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w obchodach 50 - lecia powstania Parafii w Gorzy-
kowie oraz uczestniczono w I Pikniku Rodzinnym 
zorganizowanym przez Radę Rodziców i pracowni-
ków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie. 

▪ zorganizowano spotkanie z dyrektorami placówek 
oświatowych, przedstawicielami jednostek budże-
towych i instytucji kultury oraz organizacji poza-
rządowych w sprawie organizacji „Dni Witkowa”. 

▪ w rankingu „Wspólnoty” Gmina Witkowo zajęła 9 
miejsce w grupie Gmin o najniższych wydatkach 
bieżących na administrację w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca .  

▪ odbyto spotkanie z Przewodniczącymi Komisji 
Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia 
tematów sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy. 

▪ wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
▪ zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski 

zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych Komi-
sji Rady Miejskiej. 

▪ w dniu 19 lipca br. na terenie miasta Witkowo 
odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego przez Firmę „ELEKTRO-
RECYKLING” z Nowego Tomyśla. Zużyty sprzęt 
mieszkańcy gminy będą mogli oddać nieodpłatnie 
do odpowiednio oznakowanego samochodu. 

 
Z zakresu obrotu nieruchomościami: 
▪ przeprowadzono następujące przetargi pisemne 

nieograniczone:  
▪ na dzierżawę nieruchomości zabudowanej 

obiektami 13 domków letniskowych i budyn-
kiem świetlicy w OW w Skorzęcinie, o łącznej 

▪ na terenie naszej Gminy w dniach od 9 do 11 maja 
br gościliśmy delegację z niemieckiej Gminy Am 
Dobrock. Delegacja została zaproszona na gminne 
obchody Dnia Strażaka, które w tym roku połączo-
ne były ze 140 - tą rocznicą powstania witkowskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wręczeniem tej 
jednostce sztandaru. W czasie pobytu przedstawi-
łem gościom prezentację multimedialną o Gminie, 
pokazałem Gimnazjum im Adama Borysa w Witko-
wie, halę sportową, Przedszkole Miejskie „Bajka”, 

bibliotekę publiczną, obejrzeliśmy wystawę 
„Witkowo z cyklu „Malowana Wielkopolska” oraz 
„140 lat na straży Miasta i Polskości”, odbyliśmy 
też spacer po witkowskich ulicach. Zaciekawienie 
gości wzbudził „samolot-pomnik” na ul. Żwirki 
i Wigury. Zorganizowałem również przejazd do 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gnieźnie, gdzie goście zaznajomili się z funkcjo-

nowaniem jednostki oraz obejrzeli remizę strażac-
ką, pojazdy i sprzęt strażacki, który znajduje się na 
wyposażeniu gnieźnieńskiej PSP. 

▪ wspólnie z komitetem organizacyjnym przygotowa-
no promocję książki „Powiat witkowski w okresie 
Rewolucji Niemieckiej 1918/1919” . W tym miejscu 
chciałbym podziękować tym wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do powstania przedmiotowej 
książki. Wkład wniesiony w utrwalanie historii 
naszej małej Ojczyzny nie pozwoli zapomnieć 
o autorach i współautorach książki, kiedy potomni 
będą czerpać wiedzę o przeszłości naszej gminy 
i regionu. 

▪ uczestniczono w spotkaniu, które odbyło się 
w Starostwie Powiatowym na temat Aktualizacji 
Studium Wykonalności zadania p.n. „System 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin 
objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Osta-
teczna koncepcja zostanie wybrana przez Kon-
went Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta miasta 
Gniezna, który ma odbyć się na początku lipca br.  

▪ w związku z niekorzystnymi warunkami atmosfe-
rycznymi spowodowanymi brakiem opadów i 
występującymi wysokimi temperaturami w miesią-
cu maju i czerwcu wystąpiłem do Wojewody 
Wielkopolskiego o podjęcie działań w celu uznania 
terenu Gminy Witkowo za obszar objęty „ klęską 
suszy”. 

▪ uczestniczono w konferencji na temat biopaliw w 
ramach działań Klastra Bio Motion. W spotkaniu 
wzięli też udział przedstawiciele Instytutu Budow-
nictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa 
z Poznania, którzy omówili główne założenia i cele 
projektu. 

▪ uczestniczono w posiedzeniu Krajowej Izby Odwo-
ławczej, na którym rozpatrzono odwołanie wnie-
sione przez PRD Sp.o.o. z Gniezna od rozstrzy-
gnięcia protestu przez Urząd Gminy i Miasta Wit-
kowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na modernizację dróg i ulic na terenie 
Gminy i Miasta Witkowo. W chwili obecnej Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych w Gnieźnie ponow-
nie złożyło protest do Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych w Warszawie i na dzień 1 lipca 2008 
r. został wyznaczony termin posiedzenia Krajowej 
Izby Odwoławczej, na którym zostanie rozpatrzo-
ne odwołanie wniesione przez Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych z Gniezna. 

▪ uczestniczyłem w Krajowym Zjeździe Geodetów, 
który odbył się w Ośrodku Wypoczynkowym 
w Skorzęcinie oraz w Powiatowym Spotkaniu 
Integracyjno-Rekreacyjnym Sekcji Emerytów 
i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego 
z Gniezna. Na spotkaniach tych przedstawiłem 
charakterystykę oraz walory przyrodniczo-
turystyczne naszej Gminy. 

▪ na spotkaniach z Dyrektorem Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji omawiano bieżące funkcjono-
wanie zakładu oraz m.in.: sprawy związane 
z przygotowaniem do sezonu letniego.  

▪ uczestniczyłem w debacie zorganizowanej przez 
Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego na temat możli-
wości używania jednostek pływających wyposażo-
nych w silniki spalinowe na jeziorach, na których 
obowiązuje strefa ciszy. 

▪ brałem udział w Walnych Zgromadzeniach Spół-
dzielni działających na trenie Gminy Witkowo, 
uczestniczyłem w otwarciu „Lata 2008” w Ośrodku 
Wypoczynkowym w Skorzęcinie, które zorganizo-
wał Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów Zarząd Oddziału Rejonowego w Witkowie, 
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powierzchni użytkowej ca 425 m2. Na przetarg 
wpłynęła 1 oferta. Ustalony czynsz w drodze 
przetargu wynosi 41.001,00 zł. netto.  

▪ na sprzedaż praw majątkowych do nakładów 
budowlanych w postaci siedmiu domków letni-
skowych w zabudowie szeregowej i hangaru 
w OW w Skorzęcinie. Na przetarg wpłynęło 18 

ofert. Cena sprzedaży uzyskana w drodze 
przetargu wynosi: 
za domek nr 1 - 62.100,00 zł.; za domek nr 2 - 
60.409,00 zł., za domek nr 3 - 52.300,00 zł., 
za domek nr 4 - 96.000,00 zł., za domek nr 5 - 
46.000,00 zł., za domek nr 6 - 43.000,00 zł., 
za domek nr 7 - 43.000,00 zł. 
Na sprzedaż praw majątkowych do hangaru 
nie wpłynęła żądna oferta. 

▪ na sprzedaż praw majątkowych do nakładów 
budowlanych w postaci 8 domków letnisko-
wych w zabudowie szeregowej i hangaru 
w OW w Skorzęcinie. Na przetarg wpłynęły 4 

oferty. Cena sprzedaży uzyskana w drodze 
przetargu wynosi: 52.202,00 zł. za domek nr 1; 
52.202,00 zł. za domek nr 2; 46.102,00 zł. za 
domek nr 3; 45.201,00 zł za domek nr 4; 
48.202,00 zł. za domek nr 5 ; 58.158,00 zł za 
domek nr 6; 52.202,00 zł za domek nr 7; 
55.100,00 zł za domek nr 8. 
Na sprzedaż praw majątkowych do nakładów 
budowlanych w postaci hangaru nie wpłynęła 
żadna oferta. 

▪ z zakresu obrotu nieruchomościami wydano 10 
decyzji zatwierdzających podziały geodezyjne 
nieruchomości położonych na terenie gminy i 

miasta w Witkowie, w tym jednej nieruchomości 
stanowiącej własność gminy Witkowo. 

▪ wydano 3 decyzje ustalające opłatę od wzrostu 
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem 
lub zmianą planów zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów miasta i gminy Witkowo na 
łączną kwotę 44.388,60 zł. 

 
Ze spraw dot. oświaty: 
▪ zorganizowałem spotkanie z dyrektorami placó-

wek oświatowych pod kątem przygotowania arku-
szy organizacyjnych tych placówek rok szkolny 
2008/2009, a następnie zostały one zaopiniowane 
i zatwierdzone. Ponadto została omówiona aktual-
na sytuacja finansowa szkół, poruszono sprawy 
dowozów szkolnych, stypendiów i wyprawki szkol-
nej.  

▪ wydano 366 decyzje dotyczące przyznania pomo-
cy materialnej w formie stypendium szkolnego. 

▪ najlepszym uczniom Gimnazjum im. Adama Bory-
sa w Witkowie wręczyłem stypendia Burmistrza 
GiM. 

Ze spraw dot. OW Skorzęcin: 
▪ w celu koordynacji działań służb odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo w czerwcu br. odbyło się 
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie posie-
dzenie Powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa 
Porządku Publicznego. Podczas tego posiedzenia 
omawiano między innymi sprawy bezpieczeństwa 
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie 
w sezonie 2008 r. 

▪ przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z osoba-
mi, które złożyły wniosek o zatrudnienie w charak-
terze inkasenta na bramie wjazdowej do OW w 
Skorzęcinie. Zatrudniono 15 osób do obsługi 
wstępu. Osoby te zostały również przeszkolone 
pod kątem obsługi kas fiskalnych. 

 
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych: 
▪ wspólnie z dyrektorami szkół i M-G Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej przygotowano listę 45 uczest-
ników kolonii profilaktycznych, które w tym roku 
odbędą się w Górach Stołowych w miejscowości 
Radków. 

▪ na ogłoszony konkurs w zakresie organizacji 
półkolonii dzieci i młodzieży wpłynęły 2 oferty: ze 
Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska i Stowarzy-
szenia Młodych Wielkopolan. Postanowiłem kwotę 
16.000,00 zł. przeznaczoną na ww. cel podzielić 

 c.d. ze str. 3 proporcjonalnie do liczby uczestników kolonii. I 
tak Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska otrzyma 
dofinansowanie w kwocie 4.571,00 zł, a Stowarzy-
szenie Młodych Wielkopolan kwotę - 11.429,00 zł. 

 
Z imprez kulturalno-sportowo-rekracyjnych: 
▪ zorganizowano spotkanie patriotyczne pod Pomni-

kiem Powstańców Wielkopolskich z okazji 217 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczy-
stości towarzyszyła między innymi wystawa pod 
hasłem „140 lat na straży Miasta i Polskości”. 

▪ w dniu 16 maja br. przez teren naszej gminy 
biegła sztafeta „Polska Biega”. Do tej ogólnopol-
skiej akcji przyłączyła się również i nasza Gmina. 
I tak w okolicach Mielżyna przyłączyła się do 
biegaczy grupa uczniów z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Mielżynie, a w Witkowie ucznio-
wie Gimnazjum oraz uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 i Nr 3. W sztafecie, która biegła przez 
Witkowo był między innymi Pan Robert Korze-
niowski. Wspólnie złożyliśmy kwiaty przy Pomniku 
Powstańców Wlkp., a towarzyszący sztafecie 
uczniowie zapalili znicze. 

▪ wspólnie z Zastępcą oraz Przewodniczącym Komi-
sji Szkolnictwa uczestniczyliśmy w zakończeniu 
sezonu szachowego 2007/2008. Nasza reprezen-
tacja utrzymała się wśród drużyn III ligi. 

▪ wspólnie z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji 
zorganizowaliśmy „Dzień Kultury Żydowskiej”. 
W dniu tym można było zobaczyć wystawę pt. 
„Pocztówka Żydowska na Nowy rok”, wysłuchać 
koncertu zespołu „Shalom” i referatu na temat 
„Społeczne i historyczne zaszłości Żydów w Witko-
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wie i okolicy”. Referat wygłosił Pan Tadeusz Pano-
wicz. Na koniec można było dokonać degustacji 
potraw kuchni żydowskiej. 

▪ w maju i czerwcu zorganizowano na placu targo-
wym zabawy taneczne tzw. „majówki” . 

▪ zorganizowano Dzień Dziecka dla dzieci z przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy 
i miasta Witkowo. 

▪ wspólnie z dyrekcją OK,SiR-u zorganizowałem 
wystawę prac plastycznych pod hasłem „Witkowo z 
cyklu Malowana Wielkopolska”. Autorami prac byli 
artyści ze Stowarzyszenia Plastyków i fotografików 
„DEDAL” z Poznania. 

▪ jako Gmina Witkowo uczestniczyliśmy w IX Prze-
glądzie Hejnałów Miast Wielkopolski, Gminę Witko-
wo na przeglądzie reprezentował Pan Kazimierz 
Lesiak, który również na każdej sesji naszej Rady 
Miejskiej odgrywa hejnał Gminy i Miasta Witkowa. 

▪ uczestniczono w Międzygminnych Zawodach Spor-
towo-Pożarniczych. W tym roku organizatorem 
tych zawodów była Gmina Witkowo. 

▪ w dniach 27-29 czerwca zorganizowano obchody 
„Dni Witkowa”: w ramach obchodów „Dni Witko-
wa” zorganizowano i dofinansowano między inny-
mi: Mistrzostwa Gminy Witkowo w piłce nożnej 6-
osobowej, zawody wędkarskie, zawody strzeleckie 
oraz różne konkurencje sportowo-sprawnościowe 
dla dzieci i młodzieży.  

▪ podpisano umowy w sprawie sportu kwalifikowa-
nego na kwotę 50.000,00 zł. oraz w ramach profi-
laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
na kwotę 17.000,00 zł.dla Gminnego klubu spor-
towego „Victovia” - Witkowo . 

▪ dofinansowano wyjazd dzieci i młodzieży z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie na zawody 
w ramach spartakiady UKS i MDP oraz zawody 
strzeleckie. 

▪ zorganizowano i dofinansowano mistrzostwa 
gminy szkół podstawowych w 4-boju LA i piłce 
nożnej klas IV. 

▪ w zorganizowanym po raz pierwszy przez Staro-
stwo Powiatowe w Gnieźnie Dniu Odpowiedzialno-
ści Obywatelskiej organizacji pozarządowych 
z powiatu gnieźnieńskiego w części artystycznej 
wystąpiły z naszej Gminy: Witkowski Chór Seniora 
„MY MŁODZI” oraz zespó ł  taneczny 
„MIELŻYNIACY”. 

 
W ramach współpracy samorządu gminnego z 
organizacjami pozarządowymi działającymi na 
terenie gminy i miasta dofinansowano między 
innymi: 
▪ wyjazd uczniów UKS „DWÓJKA” przy Szkole Pod-

stawowej Nr 2 w Witkowie na zawody lekkoatle-
tyczne oraz zawody pływackie, zawody strzeleckie 
z broni kulowej dla urzędów, podmiotów gospo-
darczych przeprowadzonych przez LOK Witkowo, 
wyjazd członków Stowarzyszenia Centrum Rehabi-
litacyjno-Kulturalnego „Promyk” Oddział w Witko-
wie na spotkanie integracyjne do Cielimowa oraz 

członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Oddział w Witkowie na spotkanie 
integracyjne do Skorzęcina.  

▪ zakupiono dwie siatki do piłki ręcznej na boisko ze 
sztuczną nawierzchnią w Witkowie przy ul. Czer-
niejewskiej.  

▪ dofinansowano drużynę OLD-Boy „Kolumbowie” 
za udział w turnieju piłki siatkowej plażowej, który 
odbył się w dniu 21 czerwca br. 

 c.d. ze str. 4 Z zakresu inwestycji: 
 

Ogłoszono przetarg nieograniczony na: 
▪ wykonanie modernizacji i budowy oświetlenia 

ulicznego miasta i gminy Witkowo, termin otwar-
cia ofert 07.07.2008r. 

 
Dokonano zapytania o cenę: 
▪ na wymianę desek siedzisk ławek w OW Skorzęcin 

z malowaniem postumentów. Wybrano ofertę 
firmy ANBUD ze Strzałkowa, za cenę 39,90zł. za 1 
ławkę. 

▪ na remont dachów domków letniskowych w OW 
Skorzęcin. Wybrano ofertę firmy ANBUD ze Strzał-
kowa, za cenę 29.663,30zł. 

 
Inwestycje w trakcie realizacji: 
▪ rozpoczęto prace remontowe klatki schodowej 

w budynku Gimnazjum w Witkowie. 
▪ dobiega końca zagospodarowanie terenu Parku 

Miejskiego w Witkowie, przy ul. Wrzesińskiej. 

▪ trwa budowa garażu z pomieszczeniami gospodar-
czymi oraz remont przyległej świetlicy wiejskiej 
w Skorzęcinie, wykonano fundamenty, powstają 
ściany nośne wykonano częściowo kanalizację 
sanitarną. 

▪ trwają prace wykonania monitoringu wizyjnego 
w centrum miasta Witkowa, wykonano okablowa-
nie ustawiono słup montażowy, zamontowano 
częściowo sprzęt rejestrujący. 

▪ zakończono budowę parkanu przy targowisku 
w Witkowie, zamontowano siedziska ławek, obsa-
dzono gazony kwiatowe. 



Przez dziesiątki lat niewiele tam wykonano poza 
bieżącym porządkowaniem terenu. - Zdaję sobie 
sprawę z tego i wiedziałem o tym, że trzeba ten 
teren zagospodarować. Jednak przed laty wiele 
innych zadań było priorytetowymi, a teraz nadszedł 
czas, aby móc zadbać o ten teren, a może inaczej, 

o to co piękne. Stąd też decyzja o renowacji parku, 
który będzie kolejną wizytówką naszego miasta. 
Mam nadzieję, że przede wszystkim będzie to miej-
sce wypoczynku, spacerów i spotkań, a bogactwo 
roślinności stworzy niepowtarzalną atmosferę 

i klimat na relaks - powiedział Krzysztof Szkudlarek, 
burmistrz gminy i miasta Witkowo.  

Prace zagospodarowania terenu zielenią 
„strzelnicy” zostaną wykonane za ponad osiemdzie-
siąt jeden tysięcy złotych. Wykonano także ścieżki 

rekreacyjne (ok. jednego kilometra) a miejsce par-
kingowe utwardzone zostało grubym żwirem. Ponad-
to założono trawniki (ok.4.500 metrów kwadrato-
wych) i obsadzono roślinnością skarpy i miejsca 
płaskie. Nasadzono około 5.200 roślin (drzewa, 
krzewy i rośliny okrywowe).  

(na) 

Park położony przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie od lat znany witkowianom jako „strzelnica” nie 
był wystarczająco wykorzystywany.  

„Strzelnica” - Czas na relaks 
Inne ważniejsze prace i dostawy: 

▪ wykonano częściowo nowe ogrodzenia przy miej-
scu postoju na terenie OW Skorzęcinie. 

▪ naprawiono drewniany most w Mielżynie. 
▪ wykonywano kolejny remont cząstkowy dróg 

asfaltowych. 
▪  zakupiono i wymieniono kilka znaków drogowych. 
▪ wykonano nowe zasilanie energetyczne placu 

targowego w Witkowie. 
▪ wykonano koszenie poboczy dróg gminnych na 

terenie miasta i gminy Witkowo. 
▪ odnowiono przęsła barier zabezpieczających na 

moście wjazdowym do OW Skorzęcin. 

▪ zamontowano oświetlenie uliczne we wsi Folwark, 

Kamionka, Skorzęcin Rybakówka, ul. Skorzęcka 
oraz we wsi Chłądowo wraz z linką zasilając. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krzysztof Szkudlarek 
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Przy pomniku ku czci poległym w powstaniach 
i w II wojnie światowej, w imieniu gospodarzy 
A.Twardy powitał przybyłych: Burmistrza Gminy 
i Miasta Witkowo K. Szkudlarka, prezesa Oddziału 
ZNP w Witkowie A. Jędrzejczak oraz koleżanki 
i kolegów z Czerniejewa, Gniezna, Kłecka i Trze-
meszna. 

Zebrani wysłuchali hejnału naszego miasta, prze-
wodnicząca Oddz. SEiR, H. Żalejko - Augustyn przed-
stawiła historię Witkowa. Głos zabrały osoby zapro-
szone, delegacje złożyły wiązanki kwiatów i wszyscy 
udali się do sali historii, po której oprowadzał 
p. M. Zborowski. Następnie o kościele parafialnym 
opowiadał ksiądz proboszcz S. Goc. Miło upłynął 
czas przy kawie, przy której zaprezentował się chór 
„My młodzi” oraz uczniowie z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Witkowie. Później wszyscy pojechali 
do Skorzęcina na obiad i rejs statkiem po jeziorze 
Niedzięgiel.  

W godzinach popołudniowych, po dniu pełnym 
wrażeń, uczestnicy spotkania wrócili do siebie, a my 
mamy nadzieję, że jeszcze nas odwiedzą. 
 

(A. J.)  

W dniu 4 czerwca 2008r. na zaproszenie członków Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów 
oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, gościli w Witkowie na spotkaniu inte-
gracyjno - rekreacyjnym przedstawiciele Oddziałowych SEiR ZNP z powiatu gnieźnieńskiego. 

Spotkanie w Witkowie  



W ostatnim meczu w sezonie, rozegranym w dniu 18.05.2008r., Jurand 
spotkał się z drużyną Pogoni Skalmierzyce. Mecz był o tyle bardzo waż-
ny, gdyż po wcześniejszych zaskakujących wynikach, szachiści z Witko-
wa musieli przynajmniej zremisować aby spokojnie myśleć o utrzymaniu 
się w lidze. Po bardzo zaciętej walce udało się jednak wygrać 3,5pkt. do 
2,5pkt. 

Dzięki temu zwycięstwu szachiści 
z Witkowa w następnym sezonie także 
będą mogli rywalizować, z najlepszymi 
drużynami województwa wielkopolskie-
go, w trzeciej lidze. 

Seniorzy sekcji szachowej Jurand 
Witkowo, w sezonie 2007/2008, po raz 
pierwszy w historii klubu uczestniczyli 

w rozgrywkach III Ligi Szachowej. 
W rozgrywkach uczestniczyło dwa-

naście zespołów z: Poznania, Turku, 
Kościana, Skalmierzyc, Wolsztyna, 

Śremu, Gniezna i Witkowa.  
Jako beniaminek rozgrywek, druży-

na Juranda Witkowo zaprezentowała 
się znakomicie zajmując siódmą lokatę 
w końcowej klasyfikacji. Z rozegranych 
jedenastu spotkań, pięć zakończyło się 
zwycięstwem witkowian (w tym mię-
dzy innymi derbowy pojedynek 

z Chrobrym Gniezno) a sześć porażką. 
W sumie indywidualnie zawodnicy 
zdobyli 31 punktów na poszczególnych 
szachownicach. 

Podsumowanie Sezonu Ligowego - Sekcji Szachowej Jurand Witkowo 
Wraz z bardzo dobrym wynikiem 

w klasyfikacji drużynowej zawodnicy 
Juranda zajęli wysokie miejsca na 
poszczególnych szachownicach. Naj-
lepszy wynik w drużynie indywidualnie 

osiągnął Krzysztof Kapral - wygrywając 
drugą szachownicę. Poza tym znakomi-
cie zaprezentował się też Robert Man-
torski, który także wygrał 
„swoją” (piąta) szachownicę. Wygranie 
dwóch szachownic indywidualnie - 
z sześciu możliwych - to wielki sukces 
szachistów z Witkowa. Drugie miejsce 

na czwartej szachownicy zajął Mariusz 
Mierzejewski. Pozostali zawodnicy 
wypadli trochę słabiej (Kudliński -
7msc. na pierwszej „desce”, Pazgan - 
12msc. na trzeciej „desce”, Paulina 
Rewers - 6msc. na szachownicy 
„kobiecej”) ale i tak walnie przyczynili 

się do sukcesu całej drużyny.  
Poszczególne zdobycze punktowe 

zawodników według ustawienia na 
szachownicach przedstawia zestawie-
nie poniżej: 

- Zbigniew KUDLIŃSKI: 2pkt. z 9 partii; 
- Krzysztof KAPRAL: 8,5pkt. z 11 partii; 
- Józef PAZGAN: 0,5pkt. z 9 partii; 
- Mariusz MIERZEJEWSKI: 6pkt. z 11 partii; 
- Robert MANTORSKI: 8pkt. z 11 partii; 
- Emilia PODYMSKA: 2pkt. z 5 partii; 
- Paulina REWERS: 4pkt. z 8 partii; 
- Damian KROCZKA: 0pkt. z 2 partii. 

Na uwagę zasługuje przede wszyst-
kim wynik Krzysztofa Kaprala, który 
zdobył najwięcej punktów w drużynie, 
dodatkowo wypełnił kolejną normę  
kandydata na mistrza. 

Sekcja Szachowa Jurand Witkowo 
składa serdeczne podziękowania Urzę-
dowi Gminy i Miasta Witkowo za 
wsparcie działalności szachowej 
w sezonie 2007/2008. Kierownik sekcji 
szachowej dziękuje wszystkim zawod-
nikom za grę, pracownikom Klubu 
Garnizonowego i Urzędu Gminy 
i Miasta Witkowo, za wkład i zaanga-
żowanie w organizację zabezpieczenia 
meczów ligowych.  

Następny sezon rozpocznie się 
najprawdopodobniej w listopadzie 
2008 roku. Serdecznie zapraszamy 
wielbicieli „królewskiej gry” do kibico-
wania zawodnikom z Witkowa.  

(MARIO) 

Wyniki na poszczególnych „deskach” w meczu Jurand Witkowo - Pogoń Skalmierzyce wyglądały następująco: 
  JURAND WITKOWO POGOŃ SKALMIERZYCE   
  Kategoria 

Ranking Imię i nazwisko Kategoria 
Ranking Imię i nazwisko Wynik 

1 II (1800) Zbigniew KUDLIŃSKI I (1785) Witosław PUSZKAREK 1:0 
2 I++ (2162) Krzysztof KAPRAL I (1893) Jaroslaw BUKWA 1:0 
3 II (1800) Józef PAZGAN II (1800) Zdzisław WOLENDER 0:1 
4 I (2000) Mariusz MIERZEJEWSKI II+ (1800) Łukasz SZREJTER ½: ½ 
5 I (2000) Robert MANTORSKI II (1800) Włodzimierz WOLENDER 1:0 
6 IIk (1600) Paulina REWERS I (1811) Karolina BUKWA 0:1 

Razem: 3 ½ : 2 ½ 

Tabela końcowa rozgrywek: 
LOKATA NAZWA DRUŻYNY PUNKTY MECZOWE LICZBA MAŁYCH PUNKTÓW 

1. LECH POZNAŃ 20 47 
2. NA PIĘTERKU POZNAŃ 18 41,5 
3. KOMANDORIA POZNAŃ 17 42 
4. PIAST ŚREM 14 36 
5. SZACH WOLSZTYN 12 35 
6. POLAN POZNAŃ 11 34,5 
7. JURAND WITKOWO 10 31 
8. CHROBRY GNIEZNO 9 31 
9. POGOŃ SKALMIERZYCE 8 26,5 
10. RASZYN POZNAŃ 7 27,5 
11. TĘCZA KOŚCIAN 4 22 
12. TĘCZA TUREK 2 22 



W dniach 9 - 13 czerwca w gimnazjum im. Adama Borysa odbywał się Tydzień Języków Obcych. W tych 
dniach uczniowie gimnazjum mieli większą niż zwykle okazję poznać kulturę, tradycje i obyczaje krajów nie-
miecko i anglojęzycznych.  

g. W drugiej części dnia uczniowie 
rozwiązywali test gramatyczny z języka 
angielskiego oraz wykazywali się umie-
jętnościami rozumienia tekstu czytane-
go. 

Konkurs pięciu sprawności z języka 
angielskiego zakończono w środę 
„egzaminem” z mówienia. Zwycięzcami 
w tym konkursie zostali: 
- w klasach pierwszych: 
I miejsce - Sara Kmieciak - klasa Ig 
II miejsce - Maurycy Dajwłowski - klasa I f 
III miejsce - Joanna Pustelnik - klasa I f 
- w klasach drugich i trzecich: 
I miejsce - Katarzyna Pluta - klasa IIg 
II miejsce - Michalina Pokora - klasa IIg 
III miejsce - Patrycja Czaplińska oraz Marta 
Struszczyk 
Wyróżnienie: Tomasz Makowski - klasa II c 

W środę odbył się również apel 

podsumowujący II Tydzień Języków 
Obcych. Dyrektor szkoły oraz nauczy-
ciele języków obcych wręczyli nagrody 
laureatom konkursów. Oprócz wymie-
nionych wcześniej osób nagrodzeni 
zostali: 
- w konkursie „Najpiękniejsze zabytki 
krajów niemieckojęzycznych w minia-
turze”: 
I miejsce - Patryk Michalak - klasa II g, Rafał 
Szczepański - klasa I f 
II miejsce - Kamila Kubasiak - klasa II c, 
Agnieszka Rybacka - klasa III c 

Już w poniedziałek wszyscy chętni 
gimnazjaliści wzięli udział w konkursie 
wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. 
Uczestnicy konkursu wykazywali się 
znajomością największych miast nie-
mieckich, odpowiadali na pytania dot. 
ich położenia, historii oraz znajdują-
cych się w nich zabytków. W konkursie 

zwyciężyła uczennica klasy II c Kamila 
Kubasiak, II miejsce zajęła Sylwia 
Gronowska (klasa III b) a III miejsce 
Przemysław Robaszkiewicz, z klasy III 

d. Tego dnia odbyła się również pierw-
sza część konkursu pięciu sprawności 
z języka angielskiego. Uczniowie wyka-
zywali się umiejętnościami z pisania 
i rozumienia tekstu słuchanego.  

We wtorek uczniowie witkowskiego 
gimnazjum pisali dyktando z języka 
niemieckiego. W tym konkursie najlep-

sza okazała się Karolina Musidlak, 
z klasy III b. Miejsce drugie zajęła 
Monika Monit, również z klasy III b a 
miejsce III Michalina Pokora, z klasy II 

Tydzień Języków Obcych w gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie 
III miejsce - Piotr Nowak - klasa II e, Kasia 
Depczyńska - klasa II g, Sebastian Dudek - 
klasa I 
Wyróżnienie: Ewelina Nowakowska, Kasia 
Mikołajczewska, Kinga Budzyńska, Michał 
Turowski 
- w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego: 
Laureaci: Tomasz Makowski, Patrycja Czapliń-
ska, Ewelina Piniarska 

Wyróżnienie: Katarzyna Kogut, Magda-
lena Kierzek, Martyna Musidlak, Domi-
nika Oczepa, Marta Struszczyk 
- W ogólnopolskim konkursie języka 
niemieckiego: 
Laureaci: Małgorzata Janicka, klasa II 
b oraz Jagoda Jałoszyńska, klasa II c 
Dzięki uprzejmości sponsorów laureaci 
otrzymali nagrody książkowe i drobne 
upominki. 

Po wręczeniu nagród przyszedł czas 
na główny punkt programu, czyli 
„Festiwal piosenki anglo- i niemieckoję-
zycznej”. Przedstawiciele poszczegól-
nych klas spiewali piosenki w języku 
angielskim i niemieckim. Wszyscy 
wykonawcy nagrodzeni zostali gromki-
mi brawami, a publiczność nie raz 
prosiła o bis. Jury postanowiło przy-
znać platynową płytę Damianowi 
Dudkowi, z klasy III c, który długo nie 
mógł opędzić się od fanek oraz zespo-
łowi z klasy II g, w składzie: Karol 
Spławski, Karol Kral, Jakub Han, Seba-
stian Bartkowiak, Adrian Ziółkowski, 
Oskar Wojtyra, Miriam Maciuga, Marta 
Skurzyńska oraz Izabela Binkiewicz. 
Miejsce drugie zajęły dziewczęta 
z klasy I e i I f, natomiast miejsce 
trzecie uczniowe klasy III e. 

Po zakończeniu festiwalu uczniowie 
obejrzeli przedstawienie w języku 
niemieckim, przygotowane przez 
uczniów klas drugich pt. „Der faule 
Jockel”.  

Przez cały tydzień uczniowie mogli 
obejrzeć wystawę prac zwycięzców 
konkursu „Najpiękniejsze zabytki kra-
jów niemieckojęzycznych w miniatu-
rze” oraz poszerzyć wiedzę na ich 
temat. 

Na zakończenie obchodów II Tygo-
dnia Języków grupa uczniów gimna-
zjum wyjechała na wymianę do zaprzy-
jaźnionej niemieckiej gminy Cadenber-
ge. Tydzień Języków Obcych przygoto-
wali nauczyciele języków obcych.  

(na) 



Dnia 16.05.2008 roku w Sali Historii w Witkowie odbyło się niecodzien-
ne spotkanie. Na zaproszenie Witkowskiego Klubu Kolekcjonerów przy-
leciał specjalnie do naszego miasta Amerykanin Ray A. Sundet mieszka-
jący na stałe w stanie Wisconsin.  

Był on jednym z 10 członków załogi 
samolotu B-17 „Latająca Forteca” 
dowodzonego przez porucznika Warre-
na I. Knoxa. 19 marca 1945 roku 
pomimo bardzo poważnych uszkodzań 
samolot zdołał bezpiecznie wylądować 
w okolicach Witkowa. 

Przyjazd radiooperatora samolotu 
był bardzo szczęśliwym zrządzeniem 
losu, gdyż w ostateczny sposób po-
twierdził wnioski z prowadzonych przez 
Witkowski Klub Kolekcjonerów od 1998 
roku badań. Dla weterana II Wojny 
Światowej była to sentymentalna 
podróż, którą odbył w towarzystwie 
swoich dwóch córek i ich mężów. 

Liczący 83 lata starszy pan tryskał 
humorem, był bardzo ciekaw wszyst-
kiego. Opowiadał z detalami swoją 
przygodę którą przeżył ponad 63 lata 
temu. Był ze swoją rodziną bardzo 
zaskoczony badaniami naszego Klubu. 
Zadziwiła gości ilość zgromadzonego 
materiału który doprowadził do okre-
ślenia przynależności samolotu i odszu-
kaniu po tak długim okresie trzech 
członków załogi samolotu. 
Na spotkanie zostali zaproszeni Pań-
stwo Borowscy z Czajek oraz Jan 
Blaszyński. Dzięki nim nasze muzeum 
pozyskało kilka elementów z wyposa-
żenia samolotu. 

Ray pozostawił oryginalne słuchawki 
oraz pokrowiec na maskę tlenową 
które to rzeczy w ostatnim momencie 
zabrał z rozbitego samolotu. Ameryka-
nie w Sali Historii dostali pamiątki 
ufundowane przez UGiM w Witkowie. 

Wielkim przeżyciem dla lotnika 

z USA było obejżenie miejsca w któ-
rym wylądowali. Nie mniejsze wrażenie 
zrobił widok pałacu w Mierzewie 
w którym Ray mieszkał po lądowaniu. 
Rozpoznał go bez trudu mimo rozpacz-
liwego stanu w jakim się znajduje. 
W ciągu kilku dniowego pobytu 
w Gnieźnie goście zwiedzili dodatkowo 
Katedrę i Ostrów Lednicki oraz zoba-
czyli Stare Miasto w Poznaniu. 

Szczególne podziękowania należą 
się żołnierzom z Powidza, którzy mile 
powitali gości podczas wycieczki na 
lotnisku. Dzięki uprzejmości dowódz-
twa zaznajomili się z symulatorem 
lotu, samolotami oraz zwiedzili port 
lotniczy. Goście podziwiali piękno 
Gniezna oraz jego zabytki. Bardzo 
dobre wrażenie zrobiło na nich Wtko-
wo. Niewątpliwie dla gości z USA 
wizyta w naszym mieście i okolicy 
pozostanie na zawsze w pamięci. 
Rodzina Raya postanowiła przyjechać 
tu jeszcze raz na dłużej . 

W Sali Historii jest stała ekspozycja 
dotycząca tego wypadku lotniczego. 
Oprócz oryginalnych elementów samo-
lotu zgromadzonych przez Witkowski 
Klub Kolekcjonerów, znajdują się tam 
dary syna pilota samolotu Kena Knoxa 
nadesłane w tym roku. W przyszłym 
roku Ken przyjedzie powtórnie ze 
swoją rodziną z dalekiego Teksasu. 
Ray Sundet oraz Ken Knox stali się 
najlepszymi ambasadorami naszego 
miasta w USA.  
  

 Wiesław Głowinkowski - Witkowski Klub 
Kolekcjonerów 

Ostatni raz byłem w Witkowie 63 lata temu 
Dzień Sportu 

„Nie liczy się wynik, najważniejszy 
jest udział” - pod tym hasłem Uczniow-
ski Klub Sportowy wraz z Radą Rodzi-
ców zorganizował w naszej szkole 2 
czerwca 2008r. Dzień Sportu połączony 
z Dniem Dziecka. 

Uczniowie młodszych klas wzięli 
udział w wieloboju sprawnościowym: 
slalom między palikami, rzut woreczka-
mi do celu, rzut kółkami ringo, skoki 
przez skakankę, strzał do mini bramki. 

Natomiast starsi uczniowie zmagali 
się w wieloboju skocznościowym: 
skoku w dal, biegu na 60 m, trójskoku. 
W jednej i drugiej grupie wyłoniono 
zwycięzców.  

W klasach młodszych: 
1. Zuzanna Śruba kl.3 
2. Sonia Januchowska kl.3 
3. Ewa Mindykowska kl.3 
1. Dominik Białas kl.1 
2. Karol Woźniak kl.3 
3. Mikołaj Miechowicz kl.3 
 

W klasach starszych byli to: 
1. Monika Kierzek kl.5 
2. Żaneta Rzepka kl.5 
3. Marika Ćwiklińska kl.6 
1. Jakub Bartczak kl.6 
2. Paweł Skibiński kl.6 
3. Bartek Zamolski kl.5 
 

Pierwsi trzej zawodnicy otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczowe zarówno 
w kategorii dziewcząt jak i chłopców. 
Podczas rywalizacji sportowej uczeń 
klasy 6 Jakub Bartczak ustanowił 
nowy rekord szkoły w trójskoku 
z miejsca wynikiem 7,20 m. Na zakoń-
czenie rozegrano mecz piłki nożnej: 
klasa 6 - reprezentacja reszty szkoły. 

Rada Rodziców zatroszczyła się o 
lody i słodkie niespodzianki, a także 
napoje i prezenty dla każdego, aby nikt 
nie czuł się pokrzywdzony. 

Dodatkową atrakcją Dnia Sportu 
i Dnia Dziecka był lot mini balonu, 
który został przygotowany i przepro-
wadzony przez pana Antoniego 
Ziobrowskiego wraz z uczniami klasy 5. 
 

MINI EUROWIZJA 
To już ósma edycja zmagań uczestni-

ków konkursu. Aby wziąć udział nale-
żało przygotować piosenkę oraz mini 
playback znanego artysty. I zaczęło 
się: była DODA- Monika Kierzek, KANI-
KUŁY klasy drugiej, MAKARENA PO 
POLSKU - klasy szóstej, OCZY CZARNE 
- klasy pierwszej, BREAK DANCE - 
klasy piątej, trzeciej i czwartej. Komisja 
konkursowa miała nie lada problem 
z wyłonieniem zwycięzców. Zwyciężyła 
DODA - Monika Kierzek oraz MA-
KARENA PO POLSKU w wykonaniu 

klasy szóstej. Organizatorką konkursu 
była pani Ewa Popek, a uczestnikom 
pomagali wychowawcy.  
 

ZBIREAMY PUSZKI 
Efekt czwartej edycji konkursu przerósł 
najśmielsze oczekiwania organizatorki 
Ewy Bartczak, bowiem MONIKA 
KIERZEK z klasy piątej zebrała 5105 

puszek, a KAROL BLASZYŃSKI 
z klasy czwartej zebrał 4394 puszki. 
Aby nikt nie czuł się pokrzywdzony 
każdy z nich otrzymał ROWER. Ra-
dość zwycięzców była ogromna. 
 

DNI EUROPEJSKIE 2008 
Po raz pierwszy w naszej szkole 17 

czerwca obchodzone były DNI EURO-
PEJSKIE .Każda z klas miała za zada-
nie przygotować jak najwięcej wiado-
mości o wybranym państwie, zapre-
zentować wybrany taniec oraz potrawę 
wraz ze sposobem przygotowania. Ale 
to nie wszystko ,na koniec odbył się 
konkurs sprawdzający kto, ile zapa-
miętał każdym państwie. Klasa zerowa 
wraz z pierwszą mówiły o FRAN-
CJI ,klasa druga z trzecią prezentowały 
HISZPANIĘ ,klasa czwarta z piątą - 
GRECJĘ, a szósta - WŁOCHY. Oczywi-
ście musiały to być państwa UNII 
EUROPEJSKIEJ. 

Na zakończenie odbyła się degusta-
cja wyśmienitych potraw przygotowa-
nych samodzielnie przez uczniów. 
Palce lizać. W przyszłym roku nastąpi 
kontynuacja konkursu. 
 

WYCIECZKA DO POZNANIA  
18 czerwca 2008 r. pojechaliśmy do 

stolicy województwa, zwiedziliśmy 
nowe ZOO, Muzeum Pszczelarstwa, 
widzieliśmy jak robi się świeczki, na-
wet po jednej dostaliśmy. Utrudzeni 
ale zadowoleni wróciliśmy do domu. 
Były z nami panie: Beata Prusinowska, 
Ewa Popek i Ewa Bartczak. 
 

POŻEGNANIE KLASY SZÓSTEJ 
Dnia 20 czerwca 2008 r. na uroczy-

stym apelu pożegnaliśmy uczniów 
klasy szóstej: Marcina Antczaka, Jaku-
ba Bartczaka, Łukasza Białasa, Marikę 
Ćwiklińską ,Karolinę Jasińską, Jakuba 
Jankowskiego ,Julitę Kozłowską, Tom-
ka Kubasiaka, Mariusza Jastrzębskiego, 
Patryka Nowaczyka, Pawła Skibińskie-
go wraz z wychowawcą Antonim 
Ziobrowskim. Wszyscy byli bardzo 
wzruszeni i przejęci. A przed nami 
wakacje, cieszymy się bardzo i marzy-
my, aby trwały jak najdłużej. 

 
 

Ewa Bartczak 

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie 



Na wernisażu byliśmy zaszczyceni 
obecnością Burmistrza Gminy i Miasta 
Witkowa pana Krzysztofa Szkudlarka, 
przedstawicieli Rady Miasta, dyrekto-
rów szkół oraz młodzieży i społeczności 
miasta. 

Na podkreślenie współpracy z gmin-
nym Ośrodkiem Kultury należy wspo-
mnieć, iż jest to kolejna wystawa 
z cyklu ,,Malowana Wielkopolska” 
i trzeci plener członków naszego sto-
warzyszenia w ośrodku wypoczynko-
wym w Skorzęcinie. 

Otaczająca nas przyroda, pejzaże 
i architektura ośrodka budzi podziw 
a przede wszystkim inspirację do two-
rzenia obrazów. Różnorodność prac 

i tematów malowana jest odpowiedni-
mi technikami plastycznymi tj. olejem, 
akrylem, akwarelą i pastelami. 

Sprzyjająca atmosfera i gościnność 
władz miasta Witkowa są ogromną 
wartością naszej współpracy. Mają one 
niezaprzeczalny wpływ na rozwój 
naszej twórczości. 

Prace nasze wystawiamy w gale-
rach Poznania, Domach Kultury Wiel-
kopolski podkreślając walory i piękno 
naszego regionu. Współpraca z ośrod-
kami kultury podkreśla oddanie się 
słusznej sprawie godnego reprezento-
wania wartości kulturowych. 

W miesiącu czerwcu wystawiamy 
prace naszych artystów w macierzystej 
galerii Stowarzyszenia Plastyków 
i Fotografikow ,,Dedal”. Tematem 
wystawy będzie ,,Malowana Wielkopol-
ska”, na którą serdecznie zapraszamy 
władze miasta Witkowa oraz osoby 
zainteresowane malarstwem członków 
naszego Stowarzyszenia. 
 
Z serdecznym przesłaniem wyrazów 
wdzięczności W imieniu artystów 
Stowarzyszenia „Dedal” 
 

Bogdana Bednarska 

Stowarzyszenie Plastyków i Fotografików" Dedal" z Poznania składa serdeczne 
podziękowanie Władzom Miasta za ogromne zaangażowanie w organizację werni-
sażu prac plastycznych członków naszego stowarzyszenia. Z ogromnym wzrusze-
niem i pełną satysfakcją przyjęliśmy zaproszenie na otwarcie naszej wystawy pt. 
„Witkowo” z cyklu ,,Malowana Wielkopolska” . Patronat nad organizacją tej wyjąt-
kowo artystycznej imprezy sprawowała Dyrektor OKSiR pani Alicja Wentland. 

Witkowo z cyklu ,,Malowana Wielkopolska” 

Pani Dyrektor Ewa Skrzypska powi-
tała wszystkich uczestników festynu 
i zachęciła do wspólnej zabawy. Dzieci 
z wszystkich grup wiekowych odśpie-
wały hymn Przedszkola, a następnie 
zachęciły rodziców do wspólnej zabawy 
słowami piosenki „Rodzinka”. Na dzieci 
czekało wiele atrakcji: konkurencje 
sportowe, konkurs plastyczny, loteria 
fantowa, kiermasz książki, aukcja prac 
plastycznych dzieci. Dużą atrakcją była 
kawiarenka gdzie można było kupić 
kawę, herbatę i soczki oraz przekąsić 
wspaniałe ciasta, które upiekły mamy. 

Zapach grilowanych przez rodziców 
kiełbasek roznosił się po całym Witko-
wie. Oprawę muzyczną przygotował 
pan Paweł Januchowski. 

Największą popularnością wśród 
dzieci cieszyła się loteria fantowa. 
Sponsorami atrakcyjnych fantów byli 
rodzice.  
Dyrekcja, pracownicy Przedszkola 
Miejskiego „Bajka” dziękują wszystkim 
rodzicom którzy zaangażowali się 
w przygotowanie festynu.  
 

Małgorzata Kalinowska  
Izabela Laciuga  

Dnia 9.05.08r. o godzinie 16.00 w Przedszkolu Miejskim „Bajka” przy ul. Powstań-
ców Wielkopolskich rozpoczął się festyn rodzinny pod hasłem „Wiosenne zabawy 
z mamą i tatą”.  

„Wiosenne zabawy z mamą i tatą” 

W oddziale I pod okiem Pań: Izabeli 
Laciuga, Barbary Ogórek i Czesławy 
Rybarczyk dzieci mogły uczestniczyć 
we wspólnej zabawie z dziećmi z od-
działu „Maluchów”. Zostały przywitane 
piosenką oddziału pt: „My jesteśmy 
krasnoludki” w wykonaniu dzieci 
z oddziału „Krasnoludków”. Następnie 
uczestniczyły w zabawach dowolnych 
w sali, w zabawach ruchowych przy 
muzyce oraz miały możliwość wykona-
nia pracy plastycznej z mamą lub tatą 

pt: „Krasnoludek”. Rodzicom zostały 
rozdane ankiety i referaty zawierające 
dobre rady dla rodziców przyszłych 
przedszkolaków. Następnie Pani Mał-
gorzata Kalinowska z grupą 5 - latków 
zaprosiła wszystkich gości na teatrzyk 
przygotowany przez dzieci z oddziału 
III pt: „Czerwony Kapturek”. Dzieci 
miały również możliwość pobawienia 
się na przedszkolnym placu zabaw.  
 

Małgorzata Kalinowska  
Izabela Laciuga 

15.05.08r. w przedszkolu Miejskim „Bajka” przy ul. Powstańców Wielkopolskich 
odbył się Dzień Otwarty dla rodziców i dzieci, które zaczną uczęszczać do Przed-
szkola od września. Przybyli goście zostali przyjęci w odpowiednich grupach wie-
kowych. Panie z poszczególnych oddziałów przygotowały różne atrakcje.  

Dzień Otwarty w przedszkolu Miejskim „Bajka” 

Działaj Lokalnie rusza na terenie  
LGD Stowarzyszenie Światowid !!! 

 

Jesteś organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną lub 
grupą nieformalną, w której imieniu wniosek złożyć może organiza-

cja pozarządowa?. 
Chcesz wspierać aktywność mieszkańców swojej społeczności, pobu-
dzać ich aspiracje i pozyskiwać dotacje na inicjatywy obywatelskie?. 

 

 Zgłoś się do konkursu Działaj Lokalnie VI w którym możesz pozyskać aż 
do 6 tysięcy złotych na realizację ciekawych projektów społecznych. 

 

„Działaj Lokalnie to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowany od 2000 roku. 

Służy on przede wszystkim rozwiązywaniu problemów małych społeczności, 
poprzez wspieranie ciekawych projektów, pobudzanie aspiracji życiowych 

mieszkańców oraz przyczynianie się do poprawy jakości życia w miejscowo-
ściach do około 20.000 osób. Ze środków finansowych Programu wspierane 

będą bardzo różnorodne przedsięwzięcia: kulturalno-edukacyjne, ekologiczne, 
nastawione na podtrzymywanie tradycji, promujące turystykę i przedsiębior-

czość oraz wiele innych. 
 

Wnioski można składać do 11 sierpnia 2008 r. !!! 
 

Więcej informacji w biurze Stowarzyszenia Światowid  
Łubowo 1, (pokój 22) 

lub pod numerem telefonu 061 427 59 50. 
Dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie 

www.swiatowid.lubowo.pl 



▪  działkę gruntową niezabudowaną położoną w Mała-
chowie Złych Miejsc, o pow. 0,0680 ha, za kwotę 
17.324,00 zł. brutto. 

▪  działkę gruntową niezabudowaną, położoną w Mała-
chowie Złych Miejsc, o pow.  0,0855 ha. 35.574,00 zł 
brutto. 

▪ ponadto przygotowano do sprzedaży nieruchomość 
gruntową niezabudowaną, o pow. 0,4000 ha, położo-
ną w Gaju. Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym. 

 

II. Nabywanie nieruchomości: 
▪ podpisano z Agencją Mienia Wojskowego działającą 

w imieniu Skarbu Państwa akt notarialny stanowiący 
umowę darowizny na rzecz Gminy Witkowo nierucho-
mości stanowiącej obiekty przedszkola, położonego 
w Witkowie przy ul. Jasnej.  

▪ na podstawie przysługującego gminie uprawnienia 
wynikającego z umów dzierżawy gruntu w OW 
Skorzęcin, Gmina Witkowo dokonała rozliczenia 
nakładów poczynionych na gruncie przez firmę 
„RELAX ROBIS”. 

▪ Gmina Witkowo, otrzymała z mocy prawa na podsta-
wie decyzji Wojewody Wielkopolskiego działki zabu-
dowane budynkiem mieszkalnym wielolokalowym, 
położonym w Witkowie przy ul. Wojska Polskiego 
o łącznej powierzchni 0,3074 ha .  

 

III. Dzierżawy: 
▪ Wydzierżawiono bezprzetargowo: 

▪ grunty pod garażami przy ul. Jasnej i Dworcowej 
oraz grunty pod pawilonami handlowymi, w tym 
celu przygotowano 34 umowy dzierżawy,  

▪ grunty pod garażami w Ruchocinku na rzecz 
właścicieli garaży, najemców komunalnych lokali 
mieszkalnych, w tym celu przygotowano 3 umowy 
dzierżawy, 

▪ grunty w celu rolniczego wykorzystania, położone 
na terenie gminy Witkowo w tym celu przygoto-
wano 19 umów dzierżawy, 

▪ nieruchomość gminną stanowiącą staw wraz 
z przyległym gruntem, położoną w Chłądowie. 

▪ oddano do korzystania na rzecz mieszkańców Sołec-
twa Chłądowo grunt gminny, stanowiący działkę nr 
98/2 w celu urządzenia boiska sportowego i placu 
zabaw.  

 

IV. W zakresie pozostałych spraw z tytułu gospo-
darki nieruchomościami: 

▪ zaktualizowano wykaz dzierżawców gruntów komunal-
nych przeznaczonych do opodatkowania w 2007r. 

▪ przygotowano informację o stanie mienia komunalne-
go. 

▪ wydano 37 decyzji zatwierdzających podziały nieru-
chomości położonych na terenie gminy i miasta Wit-
kowo, w tym jednej stanowiącej własność gminy 
Witkowo. 

▪ wydano 60 decyzji ustalających nową wysokość opłat 
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 
położonych w Gminie Witkowo w związku ze wzro-
stem wartości nieruchomości, przeznaczonych na 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

W zakresie dodatków mieszkaniowych: 
▪ wydano 288 decyzji , w tym: 246 decyzji pozytyw-

nych, 36 decyzji odmownych ze względu na to, że 
wnioskodawcy nie spełnili warunków uprawniających 
do przyznania dodatku mieszkaniowego,  

▪ 1 decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej dodatek 
mieszkaniowy, 3 decyzje wstrzymujące wypłatę do-
datku mieszkaniowego oraz 2 decyzje o wygaśnięciu 
decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowe-
go. 

W 2007 roku wypłacono 1605 dodatków mieszkaniowych 
na łączną kwotę 187.699,99 zł. 
 

Krzysztof Szkudlarek 
 

Ciąg dalszy sprawozdania z działalności Burmistrza oraz 
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie za rok 2007 już w na-
stępnym numerze „Witkowskich Wiadomości Samorządo-
wych” zapraszamy. 

Z zakresu planowania i zagospodarowania prze-
strzennego: 
 

1. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Witkowo, w miejscowości Ćwierdzin - 
działki o numerach od 274 do 298 oraz od 301 
do 306, uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego: terenów w miejscowości 
Witkowo i uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. 
opracowania miejscowego planu działek położonych 
w miejscowości Witkowo w obrębie ulicy Kosynierów 
i Leśnej oraz w Strzyżewie Witkowskim, z przeznacze-
niem na cele lokalizowania zabudowy mieszkaniowej 
z dopuszczeniem nieuciążliwych usług. Podjęcie 
uchwały podyktowane było potrzebą zmiany przezna-
czenia części zakresu opracowania. 

2. Podjęto 4 uchwały w sprawie uchwalenia miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego: 

▪ dla obszaru w miejscowości Kołaczkowo, (część działki 
nr 17/16 o pow. ok. 0,7000 ha). 

▪ terenu działek w miejscowości Ćwierdzin, (teren eks-
ploatacji kruszywa naturalnego). 

▪ dla obszaru w miejscowości Jaworowo, (działka nr 
45/1 o pow. ok. 0,7737 ha). 

▪ dla obszaru w miejscowości Kołaczkowo, (działki nr 
17/12, 17/15, 17/17 i 18/3 o łącznej powierzchni 3,16 
ha) z przeznaczeniem na cele aktywizacji gospodarczej 
- przetwórstwo rolno-spożywcze.  

3. Sporządzono 243 wypisy, wyrysy i zaświadczenia 
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego oraz studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Witkowo. 

4. Dokonano analizy 14 wniosków właścicieli działek, 
dotyczących opracowania miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego oraz 26 wniosków 
w sprawie zmiany kierunku zagospodarowania tere-
nów działek w obowiązującym studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Witkowo.  

 

Z zakresu ustalenia warunków zabudowy i zago-
spodarowania terenu: 
W 2007r. złożono 138 wniosków w tym:  
▪ 107 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudo-

wy. 
▪  6 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 
▪ 23 wnioski o zmianę wydanych decyzji. 
▪ 2 wnioski o przeniesienie decyzji o warunkach zabudo-

wy na rzecz innej osoby.  
Wydano: 
▪ 82 decyzje o warunkach zabudowy, w tym: 107 wnio-

sków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 42 
decyzje na budowę, rozbudowę lub nadbudowę bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych, 17 decyzji na 
budowę budynków gospodarczych, garażowych 
i budynków oraz budowli związanych z produkcją 
rolną, 4 decyzje na rozbudowę istniejących budynków 
letniskowych, 8 decyzji na budowę i rozbudowę budyn-
ków związanych z usługami, handlem i produkcją, 6 
decyzji na zmianę sposobu użytkowania istniejących 
budynków, w 5 przypadkach odmówiono ustalenia 
warunków zabudowy, umorzono 4 postępowania - ze 
względu na wycofanie przez wnioskodawców swych 
wniosków. 

▪ Ponadto wydano 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego dla budowy linii światłowodo-
wej Wiekowo-Ruchocinek, budowy gazociągu i stacji 
wysokiego ciśnienia Trzemeszno-Witkowo, budowy 
energetycznej linii kablowej w Witkowie, przy 
ul. Słowiańskiej, w 2 przypadkach odmówiono ustale-
nia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy 
wolnostojących elektrowni wiatrowych w miejscowo-
ściach: Małachowo Złych Miejsc i Ćwierdzin. 

▪ Wydano19 decyzji zmieniających warunki zabudowy. 
Umorzono 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji 
zmieniającej ponieważ wnioskodawca wycofał wnio-
sek. 

▪ Wydano dwie decyzje przenoszące warunki zabudowy 
na rzecz innej osoby. 

 

Z zakresu realizacji projektów współfinansowa-
nych ze źródeł zewnętrznych:  
▪ W lipcu 2007r. odbyła się kontrola projektu zrealizo-

wanego w 2006r. pn. „Remont świetlic wiejskich wraz 
z ich doposażeniem i zagospodarowaniem terenów 
w Gminie Witkowo”. Kontroli dokonał Departament 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Po 
przeprowadzonej kontroli ustalono, że cele Sektoro-
wego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004-2006” zapisane we wniosku 
zostały osiągnięte. W związku z tym w 2007r. otrzy-
maliśmy dofinansowanie w/w projektu w wysokości 
382.010,20 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 
582.949,33 zł. 

▪ W 2007r. złożyłem dwa wnioski o dofinansowanie 
budowy hali sportowej oraz krytej pływalni w Witko-
wie. W ramach programu „Blisko Boisko” złożono 
wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie 
realizacji zadania pn.: „Budowa boiska sportowego 
o nawierzchni z trawy syntetycznej”. Całkowity koszt 
planowanego zadania to kwota 535,6 tys. zł., w tym 
kwota dofinansowania 320 tys. zł. Projekt nie został 
zakwalifikowany do dofinansowania, ponieważ Mini-
sterstwo Sportu w pierwszej kolejności preferowało 
zadania inwestycyjne na terenie gmin, które nie 
posiadają tego typu obiektów sportowych. 

 

Z zakresu prowadzenia spraw związanych z roz-
wojem i promocją Gminy i Miasta na zewnątrz: 
▪ Przygotowano sprawozdanie z postępów w realizacji 

strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta 
Witkowo oraz planistycznych dokumentów rozwojo-
wych za 2006r. Opracowano projekt Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy i Miasta Witkowo na lata 2007-2013. 

 

Z zakresu prowadzenia spraw związanych z usta-
laniem nazw miejscowości i obiektów fizjograficz-
nych oraz numeracją nieruchomości: 
▪ Wydano 36 zawiadomień w sprawie nadania numera-

cji porządkowej nieruchomości. 
 

Z zakresu prowadzenie spraw gospodarki komu-
nalnej i mieszkaniowej: 
▪ uchwalono Wieloletni Program Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Witkowo na 
lata 2007-2011. 

▪ wydano zarządzenie w sprawie ustalenia stawek 
czynszu za komunalne lokale mieszkalne.  

▪ przydzielono 1 lokal mieszkalny, położony w gminnym 
budynku w Witkowie, przy ul. Stary Rynek 3, o po-
wierzchni 34,20 m2, rodzinie figurującej na Gminnej 
liście mieszkaniowej.  

▪ odbyło się 6 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej. 
Na posiedzeniach członkowie Komisji zaopiniowali 20 
wniosków o przydział lokalu mieszkalnego. Po zbada-
niu sytuacji finansowej i mieszkaniowej wnioskodaw-
ców, po spełnieniu wymogów określonych w uchwale 
9 rodzin zostało zakwalifikowanych i wpisanych 
w rejestr potrzeb mieszkaniowych. Dwa wnioski 
zostały zakwalifikowane na gminną listę przydziału 
lokali socjalnych.  

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami: 
 

I. Zbywanie nieruchomości 
▪ W roku 2007r. dokonano zbycia następujących nieru-

chomości komunalnych: 
▪ dokonano sprzedaży nieruchomości stanowiącej 

działkę gruntową niezabudowaną, położoną w Mielży-
nie, o pow. 0,0723ha w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego za kwotę 9.564,80 zł brutto, 

▪ dokonano sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
działkę gruntową niezabudowaną, położoną w Wieko-
wie, o pow. 0,1491ha w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego za kwotę 20.825,40 zł brutto. 

▪ dokonano zbycia praw majątkowych do 16 domków 
letniskowych i hangaru posadowionych na gruncie 
Gminy Witkowo w Ośrodku Wypoczynkowym w Sko-
rzęcinie za łączną kwotę 817.786,98 zł. 

▪ podpisano akty notarialne stanowiące umowy przenie-
sienia własności nieruchomości na: 
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dzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta, 
informacji Dyrektora OKSiR-u o przy-
gotowaniu do sezonu letniego, infor-
macji Komendanta Komisariatu Policji 
o zabezpieczeniu porządku publicznego 
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzę-
cinie oraz sprawozdania z wykonania 
uchwały Nr XVII/169/00 Rady Miejskiej 
dotyczącej zasad zbywania nierucho-
mości gminnych i bonifikat od ceny 
sprzedaży tych nieruchomości.  

Rada Miejska podjęła następujące 
uchwały: 
- uchwałę Nr XV/133/08 dotyczącą 
współdziałania z Powiatem Gnieźnień-
skim, Miastem Gniezno i Gminami 
Powiatu w realizacji zadań z zakresu 

ochrony środowiska (pomoc finansowa 
na likwidację wyrobów budowlanych 
zawierających azbest); 
- uchwałę Nr XV/134/08 dotyczącą 
zmiany Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy; 
- uchwałę Nr XV/135/08 dot. przystą-
pienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenu w Ćwierdzinie; 

- uchwałę Nr XV/136/08 w sprawie 
ustalenia odpłatności za świadczenia 
prowadzonych przez gminę przedszko-
li; 

- uchwałę Nr XV/137/08 dot. zmiany 
uchwały VII/56/07 w sprawie częścio-
wego powierzenia Miastu Gniezno 
zadań własnych Gminy Witkowo 
w zakresie wychowania przedszkolne-
go; 
- uchwałę Nr XV/138/08 zmieniającą 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych; 
- uchwałę Nr XV/139/08 w sprawie 
procedury uchwalania budżetu oraz 
rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących pro-
jektowi budżetu; 
- uchwałę Nr XV/140/08 dokonującą 
zmian w budżecie gminy i miasta na 
2008r.; 

- uchwałę Nr XV/141/08 o przystąpie-
niu Gminy Witkowo do Stowarzyszenia 
„Światowid” w Łubowie (jako członek 
zwyczajny); 
- uchwałę Nr XV/142/08 wyrażającą 
zgodę na oddanie w dzierżawę nieru-
chomości w Skorzęcinie na okres do 
10 lat; 
- uchwałę Nr XV/143/08 w sprawie 
wynagrodzenia Burmistrza Gminy 
i Miasta.  

Kolejna sesja Rady Miejskiej plano-
wana jest na dzień 19 września 
2008r. 

(B.R.M.) 

W dniu 17 czerwca odbyło się 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komi-
sja dokonała kontroli przeprowadzo-
nych przez Gminę przetargów, w tym 
szczegółowej analizie poddano prze-
targ na modernizację dróg i ulic. Po-
nadto kontrolowano działalność 
Uczniowskich Klubów Sportowych 
i magazyn sprzętu sportowego, będą-
cego w dyspozycji Gminnego Klubu 
Sportowego „Vitcovia”. Komisja wysłu-
chała również przedstawionej przez 
p.Mariana Gadzińskiego - Zastępcę 
Burmistrza informacji o realizacji wnio-
sków, zgłoszonych przez Komisję.  

W dniach od 23 do 25 czerwca 
odbyły się przedsesyjne posiedzenia 
Komisji. Głównym ich celem było 
zaopiniowanie tematów planowanych 
do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej, 
planowanej na dzień 30 czerwca br. 
Ponadto Komisja Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Przestrzegania Porządku 
Publicznego zapoznała się z realizacją 

Programu Ochrony Środowiska oraz 
realizacją Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy. 
Wspólnie z Dyrektorem Powiatowego 
Zarządu Dróg Komisja Rolnictwa omó-
wiła sprawy związane ze stanem dróg 
gminnych i powiatowych. Komisja 
Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki 
Społecznej podsumowała działalność 
Gminno-Miejskiego Szkolnego Związku 
Sportowego oraz omówiła sprawę 
środków finansowych na zabezpiecze-

nie zadań UKS w szkołach w I seme-
strze roku szkolnego 2008/2009. 
Analizowano również realizację Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych za 
okres pięciu miesięcy br. Komisja 
Finansów i Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego sprawdziła stan reali-
zacji prac inwestycyjnych. 

W dniu 30 czerwca odbyła się XV 
sesja Rady Miejskiej. Po otwarciu sesji 
i wysłuchaniu hejnału Gminy w wyko-
naniu p. Piotra Lesiaka, p. Krzysztof 
Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta 
oraz p. Marian Walczak - Wiceprze-
wodniczący Rady podziękowali 
p. Piotrowi i jego ojcu p. Kazimierzowi 
za uświetnianie obrad sesyjnych. Do 
podziękowań dołączono upominek. 
Pan Wiceprzewodniczący Rady poinfor-
mował ponadto, że p. Kazimierz Lesiak 
reprezentował Gminę Witkowo w IX 
Przeglądzie Hejnałów Miast Wielkopol-
ski, który odbył się w dniu 18 maja 

w Murowanej Goślinie i zaprezentował 
zebranym dyplom i statuetkę za udział 
w tym Przeglądzie. W dalszej części 
obrad p. Katarzyna Muniak przedstawi-
ła ofertę Punktu Informacyjnego Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego w Gnieźnie, działającego 
w ramach Gnieźnieńskiej Agencji 
Rozwoju Gospodarczego, a p .Ryszard 
Nadowicz omówił sprawy związane 
z obroną cywilną. Rada Miejska wysłu-
chała: informacji o działalności mię-

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

Komisja Rolnictwa omówiła sprawy związane ze stanem dróg gminnych i powiatowych 

Burmistrz Gminy i Miasta oraz Wiceprzewodniczący Rady podziękowali p. Piotrowi Lesiakowi i jego 
ojcu p. Kazimierzowi za uświetnianie obrad sesyjnych 

Rada Miejska wysłuchała: informacji o działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta 



Informacje nt. przygotowania SKR 
i GS do kampanii żniwnej przedstawili 
kolejno: p. Maria Dykszak - Prezes 
Spółdzielni Kółek Rolniczych Rolniczych 
i p. Zenon Mietlicki - przedstawiciel 
Gminnej Spółdzielni „SCH”. Następnie 

ustalono termin dożynek gminnych na 
dzień 24 sierpnia 2008 r. i określono 
wstępny program uroczystości, które 
rozpoczną się mszą św. o godz. 12,00. 

Dokonano również wyboru komisji 
konkursowej w konkursie wieńcy 
żniwnych w następującym składzie: 

Maria Dykszak - Przewodnicząca 
i członkowie: Barbara Nowaczyk, 
Grażyna Pilaczyńska, Iwona Nadowicz-
Mróz, Ksiądz Proboszcz Stanisław Goc, 
Jadwiga Walerczyk, Ewa Wiatrowska, 
Janusz Tomczak. 

Pan Krzysztof Szkudlarek - Bur-
mistrz Gminy i Miasta poinformował 
zebranych, że w związku z długotrwałą 
suszą, powołana przez Wojewodę 

Gminna Komisja podejmie czynności 
zmierzające do oszacowania szkód 
spowodowanych tymi niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi w gospo-
darstwach rolnych. Sołtysi otrzymali na 
ten temat kurendy. 

Pan Burmistrz Gminy i Miasta omó-
wił inwestycje, które będą realizowane 
w br. Posiedzenie było też okazją do 
zgłaszania wniosków dotyczących 
głównie poprawy bezpieczeństwa na 
drogach. 
 

(B.R.M.) 

Przygotowania do kampanii żniwnej 

Swoje wyroby zaprezentowali jak 
zawsze okoliczni wystawcy, oferujący 
oryginalne i smaczne produkty w tym 
m.in. sery, jogurty, mleko kozie oraz 
krowie, maślankę, jajka, pyszny sma-
lec, a także wędliny, wędzone ryby, 
chleb żytni, miody, ciasta i drożdżówki. 
Oprócz wyrobów spożywczych można 

Targ Wiejski w Dziekanowicach 
Dnia 14 czerwca 2008 r. na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy w Dziekanowicach odbył się już po raz trzeci w tegorocznej 
edycji Targ Wiejski Produktu Lokalnego i Tradycyjnego. 

było zakupić także wspaniałe rękodzie-
ła m.in. haftowane ozdoby i serwetki 
oraz torby i koszulki, dużym zaintere-
sowanie cieszyły się wyroby z masy 
solnej oraz sznurka, a także szczotki 
z włosia końskiego i gliniane garnki. 
W ofercie sprzedaży znalazły się także 
krzewy, drzewka ozdobne oraz kwiaty, 
świeczki i pamiątki. Odwiedzającym 
Targ oraz wystawcom czas umilały 

piosenki śpiewane przez młodzież 
z gimnazjum w Łubowie. Dużą atrakcją 
okazały się również młode kózki, które 
wzbudziły największe zainteresowanie 
wśród najmłodszych. 

Serdecznie wszystkich zapra-
szamy na kolejny Targ Wiejski.  
 

Monika Gramza 

W dniu 4 lipca 2008 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnic-
twa Rady Miejskiej, Sołtysów, Prezesów Kółek Rolniczych i działaczy 
Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Głównym 
tematem posiedzenia było omówienie przygotowań do kampanii żniw-
nej oraz spraw związanych z organizacją dożynek gminnych.  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, 
poz. 2008 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości informację o punk-
tach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie 
Miasta i Gminy Witkowo: 
 
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie  

ul. Wrzesińska 14,  62-230 Witkowo 
Punkt Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 
ul. Nowa 7, 62-230 Witkowo. 

 
2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Witkowie 

ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo 
Punkt Zbierania - sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
Sklep RTV i AGD, ul. Poznańska 1, 62-230 Witkowo. 

 
3. Apteka mgr Krystyna Klebańska 

ul. Poznańska 18, 62-230 Witkowo 
Punkt Zbierania - sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
Apteka, ul. Poznańska 18, 62-230 Witkowo. 

Ogłoszenie 
o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
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W miesiącu lipcu 2008r. 
 

dyżury pełnić będzie Przewodniczący Rady Miejskiej,  

w każdy poniedziałek od godz. 14,00 do godz.15,00 

w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 23. 

KOMUNIKATKOMUNIKAT  
zbiórka sprzętuzbiórka sprzętu  

Elektrycznego i ElektronicznegoElektrycznego i Elektronicznego  
 

Dnia 19 lipca 2008r. (sobota) na terenie miasta Wit-
kowo odbędzie się  zbiórka zużytego sprzętu elektro-
nicznego i elektrycznego:  
 

▪ Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, 
▪ Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, 
▪ Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, 
▪ Sprzęt audiowizualny, 
▪ Sprzęt oświetleniowy z wyłączeniem żarówek, 
▪ Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogaba-

rytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych. 
 

Zużyty sprzęt mieszkańcy gminy mogą oddawać  nieodpłatnie w 
wyznaczonych punktach. Sprzęt odbierany będzie przez firmę Elek-
tro Recykling  oznakowanym samochodem.  

w godz. od  900  do  1015     
na parkingu przy ul. Jasnej (przy Przedszkolu)   

w godz. od 1030 do 1145     
na placu przy ul. Kosynierów Mił.  (po byłym POM) 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy 
i Miasta 

przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie 
w dniu 10.07.2008r.  

WYWIESZONY  ZOSTAŁ  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI, 
POŁOŻONYCH  W  WITKOWIE PRZEZNACZONYCH  DO  
WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.  

Przedmiotem przetargu jest lokal 
użytkowy, położony w budynku gmin-
nym przy ul. Poznańskiej 16 w Witko-
wie, na działce oznaczonej geodezyjnie 
nr 936, o pow. 0,0359 ha, zapisanej 
w KW 20196. 

Nieruchomość nie jest objęta 
planem zagospodarowania prze-
strzennego, w ewidencji gruntów 
stanowi teren oznaczony symbo-
lem Br- zabudowane tereny rolne.  
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Witkowo nieruchomość stanowi 
teren zainwestowany. 

Lokal położony jest na parterze, o 
łącznej powierzchni użytkowej 72,10 
m2, w centrum Witkowa, przy głównej 
ulicy handlowej.  
Okres dzierżawy: 3 lata 
Wywoławczy czynsz miesięczny 
wynosi 1.150,00zł netto. 
Wadium wynosi: 1.150,00 zł 
Do wylicytowanego czynszu zostanie 
doliczony podatek VAT 22% 
Przetarg odbędzie się 17 lipca 
2008r. o godz. 1200  w siedzibie 
urzędu Gminy i Miasta w Witko-
wie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 
w sali nr 1. 
 
Warunkiem udziału w przetargu jest 
wpłata wadium na konto Gminy Witko-
wo.  
 

Przed przystąpieniem do przetargu 
każdy z uczestników przetargu zobo-
wiązany jest do złożenia oświadczenia, 
że zapoznał się ze stanem technicznym 
lokalu, oraz z regulaminem przetargu 
i dzierżawy oraz przyjmuje podane 
w nim warunki bez zastrzeżeń; (druk 
oświadczenia można pobrać w siedzi-
bie urzędu, pok. nr 15) 
  

Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który wygrał, zaliczone 
zostanie na poczet czynszu dzierżaw-
nego. Pozostałe wadia zostaną zwróco-
ne niezwłocznie po zakończeniu prze-
targu, najpóźniej w ciągu 3 dni od 
zakończenia przetargu. 
 
1. Wadium należy wpłacać gotówką 

w kasie znajdującej się w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Witkowie lub przele-
wem na konto Urzędu w GBW Konin 
(BS Witkowo) nr 43 8538 0002 0000 
0677 2000 0008 w terminie do dnia 
14 lipca 2008r.  

2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli 
zrealizowane przelewem wpłynęło 
w wyznaczonym terminie na rachunek 
Gminy Witkowo. 

3. Z dodatkowymi warunkami przetargu 
i dzierżawy można zapoznać się 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, 
ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, 
tel. (061) 47-78-194, w godzinach od 
800 do 1530 

4. Zainteresowani mogą zapoznać się 
z przedmiotem dzierżawy po uprzed-
nim uzgodnieniu terminu. 

 

Witkowo 2008-06-30 
DODATKOWE WARUNKI PRZETARGU 

I DZIERŻAWY 
 
I. Ustala się dodatkowe warunki  

przetargu 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest wpłacenie wadium. 

2. Wadium zostaje zaliczone na poczet 
czynszu dzierżawnego. 

3. W przypadku nie przystąpienia do 
zawarcia umowy w ciągu 14 dni 

4. od zamknięcia przetargu, gmina może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wa-
dium nie podlega zwrotowi. 

5. Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden 
z uczestników zaoferował co najmniej 
jedno postąpienie powyżej czynszu 
wywoławczego. 

6. O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy, z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 

 
II. Ustala się następujące istotne 

warunki umowy dzierżawy: 
 

1.  Czynsz miesięczny płatny do końca 
każdego miesiąca.  

2. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
zastrzega sobie prawo do corocznej 
waloryzacji czynszu zgodnie ze wskaź-
nikiem inflacji.  

3. Naruszenie obowiązku regulowania 
należnego czynszu może stanowić 
podstawę do rozwiązania umowy. 

4. Dzierżawca jest zobowiązany do pono-
szenia nakładów w celu utrzymania 
obiektów w należytym, niepogorszo-
nym stanie. 

5. Ulepszenia nie stanowiące nakładów 
koniecznych, w szczególności ulepsze-
nia podwyższające standard mogą być 
dokonane tylko za zgodą Gminy, a ich 
ewentualne rozliczenie będzie podle-
gać odrębnym porozumieniom. 

6. Dzierżawca jest zobowiązany do pono-
szenie wszelkich obciążeń związanych 
z przedmiotem dzierżawy - podatku od 
nieruchomości oraz innych obciążeń 
związanych z jego posiadaniem, 
a także ewentualnych kosztów ubez-
pieczenia obowiązkowego. 

7. Dostawa wody, prądu i odprowadzanie 
ścieków następuje na podstawie od-
rębnych umów zawartych z dostawca-
mi. 

8. Lokal nie posiada ogrzewania. Ogrze-
wanie dzierżawca zapewnia we wła-
snym zakresie. 

9. Wszelkich formalności związanych 
z rozpoczęciem i prowadzeniem dzia-
łalności w dzierżawionym lokalu dopeł-
ni dzierżawca. 

10.Dzierżawca nie może oddać przedmio-
tu dzierżawy osobie trzeciej do korzy-
stania, jak również przelewać praw 
z umowy bez zgody na piśmie wydzier-
żawiającego.  

KOMUNIKAT 
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg ustny 

nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej lokal 
użytkowy położony przy ul. Poznańskiej 16 w Witkowie. 

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie   
lipiec 2008r.lipiec 2008r.  
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