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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie międzysesyjnym od 18 lutego do 27 marca 2008 r.

▪ zorganizowałem naradę z sołtysami i przewodni-

W

dalszej

części

spotkania

zaproponowałem

▪ uczestniczyłem w spotkaniach z okazji „Dnia

czącymi zarządów osiedli w celu omówienia bieżą-

wyjazd, gdzie goście mogli dokonać wizji i oceny

Kobiet” zorganizowanych przez Koło Emerytów,

cych spraw Gminy oraz spraw związanych z dzia-

oferowanych terenów.

Rencistów i Inwalidów w Witkowie oraz przez

łalnością Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Witko-

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

wie, z funkcjonowaniem Agencji Restrukturyzacji

Politycznych.

i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie oraz spraw
dot. ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt
gospodarskich.

▪ zorganizowałem sześć zebrań wiejskich w miejscowościach: Chłądowo, Małachowo Złych Miejsc,
Mielżyn, Ruchocin, Ruchocinek, Wiekowo. Głów-

▪ uczestniczyłem w uroczystości obchodów Świato-

nym celem zebrań było uchwalenie „Planów Od-

wego Dnia Inwalidy połączonym z Dniem Kobiet

nowy tych Miejscowości na lata 2008-2015”.

zorganizowanym

▪ współorganizowaliśmy „Kurs z pisania projektów”

Dokumenty są niezbędne w przypadku ubiegania

Niepełnosprawnych „Promyk” Oddział w Witkowie.

dla mieszkańców Gminy Witkowo organizowanego

się Gminy o dofinansowanie projektów z Europej-

w ramach projektu „Kolebka Piastów - Kolebką

skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-

Inicjatyw” Pilotażowego Programu Leader+, Schemat II przeprowadzonego przez Stowarzyszenie

przez

Stowarzyszenie

Osób

szarów Wiejskich.
▪ wysłano pisma do mieszkańców miasta Witkowo
w sprawie sporządzenia kart inwentaryzacyjnych

Światowid.

o użytkowanych wyrobach zawierających azbest.

▪ uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorem Banku
Spółdzielczego w temacie organizacji „Dni Witkowa” połączonymi z obchodami 120 - lecia powstania Banku Spółdzielczego w Witkowie.
▪ gościliśmy na terenie naszej Gminy inwestorów
francuskich,

którzy

inwestycyjną

pod

byli zainteresowani ofertą
budownictwo

mieszkaniowe.

Gości zapoznałem z charakterystyką naszej Gminy,

▪ podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” Spółka z o.o. w Florianowie na nieodpłatny odbiór i utylizację padłych
zwierząt z terenu gminy Witkowo w roku 2008.
▪ wspólnie z Przewodniczącym Komisji Szkolnictwa
oraz
w

Radnym
uroczystym

Rady
apelu

Miejskiej
w

uczestniczono

Zespole

Szkolno-

Przedszkolnym w Mielżynie z okazji święta Patrona
Szkoły.

walorami naszego terenu, położeniem oraz gospodarką Gminy Witkowo. Zainteresowanie ze strony
gości wzbudziły nieruchomości znajdujące się

▪ prowadziłem rozmowy z przedstawicielem Wielko-

w tzw. obrębie osiedla przy ul. Powidzkiej oraz

polskiej Spółki Gazowniczej w Poznaniu na temat

tereny ulicy Dworcowej i Nowej, które w planach

planów gazyfikacji gminy Witkowo i ustaliłem

zagospodarowania przestrzennego przeznaczone

termin prezentacji tego tematu na dzisiejszej

są pod budownictwo mieszkaniowe. Goście wykazali zainteresowanie formą nabycia zaprezentowanych terenów, ceną, wyposażeniem w infrastrukturę, a także ich szczegółowym zagospodarowaniem.

sesji.
▪ brałem udział w posiedzeniach Zarządu Związku
Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

▪ zorganizowaliśmy po raz kolejny Gminny Turniej
Wiedzy Pożarniczej. Turniej ten przeprowadzony
c.d. str. 4

c.d. ze str. 3

▪ zorganizowałem naradę z dyrektorami placówek

został w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły

oświatowych. Tematem spotkania było m.in.

podstawowe i szkoły gimnazjalne.

wypracowanie propozycji stawek za korzystanie ze

towcom oraz trenerom i działaczom sportowym
zostały wręczone pamiątkowe statuetki.

stołówek szkolnych przez pracowników oraz bieżące sprawy funkcjonowania placówek oświatowych.
ze

spraw

dot.

Ośrodka

wypoczynkowego

w Skorzęcinie:
▪ zorganizowałem spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Dzierżawców Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie. W czasie spotkania poruszono
między innymi sprawy dalszej rozbudowy na
terenie Ośrodka monitoringu, remontu ogólnodostępnych sanitariatów, ławek, wywozu odpadów
stałych, sprawy bezpieczeństwa w czasie sezonu
▪ zorganizowałem spotkanie z Przewodniczącymi
Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia tematów sesyjnych oraz bieżących spraw
Gminy.
▪ wypracowano projekty uchwał na sesję Rady
Miejskiej,
▪ zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski
zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

letniego oraz zapoznałem Zarząd Stowarzyszenia
ze sprawami dotyczącymi energii elektrycznej.
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
▪ przedstawiciele

Gminnej

Komisji

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli w prelekcji na temat aktualnych zagrożeń
występujących wśród młodzieży. Organizatorem
szkolenia był Dyrektor Gimnazjum w Witkowie.
▪ wspólnie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwią-

z zakresu obrotu nieruchomościami:
▪ wydano 3 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta w
Witkowie, w tym jednej nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Witkowo.
▪ rozstrzygnięto w II przetargu ustnym nieograniczonym nabywcę nieruchomości gruntowej zabudowa-

zywania Problemów Alkoholowych zorganizowa-

▪ w dniu 24 lutego zakończono V edycję Mistrzostw

łem w Witkowie szkolenie na temat przeciwdziała-

Sołectw i Zarządów Osiedli w halowej piłce noż-

nia przemocy w rodzinie. W szkoleniu wzięli udział

nej. W mistrzostwach startowało 7 drużyn, zwy-

członkowie Gminnych Komisji Profilaktyki i rozwią-

cięzcą mistrzostw została drużyna Zarządu Osiedla

zywania Problemów Alkoholowych z terenu powia-

Nr1 - AC-97, II miejsce zdobyło sołectwo Mielżyn,

tu gnieźnieńskiego.

a III miejsce sołectwo Ćwierdzin.

nej częścią budynku poszkolnego i budynkiem
gospodarczym

o

pow.

0,1119

ha

położonej

w Gorzykowie za cenę 25.250 zł.
▪ zawarłem na 3 lata 50 umów dzierżawy gruntu
pod garażami przy ul. Jasnej i Dworcowej w Witkowie.
z zakresu oświaty:
▪ uczestniczyłem

w

podsumowaniu

wizytacji

w szkole Podstawowej Nr 2 w Witkowie oraz
w Szkole Podstawowej w Gorzykowie. Wizytację
przeprowadził Oddział Zamiejscowy Kuratorium
Oświaty w Gnieźnie.
▪ w dniu 9 marca br. zorganizowano po raz V Wiel-

▪ przystąpiliśmy do pilotażowego programu „Uczeń
na wsi”. Jest to program, który ma pomóc
w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy
miejsko-wiejskie. Program ten w obszarze „A”
przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania

kanocny Turniej klas I-III szkół podstawowych
Z imprez kulturalno-sportowo-rekracyjnych:

z terenu gminy i miasta Witkowo. Wszystkie szko-

▪ współorganizowaliśmy

Zawody

ły biorące udział w turnieju otrzymały pamiątkowe

Prezydentów

dyplomy, puchary, oraz sprzęt edukacyjno - spor-

i Starostów w tenisie stołowym, które odbyły się

towo - rekreacyjny, a każdy z uczestników pamiąt-

w hali sportowej w dniu 16 lutego br.

kowy medal.

Radnych,

Wójtów,

IX

Regionalne

Burmistrzów,

kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły
▪ dofinansowano mistrzostwa Szkół Podstawowych

ponadgimnazjalnej. Natomiast w obszarze „B” jako
▪ w dniu 20 lutego w sali OSP Witkowo zorganizo-

w piłce siatkowej, piłce koszykowej i Unihocku,

Niepełnosprawnych

wano uroczyste Gminne Podsumowanie roku

gimnazjalnych a szkoły gimnazjalne w piłce ręcz-

o dofinansowanie zakupu mikrobusu - 9-cio osobo-

sportowego 2007. Gościem honorowym imprezy

nej.

wego, który służyłby do przewozu uczniów niepeł-

był czołowy Polski lekkoatleta Rafał Wieruszewski.

nosprawnych.

W czasie tego spotkania wyróżniającym się spor-

Gmina wystąpiliśmy do Państwowego Funduszu
Rehabilitacyjnego

Osób

c.d. str. 5

c.d. ze str. 4

Ogłoszono przetargi nieograniczone na:

W ramach współpracy samorządu gminnego

▪ na remont wnętrza (korytarzy, klatki schodowej)

z organizacjami pozarządowymi działającymi

w budynku Gimnazjum w Witkowie. Termin

na terenie gminy i miasta dofinansowano między innymi:
▪ dofinansowano VIII turniej halowej piłki nożnej
OLD-boyów, który organizował GKS „Vitcovia”
Witkowo.

otwarcia ofert - 31.03.2008r.,

Architektoniczną został rozesłany do instytucji
opiniujących i uzgadniających.
▪ rozpoczęła się procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

▪ na zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego

nego Gminy Witkowo, obejmująca obszar całej

w Witkowie, przy ul. Wrzesińskiej. Termin otwar-

gminy tj. 18.440 ha. Wnioski do studium mogą

cia ofert - 31.03.2008r.,

być składane do 21 kwietnia br.

▪ na budowę garażu z pomieszczeniami gospodar-

▪ rozpoczęła się procedura opracowania miejsco-

▪ udzielono GKS „Vitcovia” Witkowo w ramach umo-

czymi oraz remont przyległej świetlicy wiejskiej

wych planów zagospodarowania przestrzennego

wy przedwstępnej zaliczki w kwocie 10.000,00 zł.

w Skorzęcinie. Termin otwarcia ofert - 4.04.2008r.

terenów

celem dokonania niezbędnych opłat związanych z
rozpoczęciem się sezonu piłkarskiego 2007/2008.
Umowa ta obowiązuje do chwili uprawomocnienia
się uchwały Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15
lutego br. dotyczącej finansowania sportu kwalifikowanego.
▪ dofinansowano

wyjazd

gminnej

reprezentacji

w piłkę siatkową oraz użyczono halę sportową na
rozgrywki VIII edycji Powiatowej Ligi Siatkowej.
Z zakresu inwestycji:
Przeprowadzono przetarg nieograniczony:
▪ rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na modernizację dróg i ulic na terenie miasta i gminy Witkowo. Ofertę złożyły 3 firmy, wybrano ofertę firmy

Dokonano zapytania o cenę:
▪ na dostawę materiałów - kostki brukowej, krawęż-

finansowych:

za cenę 141.008,08zł.

▪ złożyłem wniosek o dofinansowanie remontu

▪ na zakup i dostawę materiałów - rur PVC, studni

Stadionu Miejskiego w Witkowie. Szacunkowa

rewizyjnych i studzienek drogowych, ofertę złoży-

wartość kosztorysowa zadania to ok. 160.000,00

ły 4 firmy, wybrano WODKAN T. Szustek z Gniezna, za cenę 96.918,02zł.
Inne ważniejsze prace i dostawy:
▪ wykonywany jest sukcesywnie remont cząstkowy
dróg asfaltowych,
▪ wykonano wycinki, zabiegi pielęgnacyjne oraz

▪ zakupiono dostawę elementów ogrodzeniowych

Cielimowa,

za

1.631.385,68zł.
wanie WC ogólnodostępnego w Witkowie, wybrano
ofertę firmy WITBUD z Goliny za cenę 56.072,85zł.
▪ rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na równanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy
w Witkowie, wybrano ofertę firmy Budowa Dróg
Jan Krzewiński z Dębiny, za cenę 79,30zł. za godzinę pracy.
▪ rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na opracowanie

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego terenów w mieście Witkowo, wybrano ofertę pracowni Projektowanie Architektoniczne z Gniezna, za cenę 24.278,00zł.

nictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe.
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł

▪ rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na pobudo-

z

obejmujące

POLBRUK S.A. Zakład Produkcyjny w Bydgoszczy

podcinanie konarów drzew na terenie Witkowa

PLUS

Witkowo,

ników i obrzeży, ofertę złożyły 2 firmy, wybrano

kwotę

STAWOJ

miejscowości

obszar ok. 40 ha, z przeznaczeniem pod budow-

i OW Skorzęcin,
część miejsca postoju w OW Skorzęcin,
▪ wykonano równanie i likwidację dzikich wysypisk
śmieci,
▪ zlecono dosadzenie drzew na terenie Parku Miejskiego przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie,

zł.

Wnioskowana

kwota

dofinansowania

-

70.000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia obejmuje

Z zakresu planowania i zagospodarowania

wykonanie

przestrzennego:

z infrastrukturą towarzyszącą obiektom sporto-

▪ trwa opracowanie zmiany studium uwarunkowań

wym (remont trybun, bramek, masztów, wykona-

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

nie nowych ciągów komunikacyjnych oraz wyko-

Gminy Witkowo w miejscowości Ćwierdzin. Projekt
Powiatową

Komisję

remontowych,

związanych

nanie nowego oświetlenia płyty boiska).

zmiany studium po pozytywnym zaopiniowaniu
przez

prac

Urbanistyczno-

Krzysztof Szkudlarek

Podniosła uroczystość w „Promyku”
W dniu 8 marca 2008 r. zarząd „Promyka” zorganizował spotkanie
z okazji Światowego Dnia Inwalidy i Międzynarodowego Dnia Kobiet.
W spotkaniu udział wzięło 120 osób.

Było to niecodzienne i bardzo wyjątkowe spotkanie, Wśród zaproszonych
gości byli: Poseł na Sejm pan T. Tomaszewski, Radny Rady Powiatu pan T.
Gościniak, Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo pan K. Szkudlarek, Zastępca
Dowódcy 33 Bazy Lotniczej w Powidzu
pan ppłk D. Rajzel, Honorowy Prezes
„Promyk” Gniezno pan E. Górniak

i Prezes Stowarzyszenia Centrum pani
Halina Dyc. Spotkanie uświetnił zespół
„Pomysłowego Radomira” ze szkoły w
Mielżynie pod kierownictwem pana
M. Bocheńskiego. Spotkanie wyjątkowe - dlatego, że Prezes pan Ludwik
Rajzel otrzymał order „Korona Serca”.
Order został wręczony przez Posła
pana T. Tomaszewskiego.

Kapituła Orderu przychyliła się do
wniosku Zarządu „Promyka” i pana
Burmistrza. Stosowne zatwierdzenie
i nadanie odczytał pan Górniak.
Podziękowanie za pomoc i współpracę otrzymał pan ppłk D. Rajzel,
które wręczyła pani I. Piaskowska.
Zaproszeni goście zabierając głos
życzyli Prezesowi dalszej dobrej pracy
w „Promyku”, a przede wszystkim
zdrowia i wytrwałości.
Były też życzenia dla wszystkich Pań
- tradycyjne Sto Lat i kwiatek. Nowo-

przyjęci członkowie otrzymali legitymacje członkowskie.
Po części oficjalnej podano obiad.
Jako pierwszy głos zabrał członek
„Promyka” p. Skobejko, a następnie
członkinie naszego Stowarzyszenia
pani B. Zajączkowska i p. Pacyniak,
które w imieniu wszystkich członków
podziękowały za zorganizowanie spotkania. Wszyscy czuli się jak w rodzinie.
Izabela Piaskowska

Smerfy w bibliotece

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

Już w przedszkolu możemy rozpocząć edukację czytelniczą. Spotkania
mają przybliżyć dzieciom książkę, jej historię, zapoznać z powstawaniem
i budową oraz możliwościami wykorzystywania jej w życiu. Zajęcia biblioteczne mają nauczyć dzieci szacunku i dbałości o książkę oraz pokazać jak dużo czasu i wysiłku potrzeba, aby ją przygotować do czytania.
W bibliotece organizujemy
spotkania
dzieci
z książką. Są to spotkania z grupami przedszkolnymi. Bardzo chętnie gościmy „małych
czytelników”. Wiemy, że
ten pierwszy kontakt z książką sprowadza się do oglądania ilustracji i słuchania bajek lub krótkich opowiadań.
Chcemy odkryć przed dziećmi cudowny, barwny świat, pełen przygód,
dobra, miłości, zabawy, wzruszeń
i wiadomości. Wystarczy książkę otworzyć, przeczytać, pooglądać ilustracje,
porozmawiać.
Tematem
wycieczki
dzieci 6-letnich - grupy „Smerfy”
z Przedszkola Miejskiego „Bajka” było
poznanie historii książki i jej budowy
oraz wszystkiego co dotyczy nowoczesnej książki elektronicznej zwanej eBookiem.
Dzieci zapoznały się z „książką
mówioną”, którą gromadzimy w bibliotece oraz propozycjami programowymi
Internetu, (odpowiednimi dla nich).
„W wychowaniu i rozwoju człowieka
bardzo wiele zależy od tego, co on
w dzieciństwie przeczytał”.
W całorocznym cyklu spotkań udział
biorą dzieci przedszkolne, od najmłodszych (3-latków) do grup najstarszych
(6-latków). Staramy się, aby te spotkania były dla nich zalążkiem dalszych
kontaktów z książką , literaturą i oczywiście biblioteką. Stwierdzić należy, że
TV i komputer stały się częścią naszej

rzeczywistości, oczywiście nie da się
uniknąć kontaktu z nimi, dlatego proponujemy dzieciom również inne formy
kontaktu z biblioteką.
Każde dziecko powinno poznać
bibliotekę w swojej miejscowości,
poczuć jej atmosferę, życzliwą pomoc
i posiąść taką wiedzę, która pozwoli
mu bez problemów korzystać z innych
bibliotek.
Na koniec spotkania dzieci zostały
obdarowane zakładkami i Dyplomem
Uczestnictwa, który ma przypominać
i zachęcać do częstych wizyt w bibliotece.
Chciałyśmy by dzieci wróciły do
przedszkola nie
tylko z prezentami ale pełne
wrażeń, przekonane
o potrzebie
szanowania
książek, poznawania nowych lektur
i nowych alternatyw zdobywania wiedzy. Owocem spotkania jest wystawka
prac plastycznych dzieci uczestniczących w spotkaniu ph.: „Spotkanie
w bibliotece” Chcemy, by każde dziecko, bez względu na wiek, miało codzienny kontakt z książką. Wiemy, że
to co zainwestujemy w moralny
i intelektualny rozwój dziecka, zwróci
się z nawiązką po latach, albo zemści
jeśli to zaniedbamy.

Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział
w Gminnym Konkursie Recytatorskim
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3. Wraz z panią Małgorzatą
Frąckowiak pojechali: Tomasz Kubasiak z klasy 6 oraz Monika Kierzek, uczennica klasy 5. Bardzo
trudno było wyłonić zwycięzców,
bowiem poziom konkursu był bardzo
wysoki. Monika Kierzek recytowała
fragment z „ Pana Tadeusza” A,
Mickiewicza i zajęła III miejsce,

▪ Dzień 19 marca tego roku okazał się
dla uczniów naszej szkoły dniem
niezwykłym. Tego dnia bowiem,
uczniowie prowadzili lekcje za nauczycieli - pod ich czujnym okiem.
A stało to z okazji Powitania Wiosny. Uciechy było co niemiara.
Szczególnie przejęta była Monika
Kierzek, która pełniła obowiązki
dyrektora szkoły. Wszyscy uczniowie- nauczyciele zgodnie stwierdzili,
że uczyć innych jest bardzo trudno.

a Tomasz
Kubasiak
recytując
wiersz księdza Jana Twardowskiego
„Spieszmy się’’ zajął IV miejsce. Na
koniec uczestnicy wykonali wspólny
plakat n/t zdrowego trybu życia.
Uczestnikom i pani Małgorzacie Frąckowiak serdecznie gratulujemy.

Ale to nie koniec atrakcji tego dnia.
Każda z klas przygotowała jakąś
część artystyczną. Były więc pokazy
mody wiosennej w atrakcyjnej
wersji, konkursy, piosenki, teatrzyki
i konkurs wiedzy o wiośnie. Nie
mogło się również obejść bez wyborów MISS WIOSNY. W tym roku

▪ Dnia 7.03.2008r. odbył się w naszej
szkole konkurs ortograficzny. Jego
uczestnicy pisali dyktando. Zwyciężył uczeń klasy 6 - Tomasz Kubasiak, który- jako jedyny- nie popełnił żadnego błędu ortograficznego.
To właśnie on będzie reprezentował
naszą szkołę w gminnym konkursie
ortograficznym. Gratulujemy i trzymamy kciuki. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała pani
Małgorzata Frąckowiak.

ten tytuł zdobyła uczennica klasy 2MARTYNKA SKIBIŃSKA i będzie
nam miłościwie panować do przyszłego roku.

(B.Sz.)

KOMUNIKAT

o zapobieganiu wytruciu pszczół
W związku z przystąpieniem przez rolników do wykonywania zabiegów ochrony roślin w uprawach polowych i sadach /zwalczanie chorób,
szkodników i chwastów/ Urząd Gminy i Miasta w Witkowie przypomina,
że wykonywać zabiegi może tylko osoba przeszkolona i posiadająca
ważne zaświadczenie o stosowaniu środków ochrony roślin sprzętem
naziemnym. Zabiegi należy wykonywać technicznie sprawnymi opryskiwaczami, z ważnym przeglądem, a osoba wykonująca, zobowiązana
jest do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów, wg obowiązującego wzoru.
Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z obowiązującymi
zasadami, ściśle przestrzegać dawek, terminów i sposobów stosowania
środków, stosować je zgodnie z instrukcją, znajdującą się na opakowaniach i przepisami BHP.
W celu uniknięcia wytrucia pszczół oprysków nie należy wykonywać
na uprawach i w sadach w fazie kwitnienia i w ciągu dnia. Na uprawach
z kwitnącymi roślinami i w sąsiedztwie plantacji kwitnących (również
sady i uprawy z kwitnącymi chwastami), zabiegi można wykonywać
tylko poza godzinami oblotu pszczół, preparatami o krótkim okresie
prewencji.
O fakcie wykonywania zabiegów należy
powiadomić właścicieli pasiek pszczelich

Wszystkim zajęła się pani Ewa Popek
wraz z Samorządem Uczniowskim.
Poszczególnym klasom w przygotowaniach pomagali ich wychowawcy. A jak
cała uroczystość wyglądała możecie
zobaczyć na zdjęciach.
Ewa Bartczak

Wędrówki po Ziemi Witkowskiej
Z inicjatywy p. Tomasza Majchrzaka, opiekuna Grupy Turystycznej
„Siedem” działającej przy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
w dniach 14 - 16 marca 2008 r. gościli młodzi turyści z Gimnazjum
w Sieroszewicach (okolice Ostrowa Wielkopolskiego).
Grupa uczniów z powiatu ostrowskiego
przyjechała z rewizytą oraz aby zapoznać się z urokliwymi miejscami
w naszej gminie. Zasadniczym celem

czynku, wszyscy uczestnicy rajdu
spotkali się z dyrektorem Gimnazjum
im. Adama Borysa - p. Marianem
Łukowskim. Dyrektor szkoły wcielił się

rajdu była promocja naszej „małej
ojczyzny”, nawiązywanie kontaktów
z rówieśnikami
oraz
kształtowanie
odpowiedzialności za realizację przydzielonych zadań.
Podczas pierwszego dnia pobytu,
turyści z Grupy Turystycznej „Siedem”
wraz ze swoimi gośćmi i opiekunami
odbyli pieszą wycieczkę pod hasłem
„Witkowo nocą”. Gościom bardzo
podobały się oświetlone budynki gimnazjum, kościoła, banku czy władz
gminy. Prawdziwym zaskoczeniem był
pomnik samolotu, który mogli zobaczyć
na naszym osiedlu.
Po powrocie do budynku szkoły,
w którym nocowali goście i uczniowie
z witkowskiego gimnazjum odbywały
się zajęcia integrujące młodzież.
W sobotę zwiedzanie gminy rozpoczęło się od wizyty w Sali Tradycji. Pan
Mariusz Zborowski oprowadził wszystkich uczniów po naszym muzeum,
nawiązał również do powstańców
z Ostrowa Wielkopolskiego. Czas szybko upływał, a przed turystami była
piesza wędrówka do Skorzęcina.
Uczniom z Sieroszewic bardzo podobał
się ośrodek wypoczynkowy, w którym
mogą odpoczywać Witkowianie. Po
powrocie do Witkowa i krótkim odpo-

w rolę przewodnika, bowiem oprowadzał uczniów po szkole i hali sportowej
oraz udzielał odpowiedzi na różne
pytania uczniów i ich opiekunów.
Następnie wszyscy, w budynku oświatowym uczestniczyli w podwieczorku,
którego sponsorem był dyrektor szkoły.
W godzinach wieczornych turyści
z Witkowa i Sieroszewic uczestniczyli
w turnieju turystyczno - krajoznawczym dotyczącym znajomości gminy
Witkowo, powiatu i województwa. Aby
młodym gościom ułatwić zdobywanie
punktów, w każdej drużynie był reprezentant Witkowa. Rywalizacja była
bardzo mocna, a wyniki turnieju były
na prawie jednakowym poziomie.
W niedzielne dopołudnie uczestnicy
rajdu posprzątali sale lekcyjne, które
przez trzy dni pełniły funkcje sypialni,
a następnie przedstawili krótkie programy
artystyczne.
Dziewczyny
z Sieroszewic pokazały elementy akrobatyki, tzw. piramidy. Natomiast
chłopcy z Witkowa, zademonstrowali
taniec „break-dance”, a dziewczyny
również zatańczyły nowe nauczone
figury. Poza tym, Witkowianie pokazali
gościom swój talent muzyczny.
Czas płynął bardzo szybko i w godzi-

nach południowych goście z Sieroszewic odjechali do domu. Młodzież wyjeżdżała bardzo zadowolona, ale jednocześnie smutna, że trzy dni turystycznej przygody szybko minęły.
Należy dodać, że współpraca między
szkołami będzie się rozwijała i niedługo
uczniowie z Witkowa pojadą do Sieroszewic.

oraz od Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” z Gniezna.
Podsumowując warto dodać, że
rozwijanie wśród młodego pokolenia
zainteresowań turystyką i krajoznawstwem powoduje chęć wędrowania po
bliższych lub dalszych okolicach. Jest
to również dobry sposób na aktywny
wypoczynek młodego pokolenia, które

Każdy uczestnik rajdu otrzymał
również szereg materiałów promujących gminę Witkowo i Powiat Gnieźnieński, które organizator pozyskał
z Urzędu Gminy i Miasta Witkowo,
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

większość czasu spędza przy komputerze. Miejmy nadzieję, że wśród witkowskich gimnazjalistów i nie tylko,
takich zapaleńców będzie coraz więcej.
(T.M.)

Przegląd Poezji Religijnej
W ramach współpracy z Parafią
św. Mikołaja z Maniowy, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
zachęca dzieci i młodzież
z terenu naszej Gminy do wzięcia udziału w XII Podhalańskim
Przeglądzie Poezji Religijnej im.
Katarzyny Kracik. Konkurs ten
organizowany jest już od jedenastu lat w regionie Podhala, a od dwóch lat za zgodą J.E. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza został ogłoszony na terenie całej Polski.
Przegląd odbywa się na zasadzie dobrowolnej pracy społecznej
ludzi dobrej woli, przy pomocy szkół i kuratorium. Wszelkie informacje na temat Przeglądu można uzyskać na stronie internetowej:
www.psrkamy.strona.pl.

Trudne Spotkania Witkowian w Trzeciej Lidze!
Seniorzy Sekcji Szachowej Jurand Witkowo rozegrali w marcu kolejne
dwa spotkania Wielkopolskiej III Ligi Szachowej Seniorów sezonu
2007/2008.

Mecz 2 - Rezultaty zawodników na poszczególnych szachownicach

NA PIĘTERKU POZNAŃ - JURAND WITKOWO 3,5 : 2,5
k

M. Sieciechowicz 2246

I++ A. Ścibior 2101

W pierwszym meczu w Witkowie,
pokonali drużynę Tęczy Kościan 4 : 2.
Było to bardzo ważne zwycięstwo,
gdyż był to mecz z drużyną, która
walczy jeszcze o byt trzecioligowy.
Udało się, acz po długiej, trudnej
walce. Kolejne dwa punkty pozwolą
Jurandowi spokojnie myśleć o przy-
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si jednak wstydu. A należy podkreślić,
że Jurand grał w składzie rezerwowym. Na piątej szachownicy zagrał
swój pierwszy mecz w trzeciej lidze
Damian Kroczka - przyszłość witkowskich szachów. Debiut wypadł mało
okazale, bo Damian przegrał, ale
później może być tylko lepiej.

Mecz 1 - Rezultaty zawodników na poszczególnych szachownicach

JURAND WITKOWO - TĘCZA KOŚCIAN 4 : 2
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szłości w trzeciej lidze, choć do końca
rozgrywek zostały jeszcze trzy spotkania i wszystko może się zdarzyć.
W drugim meczu, rozegranym
w Poznaniu, z tamtejszą drużyną Na
Pięterku, niestety, ale po wyrównanej
walce, szachiści z Witkowa musieli
uznać wyższość szachowej myśli poznaniaków. Wynik 2,5 : 3,5 nie przyno-

rozegra u siebie w dniu 19.04.2008r.
z Szachem Wolsztyn. Mecz zostanie
rozegrany w Klubie Garnizonowym,
w godzinach 10.00 - 14.00. Serdecznie

zapraszamy wszystkich kibiców
„królewskiej gry” do dopingowania.
(MARIO)

Drużyna Jurand Witkowo po ośmiu
rundach spotkań zajmuje wysokie,
siódme miejsce. Do rozegrania zostały
jeszcze trzy spotkania. Do lig okręgowych spadają aż cztery drużyny, ale
dotychczasowe cztery zwycięstwa
pozwalają realnie myśleć o utrzymaniu
się drużyny Juranda w trzeciej lidze.
Kolejny mecz Jurand Witkowo

Wyniki wraz z klasyfikacją po ośmiu rundach
Nr
DRUŻYNA
1
1 UKS Polan Poznań
2 UKS KSM Tęcza Kościan
1
3 UMKS Na Pięterku Poznań
4,5
4 UKS Szach Wolsztyn
4
5 KS Lech-WSUS Poznań
4
6 S. SZ. Jurand Witkowo
2,5
7 MUKS-W Komandoria Poznań
0
8 TTSz Tęcza Turek
3,5
9 KS Raszyn Poznań
10 LKS Chrobry II Gniezno
11

LKS Piast Śrem

12

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce

2,5

2
5
4,5
2,5
5,5
4
4,5

3
1,5
1,5
2,5
3
2,5

4
2
3,5
3,5

5
2
0,5
3
1,5

6
3,5
2
3,5

7
6
1,5

4,5
1,5

1

1,5
2,5

1,5
1,5
3

3,5

3

3,5

1,5

3,5

2

1

8
2,5

4,5
3,5
5

9

10

11

4,5
4,5
4,5
4,5
2,5

5
3,5
3
3,5
4,5
2
4

2,5
3
2,5
4,5
1,5
4
1,5
2

4,5
2,5
1,5
2,5

1
1,5
1,5

3,5
4

4,5

2

4,5

4

1

4,5

3,5

2
.

12
3,5
2,5
4
5

5
1,5
2,5
.

m
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7

pm
8
2
14
8
14
8
14
2
4
3

pkt
26
15
31
26
33,5
23,5
32
16
18
16,5

lok
6
12
3
5
1
7
2
11
9
10

8

11

26,5

4

7

6

18

8

Taniec jest dobry na wszystko!

Prosimy o Wiosnę

W dniach 12 i 15 oraz 19 i 21 lutego 2008 r. w Klubie Seniora “Chabry”

26 marca br. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mielżynie odbył się

w Łopiennie odbył się “Kurs tańca ludowego i tradycyjnego”, w którym
udział wzięli seniorzy oraz młodzież szkolna.

spóźniony nieco Dzień Wiosny. Marcowy śnieg i mróz wszystkich przyprawił o zawrót głowy.

Kurs został zorganizowany przez
Stowarzyszenie Światowid w ramach
projektu “Kolebka Piastów-Kolebką
Inicjatyw” Pilotażowego programu

a także tańców rodem z zachodniej
Wielkopolski jak np. Klaskany - Poszła
po wodę, Koza, Posłała mnie matka.
Kurs zakończył się uroczystym występem wszystkich uczestników przed
zaproszoną publicznością mianowicie
gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Łopiennie oraz rodzicami.
Był to naprawdę świetny sposób na
rozruszanie się przed nadchodzącą
wiosną, a także okazja do zapoznania
się i tworzenia skrawka naszej, jakże
pięknej kultury ludowej. Mamy nadzieję, ze kurs nie był ostatnim i jeszcze

W zimowej aurze uczniowie Zespołu
bawili się na lekcji wychowawczej
w rytmie znanych i lubianych piosenek
„W pewien ranek marcowy, spadł
dzieciakom na głowy. Spadł na kwiatki
i liście ciepło… krótko… rzęsiście.
Pogwarzył coś o wiośnie… Ucichł,
a jednak wszystko rośnie!”
Organizatorem imprezy szkolnej był
Samorząd Uczniowski. Jego przedstawicielki Alicja Gadzińska i Karolina
Gościniak przywitały wszystkich zgromadzonych na sali gimnastycznej
uczniów. Justyna i Klaudia Zawieja
dedykowały śpiewane utwory nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji oraz uczniom.
Przedstawiciele poszczególnych klas
przystąpili do konkurencji wokalnej -

karaoke
▪ Daj mi tę noc - uczniowie klasy III G,
▪ Agnieszka - uczniowie klasy II G,
▪ Jesteś szalona - uczniowie klasy I G,
▪ Nogi - uczniowie klasy VI SP,
▪ A wszystko, to bo Ciebie kocham uczniowie klasy V SP,
▪ Chodź, pomaluj mój świat - uczniowie klasy IV SP.
Nagrodę główną zdobyli uczniowie
klasy II gimnazjum w osobach: Marta
Ostymowicz, Magdalena Janiak,
Agnieszka Liberkowska, Jakub Błaszczyk. Gratulujemy zwycięzcom!
Uczniowie Zespołu dziękują pp. Krzysztofowi Kosickiemu i Michałowi Bocheńskiemu za ciepły, miły, marcowy dzień.
(G.G.)

Prosimy o Wiosnę
Szkoły Podstawowe z naszej gminy mają za sobą ciężki miesiąc. Młodzi
sportowcy z podstawówek rywalizowali ostatnio w siatkówce, koszykówce, unihokeju i biegach przełajowych.

Leader+, Schemat II. Instruktorem
kursu był pan Andrzej Horbik - kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Wiwaty”
z Pobiedzisk, który uczył kursantów
tańców szamotulskich tj: Polka Jarocinka, Maryniu, Maryniu czy Wisielok,

nie raz będzie okazja do ujawnienia
swoich umiejętności tanecznych. Dziękujemy serdecznie panu Horbikowi
i zapraszamy ponownie!
Teresa Kochanowicz

Dnia 20 lutego 2008 roku w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Witkowie odbyły
się Mistrzostwa Gminy w Piłkę siatkową dziewcząt i chłopców W mistrzostwach brały udział Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 2
w Witkowie. W kategorii dziewcząt I
miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa Nr
3 w Witkowie wygrywając w setach
2:1 ze Szkołą Podstawową Nr 2
w Witkowie. Natomiast w kategorii
chłopców I miejsce zdobyła Szkoła
Podstawowa Nr 2 wygrywając w setach 2:0 ze Szkołą Podstawową Nr 3
w Witkowie. Wygrane drużyny wywalczyły reprezentowanie gminy w mistrzostwach rejonu w piłkę siatkową.
Szkoły za udział w zawodach gminnych
otrzymały nagrody w postaci piłek
ufundowanych przez burmistrza gminy
i miasta w Witkowie.
Dnia 28 lutego 2008 roku w hali
Gimnazjum w Witkowie odbyły się
Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej
dziewcząt i chłopców. W Mistrzostwach
brały udział: Szkoła Podstawowa
w Mielżynie, Szkoła Podstawowa Nr 3
w Witkowie i Szkoła Podstawowa Nr 2
w Witkowie. W kategorii dziewcząt I
miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa Nr
3 w Witkowie, II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie, natomiast
III miejsce Szkoła Podstawowa
w Mielżynie. W kategorii chłopców I
miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie, II miejsce Szkoła
Podstawowa Nr 3 w Witkowie, natomiast III miejsce Szkoła Podstawowa
w Mielżynie. Drużyny w nagrodę otrzymały piłki i dyplomy ufundowane przez
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
Zwycięskie drużyny reprezentowały
naszą gminę w Mistrzostwach Powiatu.
Chłopcy ze Szkoły Podstawowej Nr 2
w Witkowie wywalczyli II miejsce,
natomiast dziewczynki ze Szkoły Pod-

stawowej Nr 3 uplasowały się na III
miejscu.
Dnia 8 marca 2008 roku w hali
Gimnazjum w Witkowie odbył się
Gminny Turniej Unihokeja klas IV
w kategorii dziewcząt i chłopców.
Udział w turnieju wzięły Szkoła Podstawowa w Mielżynie, Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Witkowie i Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Witkowie. W kategorii dziewcząt I miejsce wywalczyła I drużyna ze
Szkoły Podstawowej Nr 2, II miejsce II
drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2,
III miejsce I drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i IV miejsce II drużyna
ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie. W kategorii chłopców I miejsce
wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2, II miejsce drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Mielżynie, III
miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie. Dla każdej szkoły zostały ufundowane dyplomy
i upominki sportowe ufundowane
przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie.
Dnia 1 marca 2008 roku w Poznaniu
odbyły się Mistrzostwa Okręgu Województwa Wielkopolskiego
w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Udział brali również uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie. Uczniowie biegali na dystansie
1200 metrów. W kategorii dziewcząt
VI miejsce zajęła Dominika Tubacka
i w tym samym biegu VII miejsce
zdobyła Paulina Frąckowiak. Natomiast
w kategorii chłopców również na
dystansie 1200 metrów bez konkurencyjny okazał się Bartosz Lipiński zajmując I miejsce. Bartosz został mistrzem okręgu województwa wielkopolskiego w kategorii chłopców szkół
podstawowych.
(K.Ch.)

„Azja od A do Z”
W dniu 23 lutego 2008 r. w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
odbył się etap finałowy IV Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego. W tym roku poświęcony był kontynentowi azjatyckiemu. Pomysłodawcą i organizatorem oraz autorem wszystkich zestawów pytań konkursowych jest Tomasz Majchrzak, nauczyciel geografii w tutejszej
placówce.

KOMUNIKAT
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO
z dnia 26 marca 2008r.
Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/248/06
Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28
lutego 2006r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy i Miasta Witkowo, należy
stosować zasady określone w tym
„Regulaminie”.
Przypominam, że zgodnie z § 4 pkt
1 i 3 tego Regulaminu, właściciele,
współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomościami mają obowiązek zapewnić
utrzymanie porządku i czystości m.in.
poprzez wyposażenie nieruchomości
w urządzenia służące do gromadzenia
odpadów komunalnych stałych i płynnych.
Zabrania się składowania odpadów komunalnych płynnych i stałych
oraz odpadów gospodarczych powstałych w produkcji przemysłowej i rolniczej w przydrożnych rowach, na tzw.
„dzikich wysypiskach” itp.

Usuwanie odpadów komunalnych
stałych i płynnych winno odbywać się
poprzez uprawnionych przewoźników
na podstawie zawartych umów - zgodnie z § 13 pkt 1 i 4 Regulaminu.
Za wykonane usługi przewoźnicy
zobowiązani są do wystawiania rachunków.
Na terenie miasta i gminy będą
przeprowadzane kontrole dotyczące
udokumentowania czynności wywozu
odpadów stałych i płynnych ( umowy
i rachunki).
Osoby lekceważące powyższe
przepisy - nie posiadające umów
i rachunków - narażone będą na
ewentualne postępowanie mandatowe lub postępowanie w sprawie o wykroczenie przed Sądem
Rejonowym w Słupcy.
Wyrażam jednocześnie przekonanie, że troska naszych mieszkańców o czystość, ład i porządek
na terenie miasta i gminy spowoduje dbałość o estetykę, bez potrzeby stosowania mandatów czy
innych uciążliwości.
Burmistrz Gminy i Miasta
Krzysztof Szkudlarek

Mistrzostwa Nauczycieli w Siatkówce
W sobotę 15 marca w Gnieźnie odbyły się Mistrzostwa Powiatu GnieźW zmaganiach konkursowych brały

i dyplomów. Pierwsze miejsce zajęła

udział gimnazja z czterech powiatów:
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kowski. Dyrektor szkoły również pokrył
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Uczniowie musieli np. na podstawie

Podziękowania należą się też kole-
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sową. Po wręczeniu nagród wszyscy

100 minutach rozwiązywania testu,

uczestnicy rozjechali się do domów

komisja składająca się z opiekunów

z zaproszeniem na kolejny konkurs,

(„wyspa

-

uczniów przystąpiła do sprawdzania

który odbędzie się w przyszłym roku

prac.

szkolnym.

Po

podsumowaniu

punktów

przyszła pora na wręczenie nagród
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(T.M.)

Do turnieju zgłosiło się dziewięć
drużyn. W składzie musiały znaleźć się
dwie kobiety. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. W każdej grupie
grano systemem „każdy z każdym”.
W grupie A zagrały zespoły: Witkowo,
Trzemeszno, Żydowo, Sobieski Gniezno , II LO Gniezno. W grupie B rywalizowały: SP 2/5 Gniezno, Gimnazjum
Nr 1 Gniezno, Gimnazjum Nr 3 Gniezno, SOSW. Po rozegraniu meczów w
grupach wyłoniono finalistów oraz
ekipy, które zagrają o 3 miejsce.
Obrońcy tytułu mistrzowskiego nauczyciele z Witkowa wyszli z pierwszego
miejsca w grupie. W finale spotkali się
ze zwycięzcą grupy B Gimnazjum Nr 3

Gniezno. O 3 miejsce zagrali Trzemeszno i SP 2/5 Gniezno. Witkowo
obroniło tytuł i po raz kolejny sięgnęło
po tytuł Mistrzów Powiatu Gnieźnieńskiego w Siatkówce. Mecz zakończył
się wynikiem 2:0 w setach. Trzecie
miejsce wywalczyli siatkarze z SP 2/5
z Gniezna. Skład zespołu witkowskiego: Danuta Wyszyńska, Magda Gawęda, Bartłomiej Łobodziec, Ireneusz
Mazurkiewicz,
Tomasz
Gaziński
(wszyscy z ZSP w Witkowie) oraz
Krzysztof
Chołodecki
(Gimnazjum
w Witkowie). W nagrodę zwycięzcy
otrzymali pamiątkowy puchar.
(K.Ch.)

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

W dniu 10 marca odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Kontrolowano wydane przez Burmistrza
zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz
działania Gimnazjum w Witkowie
w zakresie przeciwdziałania narkomanii
i alkoholizmowi. Obszerną informację
na temat ww. zezwoleń przedstawił
p. Stanisław Antoszczyszyn - inspektor
w Urzędzie Gminy i Miasta. Nieprawi-

kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
i gminy.
W dniach od 21 do 26 marca
odbyły się przedsesyjne posiedzenia
Komisji, na których Komisje zaopiniowały tematy, mające być przedmiotem
obrad sesji Rady, planowanej na dzień
28 marca br. Na posiedzeniu Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Porządku Publicznego
p. Włodzimierz Pilarczyk - Dyrektor
ZOZ w Gnieźnie omówił sprawę planowanego przekształcenia ZOZ, polegającego na likwidacji Stacji Dializ i Poradni

Komisja Szkolnictwa i Komisja Finansów zapoznały się z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007r. Komisja Finansów
analizowała również sytuację finansową Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Witkowie i zapoznała się z informacją o przygotowanych przez gminę
przetargach. Z realizacją wniosków
zgłoszonych przez poszczególne Komisje, zapoznał Radnych p. Marian Gadziński - Zastępca Burmistrza Gminy
i Miasta.

Nefrologicznej. Ponadto na posiedzeniach rozpatrywano inne tematy
z zakresu działalności poszczególnych
Komisji. Komisja Rolnictwa zapoznała
się z działalnością Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego,

W dniu 31 marca Komisja Rewizyjna rozpoczęła procedurę związaną
z wypracowaniem opinii i wniosku na
temat absolutorium dla Burmistrza,
z tytułu wykonania budżetu za 2007r.

Gminy i Miasta przedstawił sposób
realizacji wniosków, zgłoszonych przez
Komisję od listopada 2007r.
W dniu 11 marca odbyło się
posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego. Pan Tadeusz Bartkowiak zapoznał Komisję z realizacją
uchwały z 2000r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu

(B.R.M.)

Szkolenie
Dnia 18 marca 2008r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie zorganizowane zostało szkolenie dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych związane z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie nt.: „PRZEMOC DOMOWA”.
dłowości nie stwierdzono. Problematykę uzależnień od narkotyków i alkoholu
w Gimnazjum omówiła z szerokim
tematycznym komentarzem p. Wiesława Papiewska - pedagog szkolny.
Działania profilaktyczne Gimnazjum
Komisja oceniła pozytywnie. Pan Marian Gadziński - Zastępca Burmistrza

miasta i gminy oraz zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom. Przedstawił
także informację na temat możliwości
składowania płyt eternitu z rozbiórki.
Komisja zapoznała się z kosztami
zimowego utrzymania dróg oraz
z informacją Zakładu Gospodarki
Komunalnej na temat przyłączy do

W szkoleniu uczestniczyli również
członkowie komisji z Gminy Niechanowo, Gminy Trzemeszno, Gminy Gniezno i Miasta Gniezno oraz Gminy Mieleszyn.

Szkolenie poprowadziła Pani Teresa
Kobrzyńska - Dyrektor Wielkopolskiej
Fundacji ETOH Centrum Edukacji
i Profilaktyki Problemów Uzależnień.
(M.P.)

XII sesja Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 28 marca odbyła się XII
sesja Rady Miejskiej. Minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłego w dniu 7
marca br. Sołtysa Sołectwa Sokołowo Czesława Starczewskiego. Rada wysłuchała informacji Burmistrza Gminy
i Miasta o działalności międzysesyjnej,
informacji Komendanta Komisariatu

- uchwałę Nr XII/111/08 w sprawie
zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości: Chłądowo, Małachowo Złych
Miejsc, Mielżyn, Ruchocin, Ruchocinek
i Wiekowo;
- uchwałę Nr XII/112/08 w sprawie
dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec;

Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił zebranym informacje o działalności międzysesyjnej

Policji w Witkowie o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy
i miasta za 2007r. oraz informacji
dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2,
Nr 3 i w Gorzykowie o funkcjonowaniu
tych placówek. Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Wielkopolskiego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego
p. Jacek Łoda szeroko omówił temat
planowanej gazyfikacji gminy Witkowo.
Starosta Gnieźnieński - p. Krzysztof
Ostrowski zapoznał uczestników sesji

- uchwałę Nr XII/113/08 w sprawie
zabezpieczenia w formie „weksla
in blanco”;
- uchwałę Nr XII/114/08 zmieniającą
uchwałę w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata;
- uchwałę Nr XII/115/08 dot. zasad
korzystania ze stołówek szkolnych
w tym wysokości opłat w szkołach

Jeden z Ostatnich w Gminie
Swego czasu było ich na mapie Witkowa i okolic o wiele więcej niż
w chwili obecnej. Spoglądając choćby na okupacyjną mapę z 1940 r.
znajdziemy je w Wiekowie, Gorzykowie, Witkowie czy Ruchocinie.
Z biegiem czasu niepotrzebne, zniszczone przez czas odchodziły w zapomnienie. Wiatraki, bo o nich mowa, pozostały jedynie trzy na terenie
naszej gminy.

Najlepiej zachowany znajduje się we
wsi Folwark. W 1905 r. sprowadził go
tutaj Mikołaj Tysiak. Dostarczony
został transportem kolejowym z Krzyża
do Gniezna. Dalszą drogę przebył
osiemnastoma wozami konnymi, których użyczyli Mikołajowi Tysiakowi
gospodarze z Folwarku i okolicy. Wiatrak postawiono na miejscu starego,
który spłonął.
W kolejnych latach gospodarzył na
nim Michał Tysiak (powstaniec wielkopolski 1918/1919). W czasie okupacji
rodzina Tysiaków wysiedlona została
do Austrii, a gospodarstwo zasiedlili
Niemcy. Podczas wojny wiatrak nie był
użytkowany. Właściciele powrócili do
Folwarku w 1945 roku. Dwa lata później zajęli się remontem wiatraka.
Dach został pokryty blachą cynkową,

a ściany obito nowymi deskami. Stember wymieniono na nowy, który wcześniej zamontowany był w wiatraku
w Pobiedziskach. Odnowiony rozpoczął
pracę na potrzeby okolicznych wsi.
Mielił mąkę żytnią, pszenną, kaszę
jęczmienną, gryczaną oraz śrutę dla
zwierząt. Władze komunistyczne niechętnie odnosiły się do działalności
prywatnego wiatraka. Za drobne uchybienia w księgowości właściciel otrzymywał wysokie kary pieniężne.
W 1965 r. wiatrak został zelektryfikowany, a w 2004 r. zdjęto śmigi.
Obecnie pracuje na potrzeby właściciela - pana Edwarda Tysiaka. Jest obiektem zabytkowym, wpisanym do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
(M.Z.)

Harmonogram Majówek
Urząd Gminy i Miasta oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie zapraszają wszystkich miłośników dobrej
muzyki i tańca na „Majówki”, które
W Sesji uczestniczył Starosta Gnieźnieński - p. Krzysztof Ostrowski
z priorytetowymi zadaniami Powiatu
oraz z zadaniami planowanymi do
realizacji na terenie Gminy Witkowo.
Rada Miejska podjęła następujące
uchwały:
- uchwałę Nr XII/109/08 w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącego
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
- uchwałę Nr XII/110/08 w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej strażnicą OSP,
położoną w Mielżynie;

prowadzonych przez gminę Witkowo;
- uchwałę Nr XII/116/08 zmieniającą
uchwałę Nr XVIII/169/04 w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania nagród
dla nauczycieli;
- uchwałę Nr XII/117/08 wyrażającą
zgodę na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej
część działki nr 159 w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;
- uchwałę Nr XII/118/08 zmieniającą
budżet gminy i miasta na 2008r.
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 29 kwietnia 2008r.

odbędą się na Placu

Targowym w Witkowie w dniach:

10 maja 2008 r.
(sobota)

24 maja 2008 r.
(sobota)

7 czerwca 2008 r.
(sobota)

Katalog Firm
Dekoracje Mawika - Katarzyna Bruch
Adres ul. Gnieźnieńska 22/6 , 62-230 Witkowo
Telefon: 696 016 823
E-mail: mawika@dekoracjemawika.pl
Strona www: www.dekoracjemawika.pl
Opis: dekorowanie sal weselnych, kościołów, plenerów samochodów, bryczek
Zajmujemy się dekorowaniem sal weselnych, kościołów, plenerów samochodów, bryczek.

„IMPEX” - Wojciech Kowalczyk
Adres Jaworowo 1, 62-230 Witkowo
Telefon: 605-883-556, tel/fax: (63) 277-35-56
Opis: Doradztwo w zakresie odszkodowań

▪
▪

Wypożyczamy również pokrowce na krzesła, obrusy, serwety

i inne elementy dekoracyjne. Dekorujemy kwiatami żywymi i sztucznymi, balonami, materiałami, światłem. Wykonujemy ręcznie robione zaproszenia, zawiadomienia, podziękowania dla gości i dla rodziców. Alejka kwiatowa, bukiety na
ołtarz główny i ołtarze boczne, płatki róż, świece, piękny tiul, ubrane krzesła,
klęczniki i ławki … To tylko niektóre z naszych propozycji udekorowania kościoła.

▪
▪

JEŻELI ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY W WYPADKU
W OSTATNICH 10 LATACH
Jako kierowca, pasażer, pieszy czy rowerzysta
Wypadek miało Twoje dziecko - każdemu , które nie ukończyło 13
lat należy się odszkodowanie bez względu na okoliczności (nawet
jeśli było sprawcą wypadku)!
Straciłeś bliską osobę
Zakład ubezpieczeń nie wypłacił Ci odszkodowania lub je zaniżył

TO ZNACZY, ŻE POTRZEBUJESZ PROFESJONALNEJ
POMOCY W ZAKRESIE:
▪ Kompleksowej likwidacji szkody osobowej
▪ Oceny faktycznej zdarzenia i rozmiaru odszkodowania
▪ Weryfikacji sprawy już prowadzonej
▪ Kontroli prawidłowości i terminowości decyzji ubezpieczyciela
▪
▪
▪
▪

ZASŁUGUJESZ NA GODNĄ REPREZENTACJĘ
Oferujemy zespół najlepszych fachowców
Wygrywamy sprawy, których się podejmujemy
Nie pobieramy żadnych opłat na wstępie
Działamy według zasady: „Najpierw Twoje odszkodowanie potem
nasza prowizja”

Przedstawiciel ds. kontaktu z Klientem
Wojciech Kowalczyk
Tel: 605 88 35 56 Lub: 063 2773556

Zakładamy wielkie balony, które pękają podczas pierwszego tańca i zasypują
Parę Młodą małymi balonikami wylatującymi ze środka. Niepowtarzalną atmosferę dają dekoracje kwiatami żywymi, które cieszą się bardzo dużą popularnością. Urozmaiceniem stołów są błyszczące materiały, świece i rozsypane płatki
róż. Dekorujemy również stoły, przy których zasiadają najważniejsze w tym dniu
osoby - nowożeńcy i rodzice. Niezwykłą ozdobą stołu są podziękowania dla
gości, karnety z personalizacją gości, zawieszki na alkohol, menu weselne.
Wszystkie ozdoby wykonujemy ręcznie wraz z zaproszeniami i zawiadomieniami,
które wykonane są w tej samej szacie graficznej.

Wykonujemy dekoracje samochodów i innych pojazdów ślubnych. Ozdabiamy
maskę samochodu bukietami z żywych kwiatów i wstążkami karbowanymi,
klamki dekorujemy wstążkami i kwiatami. Dodatkową ozdobą pojazdu mogą być
małe bukieciki przyklejone do szyb.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Terminarz posiedzeń
kwiecień 2008r.

1. Komisja Rewizyjna

2 kwietnia

godz. 1100

2. Komisja Rewizyjna

4 kwietnia

godz. 1100

3. Komisja Rolnictwa...

23 kwietnia (środa)

godz. 900

4. Komisja Szkolnictwa... 24 kwietnia (czwartek) godz. 1000
5. Komisja Finansów...

25 kwietnia (piątek)

6. Sesja RM

29 kwietnia (wtorek) godz. 1200

godz. 900

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie

kwiecień 2008r.
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.

Ogłoszenie

▪7
kwietnia
Marek Sucholas
▪ 14 kwietnia
Marian Walczak
▪ 21 kwietnia
Edwin Dzieciuchowicz
▪ 28 kwietnia
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.

OGŁOSZENIE
W związku z przeprowadzaną inwentaryzacją użytkowanych wyrobów zawierających azbest np. eternit, Urząd Gminy i Miasta
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że od dnia 1 kwietnia
2008r. w każdy wtorek od godz. 16.00 - 18.00 i czwar-

w Witkowie zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli
nieruchomości o pomoc przy inwentaryzacji i sporządzeniu informacji o tych wyrobach, znajdujących się w Państwa użytkowaniu.
Kartę inwentaryzacyjną należy wypełnić dla każdego obiektu -

tek od godz. 13.00 - 15.00 w Budynku Oświatowym

budynku

przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie (I piętro

i planowany termin jego wymiany (usunięcia).

- gabinet pielęgniarki) można skorzystać z pomocy psycho-

loga.

pokrytego

eternitem,

podając

ilość

m2

eternitu

Wypełnione karty należy dostarczyć do Urzędu Gminy i Miasta,
pok. nr 15 (p. Bartkowiak).

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniu 31.03.2008r.

WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ,
POŁOŻONYCH W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM
SKORZĘCIN, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
W DRODZE PRZETARGU

Po

przeprowadzeniu

inwentaryzacji

zostanie

opracowany

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla
Gminy i Miasta Witkowo”. Potrzebne druki można otrzymać
w Urzędzie Gminy i Miasta, pokój nr 15.

Za pomoc w przeprowadzeniu
inwentaryzacji z góry dziękujemy

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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