Ü²· É·¬µ±©¿ îððé
É ¼²·¿½¸ ±¼ ïë ¼± ïé ½¦»®©½¿ îððé ®ò °± ®¿¦ µ±´»¶²§ ¦±-¬¿m§ ¦±®¹¿²·¦±©¿²»
Ü²· É·¬µ±©¿ò É ¬§½¸ ¼²·¿½¸ ¼´¿ ³·»-¦µ¿/½-© É·¬µ±©¿ · ±µ±´·½ ¦¿°´¿²±©¿²±
-¦»®»¹ ·³°®»¦ô µ¬-®§³ ¬±©¿®¦§-¦§m§ ´·½¦²» ¿¬®¿µ½¶»ò Ì®¦§¼²·±©¿ ¦¿¾¿©¿
®±¦°±½¦6m¿ -·6 ¶«a © °·g¬»µ ©·»½¦±®»³ô µ·»¼§ ¬± ²¿ Ð´¿½« Ì¿®¹±©§³ ¦±®¹¿²·¦±ó
©¿²¿ ¦±-¬¿m¿ ¼§-µ±¬»µ¿ ¼´¿ ³m±¼¦·»a§ò

-¬®¿a¿½§ò É ¹±¼¦·²¿½¸ ©·»½¦±®²§½¸ ²¿ -½»²·»
©§-¬g°·m ¶»-¦½¦» °±¦²¿/-µ· µ¿¾¿®»¬ œÐ±¼
Í°±¼»³Œ · ¦»-°-m œÎ¿¶´»²¼»®Œô ¹®¿¶g½§
³«¦§µ6

º±´µ±©gò

Ð±

¬§½¸

©§-¬6°¿½¸

³·»-¦µ¿/½§ É·¬µ±©¿ · ±µ±´·½ ¾¿©·´· -·6 ¼±
°-•²§½¸ ¹±¼¦·² ²± ½²§½ ¸ °®¦§ ³«¦§½»
¦»-°±m« œÐ®±¾´»³Œò Æ²¿µ±³·¬g ¿¬®¿µ½¶g ¾§m
¬¿µa» °±µ¿¦ -¦¬«½¦²§½¸ ±¹²·ô µ¬-®§ ®±¦„©·»¬´·m
²·»¾± ²¿¼ ¬¿®¹±©·-µ·»³ ± ¹±¼¦ò îíòðð ·
¼ ± - ¬¿ ® ½ ¦ § m

¦ ¹ ® ± ³ ¿ ¼ ¦ ± ² §³

© · ¼ ¦± ³

²·»-¿³±©·¬§½¸ ©®¿a»/ò
É ²·»¼¦·»´6 ¶«a ±¼ ¹±¼¦ò éòðð ±¼¾§©¿m§ -·6
¦¿©±¼§ ©6¼µ¿®-µ·» ²¿ Ö»¦·±®¦» Þ·¿m§³ ©
Íµ±®¦6½·²·»ò Ò¿ -¬¿¼·±²·» ³·»¶-µ·³ ®±¦»¹®¿²±
Ú·²¿m Ó·-¬®¦±-¬© Í±m»½¬© © °·m½» ²±a²»¶ò
É„®-¼ ½¦¬»®»½¸ ²¿¶´»°-¦§½¸ ¦»-°±m-©ô µ¬-®»
¬»¹± ¼²·¿ ®§©¿´·¦±©¿m§ ²¿ ¾±·-µ« ²¿¶´»°-¦¿ô
¶«a °± ®¿¦ µ±´»¶²§ô ±µ¿¦¿m¿ -·6 ¼®«a§²¿ ¦
Í±µ±m±©¿ô µ¬-®¿ © º·²¿´» °±µ±²¿m¿ ¦»-°-m ¦
Ý¸mg¼±©¿ îóïò Ì®¦»½·» ³·»¶-½» ©§©¿´½¦§m¿
¼®«a§²¿ ¦ Ö¿©±®±©¿ô °±µ±²«¶g½ °·mµ¿®¦§ ¦
Ó¿m¿½¸±©¿ Æm§½¸ Ó·»¶-½ íóïò
Ñ ¹±¼¦ò ïîòðð © Õ±„½·»´» °ò©ò „©ò Ó·µ±m¿¶¿
© É·¬µ±©·» ±¼¾§m¿ -·6 ³-¦¿ „©ò © ·²¬»²½¶·
³·»-¦µ¿/½-© Ù³·²§ · Ó·¿-¬¿ É·¬µ±©¿ô ©
µ¬-®»¶ «½¦»-¬²·½¦§m§ ©m¿¼¦» Ù³·²§ò
É -±¾± ¬6ô ïê ½¦»®©½¿ © ¹±¼¦·²¿½¸
°®¦»¼°±m«¼²·±©§½¸ © Í¿´· ÑÍÐ É·¬µ±©±
¦±-¬¿m¿ ¦±®¹¿²·¦±©¿²¿ ¿µ½¶¿ °±¾±®« µ®©· ó
œÐ±¼¦·»´ -·6 a§½·»³Œô ²¿ µ±®¬¿½¸ ¬»²·-±©§½¸
±¼¾§m -·6 ¬«®²·»¶ © ¬»²·-·» ¦·»³²§³ô ²¿
- ¬¿ ¼ · ± ²· » ³· » ¶- µ · ³ ®± ¦° ± ½ ¦ 6 m§ -· 6
Ó·-¬®¦±-¬©¿ Í±m»½¬© Ù³·²§ É·¬µ±©± © °·m½»
²±a²»¶ êó·± ±-±¾±©»¶ô © µ¬-®§½¸ ©¦·6m±
«¼¦·¿m ïï ¦»-°±m-©ò Ü± º·²¿m-© ¿©¿²-±©¿m§
¼®«a§²§ ¦æ Ý¸mg¼±©¿ô Ö¿©±®±©¿ô Ó¿m¿½¸±©¿
Æm§½¸ Ó·»¶-½ · Í±µ±m±©¿ò É ¬§³ ¼²·« © Í¿´·
Ø·-¬±®·· ²¿-¬g°·m± ¬¿µa» ±¬©¿®½·» ©§-¬¿©§ °¬ò
œÑ-¬¿¬²· ´±¬ ÌÎÇùÒ ÙÛÌ ×Ò Õ¿°·¬¿²¿ Õ²±¨¿Œò

Ñ ïêòíð ²¿ °´¿½« ¬¿®¹±©§³ ±º·½¶¿´²»¹±
±¬©¿®½·¿ Ü²· É·¬µ±©¿ ¼±µ±²¿m Þ«®³·-¬®¦
Ù³· ²§ · Ó·¿ -¬¿ É ·¬µ± © ¿ Õ® ¦§ -¦ ¬±º
Í¦µ«¼´¿®»µò Ò¿-¬6°²·» ®±¦°±½¦gm -·6 ×È
Ó· 6 ¼¦ §°± © ·¿ ¬± © § Õ ± ²µ «® - Ð· ± - » ²µ ·
Í¬®¿a ¿½ µ· »¶ É·¬µ± © ± îððéò Õ± ²µ«® °®¦»°®±©¿¼¦±²± © ¼©-½¸ µ¿¬»¹±®·¿½¸ ó
µ´«¾§ -»²·±®¿ô ¹¼¦·» ´¿«®»¿¬»³ ¦±-¬¿m ¦»-°-m
œÖ«¬®¦»²µ¿Œ ¦ Õ±²·²¿ô ¿ ¬¿µa» °±¦±-¬¿´· -±´·„½·
· ¦»-°±m§ô ©„®-¼ µ¬-®§½¸ ²¿¶¾¿®¼¦·»¶ ©§®-a²·m
-·6 ¦»-°-m œÚ¿²¬¿¦¶¿Œ ¦ Ù²·»¦²¿ò Ñ¹-m»³
®§©¿´·¦±©¿m± îð ¦»-°±m-©ò Ò¿¼ °±®¦g¼µ·»³ ·
¾»¦ °·» ½¦ »/- ¬©» ³ ½¦ «©¿ ´· © ·¬µ± © -½ §

Ñ ¹±¼¦ò ïêòðð ²¿ °´¿½« ¬¿®¹±©§³ ±¼¾§m -·6
Ù ³·²²§ Ð®¦»¹´g¼ Ì©- ®½ ¦± „½· Ü¦·»½· ·
Óm±¼¦·»a§ò Í©±¶» ¿®¬§-¬§½¦²» «³·»¶6¬²±„½·
°±µ¿¦¿m§ ¼¦·»½· ¦ Ð®¦»¼-¦µ±´¿ œÞ¿¶µ¿Œô ¿ ¬¿µa»
°®¦»¼-¦µ±´¿µ· ¦ œÑ½¸®±²µ·Œò Ò ¿-¬6°²·»
©§-¬g°·´· «½¦²·±©·» ¦» -¦µ-m °±¼-¬¿©±©§½¸ ·
¹·³²¿¦¶¿´²§½¸ò
Ð± ©§-¬6°¿½¸ ¿®¬§-¬§½¦²§½¸ ©®6½¦±²±
²¿¹®±¼§ ³ò·²ò °·mµ¿®¦±³ô ©6¼µ¿®¦±³ ·
¦©§½·6¦½±³ ®-a²§½¸ µ±²µ«®--©ò
É¿®¬± ©-°±³²·»:ô a» ¬»¹±®± ½¦²» Ü²·
É·¬µ±©¿ «„©·»¬²·m§ ¬¿µa» ´·½¦²» ·³°®»¦§
¬±©¿®¦§-¦g½»æ
ó °´»²»® ³¿´¿®-µ±ó®¦»•¾·¿®-µ· °¬ò œÓm±¼§³

¾§: © -¬¿®-¦§³ ©·»µ«Œô µ¬-®§ ±¼¾§m -·6 ©
Ñ„®±¼µ« É§°±½¦§²µ±©§³ © Íµ±®¦6½·²·»ô
ó Ù³·²²§ Õ±²µ«®- ó œÉ·¬µ±©± ó Ó±¶»
Ó·¿-¬±Œô
ó Ù³·²²§ Õ±²µ«®- Ñ®¬±¹®¿º·½¦²§ ó œÆ±-¬¿/
Ó·-¬®¦»³ Ñ®¬±¹®¿º··Œô
ó ¦ ¿© ± ¼§ -¬®¦ »´» ½ µ·»

¦

© ·¿ ¬®- ©µ ·ô

¦±®¹¿²·¦±©¿²» °®¦»¦ ÔÑÕ © É·¬µ±©·»ô
ó ©§-¬¿©¿ · °±µ¿¦ Õ´«¾« Ó±¼»´¿®-µ·»¹±
œÍ±µ-mŒô
ó ©§-¬¿©¿ ³·´·¬¿®·-© ©±¶-µ±©§½¸
ó -§³«´¬¿²¿ -¦¿½¸±©¿ ó -»µ½¶¿ -¦¿½¸±©¿
œÖ«®¿²¼Œô
ó µ±²µ«®- °´¿-¬§½¦²§ô
ó ©§-¬¿©¿ Õ´«¾« ØÜÕ ó ÐÝÕô
ó ©§-¬¿©¿ µ±m¿ Ø¿º½·¿®-µ·»¹± œÎ-a»Œô
ó µ±²µ«®»²½¶» -°®¿©²±„½·±©» ¼´¿ ¼¦·»½· ·
³m±¼¦·»a§ô
ó ³»½¦ °·mµ¿®-µ· ÙÕÍ œÊ×ÌÝÑÉ×ßŒ ó œÉÛ}ÒßŒ
Î±¹±•²±ò
Ù©·¿¦¼g ²·»¼¦·»´²»¹± ©·»½¦±®« ¾§m œÖ¿²
É±¶¼¿µ ú É¿©»´»Œò Æ»-°-m ¦¿¹®¿m -©±¶»
²¿¶©·6µ-¦» °®¦»¾±¶» ³ò·²ò œÞ·¿m§ ´¿¬¿©·»½Œ
½¦§ œÆ¿½¦¿®±©¿²§ º±®¬»°·¿²Œò Ò¿-¬6°²·»
®±¦°±½¦6m¿ -·6 ¦¿¾¿©¿ ¬¿²»½¦²¿ô ²¿ µ¬-®»¶
¹®¿m ¦»-°-m ³«¦§½¦²§ œÐ®·³¿ ¿°®·´·-Œò
Ì»¹±®±½¦²» Ü²· É·¬µ±©¿ «°m§²6m§ °±¼
¦²¿µ·»³ ¼±¾®»¶ ¦¿¾¿©§ô m¿¼²»¶ °±¹±¼§ ±®¿¦
©·»´« °±µ¿¦-©ô µ±²µ«®--© · ©§-¬6°-©
³«¦§½¦²§½¸ò Ü²· ¬» ¾§m§ ¬»a ±µ¿¦¶g ¼±
©-°-´²§½¸ -°±¬µ¿/ · ³·m»¹± -°6¼¦»²·¿ ½¦¿-«
¼´¿ ³·»-¦µ¿/½-© Ù³·²§ · Ó·¿-¬¿ É·¬µ±©¿ò
Ü²· É·¬µ±©¿ ¦±-¬¿m§ ©-°¿®¬» º·²¿²-±©±
³ò·²ò °®¦»¦ Í¬±©¿®¦§-¦»²·» ”©·¿¬±©·¼ ©
®¿³¿½¸ «³±©§ ¦¿©¿®¬»¶ ¦ Ú«²¼¿½¶g
Ð®±¹®¿³-© Ð±³±½§ ¼´¿ Î±´²·½¬©¿ ÚßÐßò
øÖò Õò÷

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie międzysesyjnym od 28 kwietnia do 28 czerwca 2007 r.

- Gmina Witkowo została zakwalifikowana do II
etapu konkursu „Gmina Fair Play” . W ramach II
etapu konkursu przeprowadzona została wizytacja
Gminy przez audytora Konkursu. W czasie audytu
odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, inwestorami, dostawcami mediów, organizacji gospodarczych na temat zagadnień przedstawionych w
konkursie tj.: warunków prowadzenia działalności
gospodarczej, oferty inwestycyjnej, organizacji
obsługi inwestorów, dostępu do mediów, infrastruktury technicznej, dróg.

- w rankingu „Wspólnoty” Gmina Witkowo zajęła
12 miejsce w grupie Gmin o najniższych wydatkach bieżących na administrację w przeliczeniu na
jednego mieszkańca .
- wzięliśmy udział w I Edycji konkursu „Teraz
Polska” w kategorii Gmin Miejsko-Wiejskich, organizowanego przez Fundację Polskiego Godła
Promocyjnego.
- w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem
„Światowid” z Łubowa pozyskałem kwotę
10.000,00 zł. na organizację tegorocznych „Dni
Witkowa” .
- odbyliśmy spotkania z Dyrektorem Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w czasie których omawiano bieżące funkcjonowanie Ośrodka, m.in.:
sprawy związane z przygotowaniem do sezonu
letniego.
- zorganizowano spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, przedstawicielami jednostek
budżetowych i instytucji kultury oraz organizacji
pozarządowych w sprawie organizacji „Dni Witkowa”.
- uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa. Na posiedzeniu tym przedstawiłem informację dot. przygotowania Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie pod kątem bezpieczeństwa w sezonie letnim 2007.
- wziąłem udział w spotkaniu wójtów, burmistrzów zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania
Stowarzyszenia Światowid Program Leader+ oraz
w szkoleniu wójtów, burmistrzów z zakresu zarzą-

dzania kryzysowego i problematyki obronnej w
Boszkowie k. Leszna.
- uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Dnia Pra-

na terenie Gminy Witkowo, w uroczystym posiedzeniu Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Ligi
Obrony Kraju, które odbyło się w Klubie Garnizonowym w Witkowie, w spotkaniu z okazji
„Powitania Lata” w Ośrodku Wypoczynkowym w
Skorzęcinie, połączonym z Dniem Dziecka zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk” Oddział Witkowo, uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego w Szkole
Podstawowej Nr 2 i Nr 3, w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mielżynie oraz zakończeniu klas
III Gimnazjów w Witkowie i w Mielżynie, wspól-

cownika Gospodarki Komunalnej, w Konwencie
Wójtów, Burmistrzów w miejscowości Gołąbki. W
czasie tego spotkania zapoznano się z
„Systemem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z
budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Lulkowie” , uczestniczyłem w uroczystym pożegnaniu Dowódcy 33. Bazy Lotniczej w Powidzu
płk dypl. pil. Tadeusza Mikutela, w obchodach
Święta 33. Bazy Lotniczej, 50-lecia powstania 3.
nie z Przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyłem w uroczystym apelu w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mielżynie z okazji podsumowania wieloletniej pracy i przejścia na emeryturę
Pani Janiny Fałdzińskiej nauczyciela i dyrektora
tej placówki.

Pułku Zaopatrzenia w Powidzu. Ponadto uczestniczyłem w III finale Powiatowego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej pt.: „Europa Wśród Młodzieży”, którego głównym organizatorem było

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, a który
odbył się w Gimnazjum im. Adama Borysa w
Witkowie, w spotkaniu poświęconym zagospodarowaniu turystycznie obszaru Lednickiego Parku
Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego
„Promno”, w spotkaniu w „Kręgu Przyjaciół” „Dzień Jednostki”, którego organizatorem była
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie. Uroczystość ta została połączona z inauguracją książki
„Czas serca”, brałem udział w Walnych Zgromadzeniach Spółdzielni Kółek Rolniczych, Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Banku Spółdzielczego i Spółdzielni Mleczarskiej działających

- zorganizowałem spotkanie z przedstawicielami
władz miasta Słupcy oraz przedstawicielami
Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w
Słupcy. Spotkanie dotyczyło spraw związanych z
wykorzystaniem Strażnicy Harcerskiej w Gaju
oraz funkcjonowania drużyn harcerskich na terenie Gminy Witkowo.
- odbyto spotkanie z Przewodniczącymi Komisji
Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia
tematów sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy.
- wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą
sesję.
- zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski
zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych
Komisji Rady Miejskiej.

Z zakresu obrotu nieruchomościami:
- w dniu 24 maja br Komisja Przetargowa przeprowadziła przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci pięciu domków letniskowych w zabudowie szeregowej oraz hangaru przy
plaży, posadowionych na gruncie gminnym w
c.d. str. 4

c.d. ze str. 3

OW Skorzęcin, na działkach nr 155/2 i 154.

dowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Witkowie, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie i dyrekcji Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Podczas tego spotkania
omawiano między innymi sprawy bezpieczeństwa

Na przetarg wpłynęło 45 ofert. Najkorzystniejsze
ceny to:

za domek letniskowy nr 1
uzyskano cenę 44.550,00zł

za domek letniskowy nr 2
uzyskano cenę 32.600,00 zł

za domek letniskowy nr 3
uzyskano cenę 35.000,00zł

za domek letniskowy nr 4
uzyskano cenę 40.001,00 zł

za domek letniskowy nr 5
uzyskano cenę 50.113,00zł

za hangar przy plaży uzyskano
cenę 81.121,00zł
- w dniu 19 czerwca br. Komisja Przetargowa
przeprowadziła przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż praw majątkowych do nakładów
budowlanych w postaci sześciu domków letniskowych w zabudowie szeregowej, posadowionych
na gruncie gminnym w OW Skorzęcin na działce
oznaczonej geodezyjnie nr 157.

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie w
sezonie 2007. Zaproponowano by w miarę możliwości w dni wolne od pracy zwiększyć liczbę
dodatkowych patroli płatnych oraz dodatkowo
zatrudnić też grupę ochroniarską.
- przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z
osobami, które złożyły wniosek o zatrudnienie w
charakterze inkasenta na bramie wjazdowej do
OW w Skorzęcinie. Zatrudniono 15 osób do obsługi wstępu. Osoby te zostały również przeszkolone pod kątem obsługi kas fiskalnych.
- odbyłem spotkanie z p. Dutko w sprawie likwidacji wraków statków zacumowanych przy plaży
w OW w Skorzęcinie.

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
- zorganizowałem spotkanie z pedagogami szkolnymi, z Paniami, które prowadzą świetlicę terapeutyczną oraz z Panią Danutą Stefańską, która
w ramach wolontariatu udziela porad w zakresie
uzależnień i pomocy w rodzinie. W czasie tego
spotkania poruszono między innymi sprawę funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej i sprawę opieki socjoterapeutycznej nad uczniami.
Przekazano również dla placówek oświatowych
materiały edukacyjne (lekcje przestrogi na DVD o
współzagrożeniach młodzieży).
- wspólnie z dyrektorami szkół i M-G Ośrodkiem
Pomocy Społecznej przygotowano listę 90
uczestników kolonii profilaktycznych, które w tym
roku odbędą się w Ośrodku Wypoczynkowym w
Skorzęcinie.
- uczestniczono w szkoleniu pt. „Zadania i kompetencje komisji ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych”.
- dofinansowano konkursy zorganizowane przez
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Witkowie.
- dofinansowano wyjazd członków Stowarzyszenia Abstynentów „Tęcza” na XVII Jasnogórskie
Spotkania AA”

Z imprez kulturalno - sportowo - rekracyjnych:
- zorganizowano spotkanie patriotyczne pod
Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich z okazji
216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Ze spraw dot. oświaty:
- zorganizowałem spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych pod kątem przygotowania
arkuszy organizacyjnych tych placówek, a następnie zostały one zaopiniowane i zatwierdzone
na rok szkolny 2007/2008.
- wydano 453 decyzje dotyczące przyznania
pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego.
- uczestniczono w uroczystości nadania imienia
„Bajka” dla Przedszkola Miejskiego w Witkowie.
- w dniach 12 i 26 maja zorganizowano na placu
targowym zabawy taneczne tzw. „majówki”
- zorganizowano Dzień Dziecka dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy
i miasta Witkowo.

Na przetarg wpłynęło 17 ofert. Najkorzystniejsze
ceny to:

za domek letniskowy nr 1
uzyskano cenę 55. 399,99 zł.

za domek letniskowy nr 2,
uzyskano cenę 47.399,99zł

za domek letniskowy nr 3
uzyskano cenę 52.700,00zł

za domek letniskowy nr 4
uzyskano cenę 52.700,00 zł

za domek letniskowy nr 5

- najlepszym uczniom Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie wręczyłem stypendia Burmistrza GiM.

uzyskano cenę 41.000,00zł

za domek nr 6
uzyskano cenę 36.000,00zł

Ze spraw dot. OW Skorzęcin:
- w celu koordynacji działań wszystkich służb
odpowiedzialnych za realizację bezpieczeństwa w
maju br. odbyło się w Urzędzie spotkanie, w
którym uczestniczyli: Komendant Powiatowy
Policji, Komendant Komisariatu Policji w Witkowie,
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Śro-

- w dniach 16 i 17 czerwca zorganizowano obchody „Dni Witkowa” : ramach obchodów „Dni
Witkowa” zorganizowano i dofinansowano między innymi: Mistrzostwa Sołectw Gminy Witkowo
w piłkę nożną, w zawodach wystartowało 11
drużyn, zawody wędkarskie, zawody strzeleckie z
broni pneumatycznej, turniej tenisa ziemnego
oraz różne konkurencje sportowo-sprawnościowe
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dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Ponadto uczestniczono w otwarciu konkursów z okazji
„Dni Witkowa” - „Gminny Konkurs Ortografii” i
„Witkowo moje miasto” .

- reprezentacja Gimnazjum im. Adama Borysa w
Witkowie w piłce nożnej 11 - osobowej w Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Gimnazjalnych
zajęła II miejsce.
- uczniowie UKS „Olimp” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Witkowie po wygraniu zawodów
powiatowych w 4-boju LA, w finale wojewódzkim
zajęli III miejsce.

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

- w dniach 11 i 12 czerwca br. byliśmy współorganizatorami pleneru plastyczno-rzeźbiarskiego pt.
Młodym być w starszym wieku” , który odbył się
w Skorzęcinie. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców i Sympatyków Kultury przy
Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu, które było
głównym organizatorem w/w pleneru plastycznego, otrzymaliśmy rzeźbę Rycerza Wita, która
ustawiona została na skwerze przy Sali Historii.

- spotkanie integracyjne pt. „Powitanie Lata”
członków Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Promyk” w Witkowie.
- Gminne Dni Strażaka, które odbyły się w Wiekowie - zakup nagród na imprezy sportoworekreacyjne.

11 firm, wybrano ofertę PPHU „ERA SZKŁO” ze
Żnina za kwotę 53.799,13 zł.
- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na demontaż i montaż nowych latarni ulicznych w OW
Skorzęcin, ofertę złożyło 8 firm, wybrano ofertę
ENERGO-TELE z Gniezna, za kwotę 109.999,14zł.
- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie nowej elewacji na budynku i ogrodzeniu
Gimnazjum w Witkowie, ofertę złożyły 2 firmy,
wybrano ofertę PHU „Tadex” z Gniezna, za kwotę
134.009,55zł.,
- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na modernizację dróg i ulic na terenie gminy i miasta
Witkowo, ofertę złożyły 3 firmy, wybrano ofertę
Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Drogowego
„STAWOJ” z Cielimowa, za kwotę 566.209,63zł.,

Inwestycje w trakcie realizacji:
- trwa budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej,
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i
przepompowniami dla wsi Małachowo Złych
Miejsc, Małachowo Szemborowice, Małachowo
Wierzbiczany.
- zakończono remont domków letniskowych i
świetlicy w OW Skorzęcin, prace wykonała firma
MOSTOSTAL-STOLBUD ze Słupcy.
- zakończono budowę sieci wodociągowej Skorzęcin-Piłka II odcinek, prace wykonała firma
Roboty Ziemne i Instalacyjne, Z i S Jakubowscy z
miejscowości Drzewce.

Inne ważniejsze prace i dostawy:

- uczestniczono w wernisażu prac plastycznych
członków warsztatów plastycznych, którego organizatorem był OK,SiR.

- UKS „Błysk” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - na zakup sprzętu sportowego i organizację turnieju w tenisie stołowym.
- dofinansowano Mistrzostwa Klas IV szkół podstawowych w piłce nożnej 5-osobowej.
- turniej piłki siatkowej plażowej oraz podsumowanie sezonu Old-boyów - Zespół „Kolumbowie”
z Witkowa.
- dofinansowano organizację 50-lecia obchodów
istnienia Gminnego Klubu Sportowego
„Vitcovia” , które odbyły się w dniu 30 czerwca
na stadionie miejskim w Witkowie.

- zakupiono 6 gablot ogłoszeniowych oraz 2
słupy ogłoszeniowe.
- wykonano smołowanie dachu na budynku Urzędu.
- zakupiono i wykonano poszerzenie płytami
JUMBO drogi w OW w Skorzęcinie na odcinku
400mb.

- zakupiono siatki ochronne celem zamontowania
na dwóch boiskach ogólnodostępnych w Witkowie.
- zorganizowano Mistrzostwa Gminy w tenisie
stołowym, w których wystartowało 91 uczestników.

- dofinansowano remont pomieszczeń Ochronki
im. Dzieciątka Jezus w Witkowie, polegający na
wymianie centralnego ogrzewania i zakupie płytek podłogowych.

Z zakresu inwestycji:
Przeprowadzono przetargi nieograniczone, i tak:
- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wymianę okien w budynku Gimnazjum w Witkowie
(część dydaktyczna i mieszkalna), ofertę złożyło

- zlecono wykonanie bramy wjazdowej dla przedszkola w Kołaczkowie i barier zabezpieczających
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- wykonano koszenie poboczy dróg gminnych
oraz boisk sportowych (Jaworowo, Mielżyn, Małachowo).
- wykonano odnowienie malowania pasów drogowych na terenie miasta (ulice gminne).
- trwają prace przy budowie parkingu na ul.
Cmentarnej.

przy Gimnazjum.
- zlecono zamontowanie sanitariatu przenośnego
przy plaży w Wiekowie.
- zakupiono 4 sanitariaty dla OW Skorzęcin i zamontowano je w pobliżu plaży.

Z zakresu pozyskiwania środków na realizację zadań własnych gminy:
- rozpoczęto budowę chodnika i parkingu przy
budynku hotelu w OW Skorzęcin.

- w czerwcu br. złożyłem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek
na dofinansowanie budowy drogi Mąkownica Ruchocinek.

Z zakresu opracowywania dokumentów
rozwojowych:
- rozpoczęto prace nad opracowaniem Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Witkowo na
lata 2007-2013. Wykonawcą tego opracowania
jest firma MERITUM Doradztwo Gospodarcze
z Gdańska.

- zlecono i rozpoczęto rozbudowę świetlicy w
Ostrowitym Prymasowskim.
- zakupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe
(Skorzęcin wieś, Czajki, Skorzęcin leśnictwo).

Krzysztof Szkudlarek

Sprawozdanie z działalności

Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie za 2006 rok (część 3)
W zakresie spraw wojskowych, spraw
obronnych i obrony cywilnej:
W dniach od 28 marca do 3 kwietnia 2006 r.
odbył się przed Powiatową Komisją Lekarską i
Powiatową Komisją Poborową w Gnieźnie pobór
dla Gminy i Miasta Witkowa.
Na ogólną liczbę 144 wezwanych rocznika podstawowego 1987, do poboru stanęło 144 poborowych, a dla rocznika 1988 do rejestracji wezwano
107 przedpoborowych.
W zakresie spraw obronnych:
- zaktualizowano „ Plan Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej” dla Gminy i Miasta Witkowo ,
który został zatwierdzony przez WKU i Starostwo
Powiatowe w Gnieźnie oraz przez Komendę Powiatową Policji .
- wspólnie ze Starostwem Powiatowym i WKU
Gniezno przeprowadzono 2 treningi akcji kurierskiej.

W zakresie kultury fizycznej:
W 2006 r. koordynowano imprezy sportowo rekreacyjne, które odbywały się na terenie gminy
i miasta oraz zabezpieczono środki finansowe na
imprezy ujęte w gminnym kalendarzu imprez.
Organizatorami imprez sportowo-rekreacyjnych
był m.in.: Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji, Uczniowskie Kluby Sportowe
działające przy szkołach podstawowych , LOK
Witkowo i inne organizacje pozarządowe.
Opracowano gminny kalendarz imprez sportoworekreacyjnych.
W 2006 r. zorganizowano 82 imprezy sportowo rekreacyjne. Z funduszu gminnego na działalność
sportowo-rekreacyjną wydatkowano 119.740,00
zł. a z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dodatkowo
kwotę 44.826,80 zł.
Środki te zostały przeznaczone na działalność
Gminnego Klubu Sportowego „Vitcovia” działającego w trzech sekcjach: seniorów, juniorów i
trampkarzy. Z budżetu gminy wydatkowano kwo-

tę 48.000,00 zł. , a na działalność UKS - 2020.950,00 zł.
Z działu - sport masowy - wydano 37.409,00 zł.
Na działalność UKS „Błysk” przy ZSP w Witkowie
- 1.000,00 zł. Oprócz tego Gmina dofinansowała
działalność takich organizacji jak: Sekcja modelarstwa „Sokół” w kwocie 8.497,00 zł., LOK w
kwocie 1.474,00 zł. i sekcję szachową „Jurand” w
kwocie 2.410,00 zł. Ponadto dofinansowano
działalność sportowo - rekreacyjną wsi sołeckich
poprzez zakup sprzętu sportowego i urządzeń
sportowych na łączną kwotę 9.100,00 zł.
Do najważniejszych imprez należy zaliczyć:
W zakresie sportu: Podsumowanie roku sportowego, Mistrzostwa Sołectw w halowej piłce nożnej, Mistrzostwa Sołectw w piłce nożnej z okazji
Dni Witkowa i Dożynek Gminnych, Witkowska
Halowa Liga Piłki Nożnej, Mistrzostwa Gminy w
tenisie stołowym, w piłce siatkowej, tenisie ziemnym, wiosenne i uliczne biegi przełajowe, halowy
turniej trampkarzy im. W. Olczaka, Nocny „Świąteczny Turniej Szachowy", spartakiada
przedszkoli i klas „O”, Turniej Wielkanocny kl. IIII szkół podstawowych, turnieje integracyjne
gimnazjów w piłce nożnej - klas pierwszych, w
piłce siatkowej drużyn mieszanych i inne.
W zakresie kultury: między innymi Przegląd Piosenki Zdrowotnej i Ekologicznej, Rajd z piosenką
„Szlakiem Pięciolinii”, VII Powiatowy Przegląd
Piosenki Strażackiej, Warsztaty Taneczne Dziecięcych Zespołów Ludowych, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Witkowa, Dzień Dziecka,
Majówki, Dożynki Gminne oraz Spotkania Patriotyczne z okazji 3 Maja i Dnia Niepodległości - 11
listopada.

W zakresie działalności USC:
- sporządzono 80 aktów małżeństwa, zarejestrowano 52 akty zgonu i 4 akty urodzenia,
- wydano 57 zaświadczeń o braku przeszkód do
zawarcia związku małżeńskiego,
- sporządzono 5 oświadczeń o uznaniu dziecka,

- sporządzono i wydano 3854 odpisów z aktów
stanu cywilnego,
- wysłano 246 przypisów do aktów stanu cywilnego,
- przekazano do ewidencji ludności 269 odpisów,
- przyjęto 434 koperty dowodowe, a wysłano
587,
- wydano 1896 dowodów osobistych,
- wystąpiono o nadanie medali za długoletnie
pożycie małżeńskie dla 29 par.

W zakresie ewidencji ludności:
W 2006 roku zarejestrowano następującą ilość
dokumentów:
- 120 szt. odpisów skróconych aktów urodzenia,
153 szt. odpisów skróconych aktów małżeństwa,
104 szt. odpisów skróconych aktów zgonu, 285
szt. zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego,
150 szt. zgłoszeń pobytu czasowego, 165 szt.
zawiadomień o pobycie czasowym , 609 szt.
zgłoszeń pobytu stałego.
W zakresie spraw dotyczących Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie:
- w 2006 roku zawarto łącznie 35 umów na dzierżawę gruntu w Ośrodku Wypoczynkowym w
Skorzęcinie, w tym:
▪ 4 umowy na cele handlowo-gastronomiczne,
▪ 81 umów na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
- wystawiono 913 faktur VAT. Dotyczyły one
dzierżawy gruntów - na kwotę 995.710,27 zł.
brutto, najmu lokali 53.904,72 zł. brutto, dzierżawy gruntu w mieście na kwotę 40.190,10 zł.
brutto, wieczystego użytkowania gruntu na kwotę 20.750,20 zł. brutto, dzierżawy za grunty rolne
na kwotę 6.073,00 zł. brutto, za ogłoszenia w
WWS na kwotę 1.925,00 zł. brutto, specyfikacje
3.730,00 zł. brutto
- do budżetu Gminy w roku 2006 za wstęp i
korzystanie z urządzeń znajdujących się na terenie OW w Skorzęcinie wpłynęła kwota brutto.912,50 zł.
- należność za dzierżawę gruntu pod garaże
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wyniosła brutto 18.619,66 zł.
- za wynajem hali sportowej w Witkowie i w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mielżynie wpłynęła kwota brutto 38.566,00 zł.
- rozpatrzono pozytywnie 17 wniosków złożonych
przez dzierżawców w sprawie między innymi:
rozłożenia na raty zapłaty dzierżaw, odroczenia
terminu płatności oraz umorzenia odsetek od
nieterminowej zapłaty czynszu dzierżawnego
- rozpatrzono ogółem 19 wniosków na rozbudowę
i modernizację domków letniskowych, z tego: 7
wniosków ze względu na brak możliwości rozbudowy rozpatrzono negatywnie.
- rozpatrzono 32 wnioski w sprawie zgody na
zbycie nakładów w postaci domków położonych
na gruncie gminnym. We wszystkich przypadkach
odstąpiono od prawa pierwokupu, wyrażając tym
samym zgodę dzierżawcom na zbycie przez nich
nakładów.

W zakresie wymiaru podatków i opłat:
- na terenie gminy i miasta do płacenia łącznego
zobowiązania pieniężnego osób fizycznych było:
- w podatku rolnym 1217 osób
- w podatku od nieruchomości 3776 osób
- w podatku leśnym 58 osób
- podatkiem od nieruchomości jednostek prawnych obciążonych było 66 podmiotów,
- podatkiem rolnym jednostek prawnych obciążonych było 7 podmiotów, a leśnym 2,
- podatek za psy zapłaciło 338 osób,
- załatwiono 71 wniosków w sprawie odroczeń
podatku i 8 wniosków w sprawie umorzeń odsetek od nieterminowej wpłaty podatku oraz 6
wniosków dotyczących rozłożeń podatku na raty.
- do zobowiązanych, którzy w terminie nie uregulowali swoich należności wysłano 1108 upomnień,

natomiast na zadłużonych podatników, którzy
mimo otrzymanych upomnień nie zapłacili podatku, wysłano do Urzędów Skarbowych 24 tytuły
wykonawcze na kwotę 74.979,30 zł.
- rozliczono opłatę klimatyczną na sumę 15.645,50zł.
- wprowadzono 717 zmian geodezyjnych w gospodarstwach rolnych i nieruchomościach,
- wydano 685 zaświadczeń dot. stanu majątkowego,
- opracowano i wydano 160 decyzji umorzeniowych ,
- wydano 4079 decyzji wymiarowych, w tym:
1236 dot. łącznego zobowiązania pieniężnego,
315 dot. podatku rolnego, 10 dot. podatku leśnego i 2518 dot. podatku od nieruchomości,
- prowadzono rejestry przypisów i odpisów, w
ciągu roku wydano 242 decyzje dot. podatku od
nieruchomości, 50 decyzji w sprawie łącznego
zobowiązania pieniężnego oraz 13 decyzji w
sprawie podatku rolnego.
- opracowano i wydano 231 decyzji dot. zwrotu
producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz w związku z tym
sporządzono stosowne sprawozdania.

Z zakresu księgowości budżetowej:
Aktualizowano plan finansowy, wykonano bilans
zamknięcia roku finansowego, prowadzono archiwizację zamkniętego roku finansowego, dokonano otwarcia nowego roku rachunkowego, wykonywano kwartalne sprawozdania z wykonania
planu wydatków budżetowych. Sporządzono
roczne informacje:
- o dochodach oraz pobranych zaliczkach na
podatek dochodowy - PIT 8B,
- o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu

pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich dla radnych i sołtysów.
Rozliczano otrzymane dotacje, subwencje i
środki przekazywane z budżetu państwa oraz
dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
Gminie ustawami.
Z realizacji zadań w biurze Rady Miejskiej:
- zapewniono w ciągu całego roku obsługę techniczną 9 sesji Rady Miejskiej i kilkudziesięciu
posiedzeń Komisji Rady.
- przekazywano pracownikom Urzędu podjęte
przez Radę Miejską uchwały oraz zgłoszone przez
Komisje Rady wnioski.
- prowadzono rejestry: uchwał Rady Miejskiej,
interpelacji Radnych, wniosków Komisji, zarządzeń Burmistrza, rejestr jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy oraz prowadzono
zbiór przepisów gminnych.
- zorganizowano dwie narady z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli.
- udzielano pomocy sołtysom i przewodniczącym
zarządów osiedli w realizacji ich zadań.
- współpracowano z mediami w zakresie przekazywania informacji o działalności organów Rady
Miejskiej i organów gminy,
- współpracowano z administratorem Biuletynu
Informacji Publicznej w zakresie jego tworzenia
oraz z redakcją „Witkowskich Wiadomości Samorządowych” .
Uwaga! Szczegółową informację z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i z
finansowej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujęto w
sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu
gminy i miasta za 2006 r.
(UGiM)

Gratulujemy zwycięzcom!
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie zorganizowała wiele
konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży. Konkurs ma na celu
wyłonienie spośród grupy kandydatów jednego bądź kilku zwycięzców
według wcześniej przyjętego kryterium. Konkurs może dotyczyć bezpośrednio samych uczestników w zakresie ich wiedzy, osiągnięć, umiejętności lub przedmiotów i idei, które są rezultatem działalności człowieka.

Konkurs - „Nie wiesz? - zapytaj w bibliotece?”, to konkurs
plastyczny, który był skierowany do
młodzieży gimnazjalnej, o bogatej
wyobraźni i chęci do zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności.

W konkursie tym nagrodzono i
wyróżniono: Monikę Maciejewską,
Olgę Walczak i Patryka Michalaka.
W epoce rozkwitu mediów elektronicznych i łatwiejszego dostępu
do informacji, w epoce cywilizacji

obrazkowej postanowiłyśmy zorganizować konkurs dla kl. III szkół
podstawowych - „Czy rozwiążesz tę
zagadkę?”.
Do zabawy przystąpiły zespoły klasowe z terenu naszej gminy.
Laureatami zostali:
miejsce I - SP nr 3 kl. III a,
miejsce II - SP nr 2 kl. III b,
miejsce III ex quo - SP nr 3 kl. III
a i SP nr 2 kl. III a,
miejsce IV - SP nr 2 kl. III c, miejsce V SP z Gorzykowa.
Zespoły szkolne walczyły o książki
dla swoich bibliotek szkolnych, które
zostały wręczone dyrektorom szkół.
Dla najmłodszych przygotowałyśmy konkurs plastyczny pobudzający wyo braź nię po d has ł em:
„Kochamy bajki”.
W konkursie przyznano nagrody i
wyróżnienia za pomysłowość i zmysł
kolorystyczny 6-latkom z Przedszkola Miejskiego - „Bajka”: Wojciechowi Rydygierowi, Aleksandrze
Grzechowiak, Piotrowi Chmielewskiemu, Michałowi Tomaszewskiemu, Zuzannie Knast,
Michałowi Grześkowiakowi,
Zuzannie Kujawskiej, Adrianowi
Bartkowiakowi, Szymonowi

Paluchowi.
Zwycięzcy, poza samą satysfakcją
z miana czy inaczej tytułu, przyznawaną mieli nagrodę rzeczową
(książkę), dyplom lub wyróżnienie.
Konkursy organizowane przez
bibliotekę mają na celu promować
książkę a tym samym czytelnictwo,
rozbudzać zainteresowania, pobudzać ciekawość, kształtować postawy młodych ludzi.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszych
konkursach (dzieciom, młodzieży
oraz przygotowującym młodych
ludzi - nauczycielom).
Zapraszamy do wzięcia udziału w
konkursach w przyszłym roku.
(B.Sz.)

Z życia szkoły Nr3
„Od nauczycieli oczekuje się, że dadzą sobie radę z tymi dziećmi, z którymi
nie poradzili sobie rodzice, lekarz, jeden czy dwóch psychologów i tłum
pracowników społecznych. Twierdzi się wtedy, że wszystko czego tym dzieciom trzeba, to NORMALNE ŚRODOWISKO SZKOLNE”.
Pam Brown

I tak się dzieje. Nauczyciele starają się, by wszystkim dzieciom
zapewnić przyjazny klimat, sprzyjający rozwojowi każdego ucznia.
Wszystkim nam zależy, by nasi
uczniowie zdobywali wiedzę, odkrywali swoje silne strony, to, co potrafią robić najlepiej. Zachęcamy, by
wyrażali swoje zdanie i uczyli się
bronić tego, co wydaje im się słuszne. A nade wszystko, by nie bały się
pytać, bo wszystko to sprzyja tworzeniu właściwych stosunków między uczniem a nauczycielem, sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie.
W naszej „trójce” podejmujemy
starania, aby uczeń polubił szkołę,
zrozumiał, że można w niej prze-

„Kto czyta - żyje wielokrotnie”, II
Przegląd Amatorskich Teatrów Dzieci i Młodzieży, XII Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży. Bardzo ucieszyło nas II miejsce na szczeblu
powiatowym w XXX Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie i
Ruchu Drogowym, bowiem to, na co
kładziemy duży nacisk, przełożyło
się na wiedzę i umiejętności
uczniów.
Ciekawym przeżyciem był udział
w I Niechanowskich Spotkaniach
Europejskich, na których prezentowaliśmy wylosowane przez Organizatora państwo - Włochy. Krótkie
treści, które przedstawiły dzieci były
ciekawe i bogate w informacje.
Swoją wymowę miały również przy-

żyć wiele ciekawych chwil. Marzy
nam się, aby nasi wychowankowie
uwierzyli, że nauka to wprawdzie
duży wysiłek, ale i przyjemność.
Dlatego uczymy nie tylko na
lekcjach. W minionym roku szkolnym stworzyliśmy wiele sytuacji,
które rozbudzały w dzieciach
ciekawość świata, zachęcały do
poszerzania wiedzy, odkrywania w sobie nowych możliwości.
A więc organizowaliśmy w szkole
konkursy i dopingowaliśmy do
udziału w konkursach poza szkołą.
Mówiliśmy, że liczą się nie tylko
zdobyte laury, ale sam udział i
sprawdzenie własnych możliwości.
W roku szkolnym 2006/2007
wzięliśmy udział w 22 różnych konkursach, przeglądach, olimpiadach.
Wśród nich były: 4 konkursy plastyczne, konkurs ortograficzny,
re c yt a tors ki, m a te ma t yc zn y
„KANGUR”, przyrodniczo - matematyczny, biblijny, orgiami, „Czy rozwiążesz tę zagadkę”, „ Witkowo Moje Miasto”, „Wiem, Myślę, Liczę”,

gotowane przez nie stroje. Uwagę
wielu osób zwróciła nasza wystawka
pamiątek z Włoch, np. kamień wulkaniczny spod Etny, oryginalne
maski z Wenecji, filiżanki z Sycylii,
suszone pomidory, oliwki. W konkursie wiedzy o państwach Unii
bardzo dobrze wypadł uczeń kl. VIc
Jakub Krzyśkowiak. Zajęliśmy II
miejsce i dostaliśmy super nagrodę.
Miniony rok był szczęśliwy również dla sportowców z „trójki”. Brali
udział w zawodach sportowych na
szczeblu gminy, powiatu, województwa. Zajęte wysokie, a często najwyższe lokaty potwierdziły sprawność i zdobyte na lekcjach i zajęciach UKSów umiejętności. Najważniejszymi osiągnięciami były:
▪ I miejsce w Biegu Sztafetowym w
XXIX BIEGU LECHITÓW
▪ I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w Czwórboju LA w kat. Dziewcząt
▪ III miejsce w Mistrzostwach Rejonu Poznań Teren Wschód w Czwórboju LA w kat. Dziewcząt
▪ I miejsce w XVII Ogólnopolskim

Biegu NIECHANA.
W tym roku po raz pierwszy
stworzono polskim szkołom szansę,
na skorzystanie z funduszy na różnego rodzaju działania w ramach
rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży. Z tej możliwości skorzystaliśmy dwukrotnie. Na realizację
dwóch programów otrzymaliśmy
kwotę 13500zł. W okresie od września do grudnia b.r.szk. życie szkolne sporej grupy uczniów, urozmaicone zostało wieloma atrakcjami
typu: zajęcia warsztatowe, wycieczki
(Warszawa, Toruń), spektakl w

„Podróże historyczno-kulturowe w
czasie i przestrzeni”
Jako jedyna szkoła w gminie dostaliśmy fundusze na dofinansowanie
wycieczki, która odbędzie się we
wrześniu dla uczniów klas szóstych.
Powyższe działania miały miejsce
po raz pierwszy i świadczą o umiejętności korzystania z oferowanych
szkołom możliwości.
Ciekawymi i praktycznymi pomysłami wykazali się członkowie Szkolnego Klubu Młodego Przyrodnika.
Cały rok pracowali nad projektem
pt.: „W zgodzie z naturą”. Realizowali wiele akcji w szkole i poza nią

Teatrze Muzycznym w Poznaniu,
projekcja filmowa w Kinie Helios itp.
Ponadto wzbogaciliśmy się o wiele
atrakcyjnych (rozwijających myślenie) środków dydaktycznych.
Aby uzyskać akceptację komisji
konkursowej powołanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, należało spełnić wiele warunków. Jednym z nich było wniesienie pracy
własnej (nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych) równoznacznej
z otrzymaną kwotą.
Sporo czasu i wysiłku wymagało
przygotowanie dokumentacji umożliwiającej zgłoszenie się do konkursu
ogłoszonego przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty pod hasłem

m.in.: pokazy, prezentacje, konkursy i najważniejsze - zbiórki karmy,
kocy, misek dla zwierząt znajdujących się w schronisku w Gnieźnie.
Już po raz drugi szkoła nasza
otworzyła swoje drzwi i serca
dla wszystkich, którzy przyjęli
zaproszenie i przybyli na Dzień
Jedności. Osoby, które w życiu
kierują się sercem, a ono widzi
dalej, lepiej i piękniej. Wśród obecnych na sali byli: poseł na sejm RP
Tadeusz Tomaszewski, zastępca
burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadziński, wójt Gminy Niechanowo Eugeniusz Zamiar, radni
Powiatu i Gminy, gen. bryg. Sławomir Kałuziński, dyrektorzy szkół,
c.d. str. 9

c.d. ze str. 8

zakładów pracy, właściciele firm, ich
pracownicy oraz wiele innych osób,
które wielokrotnie wspomogły szkołę.
Szczególną osobą był autor promowanej książki „Czas Serca” Leszek Zych. W słowach skierowanych do nas mówił o wartościach,
które jednoczą ludzi, decydują o
wartości człowieka, nadają życiu
sens. Zaprezentował kilka ze swoich

najnowszych utworów. Cały dochód
ze sprzedaży tomiku autor przeznaczył na potrzeby dzieci z „trójki”.
Dyrektor Anna Pawluk serdecznie
podziękowała Leszkowi Zychowi za
wielkie serce, a także sponsorom,
dzięki którym wydanie książki było
możliwe. W czasie spotkania zaprezentował się teatr szkolny we fragmentach „Małego księcia”, chór
szkolny, solistka Agata Rozmus -

uczennica z zaprzyjaźnionej Szkoły
Podstawowej w Niechanowie.
Atmosfera spotkania była podniosła,
poruszająca serca i umysły, promująca naszą szkołę.
Z okazji 216 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja uczniowie z
„trójki” zaprezentowali się przed
Władzami i społecznością naszej
Gminy i Miasta w montażu słowno muzycznym „Mali patrioci o Konstytucji 3 Maja”. Przypomnieli zebranym, jak ważnym aktem była i jest
Konstytucja.
Czerwiec to miesiąc, w którym w
szkole trzeba zapiąć wiele spraw na
przysłowiowy ostatni guzik. W tym
roku po raz pierwszy Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców zobowiązane zostały do podjęcia przygotowań
i zorganizowania wszystkich działań
tak, aby 1 września uczniowie przybyli do szkoły w obowiązujących
mundurkach. Współpraca w tym
zakresie była wzorowa, mundurki
zostały wybrane i zamówione. Pieniądze zebrane, a my mamy nadzieję, że uczniowie będą prezentowali

się w nich wyjątkowo.
W związku z ładną pogodą w
szkole rozpoczęły się remonty:
generalny sali gimnastycznej i malowanie okien. W czasie miesięcy
wakacyjnych odnowione zostaną
klatki schodowe, a dzięki sponsorom
sala nr 11. Przebudowana zostanie
część korytarza na parterze.
Po wysiłku włożonym w codzienne przygotowywanie się do zajęć,
sprawdzianów, klasówek, konkursów przyszła pora na odpoczynek.
Od 2 do 12 lipca na bazie naszej
szkoły odbywać się będą półkolonie
finansowane przez Stowarzyszenie
Ziemia Gnieźnieńska oraz UGiM w
Witkowie.
Wszystkim uczestnikom półkolonii, kolonii, obozów, tym, którzy
będą w domu lub wyjadą do rodziny
życzymy słońca, mile spędzonego
czasu i wypoczynku, który sprawi,
że pełni sił i dobrego zdrowia spotkamy się po wakacjach.
(A.J.), (B.R.)

Gminny konkurs wiedzy i umiejętności z obrony cywilnej „2007”
W dniu 4 czerwca 2007 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Witkowie przeprowadzono etap finałowy gminnego konkursu wiedzy i
umiejętności z obrony cywilnej.

Konkurs został przeprowadzony
zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Szefa OC, Burmistrza
Gminy i Miasta Krzysztofa Szkudlarka. Głównym celem konkursu było
propagowanie idei obrony cywilnej
oraz pogłębianie wiadomości i umiejętności z zakresu OC, w tym duży
nacisk położono na umiejętność
udz ielania pierws z ej po mo cy
przedlekarskiej i skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych czy
kryzysowych. Pytania konkursowe
obejmowały zakres materiału programowo realizowanego w szkołach
Ponadgimnazjalnych na zajęciach
przysposobienia obronnego - obrony
cywilnej i dotyczyły:
- istoty i zadań obrony cywilnej w
czasie pokoju i wojny ,

- sposobów ogłaszania alarmów i
treści komunikatów ostrzegania i
alarmowania,
- zagrożenia czasu pokoju i wojny i
skutecznej ochrony przed nimi, w
tym przed bronią masowego rażenia
(BMR),
- udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej w szerokim zakresie,
- wykonywanie praktycznie na fantomie zabiegów resuscytacyjnych,
krążeniowo oddechowych,
- opatrywanie ran
- tamowanie krwotoków
- unieruchamiania urazów kostnych i
stawowych przy pomocy szyn
„Kramera” i środków zastępczych
- ratowania w wypadkach omdleń,
oparzeń cieplnych i chemicznych
- przenoszenie i transport poszkodo-

wanych i rannych
- ochrony przeciwpożarowej
- gaszenie zarzewi ognia
- sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze
Komisja konkursowa w składzie:
1. Ryszard Nadowicz - insp. OC i
Zarz . Kryzys.
2. Jolanta Barańska - v-ce prezes
Zarz. M-G OSP RP
3. Bartłomiej Łobodziec - nauczyciel
PO/OC w ZSP Witkowo
Każdy uczestnik konkursu wylosował
3 kartki z pytaniami, 2 teoretyczne i
1 z ćwiczeniem praktycznym. Komisja najwyżej oceniła następujących
uczestników:

Łukasz Sawicz kl. II LO,
V miejsce zajęła
Joanna Szuba kl. II LO.
Za miejsca od I do IV zawodnicy
otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza Gminy i
Miasta Witkowo, natomiast nagrodę
książkową za miejsce V ufundowała
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych mgr Joanna Czekała.
Dużym zaangażowaniem oraz
wkładem pracy w przygotowanie
pytań, wystroju pracowni, plansz
pomocy dydaktycznych i fantomów
do resuscytacji wykazał się nauczyciel przedmiotu PO/OC Bartłomiej

I miejsce zajęła
Ewa Kapela kl. II LO,
II miejsce zajęła
Marta Jaroszewska kl. IIb TE,
III miejsce zajęła
Marlena Wolek kl. II LO,
IV miejsce zajął

Łobodziec. Przygotowanie uczestników konkursu pod względem teoretycznym i praktycznym było na
dobrym poziomie.
Ryszard Nadowicz

Ogólnopolska Kampania Profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2007

rów oraz tożsamości indywidualnej i
społecznej oraz integracja uczniów
ZSP w Mielżynie poprzez sportowo zabawową rywalizację drużynową.
I. 845- 900 uroczyste rozpoczęcie,
złożenie życzeń przez dyrektora p.
Janinę Fałdzińską, przedstawienie
harmonogramu imprezy przez nauczyciela wychowania fizycznego,
szkolnego koordynatora p. G. Grzybowską.
II. Sędziowie konkurencji:
- szkoła podstawowa - M. Kaźmierczak odp. Kl. IV, K. Synoś odp. Kl.

2. Kozłowanie piłki po slalomie.
3. Rzuty woreczkami do koszyka .
4. Rzuty po omacku.
5. Bieg „przewróć - postaw”.
6. Bieg wahadłowy z 2 piłkami lekarskimi.
I miejsce - kl. IV, II miejsce- kl. V,
III miejsce - kl. VI.
900 - 1000 konkurs plastyczny z nagrodami dla gimnazjalistów - plakat
związany z tematyką promującą
zdrowy i aktywny styl życia, praca
zbiorowa (2 chłopców i 2 dziewczynki z każdej klasy).
Odpowiedzialni: p. H. Gulińska, p.
K. Kosicki.
Zwycięzcami konkursu plastycznego
zostali uczniowie kl. II G (A. Gadzińska, H. Mrozińska, A. Feręc, B. Nowacki).
I. 1000 - 1115 Konkurencja biegowa
„Uciekaj przed nałogiem” z
nagrodami w ramach Ogólnopolskiej
Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” 2007.
1. Bieg przełajowy na dystansie
800m SP w kategorii chłopców:
I miejsce D. Kułaga, II miejsce M.
Kobielski, III miejsce D. Nowaczyk.
2. Bieg przełajowy na dystansie
800m SP w kategorii dziewcząt:
I miejsce E. Wawrzyniak, II miejsce
M. Matuszewska, III miejsce P.
Tyczka.
3. Bieg przełajowy na dystansie
1000m G w kategorii chłopców:
I miejsce T. Gościniak, II miejsce A.

V, T. Gościniak odp. Kl. VI
- gimnazjum - D. Kułaga odp. Kl. I,
M. Kobielski odp. Kl. II, D. Nowaczyk odp. Kl. III
Sędzia główny - A. Woźniak
I. Nauczanie zintegrowane 845 - 1200
Sportowa rywalizacja klas
Odpowiedzialne: D. Tyborowska, B.
Nowakowska, H. Gadzińska
II. 900 - 1000 równoległa, sportowa
rywalizacja klas IV - VI SP
Uwaga! W każdej konkurencji brało
udział 6 chłopców i 6 dziewcząt.
1. Bieg ze skakanką.

Woźniak, III miejsce M. Kaźmierczak.
4. Bieg przełajowy na dystansie
1000m G w kategorii dziewcząt:
I miejsce A. Stasiak, II miejsce W.
Chmielewska, III miejsce S. Krause.
Odpowiedzialni: K. Kosicki, D. Feręc,
G. Grzybowska.
Współodpowiedzialni: nauczyciele.
Uwaga! Trasa biegów przełajowych
poza terenem szkoły - droga polna.
1000 - 1030 Akcja antyalkoholowa - w
ramach tego zadania uczniowie pod
kierunkiem szkolnego pedagoga
samodzielnie wykonali plakaty i

Uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie już po raz
czwarty wzięli udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2007.

Uczestnikami kampanii są uczniowie
szkoły podstawowej i gimnazjum.
Realizację zadań tegorocznej kampanii rozpoczęliśmy 7 maja po odbiorze materiałów konkursowych z
Urzędu Gminy i Miasta Witkowo. Już
9 maja przygotowałam wraz z
uczennicami klasy II gimnazjum
gazetki na holu sali gimnastycznej
promujące prozdrowotny styl życia,
oraz materiały, plakaty, ulotki promujące kampanię. Na lekcjach wychowania fizycznego w dniach od 9 11 maja zapoznałam uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum z czekającymi nas zadaniami, poszczególnymi
celami kampanii i organizacją.
Oprócz proponowanych, wytyczyłam
cele oparte na: zasadach fair- play,
integracji uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum ze środowiskiem
lokalnym, aktywnego spędzania
czasu wolnego, umiejętnościach
współdziałania w zespołach, systematyczności, łączeniu zabawy z
odpowiedzialnością. 9 maja uczniowie klasy V SP i II G wypełniali
ankiety dotyczące zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.
16 i 23 maja wychowawcy klas na
lekcjach wychowawczych przeprowadzili zajęcia profilaktyczne, na
których uczniowie rozwiązywali
mapy konkursowe dla klas i świetlic,
jak również przeprowadzili zajęcia
dotyczące profilaktyki, wykorzystując w tym celu otrzymane materiały
- scenariusze zajęć profilaktycznych
dla uczniów SP i G.
Kulminacyjnym punktem kampanii
„ZTU” 2007 był Dzień Sportu Szkolnego.
Celem imprez było promowanie
prozdrowotnego stylu życia poprzez
budowanie poczucia kompetencji w
dokonywaniu prozdrowotnych wybo-

opracowali treść zobowiązania, w
którym sprzedawcy oświadczają, że
będą respektować zakaz sprzedaży
alkoholu nieletnim. Zobowiązania i
plakaty zostały wywieszone w miejscowych punktach handlowych.
Uczniowie przygotowali materiały
samodzielnie wobec niedostarczenia
ich do szkoły przez UGiM.
Odpowiedzialny pedagog szkolny p.
B. Bil - Gurzęda.
Uczestnicy: po 1 przedstawicielu
klas IV - VI SP i I - III G
I. 1115 - 1200 Konkurencje sportowe:
wychowawcy szkoły podstawowej
kontra wychowawcy gimnazjum.
1. Rzut woreczkami do koszyka.
2. Strzał piłeczką na bramkę unihocka.
3. Podbijanie piłeczki tenisa stołowego.
4. Rzut piłką do kosza.
Sędziowie: W. Drapiński - wychowawcy G, P. Kowalski - wychowawcy SP, A. Woźniak
Wygrała drużyna wychowawców
szkoły podstawowej w składzie: p.
G. Pudło, B. Bil - Grzęda, G. Grzybowska.
I. 1200 - 1230 przerwa obiadowa dla
wszystkich uczniów.
II. 1230 - 1330 równoległa, sportowa
rywalizacja klas I - III G
W każdej konkurencji brało udział 8
chłopców i 8 dziewcząt.
1. Rzut piłką do kosza.
2. Skoki dodawane.
3. Bieg wahadłowy z piłeczką na
rakietce do tenisa stołowego.
4. Przenoszenie partnera.
5. Bieg wahadłowy z 3 piłkami do
kosza.
6. Slalom hokejowy.
I miejsce - kl. III G, II miejsce- kl. I
G, III miejsce - kl. II G.
1230 - 1330 Konkurs plastyczny z
nagrodami dla kl. IV - VI SP - plakat
pod hasłem „Sport to zdrowie”,
praca zbiorowa (2 chłopców, 2
dziewczynki z każdej klasy).
Odpowiedzialni: H. Gulińska, K.
Kosicki.
Zwycięzcami konkursu plastycznego
zostali uczniowie kl. VI SP (D. Kokott, M. Szcześniak, D. Nowaczyk,
Ł. Janaszak).
1330 - 1350 ogłoszenie wyników
rywalizacji sportowej, wręczanie
dyplomów i nagród rzeczowych
ufundowanych przez szkolnego
koordynatora p. G. Grzybowską.
Najlepszymi zawodnikami turnieju w
szkole podstawowej zostali: M.
Stasiak kl. IV, T. Miechowicz kl. IV.
Najlepszymi zawodnikami turnieju w
gimnazjum zostali:A. Stasiak kl. III,
W. Drapiński kl. I.
Grażyna Grzybowska

„W Spiżarni Piasta”

Literacki sukces szóstoklasistów
Joanna Pustelnik i Remigiusz Popek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie zostali laureatami tegorocznej „XI Lednickiej Wiosny Poetyckiej”.
Uro cz ystość pods umo wuj ąca
konkurs rozpoczęła się 26 maja w
sali Urzędu Gminy w Łubowie. Goście i uczestnicy obejrzeli wystawę
prac plastycznych przedstawiających
pejzaże Lednicy i Szlaku Piastowskiego. Następnie zwiedzano palatium na Ostrowie Lednickim. Główna
część spotkania odbyła się w skansenie. Asia i Remek otrzymali listy
gratulacyjne i nagrody rzeczowe.
Na pagórku posadzono kolejną

pamiątkową wierzbę.
W dworku wystąpił Roman Kołakowski, legendarny pieśniarz
„Solidarności”.
Pani S. Łowińska podziękowała
wszystkim za udział w uroczystości.
Poinformowała, że w konkursie
wzięło udział 53 uczniów, którzy
nadesłali 150 wierszy.
Serdecznie gratulujemy naszym
laureatom.
Bożena Erdmańska

W dniu 22 czerwca 2007 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie
odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Światowid w
Łubowie w ramach projektu „W Spiżarni Piasta”, finansowanego przez
Fundację Funduszu Współpracy ze środków Programu „Agro - Smak”
realizowanego na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia związane z promocją
regionu poprzez produkt lokalny, a
także możliwość tworzenia dodatkowych źródeł dochodu. Każdy z zaproszonych gości zaprezentował
produkowane przez siebie produkty,
które zostały sfotografowane i będą
umieszczone w folderze o nazwie
Agro - Smak.

W spotkaniu udział wzięli: Spółdzielnia Mleczarska w Witkowie, Piekarnia Glanc, Piekarnia GS, Sobieski
Trade w Kołaczkowie, Gminne Koło
Pszczelarskie oraz Pani Maria Stachowiak z G ospodarstwa
„AGROTURYSTYKA” w Wiekowie.

Spółdzielnia Mleczarska w Witkowie

Sobieski Trade w Kołaczkowie

Piekarnia GS

Piekarnia Glanc

Gospodarstwo „AGROTURYSTYKA” w Wiekowie

Gminne Koło Pszczelarskie

(P. Sz.)

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy
Dzięki nawiązaniu przez Gminne Centrum Informacji w Witkowie współpracy z firmą ATC s.c. z Poznania, w dniu 04.06 br. w Gimnazjum im.
Adama Borysa w Witkowie rozpoczął się bezpłatny kurs nt: „Spawanie
podstawowe MAG + podstawy języka niemieckigo”.

Szkolenie składa się z dwóch
części teoretycznej odbywającej się
w Gimnazjum oraz z części praktycznej, która odbyła się w Spółdzielni
Kółek Rolniczych w Witkowie. Na
koniec kursu wszyscy uczestnicy

jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. W szkoleniu uczestniczą rolnicy, domownicy oraz osoby pracujące
w rolnictwie z terenu gminy Witko-

Ogłoszenie
W związku z podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, informuję, że istnieje możliwość składania
wniosków, dotyczących zmiany kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów gminy.
Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy z podaniem
kierunku zagospodarowania przestrzennego wnioskowanej nieruchomoprzystąpią do egzaminu. Szkolenie
realizowanie jest w ramach projektu
"Nie poddawaj się - zmień swoje
kwalifikacje", realizowanego w ramach działania 2.4 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Projekt finansowany

wo. Udział w szkoleniu umożliwi
podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz przyczyni się
do rozwoju społeczeństwa na terenie gminy Witkowo.
(P. Sz.)

ści, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2007r.
Opracowane studium stanowić będzie podstawę tworzenia nowych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż następujących nieruchomości:
1. Działka gruntowa niezabudowana, oznaczona geodezyjnie nr
145/1, położona w Małachowie
Złych Miejsc, gmina Witkowo,
pow. 0,0680 ha, zapisana w KW
18787, usytuowana na terenie płaskim.

2. Działka gruntowa niezabudowana, oznaczona geodezyjnie nr
145/6, położona w Małachowie
Złych Miejsc, gmina Witkowo, o
pow. 0,0855 ha, zapisana w KW
18787, usytuowana na terenie płaskim.

Od strony północnej i zachodniej jest
porośnięta krzewami i drzewami samosiejkami. Działka spełnia wymogi działki
przeznaczonej pod budownictwo, posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
W drodze usytuowane są urządzenia
techniczne
stanowiące
infrastrukturę
techniczną.
Opisywany teren nie jest objęty planem
zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu zagospodarowania wymaga decyzji o warunkach zabudowy, w
ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem BZ - tereny rekreacyjno
wypoczynkowe.

Na skraju działki, w północno-zachodniej
części znajduje się drzewo o obwodzie
250 cm na wysokości 1m wraz z okalającymi krzewami. Również wzdłuż granic
wschodniej i południowej znajdują się
drzewa i krzewy samosiejki. Działka
spełnia wymogi działki przeznaczonej pod
budownictwo, posiada bezpośredni dostęp
do drogi publicznej i urządzeń stanowiących infrastrukturę.
Opisywany teren nie jest objęty planem
zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu zagospodarowania wymaga decyzji o warunkach zabudowy, w
ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem R - tereny rolne.

Cena wywoławcza wynosi
10.200,00 zł netto.

Cena wywoławcza wynosi
12.825,00 zł netto.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Wadium wynosi 1000,00 zł.

Wadium wynosi 1.200,00 zł.

Przetarg odbędzie się 24.08.2007r. o godz.1000
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie,
przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.
Szczegółowe informacje o nieruchomości i na temat przetargu dostępne są na stronach
internetowych www.bip.witkowo.pl i www.witkowo.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w
Witkowie pok. Nr 15 lub pod nr telefonu 061 477-81-94, wew. 13 w godz. 8.00-15.30
Burmistrz GiM Witkowo
/-/ mgr inż. Krzysztof Szkudlarek

Renty strukturalne
Dnia 25.06.2007 roku ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o
przyznanie renty strukturalnej dla rolników, którzy zdecydują się na
zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej i przekażą swoje gospodarstwa rolne następcom lub innym producentom rolnym.

Pomoc kierowana jest do rolników w
wieku przedemerytalnym, podlegających ubezpieczeniu społecznemu
rolników i prowadzą gospodarstwo
rolne będące ich własnością lub
małżonka.
Wymagania dla następcy to:
1. nie ukończony 40 rok życia,
2. po raz pierwszy podejmuje się
prowadzenia gospodarstwa rolnego,
3. posiada odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.
Następcy, który zaczyna po raz
pierwszy nie dotyczy warunek średniej powierzchni gospodarstwa
rolnego w danym województwie.
Wymagania dla innego producenta i na powiększenie gospodarstwa
to:
1. nie ukończył 55 roku życia,
2. posiada odpowiednie kwalifikacje
rolnicze,
3. po przejęciu gruntów rolnych
powierzchnia gospodarstwa rolnego
nie może być mniejsza niż średnia
wojewódzka lub gdy średnia wojewódzka przekracza średnią krajową,
nie mniejsza od średniej krajowej
(obecnie odpowiednio to: 9,57 ha

UR dla kraju i 13,20 ha UR dla wielkopolski).
Wymagania dla chętnego do przejścia na rentę strukturalną to :
1. ukończony 55 rok życia,
2. zaprzestanie działalności rolniczej,
3. prowadzenie działalności rolniczej
przez minimum 10 lat przed złożeniem wniosku i w dniu składania
wniosku jest ubezpieczony w KRUS,
4. nie jest emerytem lub rencistą,
5. posiada gospodarstwo rolne o
powierzchni, co najmniej 3 ha UR.
Wysokość pomocy to 150 %
najniższej emerytury (obecnie to
597,6 złotych ). Może być dodatkowo zwiększona o 100 %, jako dodatek na małżonka, o ile ten spełnia
warunki. Drugi możliwy dodatek to
15 % najniższej emerytury, jeśli
gospodarstwo liczy ponad 10 ha UR
i jest przekazane osobie poniżej 40
roku życia.
Po bliższe informacje, wnioski i
wykaz załączników zapraszam do
Ośrodka Doradztwa Rolniczego i
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Krzysztof Tamioła

Telefony Alarmowe
1. Policja - 997, Dyżurny Gniezno tel. 061 4261730
2. Straż Pożarna - 998, Straż Poż. Gniezno tel. 061 4262301
3. Pogotowie Ratunkowe - 999, Pogot. Rat. Gniezno tel. 061 4261213
4. „Numer ratunkowy” - 112 - łączy wyżej wymienione
5. Komisariat Policji Witkowo tel. 061 4778177 (od godz.600 do 2200 )
6. Dzielnicowy Rejon I - sierż. szt. Gielewski Mariusz
Miasto Witkowo
7. Dzielnicowy Rejon II - sierż. szt. Sławomir Całuj
Miejscowości: Chłądowo, Ćwierdzin, Folwark, Gaj, Kamionka, Kołaczkowo, Małachowo Złych Miejsc, Ostrowite Prymasowskie, Piaski, Skorzęcin, Sokołowo, Strzyżewo, Wiekowo, Witkówko.
8. Dzielnicowy Rejon III - sierż. szt. Maciej Hofman
Miejscowości: Czajki, Dębina, Gorzykowo, Jaworowo, Malenin, Małachowo Kępe, Małachowo Wierzbiczany, Mąkownica, Mielżyn, Odrowąż,
Ruchocin, Ruchocinek.
9. Pogotowie Wodociągowe i Kanalizacyjne
Zakład Gospodarki Komunalnej Witkowo tel. 061 4778 197
10. Pogotowie Energetyczne Witkowo tel. 061 4778116 (do godz.1500)
11. Pogotowie Energetyczne Słupca tel. 063 2747800
12. Urząd Gminy i Miasta Witkowo tel. 061 4778194

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
dokonała podsumowania działalności Gminno-Miejskiego Szkolnego
Związku Sportowego, rozpatrywała
sprawy związane z przydzieleniem
środków finansowych na zabezpieczenie zadań Uczniowskich Klubów
Sportowych w I semestrze roku
szkolnego 2007/2008 oraz zapoznała się z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 5 miesięcy br. Komisja Rolnictwa analizowała realizację uchwalonego przez
Radę Miejską Gminnego Programu

Ochrony Środowiska i realizację
uchwały o zasadach utrzymania
czystości i porządku na terenie
Gminy i Miasta Witkowo. Komisja
Finansów zapoznała się z realizacją
zaplanowanych inwestycji. Ponadto
Komisja Szkolnictwa i Komisja Finansów zapoznały się z przedstawioną przez p.Mariana Gadzińskiego
- Zastępcę Burmistrza, realizacją
wniosków, zgłoszonych przez te
Komisje.
(B. R. M.)

Komisja Rolnictwa 26.06.2007 r.

W dniu 11 czerwca odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Komisja dokonała kontroli przeprowadzonych przetargów. Szczegółowej kontroli poddano dokumentację
dotyczącą przetargu na wykonanie
remontu domków letniskowych i
świetlicy w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. Zastrzeżeń nie
zgłoszono. Komisja ponadto zapoznała się z pismem dzierżawcy gruntu w Ośrodku w Skorzęcinie, dotyczącym czynszów dzierżawnych oraz

dokonała kontroli przygotowania
Ośrodka w Skorzęcinie do sezonu
letniego.
W dniach od 25 do 27 czerwca odbyły się przedsysyjne posiedzenia Komisji Rady Miejskiej. Głównym tematem posiedzeń było zaopiniowanie projektów uchwał, mających być przedmiotem obrad sesji,
planowanej na dzień 29 czerwca br.
Ponadto Komisje rozpatrzyły zagadnienia, związane z zakresem swojej
działalności: Komisja Szkolnictwa

Komisja Finansów 27.06.2007 r.

VII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

W dniu 29 czerwca odbyła się
VII sesja Rady Miejskiej. Rada wysłuchała informacji Burmistrza Gminy i Miasta o działalności międzysesyjnej, informacji p. Alicji Wentland
-Dyrektora OKSiR-u o przygotowaniu do sezonu letniego oraz informacji p.Piotra Cejmana - Komendanta
Komisariatu Policji o przygotowaniu
do zabezpieczenia porządku publicznego w Ośrodku Wypoczynkowym w
Skorzęcinie.
Rada Miejska podjęła następujące
uchwały:
- uchwałę Nr VII/55/07 zmieniającą
uchwałę Nr XIV/122/04 w sprawie
ustalenia odpłatności za świadczenia
prowadzonych przez gminę przed-

szkoli;
- uchwałę Nr VII/56/07 w sprawie
częściowego powierzenia Miastu
Gniezno zadań własnych Gminy
Witkowo w zakresie wychowania
przedszkolnego;
- uchwałę Nr VII/57/07 w sprawie
wartości punktu dla określenia miesięcznych
kwot
wynagrodzenia
zasadniczego
dla
pracowników
administracyjno-obsługowych szkół i
przedszkoli;
- uchwałę Nr VII/58/07 w sprawie
wartości punktu dla określenia miesięcznych
kwot
wynagrodzenia
zasadniczego
dla
pracowników
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej;

- uchwałę Nr VII/59/07 w sprawie
ustalenia ceny za przyjęcie odpadów
do składowania na składowisku w
Chłądowie (67,07 za Mg);
- uchwałę Nr VII/60/07, uchwałę Nr
VII/61/07 i uchwałę Nr VII/62/07
dotyczące dofinansowania odpowiednio: sygnalizacji świetlnej na
ul.Gnieźnieńskiej, zakupu karetki
reanimacyjnej i dodatkowych patroli
policyjnych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;
- uchwałę Nr VII/63/07 w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata
2007-2013;
- uchwałę Nr VII/64/07 dotyczącą
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu w Jaworowie;
- uchwałę Nr VII/65/07 zmieniającą
uchwały Nr XXVI/253/06 i Nr II/9/06 dotyczące przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania terenów w Witkowie;
- uchwałę Nr VII/66/07 dot. porozumienia o powierzeniu miastu Gniezno przygotowania i budowy składowiska nieczystości w Lulkowie;
- uchwałę Nr VII/67/07 w sprawie
sprzedaży nieruchomości gminnej w
Gaju;
- uchwałę Nr VII/68/07 w sprawie
powołania zespołu ds. zaopiniowa-

nia kandydatów na ławników sądowych;
- uchwałę Nr VII/69/07 w sprawie
powołania Skarbnika Gminy (p.
Halina Rzepecka);

- uchwałę Nr VII/70/07 dotyczącą
zmian w budżecie gminy i miasta na
2007r.
Rada Miejska ponadto wyraziła
negatywną opinię na temat projektowanych na terenie Gminy Witkowo obszarów Natura 2000.
Kolejna sesja Rady Miejskiej
planowana jest na dzień 21 września 2007r.
(B.R.M.)

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
ORGANIZUJE SZKOLENIE
W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
SPRZĘTEM NAZIEMNYM.
UKOŃCZENIE SZKOLENIA UPRAWNIA
DO NABYWANIA I STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniu 5.07.2007r.
WYWIESZONE ZOSTAŁY WYKAZY NIERUCHOMOŚCI,
POŁOŻONYCH W WITKOWIE I OW SKORZĘCIN,
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA.

Przetarg pisemny nieograniczony
na domki letniskowe w Skorzęcinie

UPRAWNIENIA SĄ WAŻNE 5 LAT.
ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA: 12.07.2007 r. GODZINA 9.00 UGiM
WITKOWO, SALA NR 1

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci pięciu domków letniskowych w zabudowie szeregowej,
posadowionych na gruncie Gminy Witkowo w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, (sektor 19A)

(część teoretyczna)

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA: 13.07.2007 r. SKR-SUR ŁUBOWO
(część praktyczna i egzamin)

Telefon zaufania
Od dnia 03.04.2007r. uruchomiony został dyżur interwencyjno - wspierający dla osób z problemem
alkoholowym i członków ich rodzin.

Porady udzielane są osobiście lub telefonicznie
w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca od
godz. 1800 do godz. 1900 w Punkcie Konsultacyjnym - Witkowo, ul. Sportowa 15
telefon zaufania 061 4778134

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe

Firma „Musielak”
Witkowo 6262-230 ul. Dworcowa 22
tel. (061) 477477-8080-66
tel. kom. 606606-814814-848

Firma istnieje od 1938 r. jesteśmy z wami
w najtrudniejszych chwilach od ponad 69 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.

1. domek nr 1 (pierwszy od bocznej alei komunikacyjnej)
cena wywoławcza: 40.000,00 zł
wadium: 4.000,00 zł
2. domek nr 2
cena wywoławcza: 38.000,00 zł
wadium: 4.000,00 zł
3. domek nr 3
cena wywoławcza: 38.000,00 zł
wadium: 4.000,00 zł
4. domek nr 4
cena wywoławcza: 38.000,00 zł
wadium: 4.000,00 zł
5. domek nr 5
cena wywoławcza: 40.000,00 zł
wadium: 4.000,00 zł
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2007r. o godz. 11.00 w
siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w sali nr 1
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium na
wybrany domek z podaniem numeru, na konto Gminy nr 43 8538 0002 0000
0677 2000 0008 do dnia składania ofert tj: do godz. 10.00 dnia 24 sierpnia 2007r.
Szczegółowe informacje na temat przetargu wraz z regulaminem dostępne
na stronach internetowych www.bip.witkowo.pl i www.witkowo.pl
oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie pok. nr 15 lub 16 lub pod nr
telefonu 061 477-81-94, wew. 13 lub 14 w godz. 8.00-15.30.

Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny
Adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, 62-230 Witkowo ul. Gnieźnieńska1
Zespół Redakcyjny: Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska, Anna Kwapich, Krzysztof Dziel.
Skład Graficzny: Krzysztof Dziel Druk: Drukarnia Majorczyk.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Niezamówionych materiałów i utworów redakcja nie zwraca.

Burmistrz GiM Witkowo
/-/ mgr inż. Krzysztof Szkudlarek

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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