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XI Szkolne Biegi Uliczne „Witkowo - 2011”
Wynik to jedno a udział to drugie - pod takim hasłem 2 października br., już po raz jedenasty, odbyły się „Szkolne Biegi
Uliczne Witkowo 2011”, których organizatorami byli: UGiM Witkowo, OKSiR Witkowo oraz uczniowskie kluby sportowe
ze wszystkich szkół z terenu gminy. W słoneczne niedzielne popołudnie, na stadionie miejskim zgromadziło się bardzo
wielu zawodników i gorąco dopingujących kibiców, wśród których najgłośniejszą grupą byli rodzice młodych biegaczy.

Jedenastą edycję Szkolnych Biegów
Ulicznych uroczyście otworzył burmistrz
gminy i miasta Krzysztof Szkudlarek, który
życzył zawodnikom zdobycia jak najlepszych
miejsc oraz podkreślił, że najważniejszy nie
jest osiągnięty wynik, ale sam udział
i propagowanie zdrowego stylu życia.
W biegach wzięli udział: przedszkolacy,
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.
Zawodnicy startowali w grupach wiekowych
począwszy od 5 - latków, a skończywszy na
trzecich klasach gimnazjum. Dystans był

różny dla poszczególnych kategorii
wiekowych - najmłodsi swoje starty
rozpoczynali na bieżni, a starsi zawodnicy na
ulicach wokół stadionu. Najdłuższa trasa
wiodła ulicami: Słoneczną, Powstańców
Wielkopolskich oraz Sportową. Łącznie odbyło
się ponad dwadzieścia startów, w których
wzięło udział 403 uczniów. Dla zdobywców
czołowych lokat przygotowane były medale,
dyplomy oraz sprzęt sportowy wręczane
osobiście przez burmistrza. Szczególnie
najmłodsi zawodnicy cieszyli się z medali,

które z dumą prezentowali. Wśród wszystkich
uczestników rozlosowano szereg nagród
pocieszenia w postaci sprzętu sportoworekreacyjnego; odbyło się także losowanie
nagród głównych, którymi były wspaniałe
rowery ufundowane przez: Urząd Gminy
i Miasta w Witkowie, Gminną Spółdzielnię
„SCh”, Bank Spółdzielczy oraz Spółdzielnie
Kółek Rolniczych w Witkowie.
Wszyscy zawodnicy, wykazali się
zaangażowaniem i sercem do walki, czemu
sprzyjała piękna pogoda. Pojedynki
o najwyższą lokatę toczyły się do ostatnich

metrów, więc emocji nie brakowało. Najlepiej
wiedzą o tym rodzice biegaczy, którzy gorąco
dopingowali swoje pociechy, nie raz biegnąc
razem z nimi cały dystans.
Jedenasta edycja biegów ulicznych była
bardzo udana. Mieszkańcy zebrani
na stadionie świetnie się bawili i w miły sposób
spędzili niedzielne popołudnie. Zawodnicy
mogli być zadowoleni zarówno ze swoich
wyników, jak i z samego udziału w tym
wydarzeniu. Szansę na poprawę swoich lokat
będą mieli już za rok.
(W.D.)

Dodatkowe nagrody ufundowane przez sponsorów losowane wśród wszystkich, którzy ukończyli bieg wygrali:

Maskotka - Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie - wygrał - Aleksander Manuszak - Przedszkole
„Bajka” w Witkowie - Oddział w Kołaczkowie.

Rower - Spółdzielnia Kółek Rolniczych - Gminna
Spółdzielnia „SCh” w Witkowie - klasy IV-VI szkoły podst.wygrał Marek Wiącek - SP Nr 3 w Witkowie.

Rower - Bank Spółdzielczy w Witkowie - klasy I-III
szkoły podst. - wygrał Tomasz Szczerba - SP Nr 2
w Witkowie.

Rower - Urząd Gminy i Miasta w Witkowie - klasy I-III
Gimnazjum - wygrał Alan Białas - Gimnazjum
w Witkowie.
zdjęcia z imprezy na www.witkowo.pl/galeria
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Wizyta delegacji Mołdawskiej
Trzy miesiące temu do Witkowa z wizytą studyjną przybyła delegacja
urzędników gruzińskich, którzy poznawali kulisy realizacji projektów
dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, by następnie skutecznie
wprowadzać zdobytą wiedzę w ich ojczystym kraju. 30 września do Gminy
Witkowo przybyła kolejna delegacja, tym razem pochodząca z Mołdawii.
Członkami delegacji byli uczestnicy projektu „Decentralizacja i Rozwój
Samorządności Terytorialnej. Sprawdzone wzorce dla Republiki Mołdawii”.

Witkowo, po Warszawie i Gnieźnie było
ostatnim przystankiem Mołdawian podczas ich
wizyty w Polsce, którą odbywali w ramach
polsko-mołdawsko- łotewskiego projektu pn.
„Decentralizacja i Rozwój Samorządności
Terytorialnej. Sprawdzone wzorce dla
Republiki Mołdawii”. Projekt ma charakter
pomocy rozwojowej, a finansowany jest ze
środków programu Wschód-Wschód Fundacji
im. Stefana Batorego oraz United Nations
Development Programme.

Urzędnicy mołdawscy w tym miesiącu
odwiedzili Polskę, a w listopadzie wybierają
się na Łotwę. Celem tych wizyt jest
uzupełnienie wiedzy z zakresu decentralizacji
i aktów normatywnych z nią związanych, gdyż
Mołdawia znajduje się obecnie
w zaawansowanym stadium przygotowania
strategii decentralizacji. Obszar, liczba
mieszkańców i liczba rejonów tego kraju jest

bardzo zbliżona do województwa
Wielkopolskiego. Grupa biorąca udział
w projekcie odwiedziła także Witkowo, gdzie
miała okazję poznać wszelkie fakty dotyczące
istoty samorządu terytorialnego w Polsce
i zobaczyć w praktyce jak on funkcjonuje.
Kierownikiem piętnastoosobowej delegacji
mołdawskiej, która przybyła w piątek do
Witkowa był Iurie Tap-przewodniczący
specjalnej Parlamentarnej Komisji ds.
Decentralizacji. W skład grupy biorącej udział

w projekcie weszli również politycy, urzędnicy
oraz samorządowcy zaangażowani w pracę
nad reformą.
Wizyta rozpoczęła się punktualnie
o godzinie 10.00 od spotkania
z przedstawicielami władz samorządowych
gminy Witkowo, podczas której burmistrz
Krzysztof Szkudlarek przedstawił obszerną
prezentację multimedialną. Goście zza granicy

dowiedzieli się wszystkiego o charakterze,
gospodarce, atrakcjach turystycznych i historii
gminy. Na spotkaniu poruszono również
sprawy organizacji usług administracyjnych
i komunalnych, w tym możliwości korzystania
przez mieszkańców z usług on-line
w kontaktach z urzędem, polityki socjalnej
oraz systemu pomocy i opieki społecznej.
Mołdawianie zapoznani zostali także
z zadaniami i pozycją sołectw w gminie.
Dowiedzieli się wszystkiego o funkcji jaką
pełni sołtys, rada sołecka, w jaki sposób
sołectwa są finansowane i jak współpracują
z Radą Miejską i Burmistrzem.

wiejskiej w Mąkownicy rozbudowanej przy
dofinansowaniu z funduszu UE. Następnie
delegacja udała się do Skorzęcina, gdzie miała
okazję zobaczyć rezultaty jednej
z najważniejszych inwestycji realizowanych
przez gminę Witkowo w ostatnim czasie, czyli
projektu pod nazwą: „Zwiększenie
atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo,
poprzez rewitalizację Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie”. Wizytę
gości zza granicy zakończył wspólny obiad,
podczas którego uczestnicy mieli okazję do
dyskusji i podzielenia się wrażeniami z pobytu
w Gminie Witkowo.

Na zakończenie burmistrz przedstawił
informację o projektach zrealizowanych
w gminie Witkowo z dofinansowaniem Unii
Europejskiej. Spotkanie przebiegało w miłej
atmosferze, a goście z Mołdawii chętnie
włączali się do dyskusji i zadawali pytania
dotyczące funkcjonowania gminy.
Po zakończeniu prezentacji uczestnicy
projektu zwiedzili Urząd Gminy i Miasta,
a następnie wraz z przedstawicielami władz
udali się do Gimnazjum w Witkowie, gdzie
zapoznani zostali z funkcjonowaniem
witkowskiego gimnazjum. Kolejnym punktem
wizyty Mołdawian było odwiedzenie świetlicy

Gmina Witkowo była ostatnim
przystankiem podczas wizyty w Polsce
uczestników projektu „Decentralizacja
i Rozwój Samorządności Terytorialnej.
Sprawdzone wzorce dla Republiki Mołdawii”.
Goście z Mołdawii na pewno na długo
zapamiętają miłe chwile spędzone w gościnnej
ziemi witkowskiej, a co ważniejsze zdobytą
tutaj wiedzę i polskie rozwiązania
wykorzystają przy pracy nad reformą
decentralizacyjną w Mołdawii, co wydatnie
wpłynie na poprawę jakości życia,
i standardów demokratycznych w tym kraju.
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Ślubowanie nauczycieli

„Sprzątanie Świata - 2011”

Dnia 20 września 2011r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się
spotkanie z nauczycielami, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego
uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

"Lasy to życie - chrońmy je” to hasło tegorocznej akcji Sprzątania Świata
w Polsce, która odbyła się w dniach 16-18 września. W sposób bardzo aktywny
młodzież z witkowskiego gimnazjum włączyła się do tej akcji, a jednocześnie
w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ.

Awans ten uzyskali: Pani Hanna Pustelnik
i Małgorzata Łączna ze Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Witkowie oraz Pani Anna Brząkowska
z Gimnazjum w Witkowie, którzy powtarzając
za Burmistrzem Krzysztofem Szkudlarkiem
słowa roty złożyli uroczyste ślubowanie
potwierdzając je własnoręcznym podpisem.
Nauczyciele składając ślubowanie
zapewnili, że będą rzetelnie pełnić powinność
nauczyciela wychowawcy i opiekuna

narodowych oraz poszanowania Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
W spotkaniu uczestniczyli również
dyrektor zy placówek oświatowych:
Pan Marian Łukowski, Pan Tomasz Deskowski,
Pani Anna Pawluk, Pani Urszula Potaś, Pan
Zdzisław Bosacki, Pani Ewa Skrzypska oraz zca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Pan
Marian Gadziński i inspektor oświaty Pani
Marzena Polak.

młodzieży, będą dążyć do pełni rozwoju
osobowości ucznia i własnej, będą kształcić
i wychowywać młode pokolenie w duchu
u m i ł o w a n i a O j c z y z n y, t r a d y c j i

Burmistrz pogratulował nauczycielom tego
awansu, życzył dalszych sukcesów w pracy
pedagogicznej oraz kolejnych awansów
zawodowych.
(M.P.)

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie dnia 7 października 2011r.
zostały wywieszone
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE, PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ I NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
W WITKÓWKU I MAŁACHOWIE KĘPYM, PRZEZNACZONYCH
DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE PRZETARGU.
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Uczniowie klas I oraz II wraz z opiekunami
(Irena Borys, Jolanta Chyba, Wacława
Filińska, Tomasz Majchrzak) udali się w sobotę
17 września br. do Skorzęcina, aby
zrealizować główny cel tegorocznej akcji.
Zanim przystąpiono do pracy, każdy uczestnik
otrzymał worek i jednorazowe rękawice, aby
w sposób higieniczny posprzątać po turystach.
Podczas pracy młodzi ekolodzy zebrali 50
worków śmieci. Czego tam nie było?
(telewizor, pampersy, worki foliowe, opony
samochodowe itp.)

pogoda zachęcała do jeszcze dłuższego
pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym.
Udział w tegorocznej akcji był dla naszych
gimnazjalistów lekcją w terenie. Każdy z nas
musi sobie uświadomić, że człowiek jest
częścią przyrody i tak jak wiele innych
organizmów on również wypływa na
środowisko, w którym żyje. Warto dodać, że
worki, rękawiczki oraz autokar na przewóz
„eko-gimnazjalistów” otrzymaliśmy z Urzędu
Gminy i Miasta Witkowo.
Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA ma na celu

Po ciężkiej pracy wszyscy uczestnicy
spotkania w Skorzęcinie udali się na Orlą
Górę, aby przy ognisku skonsumować
samodzielnie upieczoną kiełbaskę. Czas
upływał bardzo szybko, a piękna słoneczna

kształtowanie wśród młodzieży, ich rodzin
oraz znajomych, właściwych nawyków
proekologicznych, które przyniosą pozytywne
efekty w dalszym życiu.
Irena Borys, Tomasz Majchrzak

Podsumowanie Dni Zwierząt w Witkowie
W dniach 4 - 7.10.2011r. w Witkowie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
przy współpracy z Urzędem Gminy i Miasta w Witkowie zbierało dary dla
Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie i Radlinie oraz karmę dla wolno
żyjących kotów przebywających na terenie Witkowa.

Konkurs fotograficzny pt. „Najsympatyczniejszy Pupil w Gminie Witkowo”
zwyciężyła tchórzofretka o imieniu FREDZIA

Dary podzielone zostały pomiędzy dwa
schroniska oraz pięć „kocich gniazd”
na terenie naszego miasta.
Natomiast w Bibliotece Miejskiej
w Witkowie rozstrzygnięto konkurs
fotograficzny pt. „ Najsympatyczniejszy Pupil
w Gminie Witkowo”. Zwyciężyła tchórzofretka
o imieniu FREDZIA i tym samym zdobyła ona

tytuł PUPILA GMINY WITKOWO 2011. Fredzia
ma trzy lata i mieszka u Pani Agnieszki
Szurkowskiej w Witkowie. W nagrodę
otrzymała karmę i żwirek. GRATULUJEMY!
Wszystkim darczyńcom serdecznie
dziękujemy za okazanie zwierzętom serca!

JURY konkursowe ze zwycięską fotografią tchórzofretki FREDZI

Przedszkole Miejskie „Bajka” Powstańców Wielkopolskich 17 Przedszkole Miejskie „Bajka” ul. Jasna 38

Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie

Szkoła Podstawowa nr 3 w Witkowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie

Sklep Zoologiczny
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Działkowcy bawią się!!!

Niecodzienna wizyta w Poznaniu

Dnia 3 września 2011r. o godzinie 16.00 zorganizowany został Dzień
Działkowca Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Ludowego Lotnictwa
Polskiego, który cieszy się coraz większą popularnością.

Na zaproszenie płk w st. spoczynku Stanisława Tomaszkiewicza, prezesa
Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego, delegacja ze Szkoły Podstawowej nr 3
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie w dniu 28 września 2011r. wzięła udział
w I części programu obchodów 90. rocznicy powstania Związku.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni
goście: w zastępstwie Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowo Pani Elżbieta Kiełpińska,
sekretarz Gminy, prezes zaprzyjaźnionego
ogrodu Pan Edmund Rybarczyk oraz chętni
członkowie ogrodów działkowych.

Podczas spotkania wręczono wyróżnienia
dla „Działkowca Roku” za najładniejszą
i najlepiej utrzymaną działkę. Zorganizowano
także konkursy dla najmłodszych oraz
zawody sportowe dla chętnych działkowiczów.
Komisja stwierdzała jednogłośnie, że w tym
roku lepiej wypadły panie. Głównym punktem
programu było pieczenie kiełbasek na ognisku
oraz zabawa taneczna przy wspaniałej

muzyce zespołu „DUO-SAX” z Gniezna.
Podczas uroczystości zaszczyciła nas
gościnnym występem Witkowska Kapela
Podwórkowa, która zabawiła wszystkich
uczestników Dnia Działkowca. Zaproszeni
goście dziękowali za zaproszenie i życzyli

działkowcom w nadchodzącym sezonie
owocnych zbiorów.
I. Piaskowska, M. Glapka

Do Poznania udał się poczet sztandarowy,
pani dyrektor Anna Pawluk oraz uczniowie
klas szóstych z opiekunami. We Mszy św.,
w Archikatedrze Poznańskiej, której
przewodniczył arcybiskup Stanisław Gądecki
uczestniczyli członkowie i sympatycy Związku,
studenci Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej
Wojsk Lądowych w Poznaniu, przedstawiciele
rożnych organizacji, poczty sztandarowe oraz
uczniowie poznańskich szkół ze swoimi

Poznański wyjaśnił, jak należy rozumieć
postawę patriotyzmu związanego
z szacunkiem do ojczyzny. „W naszej tradycji,
wielu Polaków rozumie patriotyzm jako
zbrojną obronę granic czy udział
w powstaniach narodowych. Patriotyzm na co
dzień to przyczynianie się do dobra
s p o ł e c z e ń s t w a w d u c h u p r a w d y,
sprawiedliwości, solidarności i wolności.
To solidne wypełnianie podstawowych

wychowawcami.Rangę uroczystości
podkreślał też udział Orkiestry
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.
„Dziękujemy dzisiaj za to, że możemy
działać wśród ludzi i dla ludzi, z Bogiem i dla
Ojczyzny podejmując służbę zgodnie z naszą
dewizą: Bóg, Honor, Ojczyzna - powiedział
w swoim wystąpieniu, płk St. Tomaszkiewicz.
Z kolei abp St. Gądecki podziękował członkom
Związku za wierne i wytrwałe realizowanie
swoich celów, wśród których szczególnie
ważne jest kultywowanie patriotyzmu
i przekazywanie miłości do ojczyzny kolejnym
młodym pokoleniom. W kazaniu Metropolita

obowiązków obywatelskich, aktywna troska
o honor ojczyzny i dobre imię rodaków”. Nasi
uczniowie zasiedli w prezbiterium katedry
skąd bardzo dokładnie mogli wszystko
obserwować i uczestniczyć we Mszy św. Wielu
było tu pierwszy raz. Po minach widać było,
jakie wrażenie wywarło na nich miejsce
i uroczystość. Po zakończeniu Mszy św. pani
pyrektor i uczniowie złożyli przedstawicielowi
Związku życzenia i wręczyli wiązankę
kwiatów. Udział w takich uroczystościach to
z całą pewnością kształtowanie i pogłębianie
patriotycznych postaw wśród młodego
pokolenia Polaków.
(am)
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Wieczór z Barbarą Kosmowską
W dniu 19 września o godzinie 1700 odbyło się już trzecie i
ostatnie spotkanie organizowane w ramach zadania „Książka
w życiu pomaga”, dofinansowanego z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011r.

Głównym tematem tych spotkań były
uzależnienia. Tym razem do uczestnictwa
zaprosiłyśmy dorosłych czytelników. Gościem
„honorowym” była pani Barbara Kosmowska,
autorka książek dla młodzieży i dorosłych,
laureatka wielu konkursów, m. in. ”Uwierz
w siłę wyobraźni” i „Dziennik Polskiej Bridget
Jones”.

Pani Basia jest sympatyczna, ciepła, pełna
uroku osobistego. Już od pierwszych chwil
spotkania swoją osobowością ujęła przybyłych
czytelników. Na początku opowiedziała
o swoim życiu prywatnym i zawodowym,
później odpowiadała na pytania
zgromadzonych na sali osób, barwnie
wplatając wątki ze swojego życia

i zaobserwowanych zdarzeń.
Zapytana o swój debiut literacki
odpowiedziała, że były to wiersze drukowane
w latach 70-tych w czasopiśmie „ Na przełaj”,
a jej pierwszy utwór wysłała potajemnie do
redakcji mama.
Na pytanie jak po latach ocenia swoją
twórczość wyznała, że do swojej poezji odnosi
się z dużą sympatią, natomiast ma bardzo
krytyczny stosunek do powieści, z których
wiele napisałaby na nowo i to zupełnie inaczej.
Najbardziej zadowolona jest z książek dla
młodzieży, m.in. „Puszka”, „Pozłacana

rybka”, czy ostatnio wydana „Samotni. pl.”.
Zapytana o dalsze losy swoich bohaterów,
stwierdziła, że każda powieść jest zamkniętą
całością i nie planuje ich kontynuacji, jedynym
wyjątkiem jest „Buba”, która ma drugą część
pt. „Buba : sezon ogórkowy”.
Mówiła również o swoich ulubionych
pisarzach i zachęcała uczestników do lektury
ich twórczości.
Spotkanie zakończyło się
podziękowaniem i indywidualnymi
rozmowami z pisarką, przy podpisywaniu
zakupionych książek.
(W.G.)

zabandażowaniu wylosowanej części ciała.
Drużyny klasowe bardzo dobrze wywiązały
się z tych zadań, a śmiechu było przy tym co
nie miara. Wzorowo również wywiązali się
wychowawcy, dla których organizator
przygotował dwie konkurencje. Jedna z nich
polegała na rozwiązaniu rebusów związanych
z naszą małą ojczyzną, a druga na
scharakteryzowaniu w trzech zdaniach swojej
klasy.
Czas podczas pieszej wędrówki upływał
bardzo szybko, a piękna słoneczna pogoda
zachęcała do pobytu na łonie natury. Około
godz. 14 wszyscy cali, zdrowi i trochę
zmęczeni powrócili na boisko szkolne. Tam

nastąpiło podsumowanie całego rajdu,
a organizator wręczył klasom okolicznościowe
dyplomy. Organizatorem rajdu była Grupa
Turystyczna „Siedem” działająca w szkole.
Warto dodać, że pomocą w przygotowaniu
i przeprowadzeniu rajdu służyli starsi
uczniowie (Miłosz Wojdyło) oraz absolwenci,
którzy w czerwcu opuścili mury naszej szkoły
(Angelika Sikora, Tomek Maciejewski, Paweł
Węglorz, Mateusz Wojdyło). Na koniec
sobotniej imprezy opiekun Grupy Turystycznej
„Siedem” podziękował wszystkim za udział
i zaprosił już na kolejny rajd turystyczny.

„Pierwszaki wędrują”
Pod takim hasłem, w sobotę 24 września br. odbył się Pieszy Integracyjny Rajd
Turystyczny. W imprezie tej wzięli udział chętni uczniowie klas I (b, c, d, e, f,)
z witkowskiego gimnazjum oraz wychowawcy-opiekunowie (H. Krych,
W. Filińska, K. Jędrzejczak, T. Majchrzak, J. Chyba, E. Drozdowska).

Każdy z uczestników otr zymał
okolicznościowy znaczek rajdowy oraz słodką
niespodziankę. Trasa pieszej wędrówki wiodła
urokliwymi zakątkami naszej gminy,
a wszyscy uczestnicy przeszli 10 km.
Celem nadrzędnym rajdu turystycznego
była integracja zespołów klasowych oraz
kształcenie umiejętności radzenia sobie
w różnych sytuacjach. Organizator rajdu dla
drużyn przygotował różnorodne konkurencje,

które miały za zadanie realizację
postawionych celów. Młodzi turyści musieli
zmierzyć się z następującymi konkurencjami:
zaprezentować hasło drużyny, zaśpiewać na
dowolną melodię fragment artykułu
z otrzymanej gazety, rozwiązać zadania
związane z logicznym myśleniem,
scharakteryzować za pomocą przymiotników
swojego wychowawcę. Nie zabrakło także
zadania praktycznego, które polegało na
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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
w okresie międzysesyjnym od 28 czerwca 2011 r. do 22 września 2011 r. Informację przedstawiono na X sesji Rady Miejskiej w dniu 23 września 2011r.
§
wspólnie z nauczycielami, byłymi żołnierzami

§
wspólnie z Sołtysami i samorządowcami

naszej gminy uczestniczyliśmy
w Wielkopolskim Pikniku Sołtysów, który
odbył się w Sompolnie.
§
brałem udział w posiedzeniu Rady
Projektowej, w Walnym Zgromadzeniu
Członków Stowarzyszenia „Światowid”
w Łubowie, uczestniczyłem w Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników GARG-u
w Gnieźnie.
§
uczestniczyłem w uroczystej zbiórce z okazji
Święta Lotnictwa, która odbyła się na terenie
33.Bazy Lotnictwa Transportowego
w Powidzu.
§
brałem udział w posiedzeniu Komisji
Rolnictwa poszerzonym o obecność Sołtysów,
Prezesów Kółek Rolniczych oraz służb
i instytucji odpowiedzialnych za zbiór i skup
zbóż w czasie tegorocznych żniw.
§
zorganizowałem naradę z Sołtysami,
Prezesami Kółek Rolniczych,
Przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich
w celu omówienia bieżących spraw oraz spraw
związanych z organizacją Dożynek
Gminnych.
§
zorganizowałem spotkanie z kierownikiem
budowy hali sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 2 i Nr 3, który zapoznał
przewodniczących Komisji Rady Miejskiej ze
stanem realizacji tego zadania.
§
uczestniczyłem w zakończeniu półkolonii
organizowanych przez Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan, w festynie sportoworekreacyjnym zorganizowanym przez
Sołectwo Jaworowo oraz w Festiwalu
Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej, który
odbył się w Gnieźnie.
§
wspólnie z Centrum Usług Medycznych FADO
z Gdyni oraz z Centrum Medycznym
Św. Jerzego w Poznaniu zorganizowano
bezpłatne badania mammograficzne dla
kobiet z przedziału wiekowego 50-69 lat,
z których skorzystały 154 kobiety.

Wojska Polskiego, członkami Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych, Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, członkami Stowarzyszenia
Centrum Kulturalno-Rehabilitacyjnego
„Promyk”, Rodzinnych Ogródków
Działkowych, Księdzem Proboszczem
w kolejną rocznicę wybuchu II wojny
światowej zapalono znicze i złożono wiązanki
kwiatów pod Pomnikiem Powstańców
Wielkopolskich.
§
w 72. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę,
pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich
zapalono znicze i złożono kwiaty.
§
z okazji Dnia Działkowca wziąłem udział
w spotkaniu z członkami Rodzinnych
Ogrodów Działkowych.
§
uczestniczyłem w „Pożegnaniu lata”, które
zorganizowało Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „Promyk” Koło
w Witkowie.
§
na zaproszenie Pani Bettiny Galliant Burmistrz Zbiorczej Gminy Am Dobrock
w dniach 9 - 11.09.2011 r. delegacja
strażaków z naszej gminy gościła
w zaprzyjaźnionej gminie niemieckiej
Am Dobrock. Celem wizyty był udział
w obchodach 85-tej rocznicy powstania
orkiestry strażackiej w miejscowości
Oberndorf. W czasie pobytu delegacja
zwiedziła remizę OSP Neuhaus, remizę
strażacką w bazie lotniczej Nordholz oraz
odbyła rejs okrętem ratowniczym
w Cuxhaven. Uświetnieniem pobytu były
obchody Jubileuszu orkiestry w Oberndorf.
W czasie głównej części uroczystości
Kapelmistrz otrzymał od naszej delegacji
pamiątkowy grawerton. W ostatnim dniu
pobytu delegacja naszej Gminy mogła
zobaczyć ćwiczenia bojowe OSP Cadenberge
w zakresie ratownictwa drogowego.
Na zakończenie pobytu nasi strażacy
uhonorowali naczelników straży wchodzących
w skład gminy Am Dobrock pamiątkowymi
statuetkami.
§
spotkałem się z Przewodniczącymi Komisji
Rady Miejskiej w celu omówienia tematów
sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy.
§
wypracowano projekty uchwał sesję.
§
zapoznano się i przekazano do realizacji
wnioski zgłoszone na posiedzeniach
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
§
20 lipca 2011r. przeprowadzono II przetarg

ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Małachowie
Kępe o łącznej powierzchni 0,0800 ha.
Działki są zabudowane starym budynkiem
gospodarczym o powierzchni użytkowej
106,33 m2, położonym na obu działkach,
w stanie technicznym nadającym się do
rozbiórki. Na przetarg nie wpłacono żadnego

wadium, w związku z czym przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym.
§
przygotowano do sprzedaży na rzecz
najemców lokale mieszkalne, położone
w Witkowie przy ul. Dworcowej 1/8 oraz dwa
lokale w Ruchocinie 25 w budynku
poszkolnym.
§
wydano 10 decyzji zatwierdzających podziały
nieruchomości położonych na terenie gminy
i miasta Witkowo.
§
wydano 3 decyzje dotyczące przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego we własność
nieruchomości położonych w Witkowie.
§
wszczęto dwa postępowania
rozgraniczeniowe nieruchomości położonych
w Witkowie i umorzono postępowanie
rozgraniczeniowe nieruchomości położonej
w Ćwierdzinie w związku z zawartą między
stronami ugodą.
§
w ramach porozumienia o partnerstwie
w realizacji projektu pod nazwą
„Zintegrowany system informacji wizualnej szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie
Gnieźnieńskim” zostały postawione przez
Powiat Gnieźnieński na terenach gminnych
w Witkowie i Skorzęcinie tablice informacyjne
na temat szlaków turystycznych w naszym
regionie.
Z zakresu ochrony środowiska:
§
trwa realizacja zadania polegającego na
likwidacji wyrobów budowlanych
zawierających azbest. Do Urzędu od początku
roku wpłynęły 22 wnioski o sfinansowanie
kosztów demontażu i utylizacji lub tylko
utylizacji materiałów budowlanych
zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta
Witkowo na łączną masę ponad 40 ton.
Koszty demontażu i unieszkodliwiania
azbestu w 2011 roku pokrywane są w 100%
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
oraz budżet powiatu gnieźnieńskiego i budżet
gmin realizujących zadanie. Realizacja
zadania potrwa do końca listopada.
§
na wniosek firmy „WINDBUD” Sp. z o. o.
z siedzibą w Inowrocławiu w dniu
0 3 . 0 8 . 2 0 1 1 r. w y d a n o d e c y z j ę
o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na
budowie dwóch wolnostojących elektrowni
wiatrowych każda o mocy do 2,0 MW wraz
z drogami dojazdowymi, łukami, placami
manewrowymi, zatokami postojowymi
i innymi obiektami infrastruktury technicznej
w miejscowości Małachowo Złych Miejsc.
§
na wniosek Przedsiębiorcy-Kopalnia
Kruszywa Naturalnego z Gniezna w dniu
0 5 . 0 9 . 2 0 1 1 r. w y d a n o d e c y z j ę
o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na
eksploatacji metodą odkrywkową złoża
kruszywa naturalnego w miejscowości
Chłądowo.

§
na wniosek Towarzystwa Opieki nad

Zwierzętami Oddział w Gnieźnie w dniu
28.07.2011r. wydano odmowną decyzję
w sprawie czasowego odebrania zwierząt
właścicielowi gospodarstwa w m. Małachowo
W i e r z b i c z a n y. N a z a w i a d o m i e n i e
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział
w Gnieźnie w dniu 16.08.2011r. wydano
decyzję w sprawie czasowego odebrania psa
właścicielowi nieruchomości w Witkowie.
§
wydano 11 decyzji na usunięcie drzew
z terenu Gminy i Miasta Witkowo, w tym
1 odmowną.
§
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Gnieźnie dostarczono 6 bezpańskich psów
z terenu gminy Witkowo: (Ćwierdzin,
Małachowo Kępe, Mielżyn, Ruchocinek
i Witkowo).
§
wydano 3 pozytywne opinie w sprawie
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
w miejscowościach Czajki i Ćwierdzin.
§
na terenie gminy i miasta Witkowa
zorganizowano w dniu 13.08.2011r. zbiórkę
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, który nieodpłatnie odbiera
firma ELEKTRORECYKLING Bartosz Kubicki
z N o w e g o To m y ś l a . W w y n i k u
przeprowadzonej zbiórki przekazano do
odzysku łącznie ok. 4 tony odpadów zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
§
w dniu 19.08.2011r. zorganizowano
spotkanie w sprawie zagospodarowania
Parku Miejskiego przy ul. Słowackiego
w Witkowie. W spotkaniu udział wzięli
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, radni
z Osiedla, Zar ząd Osiedla Nr 5,
przedstawiciele Wspólnot Mieszkaniowych
sąsiadujących z Parkiem oraz przedstawiciele
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
działający na terenie gminy Witkowo.
§
w miesiącu wrześniu przystąpiono do
opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków
Gminy i Miasta Witkowo oraz Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami.
Opracowanie ewidencji zabytków polega na
wykonaniu kart adresowych zabytków
nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków oraz zabytków znajdujących się
w wojewódzkiej ewidencji zabytków, która
składa się z części fotograficznej i opisowej
zabytku. Wykonawcą zadania jest zespół pod
kierownictwem Pana Włodzimierza Dopierały
z Konina.
§
we wrześniu na potrzeby akcji Sprzątanie
Świata 2011 dokonano zakupu worków na
śmieci i rękawic, które zostały przekazane
wraz z plakatami szkołom na terenie Gminy
Witkowo. Tegoroczna akcja odbyła się
w dniach 16 - 18 września.
Ze spraw dot. oświaty:
§
uczestniczyliśmy w uroczystościach z okazji

rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012
w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie
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w Zespole Szkolno-Pr zedszkolnym
w Mielżynie oraz w Szkole Podstawowej Nr 2
w Witkowie.
§
przyjęto wnioski o przyznanie pomocy
materialnej w formie stypendium szkolnego.
§
przeprowadzono postępowanie
egzaminacyjne na stopień awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego.
Awans otrzymali: Pani Hanna Pustelnik, Pani
Małgorzata Łączna oraz Pani Anna
Brząkowska, a w dniu 20 września br. ww.
nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie.
§
odbyłem naradę z dyrektorami placówek
oświatowych podczas, której omówiono
sprawy związane z organizacją roku
szkolnego 2011/2012 oraz sprawy związane
z dowozem uczniów do szkół.
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
§
zorganizowano kolonie profilaktyczne dla 85
uczniów. W tym roku kolonie odbyły się
w Skorzęcinie i Poroninie. Ogólny koszt
kolonii to kwota 47.675,00 zł.
§
dofinansowano wypoczynek letni - półkolonie
organizowane przez Stowarzyszenie
„Młodych Wielkopolan” dla 120 dzieci
i UKS „Błysk” przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych wspólnie
z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Społeczno
-Kulturalnym „Razem z Marysina” dla 45
dzieci. Ogólna kwota dofinansowania to
13.700,00 zł.
§
przeprowadzono 2 kontrole punktów
handlowo-gastronomicznych na terenie OW
w Skorzęcinie pod względem prowadzenia
nielegalnej sprzedaży alkoholu.
§
podsumowano I etap XI ogólnopolskiej akcji
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” , w ramach akcji
przeprowadzono 6 konkursów, w których 5
uczniów z placówek oświatowych naszej
gminy otrzymało od organizatorów
pamiątkowe dyplomy i gry komputerowe.
§
dofinansowano udział 6 osobom
uzależnionym w XXV Ogólnopolskim
Jesiennym Rajdzie Abstynentów „Klonowy
Liść”.
§
dofinansowano udział 2 osób w Maratonie
Terapeutycznym osób uzależnionych
i współuzależnionych.

Z imprez kulturalno-sportoworekracyjnych:
§
zorganizowano Dożynki Gminne, które
odbyły się 28 sierpnia br. na placu targowym.
§
wspólnie z radnymi Rady Miejskiej
uczestniczyliśmy w Dożynkach Wiejskich
w Małachowie Złych Miejsc, w Gorzykowie,
w Mąkownicy oraz w Mielżynie. Ponadto mój
Zastępca uczestniczył w Dożynkach
Powiatowo-Gminnych w Trzemesznie.
§
zorganizowano i dofinansowano
I Turniej Plażowej Piłki Siatkowej, który
odbył się na Boisku Wielofunkcyjnym

„ORLIK” w Witkowie.
§
w dniach 8 i 9 września zorganizowano dwa
Turnieje dla szkół podstawowych
i gimnazjalnych w ramach II Turnieju Orlika
o Puchar Premiera Donalda Tuska, w których
wzięło udział 8 drużyn, a w dniu 14 września
byliśmy organizatorem Finału Rejonowego
ww. Turnieju, w którym startowały
reprezentacje gmin: Wągrowiec, Mieleszyn,
Gniezno i Witkowo.
§
dofinansowano częściowe koszty pobytu 15
zawodników oraz opiekuna na obozie
sportowym w Międzyzdrojach.
§
dofinansowano Turniej Tenisa Ziemnego,
który odbył się na terenie OW w Skorzęcinie.
§
w dniu 2 października br. na Stadionie
Miejskim w Witkowie odbyły się XI Szkolne
Biegi Uliczne dla Oddziałów Przedszkolnych ,
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo,
poprzez rewitalizację Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap”.
Wykonawcą tego zadania jest
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
PRODUKCYJNO - HANDLOWE „HENBUD”
z Kłecka za kwotę 4 593 804,47 zł brutto.

W ramach współpracy samorządu
gminnego z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy i miasta
dofinansowano między innymi:

sportowego ze sztucznej nawierzchni
wraz z remontem świetlicy wiejskiej
w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy
i zagospodarowanie terenu w miejscowości
Jaworowo”. Planowany termin realizacji tego
Projektu przypada na lata 2011-2012.
Wykonawcą tego zadania jest spółka
„HEMET” z Zielonej Góry za kwotę
699 615,81 zł brutto.
§
rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na
realizację Projektu pt.: „Urządzenie boiska
sportowego ze sztucznej nawierzchni
w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz
z wyposażeniem oraz zagospodarowanie
terenu w miejscowościach: Malenin,
Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo
Witkowskie”. Planowany termin realizacji
tego projektu przypada na lata 2011-2012.
Wykonawcą tego zadania jest spółka
„HEMET” z Zielonej Góry za kwotę
657 148,44 zł brutto.

§
XI Mistrzostwa Wielkopolski w Plażowej Piłce

Nożnej, które odbyły się w dniach 20-21
sierpnia na terenie OW w Skorzęcinie.
§
wyjazd członków Stowarzyszenia Centrum
Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Promyk” na
imprezy integracyjne do Skorzęcina.
§
na II półrocze 2011 r. przyznano dodatkowe
godziny w ramach Uczniowskich Klubów
Sportowych na działalność sekcji sportowych
w ramach upowszechniania kultury fizycznej
dzieci i młodzieży na terenie gminy i miasta
Witkowo.
§
dofinansowano wyjazd zespołu tanecznego
„Mielżyniacy” na „Spotkania z Folklorem”
w Słupcy.
Ze spraw dot. Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie:
§
od 10 czerwca br. rozpoczęło się pobieranie
opłat za wstęp do Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie. W związku z tym zatrudniłem
15 osób na umowę zlecenie przy obsłudze
wstępu. Za wstęp na teren OW w Skorzęcinie
do Gminy wpłynęła kwota 416.536,34 zł.
Na wynagrodzenia obsługi wstępu
wydatkowano kwotę 46.145,13 zł.
§
przeprowadzono modernizację monitoringu
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
Modernizacja polegała na uzupełnieniu
i wymianie 15 kamer. Koszt przedsięwzięcia
to kwota netto 14.634,15 zł.
§
podpisałem umowę z Firmą Ochroniarską
„Dozór”, na pełnienie dyżurów
ochroniarskich na bramie wstępu do OW
w Skorzęcinie. Koszt ochrony, to kwota
15.360,00 zł.
Z zakresu inwestycji:
Inwestycje w trakcie realizacji:
§
trwa realizacja Projektu „Zwiększenie

Skorzęcin

Malenin
§
rozpoczęła się rzeczowa realizacja Projektu

§
trwa realizacja Projektu pt.: „Budowa

świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont
świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem
terenu w miejscowościach: Gorzykowo
i Mąkownica”. Całkowita wartość Projektu to
kwota 842 934,98 zł. Celem operacji jest
stworzenie mieszkańcom dobrych warunków
do spędzania wolnego czasu oraz poprawa
estetyki wsi. Zakończenie zadania przypada
na październik 2011 roku.

pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami i przepompowniami
w miejscowości Dębina etap I, gm. Witkowo”.
Po zakończonych procedurach przetargowych
całkowita wartość Projektu wynosi
762 870,55 zł. Wykonawcą jest
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„WODKAN” z Gniezna za kwotę
747 984,75 zł brutto.
Inwestycje zakończone:
§
zakończono realizację Projektu „Budowa
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
i przepompowniami w miejscowościach:
Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo,

Kołaczkowo
§
rozstrzygnięto przetarg nieograniczony

na realizację Projektu pt.: „Urządzenie boiska
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Małachowo Kępe”. Wykonawcą był Zakład
Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych „POLGAR” Polus i Garnetz Spółka Jawna
z Wągrowca.
§
zakończono realizację Projektu pt. „Świetlica
i plac zabaw miejscem spotkań i integracji
mieszkańców sołectwa Wiekowo”
zrealizowanego w ramach Konkursu
„Pięknieje wielkopolska wieś”, ogłoszonego
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Inwestycja obejmowała zakup urządzeń
zabawowych, zagospodarowanie terenu
wokół budynku świetlicy, poprzez urządzenie
terenów zielonych oraz doposażenie świetlicy
wiejskiej. Całkowita wartość zadania to kwota
66 245,03 zł. Dofinansowanie stanowi 80%
wartości inwestycji nie więcej jednak niż 40
000,00 zł.

Złożone wnioski o przyznanie pomocy:
§
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Wielkopolskiego trwa ocena
formalna Projektu pt.: „Świetlica i plac zabaw
miejscem spotkań i integracji mieszkańców
sołectwa Chłądowo” w ramach drugiego
Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,
ogłoszonego przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego. Projekt obejmuje
wykonanie następującego zakres prac:
doposażenie placu zabaw dla dzieci,
zagospodarowanie terenu wokół budynku
świetlicy, doposażenie świetlicy wiejskiej oraz
modernizację istniejącego boiska
sportowego, poprzez zakup bramek
z siatkami, piłkochwytów oraz ławek
parkowych. Planowana inwestycja przyczyni
się do poprawy jakości usług świadczonych na
rzecz środowiska wiejskiego, szczególnie
dzieci i młodzieży oraz wpłynie na poprawę
estetyki wsi, stworzenie możliwości spędzania
wolnego czasu przez mieszkańców oraz
rozwój infrastruktury rekreacyjnowypoczynkowej na terenie wsi. Całkowita
wartość Projektu to kwota 76 000,00 zł.
Kwota dofinansowania stanowi 80% wartości
zadania nie więcej jednak niż 40 000,00 zł.

§
Projekt pt.: „Turystyczne i przyrodniczo -

krajobrazowe walory Gminy Witkowo
w obiektywie”. dotyczy realizacji filmu
promującego Gminę Witkowo. Na jego
realizację w miesiącu czerwcu 2011r.
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Światowid w Łubowie
złożyłem wniosek o przyznanie pomocy.
Po zakończeniu oceny złożonych wniosków
przez Radę Projektową Projekt został
rekomendowany do dofinansowania. Obecnie
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego trwa ocena
formalna Projektu. Termin realizacji zadania
obejmuje lata 2011-2012. Całkowita wartość
Projektu według kosztorysu inwestorskiego to
kwota 37 758,00 zł, w tym kwota
dofinansowania w wysokości 20 000,00 zł.
§
Projekt pt.: „Świetlica - centrum życia
społecznego, kulturalnego i zabawy
mieszkańców sołectw: Ćwierdzin, Folwark,
Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko”
dotyczy remontu świetlic wiejskich
i urządzenia placów zabaw dla dzieci
w poszczególnych miejscowościach. Na jego
realizację w miesiącu czerwcu 2011r.
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Światowid w Łubowie
złożyłem wniosek o przyznanie pomocy.
Po zakończeniu oceny złożonych wniosków
przez Radę Projektową, Projekt został
rekomendowany do dofinansowania. Obecnie
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego trwa ocena
formalna wniosku. Termin realizacji zadania
obejmuje lata 2011-2012. Całkowita wartość
Projektu według kosztorysu inwestorskiego to
kwota 354 554,06 zł, kwota dofinansowania
oscyluje na poziomie 132 857,00 zł. Celem
operacji jest stworzenie warunków do
spędzania wolnego czasu przez mieszkańców
miejscowości oraz ich integracji poprzez
remont świetlic wiejskich, zagospodarowanie
otoczenia oraz budowę placów zabaw.
§
ogłoszono przetarg nieograniczony na
wykonanie zadania pn.: Budowa placu zabaw
w ramach programu RADOSNA SZKOŁA.
Otwarcie ofert miało miejsce w dniu
15.09.2011r. W ramach przetargu złożono
5 ofert. Wybrano ofertę firmy SUN+
z Kobylnicy za kwotę 184 262,00zł. Projekt
jest współfinansowany w ramach realizacji
Rządowego programu wspierania w latach
2009-2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki w klasach I-III
szkół podstawowych i ogólnokształcących
szkół muzycznych I stopnia „Radosna
szkoła”.
Z zakresu inwestycji realizowanych
ze środków własnych:
§
ogłoszono przetarg nieograniczony na
wybudowanie kotłowni w Szkole Podstawowej

nr 2 przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie na
potrzeby hali sportowej. W ramach zadania
należy wykonać kotłownię gazową, w której
zamontowane zostaną dwa kotły gazowe
kondensacyjne o zamkniętej komorze
spalania, sterowane regulatorem
pogodowym, jeden o mocy 350 kW (C.O.),
drugi - 80 kW (c.w.u.) oraz niezbędna
instalacja i kominy.
§
dobiegają końca prace przy budowie hali
sportowej wraz z hollem wejściowym
w Witkowie. Wykonawcą jest
przedsiębiorstwo „Anbud" Firma RemontowoBudowlana z Witkowa, za kwotę
7.421.664,95 zł brutto.

§
wykonano przebudowę dróg w Ruchocinie

i w Wiekowie oraz ulicy Jasnej w Witkowie.
Wykonawcą był Zakład DrogowoTransportowy z Nekli za kwotę 620.464,82zł
brutto.

§
Podpisano umowy na dowozy dzieci do szkół:

z Firmą Autobusowe Usługi Przewozowe
„JAH” Janusz Mroziński z Mielżyna oraz ze
spółką Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.,
w Gnieźnie.
Dokonano zapytania ofertowego na:
§
sprawowanie nadzoru inwestorskiego

dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami
i przepompowniami w miejscowości Dębina
etap I” w ramach działania 321 „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013. Nadzór nad zadaniem zlecono Panu
Sławomirowi Lebicy, prowadzącemu
przedsiębiorstwo WODMAX ze Słupcy,
§
na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków
w formie kart adresowych zabytków
nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków i kart adresowych zabytków
nieruchomych znajdujących się
w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz
opracowanie Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami. Zadanie to zlecono Panu
Włodzimierzowi Dopierale z Konina.
§
na wykonanie lokalnej diagnozy problemów
uzależnień i innych problemów społecznych
dla Gminy i Miasta Witkowo. Zadanie to
zlecono Panu Krzysztofowi Golczewskiemu,
prowadzącemu STUDIO DIAGNOZY
I PROFILAKTYKI z Krakowa.
§
podpisano umowę z p. Adamem
Chmielewskim prowadzącym Biuro Usługowo
Handlowe w miejscowości Róża na pełnienie
nadzoru nad realizacją projektów:
- „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej
nawierzchni wraz z remontem świetlicy
wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie
świetlicy i zagospodarowanie terenu
w miejscowości Jaworowo” w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.
- „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej
nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic
wiejskich wraz z wyposażeniem oraz
zagospodarowanie terenu w miejscowościach:
Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo
Witkowskie” w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Inne ważniejsze prace i dostawy:
§
wykoszono boiska sportowe w Małachowie

Złych Miejsc, Mielżynie, Jaworowie,
Kołaczkowie i Chłądowie oraz pobocza dróg
gminnych. Wykonawcą była Spółdzielnia
Kółek Rolniczych z Witkowa oraz Pan Roman
Wendland z Sokołowa.
§
wykonano przyłącze wodociągowe do
świetlicy w Kołaczkowie oraz próg
zwalniający w Witkowie na ul. Sosnowej.
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Wykonawcą był ZGK z Witkowa.
§
wykonano 9 blokad na ciągach pieszo -

jezdnych na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Wykonawcą
był ZGK z Witkowa.
§
przeniesiono centrum monitoringu Gminy
i Miasta Witkowo z budynku Sali Historii do
budynku ZGK. Wykonawcą był Pan Pietrzak
z Gniezna.
§
Wykonano z kostki brukowej ul. Wojska
Polskiego. Wykonawcą był ZGK w Witkowie
za kwotę 51 024,29zł.

Pierwszy Jesienny Turniej Klas III w Piłce Nożnej zgromadził na witkowskim Orliku wielu gimnazjalistów.
Ciężko jest z reguły wyciągnąć w sobotni poranek młodych chłopaków z łóżka. Jednak, kiedy jest mowa o piłce nożnej,
klasowej rywalizacji, a do tego za oknem piękna pogoda nie ma wyjścia, trzeba wstać.

Gorzykowo

Trzydziestu uczniów gimnazjum wzięło
udział w pierwszym tego typu turnieju. W
rywalizacji wzięły udział klasy: III B, III C, III D,
III E i III F. Mecze rozgrywano w systemie
każdy z każdym. Po zaciętej, wyrównanej
rywalizacji wyłoniono zwycięzcę. Została nim

reprezentacja klasy III F. Zwycięzcy zdobyli 10
punktów. Tyle samo punktów zdobyła klasa III
E, ale miała gorszy bilans bramkowy. Trzecia
lokata przypadła klasie III D. Skład
zwycięzców: Michał Marszałek, Jan Szreder,
Mateusz Zgoda, Aron Szelejewski, Filip
Głowinkowski. Klasa III E zagrała w składzie:

Hubert Mielcarek, Dawid Nowaczyk, Adrian
Gasiecki, Daniel Michalski i Maciej Woźniak.
Królem strzelców imprezy został Dawid
Nowaczyk z III E, strzelec ośmiu bramek.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
a najlepszy strzelec słodki upominek.
(K.Ch.)

Bieg Lechitów
Już po raz 34. rozegrano w Gnieźnie Bieg Lechitów. W rywalizacji młodzieżowej
oraz seniorskiej nie zabrakło sportowców reprezentujących Witkowo.
§
zakupiono znaki z nazwami ulic: Dworcowa,

Polna, Park Kościuszki oraz tabliczki „zakaz
wprowadzania psów”. Dostawcą była spółka
UTAL z Gruszczyna.
§
zakupiono urządzenia zabawowe na place
zabaw przy ul. Gnieźnieńskiej i Łąkowej
w Witkowie. Dostawcą było przedsiębiorstwo
SUN+ z Gruszczyna.

§
wykonano usługę polegającą na

sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem przebudowa dróg w Ruchocinie
i Wiekowie oraz ul. Jasnej w Witkowie.
Wykonawca był Pan Andrzej Madaj ze Słupcy.
§
wykonano ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej
w Strzyżewie Witkowskim. Wykonawcą był
Pan Ryszard Augustyniak ze Słupcy.
§
wykonano demontaż i montaż obrynnowania
oraz rur spustowych na budynku świetlicy
wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim.
Wykonawcą był Pan Grzegorz Wojtkowiak
z Witkowa.

Na gnieźnieńskim rynku najpierw biegli
uczniowie szkół podstawowych, a następnie
gimnazjaliści i reprezentanci szkół
ponadgimnazjalnych. Z dobrej strony
pokazali się mieszkańcy naszego miasta.
W kategorii dziewcząt z rocznika 2003 i 2004
drugie miejsce zajęła Amelia Nowak ze SP Nr 3
w Witkowie. Wśród gimnazjalistów trzeci był
Jakub Łysiak z Witkowa. Martyna Galant
reprezentująca ZSP w Witkowie była najlepsza
wśród dziewcząt szkół średnich. Trzecia była

uczennica III LO w Gnieźnie, mieszkanka
gminy Witkowo Katarzyna Kiestrzyńska.
Po biegach indywidualnych rozegrano bieg
sztafetowy. W rywalizacji brało udział pięciu
chłopców i pięć dziewczyn. Szkoła Podstawowa
Nr 2 zajęła trzecie miejsce w biegu
sztafetowym. Gimnazjum w Witkowie było
ponownie najlepsze w sztafecie, w kategorii
szkół gimnazjalnych. II LO i I LO w Gnieźnie
zajęły czołowe lokaty w biegu sztafetowym
w swojej kategorii. W składzie jednej, jak

Krzysztof Szkudlarek
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i drugiej ekipy znajdowali się także
mieszkańcy Witkowa. Sporo przedstawicieli
Witkowa wystartowało w biegu głównym,
który był także Mistrzostwami Polski Lekarzy.
Na trasie 21 kilometrów zjawiło się 740
biegaczy, w tym Witkowianie. W kategorii K30
ósma z czasem 01: 51: 22 była mieszkanka
Witkowa Wioletta Sobczyk, która
reprezentowała Velux Gniezno. W kategorii
M30, 63 miejsce zajął Rafał Rudnicki
z Witkowa. Reprezentant 1 RWT SP uzyskał
czas 01:41:39. 208 lokatę w tej samej grupie
zajął Marcin Leśny z Witkowa, który wystąpił
w barwach Altom Gniezno. Czas biegu
to 02:11:49. W kategorii M50 11 miejsce zajął
Paweł Piniarski, nauczyciel w.f. z Witkowa
z czasem 01: 35: 16. Był on najlepszym wśród
reprezentantów Witkowa. W ogólnej
klasyfikacji zajął 93 miejsce. Hilary Jasiński
z Witkowa był 46 w klasyfikacji M50. Uzyskał
czas 01:51:34. Jacek Szwed z Witkowa, był
w tej samej kategorii sklasyfikowany na 63
pozycji. Czas jego biegu wyniósł 01:55:38.
Jerzy Kalicki był piąty w kategorii M60.
Mieszkaniec naszego miasta uzyskał czas
01:38:17. Mateusz Mursztyn w kat. M 20 był
109. Zwycięzcą biegu został Tomasz
Szymański z Węglińca. Zawodnik MKS Aurum
Kobud Złotoryja przebiegł dystans 21
kilometrów w czasie 01:11:49. Najlepsza
wśród pań była Moser Hadas, studentka
z Poznania. Miała czas 01:24:15.
(K.Ch.)
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Promyk zawsze razem
Zarząd Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalnego „Promyk”
Gniezno - oddział w Witkowie organizuje dla członków jednodniowe wyjazdy
i spotkania.
Nie zawsze jednak planowane wycieczki
dochodzą do skutku, a główną przyczyną jest
zbyt mała liczba chętnych. W ostatnim czasie
zorganizowany został wyjazd na lotnisko,
a następnie do Rogowa do Parku Jurajskiego.
Chętne osoby bawiły się w Trzemesznie na
powitaniu lata, impreza ta została
zorganizowana przez Centrum „Promyk”
Gniezno. Witkowscy członkowie wzięli udział
w zawodach sportowych gdzie zajęli III
miejsce. W sierpniu Promyk wyjechał do
Ciechocinka, natomiast 10. 09. 2011r. brał
udział w pożegnaniu lata, na które zaproszeni
zostali Pan Krzysztof Szkudlarek Burmistrz
Gminy i Miasta w Witkowie, Pan Tadeusz
Tomaszewski Poseł na Sejm RP, Pan Telesfor
Gościniak Radny Powiatu Gnieźnieńskiego
oraz członkowie Związku ERiI z Wrześni. Przy

wspaniałej oprawie muzycznej Panów
Graczyków z Powidza, śpiewie i tańcu, chociaż
na chwilę każdy mógł zapomnieć o tym,
co boli. Rodzinna, miła zabawa zakończyła się
o godzinie 20.00, każde takie spotkanie
kończy się słowami dziękujemy i do
zobaczenia. Stowarzyszenie Promyk miało
także przyjemność po raz kolejny uczestniczyć
w Turnieju Rodzin „Sprawni Inaczej”
organizowanym przez Młodych Wielkopolan.
Udział w turnieju wzięło 30 osób. Obecnie
zarząd przygotowuje materiały
i sprawozdania na zebranie sprawozdawczowyborcze, które odbędzie się 21.10.2011r.
o godz. 14.00 w byłym Kasynie Wojskowym
w Witkowie. Już dzisiaj zapraszamy członków
oddziału do wzięcia udziału w zebraniu.
Izabela Piaskowska

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Witkowo zaprasza wszystkich
zainteresowanych
na spotkanie autorskie
z Panem Jarosławem Kretem,

Z życia Szkoły
Podstawowej w Gorzykowie

Pomagamy innym od 1 września.
My, wolontariusze to hasło konkursu,
do którego przystąpili uczniowie klasy II i III
wraz z wychowawcą - p. E. Popek. Dzieci
segregują śmieci do ustawionych w klasie
pojemników, wzięły udział w akcji
Sprzątanie Świata, pomagają osobom
niepełnosprawnym, koledze w klasie oraz
zbierają plastikowe nakrętki na zakup
wózków dla koleżanek ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Witkowie. Gromadzą także w klasie
pluszaki na WOŚP oraz rozpoczęły
dokarmianie ptaków.
W dniu 16 września uczniowie tutejszej
szkoły kolejny raz wzięli udział
w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata.
Dzieci, wyposażone w worki i rękawice,
sprzątały wyznaczone wcześniej przez
nauczycieli tereny. Wszystkie klasy wywiązały
się z powierzonego zadania. Zajęcia stanowiły
dla dzieci zarówno naukę jak i zabawę.

Spotkanie odbędzie się
w Sali BUDYNKU OŚWIATOWEGO
(nad Biblioteką) I piętro
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a
w dniu 18 października o godzinie 1700.
Na koniec spotkania będzie możliwość
zakupienia książek
zaproszonego gościa w cenie 30 zł.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniach 20 i 21 września 2011r. zostały wywieszone
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE I MIEŚCIE WITKOWO,
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.
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19 września uczniowie kl. II oraz III
uczestniczyli w spotkaniu z pisarzem
Grzegorzem Kasdepke. Dzieci przygotowały
się do uczestnictwa poprzez codzienne
czytanie zbioru zasad z książeczki BON czy
TON, wykonanie wystawki oraz
przygotowanie upominku dla autora.

23 września uczniowie powitali Panią
Jesień uczestnicząc w zawodach sportowych,
zręcznościowych oraz w konkursie
plastycznym. Młodsze dzieci z kl. 0 - I
malowały portret Pyrka, a starsze
rywalizowały w różnych konkurencjach. W II
części jesiennego świętowania Samorząd
Uczniowski zorganizował dla chłopców
i panów zabawy w związku ze zbliżającym się
Dniem Chłopca. Uczniowie rozwiązywali
zadania, a panowie - nauczyciele ubijali pianę
z białek i rzucali do celu. Wszyscy zostali
nagrodzeni upominkami przygotowanymi
pr zez Samor ząd Uczniowski wraz
z opiekunem - p.R.Bagrowską oraz dzieci z kl.
II i III z wychowawcą - p.E.Popek. Po części
sportowej cała brać szkolna udała się na
ognisko i do wiejskiego kramiku, gdzie
częstowano gzikiem z ziemniakami
w mundurkach.
2 października uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w XI Szkolnych Biegach Ulicznych
Witkowo - 2011, które miały miejsce na
Stadionie Miejskim w Witkowie. Dominik
Białas - uczeń kl. V - pokonał swoich rywali
i zajął I miejsce, a jego kolega - Norbert Białas
(kl.V) - ulokował się na miejscu V.
Gratulujemy!
Małgorzata Frąckowiak

Z prac Rady Miejskiej
W piątek 23 września br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta Witkowo odbyła
się dziesiąta sesja Rady Miejskiej. Jednym z tematów piątkowych obrad było
podsumowanie przebiegu sezonu letniego w Ośrodku Wypoczynkowym
w Skorzęcinie, którego dokonali: dyrektor OKSIR- u oraz Komendant
Komisariatu Policji w Witkowie.

Obrady rozpoczęły się tradycyjnie od zapytań
i interpelacji. Radny Łukasz Grabowski
zapytał o sytuację Szkoły Podstawowej nr 2
pod kątem działań związanych z jej
likwidacją. Henryk Mucha podziękował
burmistrzowi za wykonanie wyjazdu
z ul. Wojska Polskiego na ul. Czerniejewską.
Obecni na sesji sołtysi i przewodniczący
zarządów osiedli wyrazili swoją wdzięczność
za prace, jakie w ostatnim czasie zostały
wykonane w sołectwach i na osiedlach. Zgłosili
potrzeby napraw, ustawienia tablic
informacyjnych z numerami dojazdowymi do
posesji. W odpowiedzi na interpretacje
Łukasza Grabowskiego burmistrz Krzysztof
Szkudlarek poinformował, że działania
przekształcające szkoły numer 2 i 3 w jeden
organ są przeprowadzane zgodnie z przyjętą
wcześniej uchwałą. Rodzicie i pracownicy będą
o wszystkim informowani podczas zebrań
z przedstawicielami władz samorządowych.
Wykonane zostaną również tablice dojazdowe
informujące o numerach posesji w Małachowie
Szemborowice.
Następnie burmistrz przedstawił
informację o swojej działalności w okresie
międzysesyjnym, na którą składały się m.in.:
organizacja spotkań z sołtysami
i przedstawicielami organizacji
pozarządowych, działania z zakresu obrotu
nieruchomościami i ochrony środowiska.
Burmistrz poruszył także sprawy dotyczące
oświaty, rozwiązywania problemów
alkoholowych, imprez kulturalno- sportoworekreacyjnych oraz wyczerpująco przedstawił

inwestycje, które są właśnie w trakcie
realizacji, jak i te zakończone.
Kolejnym punktem obrad było
podsumowanie przebiegu sezonu letniego
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie,
którego dokonali dyrektor OKSiR-u Stanisław Rajkowski oraz Komendant
Komisariatu Policji w Witkowie - Jan Rabiej.
Jako pierwszy głos zabrał Stanisław
Rajkowski, który przedstawił jak przebiegał
sezon pod względem bezpieczeństwa
i realizacji wydar zeń sportowych
i rekreacyjnych. Realizacja działań z zakresu
bezpieczeństwa w Ośrodku polegała na
patrolach policji oraz ciągłym monitorowaniu
dróg dojazdowych. W działaniach tych
uczestniczyli w największej mierze policjanci z
Witkowa oraz z Gniezna. Uważam, że przy
braku sezonowego posterunku należy
zwiększać stan osobowy policjantów,
a sytuacja ta dotyczy szczególnie weekendów.
Dokonując oceny ochrony zatrudnionej na ten
sezon, uważam, że pokazała ona skuteczne
działania i to, że w Ośrodku nie ma miejsca na
zachowania aspołeczne. Miniony sezon należy
uznać za jeden z bezpieczniejszych,
co pokazują statystyki policji. Turyści przez
cały sezon byli objęci opieką medyczną oraz
ratowniczą na kąpielisku, gdzie w tym sezonie
nie zanotowano żadnych poważniejszych
wypadków. Realizacja imprez kulturalnych
była możliwa głównie dzięki wsparciu
samorządu, który pozyskał dla Ośrodka
profesjonalną estradę, na której w czasie
trwania sezonu zorganizowaliśmy kilkanaście

koncertów plenerowych oraz przeglądy
i warsztaty dla młodych wokalistów.
Na szczególne podkreślenie zasługują
wysokie oceny turystów, którzy doceniali
przeprowadzoną w Ośrodku rewitalizację
i chętnie korzystali z nowych boisk oraz
placów zabaw - mówił Stanisław Rajkowski.
Następnie na temat bezpieczeństwa
w Skorzęcinie podczas sezonu letniego
wypowiedział się komendant witkowskiego
komisariatu - Jan Rabiej. Przytoczył on liczne
statystyki pokazujące, że miniony sezon był
jednym z najbezpieczniejszych na przestrzeni
ostatnich lat. W okresie od 1. 05 do 15. 09
organizowane były wielokrotnie działania
prewencyjne mające na celu ograniczenie
szeroko rozumianej przestępczości pospolitej i
zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, do których kierowane były
dodatkowo siły i środki będące w dyspozycji
Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie.
W analizowanym okresie odnotowaliśmy
szesnaście osób pokrzywdzonych
przestępstwem. W porównaniu z rokiem
ubiegłym statystyki wyglądają naprawdę
przyzwoicie. Jeżeli chodzi o kradzież mienia

kierujących pojazdami, natomiast zmalała
liczba innych przestępstw, a w szczególności
włamań i kradzieży. Dużą rolę w zapewnieniu
bezpieczeństwa odegrali także policjanci
z Poznania, którzy przybywali na teren
Ośrodka wraz z psami. Wynik, jaki
osiągnęliśmy w tym roku w Skorzęcinie jest
dobry jak na możliwości, którymi
dysponujemy mówił Jan Rabiej.
Po pr zedstawieniu sprawozdań
dotyczących Skorzęcina do swojej pracy
przystąpili radni. Zatwierdzili oni szereg
uchwał, które dotyczyły m.in.: zmiany
Regulaminu Targowiska Miejskiego w kwestii
zakazu przenoszenia rezerwacji na inne
osoby, wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej
w Witkowie na rzecz skarbu państwa za cenę
niższą od wartości rynkowej oraz
ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy i Miasta Witkowo. Radni dokonali także
wyboru ławnika sądowego na kadencję 20122015, którym został Jan Orchowski oraz
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
i budżecie gminy i miasta na 2011 r.

to w ubiegłym roku odnotowaliśmy 14 takich
przypadków, a w tym tylko 6, podobnie rzecz
ma się z kradzieżą samochodów, gdyż
w zeszłym roku były 3 takie przypadki,
a w tym 1. Odnotowaliśmy także jedną
kradzież z włamaniem, zatrzymaliśmy 15
nietrzeźwych kierujących, 2 osoby
posiadające narkotyki, jeden przypadek
uszkodzenia ciała, jeden udział w bójce i 76
wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu
i porządkowi w ruchu drogowym.
W porównaniu z latami ubiegłymi znacząco
wzrosła liczba zatrzymanych nietrzeźwych

Na zakończenie zatwierdzono także
opinię o celowości budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w 2012r.
w ramach prac związanych z ochroną,
rekultywacją i poprawą jakości gruntów
rolnych. Przewodniczący Rady MiejskiejBogusław Mołodecki poinformował również,
że w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego opublikowany został statut
gminy Witkowo i tym samym wszedł on
w życie.
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BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonych w Małachowie Kępym, gmina Witkowo
Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości, stanowiące działki oznaczone geodezyjnie
nr 68 i 69 o łącznej powierzchni 0,0800 ha, zapisane w Księgach Wieczystych KW nr 22610
i 22609. Działki są zabudowane starym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej
106,33 m2, położonym na obu działkach, w stanie technicznym nadającym się do rozbiórki.
Działki posiadają regularny kształt, położone są przy drodze gruntowej. Teren nie jest
uzbrojony. Woda i prąd w zasięgu działki.

Nieruchomości nie posiadają opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego,
w ewidencji gruntów i budynków jest to teren oznaczony symbolem Br - grunty rolne zabudowane.
Określenie sposobu zagospodarowania wymaga decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
terenów gminy Witkowo teren przedmiotowej działki stanowi teren zainwestowany.
Cena wywoławcza wynosi: 20.000,00 zł
Wadium wynosi 4.000,00 zł
Przetarg odbędzie się 17 listopada 2011r.
o godz.1230 w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Witkowie, przy
ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.
1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu
nie są obciążone ograniczonymi prawami
rzeczowymi, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek
zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi.
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
14 listopada 2011r.
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 mniej niż 1%
ceny wywoławczej 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
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu organizator może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.
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 2004r.
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. Nieruchomości można oglądać po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu. tel. (61) 477-81-94,
wew. 13.
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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 eternitem. W środku
wydzielone pomieszczenia sanitarne, Do budynku doprowadzone są instalacje:
wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna. Powierzchnia użytkowa budynku
wynosi 69m2.
Cena wywoławcza wynosi: 100.000,00 zł
Wadium wynosi 10.000,00 zł
Przetarg odbędzie się 27 października
2011r. o godz.1200 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 - usługowe.
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 -usługowych,
na warunkach obowiązujących na terenie ośrodka
wypoczynkowego w Skorzęcinie.
3. Stawka za dzierżawę gruntu zabudowanego
w 2011r. wynosi 17,92 zł/m2 netto rocznie
+ obowiązujący podatek VAT, gruntu
niezabudowanego 0,29 zł/m2 netto rocznie
+ obowiązujący podatek VAT.
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 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
26 października 2011r. (Wadium uznaje się
za wniesione, jeżeli wpłynęło
w wyznaczonym terminie na rachunek
Gminy Witkowo)
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 mniej niż 1% ceny
wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
10. Szczegółowych informacji o prawach będących
przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie
Ur zędu Gminy i Miasta w Witkowie,
ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 477-81-94,
wew. 13.
11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu lub jego unieważnienia w przypadku
zaistnienia uzasadnionych prawem
przyczyn.

Uczcić pamięć powstańców wielkopolskich Autor „Detektywa Pozytywki” w Witkowie
Szósty Pieszy Rajd Powstańczy Szkoły Podstawowej nr 2 odbył się w pierwszą
sobotę października i jak zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów.

Trasa wiodła z Witkowa do Mielżyna, gdzie
znajduje się pomnik poświęcony dwóm
powstańcom wielkopolskim: Franciszkowi
Świerkowskiemu i Adamowi Szczepańskiemu
(mieszkańcom Witkowa). Powstańcy zostali
rozstrzelani przez żołnierzy lub policjantów
hitlerowskich we wrześniu 1939 r. Pomnik
ku ich czci został postawiony w miejscu tragedii
w latach sześćdziesiątych.

majątku Malczewskich w Odrowążu.
Po dotarciu pod pomnik przybliżona została
dzieciom historia związana z tym miejscem.
Uczniowie zapalili znicze oddając hołd
powstańcom. Atrakcją było ognisko
z kiełbaskami zorganizowane przez Pana
Pawła Lisiaka. Ostatnim punktem rajdu było
rozegranie meczu Powstańcy, kontra
niemiecki Grenschutz. Strzelec pierwszej

Grupa uczniów wraz z opiekunami:
Tomaszem Deskowskim, Łukaszem
Kowalskim i Mariuszem Zborowskim
wyruszyła spod szkoły na trasę rajdu liczącą
ok. 9 km. Po przejściu połowy trasy uczniowie
odpoczywali w parku dworskim byłego

bramki Mateusz Zieliński z kl.6c otrzymał
nagrodę książkową ufundowaną przez Urząd
Gminy i Miasta. Zmęczeni, ale zadowoleni
uczestnicy rajdu zapowiedzieli swój udział
w przyszłorocznej imprezie.

W dniu 19 września na zaproszenie Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Witkowie już po raz trzeci przyjechał Grzegorz Kasdepke,
autor książek dla dzieci, laureat wielu prestiżowych nagród.

Impreza zorganizowana przez naszą
Bibliotekę, ze względu na duże
zainteresowanie, odbyła się w świetlicy Szkoły
Podstawowej nr 3. W spotkaniu wzięli udział
uczniowie klas III obu szkół podstawowych
w Witkowie. Po raz pierwszy uczestniczyły
również dzieci z klasy II i III Szkoły
Podstawowej w Gorzykowie, które na tę
okazję przywieźli rodzice.
Od pierwszych chwil spotkanie miało
bardzo żywiołowy charakter. Autor barwnie
i dowcipnie opowiadał o swojej twórczości.
Czytał dzieciom krótkie fragmenty swoich
książek, które oprócz humoru, zawierają

Autor zwierzył się, że gdy chodził do szkoły
nie lubił matematyki. Dopiero gdy pomagał
odrabiać lekcje swojemu dziecku dostrzegł
uroki tego przedmiotu i dlatego powstała
książka z zabawami matematycznymi
„Do trzech odlicz”.
Pod koniec spotkania odbyła się mini
„konferencja prasowa”. Dzieci miały mnóstwo
pytań, na które znamienity gość chętnie
i wyczerpująco odpowiedział.
Na koniec spotkania były podziękowania
i kwiaty. Wszyscy uczestnicy otrzymali
zakładki, specjalnie na tę okazję
przygotowane przez dyrektora biblioteki.

wiele ważnych informacji. Przykładem może
być książka “Bon czy ton”, gdzie w zabawny
sposób przedstawione są zasady dobrego
wychowania. Wielką radością dla uczestników
było rozwiązywanie zagadek „Detektywa
Pozytywki”. Dzieci z radością uczestniczyły
w odgadywaniu znaczeń związków
frazeologicznych np. “suszyć komuś głowę”,
“dostawać białej gorączki”, “piąta woda
po kisielu”, które czytelnicy odnajdą
w książkach „Co to znaczy”.

Dzieci nabywały książki, w których
na pamiątkę miłych chwil, pisarz składał
autografy.
Żywiołowość uczestników jak również
zainteresowanie książkami p. Grzegorza
Kasdepke po spotkaniu, po raz kolejny
przekonały nas o słuszności organizowania
takich imprez.

(M.Z.)
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Złoty Jubileusz
„Miłość jak słońce - barwy uroczemu
Wszystko dookoła cudownie powleka;
Żywe piękności wydobywa z ziemi,
Z serca natury i serca człowieka…”
Tak o sile i pięknie miłości pisał Adam Asnyk. Słowa polskiego poety znalazły
potwierdzenie w Witkowie, gdzie w sobotę odbyła się uroczystość pięćdziesiątej
rocznicy zawarcia związku małżeńskiego dwudziestu czterech par z terenu gminy
Witkowo.

Wśród dostojnych Jubilatów znaleźli się:
Teresa i Stefan Banaszak, Janina i Maciej
Barszcz, Elżbieta i Zenon Dąbek, Maria i Józef
Grześkowiak, Alina i Bogdan Jareccy, Dorota
i Stefan Jaworscy, Klara i Bernard Konieczka,
Halina i Jan Krause, Jadwiga i Edmund Krupa,
Mirosława i Zenon Leśni, Łucja i Marian
Marciniak, Zofia i Ryszard Nowaczyk,
Bronisława i Czesław Plucner, Bożena i Ludwik
Rajzel, Weronika i Tadeusz Robaszkiewicz,
Irena i Władysław Rogowscy, Teresa i Marian
Rolewicz, Eugenia i Edmund Rybarczyk,
Brygida i Tadeusz Sawicz, Barbara i Stefan
Skudzawscy, Mieczysława i Marian
Sobczyńscy, Ludwika i Andrzej Stube, Jolenta
i Franciszek Wareńczak, Danisława i Roman
Welke oraz Czesława i Mieczysław Wielgosz.
Jubileusz „Złotych godów” rozpoczął się
od uroczystej mszy świętej, którą sprawował
Ksiądz Arcybiskup Tomasz Peta - Metropolita
Archidiecezji Najświętszej Marii Panny
w Astanie. W nabożeństwie oprócz zacnych

Jubilatów wzięli udział także przedstawiciele
władz samorządowych, na czele
z burmistrzem Krzysztofem Szkudlarkiem,
oraz rodziny i przyjaciele wszystkich par. Msza
święta odprawiana była w bardzo podniosłej
atmosferze, a słowa księży o sile miłości
i istocie małżeństwa zapewne na długo utkwią
w sercach uczestników Jubileuszu.
Na zakończenie eucharystii wzruszeni
małżonkowie otrzymali od arcybiskupa
błogosławieństwo oraz obrazy Świętej
Rodziny z Nazaretu na pamiątkę uroczystości.
Po mszy małżonkowie wysłuchali jeszcze
krótkiego koncertu zespołu śpiewaczego
„My Młodzi”, a po wyjściu z kościoła najbliżsi
złożyli im życzenia i obdarowali kwiatami.
Następnie Jubilaci wraz
z przedstawicielami władz samorządowych
udali się do Budynku Oświatowego, gdzie
odbyła się druga część obchodów „Złotego
Jubileuszu'. Przybyli na nią również: Ksiądz
Arcybiskup Tomasz Peta, Ksiądz Proboszcz

Stanisław Goc oraz dziekan dekanatu
witkowskiego- ks. Alfred Lewicz.
Uroczystość otworzyła Alicja Wentlandkierownik USC. Następnie głos zabrał
burmistrz Krzysztof Szkudlarek. Na początku
pragnę podziękować księdzu arcybiskupowi,
za to, że po latach znowu możemy gościć
księdza w Witkowie. Jestem pewien,
że obecność księdza sprawi, że wszyscy
zapamiętają ten czas na bardzo długo. Drodzy
Jubilaci doczekaliście przepięknej chwili.
Dzięki Wam mogliśmy wspólnie spotkać się na
tej uroczystości. Jestem pewien, że wracacie
dziś myślami do przeszłości, do wspólnych
trosk i problemów. Jednak dzisiejsze święto
jest potwierdzeniem tego, że Wasza miłość
zdołała pokonać wszelkie przeciwności losu.

i trwałe”. Po tym wzruszającym momencie
burmistrz Krzysztof Szkudlarek wspólnie
z Przewodniczącym Rady MiejskiejBogusławem Mołodeckim i swoim zastępcą
wręczyli Jubilatom medale „Za długoletnie
pożycie małżeńskie”, przyznane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które
na pewno zajmą honorowe miejsce w domach
świętujących Jubileusz małżeństw. Kiedy
przedstawiciele władz udekorowali wszystkie
pary Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” odśpiewał
głośne „sto lat”, po czym wszyscy zasiedli do
stołu by spróbować okazałego tortu
przygotowanego specjalnie na „Złoty
Jubileusz”. Spotkanie przebiegło w wesołej
atmosferze, nie zabrakło również wspólnej
zabawy.

Patrząc na Wasze twarze jestem pewien, że
zdobyliście w swoim życiu niezbędne
doświadczenie, którym możecie teraz dzielić
się ze swoimi najbliższymi. Życzę Wam dużo
radości i zadowolenia ze wszystkiego, co was
otacza, a w szczególności życzę zdrowia
i jeszcze wielu lat wspólnego szczęścia. Jeszcze
raz wszystkiego najlepszego - mówił burmistrz
Krzysztof Szkudlarek. Po przemówieniu
burmistrza Alicja Wentland poprosiła
małżonków by podali sobie prawe dłonie
i powtórzyli słowa specjalnego
podziękowania. Jubilaci z rozczuleniem,
drżącym głosem mówili: „Dziękuję
Ci żono/mężu za to co uczyniłaś/uczyniłeś, że
nasze małżeństwo jest zgodne szczęśliwe

Dostojni Jubilaci mogli czuć się wyjątkowo
w dniu ich święta, które na pewno zapamiętają
jeszcze na długie lata. Piękne słowa
arcybiskupa oraz przedstawicieli władz także
na trwałe utkwią w głowach świętujących par.
Przykład małżeństw, które w sobotę
obchodziły swój „Złoty Jubileusz” potwierdza,
że prawdziwa miłość jest ponadczasowa.
Potrafi połączyć ludzi na całe życie i pomaga
we wspólnym pokonywaniu wszelkich
przeciwności losu. Miejmy nadzieję,
że młodsze pokolenia Witkowian w ten sam
sposób będą pojmowały miłość i małżeństwo.
(W.D.)
zdjęcia z uroczystości na www.witkowo.pl/galeria

