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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie międzysesyjnym od 22 września do 15 listopada 2007 r.

▪ 3 października br. na terenie gminy Witkowo

gościliśmy grupę z fińskiej Lokalnej Grupy
Działania Programu Leader - Viisari. W czasie
spotkania przedstawiłem prezentację medialną
o Gminie, zapoznałem gości m.in.: z osiągnięciami gminy oraz z ofertą inwestycyjną i turystyczną. Zwiedziliśmy Firmę Sobieski Trade
oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Handlu
i Usług „Kos-pol” w Kołaczkowie.

▪ uczestniczyłem w uroczystej gali VI edycji

konkursu „Gmina Fair Play”, która odbyła się w
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Podczas
uroczystości odebrałem dla naszej Gminy certyfikat „Gmina Fair Play”. Przyznanie tego tytułu
Gminie Witkowo buduje pozytywny wizerunek
gminy przyjaznej dla inwestorów oraz jest
potwierdzeniem wysokiego poziomu obsługi
inwestycyjnej.

nie, a konkretnie tzw. „Orlą Górą”. Firma Realvisie jest zainteresowana wybudowaniem
wysokiej klasy całorocznego kompleksu hotelowego o charakterze SPA, o łącznej powierzchni
ok. 2000-3000 m2, na który składałoby się ok.
40 apartamentów o pow. ok. 50-60 m2 każdy.
Obiekt taki nie tylko podniósłby atrakcyjność
miejsca, ale również stworzyłby możliwość
funkcjonowania ośrodka przez cały rok. Inwestor holenderski jest zainteresowany pozyskaniem gruntu pod planowaną inwestycję.
▪ ponadto odbyto dwa spotkania z przedsiębiorcą z południowej Polski, który jest zainteresowany wybudowaniem na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie kompleksu
saun i urządzeń odnowy biologicznej. Pierwsze
spotkanie dotyczyło spraw związanych z formą
władania gruntem, drugie spotkanie natomiast
odbyło się z udziałem projektantów ze Słowacji, którzy przedstawili swoje koncepcje, wizje
planowanej inwestycji oraz zaprezentowali już
istniejący i funkcjonujący na Słowacji AQAPARK.
▪ zorganizowałem spotkanie przy współudziale
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
i Starosty Gnieźnieńskiego dotyczące programów pomocowych Unii Europejskiej na lata
2007-2013. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych firm, jednostek organizacyjnych oraz rolnicy z terenu gminy Witkowo.

▪ dokonano analizy zgłoszonych przez Sołectwa

i Zarządy Osiedli propozycji zadań inwestycyjnych oraz w oparciu o wykonanie budżetu
w bieżącym roku wydałem zarządzenie
w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy
i Miasta na 2008 r.
▪ zapewniono obsługę materialno-techniczną
i informacyjną Komisji wyborczych w wyborach
do Sejmu i senatu RP. Ponadto przygotowano
i wyposażono lokale obwodowych komisji
wyborczych.
▪ zorganizowano obchody Święta Niepodległości,
którym towarzyszyła wystawa historyczna pt.:
„Obóz Jeńców i Internowanych Strzałkowo
1914 - 1924”

▪ zorganizowałem spotkanie z Kierownictwem

▪ uczestniczyłem w Konwencie Samorządowym
▪ na terenie Gminy gościliśmy też przedstawicieli

holenderskiej firmy Realvisie b.v., która specjalizuje się w inwestycjach budowlanych, mieszkaniowych,
biurowych
jak
r ównież
„turystycznych”, głównie takich jak kompleksy
sportowo - rekreacyjne, czy ośrodki wypoczynkowe. Goście zapoznali się z ogólną charakterystykę naszej gminy, walorami naszego terenu
oraz aktualnymi ofertami inwestycyjnymi.
Przedstawiciele Firmy wykazali duże zainteresowanie Ośrodkiem Wypoczynkowym w Skorzęci-

Powiatu Gnieźnieńskiego, który odbył się
w Dziekanowicach. Tematem spotkania było
m.in.: zapoznanie się z Powiatowym Planem
Usuwania Azbestu, pozyskiwaniem energii
odnawialnej, możliwościami pomocy Spółkom
Wodnym.
▪ tradycyjnie zorganizowano spotkanie dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego. W czasie spotkania wręczono medale,
kwiaty oraz zostały złożone z tej okazji życzenia. Uroczystość uświetniły 2 chóry: „My Młodzi”, z Witkowa oraz gościnnie występujący
chór „Chabry” z Łopienna.

OK,SiR-u na temat sytuacji finansowej zakładu
oraz spotkanie z Kierownictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej. Głównym tematem
spotkania była analiza kosztów związanych
z utrzymywaniem zieleni w mieście i na terenie
całej Gminy oraz spotkanie z dyrektorami
placówek oświatowych, w czasie którego między innymi poruszono sprawę planowania
budżetu na rok 2008, dyskutowano na temat
odpracowywanych zajęć lekcyjnych oraz rozliczania delegacji służbowych.
▪ w dniach 24 i 29 października br. wspólnie
z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu zorganizowaliśmy dla
mieszkańców Gminy i Miasta badania nowotworu gruczołu krokowego (prostaty) dla 65
mężczyzn powyżej 40 roku życia oraz nowotworu jelita grubego dla 100 kobiet i mężczyzn
powyżej 45 roku życia. Ponadto 10 listopada
br. przeprowadzono konsultacje lekarza okulisty dla 98 osób w ramach profilaktyki jaskry I
i II stopnia.
▪ wspólnie z Gnieźnieńskim Stowarzyszeniem
Amazonek zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne dla kobiet w celu wsparcia osób chorych oraz działań profilaktycznych. Spotkanie
c.d. str. 4

c.d. ze str. 3

odbyło się pod hasłem „Profilaktyka raka piersi”.
▪ dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zorganizowano w Skorzęcinie biwak szkoleniowy,
w którym wzięło udział 67 młodych strażaków.

▪ delegacja gimnazjalistów wspólnie z Prezesem

ZBOWiD-u uczestniczyła w uroczystościach
związanych z odsłonięciem Pomnika Polskiego
Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu.

▪ 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.

Ze spraw dot. oświaty:
▪ otrzymano

dofinansowanie w wysokości
31.000,00 zł. na zakup i montaż monitoringu
wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3
oraz Gimnazjum w Witkowie, dofinansowanie
na zakup podręczników dla klas O-III
i jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
▪ złożono wniosek o dofinansowanie zakupu
lektur dla bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej w Gorzykowie oraz w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mielżynie. Na wniosek ten
otrzymano dofinansowanie w kwocie 892,00
zł.
▪ uczestniczono w uroczystościach z okazji Dnia
Edukacji Narodowej w witkowskim gimnazjum,
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie
i w Szkole Podstawowej Nr 2 w Witkowie,
w uroczystościach pasowania na ucznia klas
pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3
w Witkowie oraz uroczystości Święta Patrona
Szkoły obchodzonej przez Gimnazjum im.
Adama Borysa w Witkowie.

▪ zgodnie z regulaminem określającym kryteria

i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli dnia
15 października br. w Urzędzie Gminy i Miasta
wręczyłem nagrody następującym nauczycielom: Pani Katarzynie Maj-Zborowskiej, Pani
Marlenie Webner, Pani Ewie Popek, Pani Elżbiecie Kowalskiej, Pani Arlecie Bekas, Pani
Wiesławie Papiewskiej, Pani Barbarze Ogórek,
Pani Danucie Sosnowskiej oraz Panu Tomaszowi Deskowskiemu.

skowe, które zwiększą bezpieczeństwo
uczniów w drodze do szkoły i do domu.

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
▪ podjęto działania w celu utworzenia grupy

socjoterapeutycznej mającej na celu udzielanie
pomocy i wsparcia rodzinom współuzależnionych.
▪ od 24 września br. uruchomiona została Świetlica Środowiskowa , z której mogą korzystać
uczniowie naszych szkół oraz osoby potrzebujące wsparcia. Harmonogram dyżurów z godzinami otwarcia Świetlicy został wywieszony
w placówkach oświatowych oraz gablotach
ogłoszeniowych.
▪ od 13 listopada br. zatrudniono psychologa dla
osób potrzebujących wsparcia psychologicznego.
▪ ze środków profilaktyki dofinansowano m.in.:
zakup medali dla dzieci i młodzieży uczestniczących w IX Biegach Ulicznych Witkowo 2007,
zakup obuwia sportowego dla trampkarzy,
zakup materiałów profilaktycznych dla Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Witkowie oraz zorganizowano wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do kina HELIOS w Gnieźnie.

Z zakresu obrotu nieruchomościami:
▪ po oświadczeniu przez Agencję Nieruchomości

Rolnych w Poznaniu, że nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu w dniu
16.10.2007r. podpisano umowę przeniesienia
własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę, położoną w Małachowie Złych Miejsc, o pow. 0,0855 ha - cena
sprzedaży uzyskana w drodze przetargu wynosi
32.574,00 zł brutto .
▪ na dzień 30 listopada br. ogłoszono przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż:
- działki niezabudowanej, o pow. 0,4000 ha,
położonej w Gaju, gmina Witkowo. Cenę
wywoławczą ustalono w wysokości 48.000,00 zł netto.+ VAT
- działki zabudowanej częścią budynku poszkolnego, o pow. 0,1119 ha, położonej
w Gorzykowie. Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono w wysokości 25.000,00 zł.
▪ wydano 4 decyzje zatwierdzające podziały
nieruchomości położonych na terenie Gminy
i Miasta w Witkowie, stanowiących własność
osób prywatnych.

▪ w ramach działań profilaktycznych nawiązano

współpracę z 3. Brygadą Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Z imprez kulturalno - sportowo - rekracyjnych:
▪ przyjęto 373 wnioski o przyznanie pomocy

materialnej o charakterze socjalnym w formie
stypendium.
▪ przyjęto wnioski od 19 pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników oraz wydano 13 decyzji przyznających dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.
▪ wspólnie z Wiecestarostą Powiatu Gnieźnieńskiego Piotrem Gruszczyńskim oraz przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie wręczyliśmy uczniom klas I znaczki odbla-

▪ po raz IX zorganizowano Uliczne Biegi Szkolne

dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. W biegach tych
wystartowało 558 uczestników. W tym miejscu
pragnę podziękować sponsorom tj. Bankowi
Spółdzielczemu, Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”, Spółdzielni Kółek
Rolniczych i Spółdzielni Mleczarskiej, a także
tym wszystkim, którzy swoją pomocą przyczynili się do zorganizowania tegorocznych biec.d. str. 5

c.d. ze str. 4

gów, w szczególności Uczniowskim Klubom
Sportowym, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
Policji.

strojów wizytowych dla 23 członków chóru.
▪ Gminny Klub Sportowy „Victovia” Witkowo

dofinansowano koszty przejazdu na zawody
sportowe trampkarzy, juniorów i seniorów.
▪ Sekcję Szachową „Jurand” przy UKS
„Organizator” - wpisowe do rozgrywek III ligi
szachowej.
▪ UKS „Sokoły” przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mielżynie - wpisowe XII- stej
Spartakiady UKS-ów , która odbyła się w Trzemesznie.
▪ zakupiono i osadzono bramki do piłki nożnej
dla dzieci i młodzieży mieszkańców Zarządu
Osiedla Nr 4 w Witkowo.

Z zakresu inwestycji:
▪ uczniowie z Gimnazjum w Witkowie po raz

pierwszy w dziejach szkoły wygrali zawody na
szczeblu województwa w sztafetowych biegach
przełajowych, w kategorii dziewcząt i chłopców, natomiast reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie zajęła VIII miejsce.

▪ rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie

dróg na terenie gminy Witkowo, wpłynęła
1 oferta Spółdzielni Kółek Rolniczych w Witkowie za cenę: odśnieżanie pługiem 65,80zł./
godz., pojazd z piaskarką 69,01zł./godz., mieszanina piasku z solą 75,64zł./godz..
▪ unieważniono
przetarg nieograniczony
na budowę przyłączy kanalizacji deszczowej
na terenie miasta Witkowa w związku z wysokimi ofertami oferentów i brakiem zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych
w budżecie.

Miękiszak z Gniezna.
▪ zakończono budowę sieci kanalizacyjnej sani-

tarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla wsi Małachowo Złych Miejsc, Małachowo Szemborowice,
Małachowo Wierzbiczany.
▪ zakończono modernizację dróg i ulic na terenie
miasta i gminy Witkowo. Prace te wykonywało
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe
„STAWOJ” z Cielimowa.
▪ dobiega końca układanie nawierzchni chodnikowych na terenie Witkowa, prace wykonuje
z zakupionego przez Urząd materiału Zakład
Gospodarki Komunalnej w Witkowie, trwają
prace na ul. Gnieźnieńskiej, do zakończenia
jest ul. Słoneczna, wcześniej wykonano chodnik na ul. Witosa.

Inwestycje zakończone i w trakcie
realizacji:
▪ zakończono wymianę okien w budynku Przed-

szkola przy ul. Jasnej w Witkowie przez firmę
PPHU „ERA SZKŁO” Jadwiga Sudoł ze Żnina.
▪ wspólnie z UKS „Orły” przy Szkole Podstawowej

w Gorzykowie zorganizowaliśmy II Gminny
Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych.
▪ uczestniczono w Zaduszkach Poetyckich, które
odbyły się w Sali Kawiarnianej Klubu Garnizonowego w Witkowie.
▪ na ukończeniu jest przygotowywanie doku-

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

Centrum RehabilitacyjnoKulturalne „Promyk” koło w Witkowie - wyjazd
na imprezę integracyjną pt. „Pożegnanie Lata”.
▪ Ligę Obrony Kraju Powiatu Gnieźnieńskiego konkurs wierszy Patriotycznych i Poezji Śpiewanej oraz zawody strzeleckie.

▪ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwali-

dów - Zarząd Rejonowy w Witkowie - dofinansowanie wyjazdu na operetkę do Poznania.
▪ Witkowski Klub Seniora „My Młodzi” - zakup

▪ wykonano demontaż i montaż nowych latarni

i lamp w Witkowie (podświetlenie Gimnazjum,
Kościoła i budynku Urzędu) oraz dodatkowych
latarni w OW w Skorzęcinie, Prace te wykonywała firma ENERGO-TELE, Edmund Pokładecki
z Gniezna.

mentacji na budowę hali sportowej i basenu.
Wykonawcą jest Firma Michał Lewiński ARCHITEKTURA i URBANISTYKA z Poznania, termin
zakończenia 30.11.2007r.
▪ zakończono prace montażowe centralnego
ogrzewania w świetlicach wiejskich: Folwark,
Strzyżewo, Sokołowo, Kamionka, Ćwierdzin
i Mąkownica,
▪ zakończono remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitym Prymasowskim.
▪ wykonano modernizację oświetlenia ulicznego
w Witkowie ul. Sportowa, Słoneczna (nowe
latarnie) oraz dokonano wymiany opraw
oświe tl eni owyc h
we
wsi
Wiek owo

▪ zakończono wykonanie nowej

elewacji na
budynku i ogrodzeniu Gimnazjum w Witkowie,
prace wykonała firma PHU „Tadex” Tadeusz
c.d. str. 6

c.d. ze str. 4

(zamontowano nowe lampy),
Chłądowo, Strzyżewo, Ruchocin
za wylewiskiem.
▪ zamontowano nową tablicę informacyjną przed Urzędem i podświetlany szyld Ochotniczej Straży
Pożarnej.

Słodki jubileusz
Uroczystości jubileuszu pięćdziesięciolecia działalności Koła Pszczelarzy
w Witkowie rozpoczęła msza św. w kościele św. Mikołaja, którą odprawił Stanisław Goc, proboszcz witkowskiej parafii. Spotkanie było okazją
do złożenia życzeń i gratulacji oraz wręczenia okolicznościowych medali,
dyplomów oraz złotych i srebrnych odznak Polskiego Związku Pszczelarskiego dla witkowskich pszczelarzy w obecności zaproszonych gości
m.in. prezesów z zaprzyjaźnionych Kół Pszczelarskich z powiatu gnieźnieńskiego i konińskiego: Gniezna, Strzałkowa, Powidza, Konina, Niechanowa, Ślesina i Kazimierza Biskupiego.

▪ zakupiono olej opałowy do Urzę-

du i budynku przedszkola w Kołaczkowie.
▪ dokonano nasadzeń drzew na
terenie miasta Witkowa ul. Brzozowa, Jesionowa, Sosnowa, Braci
Łukowskich, na terenie osiedla
przy placach zabaw i przedszkolu
oraz na skwerach zieleni.

▪ zakupiono

siatkę ogrodzeniową
dla ogrodów działkowych.
▪ wymieniono i ustawiono nowe
znaki drogowe na terenie miasta
i gminy.

▪ dokonywano napraw oświetlenia

ulicznego w Witkowie i na terenie
gminy.
Krzysztof Szkudlarek

Medalem imienia doktora Jana
Dzierżona odznaczono Ryszarda
Nowakowskiego. Złotą odznakę
otrzymał Stanisław Półtorak natomiast srebrną odznakę przyznano:

Lucjanowi Kozłowskiemu, Grzegorzowi Kubackiemu i Janowi Sesiukowi. Ponadto dyplomy okolicznościowe otrzymali: Krzysztof Szkudlarek,
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo,
Roman Kowalak, Skarbnik Polskiego
Związku Pszczelarzy, ks. Stanisław

gminne i ochronę środowiska naturalnego. Burmistrz złożył też gratulacje życząc realizacji planów
i satysfakcji z realizacji swoich zainteresowań. Na terenie Witkowa Koło
Pszczelarzy, którego jubileusz obchodzono, wznowiło działalność po
raz drugi w okresie powojennym 24
listopada 1957 roku i wtedy zostało
zarejestrowane w Powiatowej Radzie Narodowej w Gnieźnie. Przyczynił się do tego przedstawiciel powiatowego
Związku
Pszczelarzy
w Gnieźnie Stanisław Hanć, obecny
na jubileuszu. Aktualnie witkowskie

Goc oraz Stanisław Hanć.
Podczas homilii, ks. Stanisław
Goc podkreślił, że pszczoły pokazują
ludziom jak tworzyć wspólnotę
rodzinną, gminną, wojewódzką (...)

Ojczyznę. Natomiast Krzysztof Szkudlarek podkreslił nie tylko bardzo
ważną rolę pszczół w rolnictwie, ale
również znaczącą rolę pszczelarzy.
Podziękował za dobrą współpracę
z witkowskim samorządem m.in.
za włączanie się w uroczystości

koło liczy 24 członków z 400 rodzinami pszczelimi. Prezesem koła od 9
lat jest Ireneusz Kwapich, skarbnikiem Wojciech Kolasiński natomiast
sekretarzem Tadeusz Sucholas.
Członkowie Koła biorą udział
w uroczystościach gminnych np.
dożynkach, podczas których organizują wystawę sprzętu pasiecznego
i przetworów z miodu, wosku i kitu.
Ponadto dbają o czystość środowiska, sadzą drzewa i krzewy miododajne, uczestniczą w różnych szkoleniach podwyższając swoje kwalifikacje odpowiednio uzyskując tytuł
mistrza pszczelarza bądź rzeczoznawcy chorób pszczelarskich. Koło
pozyskuje także fundusze z Agencji
Rynku Rolnego na zakup pakietów
pszczelich, matek i leków zwalczających pasożyty.
Jubileusz
uświetnił
występ
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2
z Witkowa. Dzieci w nagrodę za
przedstawienie o tematyce pszczelarskiej zostały nagrodzone gromkimi brawami i miodem z pasiek witkowskich pszczelarzy.
(N. A.)

Sukcesy gimnazjalistek z Witkowa

Sześćdziesiąt lat miłości

W Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie systematycznie realizowana jest edukacja prozdrowotna. Jej głównym celem jest przygotowanie
młodzieży do samodzielnego wyboru zachowań, właściwych nie tylko
dla utrzymania zdrowia, ale również podnoszenia jego poziomu. Jedną
z form jej realizacji jest aktywny udział naszych uczniów w konkursach

„Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie
jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie unosi
się, nie myśli nic złego (...) Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy,
wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje (...)
(pierwszy list św. Pawła do Koryntian)”

o tematyce medycznej. Już w tym roku szkolnym uczennice naszego
Gimnazjum odniosły duże sukcesy w powiecie i województwie.

Aleksandra Sych z klasy IId
w konkursie dla młodzieży szkół
gimnazjalnych na opowiadanie pt.
,,Już wiem - zapytaj mnie, dlaczego warto mieć wiedzę
o HIV/AIDS”
zorganizowanym
przez Wojewódzką Stację Sanitarno
- Epidemiologiczną w Poznaniu
zajęła I miejsce w etapie rejonowym
i II miejsce w etapie wojewódzkim.
Konkurs ten miał na celu wzrost
poziomu wiedzy o HIV/AIDS i uświadomienie, że zagrożenie HIV dotyczy
nas wszystkich.

Ewelina Piniarska z klasy IIIe
w etapie rejonowym Ogólnopolskiej
Olimpiadzie
Promocji
Zdrowia PCK dla młodzieży szkolnej w wieku 14 do 19 lat zajęła
I miejsce na poziomie gimnazjów.
Będzie ona reprezentowała nasz
powiat w etapie wojewódzkim
w Poznaniu. Celem olimpiady jest
promowanie zdrowego stylu życia

wśród młodzieży szkolnej.
Trzeba nadmienić, że w konkursie
tym nasza szkoła bierze udział już
od 5 lat i dopiero w tym roku udało
nam się odnieść taki sukces.
Na etap wojewódzki do Poznania
razem z Eweliną pojedzie też nasza
absolwentka, obecnie uczennica
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie - Natalia Kapczyńska,
która również zajęła I miejsce na
poziomie szkół średnich. Tak więc
Witkowo będzie reprezentowało
powiat gnieźnieński w etapie woje-

wódzkim Ogólnopolskiej Olimpiadzy
Zdrowia w Poznaniu.
Należy się cieszyć, że nasza młodzież odnosi sukcesy i nadal zachęcać do czynnego udziału w konkursach o tematyce przyrodniczo medycznej. Konkursy bowiem rozwijają ucznia, pozwalają sprawdzić mu
swoje możliwości i wyzwalają zdrową rywalizację.
(I.B.)

Franciszka i Józef Rewersowie
z Ruchocinka, Irena i Stefan Nowakowie z Mielżyna oraz Adam i Czesława Ostrowiccy z Wiekowa w tym
roku obchodzą sześćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
Z tej okazji z gratulacjami do jubilatów udali się Krzysztof Szkudlarek,
burmistrz gminy i miasta Witkowo,
Marian Gadziński jego zastępca oraz
Stefania Wareńczak, kierownik Urzę-

I nigdy nie narzeka na swoje zdrowie. Jeszcze niedawno jeździł rowerem - wspominają wnuki pana
Józefa. Irena i Stefan Nowakowie
wychowali cztery córki (dwie z nich
już nie żyją) i doczekali się dziesięciorga wnuków . Mieszkają sami, ale
jak mówi pani Irena dzieci i wnuki
bardzo często ich odwiedzają.
Czesława i Adam Ostrowiccy wychowali siódemkę dzieci, doczekali się

du Stanu Cywilnego w Witkowie.
Franciszka i Józef Rewersowie
chociaż już dawno skończyli osiemdziesiątkę i trosk im nie brakowało
swój związek zawdzięczają miłości
i dzieciom, które im towarzyszą
w codziennym życiu. Wychowali
czwórkę dzieci i doczekali się siedmioro wnuków i czterech prawnuków. Wchodząc do domu państwa
Rewersów wyczuwa się niepowtarzalną atmosferę ciepła i miłości, nie
brakuje także dobrego humoru. Dziadek Józef godzinami mógłby
opowiadać o minionych czasach.

dwudziestu czterech wnuków
i dwudziestu prawnuków. Państwo
Ostrowiccy zgodnie twierdzą,
że nigdy się nie kłócą. Uważają,
że szkoda na to życia. Chociaż wychowali gromadę dzieci i było przy
tym dużo pracy, to nie narzekają.
Jak sami powiedzieli mają do kogo
teraz pojechać, a na jubileuszowy
prezent dzieci złożyły się na pralkę
automatyczną. Burmistrz składając
życzenia jubilatom podkreślił, że to
niecodzienny jubileusz i sukces,
którego nie wszystkim jest dane
doczekać.
(E. S.)

Na grobie Powstańca Wielkopolskiego

Wędrują i pamiętają
Zmaganie się z trudami wędrówki miało wywołać przypomnienie wyda-

Uroczystość Wszystkich Świętych ma wyjątkową moc, która powoduje

rzeń sprzed wielu lat. W dniu 27.10.07 uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 wybrali się pieszo do Mielżyna.

wspomnienie ludzi, którzy od nas odeszli.

Rajd został zorganizowany przez
nauczycieli Panów Mariusza Zborowskiego, Czesława Nowaczyka i Tomasza Deskowskiego. Zgromadził
35 uczestników z klas piątych
i szóstych. Wedrówkę rozpoczęto
spod szkoły, następnie ulicami miasta udano się przez Dębinę i Głożyny do Mielżyna. Grupa II Rajdu
Powstańczego złożyła hołd Powstańcom Wielkopolskim z Witkowa Franciszkowi Świerkowskiemu i Adamowi
Szczepańskiemu. To ich we wrze-

śniu 1939 roku rozstrzelali w Mielżynie żołnierze hitlerowscy. Zapalono
znicze. Imprezę zakończono przy
wspólnym ognisku z posiłkiem.
Pomoc przy organizacji ogniska
okazał pan Paweł Lisiak. Pełni wrażeń uczestnicy powrócili autokarem
do Witkowa.
Uczniowie i organizatorzy wyrażają
swoje podziękowanie Panu Pawłowi
Lisiakowi za udzieloną pomoc przy
organizacji rajdu.
(M.Z.)

Jak co roku, pod koniec października uczniowie z kółka historycznego Szkoły Podstawowej nr 2
porządkowali grób powstańca wielkopolskiego Franciszka Świerkowskiego. Usunęli roślinność wokół
grobu i mech porastający go, uzupełnili napisy. Dzieci zapaliły znicze
i przystroiły nagrobek.

jennym prowadził dalej działalność
gospodarczą.
Aktywnie
działał
w organizacjach katolickich, rzemieślniczych.
Pełnił
stanowisko
sekretarza Związku Powstańców
i Wojaków im. gen. Józefa Hallera.
W 1937 r. reaktywował Drużynę
Harcerską im. Tadeusza Kościuszki.
W 1939 r. aresztowany został przez

Franciszek Świerkowski urodził
się w Osiecznie w 1870 roku.
W 1908 r. osiedlił się na stałe
w Witkowie. Prowadził na ulicy
Poznańskiej sklep papierniczy. Brał
czynny udział w wydarzeniach związanych z Powstaniem Wielkopolskim
w Witkowie. W okresie międzywo-

żołnierzy niemieckich wraz z Adamem Szczepańskim i rozstrzelany
w Mielżynie.
Wspólnie z Franciszkiem Świerkowskim pochowana została w 1958
r. jego żona Michalina, także uczestniczka Powstania w Witkowie.
(M.Z.)

„Obóz Jeńców i Internowanych Strzałkowo 1914-1924” - wystawa w Sali Historii
Od 11 listopada czynna jest w Sali Historii wystawa zatytułowana „Obóz
jeńców i internowanych Strzałkowo 1914-1924”, która powstała przy
współpracy z Muzeum Regionalnym w Słupcy.

Obóz zbudowany został przez
Niemców na przełomie 1914/1915
roku w pasie przygranicznym pomiędzy Słupcą, a Strzałkowem. Zajmował powierzchnię 78 hektarów.
Docelowo pomieścić miał do 30
tysięcy jeńców. W czasie I wojny
światowej przebywało w obozie
około 25 tysięcy jeńców rosyjskich
i 6 tysięcy Anglików i Francuzów.
Po zakończeniu wojny władze pol-

skie przystąpiły do likwidacji obozu.
Działania te zostały przerwane
w związku z kampaniami wojennymi
prowadzonymi przez Polskę na
wschodzie. Do Strzałkowa zaczęli
napływać jeńcy z wojny polskobolszewickiej oraz z walk o Galicję
Wschodnią. Po zwycięskich bitwach
nad bolszewikami, zwłaszcza warszawskiej, napływ jeńców zwiększył
się gwałtownie. Część z nich trafiała

do innych obozów na terenie kraju
m.in. do Tucholi.
Po zakończeniu wojny i podpisaniu pokoju między Polską, a Rosją
Sowiecką do obozu trafiła i została
internowana część dotąd sprzymierzonych w wojnie z bolszewikami
oddziałów
ukraińskich
atamana
Semena Petlury. Pod koniec 1921 r.
w obozie przebywało około 6.500
internowanych.

Na wystawie obejrzeć można
wiele zdjęć ukazujących obóz i jego
mieszkańców. Zgromadzone zostały
także militaria znalezione na jego
terenie pochodzące z prywatnych
zbiorów (guziki mundurowe, klamry
do pasów, znaki tożsamości, dewocjonalia, przedmioty osobiste jeńców i internowanych).

Od 1923 r. następował proces likwidacji obozu, który ostatecznie rozwiązany został 31.08.1924 roku.

Wystawa czynna do 02.03.2008 r.
Sala Historii czynna jest
w piątki i niedziele
w godz. od 11:00 do 13:00

(M.Z.)

Siatkarska sobota gimnazjalistów

Ic najlepsza!

W sobotę 17 listopada w hali Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie

W sobotę w hali Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie odbył się IV

odbył się Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych, w którym uczestniczyli uczniowie klas II i III gimnazjum.

Integracyjny Turniej Piłki Nożnej dla Klas I Gimnazjum.

Do zawodów zgłosiło się 14 ekip.
W każdym zespole występowało
minimum 3 zawodników płci żeńskiej oraz maksimum 3 zawodników
płci męskiej. Grano do dwóch wygranych setów do 15. Systemem
pucharowym do dwóch przegranych
meczów. Organizatorami imprezy
byli: Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie, UKS "Iskra" oraz UGiM
w Witkowie.
Po sześciu godzinach, podczas
których rozegrano 26 spotkań, wyłoniono zwycięzcę turnieju. Najlepiej
zaprezentowała się klasa III e, która
jako jedyna nie doznała porażki.
W finale IIIe pokonała klasę IIIa. III
miejsce zajęła drużyna z ZSP Mielżyn, a IV klasa IIIc. Wcześniej po
dwóch porażkach w turnieju odpadły
pozostałe klasy: IIIb, IIIf, IIIg, IIa,
IIb, IIc, IId, IIe, IIf, IIg. Najlepszą
siatkarką zawodów została wybrana
Joanna Kowalska z IIIe. Najlepszym siatkarzem został Mateusz
Zdanowski, również z klasy IIIe.
W nagrodę otrzymali pamiątkowe

puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkim drużynom wręczono
dyplomy. Gimnazjum Witkowo i ZSP
Mielżyn otrzymali piłki siatkowe,
którymi na wychowaniu fizycznym
będą mogli doskonalić swoje umiejętności. Mecze sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego z gimnazjum: Krzysztof Chołodecki,
Krzysztof Nowiński, Marek Gaziński
i Paweł Piniarski.
Składy najlepszych drużyn. IIIe:
Martyna Grzybowska, Magda Knast,
Joanna Kowalska, Adrian Wucki,
Mateusz Zdanowski, Damian Góralski, Łukasz Bartkowiak. IIIa: Joanna
Plucner, Joanna Kozińska, Anna
Depczyńska, Alina Kropaczewska,
Łukasz Wareńczak, Błażej Henzler,
Jakub Błaszczyk, Arkadiusz Gabryel,
Karol Szymczak. ZSP Mielżyn:
Agnieszka Gadzińska, Justyna Zawieja, Sandra Krause, Dominika
Kołodziejewska, Olga Janaszak,
Daniel Szymański, Marek Bykowski,
Wojciech Drapiński, Marcin Janaszak, Dawid Starczewski.
(K. Ch.)

Krzyżówka świąteczna
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Najlepszym bramkarzem został
Michał Skiba także z klasy Ic, który
nie wpuścił żadnej bramki. Mecze
sędziowali nauczyciele wychowania
fizycznego Jarosław Barszcz, Krzysztof Chołodecki i Marek Gaziński.
Urząd Gminy i Miasta ufundował
piłki nożne dla szkół oraz nagrody
rzeczowe dla najlepszych zawodników. Puchar dla czołowej ekipy
ufundował Burmistrz GiM w Witkowie Krzysztof Szkudlarek. Składy
najlepszych drużyn: Ic: Fabian
Barszcz, Michał Skiba, Patryk Skolasiński, Patryk Ziółkowski, Hubert
Chmielewski, Bartosz Binkiewicz,
Igor Górny, Adam Robaszkiewicz.
Ie: Patryk Welter, Bartosz Zdanowski, Jakub Wojtyra, Krystian Radtke,
Adrian Zawistowski, Łukasz Starczewski. Ib: Błażej Bruch, Filip
Cichocki, Marcin Drzazgowski, Maciej Horbowy, Tomasz Kościecha,
Jakub Krzyśkowiak, Adrian Marciniak, Błażej Sobczyński. Ia: Maciej
Panowicz, Kamil Szkudlarski, Szymon Kolmer, Dominik Kalwinicki,
Darek Borowski, Jakub Majewski,
Patryk Rewers, Dawid Licheniak,
Eryk Wojtas.
(K. Ch.)
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Turniej otworzył Zastępca Burmistrza GiM w Witkowie Marian Gadziński. Powitał kibiców i zawodników życząc im dobrej zabawy i gry
w duchu fair play. Do zawodów
przystąpiło osiem drużyn. Oprócz
przedstawicieli klas I witkowskiego
gimnazjum w zawodach uczestniczyli piłkarze z ZSP Mielżyn. Zespoły
zostały podzielone na dwie grupy
w których grano systemem "każdy
z każdym". W grupie A grały klasy:
Ia, Ib, If i ZSP Mielżyn. W grupie B
rywalizowały: Ic, Id, Ie i Ig. Z obu
grup "wyszły" dwa najlepsze zespoły. Pierwszy zespół z grupy A klasa
Ia spotkała się z drugim zespołem
grupy B klasą Ie. Drugi zespół
z grupy A klasa I B zagrał z pierwszą
drużyną z grupy B klasą Ic. Pierwszy
półfinał wygrała klasa Ie, a drugi po
zaciętym pojedynku klasa Ic.
W meczu o III miejsce klasa Ib
pokonała klasę Ia 1:0. W finale
klasa Ic nie dała szans klasie Ie
wygrywając 3:0. Najlepszym zawodnikiem imprezy został wybrany król
strzelców Hubert Chmielewski uczeń
klasy Ic, który zdobył pięć goli.

5

Poziomo
1. Trzyma pieczę nad finansami gminy?
2. Najstarsza miejscowość gminy?
3. Druga co do wielkości miejscowość w gminie?
4. Patron kościoła w Witkowie?
5. Mieści się w centrum miasta Witkowa?
6. Boczna w kościele?
7. Jaki kościół znajdował się kiedyś przy ul. Park Kościuszki?
8. Kto wspomaga sołtysa w decyzjach wiejskich?
9. Nazwa największej z wysp znajdującej się na Jeziorze Niedzięgiel?
10. Jaka instytucja znajdowała się w obecnym budynku Zakładu
Poprawczego?
11. Nazwa Witkowa prawdopodobnie pochodzi od imienia?
Pionowo
12. Ważny ośrodek turystyki i wypoczynku w gminie?
13. Witkowianin działający w oddziałach Armii Krajowej?
14. Nazwa niemieckiej gminy współpracującej z gminą Witkowo?
15. Wyróżnienie przyznane Gminie Witkowo w październiku 2007 r.?
16. Program, w ramach którego wyposażono placówki kulturalne
w sprzęt komputerowy?
17. Jedna z gmin, z którą graniczy Gmina Witkowo?
18. Podejmują i uchwalają różne uchwały w gminie?
19. Wolny w zakładzie?
20. Zapasowe w aucie?
21. Uzyskany podczas meczu?
22. Pod choinką?
23. Spółdzielczy na terenie Witkowa?

(P. Sz.)

„Łoś” obchodził jubileusz
Koło Łowieckie nr 90 „Łoś” z Witkowa świętowało jubileusz pięćdziesięciolecia powstania. Z tej okazji w Klubie
Garnizonowym w Witkowie, 10 listopada podczas uroczystości zasłużeni myśliwi otrzymali odznaczenia łowieckie. Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał Kazimierz Koziak, natomiast brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej wyróżniono: Romana Bąka, Czesława Kutę, Romana Mękarskiego, Sławomira Smuktonowicza, Ryszarda Szambelana, Zygmunta Wareńczaka i Ryszarda Rogowskiego.

W spotkaniu oprócz myśliwych
z „Łosia” udział wzięli zaproszeni
goście: m.in. Edward Lewandowski,
prezes Okręgowej Rady Łowieckiej
Polskiego Związku Łowieckiego
z Konina i Ryszard Bartczak, przewodniczący Zarządu OkręgowegoPZł w Koninie, Jerzy Weber, członek
Zarządu Okręgowego Polskiego
Związku Łowieckiego z Poznania,
Michał Michalak, nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno oraz Krzysztof
Szkudlarek, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo.

W 1957 roku Tadeusz Ćwikła,
Wiktor Dąbrowski, Tadeusz Hinc,
Tadeusz Myśko, Jerzy Owsiak
i Zbigniew Wierzbicki postanowili
założyć koło łowieckie przy Jednostce Wojskowej 1441 w Powidzu
z nazwą: Wojskowe Koło Łowieckie
nr 441 „Łoś” w Powidzu. Pierwszym
Prezesem Koła został wybrany ówczesny dowódca jednostki 1441
Tadeusz Myśko. W roku 1961 obowiązki jego przejął Tadeusz Ćwikła,

który tą funkcję pełni do dnia dzisiejszego.
Na początku swojej działalności
koło dzierżawiło dwa obwody łowieckie: w Koninie o powierzchni
6150 ha i w Powidzu o powierzchni
5856 ha. W latach 70 obwód koniński zamieniony został na obwód nr 6
w Wilczynie, który Koło dzierżawi
do dnia dzisiejszego. W roku 1998
na skutek zmian organizacyjnych
w armii, wcześniejszej likwidacji JW.
1441 oraz przeniesienia siedziby
koła do Witkowa zmianie uległa
nazwa- Koło Łowieckie nr 441 „Łoś”
w Witkowie.W roku 2000 w wyniku
zmian administracyjnych w kraju
Koło przeszło pod zwierzchnictwo
Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu i zmieniło numer na 90. Zmieniły się również numery obwodów
i tak obwód nr 18 otrzymał nr 284,
a obwód nr 6 nr 255. W 2007r. na
walnym zgromadzeniu przyjęte
zostało logo Koła zaprojektowane
przez Grzegorza Zyska, który także
należy do „Łosia”
Członkowie koła pełnili i pełnią
wiele funkcji we władzach powiatowych, wojewódzkich i okręgowych
Polskiego Związku Łowieckigo.
Marian Pinczek w latach 1965-1996
był zastępcą łowczego Powiatowej
Rady Łowieckiej w Gnieźnie,
w latach 1970-1976 był członkiem
Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego
w Koninie, w latach 1976-1990 był
także członkiem Wojewódzkiej Rady
Łowieckiej w Koninie, a w latach
1986-1990 był członkiem komisji
strzelectwa myśliwskiego. Marek

Tyrański od 2005 roku jest członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej
w Koninie i przewodniczącym komisji ds. bezpieczeństwa na polowaniu
i zwalczania kłusownictwa. Edward
Król od 2005 roku jest członkiem
komisji rewizyjnej w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Koninie oraz członkiem komisji wyceny trofeów łowieckich. Obecnie Koło liczy 31 członków
w tym 4 niemacierzystych.
Aktualnie koło dzierżawi dwa
obwody łowieckie. Obwód nr 284
w Powidzu o powierzchni 5200 ha,
w tym 2197 ha lasów. Jest to obwód
leśny, z przewagą lasów sosnowych,
który jest zakwalifikowany jako
słaby. Zwierzyna jaka się w nim
znajduje to jeleń, daniel, sarna, dzik
oraz wszelka zwierzyna drobna.
Obwód nr 255 w Wilczynie o powierzchni 5064 ha, w tym 425 ha
lasu jest obwodem polnym zakwalifikowanym jako bardzo słaby. Występuje tam głównie zwierzyna drobna,
są również dziki i sarny. W roku
1993 z inicjatywy Mariana Pinczka
i Kazimierza Koziaka w obwodzie
nr 284 rozpoczęto introdukcję daniela. W pierwszym etapie do łowiska
wpuszczono 6 sztuk danieli z hodowli w Bieganowie, a rok później
11 szt.. Obecnie populacja daniela
kształtuje się na poziomie ok. 75
sztuk. Do obwodów corocznie wypuszczanych jest 200 bażantów
i 120 kuropatw. W dzierżawionych
obwodach znajduje się 15 paśników,
8 podsypów, 15 lizawek, 26 ambon,
są również 4 poletka zaporowe
o łącznej powierzchni 1 ha oraz dwa

sztuczne wodopoje. W celu poprawienia warunków bytowania zwierzyny, corocznie wykładane jest ok.
9 ton karmy soczystej, 5 ton karmy
treściwej, 1,2 tony karmy objętościowej suchej i 250 kg soli.
Średnie roczne pozyskanie zwierzyny w kole wynosi: 6 szt. jeleni,
12 szt. danieli, 94 szt. saren, 30
dzików, 100 lisów oraz ok. 120 szt.
ptactwa i innej zwierzyny drobnej.
W roku 1960 Stanisław Zasada
pozyskał w obwodzie nr 284 dzika
o masie tuszy 158 kg, w roku 1994
Kazimierz Koziak również w obwodzie nr 284 pozyskał złoto medalowego rogacza, którego parostki
o masie 650 g zostały wycenione
przez komisje wyceny trofeów łowieckich na 171,25 pkt CIC. Co roku
organizowane są polowania dewizowe na rogacze dla cudzoziemców.
W 1965 roku w Kole powstała drużyna strzelecka, której prekursorami
byli: Marian Pinczek, Waldemar
Czurak i Adolf Pławczyk. Głównym
zamierzeniem tej inicjatywy było
propagowanie strzelectwa myśliwskiego wśród myśliwych, jak również podnoszenie umiejętności
strzeleckich. Tradycje strzeleckie
podtrzymywane są do dnia dzisiejszego przez członków koła, którzy
zajmowali i zajmują wysokie miejsca
na różnego rodzaju zawodach.
Reprezentacja Koła w składzie:
Roman Bąk, Sławomir Smuktonowicz i Grzegorz Zysek zajmowała
wysokie miejsca na zawodach okręgowych w klasyfikacji drużynowej
klasy powszechnej: w roku 2003
zajęła III miejsce, w roku 2004 I
miejsce, a w roku 2005 III miejsce.
W roku 2000 Roman BĄK reprezentował okręg koniński na Mistrzostwach Polski Kół Łowieckich
w Rzeszowie w klasie powszechnej.
Reprezentacja Koła wraz z reprezentacjami siedmiu kół ościennych
brała również udział w Turnieju Kół
Łowieckich Pojezierza Gnieźnieńskiego, który był organizowany co
roku przez inne koło. Na dzień dzisiejszy klasę mistrzowską posiada
dwóch członków Koła. Obecnie
w Zarządzie „Łosia”:
Prezes Tadeusz Ćwikła, wiceprezesem jest Roman Bąk, łowczym
Marian Pinczek, wicełowczym Jan
Rybarczyk, skarbnikiem Marian
Musielski, sekretarzem Cezary Wijata natomiast członkiem Piotr Grzeszczak.
Uroczystość uświetnił występ
trębaczy myśliwskich z Akademii
Rolniczej w Poznaniu. Ponadto
uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę trofeów myśliwskich.
(E. S.)

Wybory w „PROMYKU”

Dzień seniora
Obchody Dnia seniora były okazją do złożenia życzeń jubilatom, członkom
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Witkowie, którzy w tym roku
obchodzą okrągłą rocznicę ślubu.

Gratulacje Helenie i Witoldowi
Biegalskim, Czesławie i Janowi Jałoszyńskim, Halinie i Janowi Rezulakom, którzy obchodzili czterdziestolecie pożycia małżeńskiego oraz
Annie i Stanisławowi Antoszczyszynom, którzy obchodzili trzydziestolecie ślubu (Antoszczyszynowie nie

uczestniczyli w uroczystości) złożyli
m.in: Jan Blaszyński, prezes ZERiI
w Witkowie , Krzysztof Szkudlarek,
burmistrz gminy i miasta Witkowo
oraz jego zastępca Marian Gadziński.
W spotkaniu uczestniczyli również
zaproszeni goście: m.in. Emilia
Rozwarska i Mieczysław Puciałkowski, przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Zarządu
Rejonowego w Gnieźnie, Telesfor
Gościniak oraz Ludwik Rajzel, prezes
Stowarzyszenia
RehabilitacyjnoKulturalnego „Promyk” w Witkowie.

- Spotykamy się przy różnych okazjach, między innymi w takim dniu
jak dzisiaj, jeździmy na wycieczki
i do
operetki.
Współpracujemy
z różnymi organizacjami i samorządem, który jest jednym z naszych
sponsorów. Wszystko po to żeby
zapomnieć o troskach dnia codzien-

nego - powiedział m.in. Jan Blaszynski. Stworzenie Waszego Koła było
dobrym pomysłem. Tworzycie niepowtarzalny klimat na różnych
uroczystościach - powiedział Krzysztof Szkudlarek. Ponadto burmistrz
podziękował chórowi „My Młodzi”
za dobrą współpracę i promowanie
Gminy podczas występów w różnych
miejscach powiatu i nie tylko.
Uroczystość uświetnił występ
zespołu „My Młodzi” działającego
przy Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Witkowie.
(E.S.)

OGŁOSZENIE
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że od dnia 13 listopada 2007r. w każdy
wtorek od godz. 15.30 do 17.00 w Budynku Oświatowym
przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie (I piętro - gabinet pielęgniarki) można skorzystać z pomocy psychologa.

W związku z kończącą się 4 - letnią kadencją Zarządu Koła „PROMYK”
członkowie spotkali się w dniu 17.11.2007 aby wysłuchać sprawozdania
za okres kadencji i wybrać nowe władze.

Zaproszone zostały władze Gminy
i Miasta oraz Centrum Promyk
w Gnieźnie. Po wysłuchaniu sprawozdania Prezesa głos zabrali goście. Zostały też wręczone podziękowania za dobrą pracę i współpracę
z innymi
Kołami.
Wyróżnienie
i podziękowanie wręczone zostały
przez ustępującego Prezesa. Wybory
odbyły się jawnie. Członkowie podali
kandydatury w pierwszej kolejności,
na prezesa jednogłośnie wybrano
p. Prezesa Ludwika Rajzela - trzecia
kadencja, Sekretarz Izabela Piastow-

ska - druga kadencja, Skarbnik
Joanna Nowicka - Wawrzyniak druga kadencja, zastępca Prezesa
Edmund Krupa - pierwsza kadencja,
Członek Zarządu Genowefa Pieron pierwsza kadencja.
Nowy zarząd powinien pracować
lepiej od poprzedniego, nigdy nie
gorzej stwierdził p. Suszek Jan. Były
życzenia i gratulacje. W czasie obrad podano kawę i ciasto, a po
zakończeniu zebrania obiad.
Izabela Piastowska

Jak jadasz takie zdrowie posiadasz
Od kilku lat w Szkole Podstawowej nr 2 prowadzona jest akcja promująca zdrowe odżywianie. Polega ona na tym, że przez cały tydzień podczas
przerw sprzedawane są owoce (jabłka, gruszki i mandarynki). Celem
naszych działań jest kształtowanie zdrowych nawyków odżywiania.
W tym roku szkolnym akcję zapoczątkowano inscenizacją w wykonaniu uczniów klas pierwszych pt. „Jak
jadasz, takie zdrowie posiadasz”.
Małych artystów przygotowały
kol. D. Czempińska, A. Flieger i B.
Reszuto- Kośmińska.
Produkty ekologiczne oraz informacje dotyczące prawidłowego
odżywiania zostały zaprezentowane
w „kąciku zdrowia” przygotowanym
przez kol. B. Reszuto- Kośmińską
i A. Zdanowską. Piękne plakaty
przedstawiające poszczególne produkty wykonała kol. A. Flieger.

Z okazji akcji promującej zdrowe
odżywianie, która trwała od 22XI do
29XI wydana została gazetka okolicznościowa „Smaczne, zdrowe,
kolorowe” dla klas I-II i III-IV.
Tradycyjnie nasza akcja cieszyła
się wielkim powodzeniem wśród
uczniów i pracowników szkoły.
Organizując ją wdrażamy uczniów
do systematycznego spożywania
owoców oraz prawidłowego odżywiania.
Dobrosława Czempińska
Alicja Flieger
Bożena Reszuto - Kośmińska

IX sesja Rady Miejskiej
W dniu 16 listopada odbyła się
IX sesja Rady Miejskiej. Rada wysłuchała
następujących
informacji
Burmistrza Gminy i Miasta: o działalności międzysesyjnej, o realizacji
uchwał podjętych od początku kadencji Rady, o realizacji Gminnego
Programu Ochrony Środowiska.
Ponadto p.Urszula Potaś - Dyrektor
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Mielżynie i p.Marian Łukowski Dyrektor Gimnazjum w Witkowie
przedstawili informacje o funkcjonowaniu tych placówek.

Z prac Rady Miejskiej

- uchwałę Nr IX/87/07 dotyczącą
zmiany uchwały z 1999r. o założeniu Gimnazjum;
- uchwałę Nr IX/88/07 zmieniającą
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.;
- uchwałę Nr IX/89/07 w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości
położonej
w
Witkowie
(przy
ul.Wojska Polskiego);
- uchwałę Nr IX/90/07 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Po-

W dniach od 9 do 14 listopada br. odbyły się przedsesyjne
posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.
Głównym tematem posiedzeń było
zaopiniowanie tematów planowanych do rozpatrzenia przez Radę na

W dniu 27 listopada odbyło się
posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego. Głównym
tematem posiedzenia było zaopiniowanie projektu budżetu gminy

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego
listopadowej sesji. Komisje m.in.
wypracowały propozycje stawek
podatkowych na 2008r. Ponadto
Komisja Rolnictwa zapoznała się
z przebiegiem prac konserwacyjnych
prowadzonych na terenie działania
Gminnej Spółki Wodnej, a Komisja
Szkolnictwa omówiła sprawę pokazu
sprawności i siły w wykonaniu Grupy
Pudzianowskiego - Strong Men.
Rada Miejska podjęła następujące
uchwały:
- uchwałę Nr IX/78/07 dotyczącą
podatku rolnego (34,-zł);
- uchwałę Nr IX/79/07 dotyczącą
podatku od nieruchomości;
- uchwałę Nr IX/80/07 dotyczącą
opłaty targowej;
- uchwałę Nr IX/81/07 dotyczącą
wprowadzenia opłaty od posiadania
psów (30,-zł);
- uchwałę Nr IX/82/07 dotyczącą
podatku od środków transportowych;
- uchwałę Nr IX/83/07 dotyczącą
regulaminu określającego wysokość
oraz przyznawanie nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;
- uchwałę Nr IX/84/07 dotyczącą
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu w Kołaczkowie;
- uchwałę Nr IX/85/07 dotyczącą
zmiany
Studium
Uwarunkowań
i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy (dot. terenów
w Ćwierdzinie);
- uchwałę Nr IX/86/07 dotyczącą
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w Witkowie;

i miasta na 2008r., przedstawionego
przez Burmistrza i Skarbnika Gminy.
Ponadto Komisja spotkała
się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii dla omówienia sprawy zwalczania choroby Aujeszkyego świń
oraz z Dyrektorem Spółki ALKON
i Kierownikiem ZGK dla omówienia
sprawy segregacji nieczystości
i koniecznej podwyżki opłat za skła-

wiatowi Gnieźnieńskiemu, z przeznaczeniem na działalność statutową Domu Pomocy Społecznej
w Mielżynie;
- uchwałę Nr IX/91/07 dotyczącą
zmian w budżecie gminy i miasta na
2007r.
- uchwałę Nr IX/ 92/07 dotyczącą
powiadomienia sekretarza i skarbnika Gminy i Miasta o obowiązku
złożenia oświadczenia lustracyjnego;

Komisja Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej

- uchwałę Nr IX/93/07 dotyczącą
odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Rada ponadto wyraziła pozytywną opinię o celowości budowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych
w 2008r., w ramach rekultywacji.
Kolejna sesja Rady Miejskiej
planowana jest na dzień 28 grudnia 2007r.
(B.R.M.)

W dniu 26 listopada odbyło się
kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie.
Komisja dokonała kontroli działalności stowarzyszeń w zakresie wykorzystywania dofinansowań z budżetu
gminy i miasta. Nieprawidłowości
nie stwierdzono. Następnie p. Marian Gadziński - Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta zapoznał Komisję
z realizacją wniosków, zgłoszonych
przez Komisję na wcześniejszym
posiedzeniach.

dowanie nieczystości.
W dniu 30 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. Tematem posiedzenia było
wypracowanie opinii na temat projektu budżetu gminy i miasta na
2008r., głównie w zakresie działalności Komisji. Zgodnie z obowiązującą procedurą, opinia zostanie
przedłożona Komisji Finansów,
a następnie Burmistrzowi Gminy
i Miasta.
(B.R.M.)

Katalog firm
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie informacji do

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

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

W styczniu 2006r. na stronie
internetowej Urzędu Gminy
i Miasta w Witkowie powstał
„Katalog Firm”. Katalog powstał
w celu promowania przedsiębiorców prowadzących działalność w Gminie i Mieście Witkowo. Reklama internetowa stanowi najlepsze źródło wiedzy
o przedsiębiorstwach i ich produktach, dlatego zgromadziliśmy
w formie katalogu dane teleadresowe, oferty oraz opisy

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

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

Kwiaciarnia Magdalenka Wyszyńska Kazimiera
Adres ul. Cmentarna 13, 62-230 Witkowo

Bezpłatna reklama
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu
Gminy Witkowo do nadsyłania materiałów promocyjnych do publikacji w katalogu firm. Wystarczy
przygotować krótką informację o prowadzonej działalności oraz dane adresowe.
Nadesłane materiały zostaną zamieszczone na stronie Internetowej Urzędu www.witkowo.pl (Oficjalną
stronę internetową Urzędu w ciągu miesiąca odwiedza około
5000 internałtów) oraz zostaną opublikowane na łamach Witkowskich Wiadomości Samorządowych
(bezpłatne wydawnictwo o nakładzie 1000 egzemplarzy
docierające bezpośrednio 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

Targ Świąteczny

Terminarz posiedzeń
grudzień 2007r.

LGD Stowarzyszenie Światowid ma
zaszczyt zaprosić na „Targ Świąteczny”, który odbędzie się 16 grudnia
2007 r. w świetlicy wiejskiej w Lednogórze w godzinach od 10:00 do
16:00. W ofercie sprzedaży znajdą się
zarówno produkty lokalne między innymi
sery, jajka, smalec, masło i świeży nabiał,
jak i wyroby rzemiosła i rękodzieła. We wspaniały świąteczny nastrój
wprowadzą nas przepięknie malowane bombki, ręcznie robione choinki,
bogate stroiki pachnące świerkiem i szyszkami. Nie zabraknie również
świątecznych pierników i innych domowych wypieków. Podziwiać będzie
można oryginalnie haftowane obrusy, robione na szydełku serwetki,
a także Bożonarodzeniowe rzeźby, figurki oraz świeczki z wosku pszczelego. Każdego więc kto uwielbia świąteczne zakupy i miłą atmosferę
serdecznie zapraszamy na nasz świąteczny kram realizowany w ramach
projektu „Kolebka Piastów- Kolebką Inicjatyw” Schemat II Pilotażowego
Programu LEADER + .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Sesja

Finansów…
Rewizyjna
Rolnictwa …
Szkolnictwa…
Finansów…

7 grudnia (piątek)
17 grudnia (poniedz.)
19 grudnia (środa)
20 grudnia (czwartek)
21 grudnia (piątek)
28 grudnia (piątek)

godz. 900
godz. 930
godz. 900
godz. 945
godz. 900
godz. 1200

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie

Grudzień 2007r.

▪ 3 grudnia
▪ 10 grudnia
▪ 17 grudnia

Roman Popek
Krzysztof Bykowski
Grzegorz Kaźmierczak

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Bogusław Mołodecki pełni
dyżury w każdy poniedziałek.
Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej i Radnych odbywać się
będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie - pokój nr 23,
w godz. od 14:00 do godz. 15:00.
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu informuje, że rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego dla rolników
(płatników KRUS) pod nazwą

„Spełnienie standardów w dziedzinie
ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta, a uzyskanie dopłat bezpośrednich w latach 2008-2013, tzw. wymogi Crosscompliance, czyli zasada wzajemnej zgodności”.
Projekt realizowany w ramach FAPA.
Szkolenie odbędzie się w lutym 2008 roku i trwać będzie 4 dni,
w tym jeden dzień wizyta w wytypowanym gospodarstwie rolnym.
Zapisy na szkolenie u doradcy WODR, Krzysztof Tamioła, UGiM Witkowo pokój nr 7, tel. 61 477 81 94 lub 600 438 285. Ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ukończenie szkolenia będzie potwierdzone
certyfikatem

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniu 5.12.2007r.

WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,
POŁOŻONYCH W MIEŚCIE I GMINIE WITKOWO,
PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM I DO WYDZIERŻAWIENIA
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

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.
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.

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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