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Dożynki Gminne Witkowo 2009
Staropolskim obyczajem po zebraniu plonów żniwnych, rolnicy świętują
zakończenie prac polowych podczas uroczystości dożynkowych.
Tradycyjnie jak co roku dożynki gminne rozpoczęła uroczysta Msza św.
odprawiona przez Księdza Proboszcza Stanisława Goca. Podczas Mszy św,
zostały poświęcone chleby i wieńce dożynkowe.

Po Mszy św. korowód dożynkowy
prowadzony przez Kapelę „Odjazdową”
z Witkowa przemaszerował ulicami
miasta na miejsce głównego
ceremoniału dożynkowego - Stadion
Miejski w Witkowie. W korowodzie za
kapelą podążali : Zespół Pieśni i tańca
„Przygodzice” poczty sztandarowe,
Starostowie tegorocznych dożynek:
pani Halina Jankowska i pan Mirosław
Bruch, delegacje wsi sołeckich,
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo pan
Krzysztof Szkudlarek, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Witkowie pan
Bogusław Mołodecki, Ks. Proboszcz
Stanisław Goc, Radni Rady Miejskiej,
sołtysi, zaproszeni goście oraz
mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo.
Na witkowskim Stadionie otwarcia

dożynek dokonał Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo pan Krzysztof
Szkudlarek. Po oficjalnych
przemówieniach gości, nastąpiła część
obrzędowa. Starostowie uroczyście
przekazali bochen dożynkowego chleba
upieczonego z tegorocznych zbóż przez
Gminną Spółdzielnię „Samopomoc
Chłopską” w Witkowie na ręce
gospodarza, prosząc, aby dzielił nim
mądrze i sprawiedliwie „dzielcie go

gospodarzu , nie dużo, nie mało. Tak,
żeby dla wszystkich stało.” Smak
dożynkowego chleba mogli poczuć
również zgromadzeni na stadionie
mieszkańcy, kosztując małe chlebki
upieczone przez witkowską piekarnię
„Glanc”.
Dożynki to okazja do
zaprezentowania twórczości zespołów
folklorystycznych. Jako pierwszy na
scenie pojawił się Zespół Pieśni i Tańca
„Przygodzice”. Następnym zespołem,
który dał pokaz swych umiejętności był
Zespół śpiewaczy „My Młodzi”, po czym
swój występ zaprezentował zespół
Pieśni i Tańca „Mielżyniacy”. Na końcu z
wiązanką piosenek popularnych
w ys tąpił a „Kape la Odjazdowa”
z Witkowa.

i Małachowo Wierzbiczany które
otrzymały po 200zł.
Po rozstrzygnięciu konkursu wieńcy
wystąpiła muzyczna gwiazda wieczoru
zespół „Masters”. Piosenki tego zespołu
porwały do tańca wszystkich zebranych
zapewniając świetną zabawę.
Dużym zainteresowaniem w czasie
trwania dożynek cieszyła się loteria
fantowa. Wszystkie losy brały udział
w losowaniu głównych nagród, którymi
były między innymi skuter, zmywarka,

Mariana i Rafała Andrzejaszka
z Gorzykowa - kombajn zbożowy Class
i ciągnik rolniczy Fendt z przyczepami
do zboża, Piotra Gbura z Małachowa
Wierzbiczany - ciągnik rolniczy Case
z agregatem uprawowo-siewnym,
Jerzego Kubasiaka z Gorzykowa ciągnik rolniczy Case z ładowaczem
c z o ł o w y m , B a r t ł o m i e j a Ku s t ra
z Witkówka - ciągnik rolniczy Zetor
z wozem asenizacyjnym, Zbigniewa
Malawko z Ruchocina - ciągnik rolniczy

telewizor LCD, kuchenka gazowa, rower
górski, mikrofala, odkurzacz, mikser,
weekend w Ośrodku Wypoczynkowym
w Skorzęcinie.
Dożynkowemu festynowi
t o wa r z y s z y ł y w y s t aw y m a s z y n
i urządzeń rolniczych, które można było
obejrzeć dzięki uprzejmości rolników
z pobliskich miejscowości panów:

Zetor z prasą rolującą i chwytakiem bel,
Bartosza Nowickiego z Gorzykowaprasa rolująca, Zdzisława i Waldemara
Przybylskich z Mielżyna - ciągnik
rolniczy John Deere z pługiem
obracalnym, Marka Trzcińskiego
z Ćwierdzina - ciągnik rolniczy Zetor
z rozsiewaczem nawozów, Marka
Kuczyńskiego z Małachowa

Nieodłącznym elementem
uroczystości dożynkowych był konkurs
wieńcy żniwnych. Wieńce zachwycały
oryginalnością, pomysłowością oraz
starannością wykonania. Wręczono
dwie równorzędne nagrody za zajęcie
pierwszego miejsca dla wsi Gorzykowo
i Ostrowite Prymasowskie - 450zł,
drugie miejsce Jaworowo - 300zł,
wręczone zostały także trzecie
równorzędne miejsca dla wsi: Mielżyn
c.d. str. 15

Inauguracja nowego roku szkolnego w Gimnazjum Im. Adama Borysa w Witkowie
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla uczniów witkowskiego

nauczycieli - pani Arlety Bekas, pani

Parafii w Witkowie, ksiądz Stanisław

gimnazjum jest okazją, by wspominać o minionych wakacjach,

Teresy Szkudlarek i pani Agnieszki

Goc oraz pani Renata Chmielewska

przypominać o nadchodzącej, systematycznej pracy w szkolnych

Żółtowskiej przygotowała krótki

z Rady Rodziców - złożyli społeczności

ławach, i nie tylko…, jest także okazją na dobrą lekcję historii.

program artystyczny „Światło dla

gimnazjum najlepsze życzenia z okazji

Tegoroczna inauguracja roku szkolnego 2009/2010 w Gimnazjum im.

bohaterów”. Uczniowie recytowali

rozpoczęcia roku szkolnego.

Adama Borysa miała szczególny wymiar - uczczono nie tylko 70 rocznicę
wybuchu II wojny światowej, ale warto podkreślić, że już po raz 10, od
utworzenia gimnazjów, 1 września w murach tej szkoły spotyka się
młodzież klas I, II, III.

wiersze i odczytali Apel Poległych,

Po oficjalnych uroczystościach

który stał się hołdem złożonym

młodzież spotkała się w klasach ze

bohaterstwu armii polskiej w walce

swoimi wychowawcami. Dla całej

przeciwko najeźdźcy hitlerowskiemu

społeczności uczniowskiej 1 września

i w obronie przed wojskami Rosji

oznacza koniec leniuchowania, bo

stalinowskiej.

„szkoła to miejsce pracy i wkuwania,

Podkreślili

także

waleczność i ofiarę żołnierza polskiego

ale

na wszystkich frontach II wojny

i odkrywania”.

światowej. Pamięć wrześniowych dni

gimnazjum - delegacja nauczycieli na

montażu

sukcesów, a przede wszystkim
optymizmu. Podkreślił także, że

Łukasza Staniszewskiego w intencji

uczniowie, nauczyciele i pracownicy

młodzieży gimnazjalnej. Następnie

spotykają się w murach szkoły, która

uczniowie z wychowawcami przeszli na

przez wakacje znów zmieniła swoje

spotkanie w hali sportowej szkoły,

oblicze. Bowiem prawie wszystkie

gdzie odbyły się główne uroczystości,

pracownie zostały wyremontowane,

które zaszczycili swoją obecnością

a także część pomieszczeń w budynku

zaproszeni goście: Burmistrz Gminy

oświatowym.

i Miasta Witkowo, pan Krzysztof
S z k u d l a re k ,

P ro b o s zc z

Pierwszy dzwonek, który usłyszeli

Pa ra f i i

uczniowie, przypomniał im, że nie tylko

w Witkowie, ksiądz Stanisław Goc oraz

rozpoczyna się nauka. Także przywołał

pani Renata Chmielewska z Rady

w ich pamięci wydarzenia sprzed 70

Rodziców działającej w gimnazjum. Po

lat. Był taki wrzesień! 70 lat temu,

przywitaniu gości oficjalnej inauguracji

1 września 1939 roku o godzinie 4.45,

nowego roku szkolnego dokonał

wojska niemieckie zaatakowały obszar

dyrektor szkoły, pan Marian Łukowski.

państwa polskiego na lądzie, morzu i w

W okolicznościowym przemówieniu

powietrzu. Rozpoczęła się trwająca 36

przedstawił społeczności gimnazjum

dni wojna obronna Polski. Rozpoczęła

najważniejsze zadania czekające

się zarazem II wojna światowa. Z tej

wszystkich w tym roku. Życzył

okazji młodzież pod kierunkiem

społeczności

artyści

czele z Dyrektorem szkoły, 8 Drużyna

przypomnieli znaną maksymę -

Harcerska oraz grupa uczniów -

historia powinna być nauczycielką

uczestniczyli w spotkaniu przy

naszego życia - i zaśpiewali piosenkę

pomniku (symbolu walki Polaków
o wolną Polskę), gdzie odbyły się
gminne uroczystości rocznicowe

tej części uroczystości podkreślała

związane z 70 rocznicą wybuchu II

dekoracja, przygotowana przez panie -

wojny światowej. Dla gimnazjalistów

Lilianę
msza święta odprawiona w kościele

Po zakończeniu akademii szkolnej

kwiatów w Kąciku Patrona szkoły. Na

Nastrój skupienia i zadumy podczas

Świętego Mikołaja przez księdza

przeżywania

przedstawiciele

„Wszystkie dzieci świata”.

wytrwałości, zapału do pracy, wielu

radość

uczcili minutą ciszy i złożeniem
zakończenie

Uroczystość szkolną poprzedziła

także

Suborską

i

Ka t a r z y n ę

Jędrzejczak.

było to niezwykłe wydarzenie.
Spotkały się dwa pokolenia. Pokolenie

Dzisiaj można bez lęku przystąpić

czasów wojny i okupacji, które złożyło

do uczniowskich zadań w nowym roku

ofiarę życia na ołtarzu Rzeczpospolitej,

szkolnym, zaznaczyli w swoich

swoją służbą dało świadectwo o tym,

życzeniach z okazji inauguracji roku

że Ojczyzna pozostała dla nich

uczniowie gimnazjum. W tej części

najwyższą wartością. Uczniowie

uroczystości

gimnazjum

uczennica

Monika

podziękowali

Grenda, w imieniu całej społeczności,

Kombatantom za to, że mogą żyć

wyraziła gotowość młodzieży na

w niepodległym państwie, w którym

podjęcie nowych obowiązków. Życzyła

godność ludzka stała się największą

Nauczycielom

Pracownikom

i nienaruszalną wartością. Z dumą

zadowolenia z pracy, harmonijnej

stwierdzili, że w pamięci o II wojnie

współpracy i wiele uśmiechu na co

światowej, w bohaterstwie polskiego

dzień. Natomiast Koleżeństwu życzyła

żołnierza jest siła i trwanie naszej

wielu

i

piątek

i

szóstek,

a w szczególności pierwszoklasistom,

ukochanej

Ojczyzny.

Symbolem

wdzięczności młodych ludzi było

dla których od teraz gimnazjum staje

wręczenie Weteranom czerwonych

się drugim domem.

róż.

Również zaproszeni goście Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo,

(T.SZ.)

pan Krzysztof Szkudlarek, Proboszcz

Fot. Tomasz Pluciński

Żołnierze w stalowych mundurach

„Moje Boisko - ORLIK 2012”
Trwają prace przy budowie boiska sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012”.

Prace polegają na: wybudowaniu

o powierzchni :613,11m², w tym pole

boiska do gry w piłkę nożną

do gry: 15,1m x 28,1m wraz

z nawierzchnią z trawy syntetycznej

z

wyposażeniem;

o wymiarach: 30,0m x 62,0m,

i

oświetleniu

powierzchni całkowitej 1860m2, w tym

chodników z kostki brukowej oraz

pole do gry: 26,0m x 56,0m, na

postawieniu budynku sanitarno-

podbudowie

przepuszczalnej,

otoczone obrzeżem betonowym,

szatniowego

ogrodzeniu

terenu,

na

ułożeniu

terenie

Wykonawcą jest Firma KASZUB.
Wartość prac to kwota 1 039 866,39 zł

gry

brutto. Na daną chwilę wykonano

siatkówkę

podbudowy boisk oraz fundamenty

wielofunkcyjnego
koszykówkę

z

nawierzchni

i

do

syntetycznej

o wymiarach: 19,1m x 32,1m,

Wtedy to polska załoga w składzie: por.
pil. Franciszek Żwirko oraz
inż.
Stanisław Wigura odniosła historyczne
zwycięstwo w Międzynarodowych
Zawodach Turystycznych Challenge
1932r., które odbiło się szerokim echem
w całej Europie. Dzień zwycięstwa na
prestiżowych zawodach Challenge - 28
sierpnia 1932 roku - został
upamiętniony jako święto polskiego
lotnictwa. - Jesteście spadkobiercami
pięknej i bogatej tradycji. Życzę Wam,
abyście byli godnymi jej
kontynuatorami, aby Wasza praca,
ofiarność i gotowość do podejmowania
trudnych decyzji zawsze budziły podziw
i szacunek społeczeństwa. Życzę Wam

pil. Krzysztof Szymaniec, szef szkolenia
14. Eskadry Lotnictwa Transportowego
w Powidzu, ppłk mgr inż. Andrzej
Pasek - szef sztabu 2. Bazy Lotniczej
w Bydgoszczy, płk Mirosław Molik,
dowódca 3. Bazy Lotniczej we
Wrocławiu, płk pil. Mirosław Jemielniak,
dowódca 8. Bazy Lotniczej w Krakowie
oraz ppłk mgr inż. Andrzej Górnicki,
zastępca dowódcy 33. Bazy Lotniczej
w Powidzu.
W okolicznościowym przemówieniu
gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel,
dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego, przybliżył historię
obchodów święta lotnictwa, które
swoimi korzeniami sięga 1932 roku.

tradycyjnie tylu lądowań, co startów,
zawsze błękitnego i bezpiecznego nieba
nad Polską oraz wszędzie tam, gdzie
przyjdzie Wam wykonywać lotnicze
zadania - powiedział gen. bryg. pil.
Tadeusz Mikutel.
W trakcie uroczystej zbiórki zostały
odczytane rozkazy przełożonych
o wyróżnieniu
żołnierzy, którzy
osiągnęli najwyższe wyniki w szkoleniu
lotniczym i wojskowym. Nagrodzeni
zostali również pracownicy wojska
licznie uczestniczący w obchodach tego
święta. Uroczystą zbiórkę zakończyła
defilada pododdziałów.

Parku

ułożonym na ławie betonowej;

w

W uroczystościach wzięli udział
przedstawiciele władz samorządowych,
środowisk kombatanckich, wojska,
policji, straży pożarnej, miłośnicy
lotnictwa oraz zaproszeni goście. W tym
roku obchody miały wyjątkowy
charakter ze względu na obecność
dowódców podległych jednostek, które
reprezentowali: ppłk pil. Sławomir
Kućmaja - 2. Eskadra Lotnictwa
Tr a n s p o r t o w o - Ł ą c z n i k o w e g o
w Bydgoszczy, zastępca dowódcy mjr
pil. Aleksander Gorzula - 3. Eskadra
Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego
we Wrocławiu, ppłk dypl. pil. Dariusz
Janiszek - 13. Eskadra Lotnictwa
Transportowego w Krakowie, kpt. mgr

Miejskiego w Witkowie - strzelnica.

w y b u d o w a n i u

b o i s k a

Tuż przed głównymi obchodami Święta Lotnictwa w Warszawie na
lotnisku w Powidzu odbyły się uroczystości Lotniczego Święta
wszystkich jednostek podległych Dowództwu 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego w Powidzu.

pod zaplecze socjalno-szatniowe.
(J.T, H.R.)

(na)

W Szkole Podstawowej nr 3 …

Piękniejsza „dwójka” na 50-lecie
1 września 2009 roku już pięćdziesiąty raz zabrzmiał dzwonek w Szkole
Podstawowej nr 2 w Witkowie rozpoczynający nowy rok szkolny. Jakże
przyjemnie było przekroczyć progi i ujrzeć nowocześnie odnowione
wnętrza.

Dzięki inicjatywie Burmistrza Gminy

okratowane wejścia do boksów przez co

i Miasta Witkowo, Pana Krzysztofa

pomieszczenia stały się bardziej

Szkudlarka, przez całe wakacje w szkole

przestronne i optycznie większe.

trwał remont. Przeprowadzała go firma
P.P.H.U. „Nexsa” z Gniezna, która

W tym roku w czasie wakacji, w mniejszym zakresie niż w latach
ubiegłych, został przeprowadzony remont trzech sal lekcyjnych oraz
dachu. I jak zawsze powitała nas czysta i bezpieczna szkoła.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku

Dodatkowo wymalowano salę
lekcyjną nr 19 i szatnię dla chłopców.

delegacja uczniów z opiekunem udała

szkolnego 2009/2010 odbyło się

się pod pomnik ku czci poległych

1 września. Najwięcej ciepłych słów

w walkach, aby złożyć wiązankę

dyr. Anna Pawluk skierowała pod

kwiatów, zapalić symboliczny znicz,

adresem

pierwszoklasistów,

przedstawiciele

Rady

a

a tym samym oddać hołd tym, którzy

Rodziców

walczyli i zginęli. Przed nami kolejny

wręczyli im słodki upominek. Powitani

rok pracy, nowych obowiązków i mamy

zostali też

nadzieję, wielu sukcesów.

nowi pracownicy

-

nauczyciele. Dla uczczenia 70. rocznicy
wybuchu

II

wojny

(ab)

światowej

Mistrzostwa Gminy w tenisie ziemnym
W ramach obchodów Gminnych Dożynek sekcja tenisa ziemnego UKS
„ORGANIZATOR”, Urząd Gminy i Miasta oraz Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Witkowie zorganizowały otwarte mistrzostwa w tenisie
ziemnym.
Swój udział w pracach ma również

wcześniej wygrała przetarg.
Szczególnego waloru estetycznego
nabrały korytarze. Pomalowano ściany,

Zakład

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej w Witkowie, który

a wieloletnie lamperie zastąpił tynk

położył kostkę brukową na części

żywiczny, tzw. gemalit. Wymieniono

boiska.

wszystkie drzwi do sal lekcyjnych,
gabinetów i łazienek. Zamontowano

Serdecznie

dziękujemy

Panu

Burmistrzowi za zrozumienie potrzeb

nowe grzejniki, ułożono płytki na

naszej szkoły, pozyskanie funduszy.

klatkach schodowych, odnowiono

Dziękujemy za możliwość nauki i pracy

balustrady.

w pięknie odnowionym budynku.

oświetlenie.
w

Zainstalowano
Wiele

szatniach,

m.

nowe

zmieniło
in.

się

usunięto

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

W mistrzostwach wzięło udział 12
zawodników.
Wyniki mistrzostw:
I miejsce - Szeming Aneta
II miejsce - Miśta Łukasz
III miejsce - Moskal Marek
IV miejsce - Makowski Tomasz

Wręczenia pamiątkowych
dyplomów, pucharów i nagród
w postaci sprzętu sportowego
dokonano podczas trwania obchodów
Gminnych Dożynek.
(S.A.)

Mistrzostwa sołectw Gminy Witkowo w piłce nożnej
W sobotę dnia 22.08.2009r. jak co roku odbyły się Mistrzostwa Sołectw
w Piłkę Nożną.

„Wreszcie rozkwitam”
Projekt „Wreszcie rozkwitam” - warsztaty osobistego rozwoju dla kobiet
z obszarów wiejskich powiatu gnieźnieńskiego zorganizowane przez
Polską Szkołę Florystyczną w Poznaniu.

W Mistrzostwach wzięły udział
reprezentacje poszczególnych
sołectw: Jaworowo, Ruchocinek,
Kołaczkowo, Wiekowo, Chłądowo, Gaj,
Małachowo Złych Miejsc, Kamionka.
Pierwsze miejsce zdobyło Sołectwo

Jaworowo, drugie Sołectwo Kamionka,
a jako trzecie na podium zwycięzców
stanęło Sołectwo Chłądowo. Nagrody
zostały wręczone przy okazji Święta
Plonów.
(S.A.)

W miesiącu sierpniu w Urzędzie
Gminy i Miasta rozpoczęły się

rozwiązywania

konfliktów,

asertywnego reagowania w trudnych

Warsztaty Psychoedukacyjne dla

sytuacjach z klientem. Uczestniczki

kobiet z Obszarów Wiejskich, które

kursu badają swoje predyspozycje

będą trwać przez 5 tygodni. Celem

zawodowe poprzez rozwiązywanie

zajęć jest aktywizacja zawodowa

różnego rodzaju kursów. Podczas

kobiet na lokalnym rynku pracy.

trwania

Realizowane są następujące moduły:

ćwiczenia, dzięki któremu panie

kursu

wykonywane

są

komunikacji

nabywają umiejętności korzystnego

2. Przedsiębiorczość, zakładanie

kwalifikacyjnej, pisania CV jak i listu

1.

Wa r s z t a ty

interpersonalnej.

przedstawienia się na rozmowie

własnej firmy, pozyskiwanie datacji na

motywacyjnego. Celem kursu jest nie

dofinansowanie i rozkręcenie własnej

tylko nabycie kwalifikacji zawodowych

działalności gospodarczej.
3. Kurs zawodowy - florystyczny
(układanie bukietów).
W module dotyczącym rozwoju

w postaci umiejętności układania
bukietów,

ale

również

są

przygotowane mentalnie do podjęcia
pracy

w

nowym

zawodzie,

osobistego kobiety poprzez zajęcia

przekwalifikowania

warsztatowe uczą się korzystnej

przymierzenia się do założenia własnej

autoprezentacji, dogłębnego poznania

działalności gospodarczej.

własnej wartości, komunikatywności,

się

oraz

(M.L.)

Szkolenie dla przedsiębiorców

Piesza Pielgrzymka Witkowo - Ostrowite Prymasowskie
W niedzielę 06.09.2009r. odbyła się jak co roku Piesza Pielgrzymka
Witkowo - Ostrowite Prymasowskie. Grupę pielgrzymkową tworzyło
ponad pięćdziesiąt osób z naszej gminy i nie tylko.

Dnia 25 sierpnia w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się
Szkolenie zorganizowane przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju
Gospodarczego - GARG .
Celem szkolenia było wskazanie
możliwości uzyskania wsparcia przez
mikroprzedsiębiorstwa w ramach
działania 1.1., a w szczególności
przekazanie informacji o rodzajach
kosztów kwalifikowanych, procedurze

naboru i oceny wniosków oraz
Przewodnikiem rekolekcji w drodze
był ksiądz Łukasz Staniszewski.
Pielgrzymi wzięli udział w uroczystej

Mszy świętej w parafii p.w. św.
Marcina.

realizacji projektów. Szkolenie miało
na celu przekazanie rzetelnych

(K.Ch.)

informacji

o

możliwościach

współfinansowania przedsiębiorstw.
(M.L.)

Dożynki w Gorzykowie
22 sierpnia w Gorzykowie odbyły się Dożynki Parafialne. Wśród
zaproszonych gości na obchodach Rolniczego Święta Plonów byli
Burmistrz Witkowa Krzysztof Szkudlarek, z-ca-burmistrza Marian
Gadziński, Dyrektor szkoły Zdzisław Bosacki, radny Krzysztof Bykowski
oraz sołtysi wsi należących do Parafii Gorzykowo.

Bezpłatna reklama
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy Witkowo do
nadsyłania materiałów prezentujących firmę.
Wystarczy przygotować krótką informację o działalności oraz dane adresowe.

Nadesłane materiały zostaną zamieszczone na stronie
Internetowej Urzędu www.witkowo.pl (Oficjalną stronę internetową
Urzędu w ciągu miesiąca odwiedza około 6000 Internautów)
oraz zostaną opublikowane na łamach
Witkowskich Wiadomości Samorządowych
(bezpłatne wydawnictwo o nakładzie 1000 egzemplarzy docierające bezpośrednio do
mieszkańców Gminy).
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
62-230 Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1
telefon: (0 61) 477-81-94 (wew. 31)
e-mail: promocja@.witkowo.pl

Zachęcamy wszystkich
do bezpłatnej promocji swojej firmy

Gospodarzem dożynek był ksiądz

artystyczny przygotowany przez panie

Andrzej Czubaszewski, który odprawił

Beatę Prusinowską i Ewę Popek,

Delegacje

zaprezentowany przez uczniów ze SP

z poszczególnych wsi wniosły przed

Mszę

dożynkową.

w Gorzykowie. Dzieci przedstawiły

ołtarz obfite wieńce i kosze z plonami

wiersze, taniec i scenki o tematyce

oraz

jesiennej i żniwnej. Przyniosły także

z

bochny

chleba

tegorocznej

mąki.

upieczone
Po

Mszy

kosze z owocami, warzywami oraz

starostowie Dożynek pani Jolanta

zbożem ufundowane przez Radę

Swat i pan Dariusz Kierzek wraz

Rodziców. Po części artystycznej

z gośćmi udali się na boisko, gdzie

odbyła się loteria fantowa oraz zabawa

odbyła się część oficjalna Dożynek.

taneczna.

M i e s z k a ń c y,
starostowie

goście,

sołtysi,

podziwiali

program

(B.P.)

Informacja o awansie zawodowym nauczycieli
Dnia 25 sierpnia 2009r. odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie
postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego.

Z terenu GiM Witkowa wniosek
o

wszczęcie

postępowania

egzaminacyjnego złożyło 4 nauczycieli

3. Pa n i

Sylwia

Frączkowiak

nauczyciel

języka

w

Podstawowej

Szkole

-

angielskiego
Nr

2

przedstawiciel organu prowadzącego,

formalno-prawne przeprowadza się

- Danuta Hyżak - przedstawiciel

dalsze postępowanie egzaminacyjne.

organu

nadzór

3. W czasie egzaminu nauczyciel

pedagogiczny,

dokonuje

- dyrektor (wicedyrektor) danej

dorobku zawodowego oraz odpowiada

s p ra w u j ą c e g o

prezentacji

własnego

placówki oświatowej,

na pytania członków komisji dotyczące

- dwaj eksperci z listy ekspertów

między innymi: dorobku zawodowego,

kontraktowych, którzy ubiegali się

w Witkowie

ustalonej przez ministra właściwego

znajomości przepisów dotyczących

o stopień nauczyciela mianowanego:

4. Pan Mariusz Zborowski - nauczyciel

do spraw oświaty i wychowania.

systemu oświaty itp.

1. Pani Irena Nowak - nauczyciel

historii w Szkole Podstawowej Nr 2

matematyki, fizyki i chemii w Zespole

w Witkowie.

Komisje

Egzaminacyjne

po

4. Każdy z członków komisji ocenia

przeprowadzeniu egzaminu, podczas

spełnianie przez nauczyciela wymagań

którego nauczyciele prezentowali swój

niezbędnych do uzyskania stopnia

dorobek zawodowy oraz odpowiadali

awansu

na pytania członków komisji uznały, że

punktowej skali od 0 do 10 punktów.

wszyscy w/w zdali egzamin na stopień

5. Komisja egzaminacyjna podejmuje

nauczyciela mianowanego.

według

rozstrzygnięcia w obecności co

Postępowanie egzaminacyjne dla
nauczycieli

zawodowego,

kontraktowych

najmniej 2/3 składu osobowego
swoich członków.

ubiegających się o awans na stopień

6. Jeżeli

nauczyciela mianowanego odbywa się

punktów wynosi co najmniej 7

średnia

arytmetyczna

w następujący sposób:

egzamin uznaje się za zakończony

1. W pierwszej kolejności dokonuje

wynikiem

się analizy formalnej dokumentacji.

podstawie komisja egzaminacyjna

2. W przypadku, gdy wniosek oraz

wydaje nauczycielowi zaświadczenie

dokumentacja spełniają wymogi

o wyniku egzaminu.

pozytywnym.

Na

tej

(M.P.)

Szkolno - Przedszkolnym w Mielżynie,

W związku z tym Burmistrz GiM

2. Pani Katarzyna Pawluk - Kotecka -

Witkowo

nauczyciel informatyki w szkole

Egzaminacyjną w składzie:

Podstawowej Nr 3 w Witkowie,

- Marian Gadziński - przewodniczący -

powołał

Spotkanie informacyjne dla rolników

Komisję

Gmina Witkowo wspólnie z WODR Poznań oraz
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Gnieźnie była
współorganizatorem spotkania informacyjnego
dla rolników z terenu Gminy Witkowo.
Spotkanie odbyło w dniu 10.09.2009 roku w sali
OSP Witkowo.
W czasie spotkania przybliżono
rolnikom tematykę dotyczącą kontroli

wykonane
lotniczych

na

podstawie

lub

zdjęć

zobrazowań

gospodarstw rolnych wykonywanych

satelitarnych i na podstawie wywiadu

w

terenowego).

celu

weryfikacji

z a d e k l a r o wa nyc h

we

danych
wniosku

o przyznanie płatności bezpośrednich.
Na spotkaniu omówiono również
zasady

w y k o ny w a n i a

kontroli

gospodarstw rolnych metodą FOTO
(cyfrowe

odwzorowanie

terenu

Pracownicy ARiMR w Gnieźnie
odpowiadali

również na pytania

rolników. W spotkaniu wzięło udział 70
osób.
Krzysztof Tamioła

Spotkanie pielgrzymów w Folwarku

Wybory Sołtysa Sołectwa Malenin

W sobotę 12.09.2009r. pielgrzymi z Witkowskiej Pieszej Pielgrzymki
Promienistej uczestniczyli w spotkaniu po pielgrzymkowym w Folwarku.

W związku z wygaśnięciem mandatu Sołtysa Sołectwa Malenin (wskutek
śmierci), w dniu 17 sierpnia 2009 r. o godz. 19,00 w świetlicy wiejskiej
w Maleninie odbyło się zebranie mieszkańców w celu wyboru Sołtysa
tego Sołectwa. Zebraniu przewodniczył Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta
w Witkowie Pan Marian Gadziński.
W zebraniu wziął także udział radny
Rady Miejskiej w Witkowie Pan
Krzysztof Bykowski. W zebraniu
uczestniczyło

39

mieszkańców

uprawnionych do głosowania. Do

Jadwigę Walerczyk, która uzyskała 19
głosów. W czasie zebrania Z-ca

przeprowadziła wybory powołano

Burmistrza przedstawił informację

Panie:

o realizowanych i planowanych

Danutę

Wojciechowską

i Danutę Depczyńską oraz Pana

inwestycjach

Sławomira

w 2009r. Mieszkańcy Sołectwa

Walerczyka.

Na

Sołtys wsi Tomasz Krajniak. Spotkanie

Rodziny z Górki Klasztornej - Ojcem

zaingurowała Msza święta, którą

Grzegorzem. Po mszy wspominano

odprawili księża Łukasz Staniszewski

ostatnią pielgrzymkę. Oglądano

i Maciej Łakomiak. We mszy wzięli

zdjęcia i filmy. Nie zabrakło także

udział nie tylko pielgrzymi, ale także

śpiewów przy ognisku i zabawy

mieszkańcy

tanecznej.

wsi.

Pielgrzymów

odwiedził ksiądz proboszcz Stanisław

(K.Ch.)

gminnych

przewodniczącą Komisji wybrano

w dyskusji zgłosili kilka wniosków

Panią

i spraw, które należałoby wykonać

Danutę

Wojciechowską.

Mieszkańcy sołectwa zgłosili na
Goc wraz z Misjonarzem Świętej

W głosowaniu tajnym na Sołtysa
Sołectwa Malenin wybrano Panią

składu Komisji Skrutacyjnej, która

Sołtysa trzy kandydatury - Panią
Pielgrzymów gościł w świetlicy

Jadwigę Walerczyk, Panią Hannę
Wojtecką i Pana Ryszarda Nowaczyka.

w Sołectwie Malenin.
(A.K.)

I Letni Indywidualny Turniej Strzelecki z wiatrówki

Turniej rugby w Skorzęcinie

16 sierpnia 2009 r. Ośrodek Kultury Sportu

W sobotę 22 sierpnia na plaży w Ośrodku Wypoczynkowym

i Rekreacji w Witkowie wspólnie z Organizacją

w Skorzęcinie rozegrano turniej rugby. Cztery drużyny z Jarocina,

Imprez Sportowo - Strzeleckich z Gniezna

Mosiny i Gniezna rywalizowały w ośmioosobowych składach.

zorganizował I Letni Indywidualny Turniej
Strzelecki z wiatrówki o Puchar Dyrektora
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Po przeprowadzonych zawodach
rozgrywanych

systemem

każdy

w wykonaniu rugbystów obserwowała
licznie

zebrana

widownia.

W turnieju rozgrywanym w kategorii

dyrektora OKSiR w Witkowie. Drugie

open udział wzięło 47 uczestników

miejsce zdobyła Monika Łasowska

I Gniezno, przed Dragonią Mosina

Sportowy „Tytan” Gniezno i Ośrodek

z Kępna, Poznania, Leszna, Kobierna

również z Kobierna, a trzecie miejsce

i Spartą Jarocin. Czwarte miejsce

Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

przypadło Renacie Kaźmierskiej

przypadło drużynie Tytan II Gniezno.

k. Krotoszyna oraz Gniezna.
I

Po blisko 3 godzinnych zmaganiach

z Poznania. Za II i III miejsca puchary

miejsce

ufundował

przypadło

Łaskarzewskiemu

z

Rafałowi
Ko b i e r n a

k. Krotoszyna, który otrzymał puchar

kierownik

z każdym zwyciężyła drużyna Tytan

C i e k aw e ,

dynamiczne

Organizatorami turnieju byli Klub

akcje

strzelnicy

„u Andrzeja” z Gniezna.
(S.R.)

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

(S.R.)

Dzień działkowca w ogrodach działkowych im. Karola Świerczewskiego w Witkowie
Zaproszenie na spotkanie, w gronie licznie zgromadzonych
działkowiczów, przyjął m.in. poseł Tadeusz Tomaszewski, Marian
Gadziński - zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo,
przedstawiciele zaprzyjaźnionych ogrodów działkowych im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie, Zdzisław Stankowiak, pracownik Urzędu
Miejskiego w Gnieźnie oraz Henryk Gocał, członek Zarządu Polskiego
Związku Działkowców. Natomiast puchary w imieniu prezydenta
Gniezna wręczał Telesfor Gościniak.

Na wniosek Zarządu Ogrodów
działkowych
Świerczewskiego

im.

Karola

puchary

działki, to możliwość wykorzystania jej

wyróżnionym działkowcom i życzył

rolniczo uprawiając na niej owoce,

wszystkim świętującym obfitych

warzywa, rośliny i krzewy. Zapewne

plonów. W waszych ogrodach widać,

bardzo ważne jest także spędzanie na

że czujecie się tu jak prawdziwa

działkach było pięknie chociaż dobrze
wiemy, że nie tylko od nas to zależy.

za

W tym roku pogoda, a właściwie

najładniejszą działkę otrzymali:

deszcz spłatał nam figla i podtopione

Gabriel Rachelski, Wiesław Lemański

zostały trzy działki, i w rezultacie

oraz Stefan Jaworski. Natomiast

żadnych plonów z nich nie będzie.

Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz

Mamy nadzieję, że w następnym roku

działce czasu ze znajomymi przy grillu

rodzina - podkreślił m.in. Tadeusz

bądź ognisku. Działki pełnią także

To m a s z e w s k i .

funkcję ekologiczną, są płucami nie

podziękował za wspólną pracę

Gminy i Miasta Witkowo pucharem

to się nie powtórzy - powiedział
E. Rybarczyk. Ponadto prezes złożył

i Jerzego Przybylskiego. Ponadto

wszystkim działkowcom życzenia.

dwadzieścia trzy osoby otrzymały

Rodzinne ogrody działkowe pełnią

dyplomy, a pięć osób z Zarządu

funkcję wieloraką, można by ich

podziękowania za całoroczną pracę.

wymienić bardzo dużo, jednak ja

Ustawę o prywatyzacji Rodzinnych

pozwolę odnieść się do kilku z nich.

Ogrodów Działkowych Sejm odrzucił

Jest to przede wszystkim miejsce,

16 lipca. Teraz musimy się tylko

gdzie możecie spędzić aktywnie czas

martwić o jak najlepsze plony, żeby na

wolny. Drugą funkcję jaką spełniają

poseł

tylko Witkowa, ale także całego kraju -

Zarządowi dodając, że teraz mogą

powiedział M.Gadziński. M.Gadziński

spokojnie bawić się i odpoczywać.

złożył także gratulacje wszystkim

wyróżnił Wojciecha Topolskiego

Ponadto

(na)

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniach 25, 26, 27 i 28 sierpnia br.

Spółki „WINDBUD” z Inowrocławia, na

odbyły się posiedzenia Komisji Rady

temat planowanej budowy dwóch

Miejskiej. Komisja Rewizyjna dokonała

elektrowni wiatrowych w Małachowie

kontroli

Złych Miejsc.

w

terenie

w

zakresie

Uwaga przedsiębiorcy
Wszystkich przedsiębiorców zapraszamy do
zaktualizowania wpisów do Ewidencji Działalności
Gospodarczej celem przekwalifikowania
działalności według Polskiej Klasyfikacji
Działalności 2007.
PKD z 2004 roku ma zastosowanie do
dnia 31 grudnia 2009 roku.
Zmiany można dokonać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Witkowie od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 do 15.00, pokój nr 8.

„Make a Connection – Przyłącz się”
Z dniem 3 września 2009 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz
Komisja Rewizyjna

firma Nokia ogłaszają rozpoczęcie IX edycji programu „Make
Komisja

wykonanych remontów i inwestycji
oraz dokonała kontroli bieżącej

Rolnictwa,

Ochrony

Środowiska i Przestrzegania Porządku

działalności Burmistrza. Zapoznano się

Publicznego zapoznała się z ofertą

z postępem prac, związanych ze

Spółki Wodno-Ściekowej „Wody

zmianą systemu wywozu nieczystości.
Komisja Szkolnictwa, Kultury,

Polskie” dot. rozwiązania gospodarki
ściekowej

w

Ostrowitym

Sportu i Opieki Społecznej omówiła

Prymasowskim.

sprawę środków finansowych na

również z przedstawioną przez

zadania

Klubów

przedstawiciela Urzędu Miejskiego

Sportowych na I semestr roku

w Gnieźnie informacją o realizacji

Uczniowskich

a Connection - Przyłącz się”.

Zapoznano

się

Program

skierowany

jest

do

! Odbiorcami planowanych działań

młodzieży w wieku 16 - 22 lat z terenu

powinny być lokalne społeczności

całej Polski i ma na celu wsparcie

i ich członkowie, czyli mieszkańcy

młodzieżowych projektów lokalnych,

miejscowości, rówieśnicy, dzieci,

umożliwiając tym samym młodym

sąsiedzi, etc.

ludziom aktywne włączenie się w życie

! Proponowane działania powinny być

społeczne oraz wszechstronny rozwój

samodzielnie

osobisty. Grupy młodzieżowe, których

i realizowane przez grupę, a nie
kierowane przez dorosłych.

pomysły zostaną zaakceptowane,
otrzymają dotacje w wysokości od

! Grupa może ubiegać się o dotację

2000 do 4500 zł na realizację

w wysokości od 2 000 do 4 500

zaproponowanych
projektów

na

przez

rzecz

złotych.

siebie

lokalnej

! Projekty nie mogą być związane

z budową boisk piłkarskich.

społeczności. Warunkiem udziału
w konkursie jest nadesłanie projektu
Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
szkolnego 2009/2010. Oceniła również
realizację

Gminnego

Profilaktyki
Problemów

i

Programu

Rozwiązywania

Alkoholowych

za

I

Porozumienia
o

powierzeniu
„System

Miastu

Gniezno

unieszkodliwiania

półrocze br. oraz dokonała wizji

odpadów komunalnych dla gmin

lokalnej

objętych

terenu

Ośrodka

Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

wraz z budżetem, przygotowanych

rozpoczynać się nie wcześniej niż 1
lutego 2010, a kończyć nie później

internetowej www.makeaconnection.pl.

niż 31 sierpnia 2010 roku.

Porozumieniem

wraz

z budową Zakładu Zagospodarowania

W konkursie mogą wziąć udział
grupy

młodzieżowe

(grupy

nieformalne, samorządy szkolne,
lokalne stowarzyszenia utworzone
i kierowane przez młodzież itp.).

Komisja Finansów i Rozwoju

Odpadów w Lulkowie”. Komisja
dokonała również oględzin w terenie

się z realizacją inwestycji oraz

w zakresie utrzymania porządku

spełniać następujące warunki:

z wykonaniem prac remontowych

i w zakresie ochrony środowiska na

! Grupa powinna składać się z co

w

terenie gminy.

oświatowych.

Proponowane działania powinny

według wzoru dostępnego na stronie

Społeczno-Gospodarczego zapoznała

budynkach

!

Międzygminnego

przygotowania i wykonania zadania
p.n.

zaplanowane

Nadsyłane

projekty

powinny

najmniej 8 osób w wieku od 16 do 22
lat.

Wysłuchano również przedstawicieli
(B.R.M.)

Termin

nadsyłania

projektów

upływa 19 października 2009 roku
(decyduje data stempla pocztowego).
Dodatkowe informacje można
uzyskać na stronie internetowej
programu „Make a Connection Przyłącz się”: www.makeaconnection.pl
lub kontaktując się z Polską Fundacją
Dzieci i Młodzieży: Tel. (0 22) 826 10
16, e-mail: m.szczesniak@pcyf.org.pl.
(K.Dz.)

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż następujących nieruchomości:
1 . D z i a ł k a g r u n t o w a
niezabudowana, oznaczona
geodezyjnie nr 145/3, położona w
Małachowie Złych Miejsc, gmina
Witkowo, pow. 0,0789 ha, zapisana w
KW 18787,
Działka gruntowa niezabudowana
usytuowana na terenie płaskim
o regularnym kształcie, porośnięta
krzewami. Działka z dostępem do drogi
publicznej. W drodze usytuowane są
ur z ądze nia te chnicz ne s tanowiące
infrastrukturę techniczną: woda, kanalizacja
sanitarna, prąd. Działka położona w strefie
ochrony konserwatorskiej. Działka spełnia
wymogi działki przeznaczonej pod
budownictwo, posiada bezpośredni dostęp
do drogi publicznej i urządzeń stanowiących
infrastrukturę.
Opisywany teren nie jest objęty planem
zagospodarowania przestrzennego,
określenie sposobu zagospodarowania
wymaga decyzji o warunkach zabudowy,
w ewidencji gruntów stanowi teren
oznaczony symbolem R - grunty orne.
W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Witkowo działka stanowi grunty rolne
w strefie ochrony konserwatorskiej.
Cena wywoławcza wynosi
34.000,00 zł netto
Do wylicytowanej ceny zostanie
doliczony podatek VAT w wysokości
22%
Wadium wynosi 3.400,00 zł
2 . D z i a ł k a g r u n t o w a
niezabudowana, oznaczona
geodezyjnie nr 145/4, położona
w Małachowie Złych Miejsc, gmina
Witkowo, o pow. 0,0756 ha, zapisana
w KW 18787,
Działka gruntowa niezabudowana
usytuowana na terenie płaskim
o regularnym kształcie, porośnięta
krzewami i drzewami. Działka z dostępem
do drogi publicznej. W drodze usytuowane
są urządzenia techniczne stanowiące
infrastrukturę techniczną: woda, kanalizacja
sanitarna, prąd. Działka położona w strefie
ochrony konserwatorskiej. Działka spełnia
wymogi działki przeznaczonej pod
budownictwo, posiada bezpośredni dostęp
do drogi publicznej i urządzeń stanowiących
infrastrukturę.
Opisywany teren nie jest objęty planem
zagospodarowania przestrzennego,
określenie sposobu zagospodarowania
wymaga decyzji o warunkach zabudowy,
w ewidencji gruntów stanowi teren
oznaczony symbolem R - grunty orne.
W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Witkowo działka stanowi grunty rolne
w strefie ochrony konserwatorskiej
Cena wywoławcza wynosi
33.000,00 zł netto
Do wylicytowanej ceny zostanie
doliczony podatek VAT w wysokości
22%
Wadium wynosi 3.300,00 zł
Przetarg odbędzie się 2.10.2009r.
o godz.1200 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta Witkowo, przy ul. Gnieźnieńskiej 1,
w sali nr 1.
1. Nieruchomości stanowiące przedmiot
przetargu nie są obciążone ograniczonymi
prawami rzeczowymi, nie stanową
przedmiotu jakichkolwiek zobowiązań i nie
ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu
nimi.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wniesienie gotówką wadium w kasie
znajdującej się w Urzędzie Gminy i Miasta
w Witkowie lub na konto Urzędu w GBW
Konin ( BS Witkowo) nr 43 8538 0002 0000
0677 2000 0008 w terminie do dnia 29
września 2009r.
3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu
winni okazać:
- osoby fizyczne - dowód potwierdzający
tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
- osoby prawne - aktualny wypis
z właściwego rejestru oraz umocowanie do
zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz
osoby prawnej,
- małżonek zamierzający samodzielnie
licytować nieruchomość nabywaną do
majątku wspólnego - pisemną zgodę
współmałżonka,
- dowód wpłaty wadium,
4. Wadium wpłacone przez uczestnika,
który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia
zostaną zwrócone niezwłocznie po
zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu
trzech dni od zamknięcia przetargu na
wskazane konto bankowe. Wadium uznaje
się za wniesione, jeżeli wpłynęło
w wyznaczonym terminie na rachunek
G m i ny W i t ko w o. Wa d i u m u l e g a
przepadkowi w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał od
zawarcia umowy.
5. Przetarg jest ważny bez względu na
liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden
uczestnik przetargu zaoferował co najmniej
jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej. O wysokości postąpienia
decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
6. Wybrany nabywca zobowiązany jest do
uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed
zawarciem aktu notarialnego.
7. Koszty związane z zawarciem aktu
notarialnego oraz ujawnieniem praw
własności w księdze wieczystej ponosi
nabywca.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu organizator może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.
9. Nabywca przy spisywaniu notarialnej
umowy sprzedaży winien liczyć się ze
skutkami art. 3 ( prawo pierwokupu) ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu
ustroju rolnego.
10. Szczegółowych informacji
o nieruchomościach będących przedmiotem
sprzedaży można uzyskać w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul.
Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (061) 47781-94, wew. 13.

Urząd Gminy i Miasta Witkowo

OGŁOSZENIE

Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
e-mail: ugim@witkowo.pl, witkowo@witkowo.pl,
WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl

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 z eternitu).

Telefony
Centrala - Biuro Informacji: tel. 061 4778 194, fax. 061 4778 855
e-mai: info@witkowo.pl
Sekretariat: tel. 061 4778 194 (w. 38) e-mai: sekretariat@witkowo.pl
Sekretarz: tel. 061 4778 194 (w. 21) e-mai: sekretarz@witkowo.pl
Skarbnik: tel. 061 4778 194 (w. 17) e-mai: skarbnik@witkowo.pl
Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic
i numeracja nieruchomości tel. 061 4778 194 (w. 24)
e-mai: infrastruktura@witkowo.pl
Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe:
tel. 061 4778 194 (w. 24) e-mai: przetargi@witkowo.pl
Gospodarka nieruchomości tel. 061 4778 194 (w. 13)
e-mai: gospodarka@witkowo.pl
Ochrona Środowiska tel. 061 4778 194 (w. 13)
e-mai: srodowisko@.witkowo.pl
Dodatki Mieszkaniowe tel. 061 4778 194
Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 061 4778 194 (w. 35)
e-mai: usc@witkowo.pl
Ewidencja ludności tel. 061 4778 194 (w. 33) e-mai: elud@witkowo.pl
Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe
tel. 061 4778 194 (w. 32)
Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 061 4778 194 w. 32
e-mai: kadryugim@witkowo.pl
Biuro Rady Miejskiej w Witkowie tel. 061 4778 194 (w. 23)
Rolnictwo tel. 061 4778 194 (w. 12) e-mai: rada@witkowo.pl
Promocja tel. 061 4778 194 (w. 31) e-mai: promocja@witkowo.pl
Oświata tel 061 4778 194 (w. 18) e-mai: oswiata@witkowo.pl
Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 061 4778 194 (w. 18)
e-mai: obronacywilna@witkowo.pl
Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa tel. 061 4778 194
(w. 25) e-mai: podatki@witkowo.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, wystawianie
faktur VAT, sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw ZUS,
prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego tel. 061 4778
194 (w. 14) e-mai: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl
Księgowość tel. 061 4778 194 (w. 15) e-mai: ksiegowosc@witkowo.pl
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 061 4778 491
Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 061 4778 197
e-mai: biuro@zgk-witkowo.wp.pl www: www.zgk-witkowo.pl
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji tel. 061 4779 277
e-mai: oksir@skorzecin.net.pl www: www.skorzecin.net.pl
Biblioteka Publiczna Witkowo tel. 061 4778 162
e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl www: www.biblioteka-witkowo.com.pl
Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 061 4778 194 (w. 28)
e-mai: krzysztof.tamiola@wodr.poznan.pl
Policja tel. 061 4260 360, 061 4260 361, 061 4260 362
Straż Pożarna tel. 061 4778 188
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Energetyczne 991

„DOZÓR” z Gniezna

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.
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

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 11.09.2009r.
WYWIESZONE ZOSTAŁY: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE, PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU ORAZ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEŚCIE
I GMINIE WITKOWO PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

c.d. ze str. 2

Wierzbiczany - ciągnik rolniczy Pronar.
Całej imprezie towarzyszyły liczne

stoiska: m.in. stoisko ze swojskim
jadłem przygotowane przez Koło
Gospodyń Wiejskich z Małachowa Złych
Miejsc i Malenina. Można było
spróbować ogórka kiszonego

i domowego smalcu przygotowanego
p r ze z p a n i e D o ro t ę J a s k ó l s k ą
i Magdalenę Krzewińską ze Strzyżewa
Witkowskiego. Wszyscy zainteresowani
m o g l i p o d z i w i a ć e fe k ty p ra c y

miejscowych wystawców: Gminnego
K l u b u M o d e l a r s k i e g o „ S o k ó ł ”,
miejscowych pszczelarzy, witkowskiej
Spółdzielni Mleczarskiej, Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
z Witkowa, Zakładu Masarskiego „Agro

Wieńce dożynkowe
Serwis” z Bieganowa, firmy pana
Andrzeja Bethke.

Na dożynkach nie mogło zabraknąć
również wesołego miasteczka oraz
sportu i konkursów dla dzieci
i dorosłych. Przy kortach tenisowych
odbywały się zawody strzeleckie z broni

pneumatycznej, a dla dzieci
zorganizowano między innymi: rzut
lotką do tarczy, żonglerkę piłką nożną,
rzut beretem, podnoszenie ciężarka
oraz strzał do mini bramki.

Po licznych atrakcjach i rozrywkach na
Stadionie Miejskim przyszedł czas na
zabawę taneczną, która odbyła się na
placu targowym. Do tańca przygrywał
zespół „Silver”.
Emilia Kosz

Gorzykowo 1 miejsce

Ostrowite Prymasowskie 1 miejsce

Jaworowo 2 miejsce

Małachowo Wierzbiczany 3 miejsce

Mielżyn 3 miejsce

Małachowo Złych Miejsc

Folwark

Malenin

Mąkownica

Wiekowo

Witkówko

Ćwierdzin

70. rocznica wybuchu II wojny światowej

Mistrzostwa Polski Jachtów Żaglowych RC

W dniu 1 września 2009 roku w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Choć wielu z nas weekend z 5 na 6 września zaskoczył typowo jesienną

oraz obchodów Dnia Weterana władze samorządowe Gminy i Miasta

szarugą, to wietrzna i deszczowa aura była wymarzona dla miłośników

Witkowo zorganizowały spotkanie patriotyczne pod Pomnikiem

sportów wodnych.

Powstańców Wielkopolskich w Witkowie.

W spotkaniu tym obok władz

Proboszcz Stanisław Goc, ksiądz

gminnych udział wzięli członkowie

Łukasz Staniszewski oraz młodzież

organizacji kombatanckich: Związku

i harcerze z Gimnazjum im. Adama

Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Borysa w Witkowie.

Politycznych, Związku Byłych Żołnierzy
Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP,
organizacji społecznych: Zarządu
Rejonowego

Polskiego

Związku

Ponadto między innymi pamiątką
ufundowaną przez Prezydenta Miasta

Mistrzostwa Polski Jachtów Żaglowych

Gniezna obdarowano Grzegorza

Sterowanych Radiem klasy F 5-10.

S u wa l s k i e g o

W turystycznym miasteczku widać już,

narodowej.

-

t r e n e ra

kadry

Po złożeniu wiązanek i zapaleniu
zniczy Burmistrz Gminy i Miasta Krzysztof

wszystkich zebranych na chwilę

Rehabilitacyjnego

wspomnień

Rodzinnych Ogródków Działkowych

Ośrodku

rozegrano

Przy tej okazji harcerze wręczyli

Emerytów Rencistów i Inwalidów,

im. Gen. K. Świerczewskiego, ksiądz

skorzęcińskim

kombatantom kwiaty.

Stowarzyszenia Centrum Kulturalno„ P R O M Y K ”,

W

Wypoczynkowym

S z k u d l a re k
do

z a p ro s i ł

witkowskiego

gimnazjum.
(S.A.)

że wakacje dobiegły końca. Plaże

Organizatorami Mistrzostw byli:

opustoszały, a przechadzających się

Klub Modelarski „Sokół” Witkowo,

turystów ubywa z dnia na dzień, to

Biuro Wielkopolskiego Zarządu LOK

jednak sportowe współzawodnictwo

Poznań, Burmistrz Gminy i Miasta

przyciągnęło publiczność nad chłodną

Witkowo,

Starostwo

Powiatu

plażę. Niezrażeni wiatrem i deszczem
kibicowali uczestnikom zmagań.
Klasyfikacja końcowa Mistrzostw
Polski: kategoria Juniorów - Adam
Oksiński (Bliza Wejherowo), Michał
Ejsymont (S.M. Wągrowiec) i Karol
Klawikowski (Bliza Wejherowo);
kategoria Seniorów - Jan Springer
(S.M. Wągrowiec), Paweł Albrecht
(PKM LOK „Wodnik” Poznań) i Andrzej
Becker (Bliza Wejherowo); klasa Open
- Jan Springer (S.M Wągrowiec),
Damian Damaszk (Bliza Wejherowo)
i Łukasz Sokołowski (Wągrowiec).
Mistrzów

oraz

wicemistrzów

Gnieźnieńskiego, Prezydent Miasta
Gniezna, 3 Skrzydło Lotnictwa

uhonorowano pucharami i medalami

Transportowego Powidz i 33 Baza

pamiątkowymi oraz upominkami

Lotnicza w Powidzu.

rzeczowymi - sprzętem sportowym
i modelarskim.

(na)

