
Świadomi i aktywni mieszkańcy 

ostoją bezpieczeństwa gminy
strona 3

Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny       Nr 6 / 2010

ISSN 1730-606X
Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-  gospodarcze

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Dzień Dziecka

strona 4

Pomoc dla powodzian

strona 15 

strona 2

Imieniny Przedszkola „Bajka”

strona 6

W związku z klęską powodzi jaka nawiedziła 

szczególnie południową Polskę, na terenie 

Gminy Witkowo przeprowadzono zbiórkę 

płodów rolnych, żywności, środków czystości, 

itp. dla Gminy Szczurowa woj. małopolskie.

 
Zebrano 48 ton zboża oraz ok. 2 ton 

żywności, środków czystości. 

Podtopione i zalane tereny Gminy Szczurowa
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Uroczystą sesję Rady Miejskiej otworzył 

p. Bogusław Mołodecki - Przewodniczący Rady. 

Po wysłuchaniu hejnału gminy w wykonaniu 

p. Witolda Biegalskiego, minutą ciszy uczczono 

p a m i ę ć  z m a r ł y c h  s a m o r z ą d o w c ó w.  

Pr zeds tawien ia  dorobku samor ządu 

terytorialnego w Gminie Witkowo w latach 

1990-2010 dokonał p. Krzysztof Szkudlarek - 

Burmistrz Gminy i Miasta. Następnie pan 

Burmistrz wspólnie z p. Przewodniczącym Rady 

Miejskiej dokonali wręczenia przybyłym na 

sesję gościom pamiątkowych medali z okazji 

20-lecia powstania samorządu gminnego. 

Po wystąpieniu p. Romana Popka - 

Przewodniczącego Kapituły, p. Piotr Jóźwik - 

członek Kapituły zapoznał zebranych 

z charakterystyką p. Janiny Fałdzińskiej 

i p. Krzysztofa Szkudlarka, którym Rada 

Miejska uchwałą Nr XXXI/282/10 z dnia 30 

kwietnia br. nadała Honorowe Obywatelstwo 

Gminy i Miasta Witkowo. Wręczenia tych 

zaszczytnych tytułów dokonał p. Bogusław 

Mołodecki - Przewodniczący Rady wraz 

z p. Romanem Popkiem i p. Marianem 

Walczakiem - Wiceprzewodniczącymi Rady. 

W krótkich wystąpieniach wyróżnieni zwrócili 

s i ę  ze  s ł owami  podz iękowan ia  do  

wnioskodawców, Kapituły i Rady. Chciałabym 

podziękować wnioskodawcom oraz kapitule za 

podjęcie decyzji. Jest mi bardzo miło, że 

otrzymałam to wyróżnienie w tak zaszczytnym 

gronie. Jestem dumna, że miejsce mojej pracy 

czyli Mielżyn tak bardzo rozwinął się 

w przeciągu ostatnich dwudziestu lat. Jeszcze 

raz chciałabym podziękować wszystkim za 

ogromną pracę i życzliwość powiedziała Pani 

Janina Fałdzińska

W dniu 28 maja w Klubie Garnizonowym odbyła się uroczysta XXXII sesja Rady Miejskiej, w ramach obchodów 20-lecia powstania 

samorządu terytorialnego w Gminie Witkowo. Na sesję licznie przybyli zaproszeni goście m.in. Poseł na Sejm RP Tadeusz 

Tomaszewski, Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski, Prezydent Gniezna Jacek Kowalski, radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, 

przedstawiciele Wojska Polskiego na czele z gen.bryg.pil. Tadeuszem Mikutelem i dowódcą 33.Bazy Lotnictwa Transportowego 

płk dyp.pil. Maciejem Trelką, dyrektorzy i kierownicy zakładów pracy, prezesi organizacji pozarządowych obecni i byli Radni Rady 

Miejskiej, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli obecnej i poprzednich kadencji, pracownicy Urzędu Gminy i Miasta, uczniowie 

Gimnazjum z Witkowa i Mielżyna, mieszkańcy miasta i gminy i przedstawiciele lokalnej prasy. 

- Dzisiejsze wydarzenie jest dla mnie bardzo 

doniosłe. Otrzymałem najwyższe wyróżnienie 

jakie miasto może dać obywatelowi. Deklaruję, 

że ten tytuł to zobowiązanie i nowe plany. 

Jestem tylko reprezentantem tych wszystkich 

osób, z którymi przed laty i obecnie jest mi 

dane współpracować. Chciałbym im wszystkim 

jeszcze raz bardzo podziękować -powiedział 

miedzy innymi Burmistrz Gminy i Miasta 

Witkowo.

Zaproszeni goście składali życzenia z okazji 

20-lecia istnienia samorządu gminnego. 

W kolejnym punkcie obrad uroczystej sesji, 

p . P r zewodn i c zą cy  Rady  w spó l n i e  

z p. Burmistrzem i p. Marianem Gadzińskim - 

Zastępcą Burmistrza wręczyli nagrody 

gimnazjalistom z Witkowa i Mielżyna, 

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Witkowie

b io rą cym udz ia ł  w  Ogó lnopo l sk i e j  

Młodzieżowej Akcji „20 lat wspólnie”. Po czym 

Rada Miejska przystąpiła do podjęcia uchwał 

dotyczących: realizacji zadania pn. „Skorzęcin - 

turystyczna atrakcja Wielkopolski”, budowy 

kanalizacji sanitarnej oraz dokonała zmian 

w budżecie gminy i miasta na 2010r. 

Zamykając obrady uroczystej XXXII sesji Rady 

Miejskiej, p. Przewodniczący poinformował 

zebranych o mszy św. która zostanie 

odprawiona w kościele w Witkowie za żyjących 

i zmarłych samorządowców oraz zachęcił do 

zwiedzenia okolicznościowych wystaw.

Po zakończonej sesji, wszystkich jej 

uczestników uwieczniono na pamiątkowym 

zdjęciu.

(H.K, M.L.)
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Świadomi i aktywni mieszkańcy ostoją bezpieczeństwa gminy

W  r a m a c h  p r o p o n o w a n e g o  

przedsięwzięcia projektowego prowadzimy 

działania w postaci: pokazów ratownictwa 

drogowego, wodnego i lodowego, zajęć 

i spotkań z zakresu pierwszej pomocy 

w różnych zagrożeniach, organizacji 

wypoczynku, połączonego  z doskonaleniem 

t e c h n i k  r a t o w n i c z y c h  i w i e d z y  

przeciwpożarowej,

W dniach 20 - 22.05.2010 w ramach 

projektu zorganizowano biwak dla 56 

c z ł o n k ó w  M ł o d z i e ż o w y c h  D r u ż y n  

Pożarniczych z terenu gminy Witkowo. 

Uczestnikami byl i  cz łonkowie MDP 

przygotowujący się do wzięcia udziału 

w zawodach sportowo pożarniczych według 

międzynarodowego regulaminu CTiF. Oprócz 

przygotowań do zawodów program biwaku 

zawierał alarm nocny i poszukiwanie osoby 

zaginionej w ośrodku wypoczynkowym, 

rywalizację między sekcjami w zajęciach 

sportowych, strzelanie z wiatrówki do tarcz 

pod okiem instruktora, zapoznanie się 

z techniką pożarniczą i działaniem zastępów 

straży pożarnej. Zgrupowanie odwiedzili 

Burmistrz Gminy i Miasta Krzysztof 

Szkudlarek oraz Przewodniczący Rady 

Miejskiej Bogusław Mołodecki. Na uwagę 

zasługuje fakt, że instruktorzy poświęcili 

bezinteresownie swój czas na organizację 

biwaku, a uczestnicy przeżyli wspaniałą 

pożarniczą przygodę. Kolejne podobne formy 

ak tywnego  szko len ia  po łą czonego  

z wypoczynkiem zaplanowano na miesiąc 

lipiec i wrzesień. 

(G.B.)  

Projekt „Świadomi i aktywni mieszkańcy ostoją bezpieczeństwa gminy” realizowany przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w Witkowie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ma na celu zapoznanie 

mieszkańców Gminy Witkowo z zagrożeniami, przyczynami ich powstawania, sposobami 

zapobiegania, a ponadto nabycie umiejętności do stosowania podstawowych technik  ratowniczych. 

Podziękowanie za wiedzę

Wyróżn ien ia  wręczy ł  Kr zysz to f  

Szkudlarek oraz Marian Łukowski, dyrektor 

szkoły.- Nauka jest jak niezmierne morze, im 

więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś 

spragniony. Kiedyś poznasz jaka to rozkosz. 

Ucz się, co tylko sił w tobie, żeby jej 

zakosztować.- cytatem pochodzącym 

z lektury „Syzyfowe prace”, zwrócił się do 

stypendystów M. Łukowski - Wasze wyniki 

w nauce są dumą i zaszczytem dla naszej 

szkoły - dodał dyrektor. 

- jest to niewątpliwie zasługa tego, że 

jesteście ludźmi zdolnymi i zapewne dużo 

czasu poświęcacie nauce, dzięki czemu tak 

dobre wyniki w nauce osiągacie. Dajecie 

przykład innym, a wzorowym zachowaniem 

promujecie naszą gminę - powiedział 

K. Szkudlarek. 

Burmistrz, wręczając stypendia, wyraził 

uznanie i słowa podziwu także dla rodziców, 

natomiast nauczycielom podziękował za 

umiejętne kierowanie młodymi ludźmi. 

Podkreślił, że dzięki ich pracy uczniowie 

odnoszą sukcesy. Uroczystość zwieńczyła 

akademia przygotowana przez młodzież 

gimnazjalną dla uczczenia 219 rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

(na)

Tym razem stypendium naukowe, Burmistrza Witkowa Krzysztofa Szkudlarka, odebrali uczniowie z witkowskiego 

gimnazjum: Dawid Borys, Dominika Tubacka, Karolina Borys, Paulina Ludwicka, Karolina Szefer, Jagoda Kozłowska, 

Maurycy Dajwłowski, Sara Kmieciak, Joanna Pustelnik, Łukasz Jurecki, Paulina Owczarzak i Paulina Kasprzyk. Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 

informuje, że mieszkańcy gminy, 

posiadający budynki, na których 

znajdują się materiały budowlane 

zawierające azbest - pokrycia 

da chowe  wykonane  z  p ł y t  

eternitowych, mogą ubiegać się 

o pomoc finansową przy likwidacji 

tych materiałów.

Pomoc finansowa obejmować będzie 

koszty związane z demontażem wraz 

z unieszkodliwieniem (zabezpieczenie 

folią, załadunek, transport i przekazanie 

na składowisko odpadów) elementów 

budynku zawierającego azbest lub 

wyłącznie unieszkodliwianiem tych 

wyrobów.

Maksyma l na  d l a  każde j  

nieruchomości kwota udzielonej 

pomocy finansowej na realizację 

zadania wynosi 10.000 zł. Kwota 

udzielonej pomocy finansowej obliczana 

będzie na podstawie masy wnioskowanych 

do likwidacji wyrobów zawierających azbest 

i kosztów ich likwidacji ustalonych przez 

wyłonioną w przetargu firmę.

Mieszkańcy zainteresowani 

uzyskaniem pomocy finansowej przy 

likwidacji wyrobów zawierających 

azbest winni składać wnioski do tut. 

Urzędu pok.  Nr  15 do 29 

października 2010r.

Druki  wniosków dostępne są 

w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. 

Nr 15 oraz na stronie internetowej 

www.naszesrodowisko.pl.

 Wszelkie informacje w powyższej 

sprawie udzielane są w tut. Urzędzie, 

pok. Nr 15, nr tel. (61) 477 81 94 

w. 13.

Zakończenie zadania nastąpi 

najpóźniej do 30 listopada 2010r.

 Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Krzysztof Szkudlarek

Pomoc finansowa 
przy likwidacji materiałów 
budowlanych zawierających azbest
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„ORLIK” -  Pięknieje  !!!
Dziewczęta wyrażają dużo chęci do 

uprawiania tej dyscypliny sportu, a treningi 

odbywają się we wtorki,  środy i piątki 

w godz.16,30 - 18,00 .

Inicjatorem powstania sekcji jest radny Rady 

Miejskiej w Witkowie Pan Henryk Mucha, 

a instruktorem Animator ORLIKA Pan Jan 

Szturomski.

Jak mówi radny, który jest fanem piłki 

nożnej, szczególnie kiedy grają piękne młode 

dziewczyny, których w Witkowie nie brakuje. Jest 

to kolejna sekcja sportu dla dziewcząt. 

Uczestnicząc w treningach widać ich zapał  oraz 

wielkie zaangażowanie w to co robią, dlatego 

warto ten zespół wspierać.

(S.A.)

Dzięki nowemu obiektowi sportowemu jakim jest ORLIK przy ulicy Wrzesińskiej,  spełniło się marzenie  pięknych 

witkowskich dziewcząt, które od miesiąca maja br. na boisku wielofunkcyjnym  uprawiają piłkę nożną w wydaniu kobiet.

Stoją od lewej: Magdalena Rydyger, Martyna Wawrzyniak, Amanda Dederek, Joanna Bukowska, Monika Grenda, Agata Kolasińska, Natalia Jankowska, Klaudia Owsiak, Ewelina Jankowska

Siedzą od lewej: Martyna Radacz, Ramona Śramkowska, Edyta Garczyk, Kinga Czerniejewska, Henryk Mucha, Monika Zamiara, Nadia Gil, Weronika Bosak, maskotka drużyny, Olaf Warkocki, Jan Szturomski

Rajd rowerowy 
Ochotnicza Straż Pożarna w Mielżynie i Dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Mielżynie wraz z Radą Rodziców tej szkoły zorganizowali 

rajd rowerowy zakładając z góry, że spotka się on z dużym zainteresowaniem, 

a co za tym idzie, że będą następne. 

Trasa rajdu zaplanowana była przez okoliczne 

miejscowości gminy Witkowo, Strzałkowo i Powidz, 

a miała na celu przede wszystkim integrację 

środowiska. Na mecie stawiło się ponad 

osiemdziesięciu uczestników w różnym wieku. Nad 

ich bezpieczeństwem czuwała witkowska 

i gnieźnieńska policja, straż pożarna z Mielżyna 

oraz Daniel  Zawodny,  który stanowił  

zabezpieczenie logistyczne. Po przebyciu 

dwudziestu czterech kilometrów przyszedł czas na 

podsumowanie i piknik. Każdy uczestnik oprócz 

kiełbasy, którą mógł upiec przy ognisku otrzymał 

coś słodkiego i napój. Ponadto było losowanie 

głównej nagrody jaką był rower ufundowany przez 

Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Witkowie. Nagroda 

przypadła Jackowi Manuszakowi, natomiast 

kilkunastu uczestników wyprawy do domu wróciło 

z drobniejszymi nagrodami m.in. kaskami 

i licznikami rowerowymi ufundowanymi przez 

organizatorów. 

(na)

Pomoc dla powodzian
W związku z klęską powodzi jaka nawiedziła szczególnie południową Polskę, 

na terenie Gminy Witkowo przeprowadzono zbiórkę płodów rolnych, żywności, 

środków czystości, itp. dla Gminy Szczurowa woj. małopolskie. 

Zebrano 48 ton zboża oraz ok. 2 ton 

żywności i środków czystości. W tym 

miejscu chciałbym podziękować wszystkim 

mieszkańcom, którzy odpowiedzieli na apel 

i udzielili rzeczowej pomocy. Nasza solidarność 

i udzielona przez Państwa pomoc pozwoli 

przetrwać mieszkańcom Gminy Szczurowa 

trudny okres. Dziękuję także pracownikom 

Spółdzielni Kółek Rolniczych i Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie za 

pomoc przy zbiórce darów. Dziękuję dowódcy 

3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego gen. bryg. 

pil. Tadeuszowi Mikutelowi oraz dowódcy 

33. Bazy Lotniczej płk dypl. pil. Maciejowi Trelka 

za pomoc w transporcie darów do Gminy 

Szczurowa.

(A.K.)
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„Tylko guziki nieugięte

Przetrwały śmierć, świadkowie zbrodni

Z głębin wychodzą na powierzchnię

Jedyny pomnik na ich grobie ... 

„Katyń w świadomości Polaków to nazwa, 

symbol kojarzący się z ludobójczą polityką władz 

sowieck i ch  wobec  narodu po l sk iego.  

Przypadająca w kwietniu 2010r. 70. rocznica 

zbrodni katyńskiej po raz kolejny przypomina 

nam o tragicznych losach polskich jeńców 

z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska. Także 

o innych polskich obywatelach zamordowanych 

w tym czasie przez NKWD. Wśród polskich 

żołnierzy, w Katyniu, w 1940r. zginął 

mieszkaniec Witkowa - Stanisław Marceli 

Połczyński. W 1918 roku wstąpił do tworzącego 

się wówczas wojska polskiego, brał udział 

70. rocznica zbrodni katyńskiej 

w Powstaniu Wielkopolskim, w wojnie polsko - 

bolszewickiej i walczył na froncie litewsko - 

białoruskim. Za nieprzeciętną odwagę został 

odznaczony orderem Vir tut i  Mi l i tar i .  

We wrześniu 1940r. dostał się do niewoli 

sowieckiej i został osadzony w Kozielsku. 

W Szkole Podstawowej nr 3 pamięć 

pomordowanych uczczono uroczystym apelem. 

Uczniowie z dużym zaangażowaniem 

emocjonalnym prezentowali niełatwe teksty 

mówiące o zdradzie, niewoli, śmierci. Artyści 

i zgromadzeni skupieniem i strojem podkreślili 

wagę tamtych wydarzeń. Jednocześnie 

w myślach powracaliśmy do dnia 10 kwietnia, 

kiedy to w katastrofie nad Smoleńskiem zginął 

nasz prezydent z małżonką i wiele innych 

osobistości. Ich pamięć uczciliśmy minutą ciszy.

(ab)

Przedstawiciele poszczególnych klas 

odpowiadali na pytania i rozwiązywali zagadki, 

które oceniała pani Elżbieta Dominiak, 

higienistka szkolna. Jednym z zadań 

praktycznych był tor przeszkód, który uczeń 

pokonywał z zawiązanymi oczami kierowany 

komendami słownymi kolegi. Miało to na celu 

zwrócenie uwagi na osoby niepełnosprawne 

Kwiecień miesiącem zdrowia 

i wczucie się w ich trudną sytuację życiową. 

Uczniowie otrzymali słodkie upominki i dyplomy, 

a pani E.  Dominiak bukiet kwiatów 

w podziękowaniu za opiekę i pomoc medyczną. 

Organizatorem konkursu była B. Nowak - 

koordynator do spraw zdrowia w Szkole 

Podstawowej nr 3.

(bn)

27 kwietnia bieżącego roku w naszej szkole odbył się konkurs dla uczniów klas I - III 

„Zdrowy styl życia”. Celem konkursu było podsumowanie wiadomości i umiejętności 

uczniów na temat zdrowia oraz propagowanie zdrowego stylu życia. 
W kategorii szkół podstawowych dziewcząt 

klas I - IV zwyciężyła Jagoda Szymańska. Druga 

była Martyna Berdzińska, a trzecia Weronika 

Bachorz. W kategorii dziewcząt klas V - VI 

najlepsza była Weronika Nowaczyk. Za nią 

uplasowały się Oliwia Majchrzak oraz Agnieszka 

Ziółkiewicz. W kategorii chłopców szkół 

podstawowych klas I - IV wygrał Filip Nijak. Drugi 

był Filip Kotecki, a trzeci Bartosz Smoła. Wśród 

V i VI klasistów najlepiej spisał się Adam Cieślik 

oraz Marcin Kaczyński i Dawid Kuliński. 

W kategorii gimnazjum rywalizacja zarówno 

wśród dziewcząt, jak i chłopców była bardzo 

zacięta. Ostatecznie kolejność była następująca: 

1. Wiktoria Blaszyńska. 2. Patrycja Walczak. 

3. Blanka Sobczak. 1. Jakub Zdanowski. 

2. Bartosz Zdanowski. 3. Filip Cichocki. 

W kategorii najbardziej prestiżowej - OPEN 

mężczyzn jak zwykle rządzili bracia Hołdernii. 

Mistrzem Gminy Amatorów w Tenisie Stołowym 

został Damian Hołderny. W finale Damian 

pokonał brata Norberta 3:0. W pojedynku 

o trzecie miejsce Arkadiusz Monit przegrał 

z Mateuszem Zdanowskim 0:2. Zdobywcy trzech 

pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymali 

pamiątkowe dyplomy, medale oraz nagrody 

rzeczowe.
(KCH)

Mistrzostwa Gminy Witkowo w tenisie stołowym jak zwykle zgromadziły liczną 

grupę zawodników, którzy kochają ping ponga. Szczególne zainteresowani 

rywalizacją byli najmłodsi. 

Na uwagę zasługuje zwłaszcza fakt, że Tomek 

wygrał ów konkurs drugi raz z rzędu 

(w ubiegłym roku także był najlepszy w kraju), 

co w ponad trzydziestoletniej historii tego 

Kolejny sukces Tomka

turnieju, nigdy nie miało miejsca. Niestety, 

trzeciego (być może) razu nie będzie, gdyż na 

tegorocznym konkursie, dwudziestolatek 

zakończył udział w tej rywalizacji. Zgodnie 

z regulaminem współzawodnictwo odbywa się na 

poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Trzeba jednak przyznać, 

że Tomek pożegnał się z tym turniejem w iście 

mistrzowskim stylu. Warto podkreślić, 

że konkurs jest doskonałym „testem” znajomości 

przepisów przeciwpożarowych oraz zasad 

radzenia sobie na wypadek pożarów, jak również 

praktycznych umiejętności obsługi sprzętu 

gaśniczego i ratowniczego.

(na)

Druhów - ochotników miejscowej braci strażackiej rozpiera duma i przepełnia 

szczęście, choć podziw dla tak niebywałego sukcesu tego młodego człowieka, 

z pewnością wyraża cała witkowska społeczność. Tomek Kuliński - tegoroczny 

maturzysta, absolwent wrzesińskiego Technikum Informatycznego, został zwycięzcą 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Pożarnictwie odbywającego się pod hasłem: 

„Młodzież zapobiega pożarom”. 

Mistrzostwa Gminy Witkowo w tenisie stołowym
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dzieci. Wszystkie postacie występujące 

w przedstawieniu były bardzo przekonywujące, 

czym ujęły zaproszonych gości. Mali artyści za 

wspaniały występ otrzymali słodkie upominki 

oraz gromkie brawa. (Zaprezentowane przez 

Smerfy przedstawienie obejrzeli również rodzice 

w dniu 26.05.2010 r. - z okazji dnia Mamy 

i Taty). Po części artystycznej dzieci w barwnych, 

bajkowych strojach utworzyły ogromny 

korowód, który przeszedł ulicami naszego 

miasta. Do bajkowego pochodu dołączyły dzieci 

z przedszkola przy ul. Jasnej. Korowód pięknych 

b a j k o w y c h  p o s t a c i  b y ł  p o d z i w i a n y  

i fotografowany przez rodziców ... i nie tylko - 

burmistrz naszego miasteczka serdecznie 

przywitał dzieci przed Urzędem Gminy i Miasta. 

Majowy dzień przyniósł wiele radości, 

przyjemności i dobrej zabawy. Wszyscy 

wspaniale się bawili, a rodzice spisali się na 

medal przygotowując niezwykłe, bajkowe stroje 

dla dzieci. 

Kamila Dolata

Imieniny Przedszkola

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym 

odśpiewaniem hymnu przedszkola. Następnie 

głos zabrały dzieci, których występ uświetnił 

rocznicowe spotkanie. Mocą czarów i zaklęć 

przenieśliśmy się do świata bajek i baśni. 

Sześciolatki z grupy V-Smerfy pod kierunkiem 

pań: Kamili Dolaty oraz Wiesławy Tylkowskiej 

zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie 

w przedstawieniu pt. „Zamieszanie w krainie 

bajek”, w którym złe wróżki zrobiły dzieciom 

psikusa i pomieszały postacie z różnych bajek. 

Podczas bajkowego spektaklu dzieci z wielkim 

zaangażowaniem i przejęciem śpiewały 

piosenki, tańczyły i odgrywały swoje role. Całość 

„ okraszona” była pięknymi, kolorowymi 

strojami i rekwizytami oraz dekoracjami 

przygotowanymi z pomocą rodziców, za co 

serdecznie im dziękujemy. Przedstawienie 

bardzo podobało się przedszkolakom 

i zaproszonym gościom. Na ten sukces złożyła się 

interesująca fabuła, łącząca zdarzenia i postacie 

ze znanych bajek oraz duża dojrzałość sceniczna 

27 maja 2010r. w Przedszkolu Miejskim „Bajka” przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 17 odbyła się niecodzienna uroczystość. Z okazji 3 rocznicy 

nadania imienia odbyły się „Imieniny przedszkola”, w których wzięły udział: 

wszystkie dzieci oraz pracownicy. Razem z nami świętowały: panie z Miejsko-

Gminnej Biblioteki - pani dyrektor biblioteki Wiesława Gąsiorowska i pani 

bibliotekarka Beata Szkudlarek, którym z całego serca dziękujemy za całoroczną 

owocną współpracę. Zebranych gości przywitała dyrektor przedszkola - pani 

Ewa Skrzypska. 

  

1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot 

przetargu nie jest obciążona ograniczonymi 

prawami rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu 

jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód 

prawnych w rozporządzaniu nią.

2. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie 

danych z ewidencji geodezyjnej. Ewentualne 

wznawianie granic może odbyć się staraniem 

i na koszt nabywcy.

3. 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 12 lipca 2010r.

4. 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 - pełnomocnictwo notarialne 

współmałżonka obejmujące zgodę na licytacje 

i na zawarcie umowy sprzedaży.

 - dowód wpłaty wadium,

5. 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. Wadium ulega 

przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 

który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

6. 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 

m n i e j  n i ż  1 %  c e n y  w y w o ł a w c z e j  

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 

złotych.

7. Wybrany nabywca zobowiązany jest do 

uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed 

zawarciem aktu notarialnego.

8. Koszty związane z zawarciem aktu 

notarialnego oraz ujawnieniem praw 

własności w księdze wieczystej ponosi 

nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 

n i e r u c h o m o ś c i  n i e  p r z y s t ą p i  b e z  

usprawiedliwienia do zawarcia umowy 

w m i e j s c u  i  t e r m i n i e  p o d a n y m  

w zawiadomieniu organizator może odstąpić 

od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 

podlega zwrotowi. 

10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców 

może nastąpić w przypadku uzyskania 

zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy 

ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 

z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do 

ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie 

nieruchomości będącej przedmiotem 

przetargu wymaga takiego zezwolenia.

 11. Szczegółowych informacji o nieruchomości 

będącej przedmiotem sprzedaży można 

uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 

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

tel. (61) 477-81-94, wew. 13.

 12. Nieruchomość można oglądać po uprzednim 

telefonicznym uzgodnieniu. tel. (61) 477-81-

94, wew. 13.

Witkowo, 2010-06 -02

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości stanowiącej lokal nr 1 przeznaczony na cele mieszkalne, położony 

w Skorzęcinie nr 11a (budynek poszkolny), o pow. użytkowej 109,55 m2 usytuowany 

na parterze budynku, składający się 3 pomieszczeń, które wymagają prac adaptacyjnych 

na cele mieszkalne. W stanie aktualnym lokal posiada dwa wejścia ze wspólnej klatki 

schodowej i wejście ze szczytu poprzez dobudowaną werandę przynależną do lokalu. 

W lokalu brak jest wyodrębnionych pomieszczeń łazienki i kuchni. Do lokalu przynależy 

piwnica o pow. 12,5 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną 

i kanalizacyjną. 

Udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 108/2 

o powierzchni 0,1715 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Słupcy prowadzona jest 

księga wieczysta nr 22815 wynosi 12205/20445. 

Cena wywoławcza wynosi: 50.000,00 zł 

Wadium wynosi 10.000,00 zł 

Przetarg odbędzie się 15 lipca 2010r. o godz.1230 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 

w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.
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Spotkania socjoterapeutyczne
W Ośrodku dla Dzieci Tabor odbyły się  dwa weekendowe spotkania 

socjoterapeutyczne dla 40 dzieci z naszego miasta, będących wychowankami 

świetlicy środowiskowej. Głównym tematem spotkania było zapobieganie 

i radzenie sobie z przemocą rówieśniczą. 

Na zajęciach w małych grupkach, z pomocą 

zaprzyjaźnionych wychowawców dzieci 

zastanawiały się nad tym, co mogą zrobić 

kiedy spotyka ich krzywda ze strony kolegów 

oraz co mogą zrobić, aby nie krzywdzić 

innych. Ze spotkania każde dziecko wyszło 

z własnoręcznie wykonaną książeczką, 

w której w prostych ilustracjach zawarte było 

najważniejsze przesłanie tych zajęć. W sobotę 

10 kwietnia wiadomość o tragedii pod 

Smoleńskiem wpłynęła na zmianę naszych 

planów. Odwołana została dyskoteka. Dzieci 

przyjęły to z dużym zrozumieniem. 

W niedzielę uczestniczyliśmy w uroczystej 

Mszy Św. o godz. 12:00.

Drugie spotkanie dla grupy starszej odbyło 

się 23- 25 kwietnia. Grupa ta składała się 

z dzieci od VI kl szkoły podstawowej do II kl. 

Technikum. Pracowal iśmy w dwóch 

podgrupach. Młodsza grupa realizowała 

program spotkania dotyczący choroby 

alkoholowej i współuzależnienia, starsza 

zajmowała się problematyką związaną 

z zapobieganiem wczesnemu rodzicielstwu. 

Zarówno jedna jak i druga grupa pracowała 

bardzo pilnie na zajęciach i wyszła z nich 

z nowymi przemyśleniami, które uchronią ich 

przed podejmowaniem nierozważnych 

kroków, rzutujących na całe późniejsze życie. 

Podczas drugiego weekendu była piękna 

pogoda, młodzież mogła dużo czasu spędzić 

na świeżym powietrzu grając w siatkówkę, 

piekąc kiełbaski na ognisku i bawiąc się 

w różnego rodzaju gry zespołowe. Dużym 

powodzeniem cieszyła się również wieczorna 

dyskoteka.

Zadowolen ie  dz iec i  ze  wspó ln ie  

s p ę d z o n e g o  c z a s u  i  z a d o w o l e n i e  

wychowawców z dobrze wykonanej pracy 

sprawia, że z niecierpliwością czekamy na 

weekendy wrześniowe.

(na)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO
z dnia 14 maja 2010 r.

Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz.544 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej 

w Witkowie Nr XXXIV/337/02 z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta na 

obwody głosowania, podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów 

głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Witkowo 

w wyborach do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

W dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 6,00 - 20,00.

Burmistrz Gminy i Miasta

 /-/Krzysztof Szkudlarek

N
um

er

obw
odu

Granice obwodu 
Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej

1 Miasto Witkowo  

Osiedle Nr 5

Ulice: Pułkownika Hynka, Jasna nr 51-59, Żwirki i Wigury, 

Słowackiego, Mickiewicza. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Witkowie 
ul. Czerniejewska 14 
tel. 4778-151 
„Lokal przystosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych” 

2 Miasto Witkowo  

Osiedle Nr 5

Ulice: Czerniejewska 7,9,11,16,16A, Wojska Polskiego. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Witkowie 

ul. Czerniejewska 12 
tel .4778-251 

3 Sołectwa: 

Małachowo Kępe (Szemborowice), Małachowo Wierzbiczany,  
Małachowo

 

Złych

 

Miejsc,

 

Witkówko. 
Sołectwa: 

Folwark,

 

Kołaczkowo

 

(Wierzchowiska),

 

Piaski, Kamionka, 

Chłądowo,

 

Strzyżewo

 

Witkowskie. 

Urząd Gminy i Miasta
w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1
tel. 4778-194 
„Lokal przystosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych” 

4 Sołectwa: 

Gaj, Ostrowite

 

Prymasowskie, Skorzęcin,

 

Ćwierdzin, Sokołowo 

Świetlica wiejska 

w Sokołowie 
tel. 4775-501 

5 Sołectwa: 

Ruchocinek,

 

Wiekowo,

 

Dębina. 

Świetlica wiejska 
w Ruchocinku 
tel. 4779-100 

6 Sołectwa: 

Gorzykowo, Odrowąż,

 

Czajki

 

(Królewiec), Malenin, Jaworowo. 

Szkoła Podstawowa w Gorzykowie 
tel. 4775-790 

7 Sołectwa: 

Mielżyn,

 

Ruchocin, Mąkownica. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie 
ul. Strzałkowska 1

tel. 4775-004 

8 Miasto Witkowo 

Osiedle

 

Nr 1 

Ulice: Wrzesińska,

 

Wodociągowa,

 

Skośna, Ogrodowa, Cmentarna, 

Zielona,

 

Strzałkowska, Poznańska, Wiejska,

 

Tylna, Stary Rynek, 
Polna,

 

Parkowa,

 

Spokojna,

 

Jana

 

Pawła

 

II, Jasna od nr 1-49. 
Osiedle

 

Nr 2 

Ulice: Powstańców

 

Wielkopolskich,

 

Sportowa, Szkolna, Oświatowa, 

Komisji Edukacji

 

Narodowej,

 

Harcerska,

 

Zuchów. 

Gimnazjum 
w Witkowie 
ul. Poznańska 47 

tel. 4778-250 
„Lokal przystosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych” 

9 Miasto Witkowo 

Osiedle Nr 3 

Ulice: Czerniejewska nr 1-6, 8,10,12,13,14,18-32a, 

Gnieźnieńska, Dworcowa,  
Park Kościuszki, Kosynierów Miłosławskich, Piastowska, Północna, 

Piwna, Rzemieślnicza, Młyńska, Nowa, Witosa, Armii Poznań, 
Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do 
Czerniejewskiej, Lotnicza, Piękna, Radosna, Słowiańska, Wschodnia 
, Zachodnia, Pogodna, Różana. 
Osiedle nr 4 

Ulice: Łąkowa, Kwiatowa, Topolowa, Dębińska, Warszawska, 

Słoneczna, Leśna, Sosnowa, Modrzewiowa, Powidzka, Akacjowa, 
Brzozowa, Zakole, Jodłowa, Skorzęcka, Jesionowa , Wierzbowa, 

Bajeczna. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Witkowie 
ul. Warszawska 29 
tel. 4778 - 135 
„Lokal przystosowany do 

potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych” Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta

przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie

w dniach 7  i 15 czerwca 2010r.

WYWIESZONE  ZOSTAŁY  WYKAZY  NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH  

W WITKOWIE, PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM W DRODZE 

BEZPRZETARGOWEJ
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Panie uczące przyrody przygotowały część 

artystyczną poświęconą temu świętu. Wystąpili 

w niej uczniowie kl. IV - VI. Mieliśmy okazję 

przekonać się, jak ważna jest ochrona przyrody 

oraz w jaki sposób możemy zapobiegać 

niszczeniu środowiska. Uwieńczeniem występu 

było wręczenie nagród ufundowanych przez 

Radę Rodziców tym uczniom, którzy wykonali 

piękne prace związane z tematyką ekologiczną. 

Dyrektor szkoły, Zdzisław Bosacki, podziękował 

p. Elżbiecie Skudzawskiej i p. Danucie Misiak za 

przygotowanie uroczystości. 

Dnia 27 IV 2010r. w związku 

z wizytacją duszpasterską parafii 

pw. Matki Bożej Królowej Polski 

w Gorzykowie zaszczycił swoją 

obecnością skromne progi szkoły ks. 

biskup Wojciech Polak w towarzystwie 

ks. kapelana Radosława Orchowicza, ks. 

dz iekana Alfreda Lewicza oraz 

proboszcza Andrzeja Czubaszewskiego. 

Czcigodny Gość powitany został przez Dyrektora 

Szkoły - Zdzisława Bosackiego, Grono 

Pedagogiczne, Pracowników oraz uczniów 

tutejszej szkoły. Dzieci, chcąc wyrazić 

wdzięczność, radość tudzież podziękowanie za 

dar obecności, przygotowały dla księdza biskupa 

krótką scenkę biblijną, której treścią przewodnią 

było hasło: „Idźcie i głoście Ewangelię” oraz 

symboliczną kartkę wykonaną przez uczniów na 

zajęciach kółka artystycznego. Nad całością 

czuwała p. R. Bagrowska. W tym uroczystym dniu 

dokonano także wręczenia nagród dzieciom 

biorącym udział w konkursie plastycznym 

pt. „Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak 

zawsze rękę poda”. Zwycięzcy przyjęli gratulacje 

od Dyrektora Szkoły - Zdzisława Bosackiego oraz 

ks. biskupa Wojciecha Polaka.

„Zdrowie w naszych rękach” - pod 

takim hasłem realizowaliśmy w naszej szkole 

w dniach od 4 - 7 maja projekt profilaktyczny. 

Za jego opracowanie odpowiedzialne były: 

p. E. Popek i p. B. Prusinowska. Każdy dzień 

projektu rozpoczynał się inną tematyką. Wszyscy 

mieliśmy okazję w tych dniach przekonać się, jak 

ważny jest zdrowy tryb życia, jaki wpływ ma na 

nie żywność, którą spożywamy na co dzień oraz 

jakie działania należy podjąć, aby cieszyć się 

dobrą kondycją przez długi czas. Razem 

z nauczycielami wykonywaliśmy m.in. plakaty, 

broszurki, rozwiązywaliśmy krzyżówki - 

a wszystko to związane z hasłem projektu. 

Braliśmy także udział w konferencji o tematyce 

zdrowotnej, w zawodach sportowych, by nie 

zapomnieć, że ruch jest bardzo ważnym 

elementem zdrowego trybu życia oraz 

przyswoiliśmy najważniejsze zasady zachowania 

się przy stole podczas posiłku.

Degustowaliśmy sałatkę tudzież kanapki 

bogate w witaminy i przekonaliśmy się, że takie 

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
„W Ojczyźnie serce me zostało” - pod 

takim tytułem dnia 30 III 2010r. uczniowie kl. III 

oraz V przedstawili krótki montaż słowno - 

muzyczny poświęcony V rocznicy śmierci 

papieża Jana Pawła II. Został on 

przygotowany przez p. Renatę Bagrowską. We 

wzruszającej uroczystości wzięli udział 

nauczyciele, pracownicy szkoły i wszyscy 

uczniowie. Montaż został także zaprezentowany 

szerszej publiczności podczas wieczornego 

nabożeństwa w kościele parafialnym pw. Matki 

Bożej Królowej Polski w Gorzykowie.

„Bez plam na honorze, czyli 

ortograficzne rozgrywki w Gorzykowie” 

- to hasło kolejnej edycji szkolnego konkursu 

ortograficznego, który miał miejsce 19 IV 

2010r. Jego inicjatorką była p. Małgorzata 

Frąckowiak. Konkurs skierowany został do 

uczniów kl. IV - VI i przebiegał w dwóch etapach. 

Zadaniem uczniów było napisanie dyktanda 

najeżonego różnymi zasadami ortograficznymi, 

toteż od uczestników wymagana była ich 

znajomość. Zwyciężczynią tegorocznej edycji 

okazała się uczennica kl. VI - Dominika Paluch. 

Wszyscy uczniowie otrzymali symboliczne 

upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

„Z b i e r a j m y  m a k u l a t u r ę !  

Oszczędzajmy wodę! Segregujmy 

odpady!” - pod tym hasłem dnia 22 kwietnia 

w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi. 

potrawy mogą być również smaczne a przede 

wszystkim zdrowe. Spożywając pożywne 

jedzenie pamiętaliśmy o zasadach bon ton. Nie 

zabrakło także spotkania z panią pielęgniarką 

na temat udzielania pierwszej pomocy, krótkich 

pogadanek związanych ze zdrowiem, filmów 

edukacyjnych, które uświadomiły nam, jak 

niebezpieczna dla naszego zdrowia może być 

bulimia czy anoreksja i jak się takiej choroby 

ustrzec.

Uwieńczeniem każdego dnia realizowanego 

projektu było krótkie omówienie wykonywanych 

przez nas zadań oraz nagrodzenie uczniów 

zdrowym i pożywnym upominkiem. Dyrektor 

szkoły - Zdzisław Bosacki - podsumowując 

tydzień profilaktyki w naszej szkole podziękował 

nauczycielom oraz dzieciom za wkład 

w realizację poszczególnych zadań. Uczniowie 

otr zymal i  pamiątkowe dyplomy oraz 

symboliczny podarunek.

Miłą niespodzianką było wręczenie nagród 

finalistom konkursu z języka niemieckiego:

Krzysztofowi Gepertowi (kl.IV), Zuzannie 

Śrubie (kl.V), Rafałowi Kasprzykowi (kl.VI) oraz 

uczennicy kl. I - Agnieszce Jasińskiej - laureatce 

konkursu plastycznego pod hasłem „A kto ziemię 

truje, gorzko pożałuje” zorganizowanego przez 

OKSiR w Witkowie. Zwycięzcom gratulujemy!

 Małgorzata Frąckowiak
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W Szkole Podstawowej nr 3 
Maj rozpoczął się tygodniem bibliotek. Wszyscy chętni mogli zakupić ciekawe 

książki na szkolnym kiermaszu. Najmłodsi uczniowie zostali zaproszeni na 

przedstawienie „Kłótnia wróżek” przygotowane przez aktyw biblioteczny. 

Dużym przeżyciem było przyjęcie w poczet czytelników, a następnie pierwsze 

spotkanie w wypożyczalni książek. 

Starsze dzieci obejrzały przedstawienie o smoku 

wawelskim w języku angielskim pod tytułem 

„The Cracow Dragon” przygotowane przez 

uczniów klas VI, uczęszczających na kółko języka 

angielskiego prowadzone przez Katarzynę 

Wielgus. Zaproszono też klasę V ze Szkoły 

Podstawowej Nr 2. Inscenizacja pozwoliła 

uczniom poznać nowe słownictwo angielskie 

i oswoić się z odbiorem języka mówionego. 

W tym samym czasie Mikołaj Krzysiek, 

uczeń klasy Va uczestniczył w spotkaniu, na 

którym odebrał nagrodę za wiersz napisany na 

konkurs „Palić, nie palić - oto jest pytanie?” 

zorganizowany przez SANEPID w Gnieźnie. 

Wiersz zaczyna się dedykacją: „Moim 

rówieśnikom, by zawsze zdrowi byli, a kończy 

morałem Gdy zobaczysz papierosa, powiedz 

sobie „nie” i plecami odwróć się! Będziesz piękny, 

będziesz zdrowy, a świat bardziej kolorowy!”. 

Sukcesy odnotowali również sportowcy 

na sze j  s zko ły  za jmu ją c :  I I  m ie j s c e  

w Mistrzostwach Powiatu w 4 - Boju LA, II miejsce 

na szczeblu powiatu w X Edycji Turnieju Piłki 

Nożnej „ Z podwórka na stadion o Puchar 

Tymbarku”, drużynowo I miejsce w XX 

Ogólnopolskim Biegu Niechana, czołowe lokaty 

we wszystkich kategoriach w Mistrzostwach 

Gminy w Tenisie Stołowym.

Tradycyjnie odbyło się wiele wycieczek 

klasowych i szkolnych. Między innymi uczniowie 

klas szóstych zwiedzali stolicę, a w niej Muzeum 

Powstania Warszawskiego, Stare Miasto, Sejm. 

Pobyt w Łazienkach i Muzeum Fryderyka 

Chopina był okazją do przypomnienia 

i u z u p e ł n i e n i a  t r e ś c i  z  w c z e ś n i e j  

przygotowywanego apelu poświeconego 200 

rocznicy urodzin kompozytara. Członkowie 

Klubu Młodego Przyrodnika odwiedzili 

Schronisko dla zwierząt w Gnieźnie przekazując 

op i ekunom zeb raną  ka rmę  d la  i c h  

podopiecznych.

(ab)

Uroczyste pasowanie na czytelnika odbyło się 

20 maja 2010 roku w Bibliotece Publicznej 

Miasta i Gminy w Witkowie w obecności pań: 

dyrektor biblioteki Wiesławy Gąsiorowskiej 

i bibliotekarki Beaty Szkudlarek oraz 

zaproszonych gośc i :  dyrektor  Ewy 

Skrzypskiej, wicedyrektor Małgorzaty 

Kierepki, dyrektora gimnazjum Mariana 

Łukowskiego, przedstawiciela rodziców - pani 

Karoliny Nowakowskiej oraz wychowawcy 

grupy- pani Wiesławy Tylkowskiej. Dzieci pod 

kierunkiem pań: Kamili Dolaty i Sylwii Jaskuły 

przygotowały i przedstawiły program 

artystyczny. Kulminacyjnym punktem 

uroczystości było złożenie przyrzeczenia 

zobowiązującego do przestr zegania 

regulaminu bibliotecznego i szanowania 

zbiorów. Sześciolatki złożyły książkom 

ślubowanie, że będą je zawsze szanować 

i o nie dbać, a tym samym zostały pasowane 

na czytelników biblioteki szkolnej. Każde 

dziecko dotknięciem pióra przez panią 

Dyrektor biblioteki Wiesławę Gąsiorowską 

zostało pasowane na czytelnika. Po uroczystej 

przysiędze dzieci otrzymały zakładki do 

książek, dyplom czytelnika oraz słodycze. 

Sama uroczystość pasowania była dla nich 

ogromnym przeżyciem. Dzięki tak wspaniale 

przygotowanej imprezie dzieci zostały 

zachęcone do czytan ia  i  częs tego 

wypożyczania książek, zapewne biblioteka 

będzie im się kojarzyła z miejscem radosnym i 

bezpiecznym, z miejscem gdzie są mile 

widziane i które będą chętnie odwiedzać. 

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, 

które swoją obecnością uświetniły naszą 

uroczystość, dodały jej blasku i powagi. 

Szczególnie gorąco dziękujemy również 

w s z y s t k i m  t y m ,  k t ó r z y  p o m o g l i  

w przygotowaniu tak doniosłej uroczystości. 

 Kamila Dolata 

 Sylwia Jaskuła

Pasowanie na czytelnika w Bibliotece Miejskiej
Przedszkolaki z grupy V - SMERFY z Przedszkola Miejskiego Bajka przy 

ul. Powstańców Wielkopolskich, po całorocznym cyklu uczęszczania na lekcje 

biblioteczne oraz zgłębianiu tajników wiedzy bibliotecznej doznały ogromnego 

zaszczytu pasowania na czytelnika. 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

„ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ 
GMINY WITKOWO, POPRZEZ REWITALIZACJĘ 

OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W SKORZĘCINIE - II ETAP”

W 2010r. rozpocznie się realizacja kolejnego projektu współfinansowanego 
środków Unii Europejskiej.

W dniu 14 kwietnia 2010r. pomiędzy Zarządem Województwa 
Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora 
Depar tamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - 
Przemysławem Maćkowiakiem, a Gminą i Miastem Witkowo, 
reprezentowaną przez Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka i Skarbnika Gminy - 
Halinę Rzepecką, podpisana została umowa nr UDA-RPWP.06.01.01-30-
106/09-00 o dofinansowanie projektu „Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe”, Działania 6.1 „Turystyka”, 
Schematu I - „Infrastruktura turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Inwestycja jest kolejnym projektem realizowanym przez Gminę i Miasto 
Witkowo w latach 2007-2013, przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego to kwota  
4 998 829,90 zł. Dofinansowanie projektu stanowi 65% kosztów 
kwalifikowanych i wynosi 2 663 311,01 zł. Pozostała kwota w wysokości 
2 335 518,89 zł. pochodzić będzie ze środków własnych gminy. 

Wynikiem realizacji projektu będzie przebudowa obiektów turystycznych, 
rekreacyjnych i sportowych, natomiast rezultatem projektu będzie 
zwiększenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie liczby osób 
korzystających z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

Głównym celem projektu jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy 
oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy.

Termin realizacji projektu przypada na lata 2010-2011.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

„USPRAWNIENIE SYSTEMU TECHNICZNEGO OCHOTNICZEJ
 STRAŻY POŻARNEJ W WITKOWIE, POPRZEZ ZAKUP 

SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 
WRAZ Z DODATKOWYM SPRZĘTEM”  

Trwa realizacja projektu pt.: „Usprawnienie systemu technicznego 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem”.

W dniu 14 kwietnia 2010r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, reprezentowanym przez 
Zastępcę Prezesa Zarządu Jerzego Pucha i Zastępcę Prezesa Zarządu Ewę 
Hoffmann, a Gminą i Miastem Witkowo, reprezentowaną przez Burmistrza 
Krzysztofa Szkudlarka podpisana została umowa nr UDA-RPWP.03.06.03-
30-003/09-00 o dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu 
technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup 
samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, 
Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, 
Schematu III „Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania 
i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym 
zakup sprzętu specjalistycznego). Wsparcie techniczne krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. 

W wyniku realizacji projektu w 2010r. zakupiony zostanie średni samochód 
ratowniczo - gaśniczy oraz dodatkowy sprzęt ratowniczo - gaśniczy.  

Całkowita wartość projektu to kwota 699 999,99 zł. Dofinansowanie projektu 
oscyluje na poziomie 60% kosztów kwalifikowanych tego zadania i wynosi 
419 999,99 zł. Pozostała kwota w wysokości 280 000,00 zł. pochodzić będzie 
ze środków własnych gminy. 

Rezultatem projektu będzie objęcie ochroną przeciwpożarową terenu 
o powierzchni aż 18 440 ha. Obszar ten jest obszarem Gminy i Miasta 
Witkowo, który jest statutowym rewirem OSP w Witkowie. Poza tym w razie 
zagrożenia jednostka będzie interweniowała poza terenem gminy Witkowo - 
na terenie sąsiednich gmin. 

Celem głównym projektu jest wsparcie techniczne Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Witkowie, dzięki czemu będzie możliwe utrzymanie na wysokim 
poziomie gotowości bojowej jednostki. 

Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale br. 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

Gmina i Miasto

Witkowo
Gmina i Miasto

Witkowo

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe H. Łukowski

Telefon: 

Adres:  Biuro ul. Szkolna 6

Zakład ul. Wrzesińska 5, 62-230 Witkowo

61 477 85 46 tel. kom. 606 438 481

Katalog Firm

Usługi Ogólnobudowlane Marek Chmielewski

Adres: ul. Poznańska 6, 62-230 Witkowo

Telefon: 694-773-685

Opis: Usługi blacharskie, dekarskie, ciesielskie.

„Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, 

remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu 

w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica, gm. Witkowo”

W dniu 17 maja 2010r. w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania 

Stowarzyszenie „Światowid” złożono wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa świetlicy wiejskiej 

w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo 

i Mąkownica, gm. Witkowo”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.  

Przedmiotem projektu jest budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołaczkowo oraz wykonanie prac 

remontowo-budowlanych świetlic wiejskich w Gorzykowie i Mąkownicy.  

Całkowita wartość projektu to kwota 1 138 767,78 zł. Kwota dofinansowania stanowi 75% kosztów 

kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 500 000,00 zł. Pozostałe środki pochodzić będą ze środków 

własnych gminy.

Celem operacji jest stworzenie mieszkańcom dobrych warunków do spędzania wolnego czasu oraz 

poprawa estetyki wsi. 

Na posiedzeniu Rady Projektowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Światowid, na którym 

zatwierdzono oceny spełnienia kryteriów wyboru wniosków, zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, projekt 

otrzymał 30,05 pkt i decyzją Rady Projektowej,  znalazł się na drugim miejscu listy złożonych wniosków.  
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Zmiana dowodzenia w Powidzu  
Pierwszy czerwca był szczególnym dniem dla dowódców stacjonujących w Powidzu 

jednostek wojskowych, żołnierzy oraz pracowników wojska. Pułkownik pilot Lesław 

Dubaj przekazał pułkownikowi pilotowi Maciejowi Trelce obowiązki dowódcy 33. 

Bazy Lotniczej w Powidzu. Lesław Dubaj obejmie stanowisko zastępcy dowódcy 4. 

Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

O randze uroczystości świadczy lista gości 

przybyłych na powidzkie lotnisko. Dowódcę Sił 

Powietrznych reprezentował szef szkolenia Sił 

Powietrznych generał dywizji pilot dr Anatol 

Czaban. Wśród przybyłych był również wojewoda 

wielkopolski Piotr Florek, przedstawiciele władz 

powiatowych i samorządowych, przedstawiciele 

policji, żandarmerii wojskowej, straży pożarnej 

oraz dowódcy zaprzyjaźnionych i podległych 

jednostek z całego kraju.

Podczas uroczystej zbiórki dowódca 

3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego generał 

brygady pilot Tadeusz Mikutel podziękował 

odchodzącemu pułkownikowi L. Dubajowi za 

trud i  wysi łek włożony we wzorowe 

funkcjonowanie 33. Bazy oraz życzył mu 

wszelkiej pomyślności na nowym stanowisku 

w strukturach Sił Powietrznych. Natomiast 

nowemu dowódcy, pułkownikowi Maciejowi 

Trelce, życzył wytrwałości, lotniczego szczęścia 

w codziennej ciężkiej i żmudnej pracy. - 

Dzisiejsza zbiórka ma także wymiar szczególny, 

bowiem w takim składzie spotykamy się po raz 

ostatni. Trwający proces restrukturyzacyjny 

w Siłach Zbrojnych spowodował, że rozwiązane 

zostaną druga i trzecia Baza Lotnicza oraz druga 

i trzecia eskadra lotnictwa transportowo-

łącznikowa stacjonujące w Bydgoszczy 

i Wrocławiu, a także 13. eskadra lotnictwa 

transportowego z Krakowa i 14. eskadra 

lotnictwa transportowego z Powidza - 

poinformował gen. T. Mikutel. 

Od pierwszego lipca w bezpośrednim 

podporządkowaniu 3. Skrzydła Lotnictwa 

Transportowego w Powidzu będą: 8. Baza 

Lotnictwa Transportowego w Krakowie, 33. Baza 

Lotnictwa Transportowego w Powidzu, 1.Grupa 

Poszukiwawczo-Ratownicza w Świdwinie, 

2. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Mińsku 

Mazowieckim oraz 3.Grupa Poszukiwawczo-

Ratownicza w Krakowie. 

Głos zabrał również generał dywizji pilot dr 

Anatol Czaban, który odczytał specjalny list 

dowódcy Sił Powietrznych generała broni pilota 

Lecha Majewskiego skierowany do uczestników 

zbiórki. 

Święto było także okazją do wyróżnień 

i nagród. Defilada pododdziałów, którą osobiście 

poprowadził szef szkolenia 3. SLTr płk pil. Michał 

Erdmański, zakończyła oficjalne uroczystości. 

W tym szczególnym dniu nie zapomniano 

również o najmłodszych. Wystawiono samoloty 

i śmigłowce eksploatowane w jednostkach 

3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego. 

Zwiedzającym udostępniono również inny sprzęt 

wojskowy wykorzystywany do zabezpieczania 

lotów. Najdłuższe kolejki ustawiły się oczywiście 

do największego samolotu transportowego 

eksploatowanego obecnie w Polskich Siłach 

Powietrznych C-130E „Herculesa”. 

3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego 

w Powidzu dowodzone przez gen. bryg. 

pil. Tadeusza Mikutela jest jedyną jednostką 

w Polskich Siłach Powietrznych, która posiada na 

wyposażeniu samoloty „Hercules”. Polska 

w ramach programu FMF (Foreign Military 

Financing) otrzyma od rządu USA pięć 

e g z e m p l a r z y  z m o d e r n i z o w a n y c h  

i doposażonych „Herculesów”. Dostawa 

wszystkich egzemplarzy powinna zakończyć się 

do końca tego roku.

(na)
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 „Radosny dzień dziecka”
Dzień Dziecka to święto wszystkich maluchów obchodzone w różnym czasie na 

całym świecie. W Polsce od 1952 roku Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca. 

O znaczeniu tego święta nie trzeba nikogo przekonywać, a już w szczególności 

głównych zainteresowanych. 

W Przedszkolu Miejskim „Bajka” w tym dniu 

najważniejsze były przedszkolaki. Każda 

z nauczycielek starała się, aby ten dzień był 

pełen radości, zabaw i innych atrakcji. Dzieci 

z oddziału IV („Zajączki”) przy ulicy Jasnej 

gościły w tym dniu w Ochronce Przedszkolu im. 

Dzieciątka Jezus. Nasza wspólna zabawa 

rozpoczęła się od wzajemnego poznania się. 

Nauczycielki: p. Małgosia , p. Lidka, i p. Sylwia, 

przygotowały dla dzieci wiele zabaw przy 

muzyce. Dzieci odwiedził także specjalny gość - 

p. Klaunowa, z którą mogły się one pobawić. 

Podczas tego dnia nie mogło zabraknąć pysznych 

smakołyków: dzieci zostały poczęstowane 

lodami oraz innymi słodyczami. Pod koniec 

naszego spotkania wszystkie dzieci otrzymały 

piękne kolorowanki i upominki. Najważniejszy 

podczas spotkania był uśmiech, który 

nauczycielki miały okazję zobaczyć na twarzach 

dzieci. To było bardzo udane spotkanie 

i z pewnością nie ostatnie. 

Sylwia Jaskuła

Kilkunastu uczestników, którzy uczestniczyli 

w warsztatach przy pomocy dowolnych 

technik wykonywali własne ilustracje do 

ulubionych przez siebie książek.  Zadanie 

zrealizowane  było  w ramach projektu 

„Alternatywa dla bierności” organizowanego 

przez Ośrodek od początku roku.

(S.R.)

Otwarte warsztaty plastyczne
22 kwietnia Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  w Witkowie zorganizował otwarte 

warsztaty plastyczne. Tematyka warsztatów związana była z obchodzonym 

Międzynarodowym Dniem Książki. 

Najlepsi: Weronika Janowicz i Marcin 

Kaszyński z kl. II a oraz Miłosz Śliwecki 

z kl. II b zostali wyłonieni w drodze eliminacji 

szkolnych. Konkurs obejmował następujący 

zakres wiadomości i umiejętności: ogólną 

wiedzę o świecie, umiejętność rozwiązywania 

zadań matematycznych wymagających 

logicznego myślenia, podstawową wiedzę 

o życiu Fryderyka Chopina. Wszyscy 

uczestnicy potyczek otrzymali dyplomy 

i nagrody rzeczowe zróżnicowane pod 

względem wartości, w zależności od 

uzyskanego wyniku końcowego. 

  (bn)

„Wiem, myślę, liczę”
VIII Edycja Potyczek Uczniów Klas Drugich 
9 kwietnia 2010r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Gnieźnie odbył się konkurs, 

w którym brało udział 50 uczniów klas drugich z całej Wielkopolski, a wśród nich 

przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Witkowie. 



str. 13     06-2010      str. 13     06-2010      

Zawody sportowo-pożarnicze MDP
W dniu 29 maja 2010 r.  w Niechanowie przeprowadzono zostały na szczeblu 

powiatowym Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Udział wzięło 12  

drużyn  MDP dziewcząt i  chłopców z tego aż 5 z terenu gminy Witkowo 

(Mielżyn, Wiekowo, Witkowo i 2 z Ruchocinka). 

Przybyłych zawodników i opiekunów 

powitał Poseł na Sejm RP druh Tadeusz 

Tomaszewski. Otwarcia dokonał Prezes 

Oddziału Powiatowego ZOSP druh Jacek 

Kowalski w towarzystwie wójta gminy druha 

Eugeniusza Zamiar.  Zawody rozegrane 

zostały wg Regulaminu Młodzieżowych 

Zawodów Sportowo -  Pożarniczych z dnia 24 

maja 2005 r. wg zasad CTIF w konkurencjach: 

ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza.

Celem organizacji  zawodów jest  

mobilizacja do intensywnego szkolenia 

pożarniczego, popularyzowanie zagadnień 

ochrony przeciwpożarowej, wyłonienie 

najlepszych drużyn i ich start w zawodach 

wyższego szczebla.

Kolejność zajętych miejsc w zawodach 

przedstawia się następująco:

Dziewczęta

I miejsce   

Zdziechowa   z łącznym wynikiem  1018 pkt.

II miejsce  

Ruchocinek   z łącznym wynikiem    999 pkt.

III miejsce 

Niechanowo  z łącznym wynikiem    903 pkt.

Chłopcy

I miejsce   

Niechanowo  z wynikiem łącznym  1029 pkt.

II miejsce  

Ruchocinek   z wynikiem łącznym  1024  pkt.

III miejsce 

Zdziechowa  z wynikiem łącznym  1023 pkt.

Zwycięskie drużyny otrzymały  puchary 

ufundowane przez organizatorów.

Oddział Gminny ZOSP RP, który 

zgromadził największą ilość punktów  (gmina 

Gniezno) otrzymał puchar przechodni 

ufundowany przez posła na Sejm RP druha 

Tadeusza Tomaszewskiego.  Zawody 

zakończono wspólną grochówką.

(J.B.)

W  p l e n e r o w e j  s c e n e r i i  O ś r o d k a  

Wypoczynkowego w Skorzęcinie 29 dziewcząt 

doskonaliło swoje umiejętności taneczno - 

r y t m i c z n e .  Z a j ę c i a  w a r s z t a t o w e  

II Warsztaty Tańca Nowoczesnego
W dniach 22 i 23 maja Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizował 

II Warsztaty Tańca Nowoczesnego. 

Malownicze krajobrazy w swoich działaniach 

plastycznych utrwalili uczestnicy warsztatów, 

którzy od września 2009 roku systematycznie 

brali udział w zajęciach plastycznych 

organizowanych przez Ośrodek. Czwartkowe 

warsztaty odbyły się w ramach realizowanego 

przez Ośrodek  projektu „Alternatywa dla 

bierności „ współfinansowanego ze środków  

PROW 2007 - 2013 Działanie lokalne 413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

(S.R.)

Plenerowe warsztaty plastyczne w Skorzęcinie
12 maja Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizował na terenie 

Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie plenerowe  warsztaty plastyczne. 

przeprowadzane były w godzinach 

przedpołudniowych oraz popołudniowych, po 

których  był czas na relaks, spacer i wspólne 

rozmowy. 

(S.R.)

Dzień 2 kwietnia 2005r. pozostanie 

w sercach Polaków dniem wyjątkowym. Tego 

dnia „do domu Ojca” odszedł nasz ukochany 

rodak, Papież Jan Paweł II. Uczniowie naszej 

szkoły przygotowali i przedstawili program 

słowno - muzyczny połączony z prezentacją 

multimedialną obrazującą najważniejsze 

wydarzenia z życia Ojca Świętego. Pragniemy, 

aby przykład jego życia, a przede wszystkim 

nauczanie wytyczało drogę rozwoju każdego 

Polaka. 

(mm)

Minęło 5 lat …
„ Jesteś z nami, i odtąd zawsze będziesz z nami. 

  (…) Twój portret w naszym domu co dzień nam przypomni,

  co może jeden człowiek, i jak działa świętość.”
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W dniu 12 kwietnia Komisja Rewizyjna 

zakończyła prace związane z opracowaniem ww. 

wniosku absolutoryjnego na temat realizacji 

przez Burmistrza budżetu gminy i miasta za 

2009r. Wypracowany przez Komisję wniosek 

został przekazany do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Koninie.

W dniu 16 kwietnia odbyło się posiedzenie 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Przestrzegania Porządku Publicznego. Komisja 

zapoznała się z informacją o wyłapywaniu 

bezdomnych psów i zapewnieniu im opieki. 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 

przedstawił funkcjonowanie składowiska 

odpadów w Chłądowie. Analizowano również 

koszty zimowego utrzymania dróg i stan 

nawierzchni dróg.

W dniach 26, 27 i 28 kwietnia odbyły się 

przedsesyjne posiedzenia Komisji, których 

głównym tematem było zaopiniowanie tematów 

planowanych do rozpatrzenia na kwietniowej 

sesji. Komisja Finansów ponadto zapoznała się 

z sytuacją finansową Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej i Ośrodka Kultury, Sportu 

i Rekreacji.

W dniu 30 kwietnia odbyła się XXXI sesja 

Rady Miejskiej. Rada wysłuchała następujących 

informacji: informacji Burmistrza o działalności 

międzysesyjnej, sprawozdania z działalności 

Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta za 2009r., 

sprawozdania Burmistrza z realizacji „Strategii 

zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta 

Witkowo” uchwalonej w 2001r. Starosta 

Gnieźnieński  -  p.Krzysztof Ostrowski 

poinformował uczestników sesji o bieżących 

zadaniach realizowanych przez Powiat, 

a przedstawicielka Stowarzyszenia „Światowid” 

w Łubowie poinformowała o możliwościach 

pozyskania środków unijnych. Rada Miejska 

podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XXXI/282/10 nadającą 

p.Krzysztofowi Szkudlarkowi - Burmistrzowi 

Gminy i Miasta oraz p.Janinie Fałdzińskiej - byłej 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Mielżynie Honorowe Obywatelstwo Gminy 

i Miasta Witkowo;

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
- uchwałę Nr XXXI/283/10 w sprawie 

bezprzetargowego zbycia nieruchomości 

gminnych (pod trafostacje);

- uchwałę Nr XXXI/284/10 ustalającą dopłatę do 

ceny wody dla odbiorców ze wsi Królewiec;

- uchwały Nr XXXI/285/10 i Nr XXXI/286/10 

o miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego terenów w Witkowie (obręb 

ul.Nowej i Dworcowej);

- uchwałę Nr XXXI/287/10 zmieniającą Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2010r.;

- uchwałę Nr XXXI/288/10 w sprawie udzielenia 

p o m o c y  f i n a n s o w e j  W o j e w ó d z t w u  

Wielkopolskiemu na przebudowę skrzyżowania 

drogi wojewódzkiej Nr 260 - ulicy Gnieźnieńskiej 

z ulicą Armii Poznań i ulicą Dworcową 

w Witkowie;

- uchwałę Nr XXXI/289/10 o inwestycji 

wieloletniej „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach Odrowąż, Malenin, 

Mąkownica, Gorzykowo i Małachowo Kępe;

- uchwałę Nr XXXI/290/10 o zaciągnięciu 

pożyczki na ww. inwestycję;

- uchwałę Nr XXXI/291/10 o zaciągnięciu 

długoterminowego kredytu bankowego na 

budowę hali widowiskowo-sportowej w Witkowie;

- uchwałę Nr XXXI/292/10 w sprawie 

p r zys tąp ien ia  do  rea l i zac j i  zadan ia  

pn. „Skorzęcin - turystyczna atrakcja 

Wielkopolski”;

- uchwałę Nr XXXI/293/10 dokonującą zmian 

w budżecie gminy i miasta na 2010r.;

- uchwałę Nr XXXI/294/10 udzielającą 

jednogłośnie Burmistrzowi Gminy i Miasta 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2009r.

W dniu 14 maja odbyło się posiedzenie 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Przestrzegania Porządku Publicznego, 

poświęcone zagadnieniom ochrony środowiska 

oraz porządku i czystości, głównie obrzeży jezior 

i składowiska nieczystości w Chłądowie.

W dniu 17 maja odbyło się posiedzenie 

Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego. Komisja zapoznała się 

z przygotowanymi przez Gminę i odbytymi 

przetargami, analizowano planowane remonty 

w placówkach oświatowych oraz sytuację 

finansową w Gimnazjum w Witkowie i w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie.

W dniu 20 maja odbyło się kolejne 

posiedzenie Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu 

i Opieki Społecznej. Zapoznano się z wydatkami 

w oświacie za I kwartał br., wysłuchano 

informacji Dyrektora OKSiR-u o realizacji 

Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji na 

terenie Gminy oraz o stanie obiektów 

spor towych .  Zapoznano  s i ę  równ ież  

z przedstawionym przez Dyrektor Biblioteki 

funkcjonowaniem Bibliotek w Gminie Witkowo. 

W dniu 21 maja odbyło się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej. Głównym celem posiedzenia 

było dokonanie kontroli obiektów sportowych na 

terenie gminy w zakresie ich wykorzystywania i 

stanu technicznego oraz kontroli kompleksu 

obiektów komunalnych w Ruchocinku w zakresie 

ich stanu technicznego i zabezpieczenia 

niewykorzystanych obiektów. 

 W dniu 31 maja odbyło się kolejne 

posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Porządku 

Publicznego. Komisja wysłuchała informacji 

K o m e n d a n t a  K o m i s a r i a t u  P o l i c j i  

o zabezpieczeniu porządku publicznego 

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie oraz 

informacji Dyrektora OKSiR-u o przygotowaniu 

do sezonu letniego. Zapoznano się również 

z działalnością Związku Gmin Powidzkiego 

Parku Krajobrazowego.

 (B.R.M.)

„DOZÓR” z Gniezna

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego

Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

XXXI sesja Rady Miejskiej
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Organizatorami imprezy byli: Urząd 

Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury, Sportu 

i Rekreacji oraz Gminna Komisja Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Do wspólnej zabawy zostały zaproszone dzieci 

z  Przedszkola Miejskiego „BAJKA” 

w Witkowie, Przedszkola w Kołaczkowie, 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, 

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie, Szkoły 

Podstawowej w Gorzykowie, OCHRONKI im. 

Dzieciątka Jezus w Witkowie oraz Domu 

Pomocy Społecznej z Mielżyna.

Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz 

Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof 

Szkudlarek, który serdecznie powitał 

wszystkie dzieci i złożył z okazji Dnia Dziecka 

życzenia, życząc miedzy innymi udanej 

zabawy.

Występ artystyczny w tym roku 

przygotowała Agencja Artystyczna WEST-LIVE 

z Konina z programem zabaw interaktywnych 

p.t. ”PIOSENKI z PLECAKA”.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w tych 

zabawach przygotowanych przez zespół. 

Dodatkowo za udział można było otrzymać 

W dniu 1 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji 

władze samorządowe Gminy i Miasta Witkowo zorganizowały dla najmłodszych 

mieszkańców wspólne spotkanie, które odbyło się na terenie Parku Miejskiego - 

„Strzelnica” przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie. 

Dzień Dziecka

nagrody. Każde dziecko z Przedszkola 

i Oddziału Przedszkolnego otrzymało słodki 

upominek i napój od sponsorów. Sponsorami 

w tym roku byli: Gminna Spółdzielnia „SCh” 

z Witkowa, Spółdzielnia Mleczarska 

z Witkowa, Spółdzielnia Kółek Rolniczych 

z Witkowa, firma „GŁOWACCY” z Witkowa, 

„HDI - ASEKURACJA” Oddział w Poznaniu, Pan 

Marek Szuba - Hurtownia Papiernicza 

z Gniezna oraz Katarzyna i Wiesław 

Wojtyrowie z Witkowa.

Można było też skorzystać z atrakcji - 

Dmuchanego Zamku, przejażdżek rowerami 

i samochodzikami oraz zakupić słodkości 

w licznych punktach handlowych.

Na następnej takiej imprezie spotkamy się 

za rok. 

(S.A.)

Obchody 20-lecia Samorządu Terytorialnego 
w Przedszkolu Miejskim „BAJKA”
Dnia 8 czerwca 2010r dzieci z  Przedszkola Miejskiego „BAJKA”,  zaprosiły 

Radnych Rady Miejskiej, Pracowników Urzędu Gminy i Miasta na część 

artystyczną przygotowaną z okazji 20-lecia Samorządu Gminnego. Występ 

uświetniły tańce, wierszyki i piosenki. 

W podziękowaniu za owocną współpracę 

Małgorzata Kierepka - Wice Dyrektor  

Przedszkola wręczyła na ręce Burmistrza Gminy 

i Miasta Witkowo Krzysztofa Szkudlarka kwiaty 

i pamiątkowy album z rysunkami wykonanymi 

przez przedszkolaków. Burmistrz serdecznie 

podziękował dzieciom za występ, za pamięć 

o samorządowcach i pracownikach Urzędu. 

Zebranym dzieciom życzył uśmiechu na co 

dzień, spełnienia marzeń oraz dalszej dobrej 

i aktywnej edukacji . Na zakończenie spotkania 

obdarował przedszkolaków słodyczami. 

Burmistrz w czasie wspólnego spotkania, wręczył 

pracownikom Urzędu, wybite z okazji 20-lecia 

Samorządu Gminnego okolicznościowe medale. 

(M.L.)




