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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie międzysesyjnym od 27 września do 20 listopada 2008 r.
▪ zorganizowałem spotkanie Zarządu Stowarzyszenia

▪ uczestniczono w spotkaniu dotyczącym opracowa-

nalikami i przepompownią ścieków w Witkowie

Dzierżawców OW w Skorzęcinie z Prezydium Rady

nia Lokalnej Strategii Rozwoju Programu Leader na

w obrębie ulic: Brzozowa, Akacjowa, Jesionowa,

Miejskiej oraz z Przewodniczącymi Komisji Rady

lata 2008-2015, którego organizatorem było Sto-

Modrzewiowa, Kosynierów Miłosławskich i Powidz-

Miejskiej w Witkowie. Podczas spotkania omówiono

warzyszenie „Światowid” z Łubowa, a które odbyło

najpilniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem

się w dniu 2 października w Witkowie.

ka.
▪ uczestniczono

w

uroczystym

koncercie

Chóru

OW w Skorzęcinie m.in. poruszony został tematem

Śpiewaczego „My Młodzi” z okazji 5 - lecia istnienia

bezpieczeństwa,

zespołu.

rozliczeń

energii

elektrycznej,

dzierżawy na okres 10 lat, miejsc postoju samochodów, dalszej rozbudowy monitoringu.
▪ uczestniczono w konwencie dotyczącym Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu
Gniezno przygotowania i wykonania zadania pn.
„System unieszkodliwiania odpadów komunalnych
dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.
Celem tego spotkania było podjęcie uchwały dotyczącej wysokości wpłat w odniesieniu do 1 mieszkańca gminy na rok 2009, dla gmin objętych Porozumieniem Międzygminnym. Uchwalono, że stawka

▪ podpisałem

umowę

z

Wielkopolskim

Bankiem

wpłaty na jednego mieszkańca gminy w roku 2009

Żywności na dostarczenie ok. 50 ton żywności,

wynosić będzie 5 zł.

w postaci: mąki, mleka, kaszy, cukru, makaronu,

▪ uczestniczono w konferencji dotyczącej biopaliw

sera żółtego, dżemu i płatków kukurydzianych. Od

i innych odnawialnych źródeł energii. Konferencja

17 listopada przy współpracy ze Stowarzyszeniem

odbyła się w Gnieźnie, a organizatorem spotkania

Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Witkowie

był Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfi-

oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-

kacji Rolnictwa w Poznaniu, Starostwo Powiatowe

łecznej

w

magazynach

Gminnej

Spółdzielni

w Gnieźnie, przy wsparciu Wielkopolskiego Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu.
▪ uczestniczyłem

w

Zgromadzeniach

Wspólników

zwołane przez Zarząd Spółki Oświetlenie Uliczne
i Drogowe w Kaliszu.
▪ zorganizowałem robocze spotkanie z radnymi,

▪ uczestniczyłem w otwarciu nowej strażnicy oraz

w czasie którego między innymi ustalono lokalizację

nadaniu sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.
▪ dokonano analizy zgłoszonych przez Sołectwa
i Zarządy Osiedli propozycji zadań inwestycyjnych
oraz w oparciu o wykonanie budżetu w bieżącym
roku wydałem zarządzenie w sprawie ustalenia
„Samopomoc Chłopska” w Witkowie wydawana
była

żywność

dla

najbardziej

potrzebujących

projektu budżetu Gminy i Miasta na 2009 r.
▪ zorganizowano Gminne Obchody Święta Niepodle-

mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo. W tym

głości - 11 listopada. Odprawiona została Msza

miejscu pragnę podziękować Prezesowi GS”SCH”

św., przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich

panu Kazimierzowi Zamiar za udostępnienie magazynów, Prezesowi Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Witkowie Panu Ludwikowi
Rajzel oraz Kierownikowi MGOPS w Witkowie Pani
kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje

Elżbiecie Jagielskiej za sprawne zorganizowanie

Boisko-Orlik 2012”, ponadto poruszono temat pro-

wydawania żywności.

jektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego OW

w Skorzęcinie, projektu Planu Zagospodarowania

▪ Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

Przestrzennego rejonu ulicy Kosynierów Miłosław-

wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na mój

skich w Witkowie i Strzyżewa Witkowskiego oraz

wniosek umorzył kwotę 79.750,00 zł, to jest 25%

obrębu ulic: Dworcowa, Nowa, Północna, Powidzka

zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia

i Kwiatowa.

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykac.d. str. 4

c.d. ze str. 3

▪ uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Dnia Seniora.

▪ uczestniczono w uroczystościach z okazji Dnia

odbyło się spotkanie patriotyczne z udziałem Kom-

Organizatorem spotkania był Polski Związek Eme-

Edukacji Narodowej w witkowskim gimnazjum,

panii Honorowej, pocztów sztandarowych, delegacji

rytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie,

z zakładów pracy i organizacji społecznych. Część

Rejonowego w Witkowie.

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Witkowie oraz

artystyczną przedstawili uczniowie z Gimnazjum im.

w pasowaniu na uczniów klas I Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie.

Z zakresu obrotu nieruchomościami:
Adama Borysa w Witkowie. Następnie była możliwość obejrzenia w Sali Historii wystawy pt.: „Poszli,
choć im nikt nie kazał” w 90 rocznicę wybuchu

▪ do końca br. zostanie podpisany akty notarialny
sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego,
położonego w Skorzęcinie, na działce nr 108/1,
o pow. 0,1330 ha na rzecz uprawnionego najemcy.
▪ zawarto 53 umowy dzierżawy na grunty wykorzystywane rolniczo i grunty pod garażami.
▪ na dzień 19 grudnia 2008r. ogłoszono przetarg
ustny nieograniczony na dzierżawę:
▫ części działki gruntowej wykorzystywanej rolniczo oznaczonej geodezyjnie nr 81, o pow. 1,38
ha, położonej w Maleninie.
▫ części działki gruntowej, wykorzystywanej rolniczo, oznaczonej geodezyjnie nr 73/5, o pow.
0,2800 ha, położonej w Ćwierdzinie.
▪ sporządzono informację o stanie mienia komunal-

Rewolucji Witkowskiej oraz wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, a w witkowskiej sali OSP wysłuchania koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu
Chóru Śpiewaczego „My Młodzi”.

▪ z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla szczególnie
wyróżniających się

nauczycieli zorganizowałem

spotkanie, w czasie którego wręczyłem nagrody
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. W tym roku
nagrody otrzymali: Pani Beata Bil-Gurzęda z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, Pan Zdzisław

Bosacki

Dyrektor

Szkoły

Podstawowej

w Gorzykowie, Panie: Teresa Szczerba i Jolanta
Chyba z Gimnazjum w Witkowie, Pani Anna Zdanowska i Pan Czesław Nowaczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie, Pani Małgorzata Napierała
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Witkowie oraz
Panie: Danuta Goch i Barbara Zamiara z Przedszkola Miejskiego we Witkowie.

nego gminy Witkowo na dzień 30.09.2008r. stanowiącej załącznik do projektu budżetu na 2009 rok.
Ze spraw dot. oświaty:
▪ byliśmy współorganizatorem Rejonowej narady
kuratoryjnej z dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Niechanowo,
Trzemeszno, Łubowo i Witkowo. Tematem narady
była organizacja roku szkolnego 2008/2009.

▪ przyjęto 312 wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnej w formie stypendium szkolnego.
▪ wydano 17 decyzji przyznających dofinansowanie
kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

▪ brałem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin

▪ podpisano 2 umowy dotyczące zwrotu kosztów

Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz w Zgroma-

dojazdu do szkół specjalnych.

dzeniu Wspólników GARG-u.

▪ złożono wniosek do PFRON o przyznanie Gminie

▪ przygotowano i wysłano 107 projektów opinii Woje-

środków finansowych na realizację obszaru A

wody Wielkopolskiego w sprawie udzielenia kredytu

programu „Uczeń na wsi”.

na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym
▪ uczestniczyłem w uroczystych obchodach 80-lecia

w związku z klęską suszy.
▪ wspólnie z Powiatowym Lekarzem

Weterynarii

w Gnieźnie ustalono pełnienie dyżurów w każdy
poniedziałek od godz. 8

00

do 9

00

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.

▪ zorganizowano

spotkanie

z

dyrektorami szkół

i przedszkoli, na którym omówiono bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych.

przez Powiatowego

Lekarza Weterynarii, celem wypisywania świadectw
zdrowia z tzw. czerwonym paskiem dla świń kierowanych do rzeźni w związku ze zwalczaniem choroby Aujeszkyego.
▪ odbyto spotkanie z Przewodniczącymi Komisji Rady
Miejskiej w Witkowie w celu omówienia tematów
sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy.
▪ wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
▪ zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski
zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych Komisji
Rady Miejskiej.

c.d. str. 5

c.d. ze str. 4

w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Racocie,

uczestniczy sekcja szachowa „Jurand oraz wpiso-

Ze spraw dotyczących Ochrony Środowiska:

natomiast reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2

wego do rozgrywek I Ligi piłki siatkowej mężczyzn

▪ rozpatrzono wniosek z terenu miasta Witkowo

w Witkowie w tych samych zawodach zajęła II

powiatu gnieźnieńskiego, w której uczestniczy

o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających

miejsce. Z tej okazji zorganizowałem spotkanie

zespół UKS „Błysk” - reprezentujący Gminę Witko-

azbest (ogółem wpłynęły 2 wnioski).

z uczniami wchodzącymi w skład zwycięskich

▪ w dniu 27.10.2008r. złożono wniosek do Urzędu

sztafet reprezentujących Gimnazjum im. Adama

wo.
▪ dofinansowano zawody strzeleckie służb munduro-

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w

wych, urzędów, podmiotów gospodarczych, zorga-

Poznaniu o przyznanie środków z Funduszu Ochro-

nizowane przez LOK powiatu gnieźnieńskiego,

ny Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych

które odbyły się w dniu 14 listopada na strzelnicy

do gruntów rolnych. Wykonanie planowanych za-

w Powidzu.

dań rekultywacyjnych planuje się na II półrocze
2009r.

Z zakresu inwestycji:

Dofinansowanie dotyczy dróg w miejscowościach:

Przeprowadzono przetargi nieograniczone i tak:

▫ Chłądowo o dł. 1030mb.

▪ przetarg na zagospodarowanie terenu Parku Miej-

▫ Dębina - Strzyżewo Witkowskie o dł. 740 mb.

skiego, przy ul. Park Kościuszki i Stary Rynek

Budowa tych dróg w ramach rekultywacji pozwoli

w Witkowie, wybrano ofertę Zakładu Usługowo-

na polepszenie ich standardu i ułatwi prace rolni-

Handlowego

kom przy uprawie i zbiorze plonów rolnych.
▪ przygotowano akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez firmę „ELEKTRO

Borysa i Szkołę Podstawową Nr 2 im. por. Mieczy-

RECYKLING” z Nowego Tomyśla. Zużyty sprzęt

sława Kalinowskiego w Witkowie. W nagrodę dla

mieszkańcy gminy mogli oddać bezpłatnie do ozna-

tych uczniów sfinansowano wyjazd na basen do

kowanego samochodu. Zbiórka odbędzie się 22
listopada 2008r. (sobota) w godz. 9.00-10.15 na

Zieleni

„WIOSNA”

za

cenę

248.623,47zł.

Swarzędza.
▪ dofinansowano m.in.: III Jesienny turniej piłki

parkingu przy ul. Jasnej i w godz. 10.30-11.45 na

nożnej szkół

placu przy ul. Kosynierów Miłosławskich.

w Gorzykowie, V Integracyjny Turniej klas pierw-

podstawowych, który odbył się

szych Gimnazjów w piłce nożnej halowej pięcioosoZ zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

bowej oraz V rekreacyjny turniej piłki siatkowej

mów Alkoholowych:

drużyn mieszanych szkół gimnazjalnych.

▪ dofinansowano wyjazd 4 osób z terenu Gminy
Witkowo na XXII Ogólnopolski Jesienny Rajd Abstynencki „Klonowy Liść 2008”.
▪ sfinansowano spotkanie autorskie z pisarzem poruszającym w swych książkach temat uzależnień.
Spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas
gimnazjalnych,

a zorganizowane zostało przez

Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Witkowo.

W ramach współpracy samorządu gminnego
z organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie gminy i miasta dofinansowano
między innymi:
▪ powiatowy konkurs recytatorski wierszy i pieśni
o tematyce patriotycznej, który odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie.

▪ przetarg na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych, wybrano ofertę SKR Witkowo.
▪ przetarg na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w Witkowie, w ul. Strzałkowska,
Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrze▪ sfinansowano wyjazd trzech nauczycieli z gimna-

▪ Rejonowy Turniej Rodzin „Sprawnych Inaczej”,

zjów na szkolenie pod nazwą „Nauczyciel - lider

który odbył się w witkowskiej hali sportowej, zor-

profilaktyki FAS”.

ganizowany przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.

Z imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych:

sińska, Ogrodowa gm. Witkowo. Wybrano ofertę
przedsiębiorstwa Roboty Ziemne i Instalacyjne
Jakubowscy, Drzewce za cenę 1.913.946,57zł.
Inwestycje zakończone i w trakcie realizacji:
▪ zakończono modernizację ul. Słowiańskiej i części

▪ uczniowie z Gimnazjum w Witkowie, (dziewczęta po

ul. Młyńskiej w Witkowie. Wykonawcą było Przed-

raz trzeci z rzędu, a chłopcy po raz drugi) wygrali

siębiorstwo Drogowo-Budowlane ze Starczanowa.

zawody na szczeblu województwa wielkopolskiego

▪ wyjazd na zawody sportowe młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjów do Poznania i Turku.
▪ dokonano wpisowego do rozgrywek III Ligi Województwa Wielkopolskiego w szachach, w której

c.d.
c.d. ze
ze str.
str. 3
4

▪ zakończono budowę sanitariatu wolnostojącego,

▪ zakończono budowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta w ul. Gnieźnieńska, Lotnicza, Osiedlowa,

ogólnodostępnego w Witkowie. Wykonawcą było
przedsiębiorstwo „WITBUD” z Goliny.

Piękna, Pogodna, Radosna, Piastowska, Słowiańska,
przy

ul.

Poznańskiej,

Park

Strzałkowa.
▪ dobiega końca budowa garażu z pomieszczeniami
gospodarczymi w Skorzęcinie. Wykonawcą jest

Czerniejewska, Piwna, Braci Łukowskich, Ogródek
Jordanowski

wie. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo Anbud ze

przedsiębiorstwo „Anbud” ze Strzałkowa.

przy

▪ trwa modernizacja dróg i ulic na terenie miasta

ul. Słowackiego oraz w Kołaczkowie. Wykonawcą

i gminy Witkowo. Wykonawcą jest Przedsiębior-

było przedsiębiorstwo ENERGO-TELE z Gniezna.

stwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „STAWOJ
PLUS” z Cielimowa. Wykonano następujące drogi
wiejskie Małachowo Złych Miejsc, Folwark i Skorzęcin Rybakówka oraz w Witkowie ulice: Lotniczą,
Osiedlową, Piwną, Słowiańską, Wschodnią i Zachodnią. Do modernizacji pozostała ulica: Kosynierów Miłosławskich.
Inne ważniejsze prace i dostawy:
▪ zakończono prace remontowe w budynku Urzędu

▪ zlecono zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta

Gminy w Witkowie. Wykonawcą było przedsiębior-

Witkowo. Wykonawcą jest Zakład Gospodarki

stwo „Anbud” ze Strzałkowa.

Komunalnej w Witkowie
▪ Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na

ul. Gnieźnieńska

zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń budynku pokoszarowego na mieszkania socjalne w Ruchocinku. Wykonawcą jest firma DOR-BUD z Gniezna.
▪ Zlecono sprzedaż, dostawę i montaż sześciu wiat
przystankowych. Dostawcą jest BUDOTECHNIKA
Sp. z o.o. z Pilchowic.
▪ Zlecono sprzedaż, dostawę i montaż mebli biurowych

w

czterech

pomieszczeniach

biurowych

w budynku Urzędu Gminy i Miasta Witkowo. Dostawcą było MTD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul. Lotnicza

S.C. z Gniezna.
▪ zakończono budowę chodnika przy ul. Szkolnej.
Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej

Z zakresu planowania i zagospodarowania

z Witkowa.

przestrzennego:
▪ Trwa procedura zmiany studium uwarunkowań
i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

Gminy Witkowo, obejmująca obszar całej gminy tj.
18.440 ha. W chwili obecnej projekt znajduje się
na etapie opiniowania i uzgadniania.

ul. Czerniejewska

▪ trwa remont trybun Stadionu Miejskiego w Witko▪ Trwa procedura opracowania miejscowych planów
zagospodarowania

przestrzennego

terenów

w miejscowościach:
▫ Witkowo,

obejmujące

obszar

ok.

25

ha,

z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe,
▫ Ćwierdzin, z przeznaczeniem pod drogę dojazul. Braci Łukowskich

dową do terenów eksploatacji kruszywa.
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowych:
▪ W ramach „Narodowego Programu Przebudowy
Dróg
o

Lokalnych

dofinansowanie

2008-2011”

złożono

przebudowy

drogi

wniosek
gminnej

w Chłądowie. Całkowity koszt inwestycji to kwota
680,00 tys. zł. Kwota dofinansowania stanowi 50%
kosztów

kwalifikowanych

zadania.

Planowany

termin realizacji tego przedsięwzięcia to rok 2009.
Park Jordanowski

Krzysztof Szkudlarek

Dzień Patrona w Gimnazjum im. Adama Borysa
Jak co roku, w listopadzie, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona. Uroczystość odbyła się 24 listopada.

Gośćmi naszej uroczystości byli:
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowa Krzysztof Szkudlarek, zastępca Burmistrza - Marian Gadziński, Wizytator
Kuratorium Oświaty - Sława Mrożek,
ks. Stanisław Goc - proboszcz parafii p/
w św. Mikołaja, p. Edward Szczerba,
p. Hubert Borys, pp. Mikołajewscy
i członkowie Rady Rodziców. Przybyłych powitał Dyrektor Szkoły.

Tak uroczyste wydarzenie stało się
okazją do wręczenia statuetki
„Przyjaciel szkoły”, którą zostali uhonorowani: ks. proboszcz St. Goc oraz
p. Edward Szczerba .Aktu wręczenia
dokonał Dyrektor szkoły - Marian
Łukowski.
Podczas apelu zostały także wręczone Stypendia Naukowe Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowa tym uczniom,

którzy uzyskali najwyższe średnie ocen
w II półroczu r. sz. 2007/2008.
Stypendia otrzymali: Małgorzata
Janicka, Aleksandra Sych, Tomasz
Makowski. Klaudia Mikołajczewska,
Marcin Zamiar, Joanna Pustelnik, Sara
Kmieciak, Kinga Robaszkiewicz, Zuzanna Świniarska, Patryk Ziółkowski, Anna
Olszewska, Dawid Borys. Słowa uznania zostały skierowane w stronę
uczniów i ich rodziców, którzy zostali
na tę uroczystość zaproszeni. Rodzicom gratulowali Burmistrz i Dyrektor.
Poloniści i bibliotekarz wręczyli także

nagrody tym uczniom, którzy zwyciężyli w konkursach organizowanych
w ramach Dni Kultury Języka Polskiego.
Po części oficjalnej uczniowie Gimnazjum im. Adama Borysa przedstawili
widowisko p.t. „Serca na barykadzie”
oparte o teksty literackie i piosenki
z czasów Powstania Warszawskiego.
Pojawiły się w nim nawiązania do
postaci naszego Patrona oraz ludzi
jego pokolenia.
J. Chyba

„Integracja na sportowo i świątecznie”
W ramach cyklu spartakiad „Integracja na sportowo i świątecznie” 08 grudnia 2008 roku w godz. 16.00-19.00 w Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie odbyła się impreza świąteczna.

W zabawie świątecznej uczestniczyły
dzieci wraz z rodzicami z rodzin o niskim
statusie materialnym z gminy Witkowo,
korzystający z Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Witkowie.
Organizatorem
Gwiazdki
byli:
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
w Poznaniu,
Ministerstwo
Sportu
i Turystyki w Warszawie, Urząd Gminy
i Miasta w Witkowie, Klub Pracy
w Witkowie, Gimnazjum w Witkowie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w
Witkowie.
Spartakiada
„Integracja na sportowo i świątecznie”
współfinansowana była ze środków:
Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie oraz sponsorów indywidualnych.

Celem imprezy było: popularyzacja
sportowych imprez integracyjnych, wyrabianie nawyku do aktywnego wypoczynku
rodzin, szczególnie dzieci i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych
patologiami, współdziałanie samorządu
gminnego, organizacji pozarządowych
i placówek oświatowych w organizacji
imprez sportowych dla środowisk lokalnych, pielęgnowanie, rozwijanie i przekazywanie tradycji bożonarodzeniowych,
stworzenie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
Wśród zaproszonych gości na spartakiadę przybyli: Tadeusz Tomaszewski Poseł na Sejm RP, Prezes Stowarzyszenia
Młodych Wielkopolan, Telesfor Gościniak - Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie, Tadeusz Wiszowaty - Komendant Wielkopolskiej
Wojewódzkiej
Komendy
OHP
w Poznaniu, Sylwia Olszak - Dyrektor

numerków
i
tak:
Liliana
Białas
(Gorzykowo) wygrała rower ufundowany
przez p. Łukasza Owczarka Sklep wielobranżowy „Blue Car” w Witkowie, Karolina
Stawowa (Witkowo) wygrała sanki ufundowane przez Zakład Poprawczy w Witkowie, Kajetan Jasiak (Ćwierdzin) wygrał
sanki ufundowane przez Zakład Poprawczy w Witkowie, Alicja Josiak (Wiekowo)
wygrała paczkę za słodyczami ufundowaną przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Natalia Stelmaszyk (Małachowo
Szemb.) wygrała paczkę za słodyczami
ufundowaną przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.
W drugiej części dzieci rywalizowały
między sobą w następujących konkurencjach sportowo - rekreacyjnych: rzut
piłką do kosza: dziewczyny: I m. Paulina Dziubak (Małachowo Wierzb.), II

ników w świąteczny nastrój.
Punktem kulminacyjnym imprezy było
rozdanie paczek przez gwiazdorów i tego
właśnie najbardziej nie mogły się doczekać dzieci. 150 dzieci, z rodzin korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie dostało
paczki ze słodyczami ufundowane przez
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan oraz
sponsorów.
Podczas spartakiady organizatorzy
zapewnili uczestnikom, oprócz paczek,
opiekę medyczną (p. Grażyna Jakubowska), oprawę muzyczną wraz z występami
i częścią artystyczną, zawody sportowe
oraz świetną zabawę.
Imprezę prowadziły: Arleta Bekas
i Joanna Adamczewska przy współpracy
grona nauczycieli z tutejszego Gimnazjum
i młodzieży.

m. - Ewelina Białas (Gorzykowo), III m. Katarzyna Plucińska (Ruchocinek), chłopcy: I m. - Miłosz Kasprzyk (Witkowo) II
m. - Michał Zamiara (Witkowo) III m. Dawid Przybylski (Witkowo),
rzut woreczkami do celu: dziewczyny: I m. - Paulina Przybylska
(Witkowo), II m. - Marlena Cieślińska
(Wiekowo), III m. - Paulina Dziubak
(Małachowo Wierzb.), chłopcy: I m. Sebastian Przybyliński (Ruchocinek), II m.
- Michał Nijak (Gorzykowo), III m. Miłosz Kasprzyk (Witkowo),
podbijanie piłeczki tenisowej:
dziewczyny: I m. - Weronika Przybylińska (Ruchocinek), II m. - Ewelina Jankowska (Witkowo), III m. - Magdalena Wiśniewska (Skorzęcin), chłopcy: I m. Tobiasz Miechowicz (Jaworowo), II m. Dawid Marwitz (Witkowo), III m. - Filip
Majchrzak (Mąkownica),
skakanka: dziewczyny: I m. Monika Zamiara (Witkowo), II m. - Klaudia Kołodziejczak (Witkowo), III m. Anna Stondzik (Chłądowo), chłopcy: I m.
- Jarosław Stefankiewicz (Ruchocinek), II
m. - Filip Majchrzak (Mąkownica), III m. Artur Święcicki (Mąkownica). Także dla
rodziców odbyła się konkurencja niespodzianka:
rzut lotką: I m. - Maria Majchrzak
(Mąkownica), II m. - Anna Pniewska
(Ruchocinek), III m. - Wiesława Bosak
(Sokołowo).
Uczestnicy konkurencji sportowych za
zajęcie od I do III miejsca otrzymali
pamiątkowe medale. Jednak nie tylko
dzieci i rodzice dobrze się bawiły, także
zaproszeni goście wzięli udział w konkurencji. Musieli dobrać sobie „wspólników”
i jadąc na hulajnodze rozwiesić bombki na
choince. Melodia kolęd, a także przystrojona sala wprowadziły wszystkich uczest-

Uczestnicy spartakiady „Integracja na
sportowo i świątecznie” byli bardzo zadowoleni z możliwości wzięcia udziału w
imprezie świątecznej, która mogła się
odbyć dzięki organizatorom oraz życzliwym sponsorom, którzy otworzyli
swoje serca, by móc razem z nami oglądać uśmiech na dziecięcych twarzach:
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie: wsparcie finansowe, Gimnazjum im Adama
Borysa w Witkowie: bezpłatny wynajem
sali gimnastycznej, Bank Spółdzielczy
w Witkowie: słodycze, Firma „PRI REAL BUD” w Witkowie: wsparcie finansowe,
Firma „Sobieski Trade” Sp. z z. o.
w Kołaczkowie:
wsparcie
finansowe,
Market EKO w Witkowie: słodycze i upominki, POLOmarket w Witkowie: upominki, Marian Szcześniak TUW Concordia
Polska -oddział Witkowo - słodycze, Firma
Usługowo-Handlowa Andrzej Adamczewski w Witkowie: słodycze, Łukasz Owczarek Sklep wielobranżowy „Blue Car”
w Witkowie - rower, Zakład Poprawczy
w Witkowie - sanki, Janusz Mroziński
Autobusowe Usługi Przewozowe „JAH”
w Mielżynie - przewóz dzieci z Grzybowa
na część artystyczną, osoby prywatne
(sympatycy SMW): słodycze.
Podziękowania należą się również
dzieciom i opiekunom z Zespołu Szkół
Społecznych w Grzybowie, na czele
z Panią Dyrektor Mariolą Zalepą, którzy
przygotowali i przedstawili piękny występ
na naszej imprezie świątecznej. Osobne
podziękowania należą się również Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP
w Poznaniu i p. Tadeuszowi Wiszowatemu
Komendantowi WWK OHP za wieloletnią
i bardzo owocną współpracę.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
w Poznaniu, Marian Łukowski - Dyrektor Gimnazjum w Witkowie, Czesław
Skrzypski - Przewodniczący Koła SLD
w Witkowie, Ewa Wiatrowska - sołtys
Małachowa Kępego, Krystyna i Zenon
Mietliccy - sołtys Małachowa Złych
Miejsc wraz z żoną, Krzysztof Bykowski - sołtys Jaworowa, Zenona i Henryk
Szymański - sołtys Ruchocinka wraz
z żoną, Ireneusz Kwapich - sołtys
Kołaczkowa, Gertruda Polak - sympatyk
Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan
wraz z mężem, Łucja Mikołajewska sympatyk Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan oraz przedstawiciele mediów.

Impreza świąteczna składała się
z części kulturalnej, w trakcie której odbył
się występ dzieci z Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie. Dzieci przyjechały
wraz z opiekunami: Panią Mariolą Zalepą
- Dyrektor ZSS w Grzybowie odpowiedzialną za układy taneczne i Panią Moniką
Kruk. Przy Zespole Szkół Społecznych
w Grzybowie działają trzy zespoły: Zespół
„Metrum” (dzieci z Gimnazjum), Zespół
„Rytm” (IV-VI SP i I G), Zespół „Blue
Stars” (I-V SP). I wszystkie zespoły
wystąpiły na imprezie świątecznej. Oprócz
układów tanecznych w trakcie części
artystycznej odbyły się także występy
solowe, za które odpowiedzialny był Pan
Grzegorz Adamski (nauczyciel muzyki
w ZSS w Grzybowie).
W trakcie występów odbyła się także
loteria fantowa. Przed rozpoczęciem
imprezy każde dziecko losowało los
i w trakcie występów odbyło się rozdanie
nagród. Zaproszeni goście wylosowali 5

(J. A.)

34 lata Gminnego Klubu Modelarskiego „Sokół”
Tej jesieni mija 34 rok działalności Klubu na terenie naszego miasta
i gminy. W tym czasie ponad 500 dzieci i młodzieży mogło realizować
swoje marzenia politechnicznych zainteresowań w pracowniach modelarni.

Początkowe 10 lat, to modelarnia
lotnicza, dla dzieci kadry naszego
garnizonu lotniczego. Na przełomie lat
80/90 modelarnia rozszerzyła swą
działalność na dzieci i młodzież naszego miasta i gminy. Oprócz jednostki
wojskowej, na terenie której do dziś
działa modelarnia, opiekę podjął Urząd
Gminy i Miasta. Powstał Gminny Klub
Modelarski „Sokół”. Działalność szkoleniową i sportową rozszerzono, oprócz
lotnictwa, o modelarstwo szkutnicze,
redukcyjne, pojazdów, modeli plastykowych i kartonowych, a ostatnio
również o dioramy historyczne. Klub
cały ten okres działa w strukturach
Aeroklubu Polskiego i Ligi Obrony
Kraju. Po początkowych sukcesach
w modelarstwie
lotniczym/czołówka
krajowa juniorów/przyszły sukcesy
w modelarstwie kołowym, szkutniczym
i redukcyjnym. Największe sukcesy, to
lata 90-te, kiedy to nasi juniorzy
w klasach modeli żaglowych sterowanych radiem sięgnęli po najwyższe
tytuły i stanowili czołówkę juniorów
Polski, Europy i świata. Nazwiska
takich zawodników jak Roman Grzybowski, Robert Mecdorf, Wojciech
Matysiak, Mariusz Gbur i największy
nasz talent Maciej Karkoszka, wielokrotny Mistrz Polski, Czech, Białorusi,
Mistrz Europy, czterokrotny uczestnik
Mistrzostw Świata, budziły w tych
latach respekt na każdych regatach w
kraju i za granicą. W klasach modeli
latających i ślizgów sterowanych radiem niedoścignionym wzorem był
wielokrotny Mistrz Polski, członek
Kadry Narodowej Krzysztof Cieśla.
Kiedy na terenie naszej gminy
zamieszkał p. Jacek Hejne, dorobiliśmy
się sukcesów w klasach „Diorama figurki historyczne”. Nasze dioramy
„Bitwa pod Kircholmem” - XVI wiek
i zamontowana w dniu 11 listopada
08r. w Sali Historii Witkowa, diorama
„Powstanie Wielkopolskie 1918 r.”
w Witkowie, budzą duże zainteresowanie wszystkich zwiedzających. Pan

J. Hejne okazał się cennym nabytkiem
naszej modelarni jako modelarz i jako
instruktor, bo kilku młodych modelarzy
pod jego nadzorem już uczy się tej
trudnej sztuki. W tej chwili w budowie
znajdują się zamki krzyżackie i „Bitwa
pod Grunwaldem”.
Kończący się rok to „podstawowe
szkolenie modelarskie” dla dzieci
i młodzieży oraz szereg zabezpieczanych wystaw, pokazów i zawodów dla
dzieci również niezrzeszonych.
W dniu 13.01. zorganizowaliśmy
dużą wystawę przy okazji „Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Kilkadziesiąt wystawionych modeli wzbudziło b. duże zainteresowanie naszego
społeczeństwa. W organizowanym
przez UGiM zabezpieczeniu ferii zimowych dla dzieci, nasi modelarze prowadzili, jak co roku „dni otwarte modelarni”, gdzie niezorganizowane dzieci
mogły przychodzić do modelarni i pod
nadzorem młodych modelarzy zbudować proste modele halowe i startować
nimi w Mistrzostwach Witkowa rozgrywanych na zakończenie ferii w dniu
09.02. r. Na podsumowaniu roku
sportowego 2008 czterech naszych
modelarzy wyróżnionych zostało przez
Pana Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka
za osiągnięcia sportowe. W dniu
19.04. na Mistrzostwach Aeroklubu
nasi modelarze wygrali zespołowo
klasę „Styro” i zajęli kilka czołowych
miejsc indywidualnie. Na Mistrzostwach Aeroklubu Balonów w dniu
17.05. nasz zawodnik Kuba Biegalski
zdobył tytuł Mistrza Aeroklubu. Do
czołówki młodzików i juniorów należą
Sylwester i Patryk Mikołajczakowie,
Antoni Popek, Michał Turowski, Paweł
Dębczak, Michał Pryka i Sebastian
Nowak. W mijającym roku modelarze
organizowali kilka wystaw i pokazów
z okazji „Dnia Dziecka”, „Dni Witkowa”, Powiatowych Dożynek, "Święta
Lotnictwa”
i „Wojska
Polskiego”.
W dniu 18.05. Klub zorganizował
zawody Modeli Szybowców Sterowa-

nych Radiem, a w dniach 28-29.06.
Mistrzostwa Polski w tej samej klasie
F3K, będące eliminacją do Olimpiady
Lotniczej w Turcji. W dniach 13 14.09. klub jak co roku organizował
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie Mistrzostwa Polski Jachtów Żaglowych Sterowanych Radiem. Na zakończenie sezonu nasz klub był organizatorem „Święta Latawca” - Mistrzostw
Aeroklubu , na których nasz zawodnik
Sebastian Nowak zdobył tytuł v-ce
Mistrza Aeroklubu. W dniach 18-19.10.
nasi starsi modelarze eksponowali
swoje modele na Międzynarodowym
Salonie Modelarskim „HOBBY” organizowanym przez Międzynarodowe Targi
Poznańskie. W dniu 11 listopada,
z okazji 90-tej rocznicy Powstania
Wielkopolskiego modelarze przekazali
wykonaną dioramę „Powstanie Wielkopolskie 1918r.” w Witkowie dla Sali

Historii naszego miasta. W dniu 16
listopada po rocznych zabiegach Klub
uruchomił Symulator komputerowy do
nauki latania modelami sterowanymi
radiem. Od tej chwili nauka latania
sterowanymi modelami nie będzie
kosztowała strat rozbitych w czasie
nauki latania modeli. Instruktorzy
i modelarze bardzo dziękują wszystkim, którzy w tym pomogli; Zespołowi
Szkół Politechnicznych we Wrześni,
która podarowała komputer, Agencji
Ubezpieczeniowej Zenon Burchardt za
zakup drukarki, starszym modelarzom
za część oprzyrządowania i Panu Burmistrzowi za zakup reszty oprzyrządowania. Nasi najmłodsi modelarze żyją
przygotowaniom
do
tradycyjnej
„gwiazdki modelarskiej” i rozpoczęli
budowę nowych modeli na sezon
2009.
M. Barszcz

Rozpoznane powstańcze zdjęcie
W jednym z numerów Witkowskich Wiadomości Samorządowych opublikowane zostało zdjęcie powstańców wielkopolskich z Witkowa. Fotografia znajduje się w zbiorach Sali Historii. Zaapelowaliśmy o pomoc
w identyfikacji osób znajdujących się na zdjęciu.
Siedzący z lewej rozpoznany został
jako Wacław Knast, uczestnik walk
m.in. o Inowrocław w styczniu 1919
roku. W identyfikacji pomógł Wojciech
Knast (syn Wacława) mieszkający we
Wrocławiu. Siedzący w środku to Jan
Łuszczewski, powstaniec wielkopolski,
którego podczas promocji książki
Zygmunta Wieliczki, „Powiat witkowski
w okresie rewolucji niemieckiej 1918//1919” rozpoznała córka Krystyna
Rybarska mieszkająca w Poznaniu.
Najtrudniej rozpoznać było stojącą po
prawej stronie postać. Swego krewnego Mieczysława Wałowskiego, powstańca walczącego w szeregach 4
Pułku Strzelców Wielkopolskich rozpoznała jedna z mieszkanek Witkowa.
Zdjęcie wykonano po 19 stycznia 1919
roku.
(M.Z.)

Świetlica Środowiskowa
27listopada br. dzieci i młodzież systematycznie uczestnicząca w zajęciach Świetlicy Środowiskowej w Witkowie była na wycieczce w Gnieźnie
w Kinie Helios. Obejrzały film High School Musical 3 Ostatnia klasa.
Od kilku lat, minimum 2 razy
w roku, dzieci z witkowskiej świetlicy
wyjeżdżają na seanse filmowe do
Gniezna. Uczestnicy zajęć sami wybierają film jaki chcą obejrzeć.
High School Musical 3 Ostatnia
klasa uzyskał 100% akceptację. Dzieci
znały pierwszą i drugą część filmu,
dlatego z radością oglądały ostatnią.
Po seansie, przed powrotem do domu,
dzieci zjadły słodki podwieczorek
i w dobrym nastroju wróciły do Witkowa. Uczniowie Gimnazjum zdążyli
jeszcze pobawić się na klasowych
andrzejkach.
Poza programowymi zajęciami,

następnymi atrakcjami w Świetlicy
będą Mikołajki i Wigilia.
Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej
odbywają się 5 razy w tygodniu
(razem 10,5 godz.) w 3 grupach wiekowych: 0 - 2 klasa; 3 - klasa; 6 klasa,
Gimnazjum i młodzież Szkół Ponadgimnazjalnych .
Środa jest „dniem edukacyjnym”.
Opiekunowie
pomagają
dzieciom
i młodzieży przy odrabianiu zadań
domowych. W pozostałe dni realizowane są zajęcia integracyjne, opiekuńczo
- wychowawcze i profilaktyczne.
Wychowawca Świetlicy Krystyna Żok

Turniej Tenisa Stołowego

Andrzejkowe wróżby
28 listopada 2008 r. w świetlicy SP nr 3 odbyły się andrzejki pod hasłem:
„Spotkanie w krainie Wróżb i Magii”. Wzięły w nich udział dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie z klas I - III. Na tę okazję starsi uczniowie przygotowali
inscenizację o andrzejkowych zwyczajach i historii święta.

„Andrzejkowe mamy święto
Co się dzisiaj nam wywróży.
Zaraz wszyscy się dowie
Co nam wróżby przepowiedzą”.
Dzieci w świat wróżb, czarodziejskich
zaklęć i magicznych przepowiedni wprowadziła wróżka Magda, w którą wcieliła
się jedna z wychowawczyń. Zanim
wróżka zaprosiła do obejrzenia inscenizacji, uczniowie poznali kilka czarodziejskich zaklęć: „Zjedz pół melona, trochę
sałaty, a może będziesz kiedyś bogaty!”,
„Pół marchewki, dwa arbuzy niech Ci
wyjdą cztery guzy!”. Nauczyli się przysłów andrzejkowych: „Na św. Andrzeja
dziewkom z wróżby nadzieja”, „Na
Andrzejki w końcu listopada ulać coś
z wosku wypada”, „Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego”,
„Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja”, „Gdy Andrzej się zjawi to zimę
postawi” itp. A na końcu wzywali Andrzeja - „Święty Andrzeju daj nam znać,
co się z nami będzie dziać”.
Podczas przedstawienia przybył
z dalekiej krainy długo oczekiwany przez

dzieci święty Andrzej. Posiadał on
niezwykłą moc. Z gwiazd na niebie
wróżył przyszłość i układał horoskopy.
Raz w roku do świetlicy w trójce przybywa, aby przyszłość przepowiadać, by
na rok następny wróżyć. W andrzejkowych czarach marach pomogły wróżowi
Andrzejowi Zjawy, Dobre Duchy, Wróżki. Na scenie pojawiła się również
piękna Cyganeczka i przynoszący szczęście Kominiarz. Wszyscy artyści byli
zaangażowani w przeprowadzenie
andrzejkowych wróżb.
Spotkanie w krainie Wróżb i Magii
bardzo się podobało. Uczniowie byli
zadowoleni. Dekoracja, stroje aktorów
i ciekawe rekwizyty uatrakcyjniły przedstawienie. Najbardziej podobały się
wróżby: „Kubki szczęścia”, Odkryj swoją
przyszłość - karty”, „Mój przyszły zawód” i „Co Cię czeka - kolory”. Uczniowie poznali tradycję andrzejkowego
święta, wróżby, czarodziejskie zaklęcia
i magiczne przepowiednie.
Andrzejki wpisały się na stałe
w kalendarz imprez organizowanych
w świetlicy szkolnej.
(M. K.)

Szkolne Ognisko Misyjne w „Trójce”
W bieżącym roku szkolnym, z inicjatywy Szkolnego Ogniska Misyjnego,
nasza szkoła przystąpiła do programu grupowa „Adopcja na odległość”,
która polega na przyjęciu do swojego życia biednych dzieci z kraju
misyjnego przez zapewnienie im możliwości edukacji.
Nasz pomysł zaakceptowała dyrekcja, pracownicy oraz rodzice. Wysłaliśmy nasze zgłoszenie do Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie.
Wskazano nam placówkę adopcyjną,
która znajduje się w Ugandzie,
w miejscowości Kira. Tutaj od ponad
dwóch lat pełni posługę salezjanin ks.
Ryszard Jóźwiak, który dla blisko 150
chłopców jest nauczycielem, wychowawcą i ojcem. Wpłaty będą przeznaczone na: zakup odzieży i żywności dla
chłopców, rozwój szkoły, zakup ziemi,
utworzenie gospodarstwa i utrzymanie
misji. Otrzymaliśmy zdjęcia i list od ks.
R. Jóźwiaka, w którym opisuje warunki
życia na misji, opowiada o chłopcach,
ich zainteresowaniach i potrzebach,
a szczególnie o ich wielkim zapale do
nauki i chęci osiągnięcia czegoś
w życiu. Swoje wrażenia z pobytu na

misji przekazał nam również wolontariusz - Przemek Rogalski.
Poza tym włączyliśmy się w dwie
inne akcje: „Okulary dla Ghany” oraz
„Każdy znaczek wspiera misje”. Zebrane dary w najbliższym czasie wyślemy
do Ojców Werbistów do Pieniężna.
Okulary posłużą dzieciom i dorosłym
z wadą wzroku w Ghanie, gdzie brat
A. Kędziora
prowadzi
przychodnię
misyjną. Znaczki natomiast zostaną
sprzedane filatelistom, a uzyskany
dochód również będzie przekazany na
misje. W zbieranie okularów i znaczków włączyły się bardzo chętnie dzieci,
pracownicy szkoły oraz nasi przyjaciele
i znajomi. Podjęte działania służą
wychowaniu dzieci w duchu miłości
życzliwości, wrażliwości. Kształtują
umiejętność dzielenia się z innymi.
(M.M.)

W środę 3 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
odbył się Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym.

Do gry przystapiło 40 uczniów ze
szkół podstawowych i gimnazjów.
Szkoły ponadgimnazjalne i uczestnicy
w kategorii Open przystąpią do rywalizacji w kolejnym terminie. Organizatorami turnieju byli: UKS Błysk w Witkowie, ZSP w Witkowie oraz UGiM
w Witkowie. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali Bartłomiej
Łobodziec i Danuta Rybińska nauczyciele wychowania fizycznego z ZSP.

W kategorii gimnazjum najlepsze
były także reprezentantki Niechanowa
Magdalena Wysocka i Anna Marciniak.
Trzecią lokatę zajęła Natalia Jaworska
z witkowskiego gimnazjum. Trzy czołowe lokaty w kategorii chłopców zajęli
uczniowie z Niechanowa: Krystian
Chmielewski, Karol Trzaskawka, Michał
Konicki. Gimnazjaliści z SP w Niechanowie są trzecią drużyną Województwa Wielkopolskiego. Zawody całkowi-

W kategorii szkół podstawowych
wśród dziewcząt pierwsze trzy miejsca
zajęły uczennice SP w Niechanowie:
Martyna Urbaniak, Natalia Chmielewska, Aleksandra Ochotna. Wśród
chłopców dwa pierwsze miejsca zajęli
uczniowie SP w Niechanowie: Filip
Konicki i Marcin Prusinowski, a trzecie
uczeń SP Nr 2 w Witkowie Jakub Zdanowski.

cie zdominowali uczniowie niechanowskich szkół, którzy w większości są
reprezentantami Stelli Gniezno.
Czołowa trójka w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych: 1. SP
Niechanowo, 2. SP Nr 2 w Witkowie, 3.
SP Nr 3 w Witkowie i gimnazjów: 1.
Gimnazjum Niechanowo, 2. Gimnazjum Witkowo, 3. Gimnazjum Mielżyn.
(na)

Gazyfikacja miasta

Pracowity miesiąc w „Trójce”
Wiele działo się w naszej szkole w listopadzie. I tak, uczniowie klas
szóstych koncentrowali się głównie na przygotowaniach do obchodów
90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Dla nich właśnie został ogłoszony
konkurs na portfolio i plakat o tematyce powstańczej. Do końca listopada
uczniowie musieli zdobyć sporo różnorodnego materiału, próbowali dotrzeć
do rodzin powstańców, odszukać groby
niektórych z nich, zgromadzić pamiątki
z tamtego okresu. Zadanie nie było
więc łatwe, ale wszyscy w terminie
wywiązali się z niego. Ogłoszenie
wyników nastąpi na apelu przygotowywanym dla upamiętnienia rocznicy
powstania, a portfolia wyeksponowane
zostaną na wystawie w szkolnej sali
regionalnej. Pomysłodawcom tego
zadania chodziło o to, by dzieci poprzez działania głębiej uświadomiły
sobie związek z ziemią, na której żyją
i z jej historią. Aby między jedną
a drugą grą komputerową dały symboliczny posłuch słowom poety:
„Znajdź taką chwilę
Ludzkiego wytchnienia
Podejdź pod pomnik
Czynu twoich ojców
I wstrzymaj pamięć
W minucie milczenia”.
Także w listopadzie uczniowie klas
IV- VI spotkali się na krótkim apelu
z okazji 90. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Wysłuchano
piosenek i wierszy mówiących o trudnej drodze do wolności i o radości z jej
odzyskania, z powrotu na mapę Europy. Tradycją Wielkopolski związaną
z 11 listopada jest zajadanie się pysznymi rogalami nazwanymi na cześć
świętego Marcina - marcińskimi.10
listopada Samorząd Uczniowski przybliżył tę postać, a także legendę związaną z rogalami przez nadanie audycji.
Z kolei 12.11. była okazja, aby kupić
rogale na terenie szkoły i rozkoszować
się ich smakiem. Piekarnia Glanc przekazała SU w promocyjnej cenie 100
szt. rogali wypieczonych wg tradycyjnej receptury (z białym makiem). Były
pyszne. Dziękujemy. Cieszymy się
z tego, że my Wielkopolanie mamy
swoje regionalne święto, a także
z tego powodu, że Rozporządzeniem
Komisji (WE) z dnia 30 października
2008r. Rogal Świętomarciński został
wpisany do rejestru chronionych nazw

pochodzenia i chronionych oznaczeń
geograficznych w Unii Europejskiej.
Zupełnie inaczej niż zwykle był
w tym roku obchodzony Dzień Patrona. Tym razem każda klasa sama
zdecydowała, jak chce uczcić Lotnictwo Polskie. Były więc wiersze, piosenki, wywiady, plakaty, prezentacje
multimedialne, wystawka lotniczych
„gadżetów”, w przygotowanie której
włączyli się także rodzice. Dużą atrakcją była wizyta gościa pana Macieja
Barszcza i pokaz zdalnie sterowanych
modeli samolotów.
Listopad obfitował także w konkursy, w których nasi uczniowie mogli
sprawdzić swoją wiedzę, umiejętności
i odporność na stres. 05.11.08r. odbył
się Gminny Turniej Tabliczki Mnożenia
klas IV. Nasza 4 - osobowa drużyna
zajęła I miejsce. Cieszyli się zawodnicy, ich opiekun, a także cała społeczność szkoły. A oto mistrzowie tabliczki mnożenia: Mateusz Groblewski,
Weronika Wareńczak, Patryk Stachowiak z kl.IVb oraz Kamila Pniewska
z kl.IVa. W wojewódzkim konkursie
matematyczno - przyrodniczym, organizowanym przez WKO, na szczeblu
szkolnym wzięło udział aż 22 uczniów
(4 z klas piątych i 18 z szóstych).
Najwięcej punktów zdobył uczeń kl.VIb
- Jan Szreder i przeszedł do następnego etapu. Braliśmy też udział w wojewódzkim konkursie humanistycznym.
Do zmagań przystąpiło 10 uczniów
z klas szóstych. Najwięcej punktów
zdobyła i przeszła do etapu rejonowego uczennica kl VIb - Zofia Rachut.
Natomiast nasi najmłodsi uczniowie
zaproszeni zostali do biblioteki szkolnej, gdzie obejrzeli krótką prezentację
multimedialną związaną ze Światowym
Dniem Pluszowego Misia, który przypada 25 listopada, ulubioną maskotką
wszystkich dzieci. Zdobyły też informacje na temat niedźwiedzi żyjących na
wolności. Niektórzy uczniowie wykonali
prace plastyczne z wizerunkiem swojego pluszowego ulubieńca i przekazali
je do biblioteki. Miesiąc grudzień zapowiada się równie ciekawie i pracowicie.
(B.R.), (J.A.)

W związku z rozpoczętą budową pierwszego etapu gazyfikacji (inwestycję
realizuje Wielkopolska Spółka Gazownictwa - Oddział - Zakład Dystrybucji
Gazu Poznań) mieszkańcy obszarów objętych tym przedsięwzięciem zapoznali się z możliwościami podłączenia do sieci oraz warunkami korzystania z gazu ziemnego. Spotkanie z wykonawcami zorganizowane zostało w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta (26.11).
Kołaczkowo, Chłądowo, Witkówko oraz
Dębina i Ruchocinek (wzdłuż drogi do
Powidza), a także obszary miasta, czyli
ulice: Armii Poznań, Czerniejewska,
Dębińska, Dworcowa, Gnieźnieńska,
Kosynierów Miłosławskich, Park Kościuszki, Skorzęcka, Sportowa, Strzałkowska, Szkolna, Warszawska, Powstańców Wielkopolskich i Wrzesińska tworzą pierwszy etap robót.
Jak podkreślił burmistrz Krzysztof
Szkudlarek - „jest to odpowiedni moment, by podjąć decyzję, czy chce się
być odbiorcą gazu. Chodzi nam o to, by
na danym terenie nie prowadzić ponownie tych samych prac”.
Wykonawcy omawiając plan prowadzonych robót nadmienili, że wykopy
pierwszego etapu inwestycji będą
„znaczące, gdyż jest to, jakby szkielet
rozprowadzony po gminie”. Od niego,
już przy realizacji drugiego i trzeciego
etapu, „pójdą” nitki - rury o dużo mniejszej średnicy. Wykonawcy zapewnili, że
chociaż inwestycja ta nie obędzie się
bez utrudnień - rozkopane drogi i chodniki - wszystko zostanie ponownie
odtworzone.

trzeba będzie zapłacić dodatkowo 59
złotych. Zgromadzonych poinformowano, że po podpisaniu tej umowy spada
z nich obowiązek angażowania się
w realizacje tego przyłącza. Wszystko
przechodzi na stronę gazowni, czyli
projektowanie, wykonawstwo, inwentaryzacja. Co jednak ważne odbiorca musi
wykonać projekt wewnętrznej instalacji
gazowe i kupić skrzynkę - obudowę
gazomierza. Koszt takiej skrzynki kształtuje się pomiędzy 250 - 400 złotych.
Zaznaczono, że umowy zostaną

Każdy, kto zdecyduje się zostać
odbiorcą gazu powinien złożyć wniosek
z załączoną mapką sytuacyjną, ale
z uwagi na fakt, że inwestycja ta jest
w trakcie realizacji - mapy są aktualne,
więc Spółka Gazowa może przyjmować
wnioski bez map. Następnie trzeba
podpisać umowę przyłączeniową, która
zobowiązuje dwie strony - spółkę, że
wybuduje przyłącze i odbiorcę, że rozpocznie korzystanie z gazu.
Mieszkańców najbardziej jednak
interesowały koszty przyłącza. Z informacji przedstawionych przez wykonawcę wynika, że standardowe przyłączenie
nieruchomości - obojętnie, czy jest to
domek jednorodzinny czy znacznie
większa nieruchomość - do 15 metrów,
bez względu na rodzaj gruntu, czyli czy
będzie to z jezdni, ulicy, chodnika czy
w polu - trzeba będzie zapłacić 1.430
złotych (netto). Za każdy następny metr

spisane z terminem realizacji nie wcześniejszym niż wrzesień - październik
2009 roku. Według przyjętej strategii
budowy i gazyfikacji, pierwszy odbiorca
z gazu, na terenie gminy Witkowo,
będzie mógł skorzystać, nie prędzej niż
w sezonie grzewczym 2009/2010.
Wydanie warunków przyłącza ze
strony Gazowni nie zobowiązuje do
zawarcia umowy. Spółka nie pobiera
żadnych zaliczek, a płatność jest dopiero po zakończeniu zadania.
To było pierwsze spotkanie w kwestii
gazyfikacji. Planowane są kolejne.
W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa dla pozostałej
części miasta. Budowa rozpoczęta
zostanie, na jej podstawie, w przyszłym
roku. Podobne spotkania zostaną zorganizowane także dla mieszkańców tych
terenów.
(na)

Katalog firm

Spotkanie z Rolnikami
Dnia 8.12.2008 roku w świetlicy OSP w Witkowie odbyło się spotkanie
informacyjne dla rolników z terenu gminy Witkowo. Dotyczyło ono
głównie poinformowania rolników o nowościach w branży rolniczej.
Spotkanie było zorganizowane przez Urząd Gminy i Miasta Witkowo
i Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

W spotkaniu uczestniczył Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo Pan Krzysztof
Szkudlarek, który otworzył spotkanie
i przedstawił jego prelegentów oraz
tematykę.
Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani
Magdalena Całka - Zobel i jej asystent
przedstawili sytuację w zakresie programu zwalczania choroby Aujeszkyego u trzody chlewnej na terenie
powiatu gnieźnieńskiego i gminy Witkowo. Omówili procedury badań,
szczepień i wydawania świadectw oraz
przykłady postępowania w konkretnych
przypadkach Np. odszkodowania za
likwidację, upadki przy zabiegach,
zasady dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich, odnawianie stada i obrót
zwierzętami.
Na zakończenie odpowiedzieli na
szereg pytań nurtujących rolników
w tej sprawie.
Kolejnym prelegentem był Pan
Michał Bartz z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Omówił bieżącą sytuację na rynku
trzody chlewnej, perspektywy rozwoju
rynku mięsnego na przyszłość. Pan
Bartz pozostał jeszcze po spotkaniu,

aby porozmawiać indywidualnie
z rolnikami, w temacie chowu i hodowli trzody chlewnej.
Następnie głos zabrały przedstawicielki Agencji Rynku Rolnego. Tematem ich wystąpienia było otrzymywanie dopłat do materiału siewnego.
Panie rozdały wzory wniosków i instrukcje ich wypełniania, po czym
omówiły zasady i sposób ich wypełniania, podały terminy składania wniosków, oraz listę niezbędnych załączników.
Ostatnim występującym był Pan
Krzysztof Tamioła, doradca z WODR.
Przedstawił temat wprowadzania
wymagań i zależności w zakresie
zasady wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych od 1.01.2009 roku,
a otrzymywaniem dopłat obszarowych
oraz nowe wymagania dla rolników
uczestniczących w realizacji programów rolno - środowiskowych.
Spotkanie podsumował i zakończył
Pan Burmistrz, dziękując gościom prelegentom przybyłym rolnikom.
W spotkaniu informacyjnym uczestniczyło około 100 rolników.

Usługi Elektryczne Krzysztof Pawlaczyk
Adres ul. Dębińska 15, 62-230 Witkowo
Telefon: 608 330 281
Opis: usługi elektryczne

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole
Dnia 05.12.2008r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu Gminy Witkowo.

(A.K.) (K.T.)

Stypendia Szkolne
Dnia 27 listopada odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Stypendialnej
powołanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo celem opiniowania
wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego.
Gminna Komisja Stypendialna zaopiniowała pozytywnie 283 wnioski.
Zgodnie z uchwalonym przez Radę
Miejską w Witkowie regulaminem
udzielania pomocy materialnej dla
uczniów wysokość stypendium szkolnego wynosi:
- przy I grupie 64,00zł miesięcznie,
kiedy dochód miesięczny netto na
członka rodziny ucznia nie przekracza
kwoty 175,50zł
- przy II grupie 51,20zł miesięcznie,
kiedy dochód miesięczny netto na

członka rodziny ucznia wynosi od
175,51zł do 351,00zł
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
przyznał pomoc materialną na okres
od września 2008r. do grudnia 2008r.
w łącznej wysokości 59.904,00zł.
Stypendia szkolne zostały wypłacone w dwóch terminach tj. 16 i 18
grudnia 2008r. po złożeniu przez
świadczeniobiorcę pisemnego oświadczenia, że przyznaną pomoc materialną przeznaczy wyłącznie na cele edukacyjne.
M. Polak

Szkolenie przeprowadziła Pani Teresa
Kobrzyńska z Centrum Edukacji i Profilaktyki Problemów Uzależnień Wielkopolskiej Fundacji ETOH w Poznaniu.
Uczestnicy spotkania zapoznali się
z metodami radzenia sobie z agresją
i przemocą w szkole.
Problem przemocy dzieci wobec

dzieci w szkołach istniał zawsze. Jest
on zjawiskiem złożonym i obejmuje
swoim zasięgiem różne formy agresji,
jednorazowe oraz systematyczne akty
znęcania się silniejszych uczniów nad
słabszymi, jak i zorganizowaną formę
przemocy starszych klas nad młodszymi.
(M.P.)

Z Prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniach od 17 do 19 listopada
odbyły się przedsesyjne posiedzenia
Komisji. Głównym ich celem było
zaopiniowanie tematów planowanych
do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,
planowanej na dzień 21 listopada br.
Komisje ponadto analizowały sprawy,
przedstawione przez Burmistrza do
zaopiniowania.

▪ uchwałę Nr XVIII/158/08 dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli;
▪ uchwałę Nr XVIII/159/08 dot. określenia zasad udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli;
▪ uchwałę Nr XVIII/160/08 zmieniającą Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoho-

Komisja Finansów
posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja dokonała kontroli obiektów OSP
w Witkowie głównie pod kątem utrzymania stanu technicznego, kontroli
wybranego stowarzyszenia w zakresie
wykorzystania dofinansowań z budżetu
gminy i miasta oraz kontroli sposobu

i przepompowniami w obrębie ulic:
Strzałkowska, Zielona, Cmentarna,
Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska
i Ogrodowa oraz zabezpieczeniu jej
spłaty w formie weksla in blanco.
Wysokość pożyczki - 1.600.000,-zł
z tego 200.000,-zł w 2008r.

Komisja Szkolnictwa
W dniu 21 listopada odbyła się
XVIII sesja Rady Miejskiej. Rada Miejska wysłuchała: informacji o działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy
i Miasta, tj. od 27 września do 20
listopada br., informacji p. Renaty
Boborowskiej-Paszczak - Powiatowego
Rzecznika Konsumentów nt. organizacji i dostępności udzielania porad
prawnych z zakresu prawa konsumenckiego, informacji przedstawiciela Spółki
Gazowniczej nt. gazyfikacji gminy
Witkowo, informacji p. Urszuli Potaś -

lowych;
▪ uchwałę Nr XVIII/161/08 o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
rejonu
ul.Kosynierów Miłosławskich w Witkowie i terenu w Strzyżewie Witkowskim;
▪ uchwałę Nr XVIII/162/08 zmieniającą regulamin korzystania z targowiska miejskiego;
▪ uchwałę Nr XVIII/163/08 ustalającą
stawki opłat za zajmowanie pasa

Sesja Rady Miejskiej
rozpatrywania skarg wpływających do
Urzędu Gminy i Miasta. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
W dniu 27 listopada odbyła się
XIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
w Witkowie. Rada Miejska jednogłośnie zdecydowała o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

Kolejna sesja Rady Miejskiej zaplanowana została na dzień 29 grudnia
2008r.
W dniu 27 listopada odbyło się
wspólne posiedzenie Komisji Szkolnictwa i Komisji Rolnictwa. Głównym
tematem posiedzenia było zaopiniowanie projektu budżetu gminy i miasta na
2009r. Komisje wyraziły również opinie
w sprawach przedstawionych przez
Burmistrza Gminy i Miasta.
(B.R.M.)

Komisja Rolnictwa
Dyrektora
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie o działalności Zespołu oraz informacji p. Mariana Łukowskiego - Dyrektora Gimnazjum w Witkowie na temat działalności
tej placówki.
Rada Miejska podjęła następujące
uchwały:
▪ uchwałę Nr XVIII/155/08 dotyczącą
podatku rolnego (34,50zł);
▪ uchwałę Nr XVIII/156/08 dotycząca
podatku od nieruchomości;
▪ uchwałę Nr XVIII/157/08 w sprawie
opłaty targowej;

drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta;
▪ uchwałę Nr XVIII/164/08 w sprawie
stawek dotacji przedmiotowej na
remont
komunalnych
budynków
mieszkalnych;
▪ uchwałę Nr XVIII/165/08 w sprawie
przeznaczenia umorzonej pożyczki
z WFOŚiGW w Poznaniu (na inwestycje proekologiczne);
▪ uchwałę Nr XVIII/166/08 dokonującą
zmiany w budżecie gminy i miasta na
2008r..
W dniu 24 listopada odbyło się

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Szkolnictwa

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie

Podatki i opłaty lokalne
w 2009 r.

W dniu 21 listopada 2008r. Rada
Miejska w Witkowie uchwaliła nowe
stawki podatkowe, które będą obowiązywały w 2009r. Zostały podjęte
uchwały dot. podatków i opłat dla
których Rada postanowiła uchwalić
wyższe stawki niż obowiązujące
w 2008r. tj.:
- w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości: „
1. od budynków mieszkalnych lub ich
części oraz zajętych wyłącznie na
potrzeby mieszkalne od 1m² powierzchni użytkowej 0,42zł.,
2. od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej:
▫ do powierzchni 500m² 13,50zł.,
▫ od nadwyżki powierzchni powyżej 500m² 14,50zł.,
3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej
5,00zł.,
4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych od 1m²
powierzchni użytkowej 3,90zł.,
5. od budynków pozostałych lub ich
części od 1m² powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
a. garaże 3,30zł.,
b. budynki gospodarcze 2,10zł.,
c. cele rekreacyjne i letniskowe
stanowiące własność osób fizycznych, w których nie jest
prowadzona działalność gospodarcza 6,64zł.,
d. budynki zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
3,10zł.,
e. cele inne niż wymienione w pkt
1, 2, 3, 4 i 5 a, b, c, d 6,64zł.,
6 od budowli:
a. służących do odprowadzania
i oczyszczania ścieków oraz
bezpośrednio związanych
z procesem poboru i uzdatniania
wody 0,9%,
b. pozostałych 2,0%,
7. od gruntów:
a. związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez

Grudzień 2008r.

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1m² powierzchni
0,58zł.,
b. letniskowych i rekreacyjnych od
1m² powierzchni 0,37zł.,
c. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 3,90zł.,
d. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od
1m² powierzchni 0,21zł.,
e. pozostałych od 1m² powierzchni
od powierzchni do 10.000m²
0,12zł.,
f. pozostałych od 1m² powierzchni
od nadwyżki powierzchni powyżej 10.000m² 0,37zł.”
- w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2008r.:
„Obniża się ustaloną przez Główny
Urząd Statystyczny średnią cenę
skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2008r. w wysokości 55,80zł. za jeden kwintal do
kwoty 34,50zł. za jeden kwintal,
która będzie służyć naliczeniu podatku rolnego za 2009r.„
- w sprawie określenia opłaty
targowej: „
1. Dziennie - od każdej wystawionej
do sprzedaży sztuki:
a. bydła 3,00zł.
b. jałowizny 3,00zł.
c. cielęta 2,00zł.
d. trzoda chlewna 2,00zł.
e. prosięta 0,50zł.
2. Dziennie za sprzedaż:
a. artykułów rolno-spożywczych
z samochodu ciężarowego,
osobowego, przyczepy lub
straganu 10,00zł.
b. z koszyka, ręki lub skrzynki
1,00zł.
c. inne 5,00zł.
3. Dziennie za sprzedaż artykułów
przemysłowych i różnych z samochodu lub straganu 14,00zł.
4. Dziennie za sprzedaż z pojazdów
i na straganach (mała gastronomia)
10,00zł.”
Wysokość stawek pozostałych podatków i opłat lokalnych tj. podatku od
środków transportowych, opłaty od
posiadania psów i opłaty miejscowej
Rada postanowiła pozostawić bez
zmian.
(B.K.)

▪1

grudnia

▪8

grudnia

Jerzy Skrzypek
Henryk Mucha

▪ 15

grudnia

Eugeniusz Czaplicki

▪ 22

grudnia

Edwin Dzieciuchowicz

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Bogusław Mołodecki pełni dyżury w poniedziałki. Dyżury Przewodniczącego Rady i Radnych odbywać się będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. 23 w godz. od 14,00 do 15,00.

Terminarz posiedzeń
Grudzień 2008r.

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

Komisja Finansów…
Komisja Rewizyjna
Komisja Rolnictwa…
Komisja Szkolnictwa…
Komisja Finansów…
Sesja

9 grudnia (wtorek)
12 grudnia (piątek)
18 grudnia (czwartek)
19 grudnia (piątek)
22 grudnia (poniedz.)
29 grudnia (poniedz.)

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

9,00
9,30
9,00
10,00
9,00
12,00

Komunikat
Dopłaty do zużytego materiału siewnego
wnioski można składać od 1grudnia br. do 15 lutego 2009r.
tylko na nowym formularzu, opublikowanym

na

stronie

internetowej

ARR. Formularze wniosków wykorzystywane w poprzednich terminach
składnia wniosków są nieaktualne i
Agencja Rynku Rolnego informuje, że

nie będą mogły być podstawą przy-

od 1grudnia br. do 15 lutego

znania dopłaty.

2009r., można składać wnioski o
przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
W

powyższym

terminie

dopłatami

objęte są:
▫ zboża ozime (wysiane w okresie od
1 lipca do 30 listopada 2008 r.),

Wnioski należy składać we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, Oddziale Terenowym ARR.
Szczegółowe warunki udzielania
dopłat, nowy formularz wniosku
oraz

instrukcja

wypełniania

wniosku dostępne są na stronie
internetowej www.arr.gov.pl
Informacje

na

temat

mechanizmu

Stawki dopłat

dopłat do materiału siewnego

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni

można uzyskać na stronie interneto-

gruntów ornych obsianych materiałem

wej www.arr.gov.pl, w Oddziałach

siewnym kategorii elitarny lub kwalifi-

Terenowych Agencji Rynku Rolnego

kowany wynosi:

lub w Telefonicznym Punkcie Informa-

▫ 100 zł - w przypadku zbóż i miesza-

cyjnym ARR pod numerem:

nek zbożowych.

(0 2 2) 661- 72 - 72

Aby uzyskać dopłatę do zużytego

TPI czynny jest od poniedziałku do

materiału siewnego należy za-

piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultan-

chować minimalny wysiew, na 1

tom można również zadawać drogą

ha powierzchni gruntów ornych,

elektroniczną pytania dotyczące me-

określony

chanizmów

dla

danego

rodzaju

zboża.
Uwaga - nowy wzór wniosku
Wniosek o dopłatę należy składać
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WPR

administrowanych

przez ARR, korespondencję należy
kierować

na

adres

e-mail:

tpi@arr.gov.pl.
Biuro Prasowe ARR

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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