Dni Witkowa
Co roku Urząd Gminy i Miasta stara się, aby święto miasta nabrało innego
charakteru i było za każdym razem atrakcyjną formą spędzenia wolnego
czasu. Podczas obchodów Dni Witkowa była piękna pogoda, a każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Były wystawy, udały się pikniki i zawody sportowe,
a ogromną popularnością cieszyły się tegoroczne występy artystów jak
i pokaz fajerwerków, który zgromadził duże rzesze miłośników światła i co
najważniejsze, było bezpiecznie. Tak w największym skrócie można
podsumować Dni Witkowa 2009.

wysłuchaniu przez zebranych hejnału

zwyciężył

Gminy, Burmistrz Gminy i Miasta

z Gimnazjum A. Borysa w Witkowie.

Krzysztof

Dwudniowe obchody rozpoczęły się

pierwsze

w sobotę rano Mistrzostwami Gminy

pamiątkowe puchary, a wszystkie

drużyny

startujące

Stadionie Miejskim. W turnieju

pamiątkowe dyplomy i piłki nożne,

wystartowało 10 drużyn: sołectwo -

które wręczył

Jaworowo, Malenin, Ruchocinek,

Miasta -

Witkowa i zaprosił do kolejnego części

byli: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

programu. Międzypowiatowy Przegląd

oraz

Pokonane zespoły już zapowiedziały

Miejsc, Zarząd Osiedla Nr 1 - AC - 97

następnych mistrzostw, które odbędą

oraz drużyna grupy C - WSA „Tęcza”.

się w ramach Gminnych Dożynek w

Rozegrano spotkania w grupach

dniu 23 sierpnia 2009 roku.

każdym”,

W ramach obchodów Dni Witkowa

wyłoniono mistrzów grup - Ćwierdzin -

odbyły się również Mistrzostwa Gminy

Gaj, Chłądowo, Osiedle Nr 1 - AC - 97

w tenisie ziemnym. Organizatorami

oraz druga drużyna grupy C - WSA

byli UKS „ ORGANIZATOR”, Urząd

„Tęcza”. W wielkim finale sołectw,

Gminy i Miasta oraz Ośrodek Kultury,

Ćwierdzin - Gaj przegrywając już 2 - 0

Sportu i Rekreacji w Witkowie.

w końcówce meczu strzeliło rywalom

W mistrzostwach wzięło udział 14

trzy bramki i ostatecznie zostało

zawodników. Wyniki mistrzostw:

tegorocznych

I miejsce Miśta Zdzisław, II miejsce

Mistrzostw. Podsumowania Mistrzostw

Moskal Marek, III miejsce Miśta

dokonano

Łukasz, IV miejsce Półrolniczak Artur.

XIII

podczas

trwania

uroczystości na Placu Targowym. Trzy

W

sobotę

o

Kultury,

Sportu

Piosenki Strażackiej otworzył Prezes

i Rekreacji w Witkowie. O godzinie

Oddziału

17.00 w Budynku Oświatowym odbył

Zarządu

Ochotniczych

zwycięzcą

Ośrodek

Szkudlarek.

odpowiednie przygotowanie się do

z

Ogółem rywalizowało 9 podmiotów.
Głównymi organizatorami Przeglądu

Burmistrz Gminy i

Krzysztof

Ćwierdzin - Gaj, Małachowo Złych

„każdy

d o ko n a ł

oficjalnego otwarcia obchodów Dni

otrzymały

Kołaczkowo, Wiekowo, Chłądowo,

systemem

Wokalny

otrzymały

w piłce nożnej 6-io osobowej na

zespoły

S z k u d l a re k

Zespół

godz.

16,30

po

Powiatowego

Straży

Pożarnych

się Wernisaż prac plastycznych

Rzeczypospolitej Polski w Gnieźnie,

uczestników

Prezydent Miasta Gniezna dh. Jacek

organizowanych

Kowalski.

Tegoroczny

warsztatów
przez

OKSiR

konkurs

w Witkowie, który podziwiała liczna

dwóch

część uczestników obchodów. Kolejną

kategoriach: Senior - gdzie tytuł

atrakcją był zabawny występ Kabaretu

przeprowadzono

w

laureata Jury przyznało duetowi „ Ona

„PIGWA

i On” z Konina oraz Junior gdzie

rozpoczęła się zabawa taneczna, przy

-

SHOW”,

po

którym

c.d. str. 15

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie międzysesyjnym od 28 kwietnia do 25 czerwca 2009r.
,uczestniczyłem w IX Regionalnym Seminarium

delegacja z naszej gminy gościła w Cadenberge.

społeczności, szukać rozwiązań na zrealizowanie

„Ochrona Przeciwpożarowa Ważnym Elementem

W czasie pobytu odbyliśmy spotkanie z radnymi

rzeczywistych potrzeb mieszkańców małych

Podczas

Gminy Am Dobrock, w czasie którego prowadzone

miejscowości przy zaangażowaniu zasobów

Seminarium otrzymałem od Wielkopolskiego

B ezpieczeństwa

Społeczności”.

były rozmowy dotyczące dalszej wzajemnej

lokalnych.

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży

współpracy między obu Gminami oraz dyskusja

Pożarnej podziękowanie za wsparcie finansowe

i wymiana poglądów w zakresie działalności

,uczestniczono

w Konwencie Prezydentów,

Burmistrzów i Wójtów. Konwent odbył się

przedsięwzięć ratowniczych realizowanych przez

samorządowej. Odbyła się również prezentacja

w

Państwową Straż Pożarną. Ponadto otrzymałem

multimedialna obu Gmin. Na pamiątkę naszego

Komunalnych „Orli Staw” w gminie Ceków

wyróżnienie

-

Dyplom

Lidera

Zakładzie

Unieszkodliwiania

Odpadów

Ochrony

pobytu został umieszczony stosowny wpis do

k. Kalisza. Po zapoznaniu się z charakterystyką

Przeciwpożarowej Samorządów Gminnych,

Złotej Księgi Ratusza, pod którym podpisały się

Zakładu odbyło się jego zwiedzanie. Całkowity

w którym Prezydent Miasta Gniezna wraz

koszt budowy Zakładu na rok 2006 wyniósł

z

20.800.000 zł euro.

Parlamentarnym

Zespołem

Strażaków

podziękował Radzie Miejskiej w Witkowie za

,zorganizowałem

uchwalone wydatki budżetowe na rzecz ochrony

spotkanie z radnymi oraz

z projektantem hali sportowej. Głównym celem

przeciwpożarowej w 2008 r. (najwyższa stawka

spotkania było omówienie zakresu przyszłych prac

w przeliczeniu na jednego mieszkańca).

budowlanych oraz przedstawienie sugestii
i rozwiązań związanych z poprawą funkcjonalności
obiektu.
,zorganizowałem naradę z Sołtysami. Głównym

tematem spotkania było przedstawienie spraw
związanych z Funduszem Sołeckim. Przy okazji
spotkania przedstawiłem informację na temat
wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu.
Następnie odbyło się: - zwiedzanie Zakładu

,w ramach obchodów Dni Gniezna otrzymałem

statuetkę „Lasom Przyjazny”

bieżącej działalności Gminy.
,uczestniczono w uroczystych zbiórkach z okazji:

Wodociągowego i „Mini ZOO” w miejscowości

Święta 33. Bazy Lotniczej, z okazji Święta 3

Wingst; zwiedzanie Jednostki Ochotniczej Straży

Skrzydła Lotnictwa Transportowego oraz Święta

Pożarnej w Cadenberge; - zwiedzanie nowego

14. Eskadry Lotnictwa Transportowego.

portu nad rzeką Oste oraz pasieki pszczelarskiej
w miejscowości Neuhaus; - zwiedzanie mleczarni,
stanowiącej własność okolicznych rolników; oraz
poświęcenie pomnika jesiotra w Oberndorfie. Z tej
okazji zaplanowany został w tej miejscowości
festyn, w czasie którego nastąpiło między innymi
symboliczne poświęcenie jesiotra wykonanego
z drewna. Ryba ta ok. 100 lat temu żyła
w okolicznych wodach. Od ok. 3 lat samorząd
wspólnie z naukowcami próbuje przywrócić rzece
ten gatunek ryb i wpuszcza do rzeki narybek oraz
buduje odpowiednie warunki potrzebne do
egzystencji jesiotra. W czasie festynu uczniowie

,zorganizowałem spotkania mieszkańców Gminy

przedstawili część artystyczną, odbył się koncert

i Miasta z przedstawicielami Gazowni w sprawie

orkiestry dętej oraz była możliwość skorzystania

gazyfikacji Gminy i Miasta.

z rejsu statkiem po rzece Oste. Na zakończenie

,wspólnie z Przewodniczącym oraz Radnymi Rady

pobytu Burmistrz Gminy Am Dobrock Pani Bettina

Miejskiej uczestniczyliśmy w uruchomieniu

Gallinat wydała uroczystą kolację, na której obecni

i oddaniu do użytku stacji gazowej pierwszego

byli wszyscy burmistrzowie odwiedzanych gmin,

stopnia w Chłądowie oraz w uroczystym zapaleniu

stanowiących Związek Gmin Am Dobrock oraz

płomienia gazowego przy Przedszkolu Miejskim
„Bajka” w Witkowie.

,wspólnie z Panem Przewodniczącym i Radnymi

Rady Miejskiej uczestniczyliśmy w otwarciu
obiektu garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skorzęcinie.

osoby, które towarzyszyły nam w czasie pobytu.
,wspólnie

ze Stowarzyszeniem „Światowid”

z Łubowa zorganizowałem na naszym terenie
spotkanie dotyczące programu „Działaj Lokalnie
VI”. Projekt ten ma aktywizować lokalne

,wziąłem

udział w obchodach Dnia Strażaka

w jednostce OSP w Witkowie .
,uczestniczono w Międzygminnych i Powiatowych

Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Organizatorem
z aw o d ó w

M i ę d z yg m i n nyc h

była

Gmina

Czerniejewo, a Powiatowych gmina Niechanowo.
,W dniach od 28 maja - 31 maja 2009 r. na

zaproszenie Pani Bettiny Gallinat - Burmistrz
zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Am Dobrock,

,na spotkaniu z Dyrektorem Ośrodka Kultury,

Sportu

i

Re k r e a c j i

omawiano

bieżące

funkcjonowanie zakładu oraz sprawy związane
c.d. str. 4

c.d. ze str. 3

z przygotowaniem do sezonu letniego.
,brałem udział w posiedzeniach Zarządu Związku

Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego,
w

Walnych

Laureaci tych konkursów podczas Dni Witkowa
otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

przeprowadzono

przetargi

pisemne

nieograniczone na sprzedaż praw majątkowych do

,zorganizowałem

spotkanie z dyrektorami

placówek oświatowych pod kątem przygotowania

Spółdzielni

nakładów budowlanych w postaci pięciu domków

arkuszy organizacyjnych tych placówek na rok

Witkowo,

letniskowych w zabudowie szeregowej i hangaru,

szkolny 2009/2010, a następnie zostały one

uczestniczyłem w otwarciu „Lata 2009” w Ośrodku

posadowionych na gruncie Gminy Witkowo

zaopiniowane i zatwierdzone. Ponadto została

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

omówiona aktualna sytuacja finansowa szkół,

działających

Zgromadzeniach

Z zakresu obrotu nieruchomościami:
,W dniach 27 maja 2009r. i 16 czerwca 2009r.

na

trenie

Wy p o c z y n ko w y m

w

Gminy

S ko r z ę c i n i e ,

które

zorganizowało Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-

poruszono sprawy dowozów szkolnych i wyprawki

Kulturalne „Promyk” Koło w Witkowie.

szkolnej.

,zorganizowałem

z

spotkanie robocze związane

opracowaniem

Studium

,przyznałem

Uwarunkowań

pomoc materialną w formie

stypendium szkolnego.

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

,uczestniczyłem

w

uroczystych

apelach:

dla Gminy Witkowo. W spotkaniu uczestniczył

w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie,

planista, który opracowuje projekt Studium oraz

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie,

Prezydium Rady Miejskiej.
,zorganizowałem spotkanie z przedstawicielami

Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowych celem
rozwiązani ruchu kołowego na ul. Jana Pawła II
oraz modernizacji skrzyżowania na ul. Braci
Na przetarg wpłynęło łącznie 5 ofert. Wybrano

Łukowskich i Czerniejewskiej.
,zorganizowano spotkanie z dyrektorami placówek

oświatowych, przedstawicielami jednostek

najkorzystniejsze oferty za cenę:
,prawa majątkowe do nakładów budowlanych

budżetowych i instytucji kultury oraz organizacji

w postaci domku letniskowego nr 1 sprzedano za

pozarządowych w sprawie organizacji „Dni

cenę: 67.250,00 zł;
,prawa majątkowe do nakładów budowlanych

Witkowa”.
,w z i ą ł e m

udział

zorganizowanym,

w

Dniu

przez

Absolwenta
Zespół

Szkół

Ponadgimnazjalnych w Witkowie.
,zorganizowano

i przeprowadzono szkolenie

Obwodowych Komisji Wyborczych, w związku
z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

w postaci domku letniskowego nr 2 sprzedano za
cenę 61.750,00 zł;
,prawa majątkowe do nakładów budowlanych

gdzie wręczyłem wyróżniającym się uczniom

w postaci domku letniskowego nr 3 sprzedano za

stypendia naukowe oraz w apelach z okazji
zakończenia roku szkolnego w witkowskim

cenę 58.650,00 zł ;
,prawa majątkowe do nakładów budowlanych

gimnazjum, w zespole Szkolno-Przedszkolnym

w postaci domku letniskowego nr 4 sprzedano za

w Mielżynie oraz w Szkole Podstawowej Nr 3

cenę 61.100,00zł;

w Witkowie.

,prawa majątkowe do nakładów budowlanych

w postaci domku letniskowego nr 5 sprzedano za

Ze spraw dot. OW Skorzęcin:

cenę 70.537,00zł

,przeprowadzono

,na sprzedaż praw majątkowych do nakładów

kwalifikacyjne

budowlanych w postaci hangaru nie wpłynęła

w charakterze inkasenta na bramie wjazdowej do

żadna oferta

OW w Skorzęcinie. Zatrudniono 15 osób do obsługi

,wydano

5 decyzji zatwierdzających podziały

nieruchomości położone na terenie gminy i miasta
w

Witkowie,

stanowiące

własność

wstępu. Osoby te zostały również przeszkolone
pod kątem obsługi kas fiskalnych.

osób

prywatnych.
,uczestniczyłem

rozmowy

z osobami, które złożyły wniosek o zatrudnienie

Z imprez kulturalno-sportowo-rekracyjnych:
,zorganizowano

w spotkaniu z członkami

spotkanie patriotyczne pod

Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich z okazji

Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Generała

Ze spraw dot. oświaty:

Karola Świerczewskiego w Witkowie.

,przeprowadzono konkurs na stanowisko Dyrektora

218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej

Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie. Na

okazji odprawiona została Msza św. Część

,uczestniczyłem w obchodach Dnia Bibliotekarza.

Dyrektora wybrany został Pan Marian Łukowski.

artystyczną wykonali uczniowie ze Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie oraz Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”.
Uroczystości towarzyszyła między innymi wystawa
zdjęciowa pod hasłem „Witkowo wczoraj i dzisiaj”.

,odbyłem spotkanie z Przewodniczącymi Komisji

Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia
tematów sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy.
,wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
,zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski

zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych
Komisji Rady Miejskiej.

,uczestniczyłem w pracach Komisji konkursowych,

które powołane zostały do oceny Konkursu
ortograficznego oraz Konkursu „Witkowo moje
miasto”. Wymienione konkursy odbyły się w dwóch
kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja.

c.d. str. 5

c.d. ze str. 4
,w dniu 10 maja br. przez teren naszej gminy biegła

II

Sztafeta

Tr z e ź w o ś c i o w a

Powiatu

Gnieźnieńskiego.

zdjęciowa „Witkowo wczoraj i dzisiaj”, wystawa

przyrodniczo - kulturowe gmin i powiatów leżących

Koła Hafciarskiego „Róże”, wystawa i pokaz Klubu

na terenie Parku Krajobrazowym Wielkopolski.

Modelarskiego „Sokół”, wystawa militariów

,w dniu 18.05.2009r. zorganizowano spotkanie

wojskowych, symultana szachowa, zawody

członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska

strzeleckie z wiatrówki, występ zespołu „ABBA

i Przestrzegania Porządku Publicznego Rady

COVER” i wiele innych różnych atrakcji. W tym

Miejskiej z przedstawicielem spółki wodno -

miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy

ściekowej „Wody Polskie” dotyczące współpracy

pomogli zorganizować tegoroczne obchody Dni

w zakresie gospodarki ściekowej w m. Ostrowite

Witkowa.

Prymasowskie. Po zebraniu dokładnych danych

,dofinansowano

zawody strzeleckie z broni

pneumatycznej dla szkół gimnazjalnych powiatu
gnieźnieńskiego.

organizacjami

pozarządowymi

działającymi na terenie gminy i miasta
,uczestniczyłem w Majówce Budowlanej z REM -

BUDEM, połączonej z otwarciem sezonu
Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotowarowej.

dofinansowano między innymi:
,wyjazdy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych

i gimnazjów na zawody sportowe do Poznania,

,w maju zorganizowano na placu targowym dwie

zabawy taneczne tzw. „majówki” .

Gniezna, Trzemeszna i Jarocina.
,wyjazd sekcji szachowej „Jurand” na zawody

,wspólnie z dyrektorami placówek oświatowych,

dyrekcją OK,SiR-u, zorganizowaliśmy na terenie
Parku Miejskiego „Strzelnica” przy ul. Wrzesińskiej
Dzień Dziecka dla dzieci z przedszkoli i oddziałów

współfinansowania przedsięwzięcia.
,zaopiniowano projekt utworzenia na terenie gminy

W ramach współpracy samorządu gminnego
z

spółka określi szacunkowy koszt i zasady

w ramach III Ligii Szachowej.
,zakupiono instrumenty perkusyjne dla Kapeli

Odjazdowej z Witkowa.

Witkowo obszarów siedliskowych Natura 2000
oraz projekt planu ochrony Powidzkiego Parku
Krajobrazowego.
,rozpoczęto opracowywanie Aktualizacji Programu

Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo.
Z zakresu inwestycji:
Inwestycje w trakcie realizacji:
,trwają

prace przy modernizacji budynku

komunalnego w Ruchocinku, których wykonawcą
jest: Firma Budowlana „Anbud” ze Strzałkowa.

,dofinansowano wyjazdy członków Stowarzyszenia

przedszkolnych z terenu gminy i miasta Witkowo.

Promyk na spotkania integracyjne do Skorzęcina

Dzieci otrzymały słodycze, balony, mogły

i Cielimowa.

skorzystać z urządzeń rekreacyjno-sportowych,
dmuchanego

zamku,

rowerków.

Imprezę

uświetniła Agencja Artystyczna „TEART” z Krakowa
przedstawiając program pt. „Clownada”

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
,dla

uczniów ze świetlicy terapeutycznej

zorganizowano weekend socjoterapeutyczny.
,wspólnie z dyrektorami szkół i Miejsko Gminnego

Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowano listę
90 uczestników kolonii profilaktycznych, które
w tym roku odbędą się w Skorzęcinie w Campingu
„Mieszko”.

2

decyzje

o

środowiskowych

polegających na: budowie farmy wiatrowej -

zorganizowano między innymi: Mistrzostwa Gminy
Witkowo w piłce nożnej 6-osobowej sołectw
i zarządów osiedli, turniej tenisa ziemnego, XI

z przykanalikami w ul. Strzałkowskiej, Zielonej,
Wo d o c i ą g o w e j ,

Skośnej,

Wrzesińskiej, Ogrodowej. Wykonawcą jest

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć

,w dniach 20-21 czerwca odbyły się „Dni Witkowa”

jest sieć kanalizacji sanitarnej

Cmentarnej,

Z zakresu ochrony środowiska:
,w y d a n o

,wykonywana

Przedsiębiorstwo Roboty Ziemne i Instalacyjne
z miejscowości Drzewce.
,wykonano montaż instalacji sieci gazowej do

„Chłądowo”, dobudowie pomieszczenia socjalnego

kotłowni wraz z wymianą palników w Przedszkolu

i montażu kabiny lakierniczej w miejscowości

Miejskim przy ul. Powstańców Wielkopolskich
w Witkowie. Wykonawcą był Zakład Instalacyjny

Czajki.
,podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na

Międzypowiatowy Przegląd Piosenki Strażackiej,

dofinansowanie do budowy dróg dojazdowych

wernisaż prac plastycznych, występ Kabaretu

w m. Chłądowo, Dębina i Strzyżewo Witkowskie.

WOD-KAN C.O.GAZ z Gorzykowa za kwotę:
26.947,36zł brutto.

,podpisano porozumienie z Miastem Gniezno na

dostarczanie bezdomnych psów z terenu gminy
Witkowo do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie.
,w

ramach edukacji ekologicznej w dniu

05.06.2009r. Zespół ds. Edukacji Ekologicznej
Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego
zorganizował w Kleczewie konferencję pn.:
„W s p ó ł i s t n i e n i e

terenu

i

w

chronionego”,

p r z e my s ł o w e g o

której

wzięli

udział

przedstawiciele gmin, kopalni „Konin”, Zespołu
Parków

„Pigwa-SHOW” pokaz sztucznych ogni oraz różne
konkurencje sportowo-sprawnościowe dla dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych. W drugim dniu
obchodów odbyła się Msza św., Gminny Przegląd
Tw ó r c z o ś c i

Dzieci

i

M ł o d z i e ż y,

pokaz

sprawnościowy Jednostki OSP z Witkowa, wystawa

Krajobrazowych

Wo j e w ó d z t w a

,trwają prace przy montażu ogrodzenia placu

Wielkopolskiego w Poznaniu, Nadleśnictwa Konin

zabaw - w miejscowości Kołaczkowo. Zakończono

oraz młodzież gimnazjalna z miejscowości

wykonanie ogrodzeń placów zabaw w Ćwierdzinie,

objętych Powidzkim Parkiem Krajobrazowym.
,przygotowano materiały i współpracowano przy

wykonywaniu wstępnych zdjęć do

filmu

dokumentalnego dotyczącego Powidzkiego Parku

Kołaczkowie,

Gorzykowie

i

w

Folwarku.

Wykonawcą jest firma Wyrób Sprzedaż i Montaż
Siatki Ogrodzeniowej ze Słupcy za kwotę do
20.000,00zł brutto.

Krajobrazowego i terenu naszej gminy. W tym
temacie powstaje cykl filmów promujących walory

c.d. str. 6

c.d. ze str. 5

Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowych:

,wykonano następujące chodniki: na ul. Park

,zakończyła

Kościuszki w Skorzęcinie przy OSP, w Mielżynie

się

ocena

p re s e l e k c y j n e g o,

przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, przy

formalna

wniosku

d o tyc z ą c e g o

p ro j e k t u

autobusowych,

„Termomodernizacji budynków oświatowych

w Gorzykowie w kierunku kościoła. Trwają prace

w miejscowości Witkowo” w ramach priorytetu III

nowych

przystankach

przy budowie chodników na ul. Jasnej i Żwirki

Wielkopolskiego

i Wigury, Jana Pawła II.

Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie

Regionalnego

Programu

obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych
Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3 oraz budynku
Przedszkola Miejskiego przy ul. Jasnej w Witkowie.

Witkowo, ul. Łąkowa

Wniosek po pozytywnej ocenie formalnej, został

wywóz nieczystości stałych z Ośrodka

skierowany do dalszej oceny. Całkowita wartość

Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Wykonawcą jest

projektu to kwota 1,7 mln zł., a kwota

,na

„ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa z Poznania za

dofinansowania to 1,5 mln zł. Pozostała kwota na

kwotę: 127.330,00zł. brutto.

realizację w/w przedsięwzięcia pochodzić będzie

,na

modernizację Szkoły Podstawowej nr 2

w Witkowie. Wybrano Wykonawcę: P.P.H.U

Chodnik przy ul. Żwirki i Wigury

z środków własnych gminy.
,zakończyła się również ocena formalna wniosku

„NEXSA” z Gniezna za kwotę: 90.682,22zł. brutto.

aplikacyjnego, dotyczącego projektu „Rewitalizacji

,na modernizację Gimnazjum im. Adama Borysa

Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie”,

w Witkowie. Wybrano Wykonawcę: Zakład

w ramach priorytetu VI, działania 6.1 „Turystyka”

Ogólno-Budowlany z Niechanowa za kwotę:

Wielkopolskiego

111.984,67zł. brutto.

Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie

,na Budowę Kompleksu Boisk Sportowych Moje

Regionalnego

Programu

obejmuje m.in. renowację mola, budowę boisk

Boisko ORLIK 2012 w Witkowie, ul. Wrzesińska.

sportowych,

Wybrano wykonawcę: Firmę Kaszub z Kiełpina za

przebudowę nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych,

urządzenie

placów

zabaw,

kwotę: 1.039.866,39zł brutto.

sieci oświetlenia ulicznego oraz remont obiektów
małej architektury. Wniosek po pozytywnej ocenie

Chodnik przy ul. Jasnej

Rozstrzygnięto przetargi nieograniczony:
,na

modernizację dróg w miejscowościach

Chłądowo, Strzyżewo Witkowskie, Dębina gm.
Witkowo. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe STAWOJ PLUS
Sp. z o.o. z Cielimowa za kwotę: 537.894,93zł
brutto.

Dokonano zapytania o cenę:

formalnej, został skierowany do dalszej oceny.

,na

Całkowita wartość zadania to kwota 5,6 mln zł.

dostawę materiałów budowlanych-kostki

brukowej, krawężników i obrzeży. Wykonawcą jest

Kwota dofinansowania stanowi 65% kosztów

POLBRUK S.A. z Gdańska za kwotę: 129.664,65zł

kwalifikowanych zadania, co stanowi 2,9 mln zł.

brutto.

Pozostała kwota na realizację w/w przedsięwzięcia

,Wysłano pisma w sprawie wyjaśnień do złożonych

ofert oraz uzupełnienia dokumentów do przetargu

pochodzić będzie ze środków własnych gminy.
,trwa ocena wniosku aplikacyjnego, dotyczącego

nieograniczonego na Modernizację pomieszczeń

projektu „Remontu świetlic wiejskich wraz

świetlicy wiejskiej w Mielżynie gm. Witkowo.

z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach:
Chłądowo, Małachowo Złych Miejsc, Ruchocin,

Ogłoszono przetarg nieograniczony na:

Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacja budynku

,na przebudowę oświetlenia ulicznego w Witkowie.

Otwarcie ofert nastąpiło dnia: 08.07.2009r.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Inne ważniejsze prace i dostawy:
,zlecono wykonanie, dostarczenie i montaż tablic

z nazwami ulic wraz ze słupkami na ternie miasta
Witkowa. Wykonawcą jest UTAL Sp. z o.o.
z Kobylnicy za kwotę: 14.115,40zł brutto.
,wykonano remont domku letniskowego - Tramp

Trwają prace przy budowie dróg - Dębina
,na

modernizację ulicy Radosnej, Pogodnej,

Łąkowej i bocznej ul. Brzozowej wraz z budową
parkingów przy ul. Płk. Hynka i Czerniejewskiej.
Wykonawcą

jest

Przedsiębiorstwo

Robót

Drogowych z Gniezna za kwotę: 413493,36zł.
brutto.

w Skorzęcinie. Wykonawcą była Firma Budowlana
„Anbud” ze Strzałkowa za kwotę: 5.942,29zł.
,zakupiono

sprzęt komputerowy na potrzeby

Urzędu w Firmie Handlowo Usługowej „2B”
w Witkowie, za kwotę: 2.636,01zł brutto oraz
oprogramowanie za kwotę 1.035,00zł brutto.

2007-2013. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie
prac remontowych w sześciu świetlicach wiejskich.
Celem zadania jest stworzenie mieszkańcom
dobrych warunków do spędzania wolnego czasu
oraz poprawa estetyki wsi. Całkowita wartość
przedsięwzięcia to kwota 1,1 mln zł. Kwota
d o f i n a n s o wa n i a

stanowi

75%

ko s z t ó w

kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 500
tys. zł.
,złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie

projektu

„Budowy

kanalizacji

przykanalikami

Z zakresu planowania i zagospodarowania

w

miejscowościach:

przestrzennego:

Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe”,

,zmiany

i

sanitarnej

z

przepompowniami
Odrowąż,

Malenin,

w ramach działania „Podstawowe usługi dla

Trwa procedura opracowania:
studium uwarunkowań i kierunków

gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju

Gminy

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowity

Witkowo, obejmująca obszar całej gminy tj.

koszt zadania to kwota 9,6 mln zł. Kwota

zagospodarowania

przestrzennego

d o f i n a n s o wa n i a

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

Trwają prace przy budowie ulic - Radosna, Pogodna

komunalnego w Jaworowie na świetlicę wiejską”,
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

planu

zagospodarowania

stanowi

75%

ko s z t ó w

kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 4

przestrzennego w Witkowie, z przeznaczeniem pod

mln zł. Pozostała kwota na realizację w/w

budownictwo mieszkaniowo-usługowe o łącznej

przedsięwzięcia pochodzić będzie z środków

powierzchni ca 25,0 ha.

własnych gminy.
Krzysztof Szkudlarek

Młodzi na działce

Zwolennicy i przeciwnicy

Stało się już tradycją, że raz w roku witkowski chór „My młodzi”, tuż przed
trzytygodniowym urlopem ostatnią swoją próbę odbywa na działce
u Heleny Biegalskiej, prezesa chóru oraz jej małżonka Witolda, który
również całym sercem jest zaangażowany w życie zespołu.

Tematem spotkania, 17 czerwca, w ogrodach działkowych im. Karola
Świerczewskiego w Witkowie, zorganizowanego przez Edwarda
Rybarczyka, prezesa ogrodów, było wyjaśnienie sytuacji dotyczącej
prywatyzacji ogródków działkowych.
Poseł Andrzej Dera (PiS) jest autorem

własnością gminy. Ich użytkownicy

projektu ustawy o uwłaszczeniu

mogą złożyć do niej wniosek o odpłatne

ogrodów działkowych, która 23 marca

przekształcenie prawa użytkowania

została złożona do marszałka Sejmu.

w prawo własności tej działki.

Jego zdaniem wejdzie ona w życie

Zwolennicy ustawy, głównie emeryci,

jeszcze w tym roku. Ustawa umożliwia

renciści cieszyli się, że będą mogli kupić

nabycie

Pan Witek wraz z Michałem
Bocheńskim w chórze spełniają bardzo
ważne role, ponieważ przygrywają na
instrumentach muzycznych. Na tę
niepowtarzalną próbę zaproszeni zostali
także włodarze miasta, Krzysztof
Szkudlarek, Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo oraz Marian Gadziński jego
zastępca. Próba odbyła się pomimo
deszczowej pogody, a w sercach
członków zespołu gościła radość
i niepowtarzalne poczucie humoru. Tego
dnia swoją radością zarażali wszystkich
działkowiczów, którzy zdecydowali się
popołudnie spędzić na działce.
Chór „My młodzi” w okresie swojej
pięcioletniej działalności odniósł wiele
sukcesów artystycznych. Niewątpliwie
jest to ogromna zasługa dyrygenta,
kierownika artystycznego zespołu
Katarzyny Wieczorek i osobistego
zaangażowania Heleny Biegalskiej. Jest
t o n a s z w s p ó l ny s u k c e s , m ó j
i wszystkich członków, którzy mimo
obowiązków dnia codziennego życia,
aktywnie uczestniczą w próbach
i koncertach - powiedziała H. Biegalska.
Chór „My młodzi” na trwałe wpisał się
w życie kulturalne Witkowa. Czynnie
uczestniczy w ważniejszych
uroczystościach gminnych
i środowiskowych. Działa przy Kole
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Zespół „zrodził się” z inicjatywy
Krzysztofa Szkudlarka Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowo, który ponad pięć lat
t e m u n a u r o c z y s ty m z e b ra n i u
ZERiI zaproponował, aby ten zespół
powstał. Na scenie pierwszy raz
zaprezentował się w lutym 2004 roku
podczas spotkania opłatkowego Zespół liczy 22. Zespołem kieruje
Katarzyna Wieczorek, której
zawdzięczamy wszystkie osiągnięcia.
Jest miła, ale wymagająca, oprócz
przygotowania zawodowego obdarzona

jest pięknym głosem, wspomaga od
nas, a kiedy trzeba nasze występy
uatrakcyjnia partiami solowymi.
Ponadto każdego roku śpiewamy w
kościele kolędy z okazji Bożego
Narodzenia. Bywamy także z wizytą w
Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie i
Domu starców w Skubarczewie, gdzie
śpiewem umilamy czas ludziom, którzy
potrzebują przede wszystkim uśmiechu.
Każdego roku bierzemy udział
w festiwalach i przeglądach poza
terenem naszej gminy: W Gnieźnie,
Skokach, Pobiedziskach, Ślesinie,
Kleszczewie. Mamy także kilka
sukcesów na koncie - komentuje pani
prezes - Nasz repertuar to piosenki
patriotyczne, wojskowe, popularne,
ludowe, biesiadne, liryczne i kolędy.
Ostatnio ćwiczymy także operetkowe.
Mamy także własną piosenkę
zatytułowaną „My młodzi”, którą napisał
Mieczysław Kaźmierczak, organista
w kościele św. Mikołaja w Witkowie.
Śpiewamy ją w rytmie walca,
wyjaśniającą nazwę naszego zespołu.
W ubiegłym roku byliśmy na wycieczce
w Karpaczu i Pradze, oprócz środków
własnych pozyskaliśmy licznych
sponsorów na wyjazd. - Kolejnym
naszym sukcesem, którym chcemy się
pochwalić jest niedawno nagrana płyta
z naszymi utworami, jest w wersji dvd.
Nie tylko można będzie nas usłyszeć ale
także zobaczyć. Spełniło się nasze
marzenie, które sfinansował Burmistrz
Krzysztof Szkudlarek - dodała Helena
Biegalska.
Już niedługo zespół wybiera się na
wycieczkę na Kaszuby i gdyby się znalazł
sponsor pobyt swój mogliby przedłużć
wyjazdem nad morze. Mimo tego, że
wielu członków już dawno skończyło
sześćdziesiąt lat, to jeszcze nad morzem
nie byli.
(na)

co

działkę za jeden procent jej wartości.

działkowcy użytkują jak właściciele.

na

własność

tego,

Jednak po wyjaśnieniu obecnego na sali

Jest to uszczęśliwianie nas na siłę, czy

Zdzisława Stankowiaka, że poniosą oni

tego chcemy czy nie - komentował

koszty

E. Rybarczyk. - Altana i wszystko

geodezyjnych i tym podobnych, kwestia

p o m i a r ó w,

opracowań

w ogrodzie w świetle prawa należy do

ta wywołała wiele wątpliwości właśnie

właściciela gruntu. Projekt zakłada, że

wśród

każdy ogród otrzyma osobowość

Działkowcy dowiedzieli się także, że

emerytów

i

r e n c i s t ó w.

prawną. Stanie się terenem zielonym

obecna opłata działki, około 100 złotych

z mocy ustawy przeznaczonym na

po uwłaszczeniu kosztować będzie

rekreację i wypoczynek bez możliwości

znacznie więcej. Trzeba zapłacić

przekształcenia go na inne cele. Moim

podatek rolny, opłatę od altany i opłatę

zdaniem chodzi nie o prywatyzację, ale

na utrzymanie zarządu, w sumie

o likwidację. Według ustawy podzieleni

przynajmniej trzy razy więcej niż teraz.

będziemy na trzy grupy społeczne;

Należy

właścicieli,

Z. Stankowiak, że Polski Związek

użytkowników

podkreślić

i dzierżawców, z tego tylko właściciele

Działkowców

będą mieli prawo głosu - dodał

prywatyzację,

E. Rybarczyk.

-

zgadza
ale

nie

dodał
się
na

na
tych

nierównych, złych warunkach. - Jaką

Tematyka spotkania okazała się

z tego będziemy mieli korzyść, skoro nic

interesująca dla bardzo wielu witkowian

praktycznie się nie zmieni? Teraz też

w różnym wieku, którzy licznie wypełnili

mogę korzystać z mojej działki lub

świetlicę ogrodów. Burzliwa dyskusja

przekazać ją wnukowi - komentowali

wykazała, że dzielą się oni na

działkowcy. W Polsce tylko 64 procent

zwolenników i przeciwników ustawy.

ogrodów ma uregulowany status

Jedni wyrażali obawy, że nie będzie ich

prawny, pozostali nie mogą spać

stać na koszty przekształcenia, i że

spokojnie. Obecny na spotkaniu

użytkowanie ogródka zdrożeje. Inni

Krzysztof Szkudlarek, burmistrz gminy

bardzo chcieli zostać właścicielami

i miasta Witkowo powiedział, że ma

swojej działki za obiecane 100 złotych.

nadzieję że ustawa nie zostanie

Nic dziwnego, że gdy jedne zapowiedzi

przegłosowana, że należy tego bronić,

część sali przyjmowała oklaskami,

a nie likwidować.

druga w tym czasie krzyczała: Nie

W spotkaniu uczestniczył m.in.

chcemy! Działkowiczów niepokoi też

Krzysztof Szkudlarek, Burmistrz Gminy

zapowiedź, że przestanie obowiązywać

i Miasta Witkowo, Henryk Gocał,

ustawa

członek zarządu Polskiego Związku

o

rodzinnych

działkowych,

ogrodach

broniąca

ich

Działkowców w Poznaniu oraz Zdzisław

użytkowników przed zakusami różnych

Stankowiak,

inwestorów i likwidatorów. Z dniem

Miejskiego w Gnieźnie.

pracownik

Urzędu

wejścia ustawy należące do niego
grunty ogrodów działkowych staną się

OGŁOSZENIE
MY
MŁODZI

Zespół Śpiewaczy „MY MŁODZI”
ogłasza nabór kobiet i mężczyzn do
Zespołu. Bliższych informacji udziela
Pani Helena Biegalska
tel. 061 - 477 71 17 lub 0787 710 323

(na)

Świątecznie w szkole - Mielżyn

W świecie dinozaurów - wycieczka do Zaurolandii

Występy zespołu tanecznego „Mielżyniacy”, „Kapeli Odjazdowej”

Dnia 20 maja 2009 roku dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczestnicy

z Witkowa, pokaz starych samochodów, rodzinne zabawy i konkursy,

programu socjoterapeutycznego „Tęcza” ze Szkoły Podstawowej nr 3

loteria fantowa, w której główną nagrodą był rower górski oraz inne

w Witkowie odwiedzili Park Dinozaurów w Rogowie.

niespodzianki, które przygotowała Rada Rodziców, nauczyciele
i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie sprawiły, że
Mielżyn zamienił się w jedną wielką imprezę.

Po d c z a s

zabawy

najbardziej

„Podróż w czasie” trwała prawie

wojskowej w Powidzu oraz pokazem

w

wa r s z ta ta ch

ge o lo gicz no

-

obleganymi stoiskami były: stoiska

w wykonaniu straży pożarnej. Nie

dwie godziny. Przewodnik zapoznał

plastycznych. Zaurolandia to także

z

zabrakło loterii fantowej, każdy los

dzieci

gatunkami

świetny plac zabaw dla dzieci. Oprócz

wygrywał i brał udział w losowaniu

dinozaurów, opowiedział o trybie życia

tradycyjnych huśtawek, karuzeli czy

lodami

i

napojami,

ciastem

domowego wypieku, kawą, herbatą

i

odżywiania

zjeżdżalni znajdują się tu zestawy

oraz nagród pocieszenia: DVD, leżak,

poszczególnych okazów. Uczniowie

sprawnościowo - zręcznościowe,

materace,

zegarek,

namiot

ręcznik, pościele z kory, puzzle, 5 litrów
f a r b y.

Nauczycielka

Grażyna

Grzybowska przygotowała konkurencje

sposobach

dowiedzieli się, jak ze sobą walczyły

wspinaczkowe i labirynty. Dzieci mogły

i co było powodem ich wyginięcia.

zrobić zdjęcie w paszczy tyranozaura,

W parku położonym malowniczo nad

czy dotknąć ogromnego jaja, a pod

Jeziorem Rogowskim dzieci oglądały,

piaskiem odnaleźć fragmenty szkieletu

sportowe, za udział w nich uczestnicy,

między

roślinożernego

dinozaura. Plac zabaw okazał się dużą

którzy

diplodoka, czy świetnego łowcę

atrakcją dla naszych podopiecznych.

zajęli

najwyższe

lokaty

innymi,

obdarowani zostali nagrodami. Liczne

tyranozaura. Ogromne wrażenie

Pobyt w Parku Dinozaurów to nie tylko

brawa i prezenty otrzymali także

zrobiły pterodaktyle unoszące się

doskonałe uzupełnienie lekcji przyrody

biorący udział w konkursie śpiewaczym.

w powietrzu oraz silnie opancerzone

dla uczniów, ale też znakomita zabawa

Z zaciekawieniem uczestnicy spotkania

t r i c e r a t o p s y.

i miły wypoczynek.

obejrzeli przedstawienie, w języku
angielskim, w wykonaniu uczniów klas

i hamburgerami. Wśród wielu atrakcji

IV i V. Ponadto wręczono nagrody za

przygotowanych

myślą

udział w konkursie pod hasłem „Nie dla

o najmłodszych była dmuchana

używek, tak dla zdrowia i rekreacji”. -

z

wieloma

nagrody głównej, roweru górskiego

trzyosobowy, lokówka ,suszarka,

i zimnymi napojami oraz frytkami

z

Po d s u m o w a n i e m

wiadomości

zdobytych

zwiedzania

parku

podczas

był

(mk)

udział

Uprzejmie informujemy,
że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień
zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
oraz Burmistrzem Gminy i Miasta w Witkowie

w dniu 21 lipca 2009 roku (wtorek) o godzinie 11,oo
w miejscowości - WITKOWO - Urząd Gminy i Miasta
przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla mieszkańców gminy, podczas której zainteresowanym
uczestnikom, którzy ukończyli 50 lat rozdane zostaną specjalne probówki do przygotowania materiału do
badań na obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego),

a w dniu 29 lipca 2009 roku (środa)
pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu
krokowego (prostaty). W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia.
Miejsce pobierania krwi: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie - sala USC - od godz. 9,oo do 13,oo
zjeżdżalnia, bandżi, kucyki, bryczka

Warto organizować tego typu festyny

i cymbergaj. Nieco starsi uczestnicy

choćby dlatego, że cieszą się one

festynu zachwycali się m. in. starymi

ogromną popularnością we wsi -

samochodami z muzeum motoryzacji

podsumowali organizatorzy festynu.

z

Poznania,

sprzętem,

który

prezentowali żołnierze z jednostki

(na)

Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku! Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również odbierała
probówki z kałem. Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobisty!!
Zapisy na badania przyjmuje: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
osobiście - pokój Nr 8 - lub telefonicznie 061-4778194 w.32
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy oraz do wskazanego lekarza rodzinnego.
Wszystkie badania finansowane są z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Spotkanie z zawodnikami „Start Gniezno”

Z wizytą w Gnieźnie
3 czerwca 2009r. z okazji 30. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do
Gniezna został zorganizowany VI Archidiecezjalny Kongres Misyjny
Dzieci i Młodzieży. Uczestniczyło w nim 1200 uczniów. Grupa ze Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Witkowie liczyła 22 osoby.

Najpierw udaliśmy się do kościoła

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie w sobotę 04 lipca
zorganizował wspólnie z Towarzystwem Sportowym „Start Gniezno”
otwarte spotkanie z zawodnikami sekcji żużlowej Startu Gniezno.

Spotkanie zaaranżowano przy
fontannie w centralnym punkcie
Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie. Kilkaset osób mogło
porozmawiać z zawodnikami

motocykla żużlowego, na tle którego
dziesiątki osób wykonało pamiątkowe
zdjęcia. Blisko godzinne spotkanie
przebiegało w serdecznej atmosferze,
a kilkunastu uczestników

o bieżących sprawach klubu jak
również na temat sytuacji tej
dyscypliny sportu w kraju. Nie lada
gradką dla zgromadzonych była
prezentacja profesjonalnego

przygotowanego przez organizatorów
tematycznego konkursu otrzymało
bezpłatne wejściówki na najbliższy
mecz ligowy Startu Gniezno.

misyjnych. Na zakończenie ks. biskup

św. Jana. Po drodze zobaczyliśmy

Wojciech Polak wręczył obecnym

pomnik, który znajduje się na placu

krzyże misyjne, jak Papież pierwszym

św. Wojciecha, a upamiętnia właśnie

12 misjonarzom 30 lat temu. Po

pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II .

posiłku udaliśmy się do katedry na

Program spotkania był bardzo bogaty.

mszę świętą, której przewodniczył ks.

Obejrzeliśmy film ze spotkania z Ojcem

prymas Józef Glemp. Zmoknięci, ale

Świętym sprzed 30 lat. Następnie

radośni wróciliśmy do Witkowa.

został przeprowadzony konkurs
wiedzy o tamtej wizycie na podstawie
filmu.

Uczyliśmy

się

(mm)

piosenek

Promyk wita Lato!
W dniu 8.06.2009r Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
PROMYK Oddział w Witkowie dla swoich członków, zorganizował
spotkanie z okazji „Powitania Lata” połączone z Dniem Dziecka.
W spotkaniu tym uczestniczyli emeryci
i renciści z Wrześni oraz zaproszeni
goście. Zaproszonym był pan Krzysztof
Szkudlarek Burmistrz G i M Witkowo,
Przewodniczący Rady G i M Witkowo
pan Bogusław Mołodecki, pan Telesfor
Gościniak Dyrektor Wydziału Oświaty
Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim
w Gnieźnie.
Ogółem udział wzięło 120 osób,
a spotkanie odbyło się w Skorzęcinie
w restauracji Mieszko. Był wspólny
obiad, kawa i ciasto oraz kolacja.
Sprzedawane były losy - każdy los
wygrywał.
Wszyscy uczestnicy mogli
potańczyć i pośpiewać przy dobrze
bawiącej kapeli Graczyków z Powidza.
Nasi członkowie nie zdążyli zapomnieć
dobrej zabawy w Skorzęcinie, a już
1 2 . 0 6 . 2 0 0 9 r u d z i a ł w z i ę l i ś my
w Cielimowie w olimpiadzie Wiosennej
organizowanej przez PROMYK
Kiszkowo. Z naszego oddziału

zaproszonych było 51 osób. Osoby
niepełnosprawne uczestniczyły
w rozgrywkach sportowych na miarę
swojej niepełnosprawności. Były 4
konkurencje i w każdej udział brały 3
osoby z każdego oddziału. Po
podsumowaniu wyników przez
komisję Oddział Witkowo zajął II
miejsce. Wróciliśmy do Witkowa
z dyplomami i pucharem. Jak zawsze
wszyscy obecni byli bardzo zadowoleni
ze spotkania.
(Vesta)
Stwierdzają wszyscy
jednogłośnie, że spotkania przy
muzyce, piosence i sporcie są bardzo
budujące. Pozwalają wymienić różne
doświadczenia, lepiej poznać się
z osobami z innych Oddziałów, a co
najważniejsze zapomnieć o troskach
dnia codziennego i o tym co
najbardziej dokucza. Każde spotkania
zawsze kończą się słowami „do
zobaczenia”.

(S.R.)

Harmonogram Imprez
przewidywanych do organizacji bądź współorganizacji przez OKSiR
w sezonie letnim 2009 w OW w Skorzęcinie
18 lipca - Turniej siatkówki plażowej
18 lipca - koncert zespołu (muzyka rozrywkowa)
18 lipca - Indywidualny i Drużynowy Turniej Strzelecki o Puchar Lata 2009 - od godziny 13.00 okolice
byłego ośrodka MPK Poznań
19 lipca - konkurs figur piaskowych
25 lipca - turniej tenisa ziemnego (nawierzchnia bitumiczna)
1 sierpnia - koncert zespołu (muzyka rozrywkowa)
1-2 sierpnia - Mistrzostwa Wielkopolski w Plażowej Piłce Nożnej o Puchar Marszałka Województwa
Wilekopolskiego
8 sierpnia - turniej plażowej piłki siatkowej
9 sierpnia - konkurs figur piaskowych
15 sierpnia - turniej koszykówki
15 sierpnia - koncert zespołu (muzyka biesiadna)
22-23 sierpnia - Turniej rugby na plaży

W ciągu ostatnich tygodni
roku szkolnego wiele się u nas wydarzyło
Odbyły się wycieczki, które są zawsze miłym urozmaiceniem życia

Sprawozdanie z „Dnia Dziecka” w Ruchocinku
W dniu 29 maja 2009 r. w Świetlicy Wiejskiej w Ruchocinku odbyła się
impreza z okazji „Dnia Dziecka”.

szkolnego. Pozwalają nie tylko wypocząć, ale i sporo się nauczyć.
Byliśmy w Krakowie, Lednogórze, Poznaniu, Rogowie, Toruniu,
Warszawie i Wrocławiu. Uczniowie klas trzecich - na zaproszenie
naszego Patrona, a uczniowie klas Ia i Va - z inicjatywy rodziców gościli
na lotnisku w Powidzu. Podglądali pracę pilotów, techników, podziwiali
samoloty. Była tez degustacja wojskowej grochówki.

W imprezie uczestniczyły dzieci
i

6 czerwca uczestniczyliśmy w festynie
zorganizowanym przez Radę Rodziców.
Były występy, konkursy, zawody
s p o r t o w e , l o t e r i a fa n t o wa . D o
niewątpliwych atrakcji zaliczyć można
przejażdżki bryczką, zabawy na
dmuchanym krokodylu, skoki na
trampolinie. Nie zabrakło i tym razem
pysznych ciast upieczonych przez mamy
naszych uczniów. Powodzeniem cieszyły
się stoiska z popcornem i watą cukrową.

młodzież

wraz

z

rodzicami

Imprezę prowadziła pani Arleta
Bekas i Joanna Adamczewska.

z Ruchocinka. Organizatorami zabawy

Na zakończenie zabawy panie z Koła

byli: Sołtys Ruchocinka - Henryk

Gospodyń Wiejskich przygotowały

Szymański, Radny Rady Miejskiej -

słodki poczęstunek.

Eugeniusz Czaplicki, Koło Gospodyń
ostatni dzień roku szkolnego.
W obecności gości: Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowo - pana K. Szkudlarka,
przewodniczącego Komisji Szkolnictwa,
Kultury, Sportu i Opieki Społecznej pana P. Jóźwika, sponsora pomocy
dydaktycznych - pani M. Szoszorek,
przedstawicieli Rady Rodziców i licznie
przybyłych rodziców uczniowie klas
szóstych otrzymali świadectwa, nagrody,
podziękowania i pożegnali się ze szkołą.

Wiejskich

w

Ruchocinku,

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
w

Poznaniu

-

biuro

terenowe

w Gnieźnie, Klub Pracy w Witkowie.
Celem imprezy była integracja
dzieci i młodzieży podczas wspólnej
zabawy oraz aktywne spędzanie czasu
wolnego.
W trakcie zabawy przeprowadzono
szereg zabaw i konkursów np. taniec
na gazecie, taniec przy krzesłach,
śpiewanie piosenek, „Jaka to melodia”,
zabawy z balonami oraz wspólne
zabawy w parach. Wszystkie dzieci
bardzo

chętnie

brały

udział

w proponowanych zabawach. A do

Impreza

cieszyła

się

dużym

zainteresowaniem wśród dzieci,

tańca przygrywał i śpiewał pan

młodzieży i rodziców, którzy mogli

Eugeniusz Myszkowski z Witkowa.

mile, ciekawie i z radością spędzić

Uczestnicy „Dnia Dziecka” otrzymali od

piątkowe popołudnie.

organizatorów imprezy słodycze i lody,
a do wygrania były bardzo atrakcyjne
nagrody.

Smakosze mogli spróbować świeżego
miodu, zobaczyć akcesoria i ubrać strój
pszczelarza. Panowie W. Kolasiński
i W. Gleń ciekawie opowiadali o swojej
„przygodzie z pszczołami” i zaletach
różnych gatunków miodu.
Jak co roku z okazji Dnia Dziecka
wszyscy uczniowie brali udział w różnego
rodzaju rozgrywkach i zabawach
ruchowych. Przypomniane zostały
najważniejsze osiągnięcia sportowe
kończącego się roku szkolnego
2008/2009. Wręczono puchary, dyplomy
i nagrody laureatom konkursów
szkolnych i innych.
Szczególnych emocji dostarczył nam

Podniosłym momentem było
przekazanie sztandaru szkolnego
młodszym kolegom - uczniom klas
piątych. Podsumowując pracę
w minionym roku, pani Dyrektor zwróciła
uwagę na wyjątkowe sukcesy uczniów,
podkreśliła wyniki sprawdzianu po klasie
szóstej, które są wyższe od średnich:
w województwie, powiecie i gminie.
Wzruszającą chwilą było pożegnanie się
z nauczycielami kończącymi pracę
zawodową: M. Kowalczyk, E. Kozińską
i S. Brząkowskim. Przed nami wakacje czas odpoczynku i zabawy. Życzymy
wszystkim, aby były udane, słoneczne
i bezpieczne.
(br,ja)

(J.A)

Majowe spotkania w Bibliotece
Podstawowym zadaniem Biblioteki Publicznej jest szerzenie

Antoniego Dworzaka, smutny nokturn

zdobyły prestiżowe wyróżnienia:

czytelnictwa. Czynimy to w różnoraki sposób. Do najskuteczniejszych

Fryderyka

książka „Teren prywatny”, nazywana

Szopena.

Witkowscy

należą spotkania autorskie. Są one okazją do poznania twórców

drugoklasiści wykazali się dużą wiedzą

najbardziej kobiecą powieścią, w 2001

literatury, do postawienia im nurtujących nas pytań. Biblioteka Publiczna

w dziedzinie muzyki. Jeśli teraz sięgną

wygrała konkurs literacki pod nazwą

stworzyła taką okazję swoim małym i dorosłym czytelnikom,
zapraszając do Witkowa dwie znane i lubiane autorki.

po kolejne książki Pani Izabelli, to

„Dziennik polskiej Bridget Jones”

z łatwością osiągną „…8 stopień

i

wtajemniczenia”.

i popularność, trafiła też na Listę

Drugim gościem była Pani Barbara

Klebańska,

była wypełniona po brzegi. Pełne

absolwentka Akademii Muzycznej

Pani

Izabella

humoru spotkanie przebiegało w miłej

w

scenariuszy

atmosferze, przy dźwiękach skrzypiec.

programów telewizyjnych i radiowych

Dzięki zaprezentowanej książce

Łodzi,

autorka

„Kaprys, żart i inne muzyczne
fanaberie” uczestnicy przekonali się,

w dniu 11 maja br. Spotkali się z nią

że muzyka może być wesoła albo

uczniowie klas drugich witkowskich

smutna, może kaprysić i wariować.

podstawówek. Świetlica w „trójce”

Dzieci zapamiętają wesołą humoreskę

A.

sławę,

Rostockiego

drukowaną

przez

dziennik

młodzieży i dorosłych, która w dniu 22

„ R z e c z p o s p o l i t a ”.

Powieść

maja przyjechała, by spotkać się

zatytułowana „Buba” w 2002 zdobyła

z naszymi dorosłymi czytelnikami.

nagrodę główną w ogólnopolskim

Z myślą o tej grupie zorganizowana

konkursie na powieść dla dzieci

została ta impreza. Mimo deszczowej

i młodzieży pod hasłem „Uwierz w siłę

pogody publiczność nie zawiodła.

wyobraźni”.

Pani Barbara z uśmiechem na

dla dzieci i młodzieży, na zaproszenie

Bestsellerów

autorce

Kosmowska - autorka powieści dla

t wa r z y

naszej biblioteki odwiedziła Witkowo

przyniosła

rozpoczęła

spotkanie,

W swojej twórczości odwołuje się
do świata, który ją otacza. Przykładem

opowiadając o swojej rodzinie

jest książka pt. „Pozłacana rybka”;

i o sobie. Zaproponowała, by spotkanie

inspiracją do jej napisania była

przebiegło w formie dyskusji. I tak też

choroba dziewczynki. W Hermańcach

się stało - z sali zaczęły padać pytania,

natomiast Kosmowska opisuje życie

a z wyczerpujących odpowiedzi

mieszkańców popegeerowskiej wsi,

pozyskaliśmy mnóstwo ciekawych

którzy nie mogą odnaleźć się w nowej

informacji. Pani Barbara Kosmowska

rzeczywistości. Do przeczytania tych

debiutowała jako licealistka w latach

i innych książek tej autorki gorąco

70 dwudziestego wieku na łamach

zachęcam.

nieistniejącego już czasopisma „Na

Na koniec spotkań były kwiaty,

przełaj”; w latach 80 zdobyła liczne

podziękowania, pamiątkowe wpisy do

nagrody i wyróżnienia w konkursach

zakupionych książek i wspólne

poetyckich. Jej pierwsza powieść

fotografie.

„Głodna kotka” wydana została w roku
2000. Dwie powieści Pani Barbary

(W.G.)

Katalog Firm
F.PHU.TRAK
Adres: ul. Wrzesińska 11, 62-230 Witkowo
Telefon: 602-673-965
E-mail: f.phu.trak@onet.eu

Jeżeli posiadają Państwo ogród, skrawek ziemi koło domu, zapraszamy do
skorzystania z naszej bogatej oferty wyrobów. Szeroka gama naszych
produktów z drewna doda uroku otoczeniu Waszego domu.

Produkujemy altany ogrodowe, ławki, huśtawki, piaskownice i sztachety
drewniane. Oferujemy również usługi remontowo-budowlane, montaż
siatki ogrodzeniowej i sztachet oraz przecieranie i obróbkę drewna.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 2 czerwca odbyła się
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.
Głównym tematem sesji było wyrażenie
opinii odnośnie projektowanych
specjalnych obszarów ochrony siedlisk
Natura 2000 oraz dokonanie zmian
w budżecie gminy i miasta na 2009r.

przygotowanych na czerwcową sesję.
Ponadto: Komisja Rolnictwa zapoznała
się z realizacją Gminnego Programu
Ochrony Środowiska oraz Regulaminu
utrzymania czystości i porządku; Komisja
Szkolnictwa dokonała podsumowania
działalności Gminno-Miejskiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 8.06.2009r.
W dniu 8 czerwca odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja
dokonała kontroli wybranego
zamówienia publicznego - adaptacji
budynku komunalnego w Ruchocinku na
lokale mieszkalne oraz kontroli

S z ko l n e g o Zw i ą z k u S p o r t o w e g o
i zapoznała się z finansowaniem sportu
kwalifikowanego oraz kultury fizycznej;
Komisja Finansów dokonała sprawdzenia
postępu prac inwestycyjnych.
W dniu 26 czerwca odbyła się XXV

i n f o r m a c j i D y r e k t o ra O K S i R- u
o przygotowaniu Ośrodka w Skorzęcinie
do sezonu letniego.
Rada Miejska podjęła następujące
uchwały:
- uchwałę Nr XXV/209/09 o nie
wyodrębnianiu w budżecie gminy i miasta
na 2010r. funduszu sołeckiego;
- uchwałę Nr XXV/210/09 dotyczącą
odpłatności za Przedszkola;
- uchwałę Nr XXV/211/09 dot. oddania
w użytkowanie wieczyste nieruchomości
położonej w Ośrodku Wypoczynkowym
w Skorzęcinie (pod inwestycje);
- uchwałę Nr XXV/212/09 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej
w Mąkownicy (na rzecz najemcy);
- uchwałę Nr XXV/213/09 ustalającą
opłaty za korzystanie z kortów
tenisowych w Witkowie;
- uchwałę Nr XXV/214/09 zmieniającą
Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Witkowie;
- uchwałę Nr XXV/215/09 dotyczącą
uchwalenia miejscowego planu

przygotowania Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie do
sezonu letniego.
W dniach od 22 do 24 czerwca odbyły
się przedsesyjne posiedzenia Komisji
Rady. Głównym ich tematem, było
zaopiniowanie projektów uchwał

sesja Rady Miejskiej. Rada wysłuchała
informacji Burmistrza o działalności w
okresie międzysesyjnym tj. od 1 maja do
25 czerwca br., informacji Komendanta
Komisariatu Policji o zabezpieczeniu
porządku publicznego w Ośrodku
Wypoczynkowym w Skorzęcinie oraz

Kolejna sesja Rady Miejskiej
planowana jest na dzień 18 września br.
(B.R.M.)

Projekt „WRESZCIE ROZKWITAM - warsztaty osobistego rozwoju dla kobiet
z obszarów wiejskich powiatu gnieźnieńskiego” finansowany
w ramach Działania 7.3 PO KL
Cel projektu: przeprowadzenie cyklu warsztatów
dla 15 kobiet z powiatu gnieźnieńskiego zaliczanych
do grupy wykluczonych społecznie lub zagrożonych
takim wykluczeniem, które mają na celu umożliwienie
pokonania barier mentalnych tych kobiet,
podniesienia ich samooceny oraz nabycia takich
umiejętności i cech, które pozwolą im się odnaleźć na
lokalnym rynku pracy i w społeczeństwie.

Przedsesyjne posiedzenia Komisji Rady 22.06.2009r.

zagospodarowania przestrzennego
terenu w Ćwierdzinie (droga dojazdowa);
- uchwałę Nr XXV/216/09
o przystąpieniu do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w Witkowie;
- uchwałę Nr XXV/217/09 dot. dotacji
przedmiotowej na prace remontowe
z b i o r n i k ó w w o d n y c h
wysokociśnieniowych w ZGK;
- uchwałę Nr XXV/218/09 o udzieleniu
dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej na
prace remontowe przy kościele p.w.
Wszystkich Świętych w Mielżynie,
wpisanym do rejestru zabytków;
- uchwałę Nr XXV/219/09 o udzieleniu
dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej na
prace remontowe przy kościele p.w. Św.
Mikołaja w Witkowie, wpisanym do
rejestru zabytków;
- uchwałę Nr XXV/220/09 zmieniającą
budżet gminy i miasta na 2009r.

Warsztaty będą odbywały się w trzech blokach
dostosowanych do potrzeb uczestniczek projektu.
Będą przeprowadzane codziennie od poniedziałku do
piątku, po 6 godzin dziennie w Gnieźnie i w Poznaniu
(warsztaty zawodowe). W ramach warsztatów
psychoedukacyjnych przez 90 godzin szkoleniowych
będą prowadzone zajęcia grupowe i indywidualne,
których celem jest podniesienie samooceny
uczestniczek oraz poprawa relacji interpersonalnych.
W ramach warsztatów przedsiębiorczości (30 godzin
szkoleniowych) prowadzone będą zajęcia
z aktywizacji zawodowej i doradztwo, które pomogą
w zmniejszeniu barier w dostępie do rynku pracy.
Podniesieniu kwalifikacji zawodowych uczestniczek
mają służyć warsztaty zawodowe, podczas których
przeprowadzonych będzie 30 godzin szkolenia
z florystyki. Organizator przeprowadzi zajęcia we
własnej siedzibie w Poznaniu i zorganizuje transport
dla uczestniczek.

Projekt skierowany jest do kobiet wykluczonych
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
pochodzących z następujących grup:
- kobiety do 25 roku życia pozostające bez pracy
(również z rodzin dysfunkcyjnych),
- kobiety po 45 roku życia pozostające bez pracy
(również z rodzin dysfunkcyjnych),
- kobiety powracające na rynek pracy po długiej
nieobecności (spowodowanej między innymi
urlopem macierzyńskim),
- samotne matki pozostające bez pracy,
- inne kobiety korzystające ze wsparcia ośrodków
pomocy społecznej (np. kobiety nieaktywne
zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub
innymi osobami zależnymi),
- kobiety będące członkami gospodarstw domowych,
w których żadna dorosła osoba nie pracuje.
Istnieje możliwość zorganizowania kursu
w Witkowie, przy zebraniu minimum 15
osobowej grupy. O uczestnictwie w kursie
decyduje kolejność zgłoszeń, zapisy do 10
sierpnia br. w biurze ds. promocji pod
numerem (061) 4778 196. Informacji udziela
Marlena Lerka.
Zapraszamy chętnych do zapisów.

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 30.06.2009r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH W WITKOWIE I MIELŻYNIE,
PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU I WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

XXV sesja Rady Miejskiej 26.06.2009r.

Pracowite wakacje

Przygotowania do kampanii żniwnej

Trwają remonty w Szkole Podstawowej nr 2 i w Gimnazjum im. Adama
Borysa w Wikowie.

W dniu 8 lipca 2009r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa
Rady Miejskiej, Sołtysów, Prezesów Kółek Rolniczych,
Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli
Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz działaczy Gminnego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Gimnazjum - prace polegają na modernizacji wszystkich klas lekcyjnych, gabinetu
pedagoga, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, pokoju dyrektora, pokoju narad,
łazienki na 3 piętrze, klatki schodowej, korytarza na 3 piętrze. Wykonawca Zakład
Ogólno - Budowlany z Niechanowa.

Głównym tematem posiedzenia było

które rozpoczną się Mszą św. O godz.

omówienie przygotowań do kampanii

12,00. Dokonano również wyboru

żniwnej oraz spraw związanych z

komisji

organizacją dożynek gminnych.

żniwnych w następującym składzie:
Ewa Wiatrowska - Przewodnicząca

kampanii żniwnej przedstawili kolejno:

Komisji oraz członkowie: Jolanta

Pani

Krause, Grażyna Pilaczyńska, Iwona

Maria

Dykszak

-

Prezes

Spółdzielni Kółek Rolniczych i Pan

Nadowicz - Mróz, Krystyna Żok, Ksiądz

Kazimierz Zamiar - Prezes Gminnej

Proboszcz Stanisław Goc, Kazimierz

Spółdzielni „SCH”. Burmistrz Gminy i

Zamiar, Janusz Tomczak, Krzysztof

Miasta Pan Krzysztof Szkudlarek

Tamioła.

zebranym

wstępny

Na Starostów Dożynek wybrani

uroczystości

„Święta

zostali: Jankowska Halina - Malenin,

przedstawił

Plonów”. Ustalono termin Dożynek

(M.L.)

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 i PPHU „EKO-MIX” SPUREK
KONSTANTY ANDRZEJ, ul. Grabiszyńska 163, 50-950 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 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 Fundusz 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 w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. Nr 15 oraz na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl.

Zakończenie zadania winno nastąpić najpóźniej do 30 listopada 2009r.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

„DOZÓR” z Gniezna

wieńców

Informacje nt. przygotowań do

program
Szkoła Podstawowa nr 2 - prace polegają na wykonaniu remontu korytarzy
i klatek schodowych. Wykonawca Przedsiębiorstwo - Handlowo - Usługowe
Gniezno „NEXA”.

konkursowej

Bruch Mirosław - Sokołowo.

Gminnych na dzień 23 sierpnia 2009r.,

(A.K.)

Uprzejmie informujemy,
Uchwałą Nr XXIII/202/09 z dnia 24 kwietnia 2009r Rada Miejska w Witkowie ustaliła na 2009r. następujące
opłaty za korzystanie z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie oraz plaży:
§ 1.
1.
1.
Za wstęp od osoby - pieszej i rowerzysty 1,50zł
2.
Za jednodniowy wstęp motorowerem 3,00zł
3.
Za jednodniowy wstęp motocyklem 4,00zł
4.
Za jednodniowy wstęp pojazdem wielośladowym - od pon. do czw. 5zł
5.
Za jednodniowy wstęp pojazdem wielośladowym - od piątku do niedzieli 8 zł
6.
Tygodniowa za wstęp pojazdem wielośladowym 25,00zł
7.
Dwutygodniowy za wstęp pojazdem wielośladowym 45,00zł
8.
Całosezonowa za wstęp pojazdem wielośladowym 100,00zł
9.
Całosezonowa dla mieszkańców gm. Witkowo 30,00zł
10. Całoroczna dla użytkowników wieczystych gruntów 100,00zł
2. Dzierżawcom gruntów na terenie Ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie przysługuje karnet bezpłatny.
3. Opłaty wymienione w ust. 1 pkt. 1-10 ulegają obniżeniu o 50%, jeżeli pojazd należy do inwalidy, który okaże
się dokumentem stwierdzającym inwalidztwo.
4. W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu wstępu ustala się opłatę w wysokości 50zł.

c.d. ze str. 2

mężczyzn wyniki przedstawiają się
następująco: I miejsce Petelski

Handlu i Usług „KOS-POL” Kołaczkowo

Mariusz 46 pkt., II miejsce Ławniczak

+
Zakład

Stanisław 45 pkt., a III miejsce Łagocki

w Witkowie

Ildefons

+
Wielkopolska Spółka Gazownictwa

35

pkt.

Najmłodszym

zawodnikiem

był

Malik

Hubert

muzyce

zespołu

„ P R O B L E M ”.

najbardziej zachwycił dzieci. Podczas
trwania niedzielnej części artystycznej

wieczoru był pokaz sztucznych ogni.

rekreacyjnych dla najmłodszych,

rozpoczął się o godz. 12.00 Mszą

młodzieży oraz osób dorosłych.

Świętą w Kościele p.w. św. Mikołaja

Największym powodzeniem wśród

w

godzinach

startujących zawodników cieszyły się:

popołudniowych na Placu Targowym

rzut lotką do tarczy, slalom piłkarski,

W

uzyskując 34 pkt. Najlepsi strzelcy
otrzymali od organizatorów: Urzędu

„ELPOS” w Gnieźnie
+
Bank Spółdzielczy w Witkowie

pamiątkowe puchary i dyplomy

+
Hurtownia

wręczone przez Burmistrza Gminy

w Gnieźnie.

i Miasta Krzysztofa Szkudlarka.

+
SOBIESKI

COVER”, który przyciągnął wyjątkowo
liczne rzesze nie tylko mieszkańców
Witkowa. Podziwiano zarówno muzykę
jak i zachwycające stroje artystów. Po
tych występach mieszkańcy Witkowa
i okolic bawili się do późnych godzin
nocnych przy dźwiękach muzyki
zespołu „ ZMIENNICY”.
odbył się Gminny Przegląd Twórczości

żonglerka piłką nożną, „hula hop”,

Dzieci i Młodzieży. Widzowie mieli

skakanka oraz strzał do mini bramki.

możliwość

Nagrodami dla zwycięzców był sprzęt

posłuchać

piosenek

występy

taneczne

sportowy oraz słodycze otrzymane od

laureatów przeglądu. Zostaliśmy

sponsorów. Ośrodek Szkoleniowy

zaskoczeni profesjonalizmem i odwagą

kierowców

podziwiać

LOK

w

tych

najmłodszych

Sportowa „PIAST”
TRADE Sp. z o.o.

w Kołaczkowie.

+
Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe

„HAWA” Jan Walczak w Gnieźnie.
+
Spółdzielnia

Kółek Rolniczych

w Witkowie.
+
Zakład

Usług

Rozrywkowych

Zuzanna-Antoni Juhlke w Bydgoszczy.
+
Usługi

Rozrywkowo-Kulturalne

Grażyna-Andrzej Kaszuba w Kaliszu.
+
Przewozy Autobusowe „JAH” Janusz

Witkowie

Wszystkim sponsorom oraz osobom,

Mroziński w Mielżynie.

które

+
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

przyczyniły

zorganizowania

szczególnie

Usługowo- Produkcyjny

Gminy i Miasta oraz LOK w Witkowie

wieczoru był występ zespołu „ABBA

i

Oddział w Poznaniu

rozegrano kilka konkurencji sportowo -

Drugi dzień obchodów Dni Witkowa

Witkowie.

Gospodarki Komunalnej

+
Zakład

Główną atrakcją niedzielnego

Największą atrakcją sobotniego

+
Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej

zorganizowała Zawody Strzeleckie

się

do

tegorocznych

w Witkowie.

obchodów „Dni Witkowa”, Burmistrz

+
Gminna

Gminy i Miasta Krzysztof Szkudlarek

w Witkowie.

i Komitet Organizacyjny

+
Roboty

Obchodów,

S pó ł dz ie lnia

„S Ch”

Ziemne i Instalacyjne

uczestników. W ramach obchodów nie

z Broni Pneumatycznej. W zawodach

składają serdeczne podziękowania za

Zygmunt i Sławomir Jakubowscy

zabrakło również Pokazu Sprawności

wzięło udział łącznie 29 zawodników

udzieloną pomoc.

Drzewce.

Jednostki OSP w Witkowie, który

i

Sponsorzy:

zawodniczek.

W

konkurencji

(M.L.)

Paliwo przyszłości
Zakończono I etap sieci gazowej wysokiego ciśnienia z Trzemeszna do
Chłądowa o łącznej długości 21,581km. Główne nitki gazociągów
prowadzą przez miejscowości na terenie gminy Trzemeszno: Cytrynowo,
Bystrzyca, Niewolno, Rudki, Miaty i gminy Witkowo: Sokołowo, Ćwierdzin.
Stacja redukcyjnego pomiaru gazu znajduje się w Chłądowie.

sposób bardziej atrakcyjną dla
potencjalnych inwestorów, co też nie
jest dla nas bez znaczenia - powiedział
m. in. Krzysztof Szkudlarek, Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo.

To szlachetne paliwo jest wygodnym,
ekonomicznym i przyjaznym dla
środowiska źródłem energii cieplnej,
zarówno w gospodarstwach
domowych, jak i w obiektach
przemysłowych. Dzięki gazyfikacji
podniesie się komfort życia
mieszkańców i czystość powietrza. Gaz
ziemny jest wyjątkowo wygodny
w użytkowaniu. Gazowe urządzenia
grzewcze nie wymagają praktycznie
żadnej obsługi, wystarczy nastawić
żądaną temperaturę.

Symboliczny płomień, który
w czwartek, 18 czerwca Burmistrz
Gminy i Miasta Krzysztof Szkudlarek
zapalił przy Przedszkolu Miejskim
w Witkowie potwierdził zakończenie
pierwszego etapu gazyfikacji
w Witkowie. Zapalenie znicza
poprzedził uroczysty akt
symbolicznego przecięcia wstęgi przy
stacji gazowej w Chłądowie, którego
dokonał Zdzisław Kowalski, Prezes
Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej
oraz Arkadiusz Błochowiak, Członek
Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Pierwszym odbiorcą gazu
w Witkowie jest Przedszkole Miejskie,

a w najbliższym czasie z ogrzewania
gazowego korzystać będą placówki
oświatowe oraz budynek Urzędu GiM.
Dzisiejszy dzień jest dla nas
wyjątkowym dniem, bardzo ważnym
dla samorządu, dla mieszkańców
gminy Witkowo. Idea gazyfikacji
gminy Witkowo zrodziła się przed laty,
bo takie było zapotrzebowanie
i oczekiwania mieszkańców oraz
p r z e d s i ę b i o r c ó w. Te ra z m o g ę
stwierdzić, że to co miało miejsce
przed laty, to właściwie było wielkim

marzeniem, ale determinacja Prezesa
Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej
spowodowała, że dzisiaj jesteśmy
świadkami wielkiego sukcesu. Dzisiaj
nikt nie polemizuje z tym, że gaz
ziemny to źródło przyszłości. Miejmy
nadzieję, że opalanie gazem będzie
zarówno pod względem ekologicznym
jak i ekonomicznym coraz bardziej
o p ł a c a l n e . G a z y f i k a c j a g m i ny
Witkowo, to inwestycja priorytetowa
dla nas. Jesteśmy gminą, która
posiada wyjątkowe walory
przyrodnicze, a zgazyfikowanie gminy
podnosi jej atuty. Między innymi czyni
ją bardziej nowoczesną, a w ten

Burmistrz dziękując Zdzisławowi
Kowalskiemu, Prezesowi
Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej za

szybkie zrealizowanie inwestycji
przekazał statuetkę, rycerza Wita symbol miasta Witkowa. Od wielu lat
zastanawialiśmy się, jak zgazyfikować
ten rejon województwa
wielkopolskiego, który był obszarem
gdzie miejscowa ludność,
przedsiębiorcy nie mogli korzystać
z gazu ziemnego. Jest to ogromna
skala działania. Dzięki tej inwestycji
Gniezno i okoliczne miejscowości
otrzymają drugostronne zasilanie
w wysokometanowy gaz, co
zagwarantuje stabilność dostaw.

Jednocześnie gazociąg ten umożliwi
Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa
gazyfikację gminy Witkowo, możliwość
dalszej gazyfikacji gminy Niechanowo,
a także doprowadzenie sieci do rejonu
Strzałkowa, Słupcy i Powidza powiedział Zdzisław Kowalski, Prezes
Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa.

W uroczystości uczestniczyły
władze samorządowe województwa
wielkopolskiego i powiatu
gnieźnieńskiego, Prezydent Gniezna,
dowódcy powidzkich jednostek
wojskowych. Kolejnym etapem
gazyfikacji będzie pozostała cześć
Witkowa. Planowane jest
zgazyfikowanie całego miasta oraz
Małachowa Wierzbiczany, Małachowa
Kępego, Małachowa Złych Miejsc
i Małachowa Szemborowice.
(na)

