
z Trzemesznem. Po wyrównanych
i bardzo zaciętych pojedynkach
rozstrzygniętych dopiero po tie-breaku
w finale tegorocznych Mistrzostw
Nauczycieli w Piłce Siatkowej znalazły
się ekipy Witkowa i Trzemeszna.
Ostatecznie Mistrzem Powiatu zostali
zawodnicy z Trzemeszna, a siatkarze
z Witkowa uplasowali się na miejscu
wicelidera. W meczu o trzecią lokatę

reprezentanci Żydowa pokonali SP 2 i 5
i zajęli trzecie miejsce. Drużyny
z miejsc I-III otrzymały pamiątkowe
puchary ufundowane przez Starostę
Powiatu Gnieźnieńskiego Krzysztofa
Ostrowskiego, które wręczył
przedstawiciel Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu Tomasz Pokładecki.
Ponadto wybrano najlepszego
zawodnika i zawodniczkę turnieju,
którymi zostali Justyna Stankowska
z Trzemeszna i Marek Gaziński
z Witkowa. W drużynie z Witkowa
zabrakło trzykrotnego zdobywcy
statuetki dla najlepszego siatkarza
turnieju Tomasza Gazińskiego, ale
godnie zastąpił go brat Marek.
Skład Witkowian: Iza Laciuga, Anna
Brząkowska, Bartłomiej Łobodziec,
Marek Gaziński, Krzysztof Chołodecki,
Ireneusz Mazurkiewicz.
Finaliści tegorocznych zmagań
reprezentować będą Powiat
Gnieźnieński w Mistrzostwach
Wielkopolski Nauczycieli Reprezentacji
Powiatów w Piłce Siatkowej o Puchar
Marszałka Wielkopolski, które odbędą
się w maju w Opalenicy i Grodzisku
Wielkopolskim.
Klasyfikacja końcowa
1. Trzemeszno
2. Zespół Nauczycielski Witkowo
3. Żydowo
4. Szkoła Podstawowa nr 2 i 5 Gniezno
5. Gimnazjum nr 1 i 3 Gniezno
6. II LO Gniezno
7. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
z Gniezna
( K.Ch.)

„Wesołe pisanki”, konkurs dla dzieci

pisanek pojawił się dość wcześnie bo w
z

Ostrówka

został

rozstrzygnięty.

na

odbyło się 9 kwietnia w Bibliotece

Opolszczyźnie). Dawniej pogańską

Publicznej M. i G. w Witkowie.

tradycją było malowanie jajek podczas
przesilenia wiosennego (tzn. Świąt
Jarnych).

Jajka

malowane

zakopywano pod progami budynków,
przy budynkach inwentarskich lub
przed furtami prowadzącymi do
domów aby odstraszy wszelkie zło, by
darzyło się w domu!
Skorupki dodawano do nasion aby w
polu były wysokie plony. Ze starych
zapisków wywnioskować można, że

Nagrodzone zostały prace autorstwa:

rzucone skorupki w kierunku dachu

Przemysława Bosaka - I miejsce,

miały chronić domostwa przed

Natalii Bednarek - II miejsce,

uderzeniami piorunów.
Pisanki symbolizują rodzące się
życie i jednocześnie nadzieję na

Dominika Chęsia oraz Nadii
Pietruchy - III miejsce.
Wyróżnieniem uhonorowano prace:

zmartwychwstanie. Dziś jednak wiele

Weroniki

nie przetrwało z tych tradycji, dlatego

Szcześniak, Julii Musielak, Filipa

Dardzikowskiej,

Oliwi

ten konkurs dla małych dzieci

Wojtyry, Agaty Kaźmierczak, Julii

odświeży, przywróci i utrwali tradycję

Wa l a s ,

malowanych jaj.

Sebastiana Roszkowiaka.

Wiktorii

Ka ź m i e r c z a k ,
(B.Sz.)

Gminny Konkurs Pięknego Czytania

Zestaw przeszkód na zawody sportowo - pożarnicze

„Czytanie zbliża ludzi”- to hasło III Gminnego Konkursu Pięknego

W kwietniu na potrzeby strażaków z terenu gminy został zakupiony

Czytania uczniów klas II. Konkurs odbył się 22 kwietnia 2009r.

zestaw przeszkód na zawody sportowo - pożarnicze za kwotę ok.

w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie w przeddzień

10.000zł .

Światowego Dnia Książki.

W skład zestawu wchodzi między

zawodów i doskonalenia swoich

było

innymi: tor bojowy - stojak, płotek,

zaprezentowanie swojej ulubionej

tunel, ławeczka, 2 chydronetki, 2

umieszczony w OSP w Ruchocinku.

książki oraz odczytanie jej fragmentu.

tarcze nalewowe oraz stanowisko

Obecnie

Zadaniem

Ko l e j n e

uczestników

zadanie

polegało

umiejętności.

Sprzęt

trwają

został

ćwiczenia

na

wylosowaniu i przeczytaniu nowego
tekstu. Fragmenty pochodziły z książki
pt. „Mikołajek” ,Sempe i Goscinny.
(Mikołajek w tym roku obchodzi 50
lat!).

Laureatką

została

Alicja

Pustelnik, uczennica SP nr 2.
Gratulujemy!
(W.Rachut)

IV rocznica śmierci Jana Pawła II - Wielkiego Polaka
2 kwietnia minęła IV rocznica Papieża - Jana Pawła II. Papież z Polski
zmienił nie tylko oblicze „tej ziemi”, ale i całego świata.

węzłów i armatury, sztafeta - ściana,

przygotowawcze

płotek i stojak z poprzeczką.

drużyn pożarniczych do zawodów,

Zestaw przeszkód służyć będzie
Młodzieżowym

W celu uczczenia pamięci i zasług

Papieża w kościołach. O godzinie
21.30 wierni przeszli pod pomnik by

Mikołaja

młodzież

witkowska

uczcić chwilą ciszy pamięć Wielkiego

wykonała montaż słowno - muzyczny,

Polaka, po czym rozległy się syreny.

który opierał się na refleksji :

Całość

„Wiadomość od Ojca Świętego”.

Jasnogórskim,

Zostały

uwielbianą przez Jana Pawła II,

zacytowane

krótkie

zakończono

wiadomości z ksiąg kondolencyjnych,

zapaleniem

które były wystawione po śmierci

kwiatów.

Apelem

piosenką

zniczy

i

Barka

złożeniem
(M.L.)

które odbędą się w Czerniejewie.

Drużynom

Pożarniczym do przygotowania się do

dla ludzkości w Kościele p.w św.

młodzieżowych

(M.L.)

„Dzień Ziemi” w „Dwójce”
22 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 obchodziliśmy Święto Ziemi.
W tym roku uroczystości związane z tym szczególnym dniem, dotyczyły
zagadnień związanych z ochroną przyrody.
Kilkanaście dni wcześniej, wszystkie
klasy otrzymały zadania, polegające
na przygotowaniu wierszy, piosenek,
transparentów oraz krótkich
prezentacji ukazujących formy
zagrożenia i sposoby ochrony flory
i fauny.

obejrzeć inscenizację w wykonaniu
uczniów klas drugich Pt. „ Nie
wypalaj...” . Przedstawienie to ukazało
negatywne skutki bezmyślnego
zachowania człowieka - niszczenia
żywych organizmów. Koordynatorkami
powyższych działań ekologicznych dla

Witkowa. Klasy młodsze
zaprezentowały emblematy
przedstawiające rośliny i zwierzęta
objęte ochroną prawną, a starsi
uczniowie transparenty z hasłami
proekologicznymi.

W gorącej atmosferze do szkoły
wróciliśmy około godz. 12.00.
Z pewnością tego typu spotkania
p o zo s t aw i a j ą ś l a d w s e rc a c h
i umysłach naszych wychowanków.
( J. Kaźmierska, A. Zdanowska)

Regionalne Zawody w Strzelectwie Sportowym
26 marca w ZSP w Mielżynie odbyły się Regionalne Zawody
w Strzelectwie Sportowym dla Szkół Gimnazjalnych. Organizatorem
zawodów był LOK w Witkowie oraz ZSP w Mielżynie.
O godzinie 8.00 uczniowie klas IV VI obejrzeli przedstawienie pt.
„Chrońmy skarby naszej Ziemi”.
Następnie poszczególne klasy
zaprezentowały przygotowane przez
siebie zadania. Pięcioosobowe drużyny
z klas V wzięły udział w krótkim
konkursie, w czasie którego wykazały
się szeroką wiedzą przyrodniczą.

klas I-III były Panie: B. Kośmińska
i D. Czempińska, a w klasach IV - VI
Panie: A. Zdanowska i J. Kaźmierska.
Oprawę muzyczną do przedstawienia
ekologicznego przygotowała Pani
H. Pustelnik.
Dalsze zajęcia odbyły się w terenie
w „towarzystwie” pięknej, słonecznej
pogody. Uczniowie zaopatrzeni

Po przywitaniu wszystkich drużyn

I miejsce z 122 punktami zajęła

przez Dyrektor ZSP w Mielżynie

drużyna ze Słupcy, II miejsce zajął

do

zespół Słupca II z 116 punktami, III

rywalizacji. W zawodach wzięły udział

Urszulę

Potaś

przystąpiono

lokata przypadła Gimnazjum Nr 1
z Wrześni, które zdobyło 115 punktów.
W

kategorii

indywidualnej

dziewcząt kolejność była następująca:
I. Adrianna Chołuj z Wrześni 48 pkt.,
II. Anita Nowak - Słupca 46 punktów.
III. Paulina Starko - Żydowo 44 pkt.
Dzieci z IV klas uczestniczyły
natomiast w Szkolnym Konkursie
Przyrodniczo- Ekologicznym, w którym
zwycięzcami zostali: Wojtek Szeszycki
- I miejsce, Anita Pieczyńska - II
miejsce, Patrycja Szefer -III miejsce.
Nasi najmłodsi uczniowie również
aktywnie włączyli się w obchody Dnia
Ziemi. Tworzyli papierowe sylwetki
zwierząt i roślin, układali okrzyki
ekologiczne, rozwiązywały zagadki
i krzyżówki. Ponadto siały i sadziły
różne rośliny. Dzieci mogły również

w pomoce i karty pracy, badali stan
czystości naszego środowiska, gatunki
drzew liściastych i iglastych, natężenie
hałasu w różnych miejscach Witkowa.
Byli też na wycieczkach w Oczyszczalni
Ścieków i w Wodociągach. Uczniowie
klasy VI przeprowadzili ankietę wśród
mieszkańców Witkowa, sprawdzając
ich znajomość form ochrony przyrody
i zasad ekologicznego życia.
Do szkoły wróciliśmy o godz. 11. i po
krótkim odpoczynku, wzięliśmy udział
w „Marszu Zielonych” ulicami

Wśród chłopców najlepsi byli: I.
Patryk Wrotecki - Słupca 44 pkt., II.
Rafał Kubiak - Gniezno 43 pkt., III.
Łukasz Janaszak - Mielżyn 43 pkt.
Nagrody

rzeczowe,

puchary

i dyplomy wręczali między innymi
Krzysztof Szkudlarek Burmistrz GiM
szkoły z powiatów: Gniezno, Słupca,
Września. W kategorii drużynowej
najlepiej

spisali

się

uczniowie

Gimnazjum im. M. Kopernika w Słupcy.

w Witkowie oraz Henryk Flieger
Kierownik

Ośrodka

Kierowców

LOK

Szkolenia
Powiatu

Gnieźnieńskiego w Witkowie.
(K.CH.)

Turniej Wiedzy - Zagadki, dla klas III Szkół Podstawowych naszej gminy
Jednym z celów nauczania jest przygotowanie dzieci do rozwiązywania

skłaniając do wnikliwej obserwacji

Szkoła Podstawowa w Gorzykowie

problemów i formuowania trafnych odpowiedzi na zadawane pytania.

przedmiotów i zjawisk w otaczającym

(92/100), Szkoła Podstawowa nr 2, kl.

dziecko

III c (91/100).

Dobrym sposobem osiągnięcia tego celu jest rozwiązywanie zagadek.

świecie.

Oczywiście

poszukiwania te zmuszają do szukania
wiadomości na ten temat w różnych
źródłach wiedzy, a tym samym
zmuszają do czytania. Zagadki to
skuteczny

środek

wzbogacania

słownictwa u dzieci. Przyczyniają się
do kształtowania wielu procesów
myślowych, do spostrzegawczości
i wzbogacania i poszerzania wyobraźni
oraz pamięci dzieci.
Turniej wiedzy - zagadki został
rozstrzygnięty - wszystkie zespoły tej
zabawy są zwycięzcami i zostały
nagrodzone

książkami:

Szkoła

Podstawowa nr 2, kl. III b (100/100),
Zagadki zapewniają dziecku wiele
radości

wynikających

usłyszenia i intensywniej zaczynają

Szkoła Podstawowa nr 2, kl. III

myśleć. Zagadki nie tylko bawią, ale

a (99/100), Szkoła Podstawowa

z przezwyciężania trudności, tj.

przyczyniają

poznania

w Mielżynie i Szkoła Podstawowa nr 3

rozwiązywania ich. Dzieci bardzo lubią

i rozszerzenia wiadomości, rozwijają

się

do

w Witkowie, kl. III b (97/100), Szkoła

zagadki, ożywiają się w momencie ich

umiejętności twórcze i zaciekawiają

Podstawowa nr 3, kl. III a (94/100),

Nagrody te zostaną wręczone
szkolnym bibliotekom podczas trwania
Tygodnia Bibliotek (tj. 5-15 maja).
(B.Sz.)

Turniej Piłki Siatkowej
1 kwietnia 2009 roku w hali sportowej przy Gimnazjum im. Adama

w

następującym

składzie:

panu

M.

Łukowskiemu

za

Borysa w Witkowie rozegrany został XXI Turniej Piłki Siatkowej

Magdalena Gawęda, Joanna

Pracowników Oświaty o Puchar Prezesa Oddziału ZNP w Witkowie.

Juzwa, Danuta Rybińska, Tomasz

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Pani

Gaziński, Bartłomiej Łobodziec

E. Skrzypskiej za umożliwienie

Uroczystego otwarcia dokonała
Prezes Oddziału ZNP w Witkowie-

I miejsce
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

i Ireneusz Mazurkiewicz.
Drużyna

otrzymała

udostępnienie

hali

sportowej,

wspólnego spotkania, sędziującym
puchar

panom

St.

Antoszczyszynowi

Anna Jędrzejczak. Powitała drużyny,

w Witkowie,

przechodni Prezesa Oddziału ZNP

sędziów, gości i kibiców. Przypomniała

II miejsce

w Witkowie. Natomiast wszystkie

zaangażowanym w przygotowanie

regulamin turnieju, w myśl którego

Gimnazjum w Witkowie,

zespoły uczestniczące w turnieju

rozgrywek. Zastępca Burmistrza

każdy gra z każdym do 2-ch wygranych

III miejsce

otrzymały pamiątkowe dyplomy

Marian Gadziński podkreślił fakt,

setów, do 25p i 3 - ci set do 15p.

Szkoła Podstawowa nr 3

ufundowane przez organizatora.

iż turniej rozgrywany jest od 21 lat,

i Z. Jędrzejczakowi oraz członkom ZNP

w Witkowie,

Podsumowania turnieju dokonała

pogratulował sportowej postawy,

najmniej 3 kobiety, a maksymalnie 3

IV miejsce

Prezes

a zwycięzcom wygranej. Utracone

panów.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

podziękowała

w Mielżynie.

szczególnie paniom, za bardzo

zregenerować podczas wspólnego

Zwycięska drużyna Zespołu

ambitną grę. Podziękowała również

spotkania przy stole.

W każdej drużynie występują co

Po kilku godzinach siatkarskich
zmagań końcowe wyniki rozgrywek
przedstawiały się następująco:

Szkół

Ponadgimnazjalnych

Oddziału

Z N P,

która

zawodnikom,

Dyrektorowi Gimnazjum w Witkowie

podczas

gry

siły

można

było

(J.A.)

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 7 kwietnia Komisja Rewizyjna

i umorzeniami podatkowymi w 2008r.

- uchwałę Nr XXIII/200/09 dotyczącą

Wspólnie z Dyrektorem Powiatowego

sprzedaży działki gminnej w Witkowie

się przedsesyjne posiedzenia Komisji,

Zarządu Dróg członkowie Komisji

(w rejonie ul.Kosynierów Miłosławskich);

Burmistrza budżetu gminy i miasta oraz

których

Finansów

wypracowaniem

zakończyła

prace

związane

Komunalnej za 2008r.

ze

W dniach od 20 do 22 kwietnia odbyły

sprawdzeniem realizowanego przez
wniosku

absolutoryjnego.

dróg

- uchwałę Nr XXIII/201/09 uchylającą

zaopiniowanie spraw, mających być

powiatowych oraz planowane inwestycje

uchwałę Nr XXIV/230/05 dotyczącą

przedmiotem obrad kwietniowej sesji

drogowe na terenie Gminy Witkowo.

głównym

tematem

było

omówili

stan

W dniu 24 kwietnia odbyła się XXIII
sesja Rady Miejskiej. Rada wysłuchała

udzielenia

użytkowania w prawo własności;
- uchwałę Nr XXIII/202/09 ustalającą
opłaty za wstęp na teren Ośrodka

marca do 23 kwietnia br., sprawozdania

Wypoczynkowego w Skorzęcinie;
-

uchwałę

udzieleniu

Nr

XXIII/203/09

i Urzędu Gminy i Miasta za 2008r. oraz

o

sprawozdania z realizacji „Strategii

Województwu Wielkopolskiemu na

pomocy

zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta

budowę

Witkowo” uchwalonej w 2001r.

wojewódzkiej w Mielżynie;

Rada Miejska podjęła następujące

-

chodnika

uchwałę

Nr

finansowej

przy

drodze

XXIII/204/09

dokonującą zmian w budżecie gminy

- uchwałę Nr XXIII/197/09 określającą
szczegółowe warunki przyznawania

i miasta na 2009r.;
- uchwałę Nr XXIII/205/09 udzielającą

i odpłatności za usługi opiekuńcze

Burmistrzowi

(obniżenie opłat);

absolutorium, z tytułu wykonania

- uchwałę Nr XXIII/198/09 określającą
Rady Miejskiej. Ponadto Komisja

tytułu

w okresie międzysesyjnym tj. od 28

uchwały:

W dniu 17 kwietnia Komisja Rewizyjna

z

informacji Burmistrza o działalności

z działalności Burmistrza Gminy i Miasta

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

bonifikaty

przekształcenia prawa wieczystego

Gminy

i

Miasta

budżetu za 2008r.

górne stawki opłat ponoszonych przez

Z okazji otrzymania po raz 15-sty

właścicieli nieruchomości za usługi

absolutorium, Przewodniczący Rady

kontroli

Rolnictwa zapoznała się z realizacją

w

planowanych na 2009r. remontów

uchwały Rady Miejskiej z 2000r.

komunalnych

budynków komunalnych.

o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt

zbiorników bezodpływowych i transportu

Burmistrzowi Gminy i Miasta serdeczne

nieczystości ciekłych;

gratulacje i wręczył bukiet róż.

dokonała

wyrywkowej

zakresie

-

odbierania

uchwałę

oraz

Nr

odpadów

opróżniania

XXIII/199/09

zmieniającą regulamin utrzymania

w imieniu wszystkich Radnych złożył
p.Krzysztofowi

Kolejna

sesja

Szkudlarkowi

Rady

-

Miejskiej

planowana jest na dzień 26 czerwca br.

czystości i porządku na terenie gminy
(B.R.M.)

i miasta Witkowo;

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie informuje, że mieszkańcy gminy, którzy
posiadają budynki pokryte eternitem i złożyli informację o użytkowaniu
wyrobów zawierających azbest do Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, mogą
ubiegać się o pomoc finansową, przy likwidacji wyrobów zawierających
azbest (pokryć dachowych eternitem).
Przetarg na zadanie „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających
azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” wygrało KONSORCJUM FIRM
PHU „EKO-FLORA” Sp. z o. o., ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Komisja Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
W dniu 20 kwietnia Komisja Rewizyjna
dokonała

w

Gimnazjum

kontroli

i zapewnieniu im opieki, a Komisja

i PPHU „EKO-MIX” SPUREK KONSTANTY ANDRZEJ, ul. Grabiszyńska 163, 50-

Finansów

950 Wrocław.
Koszt demontażu 1 kg azbestu dla budynków mieszkalnych wynosi 0,45 zł
brutto i 0,51 zł brutto dla budynków gospodarczych.
Koszt unieszkodliwiania 1 kg azbestu (tj. składowania, transportowania

i

Rozwoju

Społeczno-

dożywiania uczniów oraz kontroli działań,

Gospodarczego wysłuchała informacji

podejmowanych przez tę placówkę

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka

oświatową w zakresie przeciwdziałania

Pomocy Społecznej o sytuacji finansowej

uzależnieniom. Dokonano również

Ośrodka i na temat bezrobocia,

kontroli finansowej Zakładu Gospodarki

zapoznała się ze ściągalnością podatków

i przekazania na składowisko odpadów niebezpiecznych) wynosi 0,30 zł
brutto.
Dofinansowanie do kosztów usuwania wyrobów budowlanych
zawierających azbest, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych,
przyznawane będzie w wysokości 80% całościowych kosztów tych działań,
przy 20% udziale środków własnych. Maksymalna dla każdej nieruchomości
kwota dopłaty z Funduszu na realizację zadania wynosi 10.000 zł.
Na rok 2009 Gmina Witkowo ma do wykorzystania środki
(z Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej) w wysokości 34.785 zł.
Mieszkańcy, zainteresowani likwidacją wyrobów zawierających azbest
winni składać wnioski do tut. Urzędu pok. Nr 15.
Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej
www.naszesrodowisko.pl. Zakończenie zadania nastąpi najpóźniej do 30
listopada 2009r.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
OGŁASZA PRZETRAG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA W WITKOWIE

na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci pięciu domków letniskowych w zabudowie szeregowej

z dnia 15 kwietnia 2009 r.

i hangaru, posadowionych na gruncie Gminy Witkowo w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, na działkach oznaczonych
nr geodezyjnymi 159 i 154

Gmina Witkowo wystawia do przetargu: Prawa
majątkowe do nakładów na działce nr 159
1. domek nr 1, pow. użytkowa - 20,10 m2
(pierwszy od bocznej alei komunikacyjnej)
cena wywoławcza: 57.000,00 zł
wadium: 4.000,00 zł
2. domek nr 2, pow. użytkowa - 20,10 m2
cena wywoławcza: 55.000,00 zł,
wadium: 4.000,00 zł
3. domek nr 3, pow. użytkowa - 20,10 m2
cena wywoławcza: 55.000,00 zł
wadium: 4.000,00 zł
4. domek nr 4, pow. użytkowa - 20,00 m2
cena wywoławcza: 55.000,00 zł
wadium: 4.000,00 zł
5. domek nr 5, pow. użytkowa - 20,00 m2
cena wywoławcza: 57.000,00 zł
wadium: 4.000,00 zł
Prawa majątkowe do nakładów na działce
nr 154 hangar przy plaży pow. użytkowa - 65,60
m2, cena wywoławcza: 93.000,00 zł
wadium: 9.000,00 zł
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, jawnie 27
maja 2009r. 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 27 maja 2009r.
godz. 14.30, a pisemnie o wyniku przetargu
uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni
od zamknięcia.
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie
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 27 maja 2009r.
(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli
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 reprezentujący, adres,
nr telefonu), oraz pełnomocnictwo osoby
działającej w jego imieniu wraz z podpisami
osób uprawnionych do działania w jego imieniu,
jeżeli pełnomocnik został ustanowiony.
· datę sporządzenia oferty i oświadczenie
oferenta o zapoznaniu się z warunkami
sprzedaży, stanem prawnym oraz technicznym
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 umowy
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. Gnieźnieńskiej 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 27 maja 2009r. do
godziny 10.00.
Wadium wpłacone przez uczestnika
przetargu, który wygrał zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną
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. nakładów
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 1 6 o ra z n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j
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 terminu
z gospodarzem Ośrodka w Skorzęcinie pod nr
telefonu (061 477-02-77) w terminie od 15 do
26 maja 2009r.
Organizator zastrzega sobie prawo
odwołania przetargu lub jego unieważnienia
w przypadku zaistnienia uzasadnionych
prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Regulamin nieograniczonego pisemnego
przetargu ofertowego na sprzedaż praw
majątkowych do nakładów budowlanych
w postaci pięciu domków letniskowych
w zabudowie szeregowej i hangaru
posadowionych w Ośrodku Wypoczynkowym
w Skorzęcinie, będących własnością Gminy
Witkowo dostępny jest na stronie internetowej
Urzędu www.witkowo.p.

„DOZÓR” z Gniezna

Na podstawie art.44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 z późn.zm) oraz uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr
XXXIV/337/02 z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie podziału Gminy i Miasta na obwody głosowania, podaje
się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Witkowo w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

W dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego lokale wyborcze otwarte będą w godz. od 8:00 do
22:00. Karty do głosowania wydawane będą wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Krzysztof Szkudlarek

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniu 8.05.2009r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI , POŁOŻONYCH W SKORZĘCINIE,
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

„Światowy Dzień Inwalidy”
W ramach cyklu spartakiad z okazji „Światowego Dnia Inwalidy” 18
kwietnia 2009 roku w hali sportowej przy Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie odbyła się impreza sportowo - rekreacyjna.

W imprezie uczestniczyło ok. 150
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z
niepełnosprawnościami z Gminy
i Miasta Witkowo, a także osoby
zdrowe. Wśród pracowników byli
członkowie ze Stowarzyszenia
Centrum Rehabilitacyjno Kulturalnego „Promyk” - Koło
Witkowo, Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Witkowo, Świetlicy
Środowiskowej w Witkowie, klas
integracyjnych Gimnazjum w Witkowie
(kl. II i kl. III e), a także osoby
niezrzeszone.
Organizatorem spartakiady było:
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
w Poznaniu, natomiast
współorganizatorami: Ministerstwo
Sportu i Turystyki w Warszawie, Urząd
Marszałkowski w Poznaniu, Urząd
Gminy i Miasta w Witkowie,
Wielkopolska Wojewódzka Komenda
OHP w Poznaniu, Klub Pracy

w Witkowie, oraz Gimnazjum
w Witkowie.
Spartakiada z okazji „Światowego
Dnia Inwalidy” współfinansowana była
ze środków: Ministerstwa Sportu
i Turystyki w Warszawie i Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu, a także
wsparcia sponsorów indywidualnych
z terenu gminy Witkowo: Firma PRI
REAL - BUD, Firma „GENOWEFA”,
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska”, Sklep „EURO - SAM”.
Celem imprezy była
popularyzacja sportowych imprez
integracyjnych, integracja dzieci,
młodzieży i dorosłych „sprawnej
inaczej” w różnym stopniu
niepełnosprawności oraz osób
zdrowych, aktywizacja środowiska do
systematycznego działania w zakresie
kultury fizycznej i rekreacji osób
zdrowych i „sprawnych inaczej,
współdziałanie samorządu gminnego,
organizacji pozarządowych i placówek

oświatowych w organizacji imprez
sportowych dla środowisk lokalnych.
Wśród zaproszonych gości na
spartakiadę przybyli: Marian Gadziński
- Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo, Telesfor Gościniak - Radny
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
Krystyna Żok - Radna Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego i jednocześnie
Opiekun Świetlicy Środowiskowej
w Witkowie, Krzysztof Bykowski Radny Rady Miejskiej w Witkowie,
Stanisław Dolaciński - Wiceprezes
Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan

z witkowskiego gimnazjum, oraz części
sportowo - rekreacyjnej, w trakcie
której uczestnicy rywalizowali między
sobą w następujących konkurencjach:
Rzut ringo, Rzut woreczkami do celu,
Rzut piłka do kosza, Strzał piłką do
mini bramki, Kręgle.
Większość konkurencji sportowych
odbyła się z podziałem na grupy
wiekowe: juniorów i seniorów, a także
na kobiety i mężczyzn. Uczestnicy
konkurencji sportowych za zajęcie od I
do III miejsca otrzymali pamiątkowe
medale oraz słodki upominek,

w Poznaniu, Piotr Jóźwik Przewodniczący Komisji Szkolnictwa,
Kultury, Sportu i Opieki Społecznej,
Marian Łukowski - Dyrektor
Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie, Ludwik Rajzel - Prezes
Stowarzyszenia Centrum
Rehabilitacyjno - Kulturalnego
„Promyk” - Koło Witkowo, Urszula
Knast - wychowawca klasy II
c Gimnazjum w Witkowie.
Spartakiada składała się z części
kulturalnej, w trakcie której uczestnicy
mogli zobaczyć występ młodzieży

natomiast za uczestnictwo każda
drużyna otrzymała pamiątkowe
statuetki.
Podczas spartakiady organizatorzy
zapewnili uczestnikom ciepły posiłek,
opiekę medyczną, oprawę muzyczną
wraz z występami i zawody sportowe
oraz świetną zabawę.
Imprezę prowadziły: Joanna
Adamczewska i Arleta Bekas przy
w s p ó ł p ra c y g ro n a n a u c z yc i e l i
i młodzieży Witkowskiego Gimnazjum.
Joanna Adamczewska

Żołnierze w czarnych mundurach
Pełnią trudną i niebezpieczną służbę, poświęcają się dla ratowania życia

Nowaczyk i Sławomir Wawrzyniak -

i podziękowania. Gratulacje za to, że

i zdrowia ludzi oraz ich mienia dlatego zasługują na najwyższe uznanie.

brązowy. Prezydium Zarządu Oddziału

zdecydowaliście się kiedyś wstąpić

Są nimi strażacy, którzy swoje święto mają 4 maja.

Powiatowego ZOSPRP w Gnieźnie

w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej

nadało odznakę „Wzorowy Strażak” za

i kontynuować tradycje wcześniej

zasługi pożarnicze otrzymał je Łukasz

zapoczątkowane przez wiele pokoleń

Kujawa, Damian Kurałowicz, Łukasz

strażaków, których już wśród nas nie

Marek,

ma. (…) Nie każdy może być

Szymon

Przemysław

męstwo i odwagę, bo bez tego nie da
się by dobrym strażakiem - powiedział

Krych i Ryszard Wawrzyniak - złoty,

określonego celu. Pamiętam jak

Krzysztof Szkudlarek, Burmistrz Gminy

Tadeusz Juszczak, Zygmunt Krall,

kilkanaście lat temu poprzedni prezes

i Miasta Witkowo. Ponadto Burmistrz

pokazywał mi w jakich warunkach

podziękował m.in. strażakom, za to że

uroczysta

zbiórka
i

Zebranych przywitał Zygmunt Krall,
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

Ruchocinka, Wiekowa, Gorzykowa

w Skorzęcinie, następnie wręczono

i

odznaczenia i wyróżnienia. Złote,

w Skorzęcinie, aby wraz z członkami

srebrne i brązowe medale „Za zasługi

tej placówki świętować poświęcenie

dla pożarnictwa” otrzymali: Marian

nowo

w y b u d o wa n e g o

obiektu

garażowego przy świetlicy wiejskiej.

i

współdziałają

gości.

z Gminy Witkowo z Witkowa, Mielżyna,
się

dążą

wszystkich

przybyłych

Pożarnych

spotkały

strażakiem, ażeby nim być trzeba mieć
.ponadprzeciętne cechy: honor,

dla

strażaków

Kołaczkowa

Wa l c z a k ,

Marzenia się spełniają jeżeli ludzie do

Dwa dni przed Międzynarodowym
Straży

Kraina

Wawrzyniak oraz Andrzej Sęcicki.
nich

Dniem Strażaka delegacje z jednostek
Ochotniczych

Przyspolewski,

Cała uroczystość rozpoczęła się

Grzegorz Nowaczyk i Wojciech

mszą św. w kaplicy przy świetlicy

Wendland - srebrny, Leszek Biadasz,

wiejskiej w Skorzęcinie. Następnie

Marian

przed nowym obiektem odbyła się

Karasiewicz, Ryszard Koziński, Jan

Grzybowski,

funkcjonowaliście. Dzisiaj widać, że

poświęcają swoje zdrowie i życie, i za

wasza determinacja, a nade wszystko

to, że są przykładem dla następnych

działania władz samorządowych dały

pokoleń

s t r a ż a k ó w.

Życzenia

określony owoc. Wydatki, które

i gratulacje złożyli także kpt. Wojciech

przeznacza Burmistrz i Rada Miejska

Mazur, Komendant Państwowej Straży

na ochronę przeciwpożarową są

Pożarnej w Gnieźnie oraz Danuta

najwyższe w powiecie gnieźnieńskim -

Winiarska, Przewodnicząca Rady

Michał

Ta d e u s z

Powiatu Gnieźnieńskiego - Pełnicie

Tomaszewski. (…) Od kilku lat

powiedział

Poseł

zaszczytną misję, a o zawodzie

w sposób przemyślany wzbogacane są

strażaka marzy każdy mały chłopiec -

Ochotnicze Straże Pożarne zarówno

powiedziała m.in. przewodnicząca,

w sprzęt jak również w remizy. Jestem

która złożyła gratulacje i wyrazy

przekonany, że takie działania władz

uznania dla strażaków również

samorządowych dają coraz większe

w

poczucie

Ostrowskiego i Krystyny Żok - Radnej

bezpieczeństwa

dla

mieszkańców - dodał T. Tomaszewski.
Składam

wam

gratulacje

imieniu

starosty

Krzysztofa

Powiatu Gnieźnieńskiego.
(na)

