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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
o działalności w okresie międzysesyjnym od 2 stycznia do 27 lutego 2006 r.
- odbyto naradę z dyrektorami placówek
oświatowych. Głównym tematem spotkania
były sprawy dotyczące wynagradzania pracowników niepedagogicznych w placówkach
oświatowych, sprawy dot. dowożenia uczniów
do szkół, omówiono plany doskonalenia nauczycieli na 2006 r., zapoznano dyrektorów z
rozporządzeniem porządkowym Wojewody
Wielkopolskiego w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z budynków oraz innych
obiektów budowlanych oraz omówiono i przekazano materiały dotyczące wynagradzania i
czasu pracy nauczycieli.
- uczestniczono w posiedzeniu Powiatowej
Rady Zatrudnienia, w czasie którego poruszone zostały między innymi takie sprawy jak:
struktura bezrobocia w Powiecie Gnieźnieńskim w 2005 r., wydanie opinii dotyczących
umorzenia postępowania egzekucyjnego dot.
nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych, zaopiniowanie wniosków o umorzenie
pożyczki otrzymanej na sfinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, zaopiniowanie wniosków o rozłożenie na raty nienależnie
pobranego świadczenia, wydano pozytywną
opinię w sprawie racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy za 2005 r. oraz
pozytywną opinię utworzenia nowych kierunków kształcenia w powiecie gnieźnieńskim,
- uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta.
- uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu
Sprawozdawczym Gminnej Spółki Wodnej w
Witkowie, gdzie zatwierdzono plan konserwacji
rowów oraz budżet na rok 2006,
- uczestniczono w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania
Porządku Publicznego, które poszerzone zostało o udział przedstawicieli Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Biura Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej w Gnieźnie, Sołtysów, Przewodniczących Zarządów
Osiedli, Kierownika M-G Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „Światowid”,
- odbyto spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Osiedla Nr 5 w Witkowie, przedstawicielami
wspólnot mieszkaniowych i Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej. Głównym celem spotkania były sprawy związane między
innymi z utrzymaniem czystości na Osiedlu Nr
5. Poruszony został też problem kolejności
wykonywania inwestycji na tym terenie.
- wziąłem udział wspólnie z p. Romanem Popkiem V-ce Przewodniczącym Rady Miejskiej i
p. Feliksem Kowalikiem Prezesem Gminnego
Koła Sołtysów w corocznym spotkaniu Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad z

Prezesami Kół Gminnych Stowarzyszenia
Sołtysów organizowanym przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się w
Pałczynie gm. Miłosław. Głównym tematem
spotkania było omówienie dotychczasowej
współpracy sołtysów z władzami samorządowymi oraz ustalenie kierunków dalszej współpracy w 2006 r.
- w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji złożyłem wniosek o uruchomienie czytelni internetowej w ramach programu „Ikonka”. W dniu
21 grudnia 2005 r. gmina otrzymała 3 stanowiska komputerowe na wyposażenie czytelni
internetowej. Czytelnia działa w budynku
OK,SiR od 16 stycznia br.
- zorganizowano XIV Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy , na który składał się:
między innymi koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania. W godzinach dopołudniowych przybył na witkowski
dworzec PKP „Bigos Express”, a o godz.
16,00 rozpoczęło się „Wielkie Granie”. Z
tegorocznego grania zebrano kwotę 16.307 zł,
którą przekazano na zakup sprzętu dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach w tym na naukę udzielania pierwszej
pomocy. W tym miejscu dziękuję bardzo tym
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznego Finału, z tej też okazji
31 stycznia br. zorganizowano uroczyste podsumowanie XIV Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy wręczając organizatorom, darczyńcom i sponsorom pamiątkowe
podziękowania.
- uczestniczono w następujących uroczystościach i spotkaniach:
*w Noworocznym Spotkaniu Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Gnieźnieńskiego, na którym między innymi dokonano
podsumowania działalności OSP za 2005 r.
oraz zapoznano się z planami oraz wytycznymi do działania na rok 2006,
*w spotkaniu Noworocznym zorganizowanym
przez Polski Związek Emerytów Rencistów i
Inwalidów Zarządu Oddziału Rejonowego w
Witkowie,
*uczestniczono w wieczorze TeatralnoMuzycznym z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, którego organizatorem był Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Klub Garnizonowy
w Witkowie,
*w uroczystości wręczenia nagród w Plebiscycie „Wojtki 2005” połączonym z rocznicą powstania Radia Gniezno i „Przemian na Szlaku
Piastowskim”,
*w spotkaniu związanym z uruchomieniem
Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Zbigniewa Dolaty. Biuro mieści się w biurowcu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w

Witkowie,
*w posiedzeniu Zarządu Powiatowego LOK w
Gnieźnie, w czasie którego zapoznano się
między innymi z planem pracy na 2006 r.,
*w obchodach X-lecia powstania Klubu Pracy
w Gminie Niechanowo ,
*w spotkaniu z parlamentarzystami na temat
lokalnej grupy działania w ramach Programu
Leader+.
zorganizowano spotkanie nauczycieli w-f
szkół podstawowych i gimnazjów oraz prezesów organizacji pozarządowych w dziedzinie
upowszechniania kultury fizycznej dzieci i
młodzieży w celu omówienia planu zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży w
okresie ferii zimowych 2006 r.
- odbyto spotkanie z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia tematów sesyjnych oraz bieżących spraw
Gminy.
- wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą
sesję.
- zapoznano się i przekazano do realizacji
wnioski zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
- dnia 24 stycznia 2006r. podpisano akt notarialny nabycia od Parafii Rzymsko-Katolickiej
pod wezwaniem Św. Mikołaja w Witkowie
nieruchomości, stanowiącej działkę niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie nr 861/27, o
pow. 0,0117ha, położonej przy ul. Polnej w
Witkowie w celu poszerzenia działki gminnej
(przejście z ulicy Polnej do targowiska miejskiego) cena kupna tej działki to: 2.925,00 zł.
- Rada Miejska w Witkowie Uchwałą NR
XXIV/229/05 z dnia 25 listopada 2005r.wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie przez
Gminę Witkowo nieruchomości stanowiącej
obiekty po zlikwidowanym przedszkolu w celu
poszerzenia bazy lokalowej Przedszkola Miejskiego. Do czasu podpisania aktu notarialnego przekazującego ww. obiekty, co ma nastąpić do 31 marca 2006r., Gmina Witkowo
otrzymała w/w nieruchomość w użyczenie. W
skład użyczonej nieruchomości wchodzą:
▪ budynek przedszkola o powierzchni użytkowej 1263 m2
▪ plac o nawierzchni bitumicznej o powierzchni
75 m2,
▪ plac betonowy o powierzchni 185 m2,
▪ ogrodzenie trwałe o długości 369m,
▪ sieć wodociągowa żeliwna o długości 160m,
▪ sieć kanalizacyjna kamionkowa o długości
115m,
▪ sieć elektryczna kablowa o długości 500m.
Ponadto Gmina otrzymała wraz z obiektami
c.d. str. 4
3

c.d. ze str. 3
wyposażenie wykorzystywane w dotychczasowym przedszkolu. W celu prowadzenia dalszej działalności przedszkolnej w przejętych
obiektach, nieruchomość wyżej opisana wraz
z całym wyposażeniem została przekazana
na rzecz Przedszkola Miejskiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie.
- w okresie od 1 stycznia 2006r. do 28 lutego
wydano 6 decyzji ustalających opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w związku z
uchwaleniem lub zmianą planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów miasta i
gminy Witkowo na łączną kwotę 46.321,00 zł
- po oświadczeniu przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, że nie skorzysta z
przysługującego jej prawa pierwokupu, dnia
21.02.2006r. podpisano umowę przeniesienia
własności nieruchomość gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod wydobycie kruszywa naturalnego, położonej w Ćwierdzinie
na rzecz KRUSZGEO WIELKOPOLSKIE
KOPALNIE Sp. z o.o. w Poznaniu.
- na dzień 14 marca 2006r. ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 101/4, położonej w Gorzykowie.
Z
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W ramach środków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
- wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan w Gnieźnie dla dzieci z biedniejszych
rodzin zorganizowano w Gorzykowie, Ruchocinku i Małachowie Złych Miejsc imprezy rekreacyjno-sportowe połączone z zabawami w
ramach Akcji „BAL POD GWIAZDAMI”,
- dofinansowano wyjazdy dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych i gimnazjów na baseny kąpielowe do Konina, Wrześni i Mogilna
oraz do kina w Poznaniu i w Gnieźnie. W
sumie przydzielono 124 godziny na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach akcji
„Zima-2006”.
Z zakresu inwestycji:

- trwają rozgrywki III edycji Mistrzostw Sołectw
Gminy Witkowo w halowej piłce nożnej. Po
rozegraniu dziesięciu rund na czele jest Sołectwo Mielżyn przed Sołectwem Jaworowo i
Sołectwem Kołaczkowo,
- zakończyły się zajęcia sportoworekreacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży w
ramach Akcji Zima - 2006 r.
- zorganizowano i dofinansowano Mistrzostwa
Szkół Podstawowych w piłce koszykowej i
siatkowej dziewcząt i chłopców,
- po raz pierwszy zorganizowano i dofinansowano Mistrzostwa Klas IV Szkół Podstawowych w Unihocka,
- dofinansowano Mistrzostwa Piłki Siatkowej
Drużyn Oldbojów ,
- dofinansowano rozgrywki Halowej Piłki Nożnej prowadzone przez GKS „Vitcovia” Witkowo w postaci zakupu pucharów, sprzętu sportowego,
- byliśmy współorganizatorem VII Regionalnych Zawodów Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w tenisie
stołowym .

- ogłoszono przetarg na wykonanie „Remontu
świetlic wiejskich wraz z ich doposażeniem i
zagospodarowaniem terenów w Gminie Witkowo”, termin otwarcia ofert 10.03.2006 r.
- ogłoszono przetarg na „Remont budynku w
Ruchocinku - adaptacja na cele mieszkalne”,
termin otwarcia ofert 06.03.2006r.,
- ogłoszono przetarg na modernizację dróg na
terenie Gminy Witkowo, termin otwarcia ofert
18.04.2006 r., (Ćwierdzin-Gaj, GorzykowoCzajki) nowa warstwa ścieralna na części
drogi), Skorzęcin -poszerzenie dojazdu do
OW Skorzęcin),
- ogłoszono przetarg na modernizację ulic na
terenie miasta Witkowa, termin otwarcia ofert
18.04.2006 r. Brzozowa, Jesionowa, Słowackiego (nowa nawierzchnia asfaltowa)
- ogłoszono przetarg na modernizację ulicy
Młyńskiej w Witkowie (z wykonaniem kanalizacji burzowej), termin otwarcia ofert 18.04.2006 r.,

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

- na sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych z przeznaczeniem na bieżące potrzeby
tut. Urzędu, ofertę złożyły 2 firmy, wybrano
ofertę Sklep Branży Przemysłowej, Marek
Szuba z Gniezna, za kwotę 1.399,50zł.,
- na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej związanej z wykonaniem na
wykonanie kanalizacji sanitarnej w obrębie
ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wo-

- Gminny Klub Sportowy „Vitcovia” : remont
silnika i najem autobusu na turniej trampkarzy
do Słupcy.
- Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno4

Kulturalne „Promyk” Oddział w Witkowie zakup stolików rehabilitacyjnych i materiałów
biurowych,
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Witkowie - zakup grzejnika elektrycznego,
- UKS „Iskra” przy Gimnazjum w Witkowie dofinansowanie do obozu sportowego w
Szklarskiej Porębie.

W oparciu o zapytania o cenę rozstrzygnięto przetarg:

dociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa
w Witkowie, ofertę złożyły trzy firmy, wybrano
ofertę Gospodarstwa Pomocniczego „Rolwod”
z Konina, za kwotę 23.320,00zł.,
- na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dotyczącej budowy kanalizacji
sanitarnej w obrębie wsi Odrowąż, Mąkownica, Malenin, Gorzykowo, ofertę złożyły trzy
firmy, wybrano ofertę Gospodarstwa Pomocniczego „Rolwod” z Konina za kwotę 66.360,00zł.,
- na sprzedaż i dostarczenie papieru do kserokopiarek na bieżące potrzeby Urzędu, ofertę
złożyły trzy firmy, wybrano ofertę PHU
„GAWRON” S.C. z Wrześni, za kwotę
4.275,00zł.,
Inne ważniejsze prace i dostawy:
- wykonano dokumentację projektowokosztorysową na budowę dróg i ulic Młyńskiej,
Jesionowej, Brzozowej oraz w Skorzęcinie
(poszerzenie), Ćwierdzin-Gaj Żeleźnica,
- zlecono sporządzanie projektów decyzji o
warunkach zabudowy na rok 2006,
- zlecono opracowanie studium wykonalności
na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji
sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla wsi Małachowo Złych Miejsc, Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany i miasto Witkowo”,
- zakupiono znaki drogowe i znaki miejscowości,
- zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przedmiarów i kosztorysów
na budowę kanalizacji sanitarnej w Skorzęcinie oraz przyłącza wodociągowego w Gorzykowie,
- zakupiono olej opałowy na potrzeby Urzędu i
budynku Przedszkola w Kołaczkowie.
W zakresie gospodarki przestrzennej:
Trwa procedura związana z opracowaniem
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Dofinansowanie projektów:
W dniu 6 stycznia 2006r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą
Witkowo została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu „Remont świetlic
wiejskich wraz z ich doposażeniem i zagospodarowaniem terenów w Gminie Witkowo”.
Całkowita wartość projektu według kosztorysów inwestorskich to kwota 600.200,00 zł., w
tym kwota przyznanej pomocy 393.253,00 zł.
16 stycznia 2006r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację w/w zadania.
Otwarcie ofert nastąpi 10 marca 2006r.
Krzysztof Szkudlarek

Kultura
Konkurs Recytatorski
12 stycznia 2006 roku w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się Konkurs Recytatorski pt.: „Z Tuwimem weselej”. Wzięło w nim udział
15 uczniów ze szkół podstawowych z Witkowa, Gorzykowa, Mielżyna i Niechanowa.
Zależało nam na tym, by zainteresować dzieci poezją oraz
wspierać ich uzdolnienia. Uczestnicy konkursu prezentowali wybrane przez siebie utwory poetyckie Juliana Tuwima.

Agata Rozmus (I miejsce SP
Niechanowo),
Marcin Średziński (II miejsce SP
nr 3 Witkowo),
Katarzyna Mikołajczewska (III
miejsce SP nr 2 Witkowo),

W skład komisji oceniającej recytację weszli: Małgorzata Frąckowiak, Bożena Erdmańska, Małgorzata Wojciechowska i Leszek

Klaudia Ochotna (IV miejsce SP
Niechanowo).
Nagrodą książkową zostali również wyróżnieni Tomasz Kuba-

Klub Przyrodnika w Szkole
Podstawowej nr 3 w Witkowie
Baterie, akumulatory towarzyszą nam już powszechnie w codziennym życiu. Jeśli odmówią posłuszeństwa, zwykle nie zastanawiamy się, czy da się je uratować, tylko pozbywamy się ich, wyrzucając do kosza.
Dla naszego środowiska i każdego człowieka byłoby najlepiej,
gdyby zużyte baterie trafiały do
punktu skupu odpadów niebezpiecznych, gdzie podlegają utylizacji. Odpady tego typu ze względu na swoje pochodzenie, skład
chemiczny i inne właściwości
stanowią szczególne zagrożenie
dla mieszkańców i środowiska
naszej Planety.
W Szkole Podstawowej nr 3 od
dwóch lat propagujemy zbieranie
baterii. Współpracujemy z organizacją REBA zajmującą się ich
odzyskiwaniem. W roku szkolnym
2004/2005 zebraliśmy 100 kg
baterii.
By lepiej poznać ten problem,
klasy piąte pojechały na wycieczkę do firmy Panasonic w Gnieźnie. Dzieci miały okazję poznać
historię firmy, zobaczyć, jak przebiega produkcja, wykonać własną
baterię. Dowiedziały się, jak istotne dla samej firmy Panasonic jest
to, by zużyte baterie trafiały do
przeznaczonych dla nich pojemników. Obdarowani nowymi informacjami i przyjemnymi pamiątkami, zamierzamy co roku odwiedzać Panasonik, jak również mamy nadzieję pobić rekord i zebrać
jeszcze więcej zużytych baterii.

Klub Przyrodnika oraz Samorząd
Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 3 przystąpili do Ogólnopolskiej Kampanii „Zwierze nie jest
rzeczą”
propagowanej
przez
KLUB GAJA. Założeniem akcji
jest ratowanie żywych koni z
transportów
śmierci
poprzez
zbiórkę makulatury. Chcemy tym
samym zmienić statystyki, które
wskazują, że „w Polsce hoduje
się konie od razu z przeznaczeniem na rzeź. Każdego roku eksportujemy ich nadal około 30
tysięcy (dane z 2002 roku). Największe zyski czerpie się właśnie
ze sprzedaży młodych koni. W
prasie przytaczane były przypadki
transportu na rzeź matki i źrebaka
w tym samym transporcie.
Jesteśmy przekonani, iż z powodu tradycyjnego szacunku dla
tych zwierząt długodystansowy
transport tych zwierząt na rzeź
powinien być zakazany”.
Mieszkańców Witkowa zapraszamy do włączenia się z nami
do akcji „Zbieraj makulaturę,
ratuj konie”. W ten sposób
pomożemy zwierzętom i ochronimy środowisko.
G. Jastrzębska, K. Kotecka

Niech zwycięży najlepszy!
W styczniu uczniowie SP i G w Mielżynie przystąpili do VI edycji
Wojewódzkiego Konkursu Im. Onufrego Kopczyńskiego.

Zych. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała przewodnicząca - Hanna Nowak.
Jury dokonało oceny recytacji
według następujących kryteriów:
- stopień opanowania pamięciowego tekstu,
- interpretacja utworu,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.
Laureatami konkursu zostali:

siak (SP Gorzykowo), Barbara
Wrzesińska (SP nr 3 Witkowo), i
Piotr Pietryga (SP Mielżyn).
Nagrody książkowe i dyplomy dla
zwycięzców zostały ufundowane
przez władze samorządowe Miasta i Gminy Witkowo. Organizacją
konkursu zajęły się polonistki ze
Szkoły Podstawowej nr 3 - Bernarda Rajska i Hanna Nowak.
H. Nowak

Konkurs ten miał na celu pogłębić
wiedzę o mowie ojczystej, kulturze naszego regionu, propagować
ideę poprawnego władania j.
polskim oraz uczcić pamięć twórcy gramatyki j. polskiego- Onufrego Kopczyńskiego.
Konkurs zaplanowano przeprowadzić w trzech etapach i w
dwóch grupach wiekowych: SP i
G.
Do I etapu przystąpiło 30-oro
uczniów z naszej placówki. Każdy
uczestnik zmagał się z testem
sprawdzaj ąc ym umiejętności
językowe i ortograficzne w czasie
1 godziny. Nad prawidłowym
przebiegiem I etapu czuwała
komisja, w skład której weszły: P.
J. Fałdzińska, H. Gulińska i M.
Czarnecka.

Do II etapu ( półfinału) zakwalifikowały się 4 osoby: A. Pudło z kl.
IIIgG.; P.Gurzęda z kl.IG.; Ż.
Kuszak z kl. V oraz K.Janaszak z
kl.V.
Czworo powyższych półfinalistów
przystąpiło 3 marca do rozwiązania kolejnego testu opracowanego przez Wojewódzką Komisję
Konkursową. Na podstawie poprawionych prac komisja niebawem wyłoni finalistów, którzy
zostaną zaproszeni 27 maja 2006
r. do trzeciego, finałowego etapu,
który rozegra się w Czerniejewie.
Oczywiście zwycięży najlepszy,
dlatego mocno trzymamy kciuki
za odważnych i ambitnych reprezentantów naszej szkoły.
Monika Czarnecka
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Gminny Mistrz Ortografii
SP nr 3:
klasa II - P. Znoińska, M. Wójcicki,
klasa III - Z. Rachut, S. Wolek
Uczniowie mieli za zadanie wypełnić test
konkursowy o zróżnicowanym stopniu trudności. Wykonane zadania oceniała komisja, w
skład której weszli przedstawiciele szkół biorących udział w konkursie.
Tytuł Gminnego Mistrza Ortografii na poziomie klasy drugiej przyznano uczennicom
Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie:

Od dwóch lat w Szkole Podstawowej nr 3 odbywa się Konkurs Ortograficzny dla uczniów
klas II-III, którego inicjatorkami są p. Agata Woś i p. Anna Stępień. Celem konkursu jest
stosowanie poprawnej pisowni ortograficznej.
W związku z ogłoszeniem roku 2006 „Rokiem Języka Polskiego”, 9 lutego br. odbył
się w Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie
Gminny Konkurs Ortograficzny, na którym
spotkali się laureaci etapów szkolnych:
SP Gorzykowo:
klasa II - M. Kierzek, J. Michalska,

klasa III - D. Paluch, D. Michalski
Z.Sz.PiG Mielżyn:
klasa - II R. Dobrychłop, P. Piechotka,
klasa III - M. Bruch, M. Marciniak
SP nr 2:
klasa II - D. Jedwabna, W. Nowaczyk,
klasa - III K. Borys, A. Piecyk,

Darii Jedwabnej oraz Weronice Nowaczyk.
Natomiast Mistrzem w kl. III została Karolina
Borys również ze Szkoły Podstawowej Nr2.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a Mistrzyniom Ortografii
dyrektor szkoły Anna Pawluk wręczyła nagrody książkowe ufundowane przez władze samorządowe Gminy i Miasta Witkowo.

Agata Woś

Walentynki w ZSP w Mielżynie
Oto ona - miłość, dobra i zła jak mieszkający w niej ludzie, jak
świat, w którym żyjemy. Daje ogarnąć się myślą, częściej jest
niepojęta. Konkretna i metafizyczna, nieustannie obecna w naszym życiu.
„Kochać to nie znaczy tylko wzdychać, marzyć
Kochać to nie znaczy wiecznie o kimś śnić
Kochać to nie znaczy komuś zawierzyć
Kochać to znaczy dla kogoś żyć”

Niektórzy sądzą, że Walentynki
wymyślili Amerykanie. Wcale nie!
Walentynki to bardzo stary zwyczaj sięgający czasów średniowiecza. Wziął się z ludowego
wierzenia, a związany jest z ptasimi godami. Patronem zakochanych jest święty Walenty, uzdrowiciel zakochanej dziewczyny.
6

Tradycyjnie w dniu imienin Walentego młodzi ludzie wybierają sobie
sympatie, którym przesyłają upominki.
W ZSP w Mielżynie dzień zakochanych obchodzony był w przeddzień ferii zimowych. Imprezę
zorganizował Samorząd Uczniowski prowadzony przez opiekuna

Krzysztofa Kosickiego.
Jego przedstawiciele
Adrian
Pudło i Paweł Śmigielski prowadzili program, dzięki któremu
uczniowie przekonali się o istnieniu tajemniczych wielbicieli. Honorata Gola zaprezentowała „Hymn
o miłości”, którym rozpoczęto
walentynkowe zmagania dwóch
konkursów.
W pierwszym tanecznym, rywalizowały ze sobą pary od klasy IV
SP do III G w rytmie cza-czy,
tanga i walca. Zwycięzcami okazali się najmłodsi uczestnicy Paulina Ostymowicz

i Jakub Kułaga.
Kolejnym konkursem przeznaczonym dla uzdolnionych muzycznie
uczniów był konkurs sprawdzający umiejętność rozpoznawania
piosenek o miłości. Należało podać tytuł piosenki i wykonawcę.
Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła
uczennica klasy III G Natalia Ziółkiewicz.
W czasie trwania imprezy szkolnej Amorek doręczał adresatom
walentynkowe kartki, a zwycięzcom i szczęśliwcom słodkie upominki.
Grażyna Grzybowska

Już za nami zimowe szaleństwa
Każda pora roku wymaga od organizmu człowieka pewnego przystosowania,
konsekwentnie do niej zmienia się aktywność ruchowa i motywacje działania.
Uczniowie po długim, pierwszym semestrze
nauki odpoczywali w gronie najbliższych, a ci
bardziej odporni, aktywni i zmotywowani mieli
możliwość wzięcia udziału w licznych, właśnie
dla nich zorganizowanych zajęciach. Tajem-

w nim muzeum wnętrz (meble, obrazy, rzeźby, militaria, zbiory etnograficzne, trofea myśliwskie itp.); dział muzealny Biblioteki Kórnickiej; arboretum - największy w Polsce park
dendrologiczny, w którym uczestnicy musieli

niczość i wszystko to, co pobudza wyobraźnię, daje ujście bujnej fantazji, jednocześnie
możność wyżycia się i przeżycia, stąd bogactwo ofert, z których mogli skorzystać w czasie
f er ii
uc z ni o wi e
Z es p oł u
S z k ol n oPrzedszkolnego w Mielżynie.
Dla wciąż wytrwałych, kochających góry,
szusowanie po stokach Małej Cichej, Zwyrtlika i Małego Kasprowego zorganizowany został już po raz trzeci (wspólnie z Gimnazjum w
Strzałkowie) obóz narciarski w Białym Dunajcu -opiekun p. U. Potaś.
Dla tych, którzy pragną poznać swoją „Małą
ojczyznę", pogłębić wiedzę związaną z historią, kulturą zorganizowany został wyjazd turystyczno-rekreacyjny pod hasłem „Wiedza i
Ruch". Dzięki takiej formie wypoczynku,
uczniowie mogli zwiedzić: Zamek w Kórniku, a

wykazać się kondycją i sprawnością fizyczną.
W Rogalinie, pałac Raczyńskich z piękną
galerią obrazów min. J. Matejki, S. Wyspiańskiego, O. Boznańskiej, J. Malczewskiego. A
na zakończenie Puszczykowo, muzeumpracownię Arkadego Fiedlera, w której zgromadzono podróżnicze trofea wybitnego pisarza i podróżnika. Uczestnicy całodniowej wy-

prawy obejrzeli wystawę książek autora, wytwory sztuki różnych ludów, rzeźby i maski
obrzędowe, instrumenty muzyczne, broń,
kolekcje olśniewających motyli, wstrętnych
pająków, skorpionów, krokodyli... . Ogród
Tolerancji to fascynująca kolekcja rzeźb, replik piramidy Cheopsa, Sfinksa, statku Kolumba - to porywająca przygoda, świat indiańskich bogów, magii, egzotycznych monumentów. Bardzo dziękujemy władzom gminy za
dofinansowanie wyjazdu po tajemniczych
zakątkach naszej „Małej ojczyzny" opiekunowie pp. K. Kosicki, R. Organiściak,
D. Feręc, G. Grzybowska.
Kolejny dzień ferii upłynął uczniom na zmaganiach w II Integracyjnym Turnieju Halowej
Piłki Nożnej dla klas gimnazjalnych. W turnieju wzięło udział pięć drużyn, w tym dwie
z Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie. Wynik sportowych rywalizacji: I i III miejsce reprezentacje kl. III z witkowskiego gimnazjum,
miejsce II reprezentacja uczniów z kl. II gimnazjum w Mielżynie - organizatorzy pp. R.
Organiściak, G. Grzybowska oraz sędzia
główny turnieju K. Chołodecki.
Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział
w Turnieju Halowej Piłki Nożnej dla klas VI
SP, który odbył się w hali sportowej w Witkowie - opiekun R. Organiściak.
Dla najmłodszych przedstawicieli ZSP zorganizowano „Poranek z bajką" - opiekunowie pp.
H. Gadzińska, D. Feręc; „Suchą kąpiel" w
basenie z piłeczkami - opiekunowie
pp. H. Gadzińska, E. Kowalska; wyjazd do
kina Kinepolis na film „Opowieści z Narnii"- opiekunowie pp. B Nowakowska, H.
Gadzińska.
Grażyna Grzybowska
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Edukacja Europejska

Współpraca z rodzicami
Przedszkole Miejskie w Witkowie

Przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dlatego powinno istnieć pomiędzy nimi świadomie i celowo
zorganizowane działanie. Współpraca nauczycieli z rodzicami jest
więc jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania
dziecka w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.

Pojęcie edukacji europejskiej jest wszechobecne, szczególnie w
placówkach oświatowych, począwszy od najniższego szczebla. Dla
nas, nauczycieli pierwszego etapu kształcenia, stało się to pewnym
problemem, gdyż wymagało przełożenia niełatwych zagadnień
unijnych na własne działania edukacyjne, pozostające w zgodzie z
możliwościami rozwojowymi dziecka przedszkolnego.

Mając to na uwadze, z początkiem każdego roku szkolnego
stawiamy sobie pytanie: co robić,
by współpraca
przedszkola z
domem układała się dobrze i
przynosiła korzyści obu stronom.
Z nawiązaniem kontaktu nigdy nie
czekamy do momentu, aż pojawią
się problemy z dzieckiem. Staramy się najpierw pokazać, czego
dziecko się już nauczyło i zachęcamy do wspólnej pracy nad niedociągnięciami. Jednak opiekując
się tą samą grupą przez trzy lub
cztery lata łatwo popaść w rutynę
lub powielać znane i sprawdzone
sposoby współpracy z rodzicami.
Aby tego uniknąć, postanowiłyśmy wzbogacić stosowane dotąd
metody i formy o wydawanie miesięcznika pt.,, Pięciolatek’’, przeznaczonego dla rodziców i dzieci.
Dzięki temu dorośli mogą się
zapoznać w szerszym zakresie z
informacjami z życia grupy, do
której uczęszcza ich dziecko.
Zamieszczamy w nim szczegółowe sprawozdania z realizacji tematów tygodniowych, przebiegu
różnych imprez , zajęć dodatkowych ( jak np. rytmika, logopedia ), teatrzyków, koncertów, gdyż
nie we wszystkich mogą uczestniczyć rodzice.
Naszą ofertę informacyjną wzbogacamy o kronikę fotograficzną ,
na której są umieszczone chronologicznie zdjęcia z wydarzeń tych
ważnych ale i zwykłych, codziennych czynności, jak np. zabawy
dowolne, zajęcia rytmiczne, gimnastyka, zajęcia obowiązkowe,

Praca nad tym zagadnieniem
znalazła odzwierciedlenie w długofalowym planie pracy naszego
przedszkola, a od roku szkolnego
2004/05 rozpoczęłyśmy systematyczne wprowadzanie zagadnień
z zakresu edukacji europejskiej.
P ows t ał pr og r am au t ors ki
„Kolorowa Europa”, zatwierdzony
przez Radę Pedagogiczną i Radę
Rodziców, realizowany systematycznie w grupach dzieci sześcioletnich i wybiórczo w grupach
młodszych. Dokument ten zawiera podstawy wiedzy teoretycznej i
praktycznej dla nauczycieli, łączy
nowe treści z podstawą programową przewidzianą dla przedszkoli. Program realizowany jest
głównie poprzez zabawę oraz
wyzwalanie różnorodnej aktywności dzieci. Dla nauczyciela obserwacja tych czynności jest bogatym źródłem oceny stopnia ich
rozwoju: sposobu myślenia i mowy, poziomu wiadomości o życiu
ludzi i przyrody, stopnia samodzielności w pokonywaniu różnych trudności i tworzenia nowych
sytuacji w toku zabawy. Rozmaitość odmian zabawy daje nauczycielowi wiele możliwości
wplatania w nią trudnych zagadnień edukacji europejskiej.
By ułatwić dziecku ich przyswojenie i zrozumienie stosujemy różne
metody pracy, pobudzające zainteresowanie nieznanymi wiado-

praca z książką i różne zabawne
lub niespodziewane sytuacje.
Oglądanie uprzyjemnia wesoła
muzyka i efekty wizualne wykonane techniką komputerową. Płytki
ze zdjęciami chętni rodzice otrzymali do domu.
Gazetka nie jest drukowana w
kolorze, aby dzieci po przeczytaniu jej przez rodziców mogły kolorować przeznaczone dla nich
obrazki, karty pracy czy upiększać
całą szatę graficzną. Zawiera
teksty wierszy, piosenek, zagadek
dla przypomnienia i utrwalania w
domu. Rodzic znajdzie w niej też
ogólne informacje na temat postępów dzieci w różnych dziedzinach
działalności, dowie się o brakach i
trudnościach. W prawie każdym
numerze zamieszczamy referat o
treści wychowawczej, psychologicznej lub pedagogicznej w trosce o to, by rodzice nie byli osamotnieni w swych problemach z
dziećmi. Ukazały się m in. tematy:
„Nieprzystosowanie dziecka do
przedszkola - przyczyny i środki
zaradcze”
„Jak wychowywać dziecko nadpobudliwe”
„Metody pedagogiki zabawy z
dziećmi przedszkolnymi”.
Mamy nadzieję, że nasze starania
sprzyjają integracji środowisk tak
ważnych dla dziecka oraz powodują wspólnotę dążeń i celów,
dzięki której możemy wykonywać
naszą pracę lepiej i efektywniej.
Danuta Sosnowska
Krystyna Pietrewicz

Wystawa w Klubie Garnizonowym
8 marca w Klubie Garnizonowym odbyło się otwarcie
wystawy prac pani Czesławy Rybarczyk, której pasją
jest malarstwo. Pośród
wystawionych dzieł znalazły się obrazy olejne, akwarela, pastele. Różnorodna
tematyka obrazów przyciąga barwą. Malarstwo obejmuje pejzaże, martwą naturę, nie brakuje również
obrazów przedstawiających
witkowskie kraj obraz y.
Wystawa czynna będzie do
24 marca.
Lidia Kamińska
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mościami i prowokujące do działania. Na szczególną uwagę zasługują tu metody aktywizujące,
rozwijające u dziecka poczucie
własnej wartości, integrujące z
grupą, uczące różnych form komunikacji z ludźmi i zachęcające
dziecko do aktywnego sprawdzania nowej wiedzy. Często wykorzystujemy też zabawy i gry dydaktyczne, które ułatwiają dziecku
uczenie się przez odkrywanie. W
miarę zmian i innych wymagań
nauczycielki nie poprzestają na
tych metodach, lecz poszukują
nowych, atrakcyjnych rozwiązań,
korzystając z kursów czy nowoczesnych środków przekazu.
Treści zawarte w programie znajdują odzwierciedlenie na gazetkach w sali, na dużej ekspozycji w
szatni, w pracach plastycznych,
zajęciach muzycznych i ruchowych oraz w zabawach dowolnych. Na całym świecie dzieci
jednakowo lubią kolorowe cukierki, zabawki i książeczki, więc
może właśnie tak będą postrzegać Europę - jako wielki, wspólny
i kolorowy dom. Troski i problemy
mogą na razie zostawić nam,
dorosłym.
One niech się jeszcze cieszą
coraz szerzej otwartym dla nich
światem i nabierają sił i mądrości
do jego zdobywania.
Krystyna Pietrewicz

Współcześni Mikołajowie
„Bo w życiu jest takie niepisane prawo
że im więcej dasz innym
tym więcej od innych dostaniesz…”
Ks.G.Łomzik
W dzisiejszym świecie działania
podejmowane przez ludzi o dobrym sercu sprawiają, że nadal
wierzymy w św. Mikołaja. Tego
samego zdania są również
uczniowie ze SP i G w Mielżynie,
czego dowodem jest ich udział w

ogólnopolskim konkursie literackim i plastycznym „Podhalańskie
Mikołajki 2005”.
Temat konkursu, niezwykle optymistyczny-„ Dzięki niektórym dziełom wykonywanym przez ludzi o
wielkim sercu, również i dzisiaj

możemy spotkać św. Mikołaja”
sprawił, że uczniowie wykonali
wzruszające, a zarazem bardzo
dojrzałe prace o ludziach i postaciach zasługujących na miano
świętego Mikołaja.
Udział naszych dzieci w tym konkursie zakończył się sukcesem.
Zdobyliśmy nagrody i wyróżnienia: A.Gadzińska otrzymała III
nagrodę; P.G urzęda IV, a

K.Synoś V za utwory literackie.
Natomiast w kategorii prac plastycznych V nagrodę zdobyła N.
Ziółkiewicz, a H. Mrozińska uzyskała wyróżnienie.
Jesteśmy bardzo dumni, że doceniono pracę i wysiłek naszych
milusińskich.
Monika Czarnecka

Sport
VII Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów,
Prezydentów i Starostów w tenisie stołowym
W dniu 18 lutego 2006 roku w hali sportowej przy Gimnazjum im.
Adama Borysa w Witkowie odbyły się mistrzostwa wielkopolski
radnych w tenisie stołowym.
Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu - Oddział w
Gnieźnie, Departament Kultury
Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, WZ

dowych.
Wyniki mistrzostw:
1. W kategorii radnych - mężczyźni
I miejsce - Mieczysław Kowalczyk - radny Gminy Lipno
II miejsce - Paweł Barczak - radny

LZS w Poznaniu, WZTS w Poznaniu, Urząd Gminy i Miasta oraz
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej i Turystyki
„Chrobry Gniezno”, Klub Sportowy „Stella” w Gnieźnie i Gimnazjum w Witkowie. Patronat medialny sprawowały: Redakcja
R ad i a G n i ez n o, R ed ak c j a
„Przemiany na Szlaku Piastowskim” i Głos Wielkopolski.
Głównym celem imprezy było
wyrabianie nawyku do aktywnego
wypoczynku, popularyzacja tenisa
stołowego wśród radnych gmin,
powiatów i Sejmiku Wojewódzkiego, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów oraz integracja sportowa środowisk samorzą-

Gminy Odolanów
III miejsce - Jan Operacz - radny
Gminy Skulsk
2. W kategorii radnych - kobiety
I miejsce - Julia Bartkowiak radna Gminy Kórnik
II miejsce - Danuta Howelhause
- radna Gminy Miłosław
III miejsce - Krystyna Dobroczyńska - radna Gminy Miłosław
3. W kategorii burmistrzów, wójtów, starostów i prezydentów
I miejsce - Jerzy Przygoda - Wójt
Gminy Kobyla Góra
II miejsce - Antoni Klonowski Wójt Gminy Skulsk
III miejsce - Jarosław Goiński - Z ca Wójta Gminy Skulsk
W klasyfikacji końcowej - wśród
gmin:

I miejsce - gmina Kórnik - puchar
posła Tadeusza Tomaszewskiego
II miejsce - gmina Skulsk - puchar Starosty Gnieźnieńskiego
Jacka Kowalskiego
III miejsce - gmina Nekla - puchar
Bur mist r za G iM W itkow o
K.Szkudlarka
VI miejsce - gmina Witkowo w
składzie: M.Gadziński, R.Popek,
H.Mucha, P.Jóźwik i B.Knast
W klasyfikacji końcowej - wśród
powiatów:
I miejsce - powiat poznański puchar Przewodn. Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego
II miejsce - powiat wrzesiński puchar Wicestarosty Gnieźnieńskiego T.Gościniaka
III miejsce - powiat koniński puchar Przewodn. Rady Miejskiej
w Witkowie

gorii otrzymali pamiątkowe medale, statuetki oraz dyplomy. Dla
reprezentacji najlepszych gmin i
powiatów przygotowano i wręczono puchary oraz dyplomy.
W trakcie trwania mistrzostw rozegrano również konkurencje towarzyszące dla wszystkich uczestników imprezy takie jak: rzut lotką
do tarczy elektronicznej, rzut piłką
do kosza i król strzelców w piłce
nożnej, które cieszyły się dużym
powodzeniem wśród zawodników
i sympatyków tenisa stołowego.
Zawody z roku na rok cieszą się
coraz większym zainteresowaniem gdzie integracja środowisk
samorządowych w obszarze sportu jest także ważną dziedziną
życia obok spraw gospodarczych,
oświatowych czy inwestycyjnych.
Samorządowcy oprócz gry w

VI
miejsce - zajął gospodarz
mistrzostw czyli powiat gnieżnieński.
Najstarszym zawodnikiem mistrzostw był Pan Władysław Makarewicz z Gminy Jaraczewo,
który liczył sobie „tylko” 73 lata,
otrzymując pamiątkowy puchar.
Zwycięzcy poszczególnych kate-

tenisa i udziału w konkurencjach
towarzyszących mieli okazję poznać się, porozmawiać ze sobą,
wymienić doświadczenia w zakresie sportu, innych dziedzin oraz
mile i rekreacyjnie spędzić wolny
czas.
(S.A.)
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Ferie - „Zima 2006”
Plan zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie
ferii zimowych 2006 roku został poprzedzony zorganizowaniem
spotkania nauczycieli w-f szkół podstawowych i gimnazjów oraz
prezesów organizacji pozarządowych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży z władzami samorządowymi
gminy i miasta , które odbyło się w dniu 20 stycznia 2006 roku.
Wypracowano kalendarz imprez
kulturalno - rekreacyjno - sportowych na każdy dzień ferii w pos z c z e g ó l n y c h s z k o ł ac h z
uwzględnieniem klas I-III, który

kowie, gdzie rozegrano m.in.
następujące zawody sportowe:
- turniej piłki siatkowej chłopców
szk. podst. i gimnazjów - 10 drużyn, 60 uczniów

został wywieszony do wiadomości
w szkołach, gablotach Urzędu
GiM oraz podany został do lokalnych gazet. Koordynatorami akcji
„ZIMA-2006” byli: Urząd Gminy i
Miasta, Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Liga Obrony
Kraju, Klub Garnizonowy oraz
Uczniowskie Kluby Sportowe
działające na terenie gminy i miasta.
Głównym celem tych zajęć było
przede wszystkim aktywne wykorzystanie czasu wolnego przez
dzieci i młodzież.
Najwięcej imprez odbyło się w
hali sportowej Gimnazjum w Wit-

- turniej piłki halowej klas I gimnazjów - 8 drużyn, 40 zawodników
- turniej piłki halowej klas II i III

W minionym miesiącu Gimnazjum Witkowo brało udział w Mistrzostwach Powiatu Gnieźnieńskiego w Tenisie Stołowym.
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w imieniu Burmistrza Gminy i
Miasta Krzysztofa Szkudlarka Dyrektor OKSiR - Pani Alicja
W en t l an d i P r ez es G K S
„VITCOVIA” - Pan Hocine Taibi
oraz słodycze od sponsorów,
którymi byli: GKS „VITCOVIA”,
Pan Zenon Burchardt i Pan Roman Popek. Opiekunowie drużyn
wybrali również: Najlepszego
Zawodnika - którym został Łukasz
Starczewski, Najlepszego Bramkarza - którym został Andrzej
Jagodziński i Króla Strzelców,
którym został Mikołaj Mazurkiewicz zdobywając 9 bramek.
Organizatorzy zapewnili również
środki transportowe dla poszczególnych szkół na przejazdy dzieci
i młodzieży na basen do Wrześni,
Mogilna i Konina oraz do kina w
Poznaniu i w Gnieźnie.
W poniedziałek, środę i czwartek
odbywały się zajęcia dla dzieci i
młodzieży w świetlicy środowiskowej, a we wtorek i czwartek
warsztaty teatralne w budynku
oświatowym. Od poniedziałku do
piątku można było brać udział w
zajęciach sekcji modelarstwa
„SOKÓŁ”. A w dniu 13.02.2006 r.
na bazie hali sportowej w Kazimierzu Biskupim zorganizowano
„Otwarte Mistrzostwa Witkowa”
oraz Mistrzostwa Aeroklubu Konińskiego w klasach modeli halowych „STYRO” i „RZUTKI”. W
zawodach wystartowało 31 zawodników z czterech modelarni :
Witkowo, Powidz, Babiak i Kazimierz Biskupi. Liga Obrony Kraju
przygotowała konkurs z przepisów ruchu drogowego i zawody
strzeleckie.
Klub Garnizonowy w Witkowie
przygotował dla dzieci i młodzieży
ciekawe zajęcia takie jak: papieroplastyka, oglądanie filmów, gra w
tenisa stołowego, gry planszowe
oraz taneczne.
(S.A.)

Mistrzostwa Powiatu

Dziewczyny reprezentowały: Marta
Struszczyk i Margarita Karulak.
Chłopcy: Jakub Grynig i Piotr Maciejak. Zawodnicy rywalizowali
najpierw w grach pojedyńczych.
Jeśli gry pojedyńcze zakończyły
się remisem 2:2 dochodziło do gry
deblowej o decydujący piąty punkt.
Grano systemem pucharowym.
Dziewczyny pokonały w pierwszym meczu Gimnazjum nr.2 z
Gniezna 3:0. W drugim Gimna-

gimnazjów - 13 drużyn, 65 zawodników
- turniej halowej piłki nożnej klas
IV-V - 6 drużyn, 40 zawodników
- turniej halowej piłki nożnej klas
VI - 7 drużyn, 50 zawodników
- turniej piłki koszykowej klas V-VI
- 7 drużyn, 35 zawodników
- w sali gimnastycznej
Szk.
Podst. Nr 3 w Witkowie: turniej
mini piłki nożnej dla klas II-III - 3
zespoły, 15 zawodników; turniej
UNIHOCA - 5 zespołów, 40 zawodników ; turniej mini piłki siatkowej - 5 drużyn, 26 zawodników;
turniej tenisa stołowego - 19 zawodników,
- III Turniej Halowej Piłki Nożnej
Trampkarzy rocznik 1993 i młodsi
o puchar Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie odbył się w dniu
23 lutego 2006 roku.
W turnieju wystartowało 6 drużyn
reprezentujące szkoły podstawowe z Gorzykowa, Niechanowa i
cztery zespoły z Witkowa. Po
rozegraniu 15 meczy, systemem
„każdy z każdym” czołowe miejsca zajęli: pierwsze - Niechanowo, drugie - Witkowo Nr 1, trzecie
- Witkowo Nr 3, czwarte - Gorzykowo, piąte - Witkowo Nr 2 i szóste - Witkowo Nr 4. Wszystkie
zespoły otrzymały pamiątkowe
puchary i dyplomy, które wręczali

zjum nr.1 z Gniezna 3:1. W finale
przegrały z Kiszkowem 0:3. Drugie miejsce to i tak duży sukces.
Chłopcy przegrali swój pierwszy
mecz z Łubowem 1:3. Drugi z
Gimnazjum nr.1 2:3. Więc przypadły im miejsca 7-8. Zwyciężyło
podobnie jak u dziewczyn Gimnazjum Kiszkowo. Opiekunem ekipy
był Krzysztof Chołodecki.
(K.C.)

Informacje
Komisja Finansów i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Porządku Publicznego

W dniu 22 lutego 2006r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów
i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Miejskiej w Witkowie.

W dniu 23 lutego 2006r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego.

Komisja wysłuchała informacji
p.Janiny Fałdzińskiej - Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mielżynie i p.Mariana Łukow-

lutową sesję Rady Miejskiej. W
części posiedzenia dotyczącej
opiniowania projektu uchwały o
cenie wody i ścieków, uczestni-

Pan Tomasz Wareńczak - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Witkowie i p.Sławomir Grzybowski - Komendant Powiatowy

tematy, mające być przedmiotem
obrad sesji planowanej na dzień
28 lutego br. oraz zapoznano się
z przedstawioną przez p.Mariana

skiego - Dyrektora Gimnazjum w
Witkowie nt. sytuacji finansowej
tych placówek. Interesowano się
m.in. kosztami ogrzewania szkół,
kosztami dokształcania nauczycieli, planowanymi remontami.
Następnie Komisja opiniowała
projekty uchwał, przygotowane na

czył p.Jan Dżygała - Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
oraz Przewodniczący Zarządów
Osiedli. Na posiedzeniu zapoznano się również z sytuacją dot.
zatrudnienia na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego.

Policji w Gnieźnie przedstawili
informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy i Powiatu.
Następnie Komisja opiniowała

Gadzińskiego - Zastępcę Burmistrza, sytuacją dotyczącą zatrudnienia na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.

(B.R.M.)

Komisja Szkolnictwa, Kultury,
Sportu i Opieki Społecznej
W dniu 27 lutego 2006r. odbyło się posiedzenie Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie.
Głównym celem posiedzenia było
zaopiniowanie tematów, mających
być przedmiotem obrad sesji,
planowanej na dzień 28 lutego
2006 r. Ponadto Komisja:

1. zapoznała się z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej (informację
na ten temat przedstawiła p. Elż-

bieta Jagielska - Kierownik Ośrodka)
2. zapoznała się z sytuacją dot.
zatrudnienia na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego;

(B.R.M.)

Posiedzenie Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 24 lutego 2006r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Witkowie. Komisja dokonała kontroli wydzierżawiania nieruchomości gminnych, kontroli działalności Klubu Sportowego „Vitcovia” i kontroli obiektów w Ruchocinku, zaadaptowanych na cele mieszkalne.
Informację na temat wydzierżawiania
gruntów
przedstawił
p.Marian Gadziński - Zastępca
Burmistrza Gminy i Miasta. Do
wydzierżawiania gruntów gminnych Komisja nie wniosła zastrzeżeń.
Obszerną informację o sytuacji
finansowej ww. Klubu przedstawili: p.Hocine Taibi - Prezes Klubu i
p.Waldemar Reformat - V-ce
Prezes Klubu. W tematycznej

dyskusji członkowie Komisji interesowali się składem nowego
Zarządu Klubu, wysokością wynagrodzeń sędziów, trenerów i innych osób zatrudnionych przez
Klub, sponsoringiem, autobusem
będącym w dyspozycji Klubu,
wydatkami
planowanymi
na
2006r.
Do działalności Klubu Komisja nie
wniosła zastrzeżeń.
(B.R.M.)

3. wysłuchała informacji p. Marzeny Polak nt. sytuacji finansowej w
oświacie.
(B.R.M.)
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XXVI sesja Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 28 lutego 2006r. odbyła się kolejna, XXVI sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

Po odegraniu hejnału gminy przez
p. Kazimierza Lesiaka, p. Przewodniczący Rady wspólnie z
Burmistrzem Gminy i Miasta wręczyli p. Lesiakowi pisemne podziękowania za uświetnianie sesyjnych obrad przez niego i jego
syna - p. Piotra Lesiaka. Do podziękowań dołączono upominek.
Przed rozpoczęciem kolejnych
punktów porządku sesji, miało
miejsce jeszcze jedno miłe wydarzenie. Pan Przewodniczący Rady
wręczył zaproszonemu na sesję
p. Józefowi Malawko, akt mianowania na stopień porucznika.
Wręczenie ww. podziękowań i
aktu mianowania, zebrani przyjęli
oklaskami. Po czym Rada przystąpiła do dalszych obrad. Zebrani wysłuchali informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady w 2005r.
Rada podjęła następujące uchwały:
- uchwałę Nr XXVI/245/06 stwierdzającą wygaśnięcie mandatu
Radnego Grzegorza W ywiała
wskutek śmierci;
- uchwałę Nr XXVI/246/06 w spra-

targowej;
- uchwałę Nr XXVI/250/06 w sprawie upoważnienia sołtysów do
dokonywania doręczeń podatkowych decyzji administracyjnych;
- uchwałę Nr XXVI/251/06 dot.
zasad i trybu umarzania wierzytelności;
- uchwałę Nr XXVI/252/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości
gminnych w Wiekowie;
- uchwałę Nr XXVI/253/06 dot.
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w
rejonie ulic Kosynierów Miłosławskich, Leśnej i Skorzęckiej oraz w
Strzyżewie (pod budownictwo

mieszkaniowe);
- uchwałę Nr XXVI/254/06 dot.
zmian w budżecie gminy i miasta
na 2006r.;
- uchwałę Nr XXVI/255/06 dot.
wyznaczenia Radnego p. Henryka
Muchy jako przedstawiciela w
Związku Gmin Powidzkiego Parku
Krajobrazowego;
- uchwałę Nr XXVI/256/06 o uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej o Radnego p. Piotra Jóźwika;
- uchwałę Nr XXVI/257/06 o zmianach w składzie osobowym Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (odwołano p.
Piotra Jóźwika, powołano p. Grzegorza Kaźmierczaka na Przewodniczącego tej Komisji).
W końcowej części sesji, Rada
Miejska zaakceptowała treść
przedstawionego przez p. Krzysztofa Szkudlarka - Burmistrza Gminy i Miasta projektu „Stanowiska
Burmistrza i Rady Miejskiej w
Witkowie w sprawie pogorszenia
się sytuacji w rolnictwie”. Przedmiotowe „Stanowisko” zostanie
przekazane Marszałkowi Sejmu
RP i Marszałkowi Senatu RP i
Ministra Rolnictwa.
Kolejna sesja planowana jest na
24 marca 2006r.
(B.R.M.)

wie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
- uchwałę Nr XXVI/247/06 w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (cena wody nie
uległa zmianie, cena ścieków
wzrosła o 9 groszy);
- uchwałę Nr XXVI/248/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta;
- uchwałę Nr XXVI/249/06 w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów poboru opłaty

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie
W dniu 16 lutego 2006r. w sali nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Gminnej
Spółki Wodnej w Witkowie.
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Otwarcia Walnego Zgromadzenia
dokonał przewodniczący GSW
Pan Teofil Robaszkiewicz, witając
przybyłych członków delegatów i
zaproszonych gości: Burmistrza
Gminy i Miasta Pana Krzysztofa
Szkudlarka i przedstawiciela Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Poznaniu,
Inspektoratu w Gnieźnie Pana
Włodzimierza Kokoszyńskiego.
Na 45 zaproszonych członków
delegatów w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 35 członków.
Na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia wybrano Pana
Janusza Tomczaka, a na sekretarza Panią Ewę Wentland.

Walne Zgromadzenie dokonało
oceny działalności Zarządu GSW
w Witkowie za rok 2005, przyjęło
wykonanie budżetu za 2005r.
oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za 2005r. Uchwalono składkę na rok 2006 w wysokości 15 zł
z 1 ha gruntów zmeliorowanych,
zatwierdzono plan konserwacji i
budżet na rok 2006. W roku 2006
planuje się wykonanie konserwacji 32.467 mb. rowów na terenie
objętym działalnością GSW w
Witkowie, a budżet GSW wynosi
160.592,11 zł. Przyjęto również
aktualizację Statutu Gminnej
Spółki Wodnej w Witkowie.
(T.B.)

Szkolenie rolników
Dnia 1.03.2006 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
przy wsparciu logistycznym Urzędu Gminy i Miasta Witkowo zorganizował i przeprowadził spotkanie szkoleniowo - informacyjne
dla rolników z gminy Witkowo.

Główną tematyką tego szkolenia
były sprawy finansów w gospodarstwach rolnych.
Przedstawiono następujące zagadnienia:
1. Podatek VAT w rolnictwie -

stan prawny, różnice między zasadami ogólnymi a ryczałtem oraz
przykłady symulacyjne różnych
typów gospodarstw rolnych. Prelegentem tych zagadnień był Pan
Bolesław Kaźmierczak, kierownik

Zespołu Doradczego w powiecie
gnieźnieńskim.
2. Źródła finansowania inwestycji
w gospodarstwach rolnych w
2006 roku - procedury i wymagania dokumentacyjne przy ubieganiu się o kredyty preferencyjne.
3. Źródła finansowania działań w
ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich - projekt planu na lata 2007
- 2013. Powyższe dwa tematy
zreferował Pan Krzysztof Tamioła,
doradca z gminy Witkowo.
Dodatkowym elementem spotkania była informacja o aktualnym
stanie prawnym i procedurach
związan yc h z działalnośc ią
KRUS. Tu wyczerpujących informacji udzielili : Pani kierownik z
Placówki Terenowej KRUS w
Słupcy i Pan Krzysztof Witkowski.
Pracownicy KRUS zachęcali również do wzięcia udziału w corocznym ogólnopolskim
konkursie
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” . Termin zgłoszeń to koniec
marca 2006 roku. Formularze
zgłoszeniowe dostępne są w
placówkach KRUS, Ośrodkach
Doradztwa Rolniczego, Inspekcjach Pracy oraz Izbach Rolni-

czych.
Po każdym z tematów wywiązywała się dyskusja, wyjaśnianie
niejasności i rozpatrywanie indywidualnych przypadków. Odpowiadano na konkretne pytania
rolników.
W spotkaniu uczestniczyło 56
rolników z terenu gminy. Zainteresowanie było większe, ale z powodów lokalowych nie wszyscy
zainteresowani mogli w nim
uczestniczyć. Dlatego spotkanie o
tej tematyce będzie powtórzone
jesienią, kiedy nie będzie mowy o
projekcie planu ROW, ale powinny być znane konkretne propozycje w sprawach finansowania
gospodarstw rolnych w latach
2007 - 2013.
Na spotkaniu przypomniano o
zbliżającym się terminie składania
wniosków o dopłaty obszarowe na
rok 2006. Termin ten to od
15.03.2006 do 15.05.2006 r.
Bardzo serdecznie dziękujemy
rolnikom za przybycie i czynne
zainteresowanie tematyką a Urzędowi Gminy i Miasta za okazaną
pomoc i udostępnienie lokalu.
Krzysztof Tamioła

Katalog firm
W styczniu br. na stronie internetowej Urzędu
Gminy i Miasta w Witkowie powstał „Katalog
Firm”. Katalog powstał w celu promowania
przedsiębiorców prowadzących działalność w
Gminie i Mieście Witkowo. Reklama internetowa stanowi najlepsze źródło wiedzy o przedsiębiorstwach i ich produktach, dlatego zgromadziliśmy w formie katalogu dane teleadresowe, oferty oraz opisy profilu działalności firm.

Poprzez katalog, oferta firm dotrze do większej
grupy odbiorców. Chcemy pomóc Przedsiębiorcom w powiększaniu rynków zbytu oraz w
znalezieniu i nawiązaniu wielu nowych, korzystnych kontaktów. Zachęcamy wszystkich
przedsiębiorców z terenu Gminy i Miasta Witkowo do zaprezentowania (bezpłatnie) swojej
firmy na łamach strony internetowej urzędu.

Zainteresowanych prosimy
o dostarczenie informacji do
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1,
promocja@witkowo.pl
telefon: (061) 477-81-94

Gminnego Centrum Informacji
ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a,
gci@gci.witkowo.pl
telefon: (061) 477-73-00

W każdym numerze „Witkowskich Wiadomości Samorządowych” zaprezentujemy Państwu jedną z firm działających
na terenie gminy Witkowo, o której informacja zamieszczona została w katalogu firm.

„MARPOL”
Adres ul. Nowa 7c, 62-230 Witkowo
Telefon: (061) 477-87-23
Fax: (061) 477-92-67
E-mail:
biuro@marpol.org.pl
Strona www: www.marpol.org.pl
Firma “MARPOL” należy do regionalnej czołówki producentów rolet
zewnętrznych i bram garażowych.
Naszym celem jest tworzenie wyrobów najwyższej jakości. Dzięki
posiadaniu wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz nowoczesnego zaplecza technicznego
nasze wyroby spełniają wszystkie
wymagania gwarantujące nabycie
najlepszego, nowoczesnego produktu, doskonale sprawdzającego się w
działaniu, a co ważne konkurencyjnego cenowo. Zajmujemy się produkcją rolet namurowych i naokiennych w pełnej gamie kolorów po
bardzo atrakcyjnych cenach producenta.
W ofercie posiadamy także okna z
wysoko gatunkowego PCV. Nie
wszystkie okna są takie same… W
przypadku firmy „MARPOL” świadczy o tym nie tylko ponad tysiąc
sprzedanych okien w roku 2005 i

setki zadowolonych Klientów, ale
również fakt, że 50% z nich to tzw.
Klienci z polecenia, którzy nabyli
okna w naszej firmie na podstawie
przychylnej opinii rodziny, znajomych czy sąsiadów.
Okna wyposażone są również w
bogato wyposażone okucia niemieckiej firmy ROTO. Zwiększone możliwości regulacyjne wpływają na bez
awaryjność obsługi, a srebrny kolor
okuć nie tylko świadczy o nowoczesnym i ekologicznym zabezpieczeniu antykorozyjnym, ale jednocześnie polepsza estetykę okna. Niepowtarzalny charakter nadaje oknu
również wybór listwy przyszybowej,
indywidualizując wewnętrzną stronę
pomieszczenia.
W swojej ofercie posiadamy okna o
profilu 5 komorowym. Zalety tego
profilu to:
- szerszy o 20% od innych standardowych profili sprzedawanych na
polskim rynku,
- zapewnia doskonałą izolację akustyczną,
- duża komora wzmocnienia dająca
możliwość zastosowania wzmocnień
stalowych dających lepszą statykę,

- podwyższona izolacja cieplna od
okien sprzedawanych obecnie na
rynku dzięki zastosowaniu profilu 5
komorowego i uszczelki dwukomorowej,
- sztywniejsze i bardziej stabilne
profile

Liczne promocje sprawiają, że zakup naszych produktów stanie się
jeszcze przyjemniejszy i bardziej
satysfakcjonujący. Przykładowo od
13 marca do 15 kwietnia mamy
promocję polegającą na tym, że
przy zakupie okien klient otrzymuje

W naszej bogatej ofercie produktów
mogą także Państwo znaleźć drzwi
zewnętrzne idealnie nadające się do
Waszych mieszkań. Dzięki bogatej
kolorystyce i wzornictwie zaspakajamy gusta i potrzeby wszystkich
klientów.

roletki materiałowe za 50% ceny.
Wszystkich zainteresowanych produktami naszej firmy zapraszamy do
naszego działu sprzedaży znajdującego się w Witkowie przy ulicy Nowej 7c (droga na kołaczkowo)
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Bezpłatne szkolenie

Terminarz posiedzeń

W dniu 27.02 br. w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie rozpoczęło się szkolenie nt: „Technologie informatyczne i informacyjne w pracy biurowej”, które trwało
do 13.03.2006r. Nabór uczestników z terenu Gminy i Miasta w Witkowie prowadzony
był przez Gminne Centrum Informacji.
Bezpłatne szkolenia dla osób
pracujących prowadzi firma
„Szkoleniowiec” z Poznania.
Szkolenie finansowane jest przez
Unię Europejską oraz budżet
państwa w ramach projektu:
„Nowy etap - Szkolenia dostosowujące i podwyższające kwalifikacje zawodowe wobec potrzeb
rynku pracy dla osób pracujących w regionie wielkopolski”,
realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 2.
W szkoleniu uczestniczą pracownicy miejscowych zakładów
pracy. Udział w szkoleniu umożliwi podwyższanie kwalifikacji i

marzec 2006r.
I. Komisja Rewizyjna - 10 marca (piątek) godz. 930
II. Komisja Rolnictwa… - 17 marca (piątek) godz. 900
III. Komisja Rewizyjna - 20 marca (poniedziałek) godz. 930
IV. Komisja Szkolnictwa… - 21 marca (wtorek) godz. 930
V. Komisja Finansów… - 22 marca (środa) godz. 900
VI. Sesja Rady Miejskiej - 24 marca (piątek) godz. 1000
VII. Komisja Rolnictwa… - 28 marca (wtorek) godz. 900

Dyżury Radnych
Dyżury Radnych
Rady Miejskiej w Witkowie
3 kwietnia - Bernard Knast
10 kwietnia - Henryk Mucha
Dyżury odbywać się będą w Urzędzie Gminy
i Miasta w Witkowie - pokój nr 23,
w godz. od 14:00 do 15:00.
umiejętności zawodowych oraz przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy
Witkowo.

Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury
w poniedziałki
w godz. od 14:00 do 15:00.

(W.R.)

Ogłoszenie OKSiR

GARDEN
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie
zaprasza do nieodpłatnego korzystania
z czytelni internetowej w siedzibie
Ośrodka przy ul. Sportowej 15.
Godziny otwarcia czytelni:
Poniedziałek, środa i piątek od godz. 800 do godz. 1800
Wtorek i czwartek od godz. 800 do godz. 1500

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe

Firma „Musielak”
Witkowo 62-230 ul. Dworcowa 22
tel. (061) 477-80-66
tel. kom. 606-814-848

Firma istnieje od 1938r. jesteśmy z wami
w najtrudniejszych chwilach od ponad 68lat
- Czynne całą dobę
- Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości
- Autokarawan -Transport na terenie gminy gratis
- Przewozy zwłok - pozwolenie cały kraj.
- Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali
- Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej
- Nekrologi - Krzyże - Tabliczki na krzyże
- Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych.

Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny
Adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
62-230 Witkowo Ul. Gnieźnieńska 1
Zespół Redakcyjny: Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska,
Anna Kwapich, Krzysztof Dziel, Wiesława Rudnicka.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Niezamówionych materiałów i utworów redakcja nie zwraca.
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tel. (061) 477 81 94
fax: (061) 477 88 55
e-mail:promocja@witkowo.pl
www.witkowo.pl
www.bip.witkowo.pl
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