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„Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Witkowa” 

Rada Miejska w Witkowie zwraca się do Państwa 

o zgłaszanie kandydatur do wyróżnienia tytułem 

„Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowa”

Wnioski o nadanie tytułu „Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta 

Witkowa” należy składać w terminie do 12 kwietnia 2010r. 

w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie (I piętro, pokój nr 24). 

strona 2 

strona 3 



Witkowskie 
Wiadomosci Samorzadowe 03-2010      str. 203-2010      str. 2
Witkowskie 
Wiadomosci Samorzadowe

Witkowskie 
Wiadomosci Samorzadowe
Witkowskie 
Wiadomosci Samorzadowe

Uroczystość uświetniły występy artystyczne 

sekcji muzycznej działającej przy Ośrodku Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek 

uroczyście otworzył Gminne Podsumowanie Roku 

Sportowego 2009, podziękował zaproszonym 

gościom za przybycie, a wyróżnionym sportowcom 

i działaczom kultury fizycznej złożył gratulacje za 

osiągnięte wyniki sportowe. W swoim wystąpieniu 

podkreślił między innymi że „dzisiejszy dzień jest 

okazją by zwrócić uwagę na wydarzenia sportowe, 

na ludzi, którzy tak licznie uprawiają w naszej 

gminie sport i uzyskują w nim dobre wyniki. Gmina 

przeznacza w swoim budżecie pieniądze na rozwój 

sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

oraz osób dorosłych. W 2009 roku było to ponad 

300 tys. zł.. Poinformował również, że gmina 

inwestuje w obiekty sportowe, czego dowodem jest 

modernizacja stadionu miejskiego, boisk i hal 

sportowych. W ramach nowych inwestycji 

zakończono budowę boiska ze sztuczną 

nawierzchnią ORLIK-2012. W tym roku budujemy 

salę sportową przy Szkole Podst. Nr 2 i Nr 3 

w Witkowie, oraz modernizujemy kompleks 

sportowy w OW Skorzęcinie. Ruch, sport to ważne 

elementy w dziedzinie naszego życia, a wszyscy 

którzy uprawiają sport są godni naśladowania” 

dodał Burmistrz Krzysztof Szkudlarek.

Następnie wyróżniono pamiątkowymi 

statuetkami 108 sportowców, którzy osiągnęli 

dobre i bardzo dobre wyniki sportowe reprezentując 

jednocześnie Gminę Witkowo na różnych zawodach 

sportowych w roku 2009. Wymienieni zawodnicy 

reprezentują różne Kluby i dyscypliny sportowe: 

UKS „ISKRA” , UKS „DWÓJKA”, UKS „OLIMP”, UKS 

„SOKOŁY”, UKS „ORŁY”, UKS „BŁYSK”, GKS 

„VITCOVIA”, UKS „ORGANIZATOR” - sekcja 

modelarstwa „SOKÓŁ”, sekcja szachowa „JURAND”, 

sekcja tenisa ziemnego i sekcja strzelców z Ligi 

Obrony Kraju.

W tym roku wyróżniono również zawodników 

biorących udział w VII edycji Mistrzostw Gminy 

Sołectw i Osiedli w Halowej Piłce Nożnej. Pracujący 

w tych klubach trenerzy i instruktorzy otrzymali 

również pamiątkowe podziękowania za 

propagowanie i szerzenie kultury fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Zaproszony gość po uhonorowaniu go przez 

Burmistrza Gminy i Miasta pamiątkowym 

grawertonem, przekazał na ręce Burmistrza swoją 

koszulkę sportową z Igrzysk Olimpijskich w Sydney. 

Podziękował za zaproszenie i podzielił się swoimi 

W dniu 26 lutego 2010 roku w Budynku Oświatowym Gimnazjum. im. Adama Borysa w Witkowie odbyło się uroczyste, 

już dwunaste w historii Gminy i Miasta Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego 2009, który obfitował w wiele 

sukcesów naszych sportowców na arenach gminy, powiatu, wielkopolski, a nawet kraju. W uroczystości wzięli udział: 

Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, radni powiatu gnieźnieńskiego - Telesfor Gościniak, Krystyna Żok, radni Rady 

Miejskiej, dyrektorzy placówek oświatowych, prezesi klubów sportowych i organizacji pozarządowych z terenu Gminy 

i Miasta. Galę podsumowującą ubiegłoroczne sportowe wydarzenia uświetnił gość honorowy - Rafał Grotowski - hokeista 

na trawie - były czołowy zawodnik Klubu Sportowego „POCZTOWIEC” Poznań, a obecnie grający trener Klubu Sportowego 

„STELLA” Gniezno. Olimpijczyk z Sydney (2000r.) - 265 - krotny reprezentant Polski, w których strzelił 111 bramek.

Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego 2009

osiągnięciami sportowymi. Uczulił młodych 

sportowców, by nie zniechęcali się małymi 

sukcesami, bo droga do tych dużych sukcesów jest 

bardzo trudna i wymaga wielu wyrzeczeń oraz potu 

wylanego podczas treningów.

W czasie spotkania głos zabrali miedzy innymi: - 

radny powiatu gnieźnieńskiego Telesfor Gościniak, 

który wręczył upominek Ewelinie Piniarskiej - 

uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Gnieźnie. Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP 

Tadeusz Tomaszewski, który podziękował za 

zaproszenie i pogratulował wszystkim sportowcom. 

Podkreślił, że trzeba dużo wyrzeczeń, aby osiągnąć 

dobry wynik sportowy.

Pani Krystyna Żok w imieniu Senatora RP Pana 

Piotra Gruszczyńskiego złożyła na ręce Burmistrza 

Krzysztofa Szkudlarka wyrazy podziękowania za 

działania podejmowane na rzecz rozwoju sportu 

w Gminie, ponieważ „sport to świetna forma 

samorealizacji, najlepsza i najzdrowsza forma 

spędzania wolnego czasu”.

Na zakończenie Burmistrz Gminy i Miasta 

podziękował zespołowi muzycznemu, nauczycielom 

i młodzieży gimnazjalnej za przygotowanie oprawy 

muzycznej, wszystkim zaproszonym za przybycie 

i zaprosił na pokaz gry w hokeja na trawie 

w wykonaniu naszego gościa i jego drużyny, który 

planowany jest w miesiącu kwietniu w Witkowskiej 

Hali Sportowej.

(M.L.,S.A.)
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Trzeba przyznać, że skorzęcińska 

jednostka OSP nie może narzekać na brak 

zainteresowania na jej potrzeby. Od niespełna 

roku strażacy mogą korzystać z nowej remizy, 

a początek roku przyniósł kolejny prezent - 

samochód.  Zan im jednak k luczyk i  

,,powędrowały” do rąk prezesa Zygmunta 

Kralla, strażacy wraz z zaproszonymi gośćmi 

(między innymi) posłem na Sejm RP 

Tadeuszem Tomaszewskim, władzami 

w i t k o w s k i e g o  s a m o r z ą d u  o r a z  

przedstawicielami KP PSP Gniezno) wysłuchali 

sprawozdania: z ubiegłorocznej działalności 

oraz sprawozdania finansowego, udzielając 

(jednogłośnie) zarządowi za rok 2009 

absolutorium. Zebranym przybliżono także 

tegoroczne plany miejscowych druhów. Wśród 

nich między innymi zakup sprzętu 

i umundurowania oraz bieżące naprawy. Jak 

zawsze można też będzie liczyć na pomoc 

strażaków przy zabezpieczeniu imprez 

gminnych.

Druhom skorzęcińskiej jednostki OSP 

samochód (z gnieźnieńskiej Powiatowej 

Straży Pożarnej) GBA marki Iveco Turbo Daily, 

przekazał zastępca komendanta PSP 

w Gnieźnie Marek Wagner.

(na)
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,,...Zarówno ten samochód, jak i remiza, to nic innego, jak podziękowanie 

dla Was. Wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie i poczuciu 

bezpieczeństwa, a dzięki Waszej ofiarności, możemy na to liczyć. Jesteście 

gotowi o każdej porze dnia i nocy stanąć do walki z żywiołem...” - 

podkreślił Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, 

wręczając kluczyki do nowego samochodu.

Dziec i  powi ta ł  także pan leśn iczy 

W. Orchowski. Pod leśniczówką stał już wielki 

ciągnik z doczepionymi wielkimi saniami 

i kilkoma innymi, dużymi i wygodnymi 

sankami. Uczniowie sprawnie wybrali sobie 

miejsca, gotowi jak najszybciej ruszyć w las. 

Wrażeń było co niemiara! Wszyscy podziwiali 

las w pięknej zimowej szacie, obserwowali 

przemykającą leśną zwierzynę i mocno 

trzymali się sanek, bo na leśnych drogach 

sporo było zakrętów i wzniesień. 

Kiedy wszystkie dzieci miały już rumiane 

policzki, kulig zajechał pod leśniczówkę, gdzie 

można było ogrzać się przy ognisku i upiec 

kiełbaski. W tym dniu uczniowie pomyśleli 

również o zwierzętach leśnych, które z trudem 

znoszą tak ciężką zimę. Zabrali przygotowane 

przez tatę Michała siano, marchew, jabłka, 

ziarno i ruszyli do lasu za panem leśniczym, 

w miejsce żerowania zwierząt. Tam 

p. Orchowski opowiadał o warunkach życia 

mieszkańców lasu oraz konieczności niesienia 

im pomocy. Następnie pokazał, w jaki sposób 

wyłożyć karmę i przygotować leśną stołówkę. 

Potem wszyscy uczestnicy pozowali do 

wspólnego zdjęcia. 

Na koniec pan leśniczy sprawił dzieciom 

niespodziankę. Na podwórko leśniczówki 

wypuścił oswojonego dzika - Kubę. Wielu 

„odważnych” trzecioklasistów uciekało 

w popłochu, szukając ratunku u opiekunów. 

Kiedy sprawca zamieszania został zamknięty, 

pan leśniczy odpowiadał na wiele pytań 

dotyczących Kuby. Gdy nastąpił czas powrotu, 

dzieci z ociąganiem szły do autobusu. Pełne 

wrażeń, szczęśliwe i pachnące dymem 

z leśnego ogniska, dziękowały panu W.  Goll 

za zorganizowanie wspaniałego kuligu, 

a panu leśniczemu za gościnę i ciekawe 

opowieści.

B. Pokora

„My się zimy nie boimy”
Korzystając z pięknej, zimowej aury, uczniowie klasy III a wraz 

z wychowawczynią B. Pokorą oraz dwójką rodziców, wybrali się do lasu na 

kulig. Dojazd na miejsce wcale nie był łatwy. Pod zaśnieżoną leśniczówkę 

„Stary Dwór” autokar podjechał dzięki wspaniałym umiejętnościom pana 

kierowcy. Tam czekał na uczestników kuligu pan W. Goll - tata jednego 

z uczniów oraz organizator całej imprezy z synem Michałem. 
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 Pan Krzysztof Jankowiak z wielką pasją 

o p o w i a d a ł  o  k a ż d y m  e l e m e n c i e  

umundurowania. Uczniom bardzo podobało 

się występowanie w roli modeli prezentujących 

wojskowe płaszcze czy nakrycia głowy. Nie 

mniej ciekawe okazały się informacje na 

temat uzbrojenia, tym bardziej, że pan 

Krzysztof w swoim wystąpieniu nawiązywał do 

takich filmów jak „Stawka większa niż życie” 

czy „Czterej pancerni i pies”. Wiele emocji, 

szczególnie wśród chłopców, wywołała 

możliwość nie tylko zobaczenia, ale wzięcia 

w ręce karabinów, pistoletów, granatów, 

wyrzutni przeciwpancernych.

Zebrani  uczniowie z  pewnośc ią  

zapamiętali, że żołnierze niemieccy byli 

wyposażeni m.in. w maski przeciwgazowe 

i pałatki. Z czterech takich pałatek mogli 

25 lutego do Biblioteki Miejskiej w Witkowie 

zawitały "Smerfy",  grupa 6- latków 

z Przedszkola Miejskiego ,,Bajka” przy 

ul. Powstańców Wielkopolskich, wraz ze 

swoimi paniami: Kamilą Dolata i Renatą 

Jarecką. Nie była to jednak ich pierwsza 

wizyta. Dzieci cyklicznie uczestniczą 

w spotkaniach w bibliotece. Tym razem 

przybyły , aby zgłębić swą wiedzę na temat 

niektórych zjawisk przyrody nieożywionej. 

Dzieci miały okazję zadania mnóstwa pytań. 

Pytały: co to pogoda, jak powstają chmury, co 

to jest wiatr, skąd się bierze śnieg, jak to się 

dzieje, że topi się lód, a woda zamarza… Na 

zadawane przez przedszkolaki pytania 

ciekawie i wyczerpująco  odpowiadała pani 

Beata Szkudlarek, a Smerfy wykazały się 

wielką wiedzą w tej dziedzinie. Podczas 

Smerfy odwiedziły bibliotekę

postawić namiot mieszczący trzech ludzi. 

Czwarty bowiem stał na warcie. Słuchający 

uważnie na pewno będą wiedzieć, czym różnił 

się mundur żołnierza polskiego z armii 

utworzonej na wschodzie od munduru 

żołnierza radzieckiego.

Myślę, że takie żywe lekcje historii niosą 

ze sobą wiele dobrego i na długo pozostaną 

w pamięci uczniów.

Panowie z Grupy Rekonstrukcyjnej 

WARTA zaprosili wszystkich chętnych do 

Poznania na niedzielę 21 lutego, gdzie 

odtworzono wyzwolenie stolicy Wielkopolski.

W związku z realizacją wspomnianego 

wcześniej projektu uczniów w Mielżynie czeka 

jeszcze kilka atrakcji. Będziemy o nich 

informować. 

Beata Bil-Gurzęda

Poznańska Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej WARTA w Mielżynie
W poniedziałek 15 lutego w mielżyńskiej szkole gościli panowie z Poznańskiej Grupy 

Rekonstrukcji Historycznej WARTA. Zostali zaproszeni przez nauczycielkę historii, 

p. Beatę Bil- Gurzędę w związku z realizacją projektu dotyczącego 70. rocznicy 

wybuchu II wojny światowej. W bardzo ciekawy sposób, odbiegający od typowych 

zajęć lekcyjnych, zaprezentowali umundurowanie żołnierzy polskich i niemieckich 

z września 1939 roku. Przywieźli ze sobą też różne rodzaje uzbrojenia. 

spotkania dzieci mogły obejrzeć książki 

popularnonaukowe, wykonać proste 

doświadczenia z wodą i powietrzem, zwiedzić 

nowo utworzony kącik dla dzieci, a także 

poznać bajkową wróżkę. Szczególną atrakcją 

było dmuchanie baloników i ,,puszczanie” 

papierowych samolotów. Mali czytelnicy 

udowodnili, że mają rozległe zainteresowania 

- od baśniowych wróżek przez dinozaury po 

fascynujące zjawiska przyrodnicze i zmiany 

pogody...Na zakończenie spotkania dzieci 

otrzymały dyplom, balony i słodycze. 

Spotkanie odbyło się w radosnej, pełnej 

uśmiechów atmosferze. Wycieczka do 

biblioteki pozostanie długo w pamięci 

przedszkolaków. Paniom z biblioteki 

dziękujemy za miłe i pouczające spotkanie! 

Kamila Dolata

Wycieczki do biblioteki są dla dzieci wielką atrakcją. Współpraca, a jednocześnie 

wielka przygoda przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego w Witkowie 

z bibliotekarkami  Biblioteki Miejskiej  ma już swoją tradycję. Dzięki 

różnorodnym i ciekawym formom tej współpracy biblioteka stała się dla 

przedszkolaków magicznym miejscem.
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� I grupa - chłopcy ze szkół podstawowych;

� II grupa - dziewczęta ze szkół 

podstawowych i gimnazjów;

� III grupa - chłopcy z gimnazjów 

� IV grupa - chłopcy ze szkól 

ponadgimnazjalnych;

� V grupa - dziewczęta ze szkół 

ponadgimnazjalnych i starsze;

� VI grupa - mężczyźni powyżej 21 lat.

Zwycięzcami w poszczególnych 

kategoriach zostali:

I grupa

I miejsce - Jakub Drzewiecki - Witkowo

II miejsce - Patryk Tym - Modliszewo

III miejsce - Eryk Pniewski - Kłecko

 IV miejsce - Szymon Jesionowski - Wiekowo

II grupa

I miejsce - Sandra Guzik - Zdziechowa

II miejsce - Natalia Jaworska - Witkowo

III miejsce - Jagoda Kozłowska - Witkowo

IV miejsce - Paweł Kaźmierczak - Mielżyn.

Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymali 

medale ufundowane przez Posła na Sejm RP 

druha Tadeusza Tomaszewskiego oraz 

maskotki „miś- ratownik” ufundowane przez 

OSP Witkowo, a zakupione ze środków 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 Przeprowadzono również klasyfikację 

najlepszej jednostki OSP oraz najlepszego 

oddziału gminnego mistrzostw, a wyniki 

przedstawiają się następująco:

Najlepsza jednostka OSP

I miejsce - OSP Gurówko - 141 pkt.

II miejsce - OSP Witkowo - 140 pkt.

III miejsce - OSP Modliszewo - 62 pkt.

IV miejsce - OSP Ruchocinek - 51pkt. 

V miejsce - OSP Kłecko - 34 pkt.

VI miejsce - OSP Zdziechowa - 31 pkt. 

VII miejsce - OSP Mielżyn - 28 pkt. 

VIII miejsce - OSP Wiekowo - 26 pkt. 

IX miejsce - OSP Strzyżewo Smykowe - 25 pkt. 

X miejsce - OSP Gorzykowo - 24 pkt.

XI miejsce - OSP Mnichowo - 18 pkt.

XII miejsce - OSP Niechanowo - 12 pkt.

XIII miejsce - OSP Mieleszyn - 8 pkt. 

XIV miejsce - OSP Łopienno - 8 pkt.

XV miejsce - OSP Kiszkowo - 4 pkt. 

Najlepszy Oddział Gminny

I miejsce - OMG ZOSP Witkowo - 269 pkt.

II miejsce - OG ZOSP Niechanowo - 153 pkt.

III miejsce - OG ZOSP Gniezno - 136 pkt.

IV miejsce - OG ZOSP Kłecko - 34 pkt.

V miejsce - OG ZOSP Mieleszyn - 16 pkt.

VI miejsce - OG ZOSP Kiszkowo - 4 pkt.

 IV miejsce - Paulina Ostymowicz - Ruchocinek

 III grupa

I miejsce - Hubert Marchwicki - Gurówko

II miejsce - Adrian Guzik - Zdziechowa

III miejsce - Bartosz Zdanowski - Witkowo

 IV miejsce - Filip Majchrzak - Witkowo

 IV grupa

I miejsce - Mateusz Zdanowski - Witkowo

II miejsce - Bartosz Marchwicki -Gurówki

III miejsce - Marek Bykowski -Gorzykowo

 IV miejsce - Łukasz Nowicki-Ruchocinek

 V grupa

I miejsce - Joanna Dobrzykowska - Gurówko

II miejsce - Maria Prusinowska - Modliszewo

III miejsce - Marlena Rachela - Modliszewo

IV miejsce - Kinga Siepak - Kłecko 

 VI grupa

I miejsce - Leszek Dobrzykowski - Gurówko

II miejsce - Damian Krawczyk - Gurówko

III miejsce - Krzysztof Bykowski - Gorzykowo

Dnia 20 lutego w hali sportowej przy Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie, rozegrano III Mistrzostwa Oddziału 

Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gnieźnie w Tenisie Stołowym. Przybyłych zawodników 

i opiekunów powitał Poseł na Sejm RP druh Tadeusz Tomaszewski. Otwarcia dokonał gospodarz terenu Burmistrz Gminy 

i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek i Prezes Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP w Witkowie druh Marian 

Łukowski w towarzystwie radnego powiatowego Telesfora Gościniaka oraz członka Prezydium Zarządu Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie druha Waldemara Janusza . W zawodach udział wzięło 126 ochotników z 15 jednostek 

OSP, w następujących kategoriach wiekowych:

Za te osiągnięcia jednostki OSP i zarządy 

gminne otrzymały puchary ufundowane 

przez Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP 

w Gnieźnie druha Jacka Kowalskiego. 

Pamiątkowymi statuetkami wyróżnieni zostali 

również najstarszy i najmłodszy uczestnik 

zawodów. Mistrzostwa przebiegły bardzo 

dynamicznie, w sympatycznej atmosferze 

dzięki fenomenalnej Komisji Sędziowskiej. 

Organizatorzy bardzo dziękują pracownikom 

Gimnazjum w Witkowie za bezinteresowną, 

fachową i entuzjastyczną pomoc: Paniom 

Wiesławie Papiewskiej i Arlecie Bekas oraz 

Panom Pawłowi Piniarskiemu, Krzysztofowi 

Chołodeckiemu, Krzysztofowi Nowińskiemu 

i Jarosławowi Barszczowi.

(na)

Witkowskie 
Wiadomosci Samorzadowe
Witkowskie 
Wiadomosci Samorzadowe

III Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gnieźnie w Tenisie Stołowym



03-2010      str. 603-2010      str. 6

W ostatnią sobotę karnawału w godzinach 

wieczornych przedszkolaki, opiekunowie 

i rodzice bawili się znakomicie w rytmie 

muzyki disco. Na parkiecie, w doskonałych 

humorach pląsały: wróżki, księżniczki, 

spidermani, myszki Miki, cyganeczki a nawet 

mumia (Kacper Biela), któremu owinięte 

bandażami c ia ło nie przeszkodzi ło 

w wygraniu konkursu Król i królowa balu. 

Królową balu wybrano Laurę Wiciak. 

Zwycięska para zatańczyła niezapomniany 

taniec. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła 

się loteria fantowa, gdyż nagroda główna 

okazała się bardzo atrakcyjna (DVD). O menu 

zadbały, niezawodne jak zawsze, mamy na 

czele z panią przewodniczącą Rady Rodziców 

Bożeną Kubalik - zwyciężczynią w kategorii 

„najlepsze przebranie rodziców”. Wspaniałe 

konkursy dodały uroku całej imprezie. 

Niestety po kilku godzinach uczestnicy 

zabawy musieli się rozstać i w radosnym 

nastroju wrócić do domów ciesząc się, że 

następny bal już za rok.

 M. Paruszewska

Prawie jak w Rio
Podobno, jak karnawał to tylko w Rio. Nie jest to prawda, bo w Przedszkolu- 

Ochronce było prawie jak w Rio, chociaż prawie robi dużą różnicę - głosi znana 

reklama.

We wtorkowe (16.02.10) popołudnie 

spotkali się wszyscy, którzy chcieli wykazać się 

wiadomościami o Powstaniu Wielkopolskim. 

Do zmagań konkursowych stanęło 21 

uczestników. Wszyscy podjęli próbę w formie 

testu. Regulamin przewidywał dogrywkę 

ustną w celu wyłonienia laureatów. Pierwsze 

miejsce zajęli Jakub Drzewiecki i Maksymilian 

Deskowski z maksymalną ilością punktów, 

drugie Tomasz Zawierucha, Kajetan 

Deskowski, Bartosz Borys, trzecie miejsce 

przypadło Karolinie Zamiar i Konradowi 

Łącznemu. Laureaci otrzymali nagrody 

książkowe ufundowane przez szkołę oraz 

„Niech żyje zjednoczona, wolna i wielka Polska z własnym wybrzeżem 

morskim” te słowa wygłoszone przez Ignacego Paderewskiego przyświecały 

uczestnikom IV Turnieju Wiedzy o Rewolucji Witkowskiej 1918 i Powstaniu 

Wielkopolskim 1918/1919. 

Wiedzieli o Powstaniu
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Urząd Gminy i Miasta w Witkowie. Pozostali 

otrzymali materiały reklamowe o gminie 

Witkowo, Powidzkim Parku Krajobrazowym 

i Wojsku Polskim.

Była również okazja do spotkania z panią 

Agnieszką Narożną, która jest prawnuczką 

komendanta Powstania w Witkowie Ignacego 

Knasta. Uczniowie mieli okazję posłuchania 

opowieści o dziadku, zobaczyli również 

rodzinne pamiątki po Ignacym Knaście.

Jury konkursu stanowili Pani Agnieszka 

Narożna oraz Panowie Mariusz Zborowski, 

Czesław Nowaczyk, Tomasz Deskowski.

(T.D.), (M.Z.) 

 

Naczelnik

 

Urzędu

 

Skarbowego

 

w

 

Gnieźnie wspólnie z Burmistrzem 

Gminy i Miasta Witkowo uruchomił  od 5 lutego 2010 r. do 30 kwietnia 

2010 r. w każdy piątek w godz. od 9:00 do 13:00 punkt informacyjny 

w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pokój nr 6.

Harmonogram dyżurów 

Godziny przyjęć: 9:00 - 13:00 piątek 

LUTY - 05, 12, 19, 26 

MARZEC - 05, 12, 19, 26 

KWIECIEŃ - 02, 09, 16, 23, 30.  
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Czy jerzyki wrócą do Poznania? 
Jerzyki, to ptaki, które od setek lat żyją w naszych miastach. Kto raz z uwagą 

przyjrzał się mknącemu z zawrotną szybkością stadu jerzyków, ten nigdy nie 

pomyli ich z jaskółkami. Jerzyki niezawodnie tępią dokuczliwe muchy, meszki 

i komary. 

Zamieszkały na naszych osiedlach, 

wykorzystując istniejące otwory  wentylacyjne 

w stropodachach. Przy ocieplaniu budynków 

zamyka  s i ę  o two r y  wen t y l a c y j ne  

plastykowymi kratkami i w ten sposób 

uniemożliwia się dostęp jerzykom do ich 

jedynych siedlisk i miejsc lęgowych. 

Inwestorzy tłumaczą to koniecznością 

zabezpieczenia stropodachów przed 

gołębiami, które rzeczywiście są kłopotliwymi 

mieszkańcami naszych osiedli. Jednak otwór 

niezbędny dla jerzyka jest tak mały, że nie ma 

obaw, by przecisnął się tam gołąb. Prawo 

broni siedlisk jerzyków - to jednak za mało by 

mogły przetrwać. Jerzyków w Poznaniu jest 

coraz mniej i jeżeli nie będziemy chronić 

i przywracać ich siedlisk, to niedługo znikną 

z naszego nieba. A za zakłócenie istniejącej 

równowagi  eko log i czne j  zap łac imy 

(dosłownie), gdy dokuczliwe owady będziemy 

tępić środkami chemicznymi.

Adam Gatniejewski

Już od marca chcemy zacząć nasze działania 

m.in. w świetlicy środowiskowej w Witkowie. 

Będziemy prowadzić zabawy ruchowe, zajęcia 

plastyczne i taneczne. Naszym celem jest 

przede wszystkim dobra zabawa i uśmiechy 

na twarzach dzieci, dlatego zajęcia te będą 

proste i nie trzeba mieć wielkiego talentu 

plastycznego czy tanecznego, aby w nich 

uczestniczył. W czerwcu chcemy również 

zorganizować festyn dla dzieci i młodzieży 

z Gnieźnieńskiej i Witkowskiej świetlicy. Aby 

dobrze przygotować się do naszego zadania 

w najbliższym czasie jedziemy na kursy 

organizowane przez Polskie Stowarzyszenie 

Pedagogów i  Animatorów KLANZA.  

Zachęcamy młodych ludzi do zakładania 

nowych grup na terenie Witkowa i do 

uczestniczenia w kolejnych edycjach 

programu "make a connection" (więcej na 

www.makeaconnection.pl). Aby przystąpić do 

takiego programu wystarczy tylko 8 osób 

w wieku od 16-22 lat i dobry pomysł. Trzeba 

oczywiście napisać projekt i opracować budżet, 

bo nikt w ciemno pieniędzy na daje. Wielu 

ludzi zadaje nam pytania "Dlaczego to 

robicie?", "Co wy z tego macie?" Mamy 

satysfakcję! Każdy z nas wie, że większą 

radość sprawia dawanie nie branie. Ale 

zdobywamy te doświadczenie, ponieważ 

niektórzy z naszej grupy w przyszłości 

chcieliby pracować z dziećmi. Już niedługo 

zaczynamy, a więc... Trzymajcie za nas kciuki!

(na)

Grupa  H O

Jerzyk (apus apus) to ptak z gatunku 

jerzykowatych, spokrewniony z kolibrem. 

Rozpiętość skrzydeł 40 cm, długość 18 cm, 

masa 32 do 50 g, ciemno brązowy, prawie 

czarny. Lata bardzo szybko od 40 do 100 

km/h, na dłuższych przelotach nawet 160 

km/h. Całe życie (oprócz wysiadywania jaj i 

karmienia młodych) spędza w powietrzu - żywi się owadami i wszystkie czynności 

fizjologiczne wykonuje w powietrzu. Gniazd nie buduje, lecz wykorzystuje znalezione 

szczeliny i otwory, do których zawsze wraca. Ze względu na specyficzny układ palców 

(wszystkie cztery „do przodu”) jerzyk nie może chodzić, natomiast doskonale przyczepia się 

do pionowych powierzchni. Przylatuje do nas w pierwszych dniach maja; kiedyś przylatywał 

wcześniej - w kwietniu „na świętego Jerzego” i stąd jego nazwa „jerzyk”. Odlatuje już 

w pierwszych dniach sierpnia  - najpóźniej 15-go. Jest objęty całkowitą ochroną.

A można i tak, jak to zrobiono na osiedlu Jana III Sobieskiego

2

Jesteśmy grupą przyjaciół z Gniezna i Witkowa. Nasza grupa nazywa się H2O 

i działamy w ramach projektu Make a connection - przyłącz się, który 

organizowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz firmą NOKIA. 

Program ten dofinansowuje aktywną młodzież.  Naszej grupie udało się zdobyć 

aż 4500zł na materiały potrzebne do realizacji projektu, który nazwaliśmy 

"Kolorowe Miasteczko".

Akcja poboru krwi organizowana przez Klub Honorowych 

Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta odbędzie 

się 

. Zapraszamy wszystkich 

chętnych w wieku od 18 do 65 lat. DAWCO!!!

- poznasz swoją grupę krwi,

- zostaniesz przebadany przez lekarza,

- uzupełnisz kalorie w postaci czekolad, ciasteczek, soczku,

- otrzymasz legitymację HDK,

- możesz również odebrać wyniki badań laboratoryjnych w siedzibie RCKiK.

13.03.2010r. w godz. 8:30-12:30 w sali 

Ochotniczej Straży Pożarnej

Podziel się życiem
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Święto babć i dziadków
11 i 12 lutego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Mielżynie obchodzono Dzień 

Babci i Dziadka. W czwartek przedszkolaki pod kierunkiem pani Eli Kowalskiej 

przedstawiły kochanym Dziadkom część artystyczną. Nie zabrakło również 

konkursów. Było obieranie jabłek, rysowanie na balonach i oczywiście taniec 

z kotylionami. Całość uświetnił słodki poczęstunek. Każdy z gości został 

obdarowany sercem z masy solnej wykonanym przez wnuki.

W piątek część artystyczną przygotowaną 

pod kierunkiem pani Haliny Lisiak pokazały 

swoim Dziadkom sześciolatki. Uczniowie 

ze szkoły podstawowej i gimnazjum też mieli 

niespodzianki. Każda klasa wystąpiła z 5-

minutowym programem. Można było usłyszeć 

wiersze i piosenki oraz zobaczyć układy 

taneczne.

Po występach wnuków Dziadkowie spotkali 

się w szkolnej stołówce, gdzie przy ciastku 

i herbatce mogli podzielić się wrażeniami, 

wymienić poglądy, albo po prostu ze sobą 

porozmawiać.

Tego typu imprezy integrują środowisko, 

a że są potrzebne - nie mamy wątpliwości. 

Frekwencja na Dniu Babci i Dziadka mówi 

sama za siebie.

Beata Bil- Gurzęda 

5 lutego uczniowie kl. I - III wzięli udział w 

ó sme j  edyc j i  s zko lnego  konkur su  

matematycznego pt. Matma na wesoło. Jego 

organizatorką była p. Ewa Popek. Konkurs 

poprzedziły klasowe eliminacje, dzięki którym 

wyłoniono dz iewięc ioro mi łośników 

matematyki. Rywalizowali oni ze sobą o tytuł 

Mistrza w sześciu sportowo - matematycznych 

konkurencjach. Miano Mistrza matematyki 

zdobył Damian Paprocki, który zachował ów 

tytuł z poprzedniego roku. Na II miejscu 

uplasowała się uczennica kl. I - Paulina 

Olejniczak a na III Daria Wawrzyniak (kl. II). 

Nagrody w formie gier oraz dyplomów 

ufundowała Rada Rodziców. 

Święto Miłości i Przyjaźni - pod takim 

hasłem 12 lutego w naszej szkole 

obchodziliśmy walentynki. W tym dniu 

działała poczta walentynkowa, można było 

także obdarować kolegę lub koleżankę 

słodkością kupioną w Kąciku Słodkości oraz 

przesłać życzenia. Na przerwach „płynęła” 

romantyczna muzyka, a mali listonosze 

doręczali kartki walentynkowe. Starsi 

uczniowie bawi l i  s ię na dyskotece 

walentynkowej, której atrakcją były konkursy, 

m.in. Randka w ciemno. Imprezę przygotował 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem - 

p. Ewą Popek.

W tym dniu także pożegnaliśmy 

p. Krystynę Kierzek - byłego członka zarządu 

Rady Rodziców. Specjalnie na tę okoliczność 

uczestnicy kółka artystycznego wraz ze 

swoimi opiekunkami przygotowali krótką 

część artystyczną, której uwieńczeniem było 

podziękowanie w imieniu wszystkich uczniów 

za pracę na rzecz szkoły oraz wręczenie 

symbolicznej róży. Wyrazy wdzięczności za 

owocną współpracę oraz życzenia przekazali 

także przedstawiciele Rady Rodziców 

i dyrektor placówki - Zdzisław Bosacki.

19 lutego uczniowie kl. 0 - III wzięli udział 

w szkolnym konkursie pod hasłem Zabawy 

Literami. Jego inicjatorką była p. Beata 

Prusinowska. Dla uczestników przygotowano 

krzyżówki, rebusy, zagadki oraz rozsypanki 

wyrazowe. Zaszczytny tytuł Mistrza w tym 

konkursie zdobyła Julia Śruba - uczennica kl. 

II. Na II miejscu znalazł się Damian Paprocki 

(uczeń kl. I,) a na III Jakub Jastrzębski (kl. 

III). Nagrody zostały ufundowane przez Radę 

Rodziców.

Jeśli przyjaźń wychodzi prosto z serca, to 

jest wieczna i nieśmiertelna - 26 lutego 

uczniowie klas III - VI wyjechali do słupeckiego 

kina na film pt. „Przyjaciółki”. Opowiadał on 

o losach dwóch dziewczynek - mieszkanek 

Słupcy - i ich przyjaźni w tragicznych latach 

okupacji niemieckiej. Uczniowie mieli okazję 

„przenieść się” za pomocą filmu w trudne 

czasy, w których przyszło żyć bohaterkom, 

wczuć się w ich położenie, a także przekonać 

się, że mimo upływu lat, różnych okoliczności 

pr zyjaźń może być nierozerwalna.  

O r g a n i z a t o r k a m i  w y j a z d u  b y ł y :  

p. R. Bagrowska, p. B. Przybylska, 

p. M. Frąckowiak.

 Małgorzata Frąckowiak

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
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„W rytmie rapu vol. 1”
12 lutego Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizował 

koncert pn. „W rytmie rapu vol. 1”. 

Blisko 200 osobowej publiczności zaprezentowali się wykonawcy W.Z.P (skład którego tworzą 

wokaliści DWR i DETE) oraz występujący gościnnie Naha. Dwugodzinny koncert pełen energetycznej 

muzyki został bardzo ciepło przyjęty przez  zgromadzoną w sali publiczność.

(S.R.)

Celem konkursu, którego motto brzmiało: 

”Kto się uczy ortografii, poprawnie pisać potrafi”, 

było stworzenie uczniom możliwości konfrontacji 

własnych osiągnięć z rówieśnikami oraz 

integracja uczniów i nauczycieli szkół 

podstawowych naszej gminy. W konkursie brali 

udział  laureaci  szkolnych konkursów 

ortograficznych. Skład komisji konkursowej 

stanowili nauczyciele reprezentujący każdą 

placówkę: ZSzP-Mielżyn, SP-Gorzykowo, SP2-

Witkowo, SP3-Witkowo.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu 

ortograficznego, zwierającego teksty z lukami, 

zagadki i przysłowia. Uczestnicy konkursu 

musieli wykazać się umiejętnością zastosowania 

zasad ortograficznych w praktyce, na przykład 

wyjaśnić poprawną pisownię poszczególnych 

wyrazów. Test dostosowany był do możliwości 

rozwojowych ucznia klasy II i III. Pracy dzieci 

towarzyszyła spokojna i miła atmosfera. 

W czasie obrad komisji, przy słodkim 

poczęstunku, uczniowie mieli możliwość poznać 

się nawzajem i nawiązać kontakty koleżeńskie.

W tegorocznym jubileuszowym konkursie 

wzięło udział 8 uczniów klas drugich i 8 uczniów 

klas trzecich. 

Jury konkursu wyłoniło następujących 

laureatów: wśród drugoklasistów: I miejsce i tytuł 

Mistrza Ortografii - Remigiusz Swat SP 

Gorzykowo, II miejsce - Julia Śruba SP 

Gorzykowo, III miejsce - Aleks Kwapich SP nr 3 

Witkowo; wśród trzecioklasistów: I miejsce i tytuł 

Mistrza Ortografii - Adam Madejski z SP 2 

Witkowo, II miejsce - Michał Grześkowiak SP nr 3 

Witkowo, III miejsce - Alicja Pustelnik SP nr 2 

Witkowo. Finaliści konkursu otrzymali dyplomy 

oraz nagrody książkowe, a pozostali uczniowie 

pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w konkursie.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne 

podziękowania Gminnej Komisji Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za 

ufundowanie atrakcyjnych nagród książkowych 

dla laureatów konkursu, a Radzie Rodziców SP nr 

3 w Witkowie za zakup długopisów i słodyczy dla 

wszystkich uczestników. 

Uznajemy za celowe propagowanie 

w środowisku nauczycielskim i samorządowym 

o raz  wś ród  rodz i ców  i de i  wspó lne j  

odpowiedzialności za język polski. Jesteśmy 

przekonani, że zainteresowanie dzieci 

ortografią, zdobyte umiejętności i doświadczenie 

będą procentowały w ich dalszej edukacji.

Konkursowa rywalizacja 2010 zakończona. 

Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy!!!

W imieniu organizatora:

A. Woś i B. Nowak

Mistrzowie ortografii 
Dnia 24 lutego 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Lotnictwa Polskiego 

w Witkowie odbył się jubileuszowy V Gminny Konkurs Ortograficzny pt. „Zostań 

Mistrzem Ortografii” dla uczniów klas II i III szkół podstawowych gminy Witkowo.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) 

informuje, 

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta

przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 4.03.2010r.

WYWIESZONE  ZOSTAŁY  WYKAZY  NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH  

W SKORZĘCINIE, GAJU, ĆWIERDZINIE  I RUCHOCINKU 

PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY I WYDZIERŻAWIENIA. 

Jest to interesująca publikacja prezentująca 

aż na 272 stronach uroki Parku: liczne jeziora, 

piękne krajobrazy oraz zabytki; zawiera również 

wiele zdjęć pokazujących z bliska najciekawsze 

gatunki fauny i flory występujące na tym terenie. 

Fotografie podzielone są na następujące grupy 

tematyczne: Z lotu ptaka; Lasy; Pola, łąki 

i nieużytki; Wody oraz Wieś, miasto. Prace nad 

albumem trwały cały rok, dzięki czemu przyrodę 

Parku można podziwiać zarówno w oprawie 

wiosennej i letniej, jak i w zimowej czy - 

szczególnie pięknej - „złotojesiennej”. 

Autorem zdjęć jest znany fotograf Marek 

C h w i s t e k ,  z  w y k s z t a ł c e n i a  l e ś n i k  

i kulturoznawca, od lat współpracujący 

z wydawnictwem Unigraf. „Powidzki Park 

Krajobrazowy” to kolejny - po publikacji na 

temat Przemęckiego Parku Krajobrazowego - 

owoc fotograficznych wycieczek Marka Chwistka 

po wielkopolskich obszarach chronionych.

Album wykonany jest na wysokiej klasy 

papierze kredowym, w sztywnej oprawie, 

w formacie 250 x 230 mm. Wstęp oraz podpisy 

pod zdjęciami występują w wersji polsko-

angielskiej. Dla tych, którzy zauroczeni 

pięknymi fotografiami zechcą osobiście poznać 

walory Powidzkiego Parku Krajobrazowego, na 

końcu albumu zamieszczono schematyczną 

mapkę Parku. 

Album jest dostępny w księgarniach 

słupeckich oraz u Wydawcy.

(na)

Album fotograficzny pt.: 
„Powidzki Park Krajobrazowy”
W wyniku współpracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego z samorządami lokalnymi, nakładem Agencji Promocyjno-

Wydawniczej „Unigraf” ukazał się album fotograficzny pt.: „Powidzki Park 

Krajobrazowy”.
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- uczestniczyłem w spotkaniach opłatkowo- 

noworocznych: w Wielkopolskiej Spółce 

Gazowniczej Dystrybucji Gazu w Gnieźnie, 

w s p o t k a n i u  r o d z i n  r z e m i o s ł a  

gnieźnieńskiego, które odbyło się w Domu 

Rzemiosła w Gnieźnie, w spotkaniu 

opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd 

Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Witkowie, 

w spotkaniu w Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Witkowie.

- zorganizowano i przeprowadzono XVIII 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W wyniku tej akcji zebrano 18.231,20 zł. 

Pieniądze zostały przeznaczone na 

„Doposażenie Klinik Onkologicznych w sprzęt 

wysokospecjalistyczny dla dzieci”. W tym 

miejscu jeszcze raz pragnę podziękować tym 

wszystkim, którzy zaangażowali się 

i przyczynili do zorganizowania tego 

przedsięwzięcia na terenie naszej Gminy oraz 

wszystkim, którzy czynnie wsparli zbiórkę 

pieniędzy.

- zorganizowałem spotkanie z opiekunami 

Uczn iowsk i ch  K lubów  Spo r towych ,  

dyrektorem OK,SiR-u, prezesami organizacji 

pozarządowych w dziedzinie upowszechniania 

kultury fizycznej, pod kątem przygotowania 

planu zabezpieczenia czasu wolnego dzieci 

i młodzieży w okresie ferii zimowych 2010 r.

- dokonano analizy wniosku Kierownika 

Z a k ł a d u  G o s p o d a r k i  K o m u n a l n e j  

o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

- na zaproszenie Rady Sołeckiej Małachowo 

Kępe wspólnie z radnym Rady Miejskiej 

Panem Zenonem Mietlickim uczestniczyłem 

w spotkaniu z mieszkańcami tego sołectwa. 

Spotykanie odbyło się z okazji zakończenia 

prac modernizacyjnych w świetlicy wiejskiej. 

Przeprowadzony zakres prac polepszył 

warunki socjalno-bytowe świetlicy, montaż CO. 

W czasie spotkania przedstawiłem również 

mieszkańcom tego So łec twa p lany 

i zamierzenia inwestycyjne na rok bieżący.

- wspólnie z przewodniczącym Komisji 

Finansów Rady Miejskiej Panem Grzegorzem 

K a ź m i e r c z a k i e m  u c z e s t n i c z y l i ś m y  

w uroczystym przekazaniu samochodu 

strażackiego typu „IVECO” dla jednostki OSP 

w Skorzęcinie.

- w porozumieniu z Naczelnikiem Urzędu 

Skarbowego w Gnieźnie zorganizowałem 

punkt informacyjny dla osób pragnących 

złożyć zeznanie podatkowe za 2009 rok. 

Dyżury pełni pracownik Urzędu Skarbowego 

w każdy piątek rozpoczynając od 5 lutego do 

końca kwietnia br.

- przeprowadzono wybory Sołtysa 

w Sołectwie Kamionka. Nowym Sołtysem 

Sołectwa Kamionka wybrana została Pani 

Renata Robaszkiewicz. Jeszcze raz serdecznie 

gratuluję wyboru.

- podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem 

Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” Spółka 

z o.o. z siedzibą w Florianowie na nieodpłatny 

odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu 

gminy Witkowo w roku 2010 .

- brałem udział w posiedzeniach Zarządu 

Związku Gmin Powidzk iego Parku 

K r a j o b r a z o w e g o .  u c z e s t n i c z y ł e m  

w zebraniach sprawozdawczych jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych na naszym 

terenie.

- uczestniczyłem w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia 

„Światowid”.

- zorganizowałem spotkanie z członkami 

Zarządu Witkowskiego Klubu Sportowego 

„Vitcovia”, celem omówienia zasad 

finansowania klubu w roku 2010.

- z o r g a n i z o w a ł e m  s p o t k a n i e  

z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej 

w Witkowie w celu omówienia tematów 

sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy.

- wypracowano projekty uchwał na 

dzisiejszą sesję Rady Miejskiej,

- zapoznano się i przekazano do realizacji 

wnioski zgłoszone na posiedzeniach 

poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Z zakresu obrotu nieruchomościami:

- podp i sa łem warunkowe  umowy 

sprzedaży nieruchomości stanowiących: 

działkę gruntową niezabudowaną położoną 

w Witkowie, o powierzchni 0,0555 ha, działkę 

gruntową niezabudowaną położoną 

w Witkowie, o powierzchni 0,0728 ha. 

Powyższe działki zostały zbyte w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego 

w grudniu 2009 r.

- wydałem zarządzenie w sprawie 

podwyższenia czynszu za dzierżawę gruntów 

komunalnych i najem lokali użytkowych 

w oparciu o wskaźnik inflacji wynoszący za 

2009 r. 3,5 %.

- zaktualizowano wykaz dzierżawców 

gruntów komunalnych przeznaczonych dla 

 Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
w okresie od 2 stycznia do 11 lutego 

celów podatkowych.

- wydałem cztery decyzje zatwierdzające 

podziały nieruchomości oraz dwie decyzje 

d o t y c z ą c e  p r z e k s z t a ł c e n i a  p r a w a  

użytkowania we własność nieruchomości 

położonych na terenie gminy i miasta 

w Witkowie.

- zawarłem dziewięć umów dzierżawy 

gruntów położonych przy ul. Kosynierów 

Miłosławskich w Witkowie w celu posadowienia 

garaży.

Z zakresu ochrony środowiska:

- wydałem 16 decyzji zezwalających na 

wycinkę drzew i krzewów na terenie Gminy.

- wydałem dla Wielkopolskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, 

Gospodarstwo Pomocnicze „ROLWOD” 

w Koninie decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na budowie sieci kanalizacji 

san i tarne j  wraz  z  pr zykanal ikami  

i pompowniami w mieście Witkowo, 

Ruchocinek, Dębina, Witkówko, Skorzęcin 

Nadleśnictwo, Skorzęcin, Chłądowo, Mielżyn 

i Kołaczkowo.

- na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania 

Porządku Publicznego Rady Miejskiej 

w Witkowie analizowano zasadność budowy 

sortowni odpadów przy składowisku odpadów 

stałych w Chłądowie. Sortownia umożliwiłaby 

o d z y s k  o d p a d ó w  d o  p o w t ó r n e g o  

przetworzenia (metal, szkło, papier, butelki 

PET), a dzięki temu wydłużyłaby czas 

funkcjonowania składowiska.

-  w dniu 05.02.2010r. w Urzędzie Gminy 

i Miasta Witkowo odbyło się spotkanie 

związane z realizacją na terenie gminy 

Witkowo inwestyc j i  po legające j  na 

„Odbudowie Strugi Bawół”. W spotkaniu 

udział wzięli, przedstawiciele inwestora - 

Wielkopolskiego Zarządu Melioracj i  

i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz 

Inspektoratu w Gnieźnie, przedstawiciele 

wykonawcy robót firmy „DRENBUD” 

z Poznania, przedstawiciele Gminnej Spółki 

Wodnej w Witkowie, a także zainteresowani 

sołtysi, rolnicy i mieszkańcy gminy.

Ze spraw dot. oświaty:

- zorganizowałem spotkanie z dyrektorami 

placówek oświatowych. W czasie spotkania 

dyrektorzy między innymi podsumowali pracę 

swoich placówek oświatowych, poruszono 

temat tzw. średnich wynagrodzeń nauczycieli 

za rok 2009 i wypłat tzw. dodatków 

uzupełniających zgodnie z zapisem art.30 

a Karty Nauczyciela, zwrócono uwagę na 

rozliczanie godzin UKS, w przypadkach kiedy 

nauczyciel przebywa na zwolnieniu 

lekarskim, ponadto przedstawiono sugestię 

Komisji Szkolnictwa dotyczącą wykorzystania 

1 kondygnacji budynku oświatowego na 

działalność kulturalną. 

- sfinansowano wyjazd dzieci na baseny 

kąpielowe do Wrześni, Konina i Gniezna oraz 

do kina HELIOS w Gnieźnie w ramach akcji 

„ZIMA - 2010”.

- podpisano 6 umów na dofinansowanie 

kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych 

w ramach Programu „Uczeń na wsi” na łączną 

kwotę 9.801,60 zł. 

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych:

- podpisano umowę z terapeutą na 

prowadzenie punktu konsultacyjnego terapii 

uzależnień w 2010 r.

- sfinansowano występ Teatru „Scena” 

z Krakowa pt. „Broń się - nie trać wiary”. Był to 

program o charakterze profilaktyki 

i uzależnień dla uczniów klas I i II Gimnazjum.

- jako Gmina przystąpiliśmy do udziału w X 

jubileuszowej edycji kampanii „Zachowaj 

trzeźwy umysł 2010”

Z imprez kulturalno - sportowo - 

rekracyjnych:

- na dzień 26 lutego zaplanowano 

zorganizowanie Gminnego Podsumowania 

Roku Sportowego 2009 r. w sali budynku 

oświatowego Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Wi tkow ie .  Go ś c i em honorowym 

podsumowania będzie Rafał Grotowski.

- w nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe 

w 2009 roku dofinansowano udział 10 

sportowców wraz z opiekunem UKS - „Iskra” 

w obozie kondycyjnym w Szklarskiej Porębie, 

- przy współudziale Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy, OKSiR-u, Prezesów UKS 

opracowano Gminny Kalendarz Imprez 

Kulturalno-Sportowych na 2010 rok.

W ramach współpracy samorządu gminnego 

z  o r gan i z a c j am i  poza r ządowym i  

działającymi na terenie gminy i miasta 

dofinansowano między innymi:

- wyjazdy zawodników z sekcji szachowej 

Jurand na mecze mistrzowskie w ramach III 

Ligi Województwa Wielkopolskiego oraz 

wyjazdy zawodników zespołu UKS „Błysk” na 

mecze mistrzowskie w ramach I Ligi Piłki 

Siatkowej Powiatu Gnieźnieńskiego.

- wyjazd uczniów z Gimnazjum z Witkowa 

na turnieje halowej piłki nożnej do Gniezna 

i Kostrzyna Wielkopolskiego.

- zakup sprzętu sportowego na potrzeby 

UKS „DWÓJKA” przy Szkole Podstawowej Nr 2 

w Witkowie.

- wyjazd Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi” 

na koncert noworoczny do Powidza.

cd. str. 11
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- Jubileusz 30- lecia Klubu Honorowych 

Dawców Krwi PCK w Witkowie.

- VI Regionalny Turniej Piłki Siatkowej Old-

boyów Drużyn Mieszanych Powiatu 

Gnieźnieńskiego i Słupeckiego.

- podpisałem umowę z dyrektorem OKSiR-

u na uruchomienie dodatkowych godzin 

pozalekcyjnych w ramach UKS.

Z zakresu inwestycji:

O g ł o s z o n o  n a s t ę p u j ą c e  p r z e t a r g i  

nieograniczone na:

- wykonanie trzeciego etapu projektu 

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację 

Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie” - 

przebudowa boisk sportowych i placów zabaw. 

Otwarcie ofert nastąpiła w dniu 19.02.2010r.

- budowę hali sportowej wraz z holem 

wejściowym przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 

3 w Witkowie. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 

26.02.2010r.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na:

- wybudowanie kanalizacji sanitarnej 

z przykanalikami i przepompowniami 

w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, 

Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe. 

Wykonawcą jest Zakład Robót Inżynieryjno-

Hydrotechnicznych „POL-GAR” Polus i Garnetz 

Spółka Jawna z Wągrowca za kwotę 

5.925.820,34.zł brutto.

Inwestycje w trakcie realizacji:

- trwają prace przy wykonaniu drugiego 

etapu projektu „Zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej Gminy Witkowo, poprzez 

rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w 

Skorzęcinie” - rekultywacja plaży i remont 

mola. Wykonawcą jest konsorcjum: TOM-POL 

z siedzibą w Borkach za kwotę 952.777,68 zł 

brutto.

- trwają prace przy wykonaniu pierwszego 

etapu projektu „Zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej Gminy Witkowo, poprzez 

rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego 

w Skorzęcinie” - wykonanie nawierzchni 

komunikacyjnych i  obiektów małej  

a r c h i t e k t u r y .  W y k o n a w c ą  j e s t  

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane ze 

Starczanowa za kwotę 1.711.320,62 zł 

brutto.

Dokonano zapytań o cenę , i tak:

- dokonano zapytania o cenę na sprzedaż 

i dostarczenie materiałów biurowych 

z przeznaczeniem na bieżące potrzeby 

Urzędu. Wybrano ofertę firmy: TYPOGRAF 

z Wrześni.

- zapytanie o cenę na dostawę papieru do 

kserokopiarek na bieżące potrzeby Urzędu. 

Wybrano ofertę: Sklep Branży Przemysłowej 

Marek Szuba, z Gniezna.

- zapytanie o cenę na sporządzanie projektów 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego i decyzji o warunkach zabudowy 

wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy 

i zagospodarowania terenu w ilości ok. 140 szt. 

Wybrano ofertę: J.M. Pracownia Projektowa 

z Gniezna.

Inne ważniejsze prace:

- zapytanie o cenę na prowadzenie 

całorocznej kontroli stanu oświetlenia ulicznego 

wraz z wykonaniem bieżących napraw. Wybrano 

ofertę Pana Stanisława Chmiela z Ćwierdzina.

- wymieniono uszkodzoną sieć burzową na dł. 

45mb w ul. Żwirki Wigury w Witkowie. 

Wykonawcą był ZGK z Witkowa.

- zaadaptowano budynek garażowy na 

pomieszczenia gospodarcze - tzw. boksy 

opałowe na potrzeby mieszkańców budynku 

gminnego w Ruchocinku. Zadanie to wykonała 

Firma Budowlana „Anbud” ze Strzałkowa.

- wykonano remont posadzek sal lekcyjnych 

i gabinetu Dyrektora w Szkole Podstawowej 

nr 3 w Witkowie. Wykonawcą była Firma 

Budowlana „Anbud” ze Strzałkowa.

- opracowano dokumentację projektowo - 

kosztorysową na wykonanie zadań w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013, w ramach osi 3 (ODNOWA WSI) dla 

miejscowości: Skorzęcin, Ruchocinek, Mielżyn 

oraz zlecono opracowanie dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej na wykonanie zadań 

na terenie miejscowości: Kołaczkowo, 

Gorzykowo, Strzyżewo Witkowskie, Malenin, 

Mąkownica w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

w ramach osi 4 LEADER. Dokumentację 

wykonuje firma DOR-BUD z Gniezna.

- w związku z zaistniałą sytuacją związaną 

z obfitymi opadami śniegu w porozumieniu 

z firmą ALCOM, która wygrała przetarg na 

powyższe zadanie, zlecono również innym 

podmiotom prowadzenie odśnieżania dróg 

gminnych. Odśnieżaniem dróg gminnych 

zajmowała się Firma ALCOM z Gniezna, 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Witkowa, Firma 

ANBUD z Witkowa, Firma Pana Jana 

Krzewińskiego z Dębiny i Pana Mariana 

Andrzejaszka z Gorzykowa. Do 11 lutego na 

akcję „Zima” wydaliśmy ok. 240.000,00 zł. 

Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych 

źródeł finansowych:

- zakończyła się ocena formalna wniosku 

preselekcyjnego o dofinansowanie projektu 

„Termomodernizacji budynków oświatowych 

w miejscowości Witkowo” w ramach działania 3.2 

„Infrastruktura energetyczna przyjazna 

środowisku”, priorytet III Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013. Projekt został skierowany do 

dalszej oceny merytorycznej. Przedsięwzięcie 

o b e j m u j e  w y k o n a n i e  p r a c  

termomodernizacyjnych Szkoły Podstawowej Nr 

2, Nr 3 oraz budynku Przedszkola Miejskiego, 

przy ul. Jasnej w Witkowie. Całkowita wartość 

projektu to kwota 1,7 mln zł. Wnioskowana 

kwota dofinansowania to 1,5 mln zł. 

-  zakończyła się ocena merytoryczna 

wniosku o dofinansowanie projektu 

„Usprawnienie systemu technicznego 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, 

poprzez zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego”, w ramach działania 3.6 

„Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego 

i e k o l o g i c z n e g o ” ,  p r i o r y t e t  I I I  

Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013. W wyniku 

oceny, projekt otrzymał łącznie 14 punków, co 

stanowi 87,50% maksymalnej liczby punków 

możliwej do uzyskania. Pozytywny wynik 

oceny merytorycznej nie oznacza wyboru 

projektu do dofinansowania. Lista rankingowa 

projektów wybranych do dofinansowania 

zostanie zatwierdzona przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotem 

projektu jest zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego wraz z niezbędnym sprzętem. 

Całkowita wartość projektu to kwota 700 

000,00 zł., z tego kwota 420 000,00 zł. 

stanowiąca 60% wartości inwestycji to środki 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, natomiast pozostała część 

40%, czyli kwota 280 000,00 zł. to środki 

własne gminy. 

- zakończyła się ocena formalna wniosku 

aplikacyjnego o dofinansowanie projektu 

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację 

Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II 

etap”, w ramach drugiego konkursu 

ogłoszonego dla działania 6.1 „Turystyka”, 

priorytet VI „Turystyka i środowisko 

kulturowe” Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Projekt został skierowany do dalszej oceny 

merytorycznej. Przedsięwzięcie obejmuje 

m.in. wykonanie przebudowy nawierzchni 

ciągów pieszo-jednych, modernizację sieci 

oświetlenia ulicznego, remont budynków 

recepcji oraz obiektów małej architektury. 

Całkowita wartość zadania to kwota 5,0 mln 

zł. Kwota dofinansowania stanowi 65% 

kosztów kwalifikowanych zadania, co stanowi 

2,6 mln zł. 

- w dniu 22 stycznia 2010r. podpisałem 

umowę na dofinansowanie projektu „Budowy 

kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 

i przepompowniami w miejscowościach: 

Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, 

Małachowo Kępe, gm. Witkowo”, w ramach 

działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Wartość projektu to kwota 9,6 mln zł. Kwota 

dofinansowania stanowi 75% kosztów 

kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak 

niż 4 mln zł. Pozostała kwota na realizację 

w/w przedsięwzięcia pochodzić będzie ze 

środków własnych gminy. W chwili obecnej 

w Urzędzie Marszałkowskim trwa weryfikacja 

dokumentacji przetargowej. Po sprawdzeniu 

dokumentacji zostanie sporządzony aneks do 

umowy o dof inansowanie.  Wartość  

dofinansowania po zakończonej procedurze 

przetargowej to kwota 3. 702 467,42 zł. 

- trwa przygotowanie dokumentacji 

i wniosków aplikacyjnych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. W ramach działania „Odnowa i rozwój 

w s i ”  z a m i e r z a m y  u b i e g a ć  s i ę  

o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa 

boisk sportowych w Mielżynie i Ruchocinku, 

z a g o s p o d a r o w a n i e  t e r e n u  w r a z  

z urządzeniem placów zabaw w Jaworowie, 

M i e l ż y n i e  i  R u c h o c i n k u  o r a z  

termomodernizacja świetlicy wiejskiej 

w Skorzęcinie”. Całkowita wartość projektu to 

kwota ca 1 mln zł. W ramach Osi 4 LEADER 

zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie 

projektu pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej 

w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz 

z z a g o s p o d a r o w a n i e m  t e r e n u  

w miejscowościach: Gorzykowo, Malenin, 

Mąkownica i Strzyżewo Witkowskie, 

gm. Witkowo”. Całkowita wartość projektu 

to kwota 1,1 mln zł. Kwota dofinansowania 

stanowi 75% kosztów kwalifikowanych 

projektu nie więcej jednak niż 500 tys. zł. 

- w ramach działania „Podstawowe usługi 

dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2 0 1 3 ,  z a m i e r z a m y  u b i e g a ć  s i ę  

o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 

i przepompowniami w miejscowości Dębina 

etap I, gm. Witkowo.” Całkowita wartość 

projektu to kwota ca 800 tys. zł. Kwota 

dofinansowania to ok. 300 tys. zł. 

Z zakresu gospodarki mieszkaniowej:

- w budynku wielorodzinnym w Ruchocinku 

przydzielono 12 lokali mieszkalnych 

rodzinom, które figurują w Gminnym 

Rejestrze Potrzeb Mieszkaniowych. Z tej 

możliwości nie skorzystały trzy rodziny 

i odmówiły przyjęcia wskazanych lokali 

mieszkalnych. 

- uczestniczyłem w zebraniach wiejskich 

w miejscowościach: Ruchocinek, Skorzęcin, 

Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Jaworowo, 

Mielżyn, Strzyżewo Witkowskie i Kołaczkowo. 

Głównym tematem zebrań było opracowanie 

i uchwalenie Planów Odnowy Miejscowości na 

lata 2010-2017. Opracowane dokumenty 

stanowić będą załączniki do wniosków 

sk ładanych  pr zez  Gminę  Wi tkowo 

o dofinansowanie projektów w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013. 

Krzysztof Szkudlarek

cd. ze str. 10
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Wnioski o nadanie tytułu „Honorowego 

Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowa” 

należy składać w terminie do 12 kwietnia 

2010 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie 

(I piętro, pokój nr 24).

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą 

Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXI/149/97 

z dnia 25.04.97r.:

- tytuł honorowy nadaje się jako wyróżnienie 

honorowe za wybitną pracę na rzecz 

mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo, za 

podnoszenie kultury życia codziennego 

poprzez bezinteresowną działalność noszącą 

znamiona humanitarne i obywatelskie, 

zmierzające do podniesienia integracji 

mieszkańców i ułatwienia życia w mieście i na 

wsi.

- tytuł może być nadawany osobom fizycznym 

i prawnym.

- wnioski na kandydatów mogą składać: osoby 

fizyczne, zakłady pracy, stowarzyszenia 

i organizacje. Wniosek o nadanie tytułu 

powinien zawierać dane personalne osoby 

proponowanej do wyróżnienia i szczegółowe 

uzasadnienie dot. jego przyznania.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bogusław Mołodecki

„Honorowe Obywatelstwo 
Gminy i Miasta Witkowa” 

Rada Miejska w Witkowie zwraca się do Państwa o zgłaszanie kandydatur do 

wyróżnienia tytułem „Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowa”. 

Wniosek o nadanie tytułu 
„Honorowego Obywatela Gminy i Miasta WITKOWO” 

NUMER REJESTRU 

1 NAZWISKO 2 IMIONA 3 IMIĘ OJCA 

4 DATA URODZENIA 5 MIEJSCE URODZENIA 6 IMIĘ MATKI 

7 MIEJSCE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY 8 CZY BYŁ/A POZBAWIONY PRAW 
PUBLICZNYCH? TAK LUB NIE 

9 ZAWÓD/STANOWISKO 10 MIEJSCE PRACY 11 OBYWATELSTWO 

12 POSIADANE ORDERY, ODZNACZENIA, ODZNAKI, WYRÓŻNIENIA 

13 OSOBA FIZYCZNA/PRAWNA/SPORZĄDZAJĄCA WNIOSEK (pieczęć) 
PODPIS OSOBY FIZYCZNEJ 

PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI 
Data:…………………………………..2010r

14 PROPONOWANY TEREMIN WRĘCZENIA: 

15 ADNOTACJE RADY MIEJSKIEJ NR UCHWAŁY RM/DATA 

16

 

DOŚWIADCZENIA

 

SPOŁECZNE

 

–

 

uzasadnienie wniosku 

 
 
 
 
 

17

 

DOŚWIADCZENIA

 

ZAWODOWE

 

–

 

uzasadnienie wniosku 

 
 
 
 
                                                                             
                                                                             

PODPIS WNIOSKODAWCY (czytelny) 

18

 

OPINIA

 

RADY

 

MIEJSKIEJ DOT.

 

ZGŁOSZENIOWEJ KANDYDATURY 

 
 
 
 
 

Witkowo,
 

dnia……………………….
                     

PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 
 

Biblioteka Publiczna w Witkowie, obok 

podstawowych zadań, dąży do przekształcenia 

się w centrum życia społecznego i kulturalnego 

mieszkańców. Stali czytelnicy zapewne 

zauważają już te zmiany. Tych zaś, którzy 

odwiedzają nas rzadziej oraz wszystkich 

miłośników piękna i sztuki zapraszamy do 

obejrzenia zaprezentowanych u nas wystaw. Już 

po raz drugi przedstawiamy obrazy pędzla pani 

Czesławy Rybarczyk. Nowe płótna podziwiać 

można w naszej wypożyczalni.

W  h o l u  b i b l i o t e k i ,  o b o k  p r a c  

przedstawiających Kosmos widziany oczami 

dzieci z naszego przedszkola, podziwiać można 

serwety i inne prace wykonane szydełkiem przez 

Panią Hannę Janowczyk.

Profesjonalizm obu Pań owocuje wysokim 

poziomem prac, z którymi obcowanie pozwala 

na relaks.

Nowością w bibliotece jest „kącik malucha”, 

w którym najmłodsze pociechy naszych 

czytelników mogą spędzić czas pozwalając swoim 

rodzicom czy opiekunom na swobodny wybór 

lektury. Na dzieci czekają tu kolorowe 

książeczki, kredki, miękkie, pluszowe maskotki 

i puzzle. A wróżka wprowadzi je w bajkowy świat.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany 

przypadną do gustu naszym czytelnikom.

(W.G.)

Zmiany w bibliotece
Przemiany zachodzące w Polsce oraz postęp techniczny w naturalny sposób 

prowadzą do zmian we wszystkich dziedzinach naszego życia. Przeobrażeniu ulega 

również misja bibliotek publicznych w znaczeniu organizacji instytucji. 
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W dniach 8, 9 i 10 lutego odbyły się 

przedsesyjne posiedzenia Komisji Rady. 

Głównym ich tematem było zaopiniowanie 

projektów uchwał, przygotowanych na lutową 

sesję. Ponadto Komisja Finansów zapoznała 

się z informacją o wydanych decyzjach 

o warunkach zabudowy, Komisja Rolnictwa - 

z informacją o stanie bezpieczeństwa 

publicznego na terenie gminy za 2009r., 

a Komisja Szkolnictwa - z sytuacją finansową 

w oświacie.

W dniu 12 lutego odbyła się XXIX sesja 

Rady Miejskiej. Rada wysłuchała informacji 

Burmistrza o działalności międzysesyjnej, tj. 

w okresie od 2 stycznia do 11 lutego, 

informacji Dyrektora Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy o działalności Bibliotek oraz 

sprawozdań Przewodniczących Komisji Rady 

z działalności Komisji w 2009r. 

 Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XXIX/259/10 o cenie wody 

(2,27zł brutto) i ceny zrzutu ścieków (4,39zł 

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

brutto);

- uchwałę Nr XXIX/260/10 o nadaniu nazwy 

ulicy w Witkowie (Bolesława Chrobrego);

- uchwałę Nr XXIX/261/10 dotyczącą 

bonifikat od ceny sprzedaży lokali 

mieszkalnych (do wysokości 90%);

-  u c h w a ł y  o d  N r  X X I X / 2 6 2 / 1 0  

do Nr XXIX/270/10 dotyczące zatwierdzenia 

Planów Odnowy Miejscowości Skorzęcin, 

Strzyżewo Witkowskie, Malenin, Mąkownica, 

Gorzykowo, Ruchocinek, Mielżyn, Jaworowo 

i Kołaczkowo;

- uchwałę Nr XXIX/271/10 o planie potrzeb 

w zakresie wykonywania prac społecznie 

użytecznych w 2010r.;

- uchwałę Nr XXIX/272/10 zmieniającą 

G m i n n y  P r o g r a m  P r o f i l a k t y k i  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2010r.;

- uchwałę Nr XXIX/273/10 zmieniającą 

uchwałę o inkasie podatku rolnego, leśnego 

i od nieruchomości;

- uchwałę Nr XXIX/274/10 zmieniającą 

budżet gminy i miasta na 2010r.

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Witkowie 

planowana jest na dzień 26 marca 2010r. 

W dniu 19 lutego odbyło się wspólne 

posiedzenie trzech Komisji Rady: Komisji 

F i n a n s ó w  i  R o z w o j u  S p o ł e c z n o -

Gospodarczego, Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Porządku 

Publicznego oraz Komisji Szkolnictwa, 

Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. 

Posiedzenie, w którym uczestniczył Burmistrz, 

Zastępca Burmistrza oraz Dyrektor OKSiR-u, 

poświęcone było zagadnieniom związanym 

z funkcjonowaniem Ośrodka Kultury, Sportu 

i Rekreacji. 

W dniu 22 lutego odbyło się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej. Komisja dokonała 

następujących kontroli: kontroli działalności 

Świetlicy Środowiskowej w Witkowie, kontroli 

sposobu rozpatrywania skarg wpływających 

do Urzędu Gminy i Miasta oraz kontroli 

wykonywania przez Burmistrza nadzoru nad 

rozliczaniem dotacji z budżetu gminy dla 

Klubu Sportowego „Vitcovia”. Zastrzeżeń nie 

zgłoszono.

(B.R.M.) 

Wspólne posiedzenie Komisji Szkolnictwa, Komisji Finansów i Komisji Rolnictwa

Komisja Finansów

XXIX sesja Rady Miejskiej

Komisja Szkolnictwa
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„DOZÓR” z Gniezna

Katalog Firm

Cena wywoławcza wynosi: 93.000,00 zł 

Wadium wynosi: 9.000,00 zł 

Przetarg odbędzie się 19.03.2010r. 

o godz.13,00 w siedzibie Urzędu Gminy 

i Miasta Witkowo, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 

w sali nr 1.

1. Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy 

(nabywców) na wymienione prawa 

majątkowe do nakładów budowlanych 

w postaci hangaru z przeznaczeniem na cele 

rekreacyjno wypoczynkowe.

2. Wygranie przetargu oznacza nabycie praw 

majątkowych do hangaru, stanowiącego część 

składową gruntu w ciągu 14 dni od 

zakończenia przetargu i obowiązek zawarcia 

z Gminą umowy dzierżawy na grunt 

przynależny do budynku, wykorzystywany 

w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, na 

warunkach obowiązujących na terenie 

ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie.

3. Stawka za dzierżawę gruntu zabudowanego 

w 2010r. wynosi 16,87 zł/m2 brutto rocznie, 

gruntu niezabudowanego 0,34 zł/m2 brutto 

rocznie.

Burmistrz zastrzega sobie prawo do 

waloryzacji czynszu o średnioroczny 

wskaźnik inflacji. Wzór umowy dzierżawy do 

wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta 

w Witkowie, pokój nr 15 i 16.

4. Na nabywcy ciąży obowiązek zainstalowania 

na własny koszt w budynku urządzeń 

pomiarowych wody i energii elektrycznej 

w uzgodnieniu z dostawcami mediów. 

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 

wniesienie gotówką wadium na konto Urzędu 

w GBW Konin (BS Witkowo) 

nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 

w terminie do dnia 18 marca 2010r.

6. 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 prawa majątkowe nabywane do 

majątku wspólnego - pełnomocnictwo 

notarialne współmałżonka obejmujące zgodę 

na licytacje i na zawarcie umowy sprzedaży.

 -   dowód wpłaty wadium,

 7. 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 Gminy Witkowo. 

 8. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia 

się uczestnika, który przetarg wygrał a nie 

przystąpi do podpisania umowy o nabycie 

praw majątkowych do ww. nakładów 

budowlanych w terminie 14 dni od 

zamknięcia przetargu, bądź uczestnik nie 

wpłaci pełnej kwoty do dnia podpisania 

umowy.

 9. 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 

mn i e j  n i ż  1%  ceny  wywo ławcze j  

z zaokrągleniem w górę do pełnych 

dziesiątek złotych.

10. Szczegółowych informacji o prawach 

będących przedmiotem sprzedaży można 

uzyskać w siedzibie Urzędu  Gminy i Miasta w 

Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. 

(061) 477-81-94, wew. 13.  Przedmiot 

przetargu można obejrzeć po uprzednim 

telefonicznym uzgodnieniu terminu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo 

odwołania przetargu lub jego unieważnienia 

w przypadku zaistnienia uzasadnionych 

prawem  przyczyn. 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż praw majątkowych

do nakładów budowlanych w postaci hangaru położonego przy plaży w Ośrodku 

Wypoczynkowym w Skorzęcinie, na części działki oznaczonej geodezyjnie nr 154.

Hangar położony jest w zabudowie zwartej z wejściem od strony plaży, niepodpiwniczony z fundamentem 

osadzonym na gruncie, murowany wg technologii tradycyjnej, z dachem o konstrukcji drewnianej, kryty 

blachą. W środku ściany działowe, Do budynku doprowadzone są instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna 

i elektryczna. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 65,60m2.

HOTEL NAD JEZIOREM BIAŁYM
Skorzęcin 52, 62-230 Witkowo

tel. 061 477 01 58, fax. 061 477 01 49

e-mail: info@hotel-skorzecin.pl    

Strona www: www.hotel-skorzecin.pl

 Uprzejmie informujemy, że Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie wspólnie 

z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na 

podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia organizują 

 bezpłatne badania mammograficzne w dniu: 

14 kwietnia 2010 roku (Środa)
 W badaniach mogą uczestniczyć kobiety z rocznika:  od 1960 do 1941 które w ciągu 

ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. 

Istnieje możliwość wykonania badań mammograficznych odpłatnie!

 Rejestracja pod bezpłatnym numerem telefonu:

 Infolinia - 0800 160 168 lub 061 - 855 75 28
Badania rozpoczną się o godzinie 9,00.

W ciągu godziny wykonanych zostanie około 10-12 mammografii

U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się w pierwszych 10-dniach 

cyklu miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia miesiączki.
Miejsce postoju mammobusu parking Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, 

ul. Gnieźnieńska 1. Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny 

dokument ubezpieczenia. Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.

 NIE ZWLEKAJ SKORZYSTAJ Z OKAZJI !!!  TWOJE ZDROWIE JEST W TWOICH RĘKACH !!!
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Chór „My Młodzi” pod dyrygenturą pani 

Katarzyny Wieczorek na spotkanie 

z najmłodszym pokoleniem Witkowian 

przygotował specjalny repertuar złożony 

z piosenek dla dzieci w ciekawej aranżacji. 

Szczególną uwagę dzieci zwróciła pani 

W dniu 8.02.2010 w Przedszkolu Miejskim ,, Bajka” przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich odbyło się niecodzienne spotkanie dzieci z witkowskim chórem- 

,,My Młodzi”.

dyrygent w fantazyjnym stroju. Występ chóru 

uświetni l i  swoim akompaniamentem 

muzycznym panowie: Witold Biegalski i Michał 

Bocheński. Dzieci 5 i 6 letnie pod kierunkiem 

nauczycielek: Kamili Dolaty i Marii Lisieckiej 

dla ,,nieco” starszego pokolenia mieszkańców 

naszego miasteczka przedstawiły program 

słowno-muzyczny, a w podziękowaniu za miłe 

i pouczające spotkanie wręczyły zaproszonym 

gościom własnoręcznie wykonane upominki. 

Spotkanie Pokoleń

Organizatorami imprezy byli: Urząd 

Marszałkowski w Poznaniu, Stowarzyszenie 

Młodych Wielkopolan w Poznaniu - Biuro 

Terenowe w Gnieźnie, Wojewódzki Związek 

Tenisa Stołowego w Poznaniu, Urząd Gminy 

i Miasta w Witkowie, Ośrodek Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Witkowie, Klub Sportowy „Stella” 

w Gnieźnie i Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Witkowie. Patronat medialny sprawowały: 

Redakcja Radio Gniezno, Redakcja 

„Przemiany na Szlaku Piastowskim”, 

SportGniezno.pl, oraz TV Sport Gniezno 

i Informacjelokalne.pl..

Głównym celem imprezy było wyrabianie 

nawyku do aktywnego wypoczynku w różnych 

formach współzawodnictwa indywidualnego 

W sobotę 20 lutego 2010 roku w hali sportowej przy Gimnazjum im. Adama 

Borysa w Witkowie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Radnych w Tenisie 

Stołowym. 

XI Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym

„Jesteście chlubą i ozdobą naszego miasteczka, 

dlatego należą się Wam pyszne ciasteczka.

Bądźcie weseli i szczęśliwi,

niech Wasze serca radość ożywi.

Udzielajcie nam swych porad i mądrości,

których nie brakuje każdemu z Wasz mości. 

Działajcie dzielnie i wytrwale,

a chór My Młodzi niech nam żyje stale.”

Po występie dzieci otrzymały słodycze oraz 

gromkie brawa. Spotkanie zakończyło się 

słodkim poczęstunkiem. Dzięki staraniom 

rodziców goście mogli skosztować wspaniałych 

wypieków. Spotkanie Pokoleń dostarczyło 

dzieciom i zaproszonym gościom wiele 

radości, przyjemności i dobrej zabawy. Miła 

i serdeczna atmosfera podczas spotkania 

zachęciła obydwie strony do współpracy.

 Kamila Dolata

 Maria Lisiecka

i zespołowego, popularyzacja tenisa 

stołowego wśród radnych gmin, powiatów 

i Sejmiku Wojewódzkiego,  Wójtów, 

Burmistrzów, Prezydentów i Starostów oraz 

i n t e g r a c j a  s p o r t o w a  ś r o d o w i s k  

samorządowych. Samorządowcy oprócz gry w 

ten i sa  i  udz ia łu  w konkurenc jach  

towarzyszących, mieli okazję porozmawiać ze 

sobą, wymienić doświadczenia między innymi 

z dziedziny sportu oraz mile i rekreacyjnie 

spędzić wolny czas.

Łączn ie  w imprez ie  udz ia ł  wz ię ły  

reprezentacje 9 gmin z 4 powiatów 

Wielkopolski. Najstarszym zawodnikiem 

mistrzostw był Pan Henryk Mucha radny 

z Gminy Witkowo, który za swój udział 

otrzymał pamiątkową statuetkę.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 

otrzymali pamiątkowe statuetki, medale 

i dyplomy, a zwycięskie drużyny puchary oraz 

dyplomy.

(S.A.)



Głównym celem tych mistrzostw było 

krzewienie kultury f izycznej poprzez 

popularyzację gry w halową piłkę nożną, 

propagowanie aktywnego spędzania wolnego 

czasu i integracja środowisk w myśl hasła: „NIE 

LICZY SIĘ WYNIK - LICZY SIĘ UDZIAŁ”.

Głównymi organizatorami rozgrywek byli: 

Urząd Gminy i Miasta, sołtysi gminy oraz 

przewodniczący zarządów osiedli. Mistrzostwa 

odbywały się w soboty i niedziele w hali sportowej 

przy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie. 

W końcowej tabeli mistrzostw zwyciężyło 

Sołectwo Mielżyn, przed Sołectwem Chłądowo 

i drużyną Osiedla Nr 1 - AC-9.

Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe 

dyplomy, puchary oraz talony na zakup sprzętu 

sportowego, a zespoły od IV do X miejsca 

dyplomy, puchary i piłki nożne.

„Królem strzelców” rozgrywek został Damian 

Banaszak z Sołectwa Jaworowo, który zdobył 44 

bramki, a „najaktywniejszym” bramkarzem 

Zbigniew Cichy z Sołectwa Kamionka.

Uhonorowano również Marka Łabarewicza 

zawodnika Osiedla Nr 1 - AC - 97 za „najlepszego 

strzelca” wśród bramkarzy. Miłym akcentem 

zakończenia mistrzostw było przekazanie przez 

zawodników Sołectwa Chłądowo swojej nagrody 

w wysokości 300,00 zł na ręce Łukasza 

Kopeckiego zawodnika zespołu ”ZRYW” 

Witkowo.

Uroczystego podsumowania mistrzostw 

dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - 

Krzysztof Szkudlarek, mówiąc między innymi, 

„że rozgrywki te cieszą się coraz większym 

zainteresowaniem publiczności. Z roku na rok 

umiejętności zawodników biorących udział 

w mistrzostwach są wyższe, co wpływa na ich 

poziom sportowy. Wszyscy wiemy jak dla 

każdego z nas jest ważny sport, który pozwala 

walczyć z samym sobą, pozwala podnosić sobie 

poprzeczkę, aby zdobywać kolejne rekordy. 

Zdobycie tych umiejętności w szerokim słowa 

znaczeniu ułatwia codzienne życie i pozwala na 

pokonywanie różnych trudności życiowych. 

Nadmienił także, że w Witkowie piłka nożna to 

dyscyplina Nr 1 i cieszy fakt, że przez taką dużą 

aktywność w rozgrywkach popularyzowana jest 

ta dyscyplina sportu, ale zależy nam na tym, aby 

i inne dyscypliny sportu także się rozwijały”. 

Burmistrz podziękował zawodnikom za udział 

i zajęcie czołowych miejsc, a sędziom i opiece 

W dniu 28 lutego 2010 roku w hali sportowej Gimnazjum w Witkowie odbyła się ostatnia kolejka VII edycji Mistrzostw 

Sołectw i Osiedli Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej. W rozgrywkach brało udział 10 drużyn, w tym 7 sołectw: 

Mielżyn, Ćwierdzin, Jaworowo, Kamionka, Chłądowo, Kołaczkowo i Ruchocinek, Zarząd Osiedla Nr 1-AC-97, drużyna 

„ZRYW” Witkowo i Zakładu Poprawczego w Witkowie.

medycznej za sprawne przeprowadzenie 

rozgrywek.

Wszystkie mecze sędziowali Panowie - Jan 

Szturomski i Marian Szczepaniak, opiekę 

medyczną sprawował Pan Artur Trząski, 

a sekretarzem i sędzią technicznym był Stanisław 

Antoszczyszyn. 
(S.A.)

Podsumowanie VII edycji Mistrzostw Sołectw i Osiedli Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej

Tabela wyników sezon 2009/2010
  

Miejsce Drużyna
Rozegrane

 
mecze

Punkty
Bramki 

 
Strzelone

Bramki 
 

Stracone

1 Mielżyn 18 46 72 28

2 Chłądowo 18 38 63 27

3 Osiedle

 
Nr 1 -

 
AC-97 18 37 76 36

4 Ćwierdzin 18 32 59 37

5 Jaworowo 18 27 71 65

6 Kołaczkowo 18 26 57 60

7 ZP Witkowo 18 25 36 43

8 Kamionka 18 19 51 47

9 Ruchocinek 18 6 38 77

10 "Zryw" Witkowo 18 5 30 134

Chłądowo Osiedle Nr 1 - AC-97

Mielżyn


