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Dochód z tegorocznego grania - 
(14.360,23 zł) przeznaczony zo-
stał po raz drugi na zakup sprzętu 
ratującego życie dzieci poszkodo-
wanych w wypadkach, w tym na 
naukę udzielania pierwszej pomo-
cy. Podziękowania między innymi 
otrzymali: 33 Baza Lotnicza w 
Powidzu, Klub Garnizonowy, 
Biblioteka Wojskowa i Publiczna 
Miasta i Gminy, Komisariat Policji, 
OSP  Witkowo, 8 Drużyna  Har-
cerska z Witkowa, Gimnazjum im. 
Adama Borysa w Witkowie, Sto-
warzyszenie „RODZINA WOJ-
SKOWA”, Miejsko-Gminny Ośro-

szczytny cel podziękował osobi-
ście  Burmistrz Gminy i Miasta - 
Krzysztof Szkudlarek, który wrę-
czył pamiątkowe podziękowania 
za pomoc w zorganizowaniu XV 
Finału. Stwierdzi ł jednocześnie, 
że tylko taka postawa, wsparcie i 
zaangażowanie pozwoli ły zreali-
zować ten powyższy cel. Życzył 
również wszystkim zebranym 
samych sukcesów w życiu osobi-
stym i zawodowym, każdy dzień 
niech przynosi oczekiwane rezul-
taty, a włożony wkład pracy w 
realizację cennych inicjatyw był 

zakończony sukcesem. Jedno-
cześnie zaprosi ł wszystkich do 
„grania na rzecz Orkiestry” już po 
raz XVI w 2008 roku. 
 

(S.A.) 

dek Pomocy Społecznej, Komisa-
riat Policji, sekcja modelarstwa 
„SOKÓŁ”, Witkowski Klub Kolek-
cjonerów, sekcja szachowa 
„JURAND” oraz Dyrektorzy placó-
wek oświatowo-wychowawczych 
z terenu GiM jako organizatorzy 
XV Finału. Osobne podziękowa-
nie otrzymała Zuzanna Lehnarth, 
uczęszczająca do grupy 4-latków 
Przedszkola Miejskiego w Witko-
wie z ul. Jasnej, która cały rok 
zbiera pieniążki, aby je już po raz 
drugi przekazać na szczytny cel.  
Hojnymi sponsorami tegoroczne-
go grania były zakłady pracy i 

indywidualni przedsiębiorcy z 
terenu Gminy i Miasta oraz rów-
nież zakłady  pracy, które prowa-
dzą swoją działalność poza gmi-
ną. 

Wszystkim tym, którzy czynnie 
uczestniczyli w zbiórce pieniędzy i 
pomagali ją zorganizować oraz 
wszystkim tym, którzy podarowali 
chociaż jeden grosz na ten 

Podsumowanie XV Finału „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” 
W dniu 2 lutego 2007 r. (piątek) z inicjatywy władz samorządowych 
Gminy i Miasta Witkowo zorganizowano uroczyste podsumowanie 
XV Finału WOŚP w sali Nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.  Na 
podsumowaniu  wręczone zostały podziękowania wszystkim któ-
rzy przyczynili się do zorganizowania tej akcji. 

Nazwa Adres 
Zakład Fryzjerski - Halina Rezulak ul. Poznańska 
Sklep Odzieżowy - Tomasz Mizerski ul. Park Kościuszki 
„Dan - Mar” - Marianna Chodkowska ul. Nowa 7b 
Salon Fryzjerski ”vizaż” Irena Kozubińska    
Pizzeria „Milano”- Piotr Kubicki ul. Stary Rynek 13 
Zakład Produkcyjno Handlowy - Witold Bysikiewicz ul. Parkowa 5 
Ryszard Chowański  ul. Cmentarna 
Sklep „To I Owo” - Sylwia Dańkowska ul. Warszawska 6 
Sklep Odzieżowy „Awanti” Agnieszka IImbierowicz ul. Stary Rynek 8 
KM „Junior” ul. Poznańska 11 
„Foto - Krzyś” ul. Poznańska 17 
Hurtownia Odzieży „Emma” Elżbieta Michalak ul. Poznańska 23 
Sklep Art. Przemysłowe Zdzisława Miłowska ul. Stary Rynek  9 
Kwiaciarnia - Zenon Marszałek ul. Poznańska  5 
PHU. Margo - Małgorzata Szcześniak ul. Sportowa 10 
Sklep „Bławaty” Elżbieta Sucholas ul. Poznańska  32 
„Blutex-Bis” Sp.z O.O. ul. Warszawska17 
Mała Gastronomia - Mariusz Nowakowski ul. Stary Rynek  5 
Sklep Spożywczy - Jerzy Kozłowski ul. Wojska Polskiego 
Sklep Owocowo - Warzywny Alicja Gromadzińska ul. Żwirki Wigury 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Witkowo 
Market „Taf” ul. Czerniejewska 
Ksero - Sklepik - Paweł Jagielski ul. Czerniejewska 5 
Spółdzielnia Mleczarska ul. Nowa 2 
Księgarnia - Ewa Byner ul. Czerniejewska 1 
Audio - wideo Sat    Gsm ul. Stary Rynek 
Art. Zoologiczne i Wędkarskie Marek Lewandowski ul. Warszawska 2 
Sklep Wielobranżowy - Ryszard Krakowiak  ul. Stary Rynek 10 
Księgarnia „Piast” Zofia Janaszek  ul. Poznańska  15 
Lech Pol ul. Kos. Miłosławskich 11 

Lista Sponsorów XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
Nazwa Adres 
Sklep Galanteryjno - Odzieżowy Radosław Słowiński ul. Parkowa 1 
Handel Art. Przemysłowe Andżelika Miśkiewicz ul. Krótka 1 
„Dagon” Stacja Kontroli Pojazdów - Grzegorz Trzciński ul. Dworcowa 28 
„Firma Kubiak” Ireneusz i Czesław Kubiak ul. Młyńska 2 
„TiM” Sp. Hurt - Detal Marek i Tomasz Szeszyccy ul. Poznańska 37 
Salon Meblowy Tm Wioletta Woźniak-Tomaszewska ul. Poznańska 26 
Firma Usługowo - Handlowa „Contex” Sebastian Mroziński ul. Krótka 1 
„Wagn” Spółka Z O.O. Gniezno ul. 3 Maja 18 
Sklep Owocowo - Warzywny Małgorzata Szeszycka ul. Poznańska 20 
„Maras” Zakład Produkcyjno-Handlowy Marek Kozieł ul. Dworcowa 27 
Sklep „Odzież” -  Maciej Nowak ul. Park Kościuszki 
Grupa „Concordia” - Ubezpieczenia Poznań 
Piekarnia „Glanc” ul. Gnieźnieńska 21 
„Kos-Pol” Kołaczkowo 
Bank Spółdzielczy Witkowo 
Firma „Genowefa” ul. Rzemieślnicza12 
„Jubiler” - Kazimierz Kiełczewski ul. Poznańska 
Pracownicy Gimnazjum im. Adama Borysa Witkowo 
Dom Mody „Fortuna” Florencja Kowalska ul. Skorzęcka 2 
Sklep Odzieżowy Maria Maciejewska ul. Park Kościuszki 
Kwiaciarnia „Stokrotka” Beata Pawlak ul. Jana Pawła II 
Sklep Odzieżowy  Halina Stańska ul. Jana Pawła II 
Sklep „Garden” Mateusz Dzieciuchowicz ul. Park Kościuszki 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIZET Kalisz 
Jolanta i Andrzej Piechowiakowie Powidz 
Cukiernia NIEMANN Gniezno 
Elżbieta i Bernard Knast Witkowo 
Stanisława Kiełczewska Witkowo 
Euro Sam  Poznańska 33 
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Kto może ubiegać  
się o dopłaty? 
O dopłaty będą mogli się ubiegać  
producenci rolni w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 
roku o krajowym systemie ewi-
dencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewiden-
cji wniosków o przyznanie płatno-
ści, tj. osoby fizyczne, osoby 
prawne lub jednostki organizacyj-
ne nie posiadające osobowości 
prawnej, będące posiadaczem 
gospodarstwa rolnego. 
Aby starać się dopłatę, produ-
cent rolny musi: 
1. posiadać działki rolne, na któ-
rych uprawia rośliny objęte dopła-
tami, o łącznej powierzchni nie 
mniejszej niż 1 ha (za działkę 
rolną uważa się zwarty obszar 
gruntu rolnego, na którym jest 
prowadzona uprawa, o po-
wierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, 
wchodzący w skład gospodarstwa 
rolnego), 
2. zużyć do siewu lub sadzenia 
materiał siewny kategorii elitarny 
lub kwalifikowany: 
a) zakupiony od: 
- przedsiębiorców wpisanych do 
rejestru przedsiębiorców dokonu-
jących obrotu materiałem siew-
nym albo 
- podmiotów prowadzących obrót 
materiałem siewnym wpisanych 
do rejestru rolników, 
b) wyprodukowany we własnym 
gospodarstwie przez przedsię-

potwierdzoną za zgodność z ory-
ginałem przeznotariusza lub pra-
cownika właściwego OT ARR), 
pochodzącej z okresu: 
- w którym został wysiany mate-
riał siewny zbóż lub roślin strącz-
kowych; w przypadku materiału 
siewnego zbóż można dołączyć 
również faktury zakupu dokona-
nego nie wcześniej niż w dniu 1 
sierpnia 2006 roku, 
- od 1 września 2006 r. do 31 
maja 2007 r. w przypadku zakupu 
materiału siewnego sadzeniaków 
ziemniaka i wysadzenia go w 
2007 roku albo dokument wyda-
nia z magazynu materiału siew-
nego wyprodukowanego we wła-
snym gospodarstwie (w rozumie-
niu przepisów o nasiennictwie), 
wystawiony w roku, w którym 
materiał ten został wysiany lub 
wysadzony; w przypadku mate-
riału siewnego zbóż można dołą-
czyć również dokument poświad-
czający wydanie tego materiału z 
magazynu nie wcześniej niż w 
dniu 1 września 2006 roku. 
 
2. Kopię protokołu oszacowania 
szkód (sporządzonego przez 
komisję powołaną przez wojewo-
dę) określającego wysokość szko-
dy w uprawach, potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem przez 
kierownika ośrodka pomocy spo-
łecznej. 
 
3. Kopię decyzji o udzieleniu 
pomocy społecznej, potwierdzo-
ną za zgodność z oryginałem 
przez kierownika ośrodka pomocy 
społecznej. W oparciu o zapisy 
ustawowe i akty wykonawcze 
Agencja przygotuje „Warunki 
przyznania dopłat z tytułu zużyte-
go do siewu lub sadzenia materia-
łu siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany” oraz formularze 
dokumentów, które będą składa-
ne w OT ARR przez producentów 
rolnych ubiegających się o te 
dopłaty. Wnioski o przyznanie 
dopłaty będą dostępne w OT ARR 
i na stronach internetowych Agen-
cji Rynku Rolneg (www.arr.gov.pl) 
po wejściu w życie przedmiotowej 
ustawy i stosownych rozporzą-
dzeń. Projekt ustawy wprowadza-
jący mechanizm dopłat do mate-
riału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany dostępny jest 
na stronie internetowej Sejmu RP 
www.sejm.gov.pl. 

 
Agencja Rynku Rolnego  

 

biorcę wpisanego do rejestru 
przedsiębiorców albo podmiot 
wpisany do rejestru rolników (w 
rozumieniu przepisów o nasien-
nictwie - Dz. U. z 2003 roku, nr 
137, poz. 1299 z późn. zm.). 
 
Gdzie należy złożyć wnio-
sek o dopłatę? 
Wniosek o dopłatę powinien zo-
stać złożony we właściwym - ze 
względu na miejsce zamieszkania 
lub siedzibę producenta rolnego - 
oddziale terenowym Agencji Ryn-
ku Rolnego. 
 
Terminy składania wniosków 
zostaną określone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. 
Dopłaty do materiału siewnego 
będą udzielane przez Agencję 
Rynku Rolnego w ramach po-
mocy de minimis w rolnictwie. 
 
Czym jest pomoc de mini-
mis? 
Jest to rodzaj pomocy udzielanej 
przez państwo zgodnie z rozpo-
rządzeniem Komisji (WE) nr 186-
0/2004. Ogólna kwota tej pomo-
cy nie może przekroczyć 3000 
EURO, dla jednego producenta 
rolnego, w dowolnie wyznaczo-
nym okresie trzech lat. 
Pułap ten jest stosowany bez 
względu na formę pomocy i jej 
cel. 

Producent rolny, który będzie 
ubiegał się o dopłatę do materiału 
siewnego w ramach pomocy de 
minimis w rolnictwie, będzie mu-
siał: 
 
1. Dołączyć do wniosku orygi-
nał faktury zakupu materiału 
siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany (lub jej kopię po-
twierdzoną za zgodność z orygi-
nałem przez notariusza lub pra-
cownika właściwego OT ARR), 
pochodzącej z okresu: 
- w którym został wysiany mate-
riał siewny zbóż lub roślin strącz-
kowych, 
- od 1 września roku poprzedza-
jącego wysadzenie sadzeniaków 
ziemniaka do 31 maja roku wysa-
dzenia sadzeniaków ziemniaka 
albo dokument wydania z maga-
zynu materiału siewnego wypro-
dukowanego we własnym gospo-
darstwie (w rozumieniu przepisów 
o nasiennictwie), wystawiony w 
roku, w którym materiał ten 
został wysiany lub wysadzony. 
 
2. Przedstawić wszystkie za-
świadczenia o udzielonej pomo-
cy de minimis, jakie otrzymał w 
ciągu 3 ostatnich lat poprzedzają-
cych dzień złożenia wniosku o 
udzielenie dopłaty. 
 
Ponadto, w 2007 roku o dopłaty 
do materiału siewnego będą 
mogli się również ubiegać pro-
ducenci rolni, którzy z powodu 
suszy w roku 2006 ponieśli 
szkodę w uprawach wynoszącą 
średnio nie mniej niż 30%. Do-
płaty te nie mają charakteru 
pomocy de minimis w rolnic-
twie. 
Wysokość dopłaty nie będzie 
mogła przekroczyć wysokości 
szkody (oszacowanej przez ko-
misję powołaną przez wojewodę), 
pomniejszonej o wysokość 
pomocy przyznanej na podsta-
wie przepisów o pomocy spo-
łecznej dotyczących szczegóło-
wych warunków realizacji progra-
mu pomocy dla gospodarstw 
rolnych w celu złagodzenia skut-
ków suszy. 
Producent rolny, który będzie 
ubiegał się o dopłatę do materiału 
siewnego w ramach tej pomocy, 
będzie musiał dołączyć do 
wniosku: 
 
1. Oryginał faktury zakupu mate-
riału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany (lub jej kopię 

Uwaga producenci rolni! 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że będzie udzielała dopłat  
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. 
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Wybory organów sołectw i osiedli 
W dniach od 16 stycznia do 5 lutego 2007r. odbyły się zebrania sprawozdaw-
czo-wyborcze sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczących zarządów 
osiedli i członków zarządów osiedli. Zebraniom przewodniczył p.Krzysztof 
Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie lub p. Marian Gadziński - 
Zastępca Burmistrza. Ogółem odbyło się 31 zebrań, na których zmieniono 
sołtysów w 6 sołectwach i przewodniczących zarządów w 2 Osiedlach. Wy-
niki wyborów przedstawiają się następująco: 

Sołectwo  Sołtys  
Chłądowo Jan Kaźmierczak (bez zmian) 

Czajki Roman Rolewicz (zastąpił Stefana Borowskiego) 
Ćwierdzin Franciszek Kozanecki (bez zmian) 

Dębina Jarosław Kuliński (bez zmian) 
Folwark Tomasz Krajniak (zastąpił Andrzeja Burzyńskiego) 

Gaj Stanisław Janas (bez zmian) 
Gorzykowo Marian Marciniak (bez zmian) 

Jaworowo Krzysztof Bykowski (bez zmian) 
Kamionka Teofil Robaszkiewicz (bez zmian) 

Kołaczkowo Ireneusz Kwapich (bez zmian) 
Malenin Tadeusz Chorn (bez zmian) 

Małachowo Kępe Ewa Wiatrowska (bez zmian) 
Małachowo Wierzbiczany Andrzej Grabowski (zastąpił Henryka Bartłomiejczaka) 
Małachowo Złych Miejsc Zenon Mietlicki (bez zmian) 

Mąkownica Janina Wędzikowska (zastąpiła Henryka Drzazgowskiego) 
Mielżyn Stanisław Przybylski (bez zmian) 

Odrowąż Ryszard Kozłowski (bez zmian) 
Ostrowite Prymasowskie Grażyna Pilaczyńska (be zmian) 

Piaski Stanisław Budynek (bez zmian) 
Ruchocin Bernard Malawko (zastąpił Feliksa Kowalika) 

Ruchocinek Henryk Szymański (bez zmian) 
Skorzęcin Adam Kujawa (bez zmian) 
Sokołowo Czesław Starczewski (bez zmian) 
Strzyżewo Tadeusz Jaskólski (bez zmian) 
Wiekowo Tomasz Przychodzki (zastąpił Remigiusza Starczewskiego) 

Witkówko Barbara Nowaczyk (bez zmian) 

Osiedle Nr 1 Jerzy Nowak (zastąpił Michała Balcerowskiego) 
Osiedle Nr 2 Edward Rutecki (bez zmian) 
Osiedle Nr 3 Edwin Dzieciuchowicz (zastąpił Stanisława Perlickiego) 
Osiedle Nr 4 Marian Walczak (bez zmian) 
Osiedle Nr 5 Adolf Pławczyk (bez zmian) 

Osiedle Przewodniczący Zarządu Osiedla 

Sołectwo WiekowoSołectwo Wiekowo  

Sołectwo GorzykowoSołectwo Gorzykowo  

Sołectwo OdrowążSołectwo Odrowąż  

Sołectwo StrzyżewoSołectwo Strzyżewo  Osiedle Nr 3Osiedle Nr 3  

Sołectwo SkorzęcinSołectwo Skorzęcin  
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Sport 

Do rozgrywek zgłosi ło się 9 dru-
żyn w tym 8 sołectw: Ruchocin, 
Jaworowo, Mielżyn, Ruchocinek, 
Sokołowo, Małachowo Złych 
Miejsc, Chłądowo i Małachowo 
Kępe oraz drużyna Witkowskiego 
Stowarzyszenia Abstynentów 
„TĘCZA” w Witkowie. Głównym 
celem tych mistrzostw jest krze-
wienie kultury fizycznej poprzez 
popularyzację gry w halową piłkę 
nożną, propagowanie aktywnego 
spędzania czasu wolnego i inte-
gracja środowiska wiejskiego w 
myśl hasła: „Nie liczy się wynik 
liczy się udział”. 

cze im po piętach co raz lepiej 
grające sołectwo Małachowo 
Złych Miejsc. Na ostatnim miejscu 
bez punktów, jedyna drużyna - 
beniaminek mistrzostw sołectwo 
Małachowo Kępe. 
 

Wszystkie mecze sędziują Pano-
wie - Jan Szturomski i Marian 
Szczepaniak, którzy pokazali aż 8 
„czerwonych” kartek i 52 żółte 
kartki, co dla organizatorów roz-
grywek jest niepokojącym zjawi-
skiem. Opiekę medyczną sprawu-
ją  Panie: Marzena Zielińska i 
Jolanta Pietrowska. 

(S.A.) 

Głównymi organizatorami rozgry-
wek, które rozgrywane są syste-
mem „każdy z każdym” - mecz i 
rewanż,  a trwać będą w każdą 
niedzielę od 26 listopada  2006 
roku do 18 marca 2007 roku są: 
Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji oraz 
sołtysi gminy. 
 

W tabeli „króla strzelców” na pro-
wadzeniu jest zawodnik Rafał 
Bociek z sołectwa Mielżyn - 24 
bramki, przed : kolegą z zespołu -  
Piotrem Kaźmierczakiem - 18 
bramek i Pawłem Zielińskim z 
Małachowa Złych Miejsc - 12 

bramek. 
Pierwszą bramkę w rozgrywkach 
strzelił zawodnik WSA „Tęcza” - 
Dariusz Wysocki, a ostatnią w tej 
rundzie - Piotr Kaźmierczak, ratu-
jąc remis z drużyną Jaworowo.  
Łącznie w pierwszej rundzie roz-
grywek strzelono 273 bramki, 
najwyższym wynikiem jaki uzy-
skano to 22 - 0 pomiędzy Mielży-
nem, a Małachowo Kępe. 
Po rozegraniu 36 meczów na 
prowadzeniu „trochę” niespodzie-
wanie jest sołectwo Sokołowo 
przed faworytami sołectwem Mie-
lżyn i sołectwem Jaworowo. Dep-

W dniu 4 lutego  2007 roku w hali sportowej Gimnazjum w Witko-
wie odbyła się ostatnia dziewiąta seria pierwszej rundy IV  edycji  
Mistrzostw Sołectw Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej.  

 Drużyna Rozegrane 
mecze Punkty Bramki  

Strzelone 
Bramki  

Stracone 

1. Sokołowo 8 21 32 17 

2. Mielżyn 8 19 62 8 

3. Jaworowo 8 19 38 14 

4. Małachowo Z. M. 8 15 44 22 

5. Chłądowo 8 13 29 16 

6. WSA "Tęcza" 8 7 27 39 

7. Ruchocin 8 6 12 45 

8. Ruchocinek 8 6 22 43 

9. Małachowo K. 8 0 12 74 
     5.02.2007 r. 

Turniej  z Gminnego Kalendarza 
Imprez Kulturalno-Sportowych na 
rok 2007.  
Głównym celem imprezy było 
upowszechnianie piłki siatkowej 
wśród osób dorosłych, propago-
wanie aktywnego spędzania cza-
su wolnego oraz integracja środo-

- 2 - 0 
VII - VIII miejsce - KRECIKI 
Września - INTER-LERS Kłecko - 
2 - 0 
Zwycięzca turnieju KOLUMBO-
WIE wystąpili w następującym 
składzie: Bogusław Brzozowski, 
Jacek Safaryn, Grzegorz Piotrow-
ski, Jerzy Zawiślak, Wojciech 
Szypuła, Krzysztof Drozd, Irena 
Szmańda i Jolanta Kujawska-
Nawrot, a pokonani w finale 
CHROBRY Gniezno - Zbigniew 
Rurek, Jan Wesołowski, Krzysztof 
Jóźwiak, Grzegorz Górny, To-
masz Smarzyński, Gabriela Wil-
kosz i Wiesława Wesołowska. 
Nagroda dla uczestników turnieju 
był: puchar Burmistrza Gminy i 
Miasta za zajęcie I miejsca. Pozo-
stałe drużyny otrzymały pamiątko-
we dyplomy. 
Impreza przebiegła w mi łej i spor-
towej atmosferze, a jej uczestnicy 
umówili się na IV już turniej w 
roku 2008.  

(P.J.) (S.A.) 

wiskowa mieszkańców gmin z 
powiatu gnieźnieńskiego, słupec-
kiego i wrzesińskiego. Uroczyste-
go otwarcia turnieju dokonał Bur-
mistrz Gminy i Miasta - Krzysztof 
Szkudlarek. Zawody rozegrano 
systemem „każdy z każdym” w 
dwóch grupach: w pierwszej zna-

lazły się zespoły ze Strzałkowa, 
Niechanowa, CHROBRY Gniezno 
i z Kłecka, a w drugiej - z Wrze-
śni, ANIA i KOLEDZY z Gniezna, 
P o w i d z a  i  g o s p o d a r z e 
„KOLUMBOWIE” z Witkowa. 
Po bardzo zaciętych spotkaniach, 
często kończących się wynikiem 
2 : 1 w grupach kolejność wyglą-
dała następująco: Grupa A - 
CHROBRY Gniezno, Gmina 
Strzałkowo, BŁĘKITNI Niechano-
wo i INTER-LERS Kłecko, a w 
Grupie B - KOLUMBOWIE Witko-
wo, UKS Powidz, ANIA i KOLE-
DZY Gniezno i KRECIKI Wrze-
śnia.  
W meczach decydujących o zaję-
tych miejscach w turnieju spotkali 
się: 
I - II miejsce - KOLUMBOWIE 
Witkowo - CHROBRY Gniezno - 
sety -  2-0 
III - IV miejsce - UKS Powidz - 
Gmina Strzałkowo - sety - 2 - 1 
V - VI miejsce - ANIA i KOLEDZY 
Gniezno - BŁĘKITNI Niechanowo 

III  Regionalny  Turniej Piłki Siatkowej Old - boyów Drużyn Mieszanych 
W dniu 13 stycznia 2007 r. w hali sportowej w Witkowie odbył się III 
Regionalny Turniej Piłki Siatkowej, którego organizatorami byli: 
Zespół Old - Boy „KOLUMBOWIE”,  Urząd Gminy i Miasta, OKSiR i 
Gimnazjum im. Adama Borysa. 



7 

III  Regionalny  Turniej Piłki Siatkowej Old - boyów Drużyn Mieszanych 

77 miejsce  miejsce Kreciki Września Kreciki Września   

55 miejsce  miejsce Ania i Koledzy Gniezno Ania i Koledzy Gniezno   

33 miejsce UKS Powidz  miejsce UKS Powidz   44 miejsce  miejsce Gmina StrzałkowoGmina Strzałkowo    

66 miejsce  miejsce Błękitni NiechanowoBłękitni Niechanowo    

11 miejsce Kolumbowie Witkowo  miejsce Kolumbowie Witkowo   

88 miejsce  miejsce InterInter--Lers KłeckoLers Kłecko    

22 miejsce  miejsce Chrobry GnieznoChrobry Gniezno    
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Kalendarz Imprez Kulturalno - Sportowych na rok 2007 
Nazwa Termin Miejsce Główny Organizator 

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 14 Styczeń Klubu Garnizonowy, PKP 
Witkowo 

UGiM, 33 Baza Lotnicza, Szkoły i Przed-
szkola, OKSiR , Klub Garnizonowy 

2. III Regionalny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mie-
szanych Old - bojów 13 Styczeń Hala Sportowa UGiM, OKSiR, Gimnazjum 

Old -boy „Kolumbowie” 
3. Akcja ferie - ”Zima 2007” 15.01 - 28.01 Hala Sportowa, Sale gminne UGiM, OKSiR, UKS-y 
4. Gminny Turniej UNIHOCKA klas IV SP 03 Luty Hala Sportowa UGiM, OKSiR, UKS-y 
5. Otwarte Mistrzostwa Witkowa Modeli Halowych 24 Luty Hala Sportowa UGiM, OKSiR-Sekcja Modelarska „Sokół” 

6. 
VIII Wielkopolskie Zawody Radnych, Wójtów, Bur-
mistrzów, Prezydentów i Starostów  Gmin, Powia-
tów i Sejmików Wojewódzkich  w Tenisie Stołowym 

10 Luty Hala Sportowa Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, 
UGiM, OKSiR, Gimnazjum, UKS „ISKRA” 

7. Plebiscyt „Na najlepszego sportowca roku 2006” Luty Hala Sportowa UGiM, OKSiR 

8. Mistrzostwa Gminy i Miasta w piłce koszykowej 
szkół podstawowych i gimnazjów 

Luty 
Marzec Hala Sportowa UGiM, OKSiR, UKS-y 

  

9. Mistrzostwa Gminy i Miasta w piłce siatkowej szkół 
podstawowych i gimnazjów 

Marzec 
Kwiecień Hala Sportowa UGiM,  OKSiR, UKS-y 

10. Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej zakładów 
pracy Marzec Hala Sportowa UGiM, OKSiR-sekcja piłki siatkowej 

11. Mistrzostwa Gminy w „RZUCANCE Siatkarskiej” 
klas  IV SP Marzec Hala Sportowa UGiM, OKSIR, UKS-y 

12. Otwarty Turniej Piłki Koszykowej Szkół Podstawo-
wych powiatu gnieźnieńskiego Marzec Hala Sportowa UGiM, OKSiR, UKS-y 

13. II Przegląd Amatorskich Teatrów Dzieci i Młodzieży Marzec Klub Garnizonowy UGiM, OKSiR, Biblioteka Publ., Szkoły  
i Przedszkola 

14. Spotkanie Emeryckich Zespołów Śpiewaczych Marzec Klub Garnizonowy UGiM, OKSiR,Biblioteka Publ. 

15. 
Mistrzostwa w strzelaniu z karabinka pneumatycz-
nego dla szkół Gimnazjalnych z powiatu gnieźnień-
skiego 

Marzec Hala Sportowa ZSP Witkowo ZR LOK Witkowo, UGiM, OKSiR 

16. Mistrzostwa Powiatu Modeli Balonów Luty 
Marzec Klub Garnizonowy UGiM, OKSiR, Sekcja Modelarska 

„Sokół” 
17. IV Świąteczny Turniej szkół  podst.  Klas I-III 25 Marzec Hala Sportowa UGiM ,OKSIR, Szkoły 
18. Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym Kwiecień Hala Sportowa UGiM, OKSIR, UKS-y, LZS „BŁYSK” 
19. 
  

Wiosenne Biegi Przełajowe szkół podstawowych i 
gimnazjów Kwiecień „Strzelnica” Witkowo UGiM, OKSiR, UKS-y 

20. VII  Przegląd Piosenki Zdrowotnej i Ekologicznej 
Witkowo 2007 Kwiecień Klub Garnizonowy UGiM, OKSiR, SANEPID Gniezno 

21. Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w MINI  
Piłce Nożnej Maj Stadion Miejski UGiM, OKSiR, UKS-y 

22. Gminny Turniej Piłki Nożnej szkół podst. o Puchar 
Wiosny Maj Stadion Miejski UGiM, OKSiR, UKS-y 

23. XII  Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży  w Wit-
kowie Maj Klub Garnizonowy UGiM, OKSiR, Przedszkola, Szkoły i 

Gimnazja, Klub Garnizonowy 
24. Spotkanie Patriotyczne - Konstytucja 3-Maja 3 Maj Pomnik Powst. Wlkp. UGiM ,OKSiR, Gimnazjum Witkowo 

25. 4 - bój LA szkół podstawowych Maj Stadion Miejski i Szkoła Pod-
stawowa Nr 3 UGiM, OKSiR, UKS-y 

26. Mistrzostwa Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli w 
Strzelaniu Pneumatycznym z wiatrówki Maj Klub Garnizonowy UGiM, OKSiR, ZR LOK 

27. XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej Maj Klub Garnizonowy UGiM, OKSiR, Klub Garnizonowy 

28. Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych i Gimna-
zjów w Szachach Maj Klub Garnizonowy UGiM, OKSiR-sekcja szachowa 

„JURAND”, UKS-y 
29. Turniej tenisa ziemnego - rozpoczęcie sezonu Maj Korty  tenisowe - Stadion UGiM, OKSiR-sekcja tenisa 
30. Gminny Turniej Palanta Klas IV-VI SP Czerwiec Mielżyn UGiM, OKSiR, UKS-y 
31. Powiatowe zawody w strzelaniu - broń kulowa Maj i wrzesień Powidz - strzelnica wojskowa ZR LOK , UGiM, OKSiR 

32. Dzień Dziecka 1 Czerwiec Plac zabaw przy ul. Poznań-
skiej UGiM , OKSiR, Przedszkola 

33. Turniej Piłki Nożnej klas IV - szkoły podst. Czerwiec Stadion Miejski UGiM, OKSiR, UKS-y 
34. „Dni Witkowa” 16-17 Czerwiec Plac targowy, Stadion Miejski UGiM, OKSiR, Przedszkola, szkoły 

35. IX   Powiatowy Przegląd Piosenki Strażackiej 16 Czerwiec Klub Garnizonowy 
Targowisko miejskie 

ZP ZOSP Gniezno, OSP Witkowo, 
UGiM, OKSiR 

36. IX  Turniej Piłki Nożnej Sołectw GiM Witkowo 16-17 Czerwiec Stadion Miejski UGiM, OKSiR, Sołectwa 
37. Turniej tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza GiM Lipiec Korty  tenisowe - Stadion UGiM, OKSiR-sekcja tenisa 
38.  Spotkania Emeryckich Zespołów Śpiewaczych Lipiec Klub Garnizonowy UGiM, OKSiR 

39. Dożynki Gminne - „WITKOWO 2007” Sierpień Stadion Miejski, plac targowy UGiM, OKSiR, Sołectwa, Przedszkola i 
Szkoły 

40. X  Turniej Piłki Nożnej Sołectw GiM Witkowo Sierpień Stadion Miejski UGiM, OKSiR, Sołectwa 

41. Spotkania patriotyczne przy pomniku Powstańców  
Wielkopolskich 1 i 17 Wrzesień Pomnik Powstańców Wlkp. UGiM, OKSiR, Gimnazjum 
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Lp Organizatorzy Numer telefonu 
1. Urząd Gminy i Miasta Witkowo (St. Antoszczyszyn)  (061) 477 81 94 
2. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie (p. Bocheński)  (061) 477 92 77 
3. Szkolny Związek Sportowy (p. Piniarski) (061) 477 82 50 
4. GKS  „VITCOVIA” Witkowo  (H.Taibi) (061) 477 92 77 
5. Klub Garnizonowy ( p. Kamińska) (063) 277 35 76 
6. UKS „Organizator” Sekcja Modelarska „Sokół” ( p. Barszcz ) (063) 277 39 42 
7. ZR LOK Witkowo ( p. Rasała) (063) 277 35 80 
8. Powiatowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki w Gnieźnie-Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan (p. Dolaciński) (061) 426 33 29 
9. Starostwo Powiatowe Konin (p. Plucińska) (063) 243 02 61 

10. ZM-G ZOSP Witkowo ( p. Barańska ) (061) 477 81 94 

11. UKS „Organizator” Sekcja Szachowa „JURAND” (p. Mierzejewski ) (061) 477 72 69 

12. Gimnazjum Witkowo  ( p. Piniarski ) - UKS „Iskra”  (061) 477 82 50 

13. Szkoła Podstawowa Nr 2 ( p. Cz. Nowaczyk ) - UKS „Dwójka”  (061) 477 82 51 

14. Szkoła Podstawowa Nr 3 ( p. J. Nowaczyk ) - UKS „Olimp” (061) 477 81 51 

15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ( p. Łobodziec)  (061) 477 81 35 

16. UKS „Sokoły” w Mielżynie ( p. Organiściak ) (061) 477 50 04 

17. UKS „Orły” w Gorzykowie ( p. Bosacki )  (061) 477 57 90 

18. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (p.Gąsiorowska) (061) 477 81 62 

19. Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „PROMYK” w Gnieźnie-Koło w Witkowie (p.Rajzel) (063) 277 38 05 

20. Przedszkole Miejskie (p.Skrzypska) (061) 477 81 93 

21. Przedszkole Miejskie z ul.Jasnej (p.Kierepka) (063) 277 33 86 

W ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi dofinansowane będą: 
1. Imprezy sportowe wchodzące do współzawodnictwa sportowo-turystycznego gmin o Puchar Starosty Gnieźnieńskiego. 
2. Imprezy sportowe wchodzące do współzawodnictwa w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady. 
3. Imprezy masowe, imprezy dla niepełnosprawnych oraz Ligi Amatorskie o charakterze gminnym i powiatowym. 
4. Imprezy sportowo - rekreacyjne - kulturalne promujące Gminę i Miasto Witkowo na terenie powiatu, województwa, kraju. 

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie informuje, że nie zabezpiecza finansowo wszystkich imprez podanych w kalendarzu. 
 

Opracował: 
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie 

Nazwa Termin Miejsce Główny Organizator 

42. Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski Jach-
tów Żaglowych sterowanych radiem klasa F5-10 Wrzesień OW Skorzęcin 

UGiM, Starostwo Powiatowe, 
OKSiR-sekcja modelarska „SOKÓŁ”, 
LOK Poznań 

43. IX   Uliczne Biegi Szkolne - Witkowo 2007 Wrzesień Witkowo - Stadion UGiM , OKSiR, UKS-y 

44. XI   Warsztaty Taneczne Dziecięcych Zespołów 
Ludowych Wrzesień OW Skorzęcin, Klub Garnizo-

nowy 
UGiM, OKSiR, Starostwo Powiatowe w 
Koninie 

45. Piastowski Turniej Osób Niepełnosprawnych 
„Sprawni inaczej” Wrzesień Hala Sportowa UGiM, Stowarzyszenie Młodych Wielko-

polan, OKSiR, Gimnazjum 

46. Gminny „Jesienny”  Turniej Piłki Nożnej Szkół Pod-
stawowych Wrzesień Gorzykowo UGiM, OKSiR, UKS-y 

47. Wojewódzki Przegląd Piosenki Europejskiej Październik Klub Garnizonowy UGiM, OKSiR, Klub Garnizonowy 

48. IV  Turniej Integracyjny klas I Gimnazjów w piłce 
nożnej Październik Hala Sportowa UGiM, OKSiR, UKS-y 

49. Spotkanie Patriotyczne - Święto Niepodległości 11 Listopad Pomnik Powst. Wlkp. UGiM, OKSiR, Gimnazjum 

50. IV  Turniej Integracyjny Gimnazjów w piłce siatko-
wej drużyn mieszanych Listopad Hala Sportowa UGiM, OKSiR, UKS-y 

51. VI  Rejonowy Turniej Strzelecki „Mielżyn 2007” Listopad Sala Sportowa Mielżyn UGiM, OKSiR, ZSPiG Mielżyn 

52. Witkowska Liga Piłki Nożnej Halowej Listopad 
Marzec 2008 Hala Sportowa GKS „VITCOVIA”, UGiM, OKSiR 

53. Mistrzostwa Gminy Sołectw i zakładów pracy w 
Halowej Piłce Nożnej 

Listopad 
Luty 2008 Hala Sportowa UGiM, OKSiR, Sołectwa 

54. Poetyckie Zaduszki i Andrzejkowe Wróżby Listopad Klub Garnizonowy UGiM, OKSiR, Klub Garnizonowy 

55. V  Mikołajkowy Turniej Przedszkoli 2  Grudzień Hala Sportowa UGiM, OKSiR Przedszkola, Szkoły 

56. Drużynowe Mistrzostwa Gminy  w tenisie stołowym 
szkół podst. Grudzień Hala - SP Nr 3 Witkowo UGiM, OKSiR, UKS-y 

57. Wieczór  Wigilijny w  Klubie  Seniora Grudzień Biblioteka Publiczna MiG UGiM, OKSiR, Biblioteka Publ. 

58. VIII   Turniej Halowej Piłki Nożnej Trampkarzy im. 
Walentego Olczaka Grudzień Hala Sportowa UGiM, OKSiR, GKS „VITCOVIA” 

59. XVII   Ogólnopolski  Nocny Turniej Szachowy 
„Świąteczny” 15 -16 Grudzień Klub Garnizonowy UGiM, OKSiR, 33 Baza Lotnicza 
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ABC  
skrót stosowany w publikacjach do 
oznaczania broni masowego raże-
nia, z ang. A - atomic (atomowa); B - 
biological (biologiczna); C - chemical 
(chemiczna); 
 

akcja ratunkowa w OC 
 jedno z zadań wykonywanych przez 
formacje obrony cywilnej w rejonie 
porażenia, katastrofy, klęski żywioło-
wej; ma na celu niesienie pomocy 
poszkodowanej ludności, ogranicze-
nie strat i zniszczeń, zapobieganie 
wtórnym skutkom wybuchów i ska-
żeń oraz ich likwidację; 
 

alarmowanie w OC 
 jedna z funkcji systemu wykrywania 
i alarmowania w państwie, polega 
na rozpowszechnianiu przez odpo-
wiednie organy ustalonych sygnałów 
(komunikatów) o bezpośrednim 
niebezpieczeństwie; 
 

atropina 
(C17 H23 O3 N) - alkaloid, występują-
cy w liściach pokrzyw (Altropa bella-
donna), lulku czarnym, bieleniu. 
Jedwabiste, bezbarwne, błyszczące 
igiełki bez zapachu, o gorzkim sma-
ku, t.t 388 o K. Łatwo rozpuszcza 
się w gorącej wodzie, etanolu, chlo-
roformie. Może być otrzymana syn-
tetycznie lub przez ekstrakcję roślin. 
Jeden z podstawowych środków 

bronią neutronową nazywa się po-
tocznie zminiaturyzowane ładunki 
termojądrowe z zapalnikami atomo-
wymi, których głównym czynnikiem 
rażącym jest promieniowanie przeni-
kliwe (neutronowe i gamma). Około 
50% energii wybuchu ładunku neu-
tronowego wydziela się w postaci 
promieniowania przenikliwego o 
bardzo wysokiej energii. Dlatego też 
strefy rażenia ludzi promieniowa-
niem przenikliwym są 2 - 3 razy 
większe niż po wybuchach atomo-
wych o tej samej mocy, a zniszcze-
nia obiektów i sprzętu falą uderze-
niową - niewielkie (sięgają od kilku-
dziesięciu do kilkuset metrów); 
 

broń termojądrowa 
bomba jądrowa, w której wykorzy-
stano energię wydzielaną podczas 
syntezy jąder lekkich pierwiastków. 
Bomba termojądrowa zawiera ładu-
nek jądrowy w postaci wodorku litu, 
deuterku litu itd., wewnątrz którego 
umieszczony jest detonator atomo-
wy (ładunek rozszczepialny); 
 
 
 

Ciąg dalszy w następnym numerze 
„Wiadomości Samorządowych”. 
 
 

Opracowano na podstawie kwartalnika 
„Informator Obrony Cywilnej i zarzą-
dzania kryzysowego” wg Romana 
Wojciechowskiego. 

używanych w leczeniu zatruć środ-
kami paralityczno-drgawkowymi. 
Przedawkowanie atropiny jest nie-
bezpieczne; 
 

azotyn amylu 
(C5 H11 O N O) - ester kwasu azoto-
wego i alkoholu amylowego. Ciecz 
barwy żółtej o piekącym smaku, 
trudno rozpuszcza się w wodzie, 
dobrze w eterze i alkoholu. Stosuje 
się go m.in. w przypadku zatrucia 
niektórymi bojowymi środkami trują-
cymi np. cyjanowodorem; 
 

binarna amunicja 
amunicja, której wypełnienie stano-
wią substancje chemiczne praktycz-
nie nietoksyczne, będące produkta-
mi wyjściowymi reakcji syntezy 
bojowych środków trujących. Proces 
syntezy BŚT zapoczątkowany jest 
bezpośrednio przed użyciem amuni-
cji i zachodzi w czasie przemiesz-
czania jej w rejon celu; 
 

bojowe środki trujące (BŚT) 
toksyczne związki chemiczne, które 
ze względu na swoje właściwości 
fizyczne i chemiczne nadają się do 
militarnego wykorzystania. Charak-
teryzują się śmiertelnym lub szkodli-
wym działaniem na ludzi, zwierzęta 
lub uprawy roślin. 
 

bekerel (Bq) 
nazwa jednostki aktywności w ukła-
dzie SI, mająca oznaczenie Bq, przy 

czym 1 Bq = 1 przemianie jądrowej 
na sekundę. Nazwa została przyjęta 
dla uhonorowania wybitnego fizyka 
francuskiego Becquerela; 
 
bezpieczeństwo obywatelskie 
 należy przez to rozumieć stan oto-
czenia cywilizacyjnego i środowiska 
naturalnego, w którym obywatele i 
ich wspólnoty nie odczuwają zagro-
żenia swego istnienia, ani podsta-
wowych interesów życiowych, ze 
względu na zapewnienie przez 
państwo formalnych, instytucjonal-
nych i praktycznych gwarancji  
ochrony prowadzących do społecz-
nie akceptowalnego poziomu ryzy-
ka; 
 

broń chemiczna 
środki walki, których działanie rażą-
ce polega głównie na biochemicz-
nym oddziaływaniu BST ze składni-
kami (organami) żywego organizmu; 
 

broń jądrowa 
urządzenie wybuchowe, będące 
źródłem dużej ilości energii, wyzwa-
lanej bądź w łańcuchowej reakcji 
rozszczepienia ciężkich jąder, bądź 
też w reakcji termojądrowej 
(syntezie lekkich jąder). Bomby 
jądrowe dzielimy na bomby rozsz-
czepialne i bomby termojądrowe lub 
popularnie na bomby atomowe i 
bomby wodorowe; 
 

broń neutronowa 

Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 
To warto wiedzieć… 

Słownik OC 

Rozgrywki prowadzone były z 
podziałem na kategorię dziewcząt 
i chłopców. Uroczystego otwarcia 
dokonał nauczyciel w-f Czesław 
Nowaczyk, życząc wszystkim 
uczestnikom dobrej, sportowej 
rywalizacji. Podczas otwarcia 
imprezy wystąpił układ taneczno - 
akrobatyczny z Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Witkowie przygotowa-
ny pod kierunkiem Elżbiety Cie-
ślickiej. Po przeprowadzeniu roz-
grywek systemem każdy z każ-
dym wyłoniono następujące miej-
sca: 
 

Kategoria dziewcząt: 
I miejsce - Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Witkowie (I zespół)  
II miejsce - Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Witkowie  
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 
2 w Witkowie (II zespół)  
 

Kategoria chłopców: 
I miejsce - Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Witkowie  
II miejsce - Szkoła Podstawowa 
w Mielżynie  
III miejsce - Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Witkowie  
 

Wręczenia nagród i dyplomów 
dokonali radni Rady Miejskiej w 
Witkowie Tomasz Deskowski oraz 
Marek Sucholas, którzy ufundo-
wali puchary dla Szkół za zajęcie I 
miejsc w kategorii dziewcząt i 
chłopców. Również Szkoły, które 
wzięły udział otrzymały  nagrody: 
piłki siatkowe i dyplomy ufundo-
wane przez Burmistrza Gminy i 
Miasta w Witkowie. 
Organizatorami turnieju był UKS 
"Dwójka" w Witkowie: Teresa 
Zarzyka, Elżbieta Cieślicka, Cze-
sław Nowaczyk. Pragniemy po-
dziękować wszystkim sponsorom 
i w-f z innych Szkół za pomoc i 
przybycie na turniej. 
 

Elżbieta Cieślicka 

II Gminny Turniej Unihocka klas IV 
Dnia 03.02.2007 roku o godzinie 9.00 na hali 
sportowej w Witkowie odbył się II Gminny Tur-
niej Unihocka kl IV. Uczestniczyli w nim ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej z Mielżyna, Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Witkowie i Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Witkowie. 

Urząd Gminy i Miasta WitkowoUrząd Gminy i Miasta Witkowo  
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji   

w Witkowie zapraszająw Witkowie zapraszają  
na wystawę prac plastycznych artystów na wystawę prac plastycznych artystów   

ze Stowarzyszenia Plastyków i Fotografików ze Stowarzyszenia Plastyków i Fotografików 
DEDALDEDAL  w Poznaniuw Poznaniu  

  
Iwony Bis, Danuty Bober, Hanny Danielak, Gustawa Grelewicza, Iwony Bis, Danuty Bober, Hanny Danielak, Gustawa Grelewicza,   

Wies ławy Grajkowskiej, Henryki Jakubowskiej, Reginy Jasiniak, Urszuli Nieborak, Wies ławy Grajkowskiej, Henryki Jakubowskiej, Reginy Jasiniak, Urszuli Nieborak, 
Aleksandry Nikodem, Zbigniewa Niżewskiego, Eugenii M róz, Jana Orlińskiego, Aleksandry Nikodem, Zbigniewa Niżewskiego, Eugenii M róz, Jana Orlińskiego, 
Andrzeja Pawlaka, Alojzego Piątkowskiego, Więcesławy Poprawskiej, Henryka Andrzeja Pawlaka, Alojzego Piątkowskiego, Więcesławy Poprawskiej, Henryka 

Pozorskiego, K rystyny Steczko, Elżbiety Suszek, Ligii  Suszkiewicz , K rystyny Pozorskiego, K rystyny Steczko, Elżbiety Suszek, Ligii  Suszkiewicz , K rystyny 
Śmierzchalskiej, Grażyny Tadeuszak, Józefa Wiercińskiego, Haliny WojtarekŚmierzchalskiej, Grażyny Tadeuszak, Józefa Wiercińskiego, Haliny Wojtarek  

  

„„SkorzęcinSkorzęcin  z cyklu z cyklu   
Malowana Wielkopolska”Malowana Wielkopolska”   

  

    
Wystawa eksponowana Wystawa eksponowana od 16 do 23 lutego 2007r. od 16 do 23 lutego 2007r.   

w w Budynku Oświatowym sala C I piętro Budynku Oświatowym sala C I piętro   
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17A.przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17A.  

Godziny otwarcia wystawy Godziny otwarcia wystawy 15:00 15:00 -- 18:00. 18:00.  
Inauguracja wystawy z udziałem artystówInauguracja wystawy z udziałem artystów  

odbędzie się w piątek odbędzie się w piątek 16 lutego o godz. 1700.16 lutego o godz. 1700.  
  

Serdecznie zapraszamy!!!Serdecznie zapraszamy!!!  
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 Stowarzyszenie "Światowid" jest 
członkiem Forum Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich - ogólnopol-
skiego porozumienia organizacji, 
które współdziałają na rzecz przy-
gotowania polskiej wsi do funkcjo-
nowania w ramach Unii Europej-

nie. Pytano o formę własności 
ośrodka, jak ośrodek jest zarzą-
dzany i kierowany, jaka jest infra-
struktura techniczna Ośrodka, 
jaka jest liczba osób korzystają-
cych i odwiedzających OW, jakie 
są możliwości zainwestowania na 
tym terenie. Przy okazji zaprezen-
towaliśmy również tereny leżące 
w rejonie Skorzęcin-Rybakówka. 
 

(M.G.) 

skiej. Delegacja została zapozna-
na z charakterystyką Gminy. W 
czasie spotkania delegaci intere-
sowali się terenami przeznaczo-
nymi pod zabudowę jednorodzin-
ną, terenami przeznaczonymi pod 
aktywizację gospodarczą oraz 

uzbrojeniem tych terenów w infra-
strukturę techniczną. Szczególnie 
interesowali się powierzchnią 
działek w obrębie miasta. Doko-
naliśmy również wizji, w terenie, 
prezentując wspomniane tereny. 
Drugim tematem, którym intereso-
wali się Hiszpanie to rekreacja i 
wypoczynek. Z wielkim zacieka-
wieniem delegacja oglądała Ośro-
dek Wypoczynkowy w Skorzęci-

Wizyta Hiszpanów 
W dniu 26.01.2007r. z krótką roboczą wizytą mieliśmy przyjemność 
gościć delegację z Hiszpanii, wraz z Panią Karoliną Strugałą - Pre-
zesem Lokalnej Grupy Działania "Światowid". 

W dniu 31 stycznia 2007r. z głębokim żalem W dniu 31 stycznia 2007r. z głębokim żalem 
pożegnaliśmy długoletniego dziekana pożegnaliśmy długoletniego dziekana   

i proboszcza parafii pw. Św. Mikołaja i proboszcza parafii pw. Św. Mikołaja   
w Witkowie w Witkowie   

  
  

ks. kanonika ks. kanonika   
Heliodora Jankiewicza Heliodora Jankiewicza   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Przeżył 78 lat, przez 37 lat był proboszczem Przeżył 78 lat, przez 37 lat był proboszczem 
Witkowskiej parafii. W uznaniu zasług, Rada Witkowskiej parafii. W uznaniu zasług, Rada 

Miejska w Witkowie przyznała ks. kanonikowi Miejska w Witkowie przyznała ks. kanonikowi 
w 2002r. tytuł Honorowego Obywatela w 2002r. tytuł Honorowego Obywatela   

Gminy i Miasta Witkowo. Gminy i Miasta Witkowo.   
Będziemy o nim zawsze pamiętać.Będziemy o nim zawsze pamiętać.   

OBWIESZCZENIE 
 

Burmistrza  Gminy  i  Miasta  w  WITKOWIE 
z dnia 10  lutego  2007 r. 

Na podstawie art. 32 w związku z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 
lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547  
z późn. zm.) podaje się do wiadomości wyborców,  że Rada Miejska 
w Witkowie uchwałą Nr XXXIV/337/02 z dnia 28 czerwca 2002 r. 

utworzyła obwody głosowania mające również zastosowanie w wy-
borach uzupełniających zarządzonych na dzień 4 marca 2007 roku.  

 

Lista nr 1 - KWW "SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO" 
1.LISIAK Paweł, lat 52, zam. Mielżyn 
Lista nr 2 - KWW - ADAMA SZEWCZYKA 
1.SZEWCZYK Adam, lat 28, zam. Mielżyn 

 

Lokal wyborczy otwarty będzie w dniu  
4 marca 2007 r. w godzinach 600- 2000. 
Karta do głosowania wydana zostanie wyłącznie po 

okazaniu dokumentu tożsamości. 
 

Burmistrz  Gminy  i  Miasta 
/-/ Krzysztof Szkudlarek 

Numer 
obwodu 

Granice  
obwodu 

Siedziba  
obwodowej 

komisji wyborczej 

Nr okręgu  
wyborczego 

7 

Sołectwa : 
Mąkownica,  
Ruchocin,  
Mielżyn. 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny  
w Mielżynie, 

ul. Strzałkowska 1 
tel. 061- 477-50-04 

7 
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Z prac Rady Miejskiej w Witkowie 
Rozwoju Społeczno - Gospo-
darczego Rady Miejskiej w Witko-
wie. Komisja zapoznała się z 
realizacją inwestycji w 2006r., z 
rozliczeniem finansowym prelimi-
narza wydatków na realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w 2006r. oraz z infor-
macją o wydanych decyzjach o 
warunkach zabudowy. Następnie 
dyrektorzy szkół podstawowych z 
terenu gminy i miasta przedstawili 
informacje na temat sytuacji finan-
sowej tych placówek, a zastępca 

burmistrza Marian Gadziński 
przedstawił wydatki szkół za rok 
2005 i za 3 kwartał roku 2006 z 
rozbiciem na koszty przypadające 
na kształcenie 1 ucznia.  

W dniu 29 stycznia odbyło się 
posiedzenie Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Przestrze-
gania Porządku Publicznego. 
Członkowie Komisji zapoznali się 
z informacją dotyczącą nasadzeń 
drzew na terenie gminy w roku 
2006 oraz z projektem planu za-

drzewień na 2007r. Ponadto w 
terenie Komisja dokonała oglę-
dzin drzew przeznaczonych do 
wycinki. 

W dniu 30 stycznia odbyło się 
posiedzenie Komisji Szkolnictwa, 
Kultury, Sportu i Opieki Społecz-
nej. Członkowie Komisji wspólnie 
z panią Dyrektor OK, SiR-u doko-
nali analizy środków finansowych 
na dofinansowanie zadań działal-
ności sportowej i kulturalnej gmin-
nych klubów sportowych i kół 
zainteresowań w 2007 r. Ponadto 
zapoznali się z realizacją progra-

mu zajęć sportowo-rekreacyjnych 
i kulturalnych dla dzieci w czasie 
ferii zimowych. Dokonano też 
wizji lokalnej budynku Przedszko-
la Miejskiego oraz Gimnazjum w 
Witkowie. Odbyto spotkanie z 
działaczami kultury fizycznej, na 
którym zapoznano się z planem 
przedsięwzięć na 2007 r., zgod-
nie z ustawą „o działalności po-
żytku publicznego i wolontaria-
cie”. 

(B.R.M.) 

W dniu 11 stycznia odbyło się 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Witkowie. Głów-
nym tematem posiedzenia było 
dokonanie kontroli w zakresie 
dożywiania uczniów, w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Mielży-
nie, Szkole Podstawowej Nr 2 i w 
Gimnazjum w Witkowie. Druga  
część kontroli w tym zakresie, w 

Szkole Podstawowej Nr 3 i Przed-
szkolu Miejskim zostanie dokona-
na w lutym br., po czym Komisja 
opracuje wyniki tej kontroli. Komi-
sja ponadto zapoznała się ze 
sposobem rozpatrywania skarg 
wpływających do Urzędu Gminy i 
Miasta. 

W dniu 26 stycznia odbyło się 
posiedzenie Komisji Finansów i 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w WitkowiePosiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie  

Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno --  Gospodarczego Gospodarczego  

Posiedzenie Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.Posiedzenie Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.  

Do Rady Powiatowej WIR w powiecie gnieźnieńskim 
kandydowali: 
1. Pan Janas Stanisław zam. Gaj 
2. Pan Kowalik Feliks Jacenty zam. Ruchocin 
3. Pan Robaszkiewicz Waldemar Tadeusz zam. 
Ćwierdzin. 
Liczba członków Izby Rolniczej (płatnicy podatku rolne-
go) uprawnionych do głosowania w okręgu wynosiła 
2172 osób. 
W głosowaniu brało udział 160 osób. 
Do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Gnieźnie zostali 
wybrani: 
1. Pan Janas Stanisław - otrzymał 119 głosów, 
2. Pan Kowalik Feliks Jacenty  - otrzymał 77 głosów. 

(T.B.) 

Wybory do Izb Rolniczych 
W dniu 4 lutego 2007r. odbyły się wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w powiecie gnieźnieńskim. Na terenie gminy w Okręgu Wyborczym Nr 23 
w Witkowie, głosowanie przeprowadzono w 5 obwodach głosowania: w miejsco-
wościach Gorzykowo, Mielżyn, Sokołowo, Wiekowo i w mieście Witkowo. 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
informuje, że na tablicy ogłoszeń 

przed siedzibą  
Urzędu Gminy i  Miasta 
przy ul. Gnieźnieńskiej 1  

w Witkowie 
w dniu 29.01.2007r.  

 
WYWIESZONY  ZOSTAŁ  WYKAZ  

NIERUCHOMOŚCI ,  
POŁOŻONYCH  W  WITKOWIE,   

PRZEZNACZONYCH  DO  
WYDZIERŻAWIENIA  

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.  
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Z.U.P.H. Witold Bysikiewicz 

 Katalog firm 

W styczniu 2006r. na stronie interneto-
wej 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 

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 

Zainteresowanych prosimy  
o dostarczenie informacji do 

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

przedsiębiorstwach i ich produktach, 
dlatego zgromadziliśmy w formie kata-
logu dane teleadresowe, oferty oraz 
opisy profilu działalności firm. Poprzez 
katalog, oferta firm dotrze do większej 
grupy odbiorców. Chcemy pomóc 
Przedsiębiorcom w powiększaniu ryn-
ków zbytu oraz w znalezieniu i nawią-
zaniu wielu nowych, korzystnych kon-
taktów. Zachęcamy wszystkich przed-
siębiorców z terenu Gminy i Miasta 
W i tko wo d o za pre ze n to wa nia 
(bezpłatnie) swojej firmy na łamach 
strony internetowej urzędu. 

Adres ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo 
Telefon: (061) 477-88-98, kom: 603-246-807, 603-407-323    

E-mail: witkowo@o2.pl  

OGŁOSZENIE 
Burmistrz Gminy i Miasta informuje, że  

 

od 9 lutego 2007r.  
do 27 kwietnia 2007r.  

w każdy piątek od 900 do 1300 
 

w Urzędzie Gminy i Miasta przedstawiciel Urzędu 
Skarbowego z Gniezna będzie wydawał i przyjmował 

zeznania podatkowe za 2006 rok (PIT-y)  
oraz udzielał niezbędnych informacji. 

 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
/-/ Krzysztof Szkudlarek 

Chcielibyśmy zachęcić Pań-
stwa do skorzystania z usług 
naszej firmy ZUPH W. Bysikie-
wicz, działającej na rynku kompu-
terowo-biurowym od początku 
2001 roku. 
 

Profil działalności firmy obejmu-
je między innymi sprzedaż deta-
liczną komputerów, monitorów, 
oprogramowania, szeroko rozu-
mianych akcesoriów komputero-
wych, materiałów biurowych, itp., 
prowadzoną w naszym sklepie w 
Witkowie przy ul. Parkowej 5 dla 
potrzeb lokalnego rynku, jak rów-
nież kompleksową obsługę firm i 
instytucji w podobnym zakresie, 
poszerzoną o usługi związane z 
bezpłatną dostawą zamówionych 
towarów do klienta, pracami mo-
dernizacyjnymi sprzętu kompute-
rowego oraz sieci komputero-
wych, serwisem urządzeń oraz 

innymi usługami związanymi ze 
sprawnym funkcjonowaniem urzą-
dzeń w biurze. 
 

Wśród grona naszych stałych 
klientów są między innymi: Urzę-
dy Gminne, szkoły podstawowe, 
gimnazjalne, ponadgimnazjalne 
oraz liczne firmy prywatne z po-
wiatu gnieźnieńskiego oraz wrze-
sińskiego. 

 

Aby sprostać Państwa oczeki-
waniom cały czas poszerzamy 
naszą ofertę, dlatego zachęcamy 
do kierowania wszelkich zapytań 
ofertowych również do naszej 
firmy drogą emaliową lub telefo-
nicznie. Postaramy się niezwłocz-
nie odpowiedzieć na państwa 
zapytania.   

Licząc na zainteresowanie 
naszą ofertą pozostajemy do 
Państwa dyspozycji. 

Bezpłatna reklama 
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy Witko-
wo do nadsyłania materiałów promocyjnych do publikacji w ka-
talogu firm. Wystarczy przygotować krótką informację o prowa-
dzonej działalności oraz dane adresowe.  
Nadesłane materiały zostaną zamieszczone na stronie Interneto-
wej Urzędu www.witkowo.pl (Oficjalną stronę internetową Urzędu     
w ciągu miesiąca odwiedza około 5000 internałtów) oraz zostaną opu-
blikowane na łamach Witkowskich Wiadomości Samorządowych 
(bezpłatne wydawnictwo o nakładzie 1000 egzemplarzy docierające bezpo-
średnio do mieszkańców Gminy).  
 
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 
62-230 Witkowo 
ul. Gnieźnieńska 1  
telefon: (0 61) 477-81-94 (wew. 31)  
e-mail: promocja@.witkowo.pl 
 

Zachęcamy wszystkich do bezpłatnej promocji swojej firmy 



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.  
 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
Niezamówionych materiałów i utworów redakcja nie zwraca. 

tel. (061) 477 81 94 (wew. 31) 
fax: (061) 477 88 55 
e-mail: promocja@witkowo.pl  
www.witkowo.pl 
www.bip.witkowo.pl 
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FirmaFirma  „Musielak”„Musielak”   
Witkowo 62Witkowo 62--230 ul. Dworcowa 22230 ul. Dworcowa 22  
tel. (061) 477tel. (061) 477--8080--66 66   
tel. kom. 606tel. kom. 606--814814--848848  

Kompleksowe Usługi PogrzeboweKompleksowe Usługi Pogrzebowe  

FirmaFirma istnieje od  istnieje od 1938 r.1938 r. jesteśmy z wami  jesteśmy z wami   
w najtrudniejszych chwilach  od ponad w najtrudniejszych chwilach  od ponad 69 lat69 lat      

-- Czynne całą dobę Czynne całą dobę   
-- Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości  
-- Autokarawan  Autokarawan --Transport na terenie gminy gratisTransport na terenie gminy gratis  
-- Przewozy zwłok  Przewozy zwłok -- pozwolenie cały kraj. pozwolenie cały kraj.  
-- Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali  Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali   
-- Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej  
-- Nekrologi  Nekrologi -- Krzyże  Krzyże -- Tabliczki na krzyże Tabliczki na krzyże  
-- Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych. Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych.  

 

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  

Ogłoszenie OK,SiR 

Bezpłatne szkolenie w Witkowie  
 

Zapraszamy państwa do udziału w bezpłatnym kursie dla osób 
pracujących „Zaawansowane technologie informacyjne i infor-
matyczne”. Celem kursu jest pogłębienie lub uzupełnienie 
przez słuchaczy wiedzy z zakresu obsługi komputera. Zajęcia 
poprowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, posiadająca 
wieloletnie doświadczenie w nauczaniu. Zajęcia będą odbywać 
się w Witkowie. 
 

Program kursu obejmuje 50 godzin z zakresu: 
- System Windows  - 5 godz. 
- Program Word - 15 godz. 
- Program Excel -15 godz. 
- Program PowerPoint - 8 godz. 
- Internet (Outlook Express i Internet Explorer) - 5 godz. 
 

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzyma zaświadczenie o ukoń-
czeniu kursu wydane przez „SZKOLENIOWIEC” zawierające 
program kursu wraz z oceną końcową. 
Zajęcia będą odbywały się w grupie 12 - 15 osobowej, w try-
bie wieczorowym w tygodniu w godzinach popołudniowych. 
Planowany termin uruchomienia kursu to początek marca. 
Karty Zgłoszeniowe oraz dodatkowe informacje można uzy-
skać w: 
 

Gminne Centrum Informacji 
ul. Powstańców Wielkopolskich 17a 
62-230 Witkowo 
telefon: (061) 477-73-00 
e-mail: gci@gci.witkowo.pl 

5 lutego  Krzysztof Bykowski 
12 lutego  Piotr Jóźwik 
19 lutego   Jerzy Skrzypek 
26 lutego  Edwin Dzieciuchowicz 

Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury w każdy poniedziałek. 
Dyżury Przewodniczącego Rady i Radnych odbywać się będą w Urzę-
dzie Gminy i Miasta w Witkowie - pokój nr 23, w godz. od 14:00 do 
godz. 15:00. 

Dyżury Radnych Dyżury Radnych   
Luty 2007r.Luty 2007r.  

„Podziel Się Życiem”  
Akcja poboru krwi organizowana przez Klub Honorowych Dawców 

Krwi PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta odbędzie się 10 marca 
2007r. w godz. 830 1230 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 18 do 65 lat. 
 

Dawco!!! 
-  poznasz swoją grupę krwi 
-  zostaniesz przebadany przez lekarza 
-  uzupełnisz kalorie w postaci czekolad, ciasteczek, soczku 
-  otrzymasz legitymację HDK 
-  możesz również odebrać wyniki badań laboratoryjnych  

w  siedzibie RCKiK 

W ostatnim numerze Witkowskich Wiadomości Samorządowych, w artykule 
pt. „Obchody dni Honorowego Krwiodawstwa”, zamieszczone zostały 
niewłaściwe nazwiska odznaczonych Honorowych Krwiodawców.  
Za zaistniałą sytuację przepraszamy. 
Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia otrzymali: 
 Piotr STEJAKOWSKI 
 Jarosław JAŁOSZYŃSKI 
Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia otrzymali: 
 Roman SKOLASIŃSKI 
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