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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
o działalności w okresie międzysesyjnym 4 maja do 29 czerwca 2006 r.
- 22 maja br. uczestniczyłem w uroczystym
przyznaniu tytułów „Europejczyka Roku 2005”,
które odbyło się w Polskiej Akademii Nauk w
Warszawie. W czasie tej uroczystości otrzyma-

łem Dyplom Honorowy „Europejczyka Roku
2005” w kategorii gospodarz gminy, miasta i
regionu. W tym miejscu jeszcze raz pragnę
wyrazić podziękowanie Radzie Miejskiej za to,
że nominowała mnie do tego konkursu na tytuł
„Europejczyka Roku 2005”.
- w dniu 8 czerwca 2006r. uczestniczyłem w
konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sielinku. Głównym tematem
spotkania było przestawienie aktualnego stanu
prac nad Krajowym Planem Strategicznym
i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 - 2013. Są to dokumenty krajowe
określające założenia dla wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan Strategiczny obejmuje
analizę sytuacji gospodarczej, społecznej, środowiskowej i stanowi podstawę do
realizacji działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Jest kontynuacją programu realizowanego w latach 2004
- 2006 tj. Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004 - 2006” oraz Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006.
Program swym zasięgiem obejmuje cały kraj,
będzie realizowany ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, w połączeniu ze środkami krajowymi (budżet państwa, środki samorządów oraz
środki własne beneficjenta).
• Program ten składa się z czterech osi:
• oś pierwsza (gospodarcza): wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
• oś druga (środowiskowa): poprawa stanu
środowiska i tereny wiejskie,
• oś trzecia (społeczna): podniesienie jakości
życia na obszarach wiejskich i dywersyfikacja
ekonomiczna obszarów wiejskich,
• oś czwarta Leader (podejście przekrojowe
polegające na budowaniu lokalnych partnerstw
na rzecz realizacji lokalnych zintegrowanych
strategii rozwoju obszarów wiejskich).
Jednostki samorządu terytorialnego mogą być
beneficjentami środków pochodzących z Unii
Europejskiej w ramach osi społecznej PROW.
Wsparcie przyznawane będzie m.in. na remont
obiektów pełniących funkcje publiczne, przebudowę infrastruktury technicznej związanej

z rozwojem funkcji turystycznych, kształtowanie przestrzeni publicznej. Wysokość pomocy
to od 300 do 500 tyś zł. na realizację projektów w danej miejscowości. Szacuje się,
że budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 to ok. 15 mld euro.
- wspólnie ze Stowarzyszeniem Światowid
zorganizowałem spotkanie dla Wójtów i Bur-

mistrzów zrzeszonych w Lokalną Grupę Działania objętych programem Leader +. Na spotkaniu tym zapoznano się z postępem prac
nad wnioskiem do Schematu II Programu
Leader+ oraz propozycjami Ministerstwa Rolnictwa na lata 2007-2013. Opracowywany
wniosek ma na celu umożliwienie zdobycia
środków z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006” na następujące cele:
promocja obszarów wiejskich, pobudzenie
ludności do wzięcia aktywnego działania w
procesie rozwoju obszarów wiejskich, upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach aktywizujących ludność na terenach
wiejskich, a w szczególności promocja regionu pod względem turystyki jak i gospodarki,
aktywizację ludności do udziału w procesie
rozwoju regionu oraz stymulowanie lokalnych
inicjatyw, wielosektorowe informowanie o
inicjatywach wykorzystujące zarówno tradycyjną prasę jak i internet, co sprzyjać ma rozwojowi społeczeństwa i świadczenie kompleksowych usług doradczych na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich. Nasza Gmina aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu wniosku
zgłaszając do ujęcia szereg propozycji.
- uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez pełnomocnika wojewody ds. tworzenia bazy natowskiej. W spotkaniu tym

uczestniczyli przedstawiciele powiatu gnieźnieńskiego: Prezydent Miasta Gniezna, Starosta Powiatu, przedstawiciele Kościoła, Dyrektor ZOZ-u, Dyrektor Collegium,
Dyrektor

Szkoły Ponadgimnazjalnej Nr 15, Dyrektor
Muzeum, Przedstawiciele Straży, Policji.
Głównym tematem spotkania było omówienie
przygotowania pobytu w Gnieźnie delegacji
opiniującej ofertę Polską dotyczącą tworzenia
bazy.
- wspólnie z Panem Ludwikiem Rajzelem
Prezesem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk” Koło w Witkowie omówiliśmy akcję dostarczenia do Witkowa i rozprowadzenia pomocy żywnościowej dla osób

najbardziej potrzebujących w ramach „Banku
Żywności”. Z pomocy tej skorzysta ok. 2 tys.
osób.
- zorganizowano naradę z kierownictwem
OK,SiR-u oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie. W czasie spotkania pani Dyrektor OK,SiR-u przedstawiła bieżącą sytuację finansową, stan przygotowania Ośrodka
do sezonu letniego oraz plan pracy w zakresie
kultury fizycznej na najbliższy okres. Pan
Kierownik ZGK omówił bieżące funkcjonowanie zakładu, przedstawił plany i zamierzenia
dotyczące zakupów inwestycyjnych w celu
poprawy funkcjonowania Zakładu i jakości
świadczonych usług. Zapoznano się też z
realizacją zadań inwestycyjnych zleconych
przez Urząd Gminy i Miasta.
- złożyłem do Urzędu Marszałkowskiego w
Poznaniu wniosek o płatność dla projektu
„Remont świetlic wiejskich wraz z ich doposa-

żeniem i zagospodarowaniem terenów” na
kwotę 170.391,20 zł.
- zorganizowano spotkanie z dyrektorami
placówek oświatowych, przedstawicielami
jednostek budżetowych w sprawie organizacji
„Dni Witkowa”.
- z przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej
przeprowadziłem rozmowy kwalifikacyjne,
celem wyłonienia kandydatów do obsługi
c.d. str. 4
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c.d. ze str. 3

bramy wjazdowej na teren OW w Skorzęcinie.
- uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu oraz
wspólnie z p. Henrykiem Muchą w Walnym
Zgromadzeniu Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
- udzielano pomocy rolnikom przy wypełnianiu
wniosków o dopłaty do Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie. Liczba złożonych wniosków
przez rolników waha się na poziomie roku
ubiegłego - to jest około 600 wniosków.
- przygotowano ogłoszenia dotyczące składania wniosków do Biura Powiatowego ARiMR w
Gnieźnie przez producentów buraków cukrowych o przyznanie oddzielnej płatności z tytułu
cukru.
- zorganizowano szkolenie dla rolników z zakresu ubezpieczenia i BHP w Rolnictwie, połą-

czone z konkursem. Organizatorami szkolenia
byli: Placówka Terenowa KRUS w Słupcy,
ODR w Gnieźnie i Urząd Gminy i Miasta w
Witkowie.
- brałem udział w Walnych Zgromadzeniach
Spółdzielni Kółek Rolniczych, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Banku Spółdzielczego i Spółdzielni Mleczarskiej działających na terenie Gminy Witkowo.
- uczestniczyłem w Finale Konkursu Wiedzy o
Unii Europejskiej „Europa wśród młodzieży”, w

którym zmierzyło się 6 uczniów z Gimnazjów
powiatu gnieźnieńskiego, w tym aż 3 reprezentowało Gimnazjum im. Adama Borysa w
Witkowie.
- wziąłem udział także w spotkaniu integracyjnym Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk” , które odbyło się w miejscowości Gołąbki.
- wraz z delegacją naszych strażaków uczestniczyłem w obchodach powiatowych z okazji
Dnia Strażaka w Gnieźnie, ponadto uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Dnia Bibliotekarza, w wystawie prac plastycznych w OW w
Skorzęcinie, w Przeglądzie Artystycznym
Twórczości Amatorskiej Dzieci i Młodzieży Sił
4

Powietrznych, w „Powitaniu Lata” połączonym z „Dniem Dziecka” zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Kulturalne „Promyk” Oddział Witkowo.
- uczestniczono w uroczystym apelu z okazji
Dnia Europejskiego połączonym z „Dniem
Dziecka” i uruchomieniem nowej pracowni

komput erowej
w Zes pole Szk olnoPrzedszkolnym w Mielżynie.
- wziąłem udział w Międzygminnych Zawodach Sprawnościowo-Pożarniczych, które w
tym roku odbyły się w Gminie Niechanowo. W
zawodach tych OSP z Ruchocinka zdobyła I
miejsca w kategorii seniorów oraz w kategorii
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt i chłopców.
- uczestniczyłem w Jubileuszu 50-lecia obecności osób niepełnosprawnych w Mielżynie.
Wziąłem udział w wystawie prac plastycznych
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie.
- wspólnie z pracownikami Urzędu uczestniczyłem w części artystycznej przedstawionej

przez dzieci z Przedszkola Miejskiego z okazji
Dnia Samorządowca.
- zorganizowałem 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.
- w maju 2006r. z gminnego zasobu mieszkaniowego przydzielono dwa lokale mieszkalne.
Otrzymały je rodziny figurujące na gminnej
liście mieszkaniowej oraz na gminnej liście
przydziału lokali socjalnych. Jeden lokal o
powierzchni 45,3 m2 stanowiący pomieszczenie po filii Biblioteki Miejskiej, położony jest w
Mielżynie w gminnym budynku, przy ul. Strażackiej 8, a drugi znajduje się w budynku
Szkoły Podstawowej w Gorzykowie i ma powierzchnię 52,0 m2. Do obu mieszkań przynależą pomieszczenia gospodarczo-garażowe.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
- dnia 5 czerwca 2006r. w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta, zebrała się Komisja Przetargowa w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nakładów budowlanych w postaci 3 domków letniskowych, drewnianych, wolnostojących, posadowionych na gruncie gminnym w Ośrodku
Wypoczynkowym w Skorzęcinie. Cenę wywoławczą ustalono na 22.000,00 zł. za każdy
domek. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Na dzień 3 lipca 2006r. ogłoszono
II przetarg ustny nieograniczony. Cenę wywoławczą obniżono do 20.000,00 za każdy domek.
- wydano 2 decyzje ustalające opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w związku z
uchwaleniem lub zmianą planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów miasta i
gminy Witkowo na łączną kwotę 11.135,40 zł.
- dnia 22 czerwca 2006r. w siedzibie Urzędu
przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, o pow. 0,1439 ha, położonej w Gorzykowie. Ze względu na brak zainteresowania nieruchomością przetarg zakończył
się wynikiem negatywnym.
- przejęto od Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Witkowie nakłady w postaci domków letniskowych szeregowych, położonych w OW
Skorzęcin, które z dniem 1.06.2006r. zostały
przekazane w dzierżawę Ośrodkowi Kultury
Sportu i Rekreacji w Witkowie.
Z zakresu oświaty:
- zaopiniowano i zatwierdzono arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny
2006/2007.
- odbyto naradę z dyrektorami placówek
oświatowych, na której omówiono m.in.: zasady przyznawania pomocy materialnej uczniom
w formie stypendium szkolnego, sprawy dotyczące organizacji Dnia Dziecka, poinformowano o imprezach, które mają odbyć się w najbliższym czasie na terenie naszej gminy,
omówiono sprawę wytypowania przez Dyrektorów szkół uczniów z rodzin najuboższych na
kolonie profilaktyczne, zapoznano się z bieżącym funkcjonowaniem szkół oraz z informacją dotyczącą wyjazdu grupy sportowców do
zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Am Dobrock
- wypłacono stypendia szkolne za okres od
stycznia do marca 2006 r.
- wraz z Przewodniczącym Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Panem Piotrem Jóźwikiem uczestniczyliśmy w
c.d. str. 5

c.d. ze str. 3

zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
- zakupiono nagrody za najciekawsze transparenty w związku z organizacją gimnazjalnego
marszu przeciwko przemocy.

„Mały sport, wielka radość”.
- uczniowie klas I-III szkół podstawowych
gminy i miasta wzięli udział w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez Starostwo
Powiatowe, Komendę Powiatową Policji i
Młodzieżowy Dom Kultury w Gnieźnie pod
nazwą „Pakujemy zapasy - jedziemy na wczasy”.
- zorganizowano Dzień Dziecka dla dzieci z
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z
terenu gminy i miasta Witkowo.
- w dniach 23-25 czerwca zorganizowano
obchody „Dni Witkowa”: w ramach obchodów
„Dni Witkowa” zorganizowano m.in.: Mistrzostwa Sołectw Gminy i Miasta w piłkę nożną, w

Kołaczkowo, sołectwa Ćwierdzin, sołectwa
Mąkownica i sołectwa Sokołowo.
dofinansowano sekcję tenisa ziemnego działającego przy UKS „Organizator”.
- dofinansowano zakup Sztandaru dla 8 Eskadry Lotniczej w związku z uroczystościami 60lecia powstania 7 Pułku Lotnictwa Bombowo-

Ze spraw dot. OW w Skorzęcinie:
- odbyto spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży
Pożarnej, Komendantem Komisariatu Policji w
Witkowie oraz dyrekcją OK,SiR-u w sprawie
zabezpieczenia osobowego Policji w Ośrodku
Wypoczynkowym w Skorzęcinie w czasie
sezonu letniego 2006 r.
Z imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych:
- zorganizowano spotkanie patriotyczne pod
Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich z
okazji 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja.

- w dniach 3,13,20,27 maja oraz 3 czerwca
zorganizowano zabawy taneczne „tzw. majówki”.
- zorganizowano Mistrzostwa Szkół Podstawowych w czwórboju LA szkół podstawowych
oraz minii piłce nożnej klas III i IV.
- najmłodsi uczniowie-przedszkolacy z Witkowa, Mielżyna i Gorzykowa wzięli udział w VII
Regionalnej Olimpiadzie Przedszkolaków w
Trzemesznie, która odbyła się pod hasłem

Dzień Dziecka dla dzieci z przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych z terenu gminy i miasta Witkowo

- zawody strzeleckie oraz VIII Rejonową konferencję LOK.
- festyn sportowy Sołectwa Jaworowo.
- dokonano zakupu sprzętu sportowego dla
Zarządu Osiedla Nr 3 w Witkowie, Sołectwa

których wystartowało 12 drużyn, różne konkurencje sportowo-sprawnościowe, zawody
strzeleckie oraz zawody wędkarskie, wystawy
tematyczne. Dokonano otwarcia sali historii.
- w dniu 29 czerwca dokonano podsumowania
wyjazdu sportowego do Niemiec oraz wręczono sprzęt sportowy dla sołectw gminy Witkowo.

Rozpoznawczego oraz 40-rocznicy Defilady
1000-lecia Państwa Polskiego.
- sfinansowano wyjazd sekcji modelarskiej
działającej przy UKS „Organizator” na pokazy
lotnicze w Kazimierzu Biskupim.
- spotkanie integracyjne Witkowskiego Chóru
Seniorów „My Młodzi” .
- dofinansowano koncert „Świat Operetki”
Moniki Gruszczyńskiej, który odbył się w Klubie Garnizonowym.
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
- dofinansowano wyjazd członków Stowarzyszenia Abstynentów „Tęcza” na XVII Jasnogórskie Spotkania „AA”.
W ramach współpracy samorządu Gminnego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy i miasta dofinansowano:

Festyn sportowy Sołectwa Jaworowo

Z zakresu inwestycji:
Przeprowadzono przetargi nieograniczone
i tak:
- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na
„Modernizację dróg na terenie gminy Witkowo”, ofertę złożyły 3 firmy, Wybrano ofertę
Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych
ze Słupcy, za kwotę 392.066,42zł.
- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na
„Modernizację ulic na terenie miasta Witkowo”, ofertę złożyły 4 firmy, Wybrano ofertę
Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych
ze Słupcy, za kwotę 439.456,84zł.
- ogłoszono przetarg nieograniczony na
„Modernizację ul. Młyńskiej w Witkowie” (z
wykonaniem kanalizacji burzowej), ofertę
złożyły 2 firmy, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Melioracyjno - Budowlanego „MELBUD”
z Modły Księżej, za kwotę 340.299,71zł.
- ogłoszono przetarg nieograniczony na
c.d. str. 6

5

c.d. ze str. 5

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla wsi Małachowo Złych Miejsc,
Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany i m. Witkowo”, ofertę złożyło 9 firm.
Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Budowlanego „ROSKON” ze Słupcy, za
kwotę 2.138.360,02 zł.
- ogłoszono konkurs na: „Opracowanie koncepcji architektonicznej hali widowiskowosportowej i basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w Witkowie”. Złożono 1 koncepcję. W najbliższym czasie nastąpi analiza tej

wykonywane są prace malarskie, układanie
płytek oraz wykładzin w poszczególnych pomieszczeniach, wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „MAX-BUD” Pana
Grzegorza Piaseckiego z Leszna.
- trwają prace remontowo-budowlane w świetlicach wiejskich Małachowo Kępe, Folwark,
Ćwierdzin, Sokołowo, Malenin, Mąkownica,

Słupcy.
- wykonano i oznakowano poszerzenie na

wjeździe do OW w Skorzęcinie, trwają prace
przy budowie ulicy Jesionowej i Brzozowej w

Małachowo Kępe

oferty pod kątem spełnienia warunków wynikających ze specyfikacji.
Dokonano zapytania o cenę:
- na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad
budową kanalizacji sanitarnej, ofertę złożyły 2
firmy, wybrano ofertę Gospodarstwa Pomocniczego ROLWOD z Konina, za cenę
19.242,00zł.

Folwark

Witkowie. Wykonawcą tych prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostów ze
Słupcy.
- przy współpracy z Zakładem Poprawczym w

Inwestycje w trakcie realizacji:
- zakończono prace w Sali Historii. Oficjalne
otwarcie odbyło się podczas obchodów Dni

Ćwierdzin

Witkowie wykonano chodnik przy ul. Park
Kościuszki oraz przy współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Gnieźnie wykonano
chodnik we wsi Folwark.
Witkowa, wykonawcą było Przedsiębiorstwo
Budowlane Pana Kazimierza Oliweckiego z
Nowego Krzymowa.
- trwają prace adaptacyjne w budynku po byłej
jednostce wojskowej w Ruchocinku. Obecnie

Sokołowo

Strzyżewo Witkowskie, Kamionka polegające
na wymianie okien wykonaniu nowych podłóg,
gipsowaniu i malowaniu ścian oraz prace
zewnętrzne związane między innymi z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego”. Wykonawcą tego
zadania jest
MOSTOSTAL-STOLBUD ze
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Inne ważniejsze prace i dostawy:
- naprawiono i zamontowano szyby w wiatach
przystankowych (ul. Gnieźnieńska i w Sołectwie Mąkownica).
- wykonano malowanie pasów drogowych w
Witkowie.
- wykonywany jest remont cząstkowy dróg i
ulic na terenie gminy.
- wykonano naprawy oświetlenia ulicznego.
- wykonano nowe zasilanie w energię elektryczną Sali Historii w Witkowie oraz świetlic
wiejskich w Mąkownicy i Ćwierdzinie.
- wykonywane jest koszenie poboczy przy
drogach i ulicach gminnych.
Krzysztof Szkudlarek

Palny weekend w Witkowie

W dniu 6 lipca w godzinach popołudniowych między innymi Witkowska Ochotnicza Straż Pożarna została zawiadomiona o pożarze kompleksu leśnego Ćwierdzin
- Gaj.
Do gaszenia pożar przystąpiły: 23
zastępy; 111 ratowników, w tym
służby leśne i policja. W akcji
brały udział jednostki z powiatu
gnieźnieńskiego, mogileńskiego i
słupeckiego, 2 samochody patrolowo-gaśnicze z nadleśnictwa
Gniezno i Gołąbki oraz 2 samoloty i śmigłowiec. Z ostatnich danych wynika, że spłonęło ok.6,5
ha lasu. Straty szacuje się na
ponad 30 tys.zł
Tego samego dnia paliła się również ściółka w lesie w Strzyżewie
Witkowskim. Akcję przeprowadziły 2 zastępy z Witkowa.

W dniu 7 lipca w dogaszaniu w/w
pożaru lasu brało udział 5 zastępów: 2 z Witkowa i po 1 z Wiekowa, Mielżyna i Ruchocinka.
W dniu 8 lipca w kolejnej akcji
dogaszania lasu brały udział 3
zastępy: 2 z Witkowa i 1 ze Skorzęcina. W tym samym dniu w
Gaju paliła się też ściółka leśna
(200m2). Przyczyną pożaru było
wyładowanie atmosferyczne. W
akcji uczestniczyły 3 zastępy z
Witkowa i 1 z Gniezna.
W dniu 9 lipca w Strzyżewie
Witkowskim spłonęło ok. 100m2
lasu. Dzięki szybkiej akcji strażaków pożar został szybko ugaszony. W tej akcji brały udział 3 zastępy z Witkowa, 1 ze Skorzęcina
i 1 z Gniezna.
(J.B.) (W.R.)

Kultura
Zakończenie Roku Szkolnego w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
23 czerwca 2006 roku w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie odbyło się zakończenie roku
szkolnego 2005/2006. Szczególnie uroczysty charakter miało pożegnanie 190 uczniów klas trzecich,
którzy już od września rozpoczną naukę w nowych szkołach. Na ten apel przybyło wielu gości, między
innymi burmistrz GiM Witkowo pan Krzysztof Szkudlarek, zastępca burmistrza pan Marian Gadziński,
proboszcz naszej parafii ksiądz Stanisław Goc, była dyrektor gimnazjum - Krystyna Jakimowicz,
nauczyciele, pracownicy szkoły oraz wielu rodziców.

Wszystkich zebranych powitał
dyrektor gimnazjum pan Marian
Łukowski słowami piosenki „Jak
szybko płynie życie, jak potok
płynie czas…”. W swojej mowie
pan dyrektor podsumował 3 letnią
naukę tej grupy młodzieży w gimnazjum. Podziękował gorąco tym
wszystkim uczniom , którzy przez
swoje sukcesy rozsławili imię
naszej szkoły poza jej murami
na terenie gminy, województwa, a
nawet Polski. Życzył absolwentom
słonecznych i bezpiecznych wakacji, sukcesów w wymarzonej
szkole i pożegnał ich słowami
błogosławionej Matki Teresy z
Kalkuty:
„ Życie

jest szansą, wykorzystaj ją.

Życie jest piękne, podziwiaj go. (…)
Życie jest szczęściem, zatrzymaj go.
Życie jest perłą, nie zniszcz jej.
Życie jest życiem, odnieś zwycięstwo.’’

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru
nowemu pocztowi sztandarowemu oraz ślubowanie absolwentów, które przeprowadziła pani
Monika Licheniak.
Przed rozdaniem świadectw kilkoma ciepłymi słowami pożegnali
trzecioklasistów:
przedstawiciel
klas drugich Krzysztof Kogut,
wychowawca klasy 3 f pani Ilona
Musielak i w imieniu rodziców
pani Maria Kulińska.
Po tej części apelu nastąpiło rozdanie uczniom świadectw z wyróżnieniem, a ich rodzicom listów
gratulacyjnych. Świadectwa z
biało-czerwonym paskiem dostało 40 uczniów klas trzecich.
Po zakończeniu części oficjalnej
obejrzeliśmy program artystyczny
przygotowany przez uczniów i
wychowawców klas drugich pod
tytułem „ Wspomnień czar”.
Po apelu uczniowie ze swoimi
wychowawcami po raz ostatni
udali się do swoich klas, aby odebrać nagrody i pozostałe świadectwa oraz wysłuchać w tych murach ostatni raz szkolnego dzwonka.
Było mnóstwo wzruszeń, były łzy
radości , ale i smutek, że to już
koniec.
I tak kolejny rok szkolny jest już
tylko wspomnieniem…
U. Knast
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Szkolne Koło Caritas
Szkolne Koło Caritas zostało utworzone w Szkole Podstawowej nr
3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie na mocy dekretu ks. Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Henryka Józefa Muszyńskiego
z dnia 17.11.2003 r. Ramy działalności koła wyznacza Statut.

Opiekunami wolontariatu są: p.
Marlena Webner - założycielka,
p. Magdalena Kazecka i p. Małgorzata Kowalczyk. Do działalności w Szkolnym Kole Caritas w
charakterze wolontariusza zapraszamy uczniów klas: V - VI.
Obecnie mamy 13 członków.
Obszarem działania Szkolnego
Koła Caritas jest: szkoła, a w niej
kolega i koleżanka, potrzebujący
pomocy i środowisko lokalne, a w
nim każdy kto czeka na pomoc,
spotkanie, rozmowę, uśmiech,
miłe słowo i dobry gest.
Celem Szkolnego Koła Caritas
jest: uwrażliwienie na drugiego
człowieka, na jego potrzeby,
cierpienie, krzywdę oraz włączanie się na zasadzie wolontariatu
w działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W naszych
wolontariuszach kształtujemy
wartości chrześcijańskie tj.: miłość, tolerancja i zrozumienie.

Zachęcamy do działalności społecznej poprzez wspólną zespołową pracę. Uczymy wzajemnego
poszanowania i współodpowiedzialności.
Poprzez wolontariat nasi członkowie są bardziej wrażliwi na
potrzeby innych ludzi: chorych,
starszych, samotnych oraz niepełnos prawn ych. W olontariusze
pomagając innym, pomagają
sobie. Zdobywają nowe umiejętności interpersonalne, nabierają
pewności siebie, sprawdzają swoje możliwości. Włączenie uczniów
w wolontariat przyczynia się do
ich rozwoju społeczno - emocjonalnego. Cechy charakteru, które
członkowie wskazują jako nabyte
pod wpływem działania społecznego to przede wszystkim: cierpliwość, pokonywanie nieśmiałości,
większa tolerancja, pokora, otwartość na ludzi, pewność siebie,
odwaga w działaniu. Dla wielu
naszych wolontariuszy istotne jest

wzmacnianie postawy pomocy,
zaspokajając potrzebę dawania i
pomagania. Po trzech latach
działalności w Szkolnym Kole
Caritas możemy stwierdzić, że
wolontariat jest dobrym narzędziem wychowawczym. Kształtuje
cechy i umiejętności, które pozwalają dzieciom uwierzyć w
siebie i swoje możliwości. Działalność w kole pomaga przełamać
własne bariery oraz stereotypy
dotyczące innych ludzi.
Nawiązaliśmy współpracę z
różnymi instytucjami: Centrum
Wolontariatu Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Domem Dziecka w
Gnieźnie, Domem Pomocy Społecznej w Mielżynie, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Witkowie, Parafią
pw. św. Mikołaja w Witkowie oraz
Siostrami Służebniczkami NMP w
Witkowie. Co roku organizujemy i
przeprowadzamy akcję charytatywną „Ekipa Świętego Mikołaja”.
Zbieramy słodycze i środki czystości dla Domu Dziecka w Gnieźnie. Odwiedzamy chorych i samotnych mieszkańców Witkowa z
życzeniami świątecznymi. Wspieramy ogólnopolskie akcje charytatywne Caritasu: „Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom”, „Jałmużna
Wielkopostna”, „Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych”
itp.
W dniu 20.06.2006r. miało
miejsce uroczyste pasowanie
wolontariuszy na członków Szkolnego Koła Caritas, połączone z
podsumowaniem dotychczasowej
działalności wolontariatu. Uroczystość ta wpisała się w kalendarz
imprez szkolnych. Tego dnia
gościliśmy w naszej szkole ks.

Jacka Dziela - dyrektora Caritasu
Archidiecezji Gnieźnieńskiej i p.
Roberta Nawrockiego - koordynatora Centrum Wolontariatu Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Po powitaniu przez dyrektora szkoły p. A.
Pawluk zaproszonych gości i
uczestników apelu, przewodnicząca koła M. Chmielewska
przedstawiła krótkie sprawozdanie z działalności wolontariatu.
Pani M. Webner zachęciła pozostałych uczniów do włączenia się
w działalność koła w przyszłym
roku szkolnym. Opiekun p. M.
Kazecka przybliżyła pojęcie wolontariatu, omówiła na czym opiera się praca wolontariusza i wymieniła korzyści płynące z działalności w Szkolnym Kole Caritas.
Zaproszeni goście w trakcie uroczystości wręczyli legitymacje
członkowskie Szkolnego Koła
Caritas najmłodszym wolontariuszom. Legitymacje otrzymała: W.
Mikołajczak, I. Balcerek, J.
Szwed, E. Domagała, M. Górna,
A. Dederek, K. Woźniak, O. Kamińska. Ks. Jacek Dziel wręczył
podziękowania opiekunom SKC
za dotychczasową pracę i sprawowaną opiekę nad wolontariuszami. Po uroczystości zaproszeni goście udali się na skromny
poczęstunek.
Nasi wolontariusze chętnie
angażują się w przeprowadzone
akcje, przejawiają twórcze pomysły, są wrażliwi na problemy społeczne, czerpią satysfakcję i zadowolenie ze współpracy dla
dobra innych. Gorąco zachęcamy
do wspierania działań i akcji charytatywnych Szkolnego Koła Caritas.
Magdalena Kazecka

IV Ogólnopolski Zlot Kadetów - Skorzęcin 2006
W dniach 7-9 lipca odbył się IV Ogólnopolski Zlot Kadetów
„Kadett Tuning Klub”. Po raz kolejny miłośnicy tej marki samochodów spotkali się na „Orlej Górze” w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
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Po oficjalnym otwarciu wszystkie
kadety uczestniczyły w paradowej
przejażdżce po Witkowie, gdzie
zaprezentowali się między innymi
mieszkańcom i wczasowiczom.
Organizatorami imprezy byli:
„Bolo Senior” z Wrocławia oraz
„Artur” z Łodzi. Klubowicze wybrali to miejsce na zlot, gdyż Skorzęcin jest znaną miejscowością
wczasową, gdzie przebywa dużo
ludzi oraz dobrze układa się
współpraca między organizatorami, a władzami Gminy i Miasta
Witkowo i Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.
Z wypowiedzi Burmistrza Gminy i
Miasta - Krzysztofa Szkudlarka
wynika, że z roku na rok impreza

cieszy się coraz większym zainteresowaniem co między innymi
sprzyja promocji gminy. O prestiżu imprezy świadczy fakt, że na
ten zlot przyjeżdżają miłośnicy
Kadetów z miejscowości oddalonych o 500 km. Klubowicze spotykają się tylko raz w roku na
„Orlej Górze” w Skorzęcinie, a w
ciągu roku kontaktują się tylko za
pomocą internetu. Niektórych
członków imprezy Ośrodek Wypoczynkowy tak urzekł swoimi
walorami przyrodniczymi i wypoczynkowymi, że postanowili przyjechać już w poniedziałek przed
zlotem.
(W.R.)

Zakończenie roku szkolnego w Mielżynie
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie - Janina
Fałdzińska podsumowała miniony rok szkolny 2005/2006.

Zwracając się do zebranych gości, rodziców, rady pedagogicznej, dzieci i uczniów przypomniała
najważniejsze wydarzenia z życia
szkoły m.in.: przejęcie zbiorów i
zagospodarowanie Biblioteki Publicznej w Mielżynie, zewnętrzne
mierzenie jakości pracy szkoły,
uroczyste Święto Patrona wraz z

gimnastycznej i wykonanie szeregu drobnych prac modernizacyjnych i naprawczych. „Wszyscy
przez cały rok tworzyliśmy jedną,
wielką rodzinę, w której bywały
również i problemy. Staraliśmy się
jednak zawsze je natychmiast
rozwiązywać. Cieszyliśmy się w
sposób szczególny z sukcesów

rozszerzeniem imienia szkoły
Powstańców Wlkp. na cały Zespół
oraz wręczenie szkole nowego
sztandaru, pozyskanie nowej w
pełni wyposażonej pracowni komputerowej (trzeciej w historii szkoły) i jej urządzenie. Dyrektor Janina Fałdzińska poinformowała o
zakresie wykonywanych w roku
szkolnym prac remontowych do
których m.in. można zaliczyć:
wymalowanie trzech dużych korytarzy wraz z klatkami schodowymi, założenie nagłośnienia na sali

naszych wychowanków, czy Waszych drodzy uczniowie, bo przecież Wasze osiągnięcia to promocja szkoły”. - powiedziała Janina
Fałdzińska.
Uczniowie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie, w
tym roku szkolnym wzięli udział w
70 konkursach, imprezach i zawodach. Do największych osiągnięć,
z których mogą być dumni zaliczyć możemy m.in.: I miejsce 2
uczniów w VII Ulicznych Biegach
Szkolnych- Witkowo 2005; nagro-

da w postaci 10 piłek za Ogólnopolski Program Edukac yjny
„Wygraj z astmą”; wyróżnienie w
Międzygimnazjalnym Konkursie

ph. „Jan Paweł II - orędownik
prawdy”; 6 wyróżnień w konkursie
regionalnym „Podhalańskie Mikołajki”; I miejsce w Gminnym Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego w Witkowie, 2 wyróżnienia
w VII Wielkopolskim Konkursie na
Monodram (podczas eliminacji
powiatowych); wyróżnienie w
e l i m i n a c j ac h p o w i a t o w y c h
„Zimowe, bezpieczne wakacje z
Pyrkiem”; wyróżnienie w I Regionalnym Konkursie Interdyscyplinarnym o państwach europejskich
„Czy znasz swojego sąsiada?”; 2

miejsce w Integracyjnym Turnieju
Halowej Piłki; Nożnej z Gimnazjum Witkowo; II miejsce w XI
Gnieźnieńskich Prezentacjach
Ekologicznych; wyróżnienie w
konkursie ogólnopolskim - plastycznym „Łazienka z Delfiniem”;
wyróżnienie i I miejsce w I Prze-

glądzie Wojewódzkim Amatorskich Teatrów Dzieci i Młodzieży Witkowo; Wyróżnienie w VI Powiatowym Przeglądzie Piosenki
Zdrowotnej i Ekologicznej; II miejsce dz. w Mistrzostwach Gniezna
i Powiatu w Krosie Strzeleckim;
wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Z Pyrkiem
bezpieczniej”; wyróżnienie w XIII
Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej Sił Powietrznych; wyróżnienie za najciekawszy plakat w Gimnazjalnym Marszu Przeciw Przemocy; 6 laureatów w XI Przeglądzie Twórczości
Dzieci i Młodzieży w Witkowie; I
miejsce w Międzygimnazjalnym
Konkursie Wiedzy Biblijnej; nagroda w wojewódzkich eliminacjach
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy pożarom”; wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Językowym w
Poznaniu; I miejsce w strzelaniu
do bramki podczas Olimpiady
Przedszkolaków „Mały sport,
wielka radość” w Trzemesznie.
Dyrektor podkreśliła , że tegoroczni absolwenci są pierwszym rocznikiem w historii tej szkoły, który
od początku do końca pobierał
naukę w nowej szkole. Padło
wiele ciepłych słów pod ich adresem.
Również podziękowania skierowane zostały do pedagogów oraz
władz samorządowych za współpracę i stwarzanie coraz lepszych
warunków do pracy i nauki.
Na pożegnanie Dyrektor - Janina

Fałdzińska życzyła wszystkim
uczniom wspaniałych, beztroskich
wakacji i udanego wypoczynku.

(W.R.)
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Konkursy w Bibliotece - podsumowaniem roku szkolnego
Stało się już tradycją, iż w czerwcu Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Witkowo organizuje konkursy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy. Odbywają się w czytelni Biblioteki po to, by jednocześnie zaakcentować niepisaną rywalizację nie tylko między poszczególnymi uczestnikami ale również
między szkołami.

Biblioteka Publiczna w swojej pracy kulturalno-oświatowej od
lat współpracuje ze szkołami.
Organizowane przez nas konkursy są swego rodzaju podsumowaniem roku szkolnego, możliwością
wykazania osiągnięć uczniów.
W roku bieżącym współzawodnictwo rozpoczęliśmy czwartą
edycją konkursu pod hasłem
„ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII”, przeprowadzonym w
dwóch kategoriach wiekowych.
Pierwsi rywalizowali uczniowie
wszystkich szkół podstawowych.
Gorzykowo reprezentowali: Emilia Kozielska, Kamila Kubasiak i
Dawid Kasprzyk - uczniowie kl.
VI.
Przedstawicielami Mielżyna byli:
Klaudia Janaszak, Daria Kokott,
Żaneta
Kuszak
i Magdalena
Szcześniak z kl. V oraz Karolina
Pilarska - kl. VI. Reprezentantami
Szkoły Podstawowej nr 2 byli:
Paulina Stanc - kl. Vd, Tomasz
Makowski i Łukasz Putz z klasy
VIa oraz Małgorzata Janicka i
Klaudia Mikołajczewska z klasy VI
c. Szkołę Podstawową Nr 3 reprezentowały: Wiktoria Lipińska - kl.
Vc, Agnieszka Kowalska - kl. VI a,
Martyna Chmielewska - kl. VIb,
oraz Kinga Biadasz, i Marta Skurczyńska uczennice kl. VI c.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja, w
skład której weszli poloniści opiekunowie grup panie: Monika
Czarnecka, Jolanta Sztylc, Małgorzata Frąckowiak i Bożena Erdmańska. Komisji przewodniczyła
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(podobnie jak w pozostałych konkursach) Wiesława Gąsiorowska dyr. BPMiG Witkowo.
Zapoznano wszystkich z
regulaminem konkursu. Po czym
członek komisji - pani Jolanta
Sztylc podyktowała dwa teksty.
Po napisaniu uczestnicy mieli
czas na korektę. Następnie zebrano prace i komisja przystąpiła do
sprawdzania.
Po podliczeniu błędów popełnionych przez uczestników
ustalono kolejność miejsc i wyłoniono zwycięzców: I miejsce
zajęła Kamila Kubasiak - uczennica kl. VI z Gorzykowa, II miejsce zdobyła Klaudia Mikołajczewska - uczennica kl. VI c
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Witkowie, III miejsce wywalczyli
egzekwo: - Martyna Chmielewska - uczennica kl. VI b Szkoły
Podstawowej nr 3 w Witkowie i
Dawid Kasprzyk - uczeń kl. VI
Szkoły Podstawowej w Gorzykowie.
W dniu 7 czerwca przeprowadzono konkurs w drugiej kategorii wiekowej. Do rywalizacji
przystąpili: Marzena Kmiecik i
Aleksandra Skrzypska uczennice
klasy III e, Anna Popek uczennica
klasy III b, Adrian Kośmiński klasa II a i Mateusz Radecki klasa III g reprezentujący gimnazjum w Witkowie oraz Agnieszka
Gadzińska i Honorata Mrozińska
uczennice klasy I, Patrycja Łazinka i Angelika Szymańska z klasy
II oraz Adrian Pudło - uczeń klasy
III z Mielżyna.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja w
składzie: Jolanta Chyba i Hanna
Gulińska - polonistki.
Zapoznano wszystkich z
regulaminem konkursu. Po czym
członek komisji – pani Jolanta
Chyba podyktowała dwa teksty.
Po napisaniu uczestnicy mieli
czas na korektę. Następnie zebrano prace i komisja przystąpiła do
sprawdzania.
Po podliczeniu błędów popełnionych przez uczestników
ustalono kolejność miejsc i wyłoniono zwycięzców: I miejsce
zajęła Anna Popek - uczennica
kl. III b z Witkowa, II miejsce
zdobył Adrian Pudło - uczeń kl.
III z Mielżyna, III miejsce wywalczyła Marzena Kmiecik - uczennica kl. III e z Witkowa.
W roku bieżącym już po raz
trzeci zorganizowano konkurs pod
hasłem „WITKOWO - MOJE
MIASTO”, podobnie jak w latach
ubiegłych skierowany do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zadaniem uczestników
konkursów było udzielenie pisemnych odpowiedzi na dziesięć pytań dotyczących historii i dnia
dzisiejszego
naszej gminy. W
kategorii szkół podstawowych w
dniu 5 czerwca udział wzięli: Żaneta Kuszak - uczennica kl. V,
Karolina Pilarska, Marika Wróbel,
Wojciech Drapiński i Wojciech
Ziółkiewicz z kl. VI z Mielżyna,
reprezentantami Szkoły Podstawowej nr 2 byli: Joanna Pustelnik,
Bartosz Zdanowski i Remigiusz
Popek - uczniowie kl. Vb, Kamil
Nowaczyk i Marcin Zamiar z kl. VI
c. Szkołę Podstawową nr 3 reprezentowali: Kacper Pawlak - kl. VI
a, Adrian Ziółkowski - kl. VI b,
oraz Kinga Biadasz, Milena Nowacka i Aleksandra Sych uczennice kl. VI c.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja, w
skład której weszli nauczyciele
historii: Beata Bil-Gurzęda, Stanisław Brząkowski i Mariusz Zborowski.
Zapoznano wszystkich z
regulaminem konkursu. Na wykonanie zadania przeznaczono 40
minut oraz 5 dodatkowych na
sprawdzenie i naniesienie poprawek. Po upływie przewidzianego
regulaminem
czasu,
zebrano
prace i komisja przystąpiła do
sprawdzania. O poziomie przygo-

towania uczniów świadczy fakt, iż
pięcioro uczestników zdobyło tę
samą ilość punktów. W dogrywce
podyktowano 3 pytania, następnie
przystąpiono do sprawdzania. W
efekcie końcowym
wyłoniono
ostatecznych zwycięzców. I miejsce zajęła Aleksandra Sych, II
miejsce zdobyła Kinga Biadasz
- obie uczennice kl. VI c ze
Szkoły Podstawowej nr 3, III
miejsce wywalczył Wojciech
Ziółkiewicz z kl. VI z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w
Mielżynie.
Konkurs pod tym samym
hasłem w kategorii szkół gimnazjalnych przeprowadzono w dniu
6 czerwca 2006 roku. Uczestnikami z Mielżyna byli: Magdalena
Filipiak, Patrycja Gurzęda i Sandra Krause - uczennice klasy I,
Izabela Bruch - uczennica klasy II
oraz Adrian Pudło - uczeń klasy
III. Witkowo reprezentowali: Karolina Musidlak - uczennica klasy I
b, Martyna Grzybowska - z klasy I
e, Katarzyna Krzewińska - z klasy
II c oraz Joanna Słodowicz i Paweł Gadomski - uczniowie klasy II
d.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja
w składzie: Beata Bil-Gurzęda historyk i Iwona Nadowicz-Mróz opiekun.
Zapoznano wszystkich z
regulaminem konkursu. Po upływie przewidzianego regulaminem
czasu, zebrano prace i komisja
przystąpiła do sprawdzania.
Po podliczeniu punktów
zdobytych przez uczestników
ustalono kolejność miejsc i wyłoniono zwycięzców: I miejsce
zajął Paweł Gadomski - uczeń
klasy II d Gimnazjum w Witkowie, II miejsce zdobyła Joanna
Słodowicz - również uczennica
klasy II d z Witkowa, a III miejsce wywalczyła Sandra Krause
- uczennica klasy I z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w
Mielżynie.
Nagrody ufundowane przez
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy zostały wręczone uczestnikom
podczas obchodów „DNI WITKOWA”, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zapraszamy do
udziału w kolejnych edycjach.
(W.G.)

Lubić czytanie

„Lubić czytanie
- to znaczy godziny nudów,
które człowiek miewa w życiu
zamienić na godziny czytania”
Monteskiusz

Propagowanie biblioteki, jej
zbiorów i aktywność w środowisku, to bardzo ważny element
pracy Biblioteki Publicznej M. i G.

w Witkowie. Jedną z form takiego
działania jest współpraca ze szkołami i przedszkolami naszej gminy. W bibliotece naszej oprócz
lekcji bibliotecznych, spotkań z
czytelnikami, prezentacjami bibliotecznymi naszej pracy organizujemy różnego rodzaju konkursy.
Jest to przygotowanie uczniów do
aktywnego uczestnictwa w kultu-

rze literackiej, a zarazem czytelniczej. Konkursy, które są przeprowadzane mają na celu przekonanie o wartości lektury oraz pogłębianie recepcji przeczytanych
książek. Tylko zapewnienie dzieciom kontaktu z książką, czyli
osobiste przekonanie się, że czytanie coś daje, zaspakaja różne
potrzeby psychiczne, zapewnia
powodzenie w nauce, jest gwarantem stałego, niewymuszonego
kontaktu z książką .
Konkurs czytelniczy dla klas
III pomyślany jest jako powtórka
z lektur obowiązujących, a zarazem zachęta do dalszej pracy,
która zaprocentować ma w przyszłości.
Uczestnicy spisali się znakomicie, w kolejności zostały wyróżnione następujące osoby: Karolina
Borys (SP nr 2); Zofia Rachut (SP
nr 3); Kamila Krysztofiak (SP
nr2 ); Dariusz Lewandowski (SP
nr 2); Agnieszka Olejniczak (SP
Mielżyn); Kamil Łyskawiński (SP
nr 3).

Zwycięzcy konkursu otrzymali
nagrody książkowe.
Biblioteka Publiczna M. i G.
zorganizowała konkurs plasyczny
dla 6-latk ów pod has łem:
„Kochamy bajki”, jest on efektem
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Oglądanie prac dziecięcych jest zawsze przyjemne. Odznaczają się one bowiem świeżością spojrzenia, które jest istotą
dzieciństwa. Zwłaszcza małe
dzieci wyrażają swoje pomysły i
uczucia ze szczerością. Prace te
są pełne spontaniczności i bezpośredniości, otwartości i intuicyjnego poczucia kompozycji. Na
szczególną uwagę zasługują
prace: Karola Święciochowskiego,
Martyny Gruszczyńskiej, Natalii
Walczak, Anny Jareckiej, Sebastiana Sucholasa i Jagody Szkudlarek, można je obejrzeć w holu
biblioteki.
Wszyscy biorący udział w konkursie zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi.

czerwcową sesję, Komisja zapoznała się z realizacją zaplanowanych inwestycji, z dokonanymi
sprzedażami mienia komunalnego, z planowanymi w szkołach
pracami remontowymi. Komisja
wysłuchała ponadto informacji
p.Mariana Gadzińskiego - Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta nt.
realizacji wniosków, zgłoszonych
w br. przez Komisję.
W dniu 28 czerwca odbyło się
posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego.
Komisja zaopiniowała przygotowane na sesję projekty uchwał,
ponadto zapoznała się z realizacją Gminnego Programu Ochrony
Środowiska, z realizacją uchwały
dot. zasad utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy i miasta oraz z realizacją zgłoszonych
przez Komisję wniosków.
W dniu 30 czerwca odbyła się
kolejna, XXIX sesja Rady Miejskiej. Rada wysłuchała:
- informacji p.Krzysztofa Szkudlarka - Burmistrza Gminy i Miasta o
działalności międzysesyjnej ;
- informacji Dyrektora Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji o przygotowaniu do sezonu letniego;
- informacji Komendanta Komisariatu Policji o zabezpieczeniu
porządku publicznego w Ośrodku
Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
Rada Miejska podjęła następujące uchwały:
- uchwałę Nr XXIX/268/06 dot.
zmiany uchwały XXXIV/336/02 z
28.06.2002r. dot. podziału gminy
na okręgi wyborcze, ich granic i

numerów;
- uchwałę Nr XXIX/269/06 w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie (ul.Bajeczna, w rejonie
ul.Powidzkiej);
- uchwałę Nr XXIX/270/06 w sprawie zabezpieczenia w formie
„weksla In blanco”;
- uchwałę Nr XXIX/271/06 w sprawie zmiany Statutu MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie;
- uchwałę Nr XXIX/272/06 dot.
zmian w budżecie gminy i miasta
na 2006r.;
- uchwałę Nr XXIX/273/06 dot.
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i
miasta za I półrocze;
- uchwałę Nr XXIX/274/06 dot.
planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji na okres od
lipca do końca kadencji.
Kolejna sesja Rady planowana
jest na dzień 22 września 2006r.
W dniu 3 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, poszerzone o udział sołtysów, prezesów Kółek Rolniczych oraz
działaczy Gminnego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych. Głównym celem posiedzenia było omówienie spraw
związanych z przygotowaniem
Spółdzielni Kółek Rolniczych,
Gminnej Spółdzielni i Banku Spółdzielczego do kampanii żniwnej
2006r. Omówiono również sprawy
związane z organizacją Dożynek
Gminnych, planowanych na dzień
27 sierpnia br.

(B.S.)

Informacje

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
czerwiec 2006r .

W dniu 14 czerwca odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej. Komisja dokonała
następujących kontroli: kontroli
działalności sportowej Uczniowskich Klubów Sportowych, kontroli
przeprowadzonych przez Gminę
przetargów oraz kontroli boiska
sportowego we wsi Skorzęcin i
kąpieliska w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. Ponadto z
przedstawicielami Klubu Sportowego „Vitcovia”, Zastępcą Burmistrza
Gminy
i
Miasta
p.Marianem Gadzińskim i inspektorem ds. kultury fizycznej w
Urzędzie GiM - p.Stanisławem
Antoszczyszynem
omówiono
sprawy związane z funkcjonowaniem Klubu i jego sytuacją finansową. Zapoznano się również z
realizacją wniosków, zgłoszonych
w br. przez Komisję i opracowano
plan pracy Komisji na okres od
lipca do końca kadencji.

W dniu 26 czerwca odbyło się
posiedzenie Komisji Szkolnictwa,
Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. Głównym celem posiedzenia
było zaopiniowanie tematów przygotowanych na sesję Rady Miejskiej. Komisja ponadto wspólnie z
p.Pawłem Piniarskim dokonała
podsumowania działalności Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Witkowie, omówiono sprawę środków finansowych na zabezpieczenie zadań
Uczniowskich Klubów Sportowych
w szkołach w I semestrze roku
szkolnego 2006/2007 oraz zapoznano się z realizacją Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres 5 miesięcy br.
W dniu 27 czerwca odbyło się
posiedzenie Komisji Finansów i
Rozwoju Społeczno - Gospodarczego. Oprócz zaopiniowania
tematów
przygotowanych
na

(B.R.M.)
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Świadczenia Rodzinne w okresie zasiłkowym 2006/2007
Zasady przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych uregulowane są w ustawie z
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz
w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z
dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu
postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).
Od 1 września 2006 r. świadczenia rodzinne
wypłacane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, dla ubiegających się o takie świadczenia
mieszkańców gminy i Miasta Witkowo (do tego
czasu świadczenia te mogły wypacać zakłady
pracy).
Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania;
2) świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne;
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka.
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku
rodzinnego przysługują: rodzicom, jednemu z
rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej
się (osoba ucząca się to osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w
związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od
rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok
sądu orzekający alimenty został wydany przed
osiągnięciem przez nią pełnoletności). Zasiłek
rodzinny oraz dodatki do tego zasiłku, a także
świadczenie pielęgnacyjne przysługują jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
504,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności kwoty 583,00 zł.
Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od
1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. zobowiązane są udokumentować wysokość dochodów uzyskanych przez członków rodziny w 2005
r.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia
przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku
życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę
w szkole lub szkole wyższej i jednocześnie legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniem niepełnosprawności.
Do wniosku, o zasiłek rodzinny należy
dołączyć następujące dokumenty:
1) kopię dokumentu tożsamości osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
3) orzeczenie o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje
się dziecko niepełnosprawne,
4) zaświadczenie ze szkoły w przypadku, gdy

12

dziecko ukończyło 18 rok życia lub w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej,
5) zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
- zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków
rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
- zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku
dochodowego za dany rok albo decyzję lub
decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
- oświadczenia członków rodziny o wysokości
dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają
się na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- oświadczenia członków rodziny o wysokości
uzyskanego innego dochodu niepodlegającego
opodatkowaniu (między innymi dochód z gospodarstwa rolnego, stypendia, alimenty, zaliczka alimentacyjna, diety otrzymywane przez
osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, dochody uzyskane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej),
- zaświadczenie właściwego organu gminy lub
nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
ogólnej powierzchni w roku 2005,
- umowa dzierżawy, w przypadku oddania
części lub całości gospodarstwa rolnego w
dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie
rodziny zobowiązani są do ich płacenia na
rzecz osoby spoza rodziny,
- kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego
alimenty na rzecz osób w rodzinie, przekazy lub
przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną
wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów,
a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
- dokument potwierdzający utratę dochodu oraz
wysokość utraconego dochodu,
- dokument określający wysokość uzyskanego
dochodu z pierwszego pełnego miesiąca w
przypadku gdy nastąpiło uzyskanie dochodu po
31.12.2005 r.
6) kopię aktów zgonu rodziców lub kopię wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby
uczącej się
7) kopię odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację albo kopię akty
zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
8) odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku
gdy ojciec dziecka jest nieznany,
9) odpis wyroku oddalającego powództwo o
ustalenie świadczenia alimentacyjnego,
10) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z
rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów
utrzymania dziecka.
Osoba ubiegająca się o dodatek do zasił-

ku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
- zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu
wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop
wychowawczy został udzielony,
- zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie zatrudnienia bezpośrednio przed
uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- zaświadczenie organu emerytalno-rentowego
stwierdzające, że osoba ubiegająca się była
zgłoszona do ubezpieczenia społecznego.
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do
dodatku z tytułu samotnego wychowywania
dziecka dołącza: kopię skróconego aktu zgonu
drugiego z rodziców dziecka lub odpis zupełny
aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec
dziecka jest nieznany.
Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego do wniosku dołącza zaświadczenie szkoły w przypadku gdy
dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej.
Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem
zamieszkania zobowiązana jest przedłożyć:
- dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie,
- zaświadczenie szkoły,
- oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu
uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.
Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku
pielęgnacyjnego składa wniosek o ustalenie
prawa do zasiłku pielęgnacyjnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności, kopię dokumentu
stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej
się o zasiłek pielęgnacyjny.
Osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne składa odpowiedni wniosek oraz dołącza orzeczenie o niepełnosprawności oraz
oświadczenia lub zaświadczenia o wysokości
dochodów rodziny.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych można składać w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1 (pokój nr
10) w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 oraz
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do
15.30. w terminie od 01.07.2006 r. do
30.09.2006 r.
Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na dzieci uczące się w szkole ponadgimnazjalnej wnioski o ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych składają od 1 września
2006 r., a do wniosku dołączają zaświadczenie szkoły potwierdzające kontynuowanie
przez dziecko nauki (zaświadczenie to powinno być wystawione po dniu 01.09.2006 r.).
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do 31 lipca 2006 r. świadczenia przysługujące za wrzesień 2006 r. otrzyma w terminie do 30.09.2006 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z
dokumentami w okresie od 01.08.2006 r. do
30.09.2006 r., świadczenia rodzinne przysługujące za wrzesień 2006 r. otrzyma w terminie
do 31.10.2006r.
(I.W.)

Katalog firm
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 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 interneto-

wa 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 W itkowo do zaprezentowania
(bezpłatnie) swojej firmy na łamach strony
internetowej urzędu.

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

Spółdzielnia Mleczarska w Witkowie
Adres ul. Stary Rynek 3, 62-230 Witkowo
62-230 Witkowo
Telefon: (061) 477-81-33, Fax. (061) 477-81-22
E-mail: mleczarnia@post.pl
1. Historia działalności
Spółdzielnia powstała w 1957
roku. Od maja 1976 roku spółdzielnia została oddziałem Spółdzielni Mleczarskiej w Strzałko-

wie. Następnie od lipca 1981 roku
zlikwidowano oddział, a w miejsce
tego utworzono Spółdzielnię Mleczarską w Witkowie.

2. Struktura zatrudnienia
Produkcja: kobiety 5, mężczyźni 6
Transport 4, detal 2, laboratorium
2, dział techniczny 3, magazyn 2,
administracja 3.
Łącznie firma zatrudnia 32 pracowników.
3. Zakres produkcji
Spółdzielnia skupuje mleko od
dostawców indywidualnych, następnie poddaje obróbce z czego
produkuje mleko spożywcze,

śmietanę, sery twarde, masło,
maślankę i kefir.
4. Osiągnięcia
Spółdzielnia Mleczarska brała
udział w targach poznańskich
Polagra 2005r.
5. Oferta handlowa
Mleko, śmietana, twaróg, maślanka, kefiry, masło oraz różnego rodzaju sery.

Nadleśnictwo Gniezno składa podziękowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, 33 Bazy Lotniczej w Powidzu, Ochotniczym Strażom
Pożarnym w: Witkowie, Ruchocinku, Mielżynie, Wiekowie, Skorzęcinie oraz
z powiatu słupeckiego, mogileńskiego i gnieźnieńskiego za sprawne
przeprowadzenie akcji gaśniczej lasu oraz udzieloną pomoc w dniach od
6-8 lipca przy pilnowaniu i dogaszaniu pożarzyska. Szczególne podziękowanie Nadleśnictwo składa za sprawne przeprowadzenie akcji kpt. Markowi Wegnerowi oraz Ryszardowi Jaworskiemu i wszystkim strażakom.
Nadleśniczy Michał Michalak
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Pomoc żywnościowa dla najuboższych
W dniu 27 czerwca 2006r. do
Witkowa dotarł transport produktów żywnościowych otrzymany z Wielkopolskiego Banku
Żywności w Poznaniu.
Żywność rozdysponowana zostanie wśród najuboższych
rodzin z terenu Gminy.
W bieżącym roku otrzymamy
około 61 ton żywności tj.: mleko, cukier, ryż, mąka, makaron,
kasza, ser żółty i topiony.
W dniach od 28 do 30 czerwca
2006r. w godzinach od 8,00 do
18,00 rozdysponowana zostanie pierwsza część transportu
33 tony , pozostała żywność
zostanie rozdana po 10 lipca
2006r.

w pomieszczeniach magazynowych GS Witkowo przy ulicy
Dworcowej 7
Z tej formy pomocy skorzysta
2000 osób.
Dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie
Rehabilitacyjno Kulturalne PROMYK koło Witkowo
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie.
Produkty żywnościowe
przywieziono dzięki uprzejmości
Jednostki Wojskowej w Powidzu.
(E.J.)

Dyżury Radnych

Biuro
Poselskie
Zbigniewa
Dolaty
w Witkowie, ul. Dworcowa (budynek GS)

czynne
poniedziałek 09:00 - 16:00
czwartek
09:00 - 16:00

Sierpień 2006r.
7 sierpnia Antoni Popek
14 sierpnia Zenon Mietlicki
21 sierpnia Ireneusz Kwapich
28 sierpnia Grzegorz Kaźmierczak
Dyżury odbywać się będą w Urzędzie Gminy i
Miasta w Witkowie - pokój nr 23, w godz. od 14:00
do godz. 15:00.
Wiceprzewodniczący Rady pełnią dyżury w następujących terminach:
Roman Popek 7 i 14 sierpnia od godz. 14:00 do
godz. 15:00
Grzegorz Kaźmierczak 21 i 28 sierpnia od godz.
14:00 do godz. 15:00.

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe

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

Firma istnieje od 1938 r. jesteśmy z wami
w najtrudniejszych chwilach od ponad 68 lat
- 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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