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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie międzysesyjnym od 19 listopada do 28 grudnia 2007 r.

▪ uczestniczyłem w szkoleniu burmistrzów, wój-

wie, w 35 - leciu powstania Witkowskiej Sekcji

tów z rejonu konińskiego zorganizowanym

Gołębia

Pocztowego,

w

Jubileuszu

Koła

przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Stu-

Pszczelarzy w związku z 50-leciem jego po-

diów Samorządowych w Poznaniu na temat

▪ brałem udział w posiedzeniach Zarządu oraz

wspólnie z p. Zenonem Mietlickim w Walnym
Zgromadzeniu

Związku

Gmin

Powidzkiego

Parku Krajobrazowego.

funkcjonowania w/w instytucji, roli burmistrza

▪ zorganizowałem spotkanie robocze ze Sztabem

w odniesieniu do znowelizowanych przepisów

WOŚP, w celu przygotowania XVI Finału WO-

oraz możliwości pozyskania i wykorzystywania

ŚP, który przypada na dzień 13 stycznia 2008r.

środków unijnych w 2008 r. - 2013 r.
▪ wystąpiłem

z wnioskiem do Wojewódzkiej

Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu o ujęcie w planach dotyczących
wydawnictwa z serii „Dzieje Miast Wielkopolski”
możliwości opracowania i wydania monografii
Witkowa. Wniosek został pozytywnie rozpatrzo-

wstania, w uroczystym spotkaniu dotyczącym

ny, w związku z tym zaprosiłem mieszkańców

oddania do użytku rozbudowanego budynku

Gminy do współpracy przy tworzeniu monogra-

Witkowskiego Oddziału Banku Spółdzielczego

fii naszego miasta.

w Przedczu, w spotkaniu Komitetu Organiza▪ uczestniczyłem w spotkaniach opłatkowych:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, Miejsko-Gminnego Zarządu OSP, Związku Byłych
Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy,
w 33 Bazie Lotniczej w Powidzu, w 3. Brygadzie Lotnictwa Transportowego w Powidzu,
Zarządu Ligi Obrony Kraju w Witkowie, Stowa-

▪ uczestniczyłem w spotkaniach organizacji poza-

cyjnego

Obchodów

90-rocznicy

Powstania

rządowych i stowarzyszeń m.in.: członków

Wielkopolskiego, które odbyło się w Gnieźnie,

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In-

w uroczystym otwarciu wyremontowanej świe-

walidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Witko-

tlicy wiejskiej w Ostrowitym Prymasowskim
oraz w spotkaniu z Radą Nadzorczą Banku
Spółdzielczego w Witkowie.

rzyszenia

Rehabilitacyjno-Kulturalnego

„Promyk” Oddział Witkowo, w Wigilii dla osób

wie, które zostało zorganizowane z okazji Dnia
Seniora,

w

zebraniu

sprawozdawczo-

wyborczym Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Promyk” Koło w Witko-

samotnych, w Gwiazdce dla dzieci z rodzin
o niskim statusie materialnym, uczestniczyłem
w wigilii dla dzieci członków Witkowskiego
Stowarzyszenia Abstynentów „Tęcza”, w spoc.d. str. 4

c.d. ze str. 3

tkaniu

opłatkowym

w

Zespole

Szkolno-

Przedszkolnym w Mielżynie oraz spotkaniu
opłatkowym z witkowskimi rzemieślnikami.

▪ zorganizowałem spotkanie z dyrektorami pla-

dowiskowej do kina HELIOS w Gnieźnie oraz

cówek oświatowych oraz dyrektorem OK,SiR-u.

dla wszystkich dzieci ze świetlicy środowisko-

W czasie spotkania poruszono między innymi

wej zakupiono paczki świąteczne.

aktualną sytuację finansową w poszczególnych
jednostkach.
▪ odbyto spotkania z Przewodniczącymi Komisji

Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia
tematów sesyjnych oraz bieżących spraw

Ze spraw dotyczących obrotu nieruchomościami:
▪ przeprowadzono przetarg ustny nieograniczo-

ny na sprzedaż następujących nieruchomości:
▪

Gminy.

działkę

Miejskiej,

„Gniezno” oraz tygodnik „Przemiany na Szlaku
Piastowskim”.

▪

września do grudnia 2007r. Stypendia otrzyuczniów

na

łączną

kwotę

79.616,00 zł.
▪ uzyskano dofinansowanie na zakup lektur dla

bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej
w

Gorzykowie

oraz

w

Zespole

Szkolno-

Przedszkolnym w Mielżynie na łączną kwotę
892,00 zł.
▪ podpisano umowę oraz dokonano montażu

monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej
▪ w ramach współpracy z organizacjami pozarzą-

dowymi odbyto spotkanie z przedstawicielami
Gminnego Klubu Sportowego „Victovia”. Spotkanie dotyczyło planów finansowych klubu na
2008 r.
▪ wziąłem udział w otwarciu nowego zakładu

produkcyjno-handlowo-usługowego,

który

znajduje się przy ul. Dworcowej, a którego
właścicielem jest Pan Petrus A.G. Ubachs oraz
w otwarciu i poświęceniu nowego Centrum
Medycznego „Medicus”, które mieści się przy
ul. Wiejskiej w Witkowie.

0,1119

ha,

położoną

nieruchomość gruntową niezabudowaną,
o pow. 0,4000 ha , położoną w Gaju, gmi-

▪ przyznano stypendia szkolne na okres od

368

pow.

wadium.

Komisji Rady Miejskiej.

mało

o

wynikiem negatywnym, nie wpłynęło żadne

ski zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych

Ze sprawy dotyczących oświaty:

zabudowaną,

w Gorzykowie - przetarg zakończył się

▪ zapoznano się i przekazano do realizacji wnio-

„Wojtki 2007” organizowanym przez Radio

gruntową

częścią budynku poszkolnego, stanowiącą

▪ wypracowano projekty uchwał na sesje Rady

▪ brałem udział w uroczystym nadaniu tytułów

nieruchomość

Nr 2 i Nr 3 w Witkowie oraz w Gimnazjum
w Witkowie na łączną kwotę 73.735,40zł.
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:

na Witkowo, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
▪ wydano 60 decyzji ustalających nową wyso-

kość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w Gminie Witkowo w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, oraz 4 decyzje zatwierdzające podziały
nieruchomości, stanowiących własność osób
prywatnych.
Z
imprez
kulturalno
sportoworekreacyjnych:
▪ odbyto spotkanie z kierownikami drużyn w
ramach organizacji V Mistrzostw Sołectw Gminy i Zarządów Osiedli w Halowej Piłce Nożnej.
W tej edycji swój akces zgłosiło 6 drużyn sołeckich, jedna drużyna reprezentująca Zarząd

▪ zatrudniono psychologa, który udziela pomocy

psychologicznej dla rodzin z problemem uzależnień. Dyżur pełni w budynku oświatowym
w Witkowie.
▪ sfinansowano wyjazd dla 50 uczniów ze szkół

podstawowych klas I-III do Gniezna na spektakl teatralny „Tajemnica źródła” .
▪ zorganizowano wyjazd dla 50 uczniów ze szkół

podstawowych z Mielżyna i z Gorzykowa do
Młodzieżowego Domu Kultury w Gnieźnie na
spektakl pt. „Ale w koło jest wesoło”
▪ w ramach współpracy z 3. Brygadą Lotnictwa

Transportowego w Powidzu zakupiono materiały profilaktyczne - zestaw filmów pt. „Lekcje
przestrogi”.
▪ 2 osobom dokonano zwrotu kosztów dojazdu

do Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach,
▪ wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej

wziąłem udział w uroczystościach związanych
ze 135 - leciem istnienia Gazownictwa w Gnieźnie, które były połączone z „Górniczą Barbórką”.

▪ dofinansowano zorganizowanie Wigilii dla osób

samotnych oraz zakup paczek świątecznych
dla dzieci członków Stowarzyszenia Abstynentów „Tęcza” w Witkowie,
▪ zorganizowano wyjazd dzieci ze świetlicy śro-

Osiedla Nr 1 oraz Witkowskie Stowarzyszenie
Abstynentów „Tęcza”. W dniu 25 listopada
rozpoczęto rozgrywki, które będą odbywać się
systemem „każdy z każdym”.
▪ zorganizowano

IV

Mistrzostwa

Gimnazjów

w piłce siatkowej drużyn mieszanych.
▪ zorganizowano V Mikołajkowy Turniej Przed-

szkoli i Oddziałów Przedszkolnych z terenu
gminy i miasta Witkowo. W Turnieju wzięło
udział 7 placówek oświatowych, które za
udział w turnieju otrzymały sprzęt edukacyjnosportowo-rekreacyjny.
c.d. str. 5

c.d. ze str. 4

Inwestycje zakończone i w trakcie realizacji:
▪ zakończono układanie nawierzchni chodnikowych przy ulicach Gnieźnieńskiej i Słonecznej.

niektóre oprawy oświetleniowe we wsi Chłądowo, Małachowo Złych Miejsc we, wsi Dębina.
▪ dokonano wycinki pielęgnacyjnej drzew na

„strzelnicy” w Witkowie celem renowacji parku,
prace wykonała Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Witkowie.
▪ wykonano kanalizację deszczową w ul. Lotni-

czej, Piastowskiej, Kosynierów Miłosławskich
(część), Słowackiego i Żwirki i Wigury, wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
▪ w dniach 22-23 grudnia w Klubie Garnizono-

Inne ważniejsze prace i dostawy:
ułożono nowe krawężniki, wykonano kratki

wym odbył się XVII „Świąteczny Nocny Turniej

▪

Szachowy”. W Turnieju wzięło udział 72 zawod-

ściekowe i odcinek chodnika na skrzyżowaniu

ników z całej Polski. Zwycięzcą został p. Marcin

ulic Braci Łukowskich i Gnieźnieńskiej.

Steczek reprezentujący Klub „Hetman” Konin,

▪ zamontowano nową latarnię uliczną na ul.

a najlepszym zawodnikiem z Gminy i Miasta

Stary Rynek w Witkowie.

Witkowo został p. Krzysztof Kapral.

▪

wykonano dokumentację na budowę hali
sportowej i basenu.

▪ zakończono remont świetlicy wiejskiej w Ostro-

witym Prymasowskim wraz z zakupem mebli
i pozostałego wyposażenia.
W ramach współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy i miasta dofinansowano między innymi:
▪ UKS „Błysk” przy Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych - zorganizowanie Turnieju Mikołajkowego w tenisie stołowym, zakup sprzętu sportowego oraz opłatę wpisowego do Powiatowej
Ligi Siatkowej Mężczyzn.
▪ Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju - zakup

materiałów biurowych.

▪ zakupiono kolejne urządzenie-rampę na plac

▪ Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

zabaw przy ul. Czerniejewskiej.

Zarząd Rejonowy w Witkowie - wyjazdowe

▪

spotkanie integracyjne oraz wyjazd Koła Haf-

ocieplono budynek biblioteki i świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie.

ciarskiego „Róże” na targi świąteczne do Lednogóry.
▪ Stowarzyszenie

Centrum

Rehabilitacyjno

-

Kulturalne „Promyk” Osób Niepełnosprawnych
Oddział w Witkowie - spotkanie integracyjne.
Z zakresu infrastruktury:
Przeprowadzono przetarg nieograniczony:
▪ na zmianę studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo obejmujący obszar całej Gminy - 18.440
ha, . Wpłynęła jedna oferta, którą złożyła Pracownia Projektowa Stefana Dukowiaka z Poznania za cenę brutto 70.000,00zł.

▪ dokonano wymiany 154 opraw oświetlenio-

wych na terenie Miasta i Gminy Witkowo.
Prace wykonano za wniesione środki do Spółki
Oświetleniowej w formie podwyższenia w niej
naszych udziałów w kwocie 100.000,00zł.
▪ wykonano modernizację oświetlenia ulicznego

na ul. Słonecznej i zamontowano dodatkowe
oświetlenie

we wsi Wiekowo, Małachowo

Wierzbiczany i Sokołowo oraz wymieniono

▪ zakupiono kurtyny świetlne celem wykonania

oświetlenia świątecznego mieście.
Krzysztof Szkudlarek

Mistrzostwa Gminy Sołectw i Zarządów Osiedli w Halowej Piłce Nożnej
W dniu 6 stycznia 2008 roku w hali sportowej przy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie odbyła się siódma runda pierwszej serii rozgrywek V jubileuszowej edycji Mistrzostw Sołectw Gminy i Zarządów Osiedli Miasta Witkowo w Halowej Piłce Nożnej.

Miejsce

Drużyna

Rozegrane
mecze

Punkty

Bramki
Strzelone

Bramki
Stracone

1

Mielżyn

6

16

18

4

2

Osiedle Nr 1 AC-97

7

10

30

20

3

Ćwierdzin

7

10

16

11

4

Kamionka

7

10

17

26

5

Jaworowo

7

9

18

22

6

Chłądowo

7

7

11

10

7

WSA "Tęcza"

7

6

14

31

W rozgrywkach bierze udział 7
drużyn w tym 5 sołectw: Ćwierdzin,
Jaworowo, Mielżyn, Kamionka
i Chłądowo, Zarząd Osiedla Nr 1-AC97 oraz drużyna Witkowskiego Stowarzyszenia Abstynentów „TĘCZA”
w Witkowie.
Głównym celem tych mistrzostw
jest krzewienie kultury fizycznej
poprzez popularyzację gry w halową
piłkę nożną, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i integracja środowisk w myśl hasła: „NIE
LICZY SIĘ WYNIK - LICZY SIĘ
UDZIAŁ”.
Głównymi organizatorami rozgrywek, rozgrywanych systemem
„każdy z każdym” - mecz i rewanż,
a które trwać będą do 24 lutego
2008 roku są: Urząd Gminy i Miasta,
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,
sołtysi gminy oraz Przewodniczący
Zarządów Osiedli.
Po pierwszej rundzie rozgrywek

na czele znajduje się Sołectwo
Mielżyn - 16 pkt., które nie doznało
porażki (jeden mecz zakończył się
remisem), drugie miejsce zajmuje
Sołectwo Ćwierdzin - 10 pkt.
a trzecie miejsce Sołectwo Jaworowo - 9 pkt. Strzelono łącznie 103
bramki. Najwięcej bramek zdobył
zawodnik Sołectwa Jaworowo Damian Banaszak - 8 bramek, przed
zawodnikiem WSA „TĘCZA” - Tomaszem Galickim - 7 bramek i zawodnikiem Zarządu Osiedla Nr 1-AC-97
- Sebastianem Masłowskim - 6
bramek. Ilość żółtych kartek - 21,
a czerwonych - tylko 3.
Wszystkie mecze sędziują Panowie - Jan Szturomski i Józef Grobelny. Opiekę medyczną sprawują
Panie: Marzena Zielińska i Jolanta
Pietrowska.
Sekretarzem i sędzią stolikowym
jest Stanisław Antoszczyszyn.
(S.A.)

Termin IX
20.01.2008

Termin XII
10.02.2008

godz: 10:00 Mielżyn - Osiedle Nr 1 AC-97

godz: 10:00 Osiedle Nr 1 AC-97 - Kamionka

godz: 10:40 Ćwierdzin - WSA "Tęcza"

godz: 10:40 Mielżyn - Ćwierdzin

godz: 11:20 Jaworowo - Kamionka

godz: 11:20 Jaworowo - Chłądowo

Pauzuje - WSA "Tęcza"

Pauzuje - Chłądowo
Termin X
27.01.2008

Termin XIII
17.02.2008

godz: 10:40 Mielżyn - Kamionka

godz: 10:00 Mielżyn - Jaworowo

godz: 10:40 Ćwierdzin - Chłądowo

godz: 10:40 Chłądowo - Kamionka

godz: 11:20 WSA "Tęcza" - Jaworowo

godz: 11:20 WSA "Tęcza" - Os. Nr 1 AC-97

Pauzuje - Ćwierdzin

Pauzuje - Osiedle Nr 1 AC-97
Termin XIV
24.02.2008

Termin XI
03.02.2008
godz: 10:00 Chłądowo - Osiedle Nr 1 AC-97
godz: 10:40 Mielżyn - WSA "Tęcza"
godz: 11:20 Jaworowo - Ćwierdzin

Pauzuje - Kamionka

godz: 10:00 WSA "Tęcza" - Kamionka
godz: 10:40 Mielżyn - Chłądowo
godz: 11:20 Osiedle Nr 1 AC-97 - Ćwierdzin

Pauzuje - Jaworowo

Wieczór Andrzejkowy w Przedszkolu Miejskim „Bajka”
Hokus - pokus, marokus, obracamy się na pięcie i wypowiadamy zaklęcie.
Hokus - pokus, czary - mary aby, wróżby się spełniały.
Tymi słowami dzieci z Przedszkola
Miejskiego „Bajka” przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 przeniosły się
w świat magii.
Zgasło światło i zapłonęły świeczki.

Dzieci usiadły na dywanie. Nauczycielka Małgorzata Kalinowska
odczytała wiersz pod tytułem
„Wieczór Andrzejkowy”. Wreszcie
nadszedł czas na wróżby: Przekłu-

wanie serc, Czym pojadę w podróż ?
Kolory, wróżby z kolorowych kart,
rzucanie kości, wybierz przedmiot,
a dowiesz się jaki jesteś, jakim
jesteś zwierzęciem ?
Do zabawy zostały zaproszone
mamy, które miały za zadanie:

układanie puzzli, nawijanie wełny na
szpulkę.
Po tych zabawach dzieci i mamy
wykonali taniec z piłką.
Wreszcie przyszedł czas na odpoczynek i słodki poczęstunek.
Małgorzata Kalinowska

Ostatnie tygodnie roku w „trójce”
„Wiele lat temu, powiem dokładnie
35 lat, tak policzyłem składnie,
właśnie w tym miejscu szkoła powstała,
z myślą o dzieciach i dla nich cała.
Nadano jej imię „Lotnictwa Polskiego”.
Patrona szkoła ma więc wielkiego …”
(J. Mruk)

W listopadzie koncentrowaliśmy
się na działaniach związanych
z obchodami 35 rocznicy istnienia szkoły i świętem jej Patrona. Uczniowie rozmawiali o tym na
lekcjach, przygotowywali gazetki.
W bibliotece mogli obejrzeć najnowsze kroniki, w których upamiętniono
najważniejsze momenty z życia
naszej „trójki”. Samorząd Uczniowski
ogłosił konkurs na wytwory pracy
uczniów ph.: ” Obrazki z mojej
szkoły”. Powstały piękne wiersze
i prace plastyczne. Najlepsze pre-

zentowano w gablotach i na tablicach. Prezentacje multimedialne
mogliśmy
obejrzeć
na
apelu.
Wszystkie prace zostały nagrodzone.
Grupa uczniów pod kierunkiem
nauczycieli
przygotowała
krótki
program artystyczny. Kierował on
uwagę na trzy ważne sprawy: szkołę, jako miejsce, gdzie uczymy się
żyć, gdzie zawieramy przyjaźnie,
zdobywamy wiedzę; ojczyznę, jej

oświatowych, przedstawicielki Rady
Rodziców, właściciele i pracownicy
firm, zakładów pracy i instytucji,
którzy w różny sposób wspomogli
naszą szkołę, za co otrzymali stosowne podziękowanie. Święto Patrona było okazją do rozmów i wspomnień przy wspólnym stole.
W tym samym czasie Samorząd
Uczniowski zredagował i wydał
gazetkę, informującą co ciekawego
już wydarzyło się w szkole i co jeszcze będzie miało miejsce. Tradycyjnie na początku listopada nastąpiło
w naszej szkole podsumowanie akcji
„Góra Grosza” organizowanej we
wszystkich typach szkół i przedszkoli. Brały w niej udział wszystkie
klasy, które łącznie zebrały kwotę
245,68 zł i 4,14 E. Cieszymy się, że
w ten sposób możemy pomóc dzieciom, które zostały pozbawione
ciepła rodzinnego i miłości najbliższych.

jemna”. Chętni uczniowie z klas IV VI mieli możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności w olimpiadach
przedmiotowych
organizowanych
przez firmę OLIMPUS i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Jak co roku w świetlicy szkolnej
uczniowie z opiekunami przygotowali andrzejkowe wróżby dla
najmłodszych, a wszyscy bawili się
na dyskotece szkolnej.
Członkowie Szkolnego Koła Caritas i Ogniska Misyjnego wspólnie
zorganizowali zbiórkę i sprzedaż
pierników i maskotek ph.:
„Podaruj dzieciom uśmiech”.
Dochód przeznaczony został na
zorganizowanie wigilii i upominków
dla 39 dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I - III.
Panie z Rady Rodziców poświęciły
sporo czasu i energii na wykonanie pięknych ozdób bożonarodzeniowych,
które
następnie

Dnia
26.11.07r.
odbył
się
V Gminny
Turniej
Tabliczki
Mnożenia Klas Czwartych organizowany przez Szkołę Podstawową
nr 2. Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie: z kl. IVa K. Ławicka, I.
Ratajska i A. Cieślik i z kl. IV b M.
Licheniak. Oto co przekazała nam
pani J. Chmielewska, nauczyciel opiekun: „Uczniowie przygotowywali
się do zawodów podczas zajęć Koła
Matematycznego. Nasza drużyna
wykazała się biegłą znajomością
tabliczki mnożenia, jak również
sprytem i dużą sprawnością ruchową w konkurencjach „królowa skakanki”, czy „król strzelców”. Świetnie
poradziła sobie z niespodzianką
wprowadzoną po raz pierwszy
w tym roku przez organizatorów,
czyli
krzyżówką
matematyczną.
Ogromnie cieszy nas sukces czwartoklasistów, którzy w Turnieju zdobyli I miejsce i udowodnili, że
matematyka może być łatwa i przy-

w czasie przerw międzylekcyjnych
i zebrań z rodzicami zostały sprzedane. Uzyskane środki finansowe
wzbogaciły konto RR. Wszyscy
byliśmy pod wrażeniem różnorodności i staranności ich wykonania.
Ostatni tydzień przedświąteczny
to czas wigilii klasowych, jasełek, śpiewania kolęd i składania
życzeń. Nastrojowe przedstawienie
przygotowały dzieci z oddziału
przedszkolnego, na które zaprosiły
swoich rodziców. Wigilię pracowników szkoły uświetniło przedstawienie w wykonaniu uczniów kl. V - VI
pt.: „ Jasełka z Małym Księciem”.
Gościnnie wystąpiły również dzieci
z Ochronki, prezentując najmłodszym
uczniom
swoje
jasełka
pt.: „Najpiękniejsza z sióstr”.
Pełni wrażeń i , co tu ukrywać,
trochę zmęczeni rozpoczęliśmy ferie
świąteczne.

piękno i wartość; ludzi w stalowych
mundurach, którzy budzą nasz
podziw i dumę. Wśród wielu recytowanych wierszy były także utwory
jednej z mam, p. J. Mruk. A zaprezentował je zebranym syn autorki Dawid, uczeń klasy czwartej. Na
uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo K. Szkudlarek,
Zastępca Burmistrza M. Gadziński,
przewodniczący Komisji Szkolnictwa,
Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
RM P. Jóźwik, inspektor d/s oświaty

M. Polak, Dowódca 3. Brygady
Lotnictwa Transportowego gen.
bryg. pil. A. Świerkocz, Komendant
Placówki Żandarmerii Wojskowej
w Powidzu st. chor. szt. W. Ziółkowski, mjr M. Ławicki reprezentował
Dowódcę 7. Eskadry Lotnictwa
Taktycznego, mjr M. Marciniak Dowódcę 33 Bazy Lotniczej, p/o
kierownika Klubu Garnizonowego R.
Mierzejewska, dyrektorzy placówek

(B.R.), (J.A.)

Trzecia liga w Witkowie

Nocne Granie w Witkowie
Sprawozdanie z XVII. Świątecznego Nocnego Turnieju Szachowego

Seniorzy Sekcji Szachowej Jurand Witkowo wywalczyli w sezonie 2006-

„WITKOWO 2007”

2007 awans do trzeciej ligi. W grudniu 2007 roku rozpoczęły się rozgrywki Wielkopolskiej III Ligi Szachowej Seniorów sezonu 2007-2008.
Uczestniczy w nich dwanaście zespołów z województwa wielkopolskiego,
które grają w systemie każdy z każdym.

Tradycyjnie, w ostatni weekend
przed Świętami Bożego Narodzenia,
w nocy z 22 na 23 grudnia 2007r.,
w Klubie Garnizonowym w Witkowie
odbył się już po raz siedemnasty
Świąteczny Nocny Turniej Szachowy
„WITKOWO 2007”.

W otwarciu turnieju uczestniczyli
miedzy innymi: Prezes Wielkopolskiego Związku Szachowego p.
Barbara Ryszkiewicz, Szef Szkolenia
33.Bazy Lotniczej ppłk Andrzej Górnicki, właściciel firmy „Genowefa” p.
Alojzy Tomczyk.

W turnieju wzięło udział 72 zawodników z całej Polski (w tym
jeden zawodnik z Ukrainy). Zawody
rozegrano systemem szwajcarskim
na dystansie 13 rund. Turniej rozpoczął się o godzinie dwudziestej,
a zakończył po dziesięciogodzinnych
zmaganiach, wczesnym rankiem
o godzinie szóstej, wręczeniem

pucharów i nagród rzeczowych.
Zwycięzcą turnieju został wieloletni
uczestnik turnieju Mistrz FIDE Marcin Steczek z Hetmana Konin, zdobywając 11,5pkt. Drugie miejsce
zajął także Mistrz FIDE Dawid Janaszak z Polanina Strzałkowo 9,5pkt., a trzecie miejsce Andrzej
Świątnicki z Hetmana Konin 9,5pkt.
W innych kategoriach zwycięzcami zostali:
- najlepszy zawodnik Gminy i Miasta
Witkowo: Krzysztof Kapral;
- najlepszy junior: Kamil Jędrzejewski z Chrobry Gniezno;
- najlepsza kobieta: Jagoda Gołek
z Chrobry Gniezno,
- najstarszy zawodnik: Stanisław
Szczeciński (75 lat) z Grzegorzewa.
Najmłodszymi uczestnikami turnieju było troje jedenastolatków:
Wiktor Kwiatkowski z Kościelca,
Szymon Banach z Gniezna i Joanna

Andrzejewska z Grzegorzewa. Na
podkreślenie zasługuje bardzo duża
liczba uczestniczących juniorów
w tegorocznym turnieju. Aż dwudziestu czterech młodych szachistów brało udział w nocnej rywalizacji na sześćdziesięciu czterech polach.
(MARIO)

W pierwszym meczu, drugiego
grudnia, szachiści z Witkowa skonfrontowali swoje umiejętności w
Turku z tamtejszą drużyną „Tęczy”.
Inauguracja rozgrywek trzecioligowych dla graczy Witkowa wypadła
bardzo dobrze. Jurand wygrał mecz

3,5 pkt. do 2,5 pkt. Na poszczególnych szachownicach wyniki były
następujące (w nawiasach rankingi
poszczególnych zawodników):
1. szachownica:
Przemysław Nawrocki (1973)
Zbigniew Kudliński (1800) - 1:0
2. szachownica:
Józef Oleksy (1974)
Krzysztof Kapral (2162) - 0:1
3. szachownica:
Krzysztof Wiesiołek (2068)
Mariusz Mierzejewski (2000) - 0:1
4. szachownica:
Jan Olenderek (1800)
Robert Mantorski (2000) - ½ : ½
5. szachownica:
Bolesław Olenderek (1800)
Emilia Podymska (1800) - 1 : 0
6. szachownica:
Malwina Olenderek (1600)
Paulina Rewers (1600) - 0 : 1
Drugi mecz został rozegrany w
Witkowie szesnastego grudnia.
Przeciwnikiem była drużyna Komandorii Poznań - spadkowicza z drugiej
ligi. Po zaciętym i długim meczu,
byli drugoligowcy i faworyci obec-

nych rozgrywek, wygrali jednak
pewnie i zdecydowanie 4,5 pkt. do
1,5 pkt.. Rezultaty zawodników
poniżej:
1. szachownica:
Krzysztof Kapral (2162)
Marek Maćkowiak (2221) - ½ : ½
2. szachownica:
Józef Pazgan (1800)
Sebastian Rubinowski (2118) - 0 : 1
3. szachownica:
Mariusz Mierzejewski (2000)
Przemysław Kosmowski (2179) - 0 : 1
4. szachownica:
Robert Mantorski (2000)
Przemysław Śron (2000) - ½ : ½
5. szachownica:
Emilia Podymska (1800)
Tomasz Przymusiński (1810) - ½ : ½
6. szachownica:
Paulina Rewers (1600)
Anna Stolarczyk (2017) - 0 : 1

Sekcja Szachowa Jurand
Witkowo składa serdeczne podziękowania Urzędowi Gminy
i Miasta Witkowo za wsparcie
działalności szachowej w roku
2007.
Kolejny mecz odbędzie się
w Witkowie w niedzielę
tj. 13.01.2008r. w Klubie Garnizonowym - początek godzina 10.00.
Kibiców „królewskiej gry” serdecznie
zapraszamy.
(MARIO)

Święto Patrona w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
Gimnazjum w Witkowie już po raz szósty obchodziło rocznicę nadania imie-

Antczak wyrecytowała wiersz pt.
Zapomnienie. Wszyscy zebrani przy
tablicy pamiątkowej uczcili minutą
ciszy pamięć o Adamie Borysie.
Przygotowaniem Kącika Patrona
zajęły się: Ilona Musidlak i Hanna
Tyll.
Główna część uroczystości odbyła
się w hali sportowej.
Po wprowadzeniu sztandarów
szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, rozpoczynając uroczyście
apel Dyrektor Gimnazjum Marian
Łukowski powiedział:

wręczone stypendia Naukowe Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
uczniom, którzy mogli się pochwalić
najlepszymi wynikami w nauce
i wzorowym zachowaniem na koniec
roku szkolnego 2006/2007. Nagrody
z rąk Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo pana Krzysztofa Szkudlarka
oraz Dyrektora szkoły pana Mariana
Łukowskiego odebrali: Ewelina
Piniarska, Tomasz Makowski, Adrianna Biegalska, Małgorzata Janicka, Martyna Musidlak, Kamila Kubasiak, Zuzanna Świniarska, Marcin
Zamiar, Kinga Robaszkiewicz, Martyna Chmielewska, Karolina Musidlak,
i Adrian Ziółkowski. Najlepszych
uczniów i ich rodziców nagrodzono
gromkimi brawami.
Następnie zostały przedstawione
osiągnięcia sportowe naszych gimnazjalistów. W dniu 18 października
2007 r. w Racocie odbył się finał
Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w sztafetowych biegach
przełajowych. Reprezentacja naszego gimnazjum, zarówno wśród
dziewcząt, jak chłopców zajęła
pierwsze miejsce.
Dziewczęta: Piniarska Ewelina VII miejsce w Mistrzostwach Polski
na dystansie 1000 m, Krzewińska
Kamila, Musidlak Martyna, Chmielewska Martyna, Laciuga Miriam,

- Święto Patrona obchodzimy już
po raz szósty. Zaszczytne imię imię syna Ziemi Gnieźnieńskiej,
witkowianina, dowódcy Batalionu
„Parasol” - „Pługa” - Adama Borysa
gimnazjum otrzymało 16 listopada
2001 roku.
Dla naszej społeczności to wielkie
święto, a zarazem kolejna lekcja
historii i patriotyzmu.
Po wystąpieniu Dyrektora delegacja uczniów i harcerzy naszego
Gimnazjum udała się na cmentarz,
by na grobie Patrona złożyć kwiaty
i zapalić znicze.
Święto Patrona szkoły jest szczególnym dniem dla całej społeczności
uczniowskiej. Z tej okazji zostały

Kozińska Karolina, Kozłowska Jagoda, Jaworska Natalia, Kwapich Dominika, Stranc Karolina, Robaszkiewicz Kinga, Wiącek Klaudia, Kulwińska Monika;
Chłopcy: Zaryczny Bartosz,
Góralski Damian, Wucki Adrian,
Szreyman Grzegorz, Kubacki Jakub,
Ziółkowski Adrian, Han Jakub, Han
Michał, Kral Karol, Marciniak Jakub,
Ziółkowski Patryk.
Ponadto w ramach obchodów
szóstej rocznicy nadania szkole
imienia Adama Borysa został zorganizowany konkurs szkolny, którego
celem było przybliżenie sylwetki
naszego Patrona. W konkursie polonistycznym pt. „Z pamiętnika

nia Adama Borysa - żołnierza Armii Krajowej, powstańca i Wielkopolanina.

Dla naszej społeczności jest to
wielkie święto, a zarazem kolejna
lekcja historii. Wychowanie patriotyczne w naszej szkole odgrywa
ważną rolę w wychowaniu młodego
pokolenia. Wynika to z własnej
potrzeby - nie z nakazu - bowiem
patriotyzm to wartość uniwersalna,
obok takich wartości jak: miłość,
uczciwość, rzetelność czy sprawiedliwość.
Na uroczysty apel zostali zaproszeni: Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo,
Marian Gadziński - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, Piotr
Jóźwik - Przewodniczący Komisji
Szkolnictwa, Ks. Stanisław Goc Proboszcz parafii św. Mikołaja
w Witkowie, Józef Sztuka - Kombatant Armii Krajowej, Piotr Cejman Komendant Komisariatu Policji
w Witkowie, Joanna Czekała - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Jolanta Jakubas-Zawiślak dyrektor SP nr 2, Anna Pawluk dyrektor SP nr 3, Urszula Potaś dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie, Zdzisław
Bosacki - dyrektor SP w Gorzykowie,
Małgorzata Kierepka - wicedyrektor
Przedszkola Miejskiego w Witkowie,
Jarosław Foremski - przedstawiciel
Zakładu Poprawczego w Witkowie,
Wiesława Gąsiorowska - dyrektor
Biblioteki Publicznej w Witkowie, Jan
Rasała - prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju, Edward
Szczerba, Teodozja i Jerzy Mikołajewscy, Renata Chmielewska - przewodnicząca Rady Rodziców, Sławomir Grześkiewicz - z-ca przewodnicz.
Rady Rodziców, Marzena Kubasiak skarbnik Rady Rodziców.
Uroczystość rozpoczęła się
w Kąciku Patrona, gdzie zaproszeni
goście, społeczność szkolna oraz
dyrektorzy miejscowych szkół złożyli
wiązanki kwiatów. Uczennica Oliwia

Adama Borysa” komisja przyznała zwycięstwo uczennicy Annie
Nowak z kl. IIId oraz dwa wyróżnienia dla Igi Balcerek z kl. Ib i Przemysława Kowalika z kl. IIb. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe.
Po części oficjalnej zgromadzeni
na uroczystości mieli okazję zobaczyć program artystyczny pod tytułem „Śmierć niewieczna - wieczna pamięć” - przygotowany przez
uczniów i nauczycieli Gimnazjum.
Młodzi artyści, jako żołnierze AK
wierszem i piosenką przypomnieli
nam, że i wśród nas są Ci, których
Bóg pozostawił przy życiu, aby
mogli dać świadectwo prawdzie.
Trwają wierni wypowiedzianym
przed laty słowom:
W obliczu Boga Wszechmogącego
i Najświętszej Marii Panny,
Królowej Korony Polskiej,
Przysięgam być wierny Ojczyźnie
mej,
Rzeczypospolitej Polskiej.(…)
Rota przysięgi jest dla nas
ciągle żywym, bijącym źródłem
umiłowania wolności, nadziei i wiary, bo „jeśli komu droga otwarta do
nieba - tym co służą Ojczyźnie wątpić nie potrzeba”. Pamięć o naszym
Patronie - Adamie Borysie, pamięć
o ludziach, których życie wypełniała
żarliwa służba Ojczyźnie, winna być
zapisana w naszych sercach i umysłach.
Dla społeczności uczniowskiej była
to „żywa” lekcja patriotyzmu i historii, dla zaproszonych gości - chwila
wspomnień i refleksji.
Scenariusz uroczystości przygotowały: Teresa Szkudlarek, Arleta Bekas,
Teresa Szczerba, Urszula Knast,
Krzysztof Nowiński, Hanna Tyll,
Wioletta Suli, opracowaniem muzycznym zajęła się Elżbieta Drozdowska, plastycznym Lilianna Suborska, Monika Ottenburger, Iwona
Nadowicz-Mróz. Po części artystycznej zabrali głos zaproszeni goście.
Pan Józef Sztuka, przypomniał nam
wszystkim sylwetkę Adama Borysa,
podkreślając przede wszystkim jego
patriotyzm i docenianie nauki jako
najważniejszej wartości.
Ponadto Pan Jan Rasała - prezes
Zarządu Powiatowego Ligi Obrony
Kraju wręczył Dyrektorowi Gimnazjum Marianowi Łukowskiemu Brązowy Medal „Za Zasługi dla Ligii
Obrony Kraju”.
Kończąc uroczystość Dyrektor
szkoły podziękował uczniom i nauczycielom za przygotowanie części
słowno-muzycznej oraz wszystkim
za udział w obchodach Święta Patrona w naszym Gimnazjum.
Wioletta Suli

Wspomnienie o ś.p. Janie Rasale
Ppłk rez. mgr inż. Jan Rasała, urodził się 14 października 1948r.
Po ukończeniu Podoficerskiej Szkoły Mechaników Lotniczych w Oleśnicy,
otrzymuje przydział służbowy do 33 - Pułku Lotnictwa Rozpoznawczego
w Powidzu. Tam też zdobywa najwyższą klasę specjalisty lotniczego.

W roku 1974 rozpoczyna studia
w Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie. Po ukończeniu studiów otrzymuje stopień podporucznika i uzyskuje dyplom mechanika.
Po rozwiązaniu 33 Pułku Lotnictwa
Rozpoznawczego w Powidzu otrzymuje przydział do 21 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Powietrznego
i Artyleryjskiego.
W tym czasie podnosi wiedzę
i doskonali swoje umiejętności
biorąc udział w różnych szkoleniach
i kursach kwalifikacyjnych. Między
innymi kończy: Wojskowy Uniwersytet Historii, Kurs Inspektorów
Wynalazczości i Nowatorstwa, Kurs
Mistrzowski Pszczelarstwa, Kurs
Instruktorów i Wykładowców Nauki
Jazdy oraz wiele innych.
W swoim życiu pełnił też bardzo
dużo różnych i odpowiedzialnych
funkcji. Między innymi był: Wiceprzewodniczącym Komisji Wynalazczości i Nowatorstwa w 3 Pułku
Zaopatrzenia w Powidzu, Inspektorem Ochrony ppoż. Garnizonu
Powidz.
W roku 1986 wychodzi z wojska
do cywila.
Swoją przygodę z LOK-em rozpoczyna w latach 60. Początkowo
jako instruktor i szkoleniowiec.
Następnie jako pracownik Biura
Wojewódzkiego i członek Zarządu
Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju
w Koninie, pełnił też funkcję Zastępcy Kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców Ligi Obrony Kraju w
Słupcy. Z jego inicjatywy zostaje
utworzona Filia Wojewódzkiego
Centrum Egzaminacyjnego na kartę
rowerową i motorowerową przy
Ośrodku Szkolenia Kierowców Ligi
Obrony Kraju w Witkowie.
Od 14 grudnia 1990r. do chwili
obecnej był Prezesem Zarządu

Rejonowego Ligi Obrony Kraju
w Witkowie, a w ostatnich latach
również Prezesem Zarząd Powiatu
Gnieźnieńskiego LOK.
Jego zaangażowanie widoczne
było nie tylko na płaszczyźnie
organizowania kursów i szkoleń
kierowców, czy operatorów, ale
znany był również społeczności
uczniowskiej, dla której organizował między innymi zawody strzeleckie, różne konkursy np. dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, tematyki patriotycznej, czy
marynistycznej.
Realizował się również w pracy
samorządowej, będąc w latach
1982-1986 radnym Rady Miasta
i Gminy w Witkowie, a przez dwie
kadencje reprezentował Gminę
Witkowo będąc radnym i Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
Dla nas, samorządowców znany
był też z organizowania corocznych
Zawodów Strzeleckich z Broni
Kulowej dla Samorządowców Województwa Wlkp.
W czasie całej życiowej działalności dał się poznać jako aktywny
i dobry organizator. Za szczególne
zasługi w działalności społecznej
otrzymał awans do stopnia podpułkownika Wojska Polskiego. Za
swoją działalność i zaangażowanie
został też wyróżniony wieloma
wyróżnieniami i medalami.
Jan Rasała był osobą aktywną
zawodowo i społecznie. Nikt z nas
nie spodziewał się, że tak nagle
i niespodziewanie odejdzie. Jego
nieobecność jest trudna do zaakceptowania i zrozumienia.
Na zawsze pozostanie w naszej
pamięci.
(M.G.)

Na wieczerzy wigilijnej w „Promyku”
W dniu 15.12.2007 r. spotkaliśmy się na wieczerzy wigilijnej. Spotkanie
odbyło się w Sali Kawiarnianej Klubu Garnizonowego Jednostki Wojskowej.
Udział wzięło 120 osób wraz
z zaproszonymi gośćmi. Wystąpił
zespół ze szkoły w Mielżynie pod
kierownictwem pana Michała Bocheńskiego, który rozpoczął spotkanie. Wszyscy podzielili się opłatkiem
składając sobie życzenia. Zaproszeni
goście życzyli zebranym zdrowia
i wytrwałości. Spotkanie zakończyło

się około godz. 20.00.
W dniu 15.01.2008 r. delegaci
będą wybierać nowe władze
w centrum Promyk Gniezno. Natomiast 17.02.2008 r. o godz. 10.00
wyjeżdżamy na „Mękę Pańską” do
Lądu. Chętnych zapraszamy.
I. Piaskowska

Stowarzyszenie Światowid - kurs na przewodników lokalnych
12 grudnia 2007 r. odbyło się ostatnie spotkanie uczestników „Kursu na przewodników lokalnych”, zorganizowane przez Stowarzyszenie
Światowid przy współpracy z Collegium Europaeum Gnesnense oraz Lokalną Organizacją
Turystyczną „ Szlak Piastowski” w ramach
projektu „Kolebka Piastów-Kolebką Inicjatyw”
Pilotażowego Programu Leader+, Schemat II.
Do wykładowców, biorących udział
w finałowym spotkaniu należeli: ks.
prof. dr hab. Kazimierz Śmigiel,
który przedstawił temat dotyczący
„Św. Wojciecha na terenach LGD
Stowarzyszenie Światowid” oraz dr
Antoni Pelczyk, który omówił kwestie związane z „Etnografią terenu
LGD Stowarzyszenie Światowid”.

W pierwszym wykładzie na wstępie zaprezentowany został film pt.
„Śladami św. Wojciecha”, w którym
profesor Kazimierz Śmigiel pełnił
rolę
pielgrzyma
podróżującego
ścieżkami św. Wojciecha. Omówione
zostały również tereny powiatu
gnieźnieńskiego, które św. Wojciech
odwiedził podczas swoich licznych

pielgrzymek.
Drugi temat dotyczył etnografii,
czyli nauki związanej z analizą
i opisem kultur ludzkich oraz ich
poszczególnych dziedzin w konkretnych, historycznych uwarunkowaniach, z uwzględnieniem ich masowego, ludowego charakteru. W tej
części wykładów omówiono dziedzictwo etnograficzne terenów LGD
Stowarzyszenie Światowid, jak również scharakteryzowano Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, na tle innych muzeów na
wolnym powietrzu w Polsce.
Podsumowując ostatnie spotkanie
jesteśmy bardzo zadowoleni z ilości
uczestników naszego kursu. Cieszył
się on bowiem ogromnym zaintere-

sowaniem pomimo, iż był to kurs
dla amatorów, nie dający uprawnień
na
przewodnika
turystycznego.
Jesteśmy szczęśliwi, że tak liczne
grono osób pragnęło poszerzyć
swoją wiedzę na temat terenów,
które zamieszkują i mamy nadzieję,
że udało nam się sprostać ich oczekiwaniom.
Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, ponieważ był to kolejny cel,
jaki sobie obraliśmy i został w stu
procentach przez nas zrealizowany.
Radość nasza jest tym większa, iż
urzeczywistniamy potrzeby ludzi,
zwracających się do nas o pomoc,
której staramy się zawsze udzielać.
Monika Gramza

Ośrodek Terapeutyczny
Gminy i Miasta w Witkowie
Czynny w godz. 900 - 2100
Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne "PROMYK" w Gnieźnie koło w Witkowie
- wtorek 1000 - 1200
- piątek 1000 - 1200

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Witkowie
- środa 900 - 1200

Koło Hafciarskie "RÓŻE"
- czwartek 900 - 1200

"Świetlica Środowiskowa"
-

poniedziałek 1530 - 1700
środa 1530 - 1700
czwartek 1400 - 1700
piątek 1530 - 1700

"Grupa Wsparcia AA"
- poniedziałek 1900 - 2100
- czwartek 1900 - 2100

„Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie
Polskich Dzieci Wojny, Koło w Witkowie”
- czwartek 1300 - 1400 (w 3-ci czwartek miesiąca)

Dyżur interwencyjno - wspierający dla osób
z problemem alkoholowym
- wtorek 1800 - 1900 (w 1-szy i 3-ci wtorek miesiąca)

Udzielanie porad w zakresie uzależnień
i przemocy - w rodzinie
- środa 1200 - 1400

X sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Z prac Rady Miejskiej

W dniu 28 grudnia odbyła się
X sesja Rady Miejskiej. Rada wysłuchała informacji Burmistrza Gminy
i Miasta o działalności międzysesyjnej
i sprawozdania o realizacji uchwały
Nr XVII/169/00 Rady Miejskiej z dnia
30 czerwca 2000r. w sprawie zasad
zbywania nieruchomości gminnych

- uchwałę Nr X/99/07 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
terenów w Witkowie;
- uchwałę Nr X/100/07 w sprawie
zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat w szkołach prowadzonych przez gminę;

i wyrażenia zgody na bonifikatę od
ceny sprzedaży tych nieruchomości.
Rada Miejska podjęła następujące uchwały:
- uchwałę Nr X/94/07 w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.;
- uchwałę Nr X/95/07 w sprawie
Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008r.;

- uchwałę Nr X/101/07 w sprawie
zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane dla obiektów
zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków;
- uchwałę Nr X/102/07 zmieniającą
budżet gminy i miasta na 2007r.;
- uchwałę Nr X/103/07 w sprawie
budżetu gminy i miasta na 2008r.;
- uchwałę Nr X/104/07 w sprawie

- uchwałę Nr X/96/07 w sprawie
ustalenia ceny za przyjęcie odpadów
do składowania na składowisku
(122,68zł za 1Mg + 7% VAT);
- uchwałę Nr X/97/07 w sprawie
rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych;
- uchwałę Nr X/98/07 w sprawie
stawek dotacji przedmiotowej na
remont komunalnych budynków
mieszkalnych gminy i miasta;

planów pracy Rady Miejskiej i stałych
Komisji Rady Miejskiej na 2008 r.
Rada ponadto podjęła Deklarację
o przystąpieniu do opracowania
i wydania monografii o Witkowie.
Rada Miejska większością głosów
odrzuciła projekt uchwały dotyczący
ustalenia stawki opłaty adiacenckiej
od podziałów nieruchomości.

W dniach od 19 do 21 grudnia odbyły się przedsesyjne posiedzenia Komisji Rady Miejskiej. Głównym tematem posiedzeń było zaopiniowanie tematów planowanych do
rozpatrzenia przez Radę na grudnio-

W dniu 14 stycznia odbyło się
kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie.
Komisja dokonała dwóch kontroli:
kontroli działań podejmowanych
przez Szkołę Podstawową Nr 2 w

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego

Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 15 lutego 2008r.
(B.R.M)

wej sesji. Komisje zaopiniowały
m.in. projekt Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na
2008r., projekt Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r., projekt uchwały dotyczący podwyższenia ceny
składowania nieczystości na składowisku w Chłądowie. Komisje ponad-

zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz kontroli
Przedszkola Miejskiego w zakresie
dożywiania dzieci.
W dniu 15 stycznia odbyło się
posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego Rady
Miejskiej w Witkowie. Komisja zapo-

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
to opracowały plany pracy na 2008r.
Oprócz tematów sesyjnych, Komisje
wysłuchały informacji p. Mariana
Gadzińskiego - Zastępcy Burmistrza
na temat realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisje, a Komisja
Rolnictwa zapoznała się z realizacją
inwestycji realizowanych na terenie
miasta i gminy.

znała się z przedstawioną przez p.
Elżbietę Kiełpińską - Sekretarza
Gminy i Miasta informacją o wydanych decyzjach na wycięcie drzew
oraz z przedstawioną przez p. Tomasza Radacza informacją o zadrzewieniach na terenie miasta i gminy.
Ponadto Komisja m.in. zaopiniowała
wnioski, przekazane przez Burmistrza 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.

Prywatny Zakład Malarsko - Tapeciarski Maciej Gruszczyński
Adres ul. Gnieźnieńska 24/18, 62-230 Witkowo
Telefon: 0889-058-100, (biuro) (061) 477-95-24
Opis: Usługi malarsko-tapeciarskie
Firma działa już od 10 - lat na terenie
Gminy i Miasta Witkowo oraz całego kraju.
Do zakresu jej działalności należy:
- malowanie,
- szpachlowanie,
- zakładanie tapet,
- zakładanie płyt kartonowo - gipsowych,
- zakładanie płytek,
- ocieplanie budynków,
- wykonywanie tynków zewnętrznych,
- wykonywanie tynków żywicznych gemalit.
Jakość usług zakład stara się systematycznie podnosić poprzez stosowanie
nowych rozwiązań technicznych.

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

Terminarz posiedzeń
styczeń 2008r.

1. Komisja Rewizyjna

14 stycznia (poniedz.) godz. 930

2. Komisja Rolnictwa … 15 stycznia (wtorek) godz. 900
3. Komisja Szkolnictwa… 24 stycznia (czwartek) godz. 1000

Urząd Skarbowy w Gnieźnie od 8 lutego 2008 r. do 25
kwietnia 2008 r. w każdy piątek w godz. od 09:00 do
13:00 uruchamia punkt informacyjny w Urzędzie Gminy
i Miasta w Witkowie. W pokoju nr 12, gdzie można będzie złożyć zeznanie podatkowe za 2007 r.

KOMUNIKAT
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że
termin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa z dniem
31 marca 2008 r. Jednak od dnia 1 stycznia 2008 r. dokumenty te nie
uprawniają do przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie będzie prowadzić polityki karania osób, które do dnia 31 grudnia 2007r. nie złożyły
wniosków o wymianę dowodu osobistego. Niemniej nie można wykluczyć, że wobec osób, które będą uchylały się od obowiązku posiadania ważnego dowodu osobistego, po dniu 1 kwietnia 2008r. zostaną
zastosowane sankcje karne.
Osoby przebywające stale za granicą, a więc takie, które mają prawo
a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego, wniosek o wymianę,
tego dokumentu będą mogły złożyć w dowolnym terminie po przyjeździe do kraju. Placówki dyplomatyczne, w myśl przepisów prawa, nie
są upoważnione do pośrednictwa w sprawach wymiany lub wydania
dowodów osobistych.

Sprostowanie
W numerze 12/2007 Witkowskich Wiadomości Samorządowych w artykule
pt. Wybory w „PROMYKU”, zaszła pomyłka związana z nazwiskiem Pani
Sekretarz Koła „PROMYK” oraz z nazwiskiem autora artykułu. W wyniku
zaistniałej sytuacji wyjaśniamy, iż zarówno Sekretarzem Koła „PROMYK”
jak i autorką artykułu jest Pani Izabela Piaskowska.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniu 15.01.2008r.

WYWIESZONE ZOSTAŁY WYKAZY NIERUCHOMOŚCI ,
POŁOŻONYCH W WITKOWIE I OW SKORZĘCIN,
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

4. Komisja Finansów…

25 stycznia (piątek) godz. 900

5. Komisja Rolnictwa…

31 stycznia (czwartek) godz. 900

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie

luty 2008r.
▪ 4

lutego Marek Sucholas

▪ 11 lutego Grzegorz Kaźmierczak
▪ 18 lutego Tomasz Deskowski
▪ 25 lutego Marian Walczak
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 Cross-compliance, czyli zasada wzajemnej zgodności”.
Projekt realizowany w ramach FAPA.

Szkolenie odbędzie się w terminie 11-14.02.2008r. od godz
1000 w Gorzykowie 65 (p. A. M. Rzepka), 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

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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