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Wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowa
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych
i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnym gronie.
Niech radość i pokój tych Świąt towarzyszą
Państwu przez cały Nowy Rok.
Życzymy, aby był to rok szczęśliwy, bogaty
w osobiste sukcesy. Niech spełnią się wszystkie
zamierzenia i plany zawodowe
oraz by Nowy 2012 Rok przyniósł
wiele satysfakcji z własnych dokonań.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Witkowie

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Bogusław Mołodecki

Krzysztof Szkudlarek
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IX Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych
W dniu 4 grudnia 2011 roku władze samorządowe Gminy i Miasta Witkowo
spotkały się z najmłodszymi mieszkańcami naszej Gminy. Okazją do spotkania był
IX Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych. Spotkanie odbyło
się w gościnnej hali sportowej przy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie.
Turniej odbył się pod hasłem „Wychowanie poprzez sport - edukacją jutra”.

Spotkanie rozpoczęło się przemarszem
i prezentacją wszystkich uczestników turnieju.
Zawodników prowadziły poczty sztandarowe
z flagą Gminy Witkowo, flagą olimpijską
i ŚNIEŻYNKAMI . Po odegraniu hejnału Gminy
Witkowo głos zabrał gospodarz turnieju
Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek,
który powitał wszystkich gości, podziękował
drużynom za przystąpienie do turnieju, złożył
Mikołajkowe życzenia i uroczyście otworzył
Turniej. Stwierdził również, że „takich tłumów

kibiców” dawno ta hala nie widziała. W skupieniu
uczestnicy oczekiwali na pojawienie się
MIKOŁAJÓW. Zaczęła się wspaniała zabawa,
którą dopingowali rodzice, dziadkowie
i pozostała widownia. W części artystycznej
wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Gorzykowie, które zaprezentowały wspaniały
pokaz artystyczny pod kierunkiem Pani Beaty
Prusinowskiej, wzbudzając podziw
zgromadzonej widowni. Po tym wstępie
rozpoczęła się rywalizacja sportowa
w poszczególnych grupach wiekowych. W każdej
grupie wiekowej, w jednej z konkurencji

występował dodatkowo rodzic lub opiekun.
Dzieciaki z grupy 3 - 4 - latków rywalizowały
w 5-iu konkurencjach takich jak: sadzenie
ziemniaków, szybkobiegacz, tor przeszkód,
„przewróć-postaw” i literowanie wyrazu „MÓJ
MIKOŁAJ”.
Grupa 5 - latków miała do wykonania
następujące zadania: wyścigi z przełożeniem
szarfy, zbieranie „grzybków”, bieg wahadłowy,
„zabawa na kartonach” i wyścig z „butelkami
plastikowymi pod materacem”.

Najstarsza grupa 6 - latków wykonywała
wyścigi z piłkami koszykowymi, „toczyła
bombkę pod materacem”, rywalizowała na
hulajnodze, biegu w koszulce oraz wyścigu liczb.
Na zakończenie wszystkie drużyny wraz
z opiekunami przeciągały linę. Zespoły
zmierzyły się z drużyną Burmistrza, którą
tworzyli MIKOŁAJE, „ŚNIEŻYNKI”, radni Rady
Miejskiej oraz dyrektorzy placówek oświatowych
z terenu Gminy i Miasta Witkowo.
Zwycięzcami okazali się jednak bohaterowie
tego szczególnego dnia, czyli „DZIECI”.
Turniej ten należał do wyjątkowych, nie
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liczyły się zajęte miejsca lecz udział
w poszczególnych konkurencjach sportoworekreacyjnych.
Imprezie towarzyszyła wystawa prac
plastycznych „MÓJ MIKOŁAJ 2011”. Rysunki
wykonały dzieci z: OCHRONKI im. Dzieciątka
Jezus w Witkowie, Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie, Przedszkola

zakup sprzętu edukacyjno-sportowego. Ponadto
każdy uczestnik Turnieju otrzymał pamiątkowy
medal.
MIKOŁAJAMI tego dnia byli: Urząd Gminy
i Miasta, Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz
Gimnazjum w Witkowie. Dekorację wykonały

Miejskiego „BAJKA” w Witkowie
z ul. Powstańców Wlkp., Przedszkola Miejskiego
„BAJKA” w Witkowie z ul. Jasnej, Przedszkola
Miejskiego w Witkowie-Oddział Zamiejscowy
w Kołaczkowie, ze Szkoły Podstawowej Nr 3
w Witkowie i Szkoły Podstawowej w Gorzykowie.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali od
MIKOŁAJÓW - słodkie prezenty, a poszczególne
reprezentacje z rąk Burmistrza Gminy i Miasta
otrzymały pamiątkowe puchary oraz talony na

Panie: Monika Ottenburger i Iwona NadowiczMróz, pomoc medyczną zapewniła Pani Elżbieta
Dominiak, a konkurencje przygotowali
i przeprowadzili nauczyciele wychowania
fizycznego oraz uczniowie z Gimnazjum
w Witkowie.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA POMOC
W ZORGANIZOWANIU TEGOROCZNEGO TURNIEJU!

(S.A.)

Nowa świetlica i remiza
Świetlice wiejskie przeżywają swoisty renesans. Śmiało można rzec, iż stanowią
centrum życia kulturalnego mieszkańców. To doskonałe miejsce organizacji czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży oraz miejsce spotkań i zebrań dorosłych.
Nie dziwi zatem ich wzrastająca rola i pozycja w lokalnych społeczeństwach.

Remontu (i to gruntownego) świetlicy
doczekali się mieszkańcy sołectwa Wiekowo.
Do ich użytku oddano nowoczesny budynek.
Uwagę przykuwa okazała i z gustem urządzona
sala. Jej ściany zdobią ciepłe pastele, a okna ładne firanki. Nie sposób pominąć kuchni (choć
jeszcze nie w pełni wyposażonej) oraz szatni
i łazienek. Wszystko wykonane ze smakiem, jak
też (co w dzisiejszej dobie nie jest bez
znaczenia) i z modą... Z pewnością świetlica ta
zostanie dobrze wykorzystana przez miejscową
ludność.
Przy świetlicy znajduje się również remiza
druhów-ochotników miejscowej jednostki.
W miejsce starej (której nie opłacało się już
remontować) postawiono nową. Trzeba

przyznać, iż znaczną większość prac wykonano
w tzw: czynie społecznym.
Warto podkreślić, iż jest tam miejsce również
na lekki samochód gaśniczy, który został
strażakom przekazany w styczniu 2009 roku.
Mieszkańcy wraz z zaproszonymi gośćmi
uczestniczyli we mszy świętej odprawionej
w miejscowej kaplicy przez księdza proboszcza
Alfreda Lewicza.
Po nabożeństwie (już przed obiektem
remizy i świetlicy) Tomasz Przychodzki - sołtys
Wiekowa podziękował wszystkim tym, którzy
przyczynili się do postawienia zarówno nowej
remizy, jak i modernizacji świetlicy. Władzom za
pr zychylność, a mieszkańcom - za
bezinteresowną pomoc. „...Niech Wasz trud

i poświęcenie znajdą swoje odzwierciedlenie
w satysfakcji z wykonywanej pracy i szacunku
społecznym...” - zwrócił się do druhówochotników sołtys Tomasz Przychodzki.
Natomiast Krzysztof Szkudlarek - burmistrz
witkowskiego samorządu zaznaczył, iż udało
się oddać do użytku obiekt przez wiele lat
wyczekiwany przez mieszkańców. Stwierdził
również, iż remiza ta jest podziękowaniem
strażakom za codzienną troskę
o bezpieczeństwo lokalnej społeczności oraz
mieszkańców całej gminy. „...Jestem
przekonany, że ta świetlica, jak ta remiza to
miejsce Waszych przyszłych spotkań. To miejsce
integracji Was wszystkich. To doskonałe warunki
do realizacji różnych przedsięwzięć służących
wszystkim ludziom...” - podkreślił włodarz
samorządu.
Otwarcie nowej remizy stało się także
doskonałą sposobnością do wręczenia druhomstrażakom prezentu. Tutejsza jednostka

otrzymała pięć kompletów strażackich butów.
Obiekt (zarówno strażnicę, jak i świetlicę)
po krótkiej modlitwie poświęcił ksiądz Alfred
Lewicz. Wstęgę przecięli: burmistrz Krzysztof
Szkudlarek wraz z mł. bryg. Markiem
Wegnerem - komendantem Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Gnieźnie oraz (już przy świetlicy) wspólnie
z burmistrzem także i Bogusław Mołodecki Przewodniczący Rady Miejskiej oraz sołtys
Tomasz Przychodzki.
Całość uświetnił występ Kapeli Odjazdowej
z Witkowa, a także prezentacja multimedialna
dokumentująca historię budowy strażnicy.
W uroczystości uczestniczył Prezes Zarządu
Miejsko-Gminnego OSP RP w Witkowie Marian
Łukowski, przedstawiciele jednostek gminnych
druhów-ochotników i radni.
(na)

IX edycja Mistrzostw Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej rozpoczęta
W niedzielę 11 grudnia 2011r. w hali sportowej Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie odbyła się pierwsza runda IX edycji Mistrzostw Gminy Witkowo
w Halowej Piłce Nożnej, która odbywa się pod patronatem Burmistrza Gminy
i Miasta - Krzysztofa Szkudlarka.

W rozgrywkach bierze udział 7 drużyn,
w tym 4 sołectwa: Mielżyn, Ćwierdzin,
Kamionka, Ruchocinek, zespoły R-10 Witkowo
i CWK-05 oraz drużyna Zakładu Poprawczego
w Witkowie. Głównym celem tych rozgrywek
jest krzewienie kultury fizycznej poprzez
popularyzację gry w halową piłkę nożną,
propagowanie aktywnego spędzania wolnego

czasu i integracja środowisk w myśl hasła: „NIE
LICZY SIĘ WYNIK - LICZY SIĘ UDZIAŁ”.
Głównymi organizatorami mistrzostw są:
Urząd Gminy i Miasta, sołtysi gminy oraz
przewodniczący zarządów osiedli. Rozgrywki
potrwają do 19 lutego 2012 roku,
a poszczególne mecze odbywać się będą
w niedziele (ewentualnie w soboty).

Po pierwszej rundzie spotkań na
prowadzeniu jest drużyna Sołectwa Kamionka,
drugie miejsce zajmuje drużyna CWK-05,
a trzecie Sołectwo Mielżyn. Pierwszą bramkę
w rozgrywkach strzelił zawodnik Sołectwa
Kamionka Nowak Sebastian.
Uroczystego rozpoczęcia rozgrywek
dokonał Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof
Szkudlarek, który między innymi powiedział,
że cieszy się z dużego zainteresowania
tą dyscypliną sportu, chociaż ilość drużyn
startujących jest mniejsza niż w minionym
sezonie. Nadmienił, że piłka nożna to nadal

dyscyplina Nr 1 w Witkowie, o czym świadczy
duża aktywność zawodników i stęsknionej
publiczności. Podziękował za przystąpienie
drużyn do rozgrywek i życzył, by sędziowie
prowadzący rozgrywki nie mieli dużo pracy,
a mecze odbywały się przy zachowaniu zasady
„fair play”. Wszystkie mecze sędziować będą Panowie Jan Szturomski i Marcin Trudziński,
opiekę medyczną sprawować będzie Pan Artur
Trząski, a sekretarzem i sędzią technicznym
będzie Pan Stanisław Antoszczyszyn.

Zapraszamy do śledzenia rozgrywek na www.witkowo.pl w zakładce Czas wolny/Halowa Piłka Nożna
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X rocznica nadania szkole imienia Adama Borysa
Słowa Edwarda Stachury „Wędrówką jedną jest życie człowieka” były mottem
uroczystości odbytej dnia 24.11.2011r. w witkowskim Gimnazjum.
Już dziesięć lat szkoła nosi imię Adama Borysa- wielkiego Polaka i patrioty.

Ten niezwykły dla naszej społeczności dzień
zgromadził w murach szkoły wielu znakomitych
gości. Na uroczystość przybyli: Piotr Gruszczyński senator RP, Łukasz Kaszyński - przedstawiciel biura
posła, Pawła Arndta, Zbigniew Dolata - poseł na
Sejm RP, Tadeusz Tomaszewski - poseł na Sejm RP,
Andrzej Kwapich - radny powiatu, Krzysztof
Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie,
Marian Gadziński - zastępca Burmistrza Gminy
i Miasta w Witkowie, Bogusław Mołodecki przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie, Marian
Walczak - zastępca przewodniczącego Rady
Miejskiej, Piotr Jóźwik - przewodniczący Komisji
Oświaty, Henryk Mucha - przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, Jolanta Barańska - wiceprezes Zarządu
Miejsko- Gminnego Związku OSP, Hubert Borys - syn

w Mielżynie, Wiesława Gąsiorowska - dyrektor
Biblioteki Publicznej w Witkowie, Stanisław
Rajkowski - dyrektor OKSiR; Ludwik Rajzel - prezes
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
„Promyk” w Witkowie, Mieczysław Wilk przewodniczący Polskiego Związku Emerytów
i Rencistów; Teodozja i Jerzy Mikołajewscy, Edward
Szczerba, Mariusz Gielewski, Marianna Frąckowiak,
Renata Chmielewska - Przyjaciele szkoły, Izabela
Kotonowicz - przewodnicząca Rady Rodziców,
Renata Dąbek - z-ca przewodniczącej, Sylwia
Kuczyńska - sekretarz RR, Renata Kozińska skarbnik RR; Agnieszka Boruta, Jakub Stępień,
Szymon Marszałek - przedstawiciele absolwentów;
Ewa Socha, Marta Białecka - przedstawiciele prasy
lokalnej.

Patrona, Barbara Wojciechowska - krewna Patrona;
Józef Sztuka - kombatant; Krystyna Jakimowicz pierwsza Dyrektor Gimnazjum; Magdalena Gawęda
- dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych;
Tomasz Deskowski - dyrektor SP nr 2, Anna Pawluk dyrektor SP nr 3, Urszula Potaś - dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, Zdzisław
Bosacki - dyrektor SP w Gorzykowie, Ewa Skrzypska
- dyrektor Przedszkola Miejskiego w Witkowie,
Siostra Michalina Adamska - dyrektor Przedszkola
„Ochronka”, Jarosław Foremski - reprezentant
pracowników Zakładu Poprawczego, Elżbieta
Rzepecka - Roszak - dyrektor Zespołu Szkół
w Niechanowie, Siostry Róża i Nikodema z DPS

Po złożeniu kwiatów w Kąciku Patrona
uczestników uroczystości powitał dyrektor
Gimnazjum mgr Marian Łukowski, a następnie
przedstawił osiągnięcia szkoły. W swoim
wystąpieniu podkreślił między innymi: „Bardzo
ważną sprawą dla nas jest to, aby uczeń zrozumiał,
że kształcenie jest procesem trwającym całe życie,
aby rozumnie stawiał czoło wezwaniom dorosłego
życia. Należy ukształtować osobowość ucznia
i zapewnić mu wszechstronny rozwój. Staramy się to
czynić, podejmując wiele przedsięwzięć, których
byliśmy inicjatorami, bądź braliśmy w nich udział,
przynosząc szkole wielką chlubę. Nasze Gimnazjum
nosi zaszczytne imię Adama Borysa. Patriotyzm,

ofiarność, pracowitość, szlachetność i odwaga
Patrona szkoły stanowią wzór dla obecnego
i przyszłych pokoleń gimnazjalistów”.
Kolejnym doniosłym momentem uroczystości
było wręczenie Stypendium Naukowego Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo tym uczniom, którzy na
koniec roku szk.2010/2011 uzyskali najlepsze
wyniki w nauce. Wręczenia dokonali w obecności
Rodziców uczniów Burmistrz Gminy i Miasta
Krzysztof Szkudlarek oraz dyrektor szkoły mgr
Marian Łukowski. Stypendium otrzymali: Łukasz
Jarecki - kl. III b, Karolina Borys - kl. III f, Daria
Jedwabna - kl. II a, Izabela Ratajska - kl. II e, Jan
Szreder - kl. III f, Ewelina Łyskawa- kl. II e, Anna
Szcześniak - kl. III d, Weronika Nowaczyk kl. II a,
Karolina Zamiar - kl. II a, Tomasz Zawierucha - kl. II
a, Zofia Rachut - kl. III f, Karolina Szefer - kl. III d.
Podczas Święta Patrona nie zapomniano również
o dostojnych Jubilatach. Dyrektor szkoły mgr

przygotowany przez gimnazjalistów. Młodzież
zaprosiła wszystkich zgromadzonych na niezwykłą
podróż śladami Adama Borysa. Młodzi wykonawcy
słowami pięknie recytowanych wierszy i doskonale
śpiewanych piosenek, przywołali dzieciństwo
i młodość Patrona oraz atmosferę, jaka
towarzyszyła mu w tym czasie. Następnie powoli
zmieniał się nastrój. Grupa uczniów tańczyła polkę,
na dźwięk syreny wykonawcy rozbiegli się i usiedli
na barykadach. Widzowie zostali przeniesieni
w czasy okupacji hitlerowskiej. Wybuchło Powstanie
Warszawskie, w którym brał udział dorosły już
Adam Borys. Gimnazjaliści znakomicie przedstawili
uczucia rodzące się na barykadach podczas
powstania. Wszystkich zgromadzonych urzekła
piosenka: „Mała dziewczynka z AK” zaśpiewana
przez ucznia kl. I. Ponadto artyści w niezwykle
interesujący sposób „wymalowali” swoimi
sylwetkami symbol Polski Walczącej.

Marian Łukowski złożył gratulacje z okazji
jubileuszu pracy zawodowej p. Teresie Szczerbie
(35 lat pracy), p. Barbarze Pałce (30lat pracy),
p. Karolowi Firychowi (35 lat pracy), p. Urszuli Knast
(20 lat pracy), p. Pawłowi Piniarskiemu (30lat
pracy), p. Danucie Bednarek (30 lat pracy), p. Ewie
Gronowicz (30 lat pracy), p. Eugeniuszowi
Jankowskiemu (30lat pracy).
Ważnym punktem obchodów było
podsumowanie projektu edukacyjnego
zatytułowanego „10 lat z Patronem Adamem
Borysem”. W ramach projektu uczniowie brali
udział w konkursie wiedzy o Adamie Borysie,
w konkursie literackim, wędrowali śladami Patrona.
Został opracowany również folder pt. „Uczymy się
nie dla szkoły, lecz dla życia” będący prezentacją
historii i osiągnięć gimnazjum. Pierwsze miejsce w
konkursie: „Czy znasz swojego Patrona szkoły?”
zdobyła kl. I e, drugie - kl. I c, trzecie miejsce zajęły
klasy I b, Id i I f. Laureaci konkursu zostali
nagrodzeni dyplomami.
Uczniowie Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie rozsławiają imię szkoły na stadionach
i arenach sportowych województwa
wielkopolskiego. Dyrektor szkoły mgr Marian
Łukowski i mgr Paweł Piniarski wręczyli
pamiątkowe zdjęcia sztafetom dziewcząt i chłopców
za zajęcie trzeciego miejsca w Finale Wojewódzkim
w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Uroczystość uwieńczył program artystyczny

Uczestnicy tego wielkiego wydarzenia podczas
części artystycznej mieli okazję odbyć, wyciskającą
łzy wzruszenia, podróż w czasie.
Program artystyczny przygotował Zespół
Humanistów: mgr Arleta Bekas, mgr Teresa
Szczerba, mgr Barbara Pałka, mgr Teresa
Szkudlarek, mgr Joanna Chyba i mgr Halina Krych.
Choreografię spektaklu opracowała pani Marianna
Frąckowiak. O oprawę muzyczną zadbała
p. Elżbieta Drozdowska. Przenoszącą widzów
w przeszłość dekorację wykonały mgr Lilianna
Suborska, mgr Monika Ottenburger i mgr Iwona
Nadowicz - Mróz.
Po zakończonym widowisku za wspaniałą
i wzruszającą lekcję historii podziękowali przybyli
goście. Na ręce dyrektora szkoły p. Mariana
Łukowskiego złożyli gratulacje i życzenia dla całej
społeczności szkolnej.
Uroczystość zakończył dyrektor Gimnazjum mgr
Marian Łukowski, podkreślając wkład młodych
artystów i nauczycieli w przygotowanie części
artystycznej. Jednocześnie podziękował wszystkim
za uczestnictwo i zaprosił gości na wystawę
zatytułowaną „10 lat z Patronem”, przygotowaną
przez mgr Wacławę Filińską, mgr Monikę Licheniak
i mgr Tomasza Plucińskiego, oraz na spotkanie przy
kawie.
Uczestnicy uroczystości otrzymali, wydany na tę
okoliczność, folder Gimnazjum i logo placówki.
(H.K.)
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Aktywna Wieś

Dni Kultury Języka Polskiego
w Gimnazjum im. Adama Borysa

Co wtorek, w okresie jesienno - zimowym od godz. 18:00 w Świetlicy
Wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc odbywają się spotkania
Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet.

Od 17 do 21 października trwały w Gimnazjum im. Adama Borysa Dni Kultury
Języka Polskiego. W ramach obchodów młodzież została zaangażowana w wiele
działań, które pozwoliły na zgłębienie tajników mowy ojczystej.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy
aktywnych społecznie mieszkanek tej
miejscowości. Panie spotykają się w świetlicy
wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc, by
kultywować regionalne tradycje oraz
integrować miejscową społeczność. W czasie
ostatniego spotkania, członkinie
Stowarzyszenia wykonywały prace plastyczne
związane ze zbliżającymi się Świętami Bożego

Każda klasa przygotowała plakat
prezentujący znaczenie polszczyzny.
Uczniowie mieli także okazję wziąć udział
w konkursie, w którym losowano pytanie
dotyczące postaci literackich, ważnych
wydarzeń związanych z dziejami literatury,
czy ciekawostek z życia polskich pisarzy.
Popularność konkursu przeszła oczekiwania rozlosowano ponad dwieście karteczek
z pytaniami! Dużym wyzwaniem dla klas było
wystawienie czteroosobowego zespołu, który
rozwiązywał zadania w konkursie pod hasłem
„Język polski bez tajemnic”. Osiemnaście
zespołów klasowych rozwiązywało test
językowy. W kategorii klas I zwyciężyła Ic (Patrycja Szefer, Paweł Jantas Przemek
Witczak, Szymon Nowaczyk) , w kategorii klas

Blaszyńska). Podczas trwania Dni Kultury
odbył się również Konkurs Pięknego Czytania.
W tym konkursie I miejsce zdobyła Anna
Zaryczna z kl. Id, II miejsce Zuzanna Wójt
z kl. 2f, III - Anna Gleń z kl. IIe. Sporym
zainteresowaniem cieszyła się „Loteria
literacka”. Spośród wszystkich odpowiedzi
Dyrektor szkoły wylosował tr zech
szczęśliwców - Adriana Jagodzińskiego
z kl. IIIe, Bartosza Wąsowskiego z kl. If
i Monikę Gruszczyńską z kl. IIIc. Zwycięzcy
wszystkich konkursów zostali nagrodzeni
dyplomami i książkami ufundowanymi przez
Dyrektora szkoły mgr Mariana Łukowskiego.
Ogłoszenie wyników wszystkich konkursów
miało miejsce podczas obchodów Święta
Niepodległości.

II laur zwycięzców przypadł IIb (Dominika
Paluch, Paulina Wiącek, Kinga Chmielewska,
Bartosz Borys), wśród trzecioklasistów
najlepsza była IIId - (Sylwia Zawada, Karolina
Szefer, Anna Szcześniak, Wiktoria

Tegoroczne Dni Kultury przeszły już do
historii. Dały okazję do spotkań z ojczystą
mową nie tylko podczas lekcji, podkreśliły
wagę polszczyzny, były także okazją do
poszerzenia wiedzy uczniów.

Narodzenia. W najbliższym czasie działaczki
planują noworoczne spotkanie mieszkańców
Małachowa. Członkinie serdecznie zapraszają
do włączenia się w działalność
Stowarzyszenia, która jest przede wszystkim
okazją do spotkań w miłym gronie i lepszego
zacieśnienia sąsiedzkich więzi.
(M.K.)

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniach 5 i 8 grudnia 2011r. zostały wywieszone
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MĄKOWNICY, PRZEZNACZONYCH
DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
I NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W RUCHOCINKU, PRZEZNACZONYCH
DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE PRZETARGU.

(na)
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Wizyta studyjna na Łotwie
W dniach od 31 października do 4 listopada 2011r. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek wziął
udział w wizycie studyjnej na Łotwie. Była to kontynuacja wcześniejszej wizyty delegacji z Mołdawii, która gościła
na terenie Gminy Witkowo 30 września br.

Wizyta na Łotwie odbyła się w ramach
polsko-mołdawsko-łotewskiego projektu:
„Decentralizacji i Rozwoju Samorządności
Terytorialnej”. Tematem wizyty było
przedstawienie zasad decentralizacji na
Łotwie. W seminarium wzięła udział 17
osobowa delegacja z Mołdawii, w skład której
weszli członkowie mołdawskiego parlamentu,
Kancelarii Państwa, przedstawiciele
Ministerstw, prezydenci miast, przedstawiciele

Środowiska i Rozwoju Regionalnego,
w Ministerstwie Zdrowia, w Ratuszu w Centrum
Obsługi Klienta, Szpitalu Regionalnym,
Stowarzyszeniu Gmin i Urzędzie Miasta
zostały przedstawione sprawy dotyczące
reform Rządu, rozwoju regionalnego
i ochrony środowiska. Dużo uwagi poświecono
finansom Państwa i Samorządów, a przede

Polityki Społecznej. Celem wizyty było
zapoznanie uczestników spotkania
z doświadczeniami decentralizacji Łotwy jako
kraju postsowieckiego mającego w przeszłości
wiele podobieństw z Mołdawią. Przedstawione
informacje o usługach publicznych
ze szczególnym uwzględnieniem polityki
społecznej, opieki zdrowotnej, finansów

wszystkim dochodom lokalnym - podatkom
dochodowym i podatkom od nieruchomości
oraz systemom wyrównywania dochodów
lokalnych. Przedstawiono zadania samorządu
oraz jego rolę w systemie opieki zdrowotnej
oraz realizację projektów dotyczących
dziedzictwa historycznego miasta przy udziale
środków zewnętrznych. Uczestników
spotkania zapoznano z rolą Państwa, rolą
samorządów lokalnych w zakresie Łotewskiej

samorządów, mechanizmów wyrównawczych
i polityce inwestycyjnej to główne tematy
będące w centrum zainteresowania
uczestników seminarium.
Rezultatem wizyty było wskazanie drogi
do osiągnięcia autonomii finansowej oraz
wgląd do dialogu między rządem, a lokalnymi
samorządami.
(na)

Łączenie urodzin patrona ze świętem 11listopada wydaje się w pełni uzasadnione,
gdyż przedmiotem szczególnej troski
Edmunda Bojanowskiego patrona
i założyciela Ochronek była sprawa wczesnego
wychowania dziecka, które stanowiło
podstawę pełnego rozwoju jego osobowości.
Edmund Bojanowski stworzył spójny
i dynamiczny program wychowawczy,
w którym ogromną rolę odegrała otwartość na
poznawanie historii, tradycji, kultury narodu,
rozwijanie ducha patriotyzmu zachowując
tradycje i obyczaje rodzinne, moralne
i religijne.

Uroczyste świętowanie rozpoczęto
montażem słowno - muzycznym
zaprezentowanym pr zez dzielnych
przedszkolaków. Dzieci bez cienia
skrępowania recytowały przygotowane
wiersze i śpiewały patriotyczne pieśni: Rotę,
Marsz Pierwszej Brygady.
Nasi dostojni goście, a wśród nich:
p. Burmistrz Krzysztof Szkudlarek, p. Marian
Gadziński, p. Anna Pawluk, p. Ewa Skrzypska,
p. Katarzyna Wojtyra, p. Tomasz Deskowski,
p. Marian Łukowski oraz ks. Proboszcz
Stanisław Goc życzyli placówce przedszkolnej
dużo radości i zadowolenia z wykonywanej
pracy.

organizacji pozarządowych i lokalnych
ekspertów rządowych. Delegacja z Polski to
przedstawiciel Fundacji PAUCI, przedstawiciel
Ministerstwa Finansów i przedstawiciel
samorządu. Wizyta została zorganizowana
przez Fundację Sorosa i UNDP. Była to
realizacja projektu "Decentralizacja i Rozwój
Lokalny - Sukces europejskich modeli dla
Republiki Mołdowii". Podczas wizyty między
innymi w Ministerstwach: Finansów, Ochrony

Droga do wolności
Droga do wolności - pod takim właśnie hasłem odbyła się w Przedszkolu Ochronce w Witkowie uroczystość rocznicowa łącząca dwa ważne wydarzenia:
urodziny patrona Edmunda Bojanowskiego oraz rocznicę Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.

(M.P.)
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Listopadowe wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 3

W dniach 10 i 16 listopada w świetlicy
szkolnej została przygotowana wystawa
z cyklu „Pamiątki z różnych zakątków
świata”. Jej celem było przybliżenie
obyczajów Tunezji, walorów turystycznych
kraju oraz obcowanie z inną kulturą, sztuką,
muzyką i religią. Nasi uczniowie odbyli
ciekawą wyprawę do kraju zwanego „Bramą
Sahary” lub poetycko określanego mianem
„krainy zachodzącego słońca”. Tunezja
to arabskie medyny, plątanina wąskich
uliczek, małe sklepiki pachnące skórą
i przyprawami, biało-niebieskie domy i ręczne
tkane dywany. Tunezja to Kartagina
z rzymskimi ruinami, Kairuan z islamskimi
meczetami, urokliwe Sidi Bou Said zwane

Nie zabrakło tunezyjskiej waluty - dinarów
(TND) i milimów, perfum o zapachu kwiatu
jaśminu, sziszy - fajki wodnej. Dziewczyny
chętnie przymierzały kolorowe szale, chusty
oraz biżuterię (w szczególności rękę Fatimy wisiorek, który ponoć przynosi szczęście).
Wśród nadmorskich pamiątek znalazł się
złocisty piasek oraz muszle, a róże pustyni,
oliwa z oliwek, pluszowe dromadery,
to suweniry przywiezione z wypraw na
Saharę. Uczniowie z dużą uwagą słuchali
ciekawostek i z zainteresowaniem oglądali
pamiątki, zadawali wiele pytań na temat nowo
poznanego kraju. Wystawa zwieńczona była
konkursem plastycznym dla klas I-III i IV-VI.
(mk)

„perłą wybrzeża tunezyjskiego”. Pustynne
krajobrazy, zielone, palmowe oazy, plantacje
daktyli i słone jeziora, zielone wybrzeże,
piaszczyste plaże i piękne widoki - Tunezja
zachwyca różnorodnością przyrody. W rolę
przewodnika po Tunezji wcieliła się
M. Kazecka. Wśród wyeksponowanych
pamiątek znalazły się: tradycyjne stroje
(galabije), nakrycia głowy, ręcznie malowana
ceramika, naczynia z drewna, maski, wyroby
hafciarskie, miedziane, skórzane itp. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się zdjęcia i kartki
pocztowe z różnych regionów Tunezji.

W dniu 10 listopada, audycją nadaną
przez radiowęzeł szkolny uczciliśmy 93
Rocznicę Odzyskania Niepodległości.
11 listopada nasi sportowcy wzięli udział
w XXII Ogólnopolskim Biegu Niepodległości.
W imprezie, której organizatorem był
OKSiR, Urząd Miejski oraz Starostwo
Powiatowe w Turku, wystartowało 15 uczniów.
Zajęliśmy drużynowo V miejsce w kategorii
szkół podstawowych pr zyjezdnych,
a indywidualnie w swoich kategoriach
wiekowych K. Pokora klasa VI - 2 miejsce,
Marta Rutkowska klasa VI - 7 miejsce, Cieślik

Julia klasa VI - 9 miejsce, Paulina Cieślik klasa
III - 5 miejsce, Nowak Amelia klasa II - 5
miejsce.
Tradycyjnie, w listopadzie sporo uwagi
poświęcamy Patronowi - Lotnictwu Polskiemu.
W tym miesiącu bowiem, w 1974 roku szkoła
otrzymała to zaszczytne imię. Na godzinach

złożyła kwiaty pod pomnikiem szkoły. Dzięki
uprzejmości naszego Patrona, 30 listopada
grupa uczniów udała się na uroczystości
pogrzebowe śp. gen. bryg. pil. Tadeusza
Sawicza - ostatniego polskiego pilota
myśliwskiego walczącego w Bitwie o Anglię.
Uczestniczyliśmy we Mszy żałobnej,

wychowawczych przypominano historię
szkoły, przeglądano kroniki, wspominano
o d n i e s i o n e s u k c e s y, r e d a g o w a n o
okolicznościowe gazetki klasowe. 29 listopada
spotkaliśmy się na uroczystym apelu, który
z dużym zaangażowaniem przygotowali
uczniowie z klas IV - VI oraz chór szkolny.
Przybyli zaproszeni goście: Dowódca 3.
Skrzydła Lotnictwa Transportowego płk dypl.
pil. S. Żakowski, Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo K. Szkudlarek, Zastępca Burmistrza

w Katedrze Polowej WP, a następnie
w ceremonii pochówku na cmentarzu
wojskowym, na warszawskich Powązkach.
W uroczystościach, obok rodziny, udział brali:
przedstawiciele rządu RP, dowództwo, kadra
i pracownicy Sił Powietrznych, Kompania
Reprezentacyjna, Ambasador Brytyjski,
żołnierze z Królewskich Sił Powietrznych
Wielkiej Brytanii, członkowie Grupy
Historycznej Lotnictwa Polskiego ubrani
w mundury lotników Polskich Sił Powietrznych

M. Gadziński, Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej,
P.Jóźwik, K.Wojtyra, A. Wojtal, A. Stefańska Biela, W. Goll, z Rady Rodziców, pracownicy,
uczniowie. W przedstawionym montażu
słowno - muzycznym, podkreślona została
wielka rola, jaką w przeszłości, nie tylko dla
naszego kraju, odegrali „rycerze biało czerwonej szachownicy”. Delegacja uczniów

z okresu II wojny oraz poczty sztandarowe
wystawione przez organizacje,
stowarzyszenia i szkoły. Podczas składania
urny do grobu salwą honorową i odegraniem
„Marsza Lotników" oddano hołd
bohaterskiemu lotnikowi, dla którego
Ojczyzna była zawsze dobrem najwyższym.
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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
w okresie międzysesyjnym od 26 września do 24 listopada 2011 r. Informację przedstawiono na XI sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2011r.

§
w dniu 30.09.2011 r. na terenie Gminy

gościliśmy delegację samorządowców
z Mołdawii. Członkami delegacji byli
uczestnicy projektu „Decentralizacja
i Rozwój Samorządności Terytorialnej.
W skład grupy biorącej udział w projekcie
weszli urzędnicy, samorządowcy oraz
politycy zaangażowani w pracę nad
reformą. Podczas wspólnego spotkania
przedstawiłem prezentację multimedialną
na temat naszej Gminy. Goście zza granicy
dowiedzieli się wszystkiego o charakterze,
gospodarce, atrakcjach turystycznych
i historii gminy Witkowo. Na spotkaniu
poruszono również sprawy organizacji usług
administracyjnych i komunalnych, w tym
możliwości korzystania przez mieszkańców
z usług on - line w kontaktach z urzędem,
polityki socjalnej oraz systemu pomocy
i opieki społecznej. Mołdawianie zapoznani
zostali także z zadaniami i pozycją sołectw
w gminie. Ponadto przedstawiłem
informację o projektach zrealizowanych,
bądź realizowanych w gminie Witkowo
z udziałem środków zewnętrznych.
Po zakończeniu prezentacji pokazałem
Urząd Gminy i Miasta, a następnie
Gimnazjum w Witkowie, gdzie goście
zapoznani zostali z funkcjonowaniem
witkowskiego gimnazjum. Kolejnym
punktem wizyty Mołdawian było
odwiedzenie świetlicy wiejskiej
w Mąkownicy, której remont został
zrealizowany przy udziale środków
unijnych. Następnie udaliśmy się
do Skorzęcina, gdzie delegaci mieli okazję
zobaczyć rezultaty jednej z najważniejszych
inwestycji realizowanych przez gminę
Witkowo w ostatnim czasie, projektu pod
nazwą: „Zwiększenia atrakcyjności
turystycznej Gminy Witkowo, poprzez
rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie”.
§
w dniach od 31 października do 4 listopada
2011r. wziąłem udział w wizycie studyjnej
na Łotwie (więcej informacji o wizycie na str. 6).
§
wspólnie z Księdzem Proboszczem
Stanisławem Gocem, Kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego Panią Alicją Wentland
zorganizowałem uroczystość 50-lecia

Pożycia Małżeńskiego. Z tej okazji Jubilaci
uczestniczyli we Mszy Świętej, którą
celebrował Arcybiskup Tomasz Peta
Metropolita Archidiecezji Najświętszej Marii
Panny w Astanie w Kazachstanie oraz
w spotkaniu okolicznościowym, które
odbyło się w budynku oświatowym
w Witkowie. Uroczystość uświetnił swoim
występem Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”
oraz Witkowska Kapela Odjazdowa. W tym
roku Jubileusz 50-lecia Pożycia
Małżeńskiego obchodziło 25 par. Podczas
uroczystości wspólnie z Przewodniczącym
Rady Miejskiej p. Bogusławem Mołodeckim
wręczyliśmy Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przyznane przez Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego.
§
zorganizowano XI Szkolne Biegi Uliczne
Witkowo 2011 r. w kategorii 5-6 latków,
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
W biegach udział wzięło 403 uczniów. W tym
miejscu pragnę jeszcze raz podziękować
sponsorom biegów, mianowicie: Spółdzielni
Kółek Rolniczych, Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”, Bankowi
Spółdzielczemu oraz Dyrektorowi OK,SiR za
ufundowanie głównych nagród rzeczowych.
§
uczestniczyłem w posiedzeniu Konwentu
dot. Porozumienia międzygminnego
w sprawie powierzenia Miastu Gniezno
przygotowania i wykonania zadania
p.n. „System unieszkodliwiania odpadów
komunalnych dla gmin objętych
porozumieniem wraz z budową zakładu
zagospodarowania odpadów w Lulkowie”,
który odbył się w Urzędzie Miejskim
w Gnieźnie.
§
uczestniczyłem w Zgromadzeniu
i posiedzeniu Zarządu Związku Gmin
Powidzkiego Parku Krajobrazowego
w Powidzu, w zebraniu BRACTWA
KURKOWEGO, w uroczystej zbiórce z okazji
przekazania obowiązków Dowódcy 33.
Bazy Lotnictwa Transportowego oraz
w uroczystości wręczenia Sztandaru dla
Dowództwa 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego.
§
uczestniczyłem w spotkaniu z Zarządem
Osiedla nr 5 oraz z przedstawicielami
Wspólnot Mieszkaniowych z terenu Osiedla.
Głównym tematem spotkania było
omówienie bieżących spraw Osiedla oraz
dyskusja na temat planów i zamierzeń na
rok 2012.
§
uczestniczyłem w spotkaniu z Panem
Jarosławem Kretem podróżnikiem oraz
autorem książki o tematyce podróżniczej.
Spotkanie zorganizowała Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Witkowo.
§
wziąłem udział w obchodach Dnia
Działkowca, które zorganizował Rodzinny
Ogród Działkowy im. Generała Karola

Świerczewskiego w Witkowie, w zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym Zarządu
Stowar zyszenia Rehabilitacyjno Kulturalnego „Promyk” Oddział w Witkowie
oraz w obchodach DNIA SENIORA
zorganizowanych przez Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział
Rejonowy w Witkowie.
§
uczestniczyłem w uroczystym zapaleniu
płomienia gazowego, które odbyło się
w Strzałkowie oraz w uroczystości otwarcia
Budynku Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie.
§
12 października br. zorganizowałem
spotkanie robocze związane z montażem
dachu na nowej Sali Sportowej. W spotkaniu
uczestniczyli: kierownik budowy, inspektor
nadzoru, Przewodniczący Rady Miejskiej
wraz z przewodniczącymi Komisji Rady.
W spotkaniu miał również uczestniczyć
projektant, który odwołał swój przyjazd.
§
uczestniczyłem w uroczystym apelu
zorganizowanym przez Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie. Podczas
uroczystości wręczono statuetkę
„Przyjaciela Szkoły”. Wyróżnienie to
przyznawane jest osobie, która swoją pracą
przyczynia się do rozwoju szkoły. W tym
roku statuetka została przekazana na ręce
przedstawiciela, zaprzyjaźnionej ze szkołą
i gminą witkowską, pana Karl - Heinz Linck
z Gminy Am Dobrock. Pan Linck od wielu lat
zaangażowany jest we współpracę polskoniemiecką pomiędzy Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie, a Realschule
w Cadenberge. Swoim zaangażowaniem
przyczynia się do rozwijania przyjaźni
polsko- niemieckiej.
§
wspólnie z Zastępcą uczestniczyliśmy
w uroczystości obchodów DNI PATRONA
bł. Edmunda Bojanowskiego w Ochronce
im. Dzieciątka Jezus w Witkowie.
§
uczestniczyłem w uroczystym apelu
zorganizowanym przez nauczycieli
i młodzież z Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie. Apel przygotowany został
z okazji Święta Niepodległości.
§
wspólnie z zastępcą uczestniczyliśmy
w Koncercie Poznańskiego Chóru
Nauczycielskiego im. Feliksa
Nowowiejskiego, który odbył się
w Mielżynie. Koncert zorganizowany został
przez Dyrekcję Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego oraz Koło Gospodyń
Wiejskich w Mielżynie z okazji Narodowego
Święta Niepodległości oraz Dnia Seniora.
§
zorganizowano Gminne Obchody Święta
Niepodległości. Z tej okazji, odprawiona
została Msza Święta, a przy Pomniku
Powstańców Wielkopolskich odbyło się
spotkanie patriotyczne z udziałem pocztów
sztandarowych, kombatantów, delegacji

z z a k ł a d ó w p r a c y, o r g a n i z a c j i
pozarządowych oraz mieszkańców. Część
artystyczną przedstawili uczniowie
z Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
oraz Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”.
Następnie była możliwość obejrzenia w Sali
Historii wystawy pt.: „Od Wojciechowa do
Odrowąża”. Wystawę przygotował
Witkowski Klub Kolekcjonerów.
§
wspólnie z Przewodniczącym Rady
Miejskiej, radnymi, delegacjami strażaków
uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu
i poświęceniu wyremontowanej Świetlicy
Wiejskiej i Remizy OSP w Wiekowie (więcej
informacji na str. 3) .
§
uczestniczyłem, w zebraniach
konsultacyjnych w sołectwach: Jaworowo,
Mielżyn, Ćwierdzin i Kołaczkowo.
Przedmiotem konsultacji była aktualizacja
Statutów tych Sołectw.
§
uczestniczyłem w uroczystości „Pasowania
na ucznia” uczniów klas I w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Witkowie.
§
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej złożyliśmy wspólnie
z Zastępcą życzenia.
§
wziąłem udział w Seminarium Naczelników
Jednostek Operacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej z terenu Wielkopolski, które
odbyło się w OW w Skorzęcinie.
§
wspólnie z Przewodniczącym, Radnymi
Rady Miejskiej, Zastępcą uczestniczyliśmy
w uroczystości z okazji Święta Patrona
Szkoły, która odbyła się w Gimnazjum im.
Adama Borysa w Witkowie.
§
brałem udział w odbiorze technicznym
wyremontowanego budynku Komisariatu
Policji w Witkowie.
§
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.
Z zakresu ochrony środowiska
§
trwa realizacja zadania polegającego na

likwidacji wyrobów budowlanych
zawierających azbest, od początku roku
wpłynęły 24 wnioski o sfinansowanie
kosztów demontażu i utylizacji lub tylko
utylizacji materiałów budowlanych
zawierających azbest z terenu Gminy
i Miasta Witkowo na łączną masę ok. 45 ton
płyt azbestowych. Koszty demontażu
i unieszkodliwiania azbestu w 2011 roku
pokrywane są w 100% przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
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Wodnej w Poznaniu oraz budżet powiatu
gnieźnieńskiego i budżet gmin realizujących
zadanie.
§
wydano 18 decyzji na usunięcie drzew
z terenu Gminy i Miasta Witkowo,.
§
wydano 2 pozytywne opinie w sprawie
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
w miejscowościach Strzyżewo Witkowskie
i Ćwierdzin.
§
w miesiącu październiku dokonano zakupu
55 drzew gatunków lipa drobnolistna, głóg
i jarzębina oraz 115 szt. krzewów gatunku
tuja. Nasadzenia drzew wykonano przy
ul. Gnieźnieńskiej, Braci Łukowskich,
Płk. Hynka oraz przy targowisku i przy
ul. Jana Pawła II. Ponadto w celu nasadzenia
przekazano 30 szt. drzew gatunku lipa dla
Koła Pszczelarzy w Witkowie.
§
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu pozyskano
dotację w kwocie 66.250,00zł na
dofinansowanie do wybudowanych w 2011
roku dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w Wiekowie i Ruchocinie.
§
trwa opracowywanie Gminnej Ewidencji
Zabytków Gminy i Miasta Witkowo oraz
Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami. Wykonawcą zadania jest zespół
pod kierownictwem Pana Włodzimierza
Dopierały z Konina.
§
w dniach 4 - 7 października br. w ramach Dni
Zwierząt na terenie Witkowa Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami przy współpracy
z Urzędem Gminy i Miasta w Witkowie
przeprowadziło zbiórkę darów, głównie
karmy dla Schronisk dla Bezdomnych
Zwierząt w Gnieźnie i Radlinie. Zbiórkę
darów przeprowadzono na terenie szkół
i przedszkoli.
§
w dniu 21 października br. z udziałem
członka Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Porządku
Publicznego Rady Miejskiej w Witkowie
dokonano przeglądu stanu żywotności
drzew na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Drzewa
suche, chore, nie rokujące szans na
przeżycie oraz stanowiące zagrożenie dla
ludzi i mienia zakwalifikowano do
usunięcia. Jednocześnie wystąpiono
z wnioskiem do Starosty Gnieźnieńskiego
o wydanie zezwolenia na usunięcie
przedmiotowych drzew oraz do Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu o wydanie
opinii dot. usunięcia w/w drzew.
§
przygotowano i przesłano do Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu informacje
dot. Gminy Witkowo niezbędne do
opracowania aktualizacji Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych do roku 2015.

§
na wniosek Witkowskiego Klubu

Kolekcjonerów, działającego przy Sali
Historii w Witkowie, sfinansowano zakup
kr zyża na cmentar z ewangelicki
w Ruchocinie
§
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Gnieźnie dostarczono 4 bezpańskie psy
z terenu gminy Witkowo: (Mielżyn, Gaj
i Ostrowite Prymasowskie).
Zakresu obrotu nieruchomościami:
Podpisałem akty notarialne na sprzedaż:
§
nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny
wraz z przynależnościami, położony
w Ruchocinie 25/1, na rzecz najemców
lokalu, za cenę 9.548,00 zł. Zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie została
udzielona kupującym bonifikata
w wysokości 60 % ceny nieruchomości .
§
nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny
wraz z przynależnościami, położony
w Ruchocinie 25/2, na działce oznaczonej
geodezyjnie nr 121/1, na rzecz najemców
lokalu, za cenę 13.612,00 zł. Zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie została
udzielona kupującym bonifikata
w wysokości 60 % ceny nieruchomości .
§
nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny
wraz z przynależnościami, położony
w Witkowie, przy ul. Dworcowej 1/8,
na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1140,
na rzecz najemcy lokalu, za cenę 20.898,00
zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Witkowie została udzielona kupującej
bonifikata w wysokości 70 % ceny
nieruchomości .
§
podpisałem akt notarialny nabycia przez
Gminę Witkowo od Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej w Małachowie Szemborowice
nieruchomości położonych w Małachowie
Wierzbiczany i Małachowie Szemborowice
stanowiących drogi i rowy o pow. łącznej
0,6790 ha, za cenę 500,00 zł.
§
nabyto do zasobu nieruchomości
komunalnych działkę niezabudowaną,
położoną w Skorzęcinie, o powierzchni
1,6800 ha. W celu urządzenia parkingu dla
obsługi Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie.
Odbyto następujące przetargi:
§
na spr zedaż praw majątkowych

do nakładów budowlanych w postaci
hangaru, posadowionego na gruncie Gminy
Witkowo w Ośrodku Wypoczynkowym
w Skorzęcinie, cena wywoławcza
w wysokości 100.000,00 zł. W przetargu
wzięło udział 3 uczestników. Prawa
majątkowe zostały sprzedane
za wylicytowaną ceną 103.000,00zł
§
na sprzedaż nieruchomości położonych
w Małachowie Kępym, działki o łącznej

powier zchni 0,0800 ha. Działki
są zabudowane starym budynkiem
gospodarczym o powierzchni użytkowej
106,33 m2, położonym na obu działkach,
w stanie technicznym nadającym się do
rozbiórki. Na przetarg nie wpłacono
żadnego wadium, w związku z czym
przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym.
§
wydano 8 decyzji zatwierdzających podziały
nieruchomości położonych na terenie gminy
i miasta w Witkowie oraz 5 decyzji
dotyczących przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego we własność
nieruchomości położonych w Witkowie.
§
na dzień 29 listopada 2011r. ogłosiłem
przetarg ustny nieograniczony na
dzierżawę:
§
części działki gruntowej wykorzystywanej
rolniczo, o pow. 0,2000 ha, położonej
w Małachowie Kępym.
§
działki gruntowej, wykorzystywanej
rolniczo, o pow. 1,00 ha, położonej
w Witkówku.
§
nieruchomości o pow. 0,1200 ha,
stanowiącej staw wraz z przyległym
gruntem, położony w Gorzykowie.
Ze spraw dot. oświaty:
§
uczestniczono w uroczystościach z okazji
Dnia Edukacji Narodowej w witkowskim
Gimnazjum im. Adama Borysa.
§
z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla
szczególnie wyróżniających się nauczycieli
zorganizowałem spotkanie, w czasie
którego wręczyłem nagrody Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo. Nagrody
otrzymali: Pani Danuta Maciejewska i Pan
Mariusz Zborowski - nauczyciele w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Witkowie, Pani Anna
Jędrzejczak - nauczyciel w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Witkowie, Pani Irena
Nowak - Nauczyciel w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mielżynie, Pani Eliza
Marcinkowska i Pan Krzysztof Nowiński nauczyciele w Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie, Pani Kamila Dolata
i Pani Iwona Pelak - nauczyciele
w Przedszkolu Miejskim w Witkowie, Pani
Danuta Misiak - nauczyciel w Szkole
Podstawowej w Gorzykowie.
§
podpisano 6 umów z rodzicami uczniów
dotyczących zwrotu kosztów dojazdu do
szkół.

Lokalnych Zagrożeń Społecznych
wykonanej przez Studio Diagnozy
i Profilaktyki z Krakowa .
§
dokonano przeglądu technicznego
gminnych placów zabaw.
Z imprez kulturalno-sportoworekreacyjnych:
§
uczniowie z Gimnazjum w Witkowie, zajęli
I miejsca w Powiatowych Sztafetowych
Biegach Przełajowych w Gnieźnie, w finale
wojewódzkim tych biegów chłopcy
i dziewczęta zajęli III miejsca,
a reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2
w tych biegach zajęła VII miejsce. W nagrodę
za osiągnięte ufundowano wyjazd
drużynom na nowo otwarte TERMY
MALTAŃSKIE do Poznania.
§
dofinansowano Mistrzostwa Szkół
Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej oraz
rekreacyjny turniej piłki siatkowej drużyn
mieszanych szkół gimnazjalnych.
§
zakupiono sprzęt sportowy do hali
sportowej w gimnazjum w Witkowie.
W ramach współpracy samorządu
gminnego z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy i miasta
dofinansowano między innymi:
§
wyjazdy uczniów szkół podstawowych

i gimnazjum na biegi przełajowe do
Poznania oraz szkół gimnazjalnych na
turnieje piłki nożnej na sztucznej trawie
w ramach turnieju COCA-COLA CUP do
Trzemeszna i Wągrowca.
§
wyjazdy dzieci z rodzin o niskim statusie
materialnym szkół gimnazjalnych na naukę
pływania w miesiącach wrzesień-listopad
w ramach programu „Pływanie receptą na
sukces”.
§
dokonano wpisowego Sekcji Szachowej
„JURAND”, która uczestniczyć będzie
w rozgrywkach III ligi prowadzonej przez
Wojewódzki Związek Szachowy w Poznaniu.
§
dofinansowano Powiatowy Konkurs
Recytatorski Wierszy i Pieśni o tematyce
Patriotycznej Szkół Gimnazjalnych, który
odbył się w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Mielżynie, a którego
organizatorem była Liga Obrony Kraju
z Witkowa.
§
dofinansowano zakup wielkoformatowych
tablic PCV do Sali historii w Witkowie,
celem zorganizowania wystawy
pt. „Od Wojciechowa do Odrowąża”.

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
§
uczniowie klas II-IV szkół podstawowych

§
trwa realizacja Projektu „Zwiększenie

z terenu gminy uczestniczyli w spektaklu
teatralnym z elementami profilaktyki
alkoholowej pt.: „Skarby dobroci”.
§
zakończono opracowanie Diagnozy

atrakcyjności turystycznej Gminy
Witkowo, poprzez rewitalizację
Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie - II etap.” Wykonawcą

Z zakresu inwestycji:

cd. str. 10

str. 9

12-2011

cd. ze str. 9

tego zadania jest PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE PRODUKCYJNO - HANDLOWE
„HENBUD” z Kłecka za kwotę 4 593 804,47
zł brutto.

inwestycji jest spółka „HEMET” z Zielonej
Góry za kwotę 699 615,81 zł brutto.
§
trwa realizacja Projektu pt.: „Urządzenie
boiska sportowego ze sztucznej
nawierzchni w Ruchocinku,
remont świetlic wiejskich
wraz zwyposażeniem oraz
zagospodarowanie terenu
w miejscowościach: Malenin,
Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo
Witkowskie”. Projekt dotyczy budowy
wielofunkcyjnego boiska sportowego
w miejscowości Ruchocinek
wraz z remontem świetlic wiejskich
i zagospodarowaniem terenu
w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek,
Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie.
Planowany termin zakończenia zadania
przypada na rok 2012. Wykonawcą tej
inwestycji jest spółka „HEMET” z Zielonej
Góry za kwotę 657 148,44 zł brutto.

Malenin
§
trwa realizacja Projektu pt.: „Urządzenie

boiska sportowego ze sztucznej
nawierzchni wraz z remontem
świetlicy wiejskiej w Mielżynie
oraz wyposażenie świetlicy
i zagospodarowanie terenu
w miejscowości Jaworowo”. Projekt
dotyczy budowy wielofunkcyjnego boiska
sportowego wraz z remontem świetlicy
wiejskiej i zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Mielżyn oraz
zagospodarowaniem terenu w Jaworowie.
Planowany termin zakończenia zadania
przypada na rok 2012. Wykonawcą tej

Dębina
§
trwają prace w ramach zadania pn. budowa

kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 przy
ul. Czerniejewskiej w Witkowie na potrzeby
hali sportowej. Wykonawcą jest
przedsiębiorstwo EKO-PLUS Centrum
Techniki Grzewczej i Sanitarnej z Gniezna za
kwotę 159.900,00zł brutto. W ramach
zadania wykonana zostanie kotłownia
gazowa, w której zamontowane zostaną
kotły gazowe kondensacyjne o zamkniętej
komorze spalania, sterowane regulatorem
pogodowym, o mocy 350 kW (C.O.) - 80 kW
(c.w.u.) oraz niezbędna instalacja i kominy.
§
trwają prace w ramach zadania pn.: Budowa
placu zabaw w ramach programu RADOSNA
SZKOŁA przy Szkole Podstawowej nr 3
w Witkowie, ul. Czerniejewski 14, 62-230
Witkowo. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo
SUN+ Agnieszka Turowska z Gruszczyna za
kwotę 184.262,63zł brutto. W ramach
zadania należy wykonać duży plac zabaw
z nawierzchnią bezpieczną, na którym
zostanie zamontowanych 5 zestawów
zabawowo - sprawnościowych, domek
z liczydłami, kiwak i huśtawka ważka.

§
rozpoczął się odbiór techniczny

Strzyżewo Witkowskie
§
trwa realizacja Projektu pt.: „Budowa

Jaworowo

Kołaczkowo

Ruchocinek

Skorzęcin

Mielżyn

„WODKAN” z Gniezna za kwotę 747 984,75
zł brutto.

kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami i przepompowniami
w miejscowości Dębina”. Planowany
termin zakończenia zadania przypada na
rok 2012. Wykonawcą tej inwestycji jest
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Gorzykowo

Gorzykowo

Mąkownica
tego zadania był Zakład UsługowoProdukcyjno-Handlowy MOSTOSTALSTOLBUD Sp. z o. o. z Słupcy.
§
dobiegają końca prace przy budowie hali
sportowej wraz z hollem wejściowym
w Witkowie. Wykonawcą jest
pr zedsiębiorstwo „Anbud” Firma
Remontowo-Budowlana z Witkowa, za
kwotę 7.421.664,95 zł brutto. Pobudowany
obiekt posiada następujące parametry
techniczne: łączna powierzchnia zabudowy 2 634,0 m2, łączna powierzchnia użytkowa
2 893,0 m2 i kubatura 19 997,0 m3.
W obiekcie znajduje się holl główny
o powierzchni 201,0 m2, sala sportowa
o powierzchni 1 326,0 m 2 w tym

zrealizowanego Projektu pt.: „Budowa
świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie,
remont świetlic wiejskich wraz
z zagospodarowaniem terenu
w miejscowościach: Gorzykowo
i Mąkownica”. Przedmiotem Projektu jest
budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Kołaczkowo oraz wykonanie prac
remontowo-budowlanych świetlic wiejskich
w Gorzykowie i Mąkownicy. Wykonawcą

Kołaczkowo
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pełnowymiarowa płyta boiska o powierzchni
1 015,0 m2 z pełnowymiarowym boiskiem
o wymiarach 22,0 m x 44,0 m z możliwością
podziału na mniejsze pomieszczenia
za pomocą specjalnej kurtyny przesuwanej
mechanicznie, sale dodatkowe: gabinety,
sale ćwiczeń, ćwiczeń korekcyjnych, zespół
szatniowo - sanitarny, pomieszczenie
gastronomiczne, antresola z dojściem do
trybun dla widzów oraz z dojściem do
pomieszczeń technicznych.
Złożono wnioski o przyznanie pomocy:
§
w listopadzie br. po zakończonej ocenie

merytorycznej podpisałem umowę
o przyznanie pomocy dla Projektu
pt.: „Świetlica - centrum życia
społecznego, kulturalnego i zabawy
mieszkańców sołectw: Ćwierdzin,
Folwark, Kamionka, Mąkownica,
Ruchocin i Witkówko.” Zadanie
obejmuje remont świetlic wiejskich
i urządzenie placów zabaw dla dzieci
w poszczególnych miejscowościach. Termin
realizacji zadania obejmuje lata 20112012. Całkowita wartość Projektu według
kosztorysu inwestorskiego to kwota
354 554,06 zł, kwota dofinansowania
oscyluje na poziomie 132 857,00 zł. Celem
operacji jest stworzenie warunków
do spędzania wolnego czasu przez
mieszkańców miejscowości oraz ich
integracji poprzez remont świetlic wiejskich,
zagospodarowanie otoczenia oraz budowę
placów zabaw.
§
p r o j e k t p t . : „ Tu r y s t y c z n e
i przyrodniczo-krajobrazowe walory
Gminy Witkowo w obiektywie”
dotyczy realizacji filmu promującego Gminę
Witkowo. Na jego realizację w miesiącu
czerwcu 2011r. w siedzibie Lokalnej Grupy
Działania - Stowarzyszenie Światowid
w Łubowie złożyłem wniosek o przyznanie
pomocy. Po zakończeniu oceny złożonych
wniosków przez Radę Projektową, Projekt
został rekomendowany do dofinansowania.
Obecnie w siedzibie Urzędu
M a r s z a ł k o w s k i e g o Wo j e w ó d z t w a
Wielkopolskiego trwa ocena formalna
Projektu. Termin realizacji zadania
obejmuje lata 2011-2012. Całkowita
wartość Projektu według kosztorysu
inwestorskiego to kwota 37 744,53 zł,
w tym kwota dofinansowania w wysokości
20 000,00 zł.
§
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego trwa ocena
formalna Projektu pt.: „Świetlica i plac
zabaw miejscem spotkań i integracji
mieszkańców sołectwa Chłądowo”,
w ramach drugiego Konkursu „Pięknieje
wielkopolska wieś”, ogłoszonego przez

Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Projekt obejmuje wykonanie następującego
zakresu prac: doposażenie placu zabaw dla
dzieci, zagospodarowanie terenu wokół
budynku świetlicy, doposażenie świetlicy
wiejskiej oraz modernizację istniejącego
boiska sportowego, poprzez zakup bramek
z siatkami, piłkochwytów oraz ławek
parkowych. Planowana inwestycja
przyczyni się do poprawy jakości usług
świadczonych na rzecz środowiska
wiejskiego, szczególnie dzieci i młodzieży
wpłynie na poprawę estetyki wsi, stworzy
możliwość spędzania wolnego czasu przez
mieszkańców oraz wpłynie na rozwój
infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej
na terenie wsi. Całkowita wartość Projektu to
kwota 76 000,00 zł. Kwota dofinansowania
stanowi 80% wartości zadania nie więcej
jednak niż 40 000,00 zł. Termin realizacji
zadania planowany jest na rok 2012.
Podpisałem umowy na:
§
na zimowe utrzymanie dróg gminnych przy
pomocy sprzętu lekkiego w sezonie
zimowym 2011/2012. Wykonawcą
zadania będzie Spółdzielnia Kółek
Rolniczych z Witkowa za stawki netto:
odśnieżanie pługiem: 89,00zł/h; pojazd
z piaskarką: 98,00zł/h; mieszanina piasku
z solą: 64,00zł./tonę.
§
na usuwanie zasp śnieżnych przy pomocy 2
ładowarek kołowo-teleskopowych za
115,00 zł. netto/h. z Panem Maciejem
Przybylskim, prowadzącym
przedsiębiorstwo M.P. AGRI z Chłądowa.
§
na przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla
dzieci z klas I-III szkół podstawowych
z Gminy Witkowo za kwotę 95.000,00zł
brutto. Umowę podpisałem z Panem
Jakubem Michałowskim prowadzącym
Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju
z Poznania.
§
z Przedsiębiorstwem Produkcji Rolnej,
Handlu i Usług „KOS-POL”
Sp. z o.o. z Kołaczkowa na dowozy na
dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół
podstawowych z Gminy Witkowo za kwotę
7.075,92zł brutto.
§
zlecono zimowe utrzymanie ulic na terenie
Witkowa. Wykonawcą zadania jest Zakład
Gospodarki Komunalnej w Witkowie: wg
następujących stawek:
§
usługa odśnieżania pługiem - 81,60 zł/h
§
usługa posypywania piaskarką - 85,20 zł/h
§
mieszanina soli z piaskiem - 94,50 zł/tonę.

z Witkowa za kwotę 64.122,54 zł brutto.

z Trzemeszna za kwotę 4.550,00zł.

§
odtworzono rowy przydrożne przy drodze

§
wykonano schody wejściowe z Lastriko przy

gminnej w Odrowążu. Wykonawcą był
Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir
Begier z Nekli za kwotę 3.075,00 zł brutto.
§
wykonano przebudowę przepustu
drogowego w Gorzykowie oraz ułożono sieć
wodociągową w Maleninie. Wykonawcą był
Zakład Robót InżynieryjnoHydrotechnicznych „POL-GAR” z Wągrowca
za kwotę 53.589,48 zł brutto.
§
pr zewieziono płyty drogowe na
ul. Chrobrego. Wykonawcą był Pan Jan
Krzewiński z Dębiny za kwotę 1040,00zł
netto.
§
przebudowano ul. Wojska Polskiego
w Witkowie. Wykonawcą był Zakład
Gospodarki Komunalnej w Witkowie za
kwotę 51.024,29 zł brutto.
§
wykonano system alarmowy w części
garażowej remizy OSP w Witkowie.
Wykonawcą była firma Viking System
z Witkowa za kwotę 3.936,00zł brutto.
§
wykonano przegląd 20 placów zabaw na
terenie Gminy i Miasta Witkowo.
Wykonawcą było przedsiębiorstwo SUN+
z Gruszczyna za kwotę 4.000,00zł netto.
§
przełożono odcinek sieci wodociągowej na
dł. 70 mb w Skorzęcinie. Wykonawcą było
przedsiębiorstwo MONTER FUCH

Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.
Wykonawcą była spółka „BET-MUR-KAM”
s.c. z Nekli za kwotę 2.460,00zł brutto.
§
wykonano chodnik przy ul. Jasnej
w Witkowie. Wykonawcą był Zakład
Gospodarki Komunalnej z Witkowa za
kwotę 20.422,94 zł brutto.
§
naprawiono pr zepust pod drogą
w Skorzęcinie. Wykonawcą był Zakład
Gospodarki Komunalnej w Witkowie za
kwotę 2.504,54 zł brutto.
§
wykonano odcinek sieci wodociągowej PCV
90mm o długości 90 mb w Mielżynie.
Wykonawcą był Zakład Gospodarki
Komunalnej z Witkowa za kwotę 8.586,30
zł brutto.
Złożono zapytania ofertowe na:
§
zakup drzew i krzewów wraz z palikami.

Wybranym dostawcą został Pan Bernard
Knast z Witkowa za kwotę 4.510,00zł
brutto;
§
na drukowanie Biuletynu Informacyjnego
Gminy i Miasta Witkowo “Witkowskie
Wiadomości Samorządowe”. Wykonawcą
została DRUKARNIA MAJORCZYK Sp.
J. z Gniezna za cenę 0,95zł netto za sztukę.

Inne ważniejsze prace i dostawy:
§
wykonano nawierzchnię z kostki brukowej

na placu przed wejściem do Szkoły
Podstawowej nr 3 w Witkowie. Wykonawcą
była Firma Remontowo-Budowlana ANBUD
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Krzysztof Szkudlarek

Wędrówka z Mikołajem

„Odkrywanie” Bełchatowa

W sobotę 10 grudnia 2011 r. członkowie Grupy Turystycznej „Siedem”, która
działa przy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie udali się na kolejny pieszy
rajd turystyczny. Tym razem swoją wędrówkę rozpoczęli w miejscowości
Ćwierdzin. Trasa rajdu liczyła 20 km i biegła przez Krzyżówkę, Trzuskołoń,
Miroszkę, Małachowo Złych Miejsc i Szemborowice do Witkowa.

W piątek 9 grudnia br. uczniowie klas Ib, c, d, e wraz z opiekunami
(H. Krych, W. Filińska, K. Jędrzejczak, T. Majchrzak) z Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie udali się na kolejną lekcję geografii, która odbyła się
w miejscowości Rogowiec koło Bełchatowa.

Podczas „mikołajkowego” wędrowania
młodzi turyści poznawali nie tylko okoliczne
lasy, ale mogli również zaobserwować zmiany
w środowisku spowodowane działalnością
gospodarczą człowieka. Na trasie ich
wędrówki była kopalnia odkrywkowa
„Kruszgeo”, a każdy mógł zobaczyć jak
wyglądają wyrobiska po eksploatacji żwiru.

Czas na pieszej wędrówce upływał bardzo
szybko, pogoda sprzyjała więc i humor
turystom dopisywał. Każdy z uczestników
rajdu otrzymał mikołajkowy upominek oraz
okolicznościowy znaczek rajdowy.
We wczesnych godzinach popołudniowych
wszyscy zdrowi i cali dotarli do Witkowa.
(na)
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Celem wycieczki przedmiotowej było
„odkrywanie” kopalni odkrywkowej węgla
brunatnego. Zajęcia składały się z dwóch
części: teoretycznej, która odbyła się w sali
multimedialnej oraz typowo terenowej. Na
początku uczestnicy wyjazdu obejrzeli krótki
film dotyczący powstania złóż węgla
brunatnego, a następnie zapoznali się
z różnorodnymi skałami i minerałami
spotykanymi w tej okolicy. Podczas prezentacji
filmu dowiedzieli się m.in. ile litrów wody
każdego dnia potrzebuje kopalnia, do kiedy
będą eksploatowane złoża oraz jaka szykuje
się przyszłość tego ważnego zakładu
przemysłowego Polski.
Kolejnym elementem wycieczki była tzw.
„objazdówka”, czyli przejazd autokarem
na tarasy widokowe odkrywek. Wraz
z przewodnikiem p. Tomaszem Tarnowskim
udaliśmy się do odkrywki „Szczerców” oraz
„Bełchatów”. Tam mogliśmy zaobserwować
etapy pozyskiwania węgla brunatnego oraz
zobaczyć szereg maszyn gigantycznych
rozmiarów. Pan przewodnik w sposób bardzo
ciekawy dla młodzieży przekazywał
wiadomości o tych odkrywkach. Uczniowie
dowiedzieli się także, że w odkrywkach tej
kopalni kręcone były również teledyski do
piosenek: „Orła cień” oraz „Hello”. Kolejnym
etapem był przejazd przez najbogatszą gminę
w Polsce - Kleszczów. Z odkrywek udaliśmy się
na najwyższą w Polsce środkowej sztuczną
górę - Górę Kamieńsk (380 m n.p.m.). Jest to
forma terenu, która została „usypana”
z nadkładów zdejmowanych w odkrywkach.
Dziś jest to góra zagospodarowana
gospodarczo (15 wiatraków wiatrowych) oraz
sportowo-rekreacyjnie (wyciąg krzesełkowy,
kilometry ścieżek rowerowych i nartostrady).

Uczestnicy lekcji przedmiotowej mogli
zaobserwować jeszcze jedno niecodzienne
zjawisko. Otóż, w jednym miejscu wjazdu na
Górę Kamieńsk autobus pod górę jechał sam,
podobnie pod górę płynęła woda.
Czas na nietypowej lekcji geografii upływał
bardzo szybko. Mimo iż niezbyt sprzyjała
pogoda, to cel wycieczki został osiągnięty.
Uczniowie mogli na własne oczy zobaczyć jak
powstaje węgiel, który w naszym życiu
codziennym odgrywa bardzo ważną rolę.
(na)

Podziękowanie
dla ZP Witkowo
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
pragnie podziękować Dyrektorowi Zakładu
Poprawczego, p. J. Lisowi, Kierownikowi
warsztatów, p. K. Kowalskiemu, oraz
wszystkim tym, którzy przyczynili się do
powstania zimowego domku dla kotów
wolno-żyjących. W imieniu zwierząt serdecznie dziękujemy.

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

Otwarte warsztaty z robotyki
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie wspólnie
z dyrektorami Szkół Podstawowych nr 2 oraz nr 3
z Witkowa zorganizowali otwarte warsztaty z robotyki.

10 listopada 2011r. obchodziliśmy
Święto Niepodległości. Z tej okazji do
szkoły przybyli zaproszeni goście: sołtys wsi
Gorzykowo - p. Marian Marciniak oraz
emerytowani nauczyciele. Na tę okoliczność
uczniowie kl. IV - VI przygotowali występ
artystyczny poświęcony odzyskaniu przez
Polskę wolności. Nie zabrakło także krótkiej
lekcji historii wygłoszonej przez panią
Kubaszak. Za przygotowanie uroczystości
odpowiedzialne były panie: E. Skudzawska
i M.Frąckowiak.
W tym uroczystym dniu starsi uczniowie
wraz z wychowawcami udali się do Czajek, aby
złożyć kwiaty i zapalić symboliczny znicz przy
płycie upamiętniającej awaryjne lądowanie
amerykańskiego samolotu.

konkursie recytatorskim, któr y
zorganizowała pani.M.Frąckowiak. Tematyka
deklamowanych wierszy była różnorodna.
Laureatami tegorocznego konkursu
w kategorii klas 0-III zostali: Damian
Paprocki I miejsce, Damian Marciniak II
miejsce, Olga Kozłowska III miejsce.
Natomiast w kategorii kl. IV - VI nagrodzono:
Katarzynę Rzepkę I miejsce, Dominika
Białasa II miejsce, Remigiusza Swata III
miejsce. Jury przyznało także dwa
wyróżnienia w formie dyplomów
następującym osobom: Milenie Rozum
(kl.0) i Martynie Skibińskiej (kl.VI).
Pozostali uczestnicy otrzymali słodki
upominek.

Blisko 150 dzieci z obu szkół z bardzo
dużym zainteresowaniem wysłuchało
informacji teoretycznych dotyczącej budowy
robotów jak również przyglądało się w jaki
sposób roboty funkcjonują w praktyce. OKSiR
przypomina i zaprasza do udziału
w cyklicznych zajęciach z robotyki. Zapisy pod
nr telefonu 61 477 92 77. Informacje również
na www.oksir.witkowo.pl

Dziewiętnaścioro dzieci z Gminy Witkowo
w wieku od 8 do 16 lat w środę 7 grudnia
rozpoczęło udział w cyklicznych warsztatach
z robotyki, które organizowane są przez
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
w każdą środę. Jak podkreślają dzieci i rodzice
warsztaty nie tylko zabawa lecz również
nauka poprzez zabawę.
(S.R.)

Warsztaty fotograficzne

„Święty Andrzeju daj nam znać, co się
będzie z nami dziać” - 23 listopada
uczniowie kl. IV - VI wzięli udział w zabawie
andrzejkowej zorganizowanej przez
wychowawców klas tudzież Samorząd
Uczniowski wraz z opiekunem p.R.Bagrowską. Tego wieczoru nie zabrakło
wróżb przepowiadających przyszłość oraz
wspólnej zabawy przy muzyce.
24 listopada uczniowie kl.0-III bawili się
na indiańskich andrzejkach. Dzieci
pojawiły się w pięknych strojach, uczestniczyły
w zorganizowanych przez panie: E. Popek
i B.Prusinowską zabawach, wróżyły z gwiazd.
W kawiarence można było zjeść słodkości oraz
odpocząć. Wieczór ten dostarczył dużo radości.

25 listopada młodsi oraz starsi uczniowie
naszej szkoły uczestniczyli w szkolnym

25 listopada uczniowie kl.II i III wraz
z wychowawczynią - p.E.Popek zorganizowali Święto Misia w ramach
kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Dzieci
czytały bajki o misiach oraz oglądały filmy. 19
listopada odbył się balik połączony
z oglądaniem bajek z lat 70 i 80. Nie zabrakło
zabawy przy muzyce, piosenek o misiach
tudzież łakoci.
„My, wolontariusze” - to hasło konkursu
w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł,
w którym wzięli udział uczniowie kl.II i III.
Dzieci segregowały odpady, zbierały nakrętki,
pluszaki na WOŚP oraz pieniążki na
mikołajkowy upominek - karmę dla psów ze
schroniska w Katarzynowie. Wielkie brawa dla
małych wolontariuszy!
Uczniowie kl.II i III odnieśli kolejny sukces
malarski w konkursie zorganizowanym przez
OKSiR w Witkowie. Są to: Sandra
Grabowska (kl.III), Paulina Olejniczak
(kl.III), Damian Paprocki (kl.III), Krystian
Paprocki (kl.II). Gratulujemy!
Małgorzata Frąckowiak

W sobotę 19 listopada Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie zorganizował kolejny raz warsztaty
fotograficzne, podczas których pasjonaci fotografii
z Witkowa i okolic na przykładach własnych zdjęć omówili
zasady dotyczące kompozycji, wypełniania kadru,
perspektywy, a także ustawiania parametrów aparatów.

Kolejne warsztaty, których tematyka
obejmowała między innymi zastosowanie
różnych akcesoriów oraz technik przy
wykorzystaniu różnego rodzaju zdjęć jak np.
makro, przyrodniczych czy portretowych
odbyły się w sobotę 10 grudnia w budynku
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oświatowym przy ul. Powstańców Wlkp.
Zapisy na kolejne zajęcia pod nr telefonu 61
477 92 77. Informacje również na
www.oksir.witkowo.pl
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(S.R.)

Katalog Firm

Sesja Rady Miejskiej
W piątek 25 listopada br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
odbyła się już jedenasta sesja Rady Miejskiej. Radni wysłuchali informacji
o funkcjonowaniu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mielżynie i Gimnazjum
w Witkowie oraz przyjęli szereg uchwał dotyczących m.in.: podatków i opłat
lokalnych na 2012 r., oraz uchwalenia statutów sołectw.

Piątkowe obrady rozpoczęły się pytaniami
i wnioskami. Obecni na sesji sołtysi
podziękowali burmistrzowi za prace, które
w ostatnim czasie zostały wykonane na terenie
kilku sołectw, oraz zgłaszali potrzebę
wykonania naprawy dróg w Gaju i Mielżynie.
Radny Łukasz Grabowski pytał, kto będzie
odpowiadał za zimowe utrzymanie dróg
w Gminie Witkowo. W odpowiedzi na pytania
burmistrz Krzysztof Szkudlarek
poinformował, że kwestia utwardzenia drogi
w Mielżynie zostanie rozpatrzona po nowym
roku, a droga w Gaju będzie naprawiona
w najbliższym czasie. Za zimowe utrzymanie
dróg na terenie gminy odpowiadać będzie
Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Witkowa oraz
firma M.P. AGRI z Chłądowa, natomiast ulicami
na terenie miasta zajmować będzie się Zakład
Gospodarki Komunalnej.
Następnie burmistrz przedstawił informację
o swojej działalności w okresie
międzysesyjnym. W wystąpieniu poruszył
kwestię realizowanych obecnie oraz
zakończonych inwestycji, zakończonych
przetargów, a także spotkań i projektów, które
były realizowane w ostatnim okresie.
Kolejnym punktem obrad było
sprawozdanie z funkcjonowania Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Mielżynie, które
przedstawiła Urszula Potaś - dyrektor Zespołu,
po czym Marian Łukowski- dyrektor
Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
poinformował o funkcjonowaniu witkowskiego
gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011.
Po wysłuchaniu wszystkich informacji
i sprawozdań do pracy przystąpili radni.
Przyjęli oni uchwały, które dotyczyły m.in.:
uchwalenia statutów sołectw: Jaworowo,

i Mielżyn, miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
(Gaj, Ostrowite Prymasowskie i tereny
w Witkowie i Małachowie Złych Miejsc),
wysokości podatków i opłat lokalnych na
2012r. oraz ustalenia stawek dotacji
przedmiotowej na remont komunalnych
budynków mieszkalnych. Ponadto podjęto
także uchwałę o przystąpieniu do
spor ządzenia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Witkowo, która pozwoli na
przywrócenie obszarom zdegradowanym
pełnej zdolności do funkcjonowania
w strukturze miasta, czym przyczyni się do
jego zrównoważonego rozwoju. Sporządzenie
tego planu jest niezwykle istotne dla dalszego
rozkwitu miasta, ponieważ po jego realizacji
niektóre obszary Witkowa zostaną
zrestrukturyzowane, dzięki czemu zaczną
pełnić ponownie ważną rolę dla mieszkańców,
co zaowocuje pozytywnymi przemianami
zarówno społecznymi, jak i w strukturze
miejskiej. Na koniec radni dokonali zmian
w Wieloletniej Prognoznie Finansowej
i uchwalili program współpracy Gminy
Witkowo z organizacjami pozarządowymi.
Pomiędzy podejmowaniem kolejnych
uchwał przez radnych, zastępca burmistrzaMarian Gadziński, odpowiedział na
interpelacje zgłoszone podczas poprzedniej
sesji, szeroko opisując m.in.: działania podjęte
w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 2
i Szkoły Podstawowej nr 3 w jeden organ, o co
na poprzedniej sesji pytał radny Łukasz
Grabowski, oraz zapoznał zebranych ze
sprawozdaniem z realizacji uchwał Rady
Miejskiej.
(W.D.)
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Senior Roku 2011
W dniu 18 listopada 2011 roku w Witkowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Seniora zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Witkowo.

Wśród osób biorących udział w spotkaniu
byli członkowie Stowarzyszenia oraz
zaproszeni goście, m.in. Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo - Krzysztof Szkudlarek,
Przewodniczący Oddziału Okręgowego Henryk Zywert, Radny Powiatu
Gnieźnieńskiego - Telesfor Gościniak oraz
Dyrektor Gimnazjum w Witkowie - Marian
Łukowski. Z powodu posiedzenia Sejmu
na uroczystości nie mógł być obecny Poseł
na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski,
zastępowała go Magdalena Szuba Wicedyrektor Biura Poselskiego w Gnieźnie.
Na wstępie spotkania głos zabrali prezes
Mieczysław Wilk i Pani Gabriela Bałoniak,
którzy przedstawili informacje z działalności
Stowarzyszenia na przestrzeni roku oraz
plany na kolejny, a także sprawozdanie
finansowe.
„Przy naszym kole działa m.in. Koło
Hafciarskie „Róże”, z którego jesteśmy

dumni. Prezentując swoje dzieła na
uroczystościach gminnych i poza
jej granicami, zdobywając puchary, dyplomy
i uznanie rozsławiają imię Związku. Przy
naszym Oddziale działa także zespół
śpiewaczy „My młodzi”, składający się
w większości z naszych członków.” wspomniał podczas spotkania Prezes Wilk.
Na uroczystości wręczono odznaczenia dla
zasłużonych członków Stowarzyszenia.
Zarząd Główny PZERiI nadał Godność
Honorowego Przewodniczącego Janowi
Blaszyńskiemu - dawnemu prezesowi.
Ponadto przyznał:
Złotą Odznakę Honorową: Janowi
Jałoszyńskiemu, Henrykowi Mucha,
Mieczysławowi Wasilewskiemu
Dyplom Uznania: Irenie Podsiadłowskiej,
Zygmuntowi Wentland, Kołu Hafciarskiemu
„RÓŻE”, Zespołowi Śpiewaczemu
„MY MŁODZI”

Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału
Okręgowego w Poznaniu Dyplom Uznania
otrzymali: Czesława Jałoszyńska, Janina
Dolata, Maria Fabiańczyk - Wilk, Krystyna
Ratajczyk, Lubomiła Szcześniak, Anna Wilk,
Gabriel Rychelski, Adrianna Warzych, Izabela
Zając
Ponadto decyzją Zarządu Oddziału
Rejonowego PZERiI w Witkowie Dyplom
Uznania otrzymali: Helena Biegalska,
Mirosława Fela, Marian Jędrzejak, Józek
Kubasiak, Maria Kozubińska, Rozalia Prusak,
Roman Andrzejewski.

Jednak najbardziej prestiżową nagrodę
otrzymała Pani Helena Pustelnik, która
ogłoszona została „SENIOREM ROKU 2011”.
Wyróżniona otrzymała z rąk prezesa
pamiątkowy puchar oraz Dyplom Uznania.
W imieniu Posła Tomaszewskiego list
gratulacyjny oraz kwiaty wręczyli Magdalena
Szuba i Telesfor Gościniak.
Po wręczeniu wyróżnień czas zebranym
umilił występ zespołu MY MŁODZI.
Po oficjalnej części członkowie kontynuowali
spotkanie przy muzyce i tańcach.
(na)

Karol Staszak

Zdzisław Markiewicz i Roman Zawierucha


Decyzją Kapituły Odznaki Honorowej za
Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego,
Odznakę Honorową za Zasługi dla
Województwa Wielkopolskiego otrzymali: Pan
Karol Staszak oraz śp. Marian Skory.


 Prezydent Miasta Gniezna uhonorował
„Pamiątkowym Medalem z okazji 1000-lecia
Zjazdu Gnieźnieńskiego Pana Romana
Zawieruchę i Zdzisława Markiewicza.

Podziękowanie dla krwiodawców
Krew to dar życia, niezastąpiony i niezbędny ofiarom wypadków komunikacyjnych,
chorym czekającym na operacje, szczególnie na przeszczepy organów, osobom
przewlekle chorym na schorzenia krwi.

Idea honorowego krwiodawstwa w Polsce,
zainicjowana w naszym kraju przez Polski
Czerwony Krzyż, ma ponad 50 lat. Już
tradycyjnie z okazji Dni Honorowego
Krwiodawstwa na uroczystych spotkaniach
w dniu 25.11.2011r. zorganizowanym przez
Zarząd Rejonowy PCK w Gnieźnie
i 03.12.2011r. w Rejonowym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
uczestniczyli również witkowscy krwiodawcy,
członkowie Klubu HDK PCK działającego przy
Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie. Była to
okazja, aby w szczególny sposób podziękować
im za pomoc, jakiej udzielają bliźnim, gdy

darem krwi ratują ich zdrowie,
a niejednokrotnie życie. Podziękowania
w formie odznaczeń i pamiątkowych medali
otrzymali:
Za zasługi w działalności społecznej na
rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa
i propagowania idei Polskiego Czerwonego
Krzyża na wniosek Zarządu Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Gnieźnie:

Minister Zdrowia na wniosek Zarządu
Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża
w Gnieźnie odznaczył Medalem „Zasłużony
Dla Zdrowia Narodu” Pana Józefa Krystyjanc
i Mariana Goch
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(S.K.)

Zakończono remont Komisariatu Policji
„...Budynek komisariatu, który w przeszłości z całą pewnością nie był
postrzegany jako wizytówka rejonu, automatycznie włączony został do kręgu
zadbanych obiektów użyteczności publicznej...” - zaznaczył podinsp. Jan Rabiej komendant witkowskiego Komisariatu Policji.

Zimowe utrzymanie dróg

w Gminie Witkowo w sezonie 2011/2012
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem dróg na terenie Gminy i Miasta Witkowo oraz zarządców
odpowiedzialnych za ich zimowe utrzymanie w sezonie 2011-2012

Wierzchowiska

Zakończono remont budynku. Oprócz prac
termomodernizacyjnych wymieniono
pokrycie dachowe i instalację centralnego
ogrzewania z tradycyjnego na gazowe.
Wcześniej wstawiono także nowe okna.
Modernizacja komisariatu była możliwa
dzięki przychylności Wielkopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu oraz władz samorządu
witkowskiego i niechanowskiego. Podkreślić
należy, iż wsparcie finansowe (właśnie tych
dwóch samorządów) przyczyniło się również
m.in. do zakupu sprzętu komputerowego oraz
samochodów służbowych. Bezsprzecznie
poprawiło to warunki służby
funkcjonariuszom policji. A w niedługim czasie
komisariat czeka (także z pomocą władz)
kolejny remont, tym razem pomieszczeń
wewnątr z budynku, głównie tych
zajmowanych przez policjantów pionu
kryminalnego.

podstawie buduje się wizerunek...” - stwierdził
szef wielkopolskiej policji. A, co chyba
najbardziej ucieszyło policjantów
witkowskiego komisariatu, pochwalił ich pracę
podkreślając, większą skuteczność oraz
zdeterminowanie w ochronie porządku
prawa. „...Tak naprawdę to dopiero buduje
prawdziwy Wasz wizerunek w oczach ludzi,
ale też powoduje, że to zaufanie, którym
ludzie chcą Was obdarzać i obdarzają, jest
znacznie większe. Mam nadzieję, że ta piękna
wizytówka powiatu gnieźnieńskiego, jaką jest
drugi odremontowany komisariat, będzie
sprzyjał poprawie bezpieczeństwa, zaufania
ludzi, a Wam poprawi satysfakcję
funkcjonowania i komfort życia...” - podkreślił
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji
w Poznaniu. Podziękował również
Krzysztofowi Szkudlarkowi - włodarzowi
witkowskiego samorządu oraz Eugeniuszowi
Zamiarowi - wójtowi gminy Niechanowo.

„...Przekonany jestem, że ten wymierny
przejaw zainteresowania władz
samor ządowych warunkami służby
witkowskich policjantów i złożonej sytuacji
finansowej policji, będzie stanowił kolejny
etap w długofalowej współpracy na linii
policja, a przedstawiciele władz
samorządowych...” - podkreślił podinsp.
Rabiej.
Natomiast insp. Krzysztof Jarosz Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji
w Poznaniu zwrócił uwagę także na obiór
społeczny pracy policji. „...Społeczeństwo
przychodząc do jednostki policyjnej chce
widzieć tą jednostkę policyjną czystą,
estetyczną i funkcjonalną, ponieważ na tej

„...Czekaliśmy na zmianę wizerunku tego
obiektu. Tak, jak policjantom zależało, tak
nam samorządowcom i mieszkańcom. Zawsze
podziwiałem, bo wiem doskonale, że warunki
pracy mają istotny wpływ na jakość pracy, na
efekty pracy oraz samopoczucie, a w tamtym
stanie rzeczy, było trudno czegoś takiego
oczekiwać. Jesteśmy po pierwszym etapie,
w przyszłym roku jestem przekonany już
teraz, że będzie drugi etap, czyli definitywne
zakończenie remontu tego obiektu czego
życzę przede wszystkim policjantom...” zaznaczył burmistrz Szkudlarek deklarując
ponowne wsparcie finansowe. Podobną
obietnicę złożył wójt niechanowskiego
samorządu.
(na)

Zarządca dróg Wojewódzkich - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Zarządca dróg Powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie
Zarządca dróg Gminnych - Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

Wykaz ulic na terenie Miasta Witkowa
oraz zarządców odpowiedzialnych za ich zimowe utrzymanie
Zarządca - Wielkopolski
Zarządca - Urząd Gminy
Zarząd Dróg Wojewódzkich: i Miasta Witkowo:
- ul. Akacjowa
droga wojewódzka nr 260
(przebieg Gniezno - Witkowo - Wólka) - ul. Bolesława Chrobrego
- ul. Braci Łukowskich
- ul. Gnieźnieńska
- ul. Brzozowa
- ul. Park Kościuszki
- ul. Gimnazjalna
- ul. Stary Rynek
- ul. Harcerska
- ul. Poznańska
- ul. Jasna
- Rondo im. Jana Pawła II
- ul. Jesionowa
- ul. Strzałkowska
Zarządca - Powiatowy
- ul. Jodłowa
- ul. Komisji Edukacji Narodowej
Zarząd Dróg w Gnieźnie
- ul. Kosynierów Miłosławskich
- ul. Armii Poznań
(na odcinku od ul. Powidzkiej
- ul. Cmentarna
do ul. Wierzbowej)
- ul. Czerniejewska
- ul. Krótka
- ul. Dębińska
- ul. Kwiatowa
- ul. Dworcowa
- ul. Leśna
- ul. Jana Pawła II
- ul. Lotnicza
- ul. Kosynierów Miłosławskich
- ul. Łąkowa
(na odcinku od ul. Park Kościuszki
- ul. Magnoliowa
do ul. Skorzęckiej)
- ul. Mickiewicza
- ul. Ogrodowa
- ul. Młyńska
- ul. Park Kościuszki
- ul. Modrzewiowa
(na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej
- ul. Osiedlowa
do ul. Kosynierów Miłosławskich)
- ul. Oświatowa
- ul. Powidzka
- ul. Park Kościuszki
- Rondo im. Jana Pawła II
- ul. Parkowa
- ul. Skorzęcka
- ul. Piastowska
- ul. Warszawska
- ul. Piękna
- ul. Wrzesińska

- ul. Piwna
- ul. Pogodna
- ul. Polna
- ul. Powstańców Wielkopolskich
- ul. Północna
- ul. Pułkownika Hynka
- ul. Radosna
- Rondo im. Jana Pawła II
- ul. Rzemieślnicza
- ul. Skośna
- ul. Słoneczna
- ul. Słowackiego
- ul. Słowiańska
- ul. Sosnowa
- ul. Spokojna
- ul. Sportowa
- ul. Stary Rynek
- ul. Szkolna
- ul. Topolowa
- ul. Tylna
- ul. Wiejska
- ul. Wierzbowa
- ul. Wincentego Witosa
- ul. Wojska Polskiego
- ul. Wschodnia
- ul. Zachodnia
- ul. Zakole
- ul. Zielona
- ul. Zuchów
- ul. Żwirki i Wigury
(H.R.)

