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strona 11Poznaj historię Ziemi Witkowskiej

Udokumentowanie i utrwalenie przeszłości „Ziemi 

Witkowskiej”, upowszechnienie wiedzy o historii Witkowa, 

promocja pozytywnego wizerunku gminy oraz integracja 

mieszkańców jest przedmiotem szczególnej uwagi władz 

samorządowych Gminy i Miasta Witkowa. Miło nam 

poinformować, że wkrótce wydawnictwa dotyczące 

Witkowa wzbogaci monografia „Dzieje Witkowa”. 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Życzymy, aby te Święta Wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie

napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przeszłość.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Witkowie 

Bogusław Mołodecki

Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo 

Krzysztof  Szkudlarek
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Impreza była rozgrywana w ramach 

programu „WYCHOWANIE POPRZEZ SPORT - 

EDUKACJĄ JUTRA”.

Imprezę otworzył uroczyście Burmistrz 

Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof 

Szkudlarek, który życzył małym sportowcom 

wspaniałej zabawy, a rodzicom nie 

szczędzenia oklasków dla swoich pociech. 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

wszystkim zebranym złożył życzenia. 

W związku z tym, że impreza odbyła się 

w przeddzień Świąt Wielkanocnych nie 

zabrakło dodatkowych atrakcji w postaci 

symbolicznych „ZAJĄCZKÓW”.

W turnieju rozegrano po pięć konkurencji 

sportowych dla każdej grupy wiekowej.

Pierwszaki rywalizowały w: slalomie 

matematycznym, torze przeszkód, skokach 

d o  o b r ę c z y  „ h u l a - h o p ” ,  w y ś c i g u  

z przeplataniem szarfy i wyścigu piłek 

w siadzie skrzyżnym.

Uczniowie klas drugich brali udział w: 

wyścigu samolotów, wyścigu balonów, „sztuce 

mijania” na ławeczce gimnastycznej, 

pokonywaniu toru przeszkód oraz wyścigu 

Formuły I na deskorolce.

Zawodnicy trzecich klas startowali 

w: kozłowaniu piłki koszykowej, wyścigu 

zaprzęgów, wyprawie po skarb, slalomie 

między „hula-hop” i w biegu z przenoszeniem 

piłek koszykowych.

Obowiązkowo w jednej z konkurencji we 

wszystkich klasach startował rodzic oraz 

opiekun.

Każdy z uczestników turnieju otrzymał 

z rąk Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie 

słodką świąteczną niespodziankę.

Organizatorzy turnieju - Urząd Gminy 

W dniu 21 marca 2010 roku w hali sportowej przy Gimnazjum im. Adama 

Borysa w Witkowie odbył się po raz siódmy WIELKANOCNY TURNIEJ KLAS I-III 

Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo. W imprezie wzięli 

udział najmłodsi uczniowie ze Szkół Podstawowych - Nr 2, Nr 3 z Witkowa, 

z Mielżyna i z Gorzykowa.

VII Wielkanocny Turniej klas I-III Szkół Podstawowych

i Miasta, UKS „ISKRA”, UKS „DWÓJKA”, UKS 

„OLIMP”, Gminna Komisja Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

i Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie 

dla wszystkich drużyn przygotowali 

pamiątkowe dyplomy, puchary, medale 

i nagrody - talony na zakup sprzętu 

edukacyjno - sportowego. Nagrody wręczali: 

Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof 

Szkudlarek, Przewodniczący Rady Miejskiej - 

Bogusław Mołodecki i Zastępca Burmistrza 

Gminy i Miasta - Marian Gadziński.

Imprez ie  towar zyszy ła  wys tawa  

rysunkowa pt. „WIELKANOC - 2010”, a prace 

wykonali uczniowie ze szkół biorących udział 

w turnieju.

Rywalizację sportową uzupełniono 

występami artystycznymi w wykonaniu 

uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Mielżynie pod kierunkiem Pani Barbary 

Nowakowskiej. Uczniowie z tej szkoły wręczyli 

Burmistrzowi Gminy i Miasta - Krzysztofowi 

Szkudlarkowi świąteczny stroik za organizację 

imprez sportowo-rekreacyjnych oraz 

propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci 

i młodzieży.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy 

w jakikolwiek sposób przyczynili się do 

pomocy w zorganizowaniu turnieju. 

Dziękujemy między innymi całej ekipie 

sędz iowskie j  z  Pawłem P in iarsk im 

i Czesławem Nowaczykiem na czele za 

opracowanie, przygotowanie i sprawny 

przebieg poszczególnych konkurencji 

sportowych. Paniom : Iwonie Nadowicz-Mróz, 

Agnieszce Narożnej i Liliannie Suborskiej za 

piękną dekorację plastyczną, Pani Marzenie 

Zielińskiej za opiekę medyczną. Osobne 

podziękowanie kierujemy do „ZAJĄCZKÓW”. 

Ich obecność sprawiła wiele radości naszej 

najmłodszej części społeczeństwa.

(S.A.)
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 „Samorząd widząc taką potrzebę od lat 

wspiera witkowską policję.  Zależy nam żeby 

policjanci dbając o bezpieczeństwo naszych 

mieszkańców pracowal i  w lepszych 

warunkach. Jest to już kolejny zakup sprzętu 

komputerowego. Wcześniej komisariat 

wyposażyliśmy w kserokopiarkę, drukarkę 

i z e s t a w  k o m p u t e r o w y.  P o n a d t o  

w y r e m o n t o w a l i ś m y  d y ż u r k ę  o r a z  

dofinansowaliśmy nieoznakowany samochód 

policyjny. Jednak na tym nasza pomoc się nie 

kończy. W tym roku zabezpieczyliśmy 

w budżecie gminy dwadzieścia cztery tysiące 

złotych na kolejny samochód policyjny. 

Chciałbym też doprowadzić do remontu całego 

budynku komisariatu policji w Witkowie. 

Zdaję sobie jednak sprawę, że są to duże 

koszty- podkreślił Krzysztof Szkudlarek. 

- Mając na uwadze trudną sytuację finansową 

policji staramy się w miarę naszych możliwości 

odpowiadać pozytywnie na potrzeby 

komisariatu. Jest to nasza kolejna taka forma 

współpracy, która układa się bardzo dobrze. 

Wcześniej parcypowaliśmy w kosztach 

nieoznakowanego samochodu policyjnego, 

a w tym roku zabezpieczyliśmy w budżecie 

dziesięć tysięcy złotych na kolejny samochód 

policyjny” - zaznaczył Eugeniusz Zamiar. 

- „Tyle sprzętu nasz komisariat jeszcze nie 

widział, teraz mamy się czym pochwalić. 

Myślę, że lepszy sprzęt wpłynie bardzo dobrze 

na wydajność naszej pracy.  Nie mogłem 

wymarzyć sobie lepszej współpracy 

z samorządami. Cieszy mnie też fakt, że 

burmistrz Witkowa wspomniał o remoncie 

naszego budynku, który obecnie psuje 

w izerunek  po l i c j i ”  -  skomentowa ł  

nadkomisarz Jan Rabiej. 

(na) 

Mamy się czym pochwalić
W środę, 10 marca nadkomisarzowi Janowi Rabiejowi, komendantowi  komisariatu policji  w Witkowie włodarze 

dwóch samorządów Witkowa i Niechanowa, przekazali nowy sprzęt komputerowy (dwa laptopy i dwie drukarki). 

Są to kolejne prezenty ofiarowane przez Krzysztofa Szkudlarka, Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, który sprzęt 

komputerowy przekazał w obecności Grzegorza Kaźmierczaka, Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju 

Społeczno Gospodarczego, natomiast Eugeniusz Zamiar, wójt gminy Niechanowo przekazał sprzęt w Urzędzie Gminy 

w Niechanowie.

Zielonogórski Kabaret „Made in China”
6 marca Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizował 

występ zielonogórskiego kabaretu „Made in China”. Licznie zebrana 

publiczność wysłuchała i obejrzała 80 - minutowy program. 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 

informuje, że Gmina Witkowo 

przystąpiła do Młodzieżowej Akcji 

Obywatelskiej „20 lat wspólnie” 

organizowanej przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej, przy wsparciu 

Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do akcji włączyły się również 2 gimnazja 

z terenu naszej gminy.

Celem Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej 

„20 lat wspólnie” jest upamiętnienie 20 

rocznicy pierwszych wyborów samorządowych 

w wolnej Polsce, która przypada 27 maja tego 

roku.

Zespo ły  u czn iów z  G imnaz jum 

im. A. Borysa w Witkowie i Gimnazjum 

w Mielżynie pracując pod opieką nauczycieli 

przeprowadzą wywiady z członkami rodzin 

oraz innymi starszymi mieszkańcami na temat 

zmian, jakie zaszły w Gminie Witkowo dzięki 

działalności samorządu terytorialnego. Efekty 

swojej pracy przedstawią w formie krótkich 

prezentacji multimedialnych, które zostaną 

umieszczone na internetowej Mapie Polski.

Najlepsze prezentacje uczniów zostaną 

zaprezentowane na imprezach zarówno 

l o k a l n y c h ,  j a k  i  o g ó l n o p o l s k i c h ,  

organizowanych przez Sejm RP i Ministerstwo 

Edukacji Narodowej.

Więcej szczegółów na temat Młodzieżowej 

Akcji Obywatelskiej można znaleźć na stronie 

internetowej www.rokhistorii.men.gov.pl.

(M.P.)

„20 lat wspólnie” 

 Grane na żywo, z energią i dużą 

dynamiką skecze m.in pt. „Żona hodująca 

boksera”, „Lekcja języka angielskiego”, 

„Romeo i Julia” , czy „Instruktor jazdy” do łez 

rozbawiły widownię. O tym, że program 

podobał się publiczności świadczyć mogą 

dwukrotne wyjścia kabaretu na bis. Podkreślić 

należy fakt, że cały  zaprezentowany 

program został napisany i wyreżyserowany 

przez samych wykonawców.

(S.R.)
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Pani Dyrektor Przedszkola Ewa Skrzypska 

powitała Zespół oraz zaproszonych gości 

w osobach: Burmistrza GiM Witkowo 

Krzysztofa Szkudlarka, Zastępcę Burmistrza 

Mariana Gadzińskiego, Inspektor ds. oświaty 

p. Marzenę Polak oraz redaktor gazety 

„Przemiany na szlaku piastowskim” p. Ewę 

Socha. Zespół przedstawił ciekawy program 

artystyczny, w którym zaśpiewał między 

innymi piosenki o wiośnie oraz piosenki 

poświęcone zwierzętom i dzieciom. 

Przedszkolaki wraz z pracownikami 

przedszkola z uwagą słuchały piosenek oraz 

z radością włączały się do wspólnego śpiewu. 

Pod opieką nauczycielek dzieci również 

zaprezentowały swój program artystyczny. 

W związku z tym, iż koncert odbył się pod 

hasłem „Muzyka łączy pokolenia” wszyscy 

razem zatańczyli utwór pt. „Wiosenny rock 

and roll”. Każdy z gości został obdarowany 

W związku z tym świętem przedstawili 

program artystyczny pt. Być kobietą, 

w którym pojawiła się Ewa z Raju, kobieta 

z jaskini, wybranka rycerza oraz dziewczyna 

współczesna. Wszystkim paniom i małym 

kobietkom dedykowano piosenki, a także 

wręczono słodki upominek. 

Jak co roku w naszej szkole bardzo miło 

i wesoło obchodzimy Dzień Wiosny. W piątek, 

19 marca, pod hasłem Kocham cię, wiosno, 

bawiliśmy się czekając na przybycie Pani 

Wiosny.

W tym dniu uczniowie wcielili się w role 

nauczycieli i prowadzili trzy pierwsze lekcje. 

Po nich brać uczniowska kibicowała 

drużynom nauczycieli biorącym udział 

w konkursie zatytułowanym Kocham cię, 

wiosno.  Na zakończenie Samorząd 

Uczniowski przygotował smaczne wiosenne 

kanapk i  tudz ież  sa ła tk i .  Wszys cy  

z niecierpliwością oczekujemy nadejścia 

upragnionej wiosny.

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

kwiatkiem i życzeniami dotyczącymi dalszej 

owocnej współpracy. Na zakończenie koncertu 

Burmistrz podziękował za zaproszenie oraz 

podkreślił rolę i znaczenie muzyki w rozwoju 

osobowym dziecka. Z okazji  Świąt 

Wielkanocnych życzył między innymi 

niespodzianek od wielkanocnego zajączka, 

wręczając przedszkolakom torbę słodyczy 

oraz „Europejską Księgę Bajek”. 

(A. G.)

„Muzyka łączy pokolenia”
W Przedszkolu Miejskim „Bajka” przy ul. Jasnej odbył się koncert pt.: „Muzyka 

łączy pokolenia”, w którym wziął udział Zespół Śpiewaczy „My młodzi” oraz dzieci 

z przedszkola. 

Klasa „0” wzięła udział w konkursie 

pt. Kolorowe pisanki, który zorganizowała 

Biblioteka Publiczna w Witkowie. Trwa 

oczekiwanie na wyniki i nagrody.

 Najmłodsi uczniowie naszej szkoły 

wykonali także ciekawe prace malowane na 

szkle. Zdobią one wystawkę w szkole.

 

Małgorzata Frąckowiak

Miesiąc marzec upłynął wesoło w naszej szkole dzięki Samorządowi 

Uczniowskiemu. 8 marca chłopcy zorganizowali dla pań i dziewczynek Dzień 

Kobiet. 
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Chopin był natchnieniem dla wielu 

polskich muzyków. Inspirował Roberta 

Schumanna i Franciszka Liszta. Jego dzieła są 

ponadczasowe, a on sam stał się legendą. Jego 

twórczość jest bliska sercom wielu pokoleń. 

Ignacy Jan Paderewski w setną rocznicę 

narodzin Fryderyka Chopina powiedział: 

„Zabraniano nam Słowackiego, Krasickiego, 

Mickiewicza. Nie zabroniono nam Chopina. A 

jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego nam 

wzbraniano: ( …) niewoli ból, wolności żal, 

tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna 

pieśń (...)”. 

przypomnienia bądź utrwalenia wcześniej 

zdobytych na lekcjach wiadomości oraz 

zapoznania się z pozycjami książkowymi na 

t e m a t  w i e l k i e g o  g e n i u s z a .  D u ż e  

zaangażowanie występujących udzieliło się 

również publiczności, która w skupieniu 

wysłuchała słów i muzyki. Było to 

jednocześnie wprowadzenie najstarszych 

uczniów szkoły w tematykę przygotowywanej 

wycieczki, podczas której odwiedzą miejsca 

związane z życiem i twórczością Chopina.

 (ab)

 Także w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się 

apel poświęcony temu wielkiemu Polakowi. 

10 marca grupa uczniów przedstawiła montaż 

słowno - muzyczny, przypominając 

najważniejsze wydarzenia z życia artysty. 

Słowa wzmocnione zostały obrazami 

prezentacji multimedialnej. Towarzyszyliśmy 

genialnemu muzykowi od Żelazowej Woli 

przez Warszawę, Szafarnię, Duszniki, aż po 

Paryż. Usłyszeliśmy też fragmenty kliku 

utworów Chopina, między innymi „Preludium 

Deszczowe”. Chór szkolny zaśpiewał Jego 

„Życzenie”. Uczniowie mieli możliwość 

Rok 2010, decyzją Sejmu RP, został ogłoszony Rokiem Chopina. W całej Polsce rozpoczęły się oficjalne obchody 200. 

rocznicy narodzin największego polskiego kompozytora Fryderyka Franciszka Chopina. Jego wkład w rozwój światowej 

muzyki jest nieoceniony. 

„Rodem Warszawianin, sercem Polak, 
a talentem świata obywatel” C. K. Norwid 

REGULAMIN

1. CEL - upowszechnianie kultury fizycznej 

oraz propagowanie aktywnego spędzania 

czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, impreza z Gminnego Kalendarza 

Kulturalno-Sportowego na 2010 rok.

2. ORGANIZATORZY - Urząd Gminy 

i Miasta, Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Witkowie, Uczniowskie Kluby Sportowe 

z terenu gminy i miasta

3. MIEJSCE - hala sportowa Gimnazjum 

w Witkowie, ul. Poznańska 47 

4. TERMIN - 17 kwietnia 2010 roku 

(sobota), godz. 9,oo

5. KATEGORIE WIEKOWE: szkoły 

podstawowe klasy I - IV - dziewczęta i chłopcy, 

szkoły podstawowe klasy V - VI - dziewczęta 

i chłopcy, Gimnazja - dziewczęta i chłopcy, 

seniorki - OPEN, seniorzy - OPEN.

6. PROGRAM MINUTOWY

- godz. 9,oo - szkoły podstawowe

- godz.10,3o - gimnazja

 - godz. 11,3o - seniorki i seniorzy

UWAGA: kategorie wiekowe rozegrane 

zostaną przy minimum 6-iu zawodnikch.

Uczestników obowiązuje zgłoszenie do 

mistrzostw - 15 minut przed rozpoczęciem 

danej kategorii wiekowej.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA - startują 

wszyscy chętni zamieszkujący, uczący się lub 

pracujący na terenie Gminy i Miasta Witkowo

- zawodników obowiązuje strój sportowy 

(miękkie obuwie) i własny sprzęt (rakietka),

- nie mają prawa startu osoby posiadające 

przeciwwskazania lekarskie oraz zrzeszone 

w Polskim Związku Tenisa Stołowego.

8. SPRAWY TECHNICZNE - mistrzostwa 

rozegrane zostaną systemem w ”grupach”, 

„pucharowym” lub „radzieckim” do dwóch 

przegranych pojedynków,

- pojedynki do 2-ch wygranych setów; do 11 

pkt.

- mecze sędziują uczestnicy według zasady - 

przegrywający sędziuje następny pojedynek.

9. NAGRODY - zdobywcy 3-ch pierwszych 

miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymują 

pamiątkowe dyplomy oraz medale.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

interpretacji niniejszego regulaminu.

(S.A.)

Mistrzostw Gminy Amatorów 

w Tenisie Stołowym

Wówczas ludzie wiwatowali na Jego cześć, 

rzucali pod nogi płaszcze i gałązki palmowe. 

Z tej okazji uczniowie klas piątych Szkoły 

Podstawowej nr 3 wykonali na lekcji religii 

papierowe palmy, które ozdobiły korytarz 

szkolny, gdzie pięknie się prezentowały. Ich 

autorzy mogli również wziąć udział 

w konkursie na najpiękniejszą palmę. 

Laureatami zostali: A. Górewicz, P. Pachuta, 

A. Hekert .  Wyróżnienia otr zymal i :  

A. Buksińska, J.Garstka, K. Beńka 

i K. Łyskawińska. 

(mm)

W tradycji chrześcijańskiej ostatnia niedziela Wielkiego Postu obchodzona jest jako Niedziela Palmowa. Upamiętnia ona 

uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

Palmy wielkanocne 
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Lekcje były starannie przygotowane, choć 

niepozbawione humoru. Po zajęciach młodsi 

uczniowie w barwnym korowodzie udali się na 

miejsce spalenia marzanny, a starsi 

uczestniczyli w zabawie pod hasłem „KOCHAM 

CIĘ, POLSKO”.  Samorząd Uczniowski 

zaproponował wiele konkursów, wśród nich  

na hasło zagrzewające do walki, na strój 

wiosenny, rozwiązywano krzyżówki, 

wykonano prace plastyczne. Było barwnie 

i wesoło. Słowa piosenki  „Kocham cię, Polsko” 

wszystkich porwały do śpiewu. Młodzież 

bardzo poważnie potraktowała swoje 

obowiązki, czuwała nad bezpieczeństwem 

koleżanek i kolegów i chętnie dzieliła się 

wrażeniami. 
(ab)

Dzień  Samorządności w SP 3
Wiosnę powitaliśmy 19 marca  tradycyjnym oddaniem władzy w tym dniu 

najstarszym uczniom w szkole. To oni prowadzili zajęcia dydaktyczne, 

a nauczyciele zasiedli w ławkach. 

Następnie Burmistrz Gminy i Miasta 

Witkowo - Krzysztof Szkudlarek omówił 

budżet gminy i miasta na 2010 rok, ze 

szczególnym uwzględnieniem planowanych 

zadań inwestycyjnych.

Ponadto omówiono sprawy związane 

z Funduszem Sołeckim. Sołtysi jednogłośnie 

zaproponowali, by nie wyodrębniać 

w budżecie gminy na rok 2010 środków 

finansowych na przedmiotowy fundusz.

Pani Renata Urbanowicz - pracownik 

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 

w Poznaniu omówiła metodykę pobierania 

prób glebowych na terenie gminy na 

zawartość makroelementów i wartość pH.

W dalszej części spotkania Pan Krzysztof 

W sali Urzędu Gminy i Miasta odbyła się narada sołtysów i przewodniczących 

zarządów osiedli. W czasie spotkania Pani Beata Tamioła Kierownik Biura 

Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie 

przedstawiła nowe zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności 

obszarowych na 2010 r. 

Narada sołtysów 
i przewodniczących zarządów osiedli

Kosiński - Lekarz Weterynarii przedstawił 

bieżące sprawy dotyczące obrotu zwierzętami, 

sytuację w zakresie zwalczania chA oraz 

kontrole związane z zasadą wzajemnej 

zgodności.

Pracownik Urzędu Pan Stanisław Kozłowski 

przeprowadził szkolenie z zakresu obrony 

cywilnej.

Zebrani na naradzie sołtysi zgłosili 

kilkanaście wniosków do realizacji przez 

Urząd Gminy i Miasta. Wnioski dotyczyły 

potrzeby równania dróg dojazdowych do pól, 

usunięcia przy nich zakrzaczeń i naprawy 

dróg asfaltowych po okresie zimowym.

(B.R.M.)
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Smacznie, zdrowo, kolorowo ...
 Już od najmłodszych lat powinniśmy uświadamiać dziecku jak ważne dla zdrowia jest racjonalne odżywianie się. Wiek 

przedszkolny jest najbardziej elastyczny i podatny na wpływy wychowawcze, kształtowanie się nawyków i postaw 

prozdrowotnych. 

 W ramach realizacji ogólnopolskiego 

programu edukacyjnego „Kubusiowi 

Przyjaciele Natury” w dniu 16 marca 2010 r. 

w Przedszkolu Miejskim „Bajka” przy 

ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie 

odbył się konkurs na najzdrowsze, 

najsmaczniejsze i najbardziej kolorowe 

kanapki, w którym brały udział dzieci 6-letnie 

z grupy „Smerfy”. Głównym celem konkursu 

było pokazanie dzieciom bogactwa smaków 

i kolorów zdrowego jedzenia oraz 

rozbudzanie prawidłowych nawyków 

żywieniowych. Przedszkolaki pod kierunkiem 

pań z ogromnym zaangażowaniem wykonały 

pyszne i zdrowe kanapki, pamiętając 

jednocześnie o konieczności przestrzegania 

zasad higieny i bezpieczeństwa. Podczas pracy 

wykazały się wielką pomysłowością - 

wyczarowały małe „dzieła sztuki”. Były 

kanapki w kształcie kwiatka, motylka, statku, 

zegara, kotka, sowy, a nawet telefonu 

komórkowego. Dzieci chętne wzięły udział 

w zabawie na rozpoznawanie smaków 

i rozróżnianie warzyw. Smerfne kanapki 

oceniła specjalnie powołana komisja… 

Wszystkie kanapki zasłużyły na miano 

I miejsca. Pani pielęgniarka wygłosiła krótką 

pogadankę na temat zdrowego odżywiania 

się. Dzieci obiecały, że będą jeść dużo owoców 

i warzyw oraz zdrowo się odżywiać. Praca 

przy komponowaniu kanapek sprawiła im 

dużą frajdę, a nagrodą za wysiłek były same 

kanapki. Wszystkie dzieci otrzymały 

pamiątkowy dyplom. Spotkanie zakończyło 

się degustacją zdrowego posiłku - kanapki 

w mig zniknęły z talerzy! 

Kamila Dolata

W Jury zasiedli nauczyciele - opiekunowie 

oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Witkowie, pani Wiesława Gąsiorowska. 

Konkurs przebiegał pod hasłem: „Piękno 

poezji jest czymś, na poszukiwanie czego 

VI Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów Klas IV - VI
Zgodnie z regulaminem do udziału zgłoszone zostały 3 - osobowe reprezentacje z placówek: Szkoła Podstawowa nr 

2 w Witkowie, Szkoła Podstawowa w Niechanowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mielżynie, Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Witkowie. Łącznie 12 uczestników. 

trzeba wyruszyć”. Uczniowie prezentowali 

swoje umiejętności recytatorskie według 

wcześniej wylosowanej kolejności, a Jury 

oceniało: stopień opanowania pamięciowego 

tekstu, interpretację utworu, kulturę słowa 

i ogólny wyraz artystyczny. Zwrócono uwagę 

na duże zaangażowanie uczestników, ciekawy 

dobór tekstów, wyrównany poziom konkursu. 

Po podsumowaniu wyniki przedstawiały się 

następująco: I miejsce: Walczak Aleksandra SP 

Niechanowo, Pilichowski Jakub SP 3, II 

miejsce: Zaryczna Anna SP 2, III miejsce: Gleń 

Anna SP 3. Wyróżnienia otrzymali: Basińska 

Marcelina SP Niechanowo, Słowińska Julia 

ZSz-P Mielżyn, Trelka Kornel SP 3. 

Podziękowania za udział: Muszyńska Julia 

i Szkudlarek Jagoda SP 2, Śronkowski 

Ireneusz SP Niechanowo, Słowiński Szymon 

i Patrzek Natalia ZSz - P Mielżyn. Osoby, które 

zajęły punktowane miejsca i wyróżnienia, 

otrzymały dyplomy i nagrody książkowe 

ufundowane przez Gminną Komisję 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, a wszyscy uczestnicy słodki 

upominek od sponsorów konkursu, którymi 

byli: EURO - SAM i Piekarnia GLANC. W imieniu 

organizatora serdecznie dziękujemy Paniom 

Katarzynie Wojtyra i Honoracie Glanc za 

pomoc w zapewnieniu właściwej oprawy 

i sprawienie radości dzieciom. Cieszymy się, że 

coraz więcej młodzieży czyta poezję, 

dostrzega jej piękno i chętnie bierze udział 

w tego typu spotkaniach, dających możliwość 

interesującego spędzenia czasu, rozwijających 

wrażliwość i pozwalających poznać smak 

sukcesu. 

(ab)
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W dniu 22 stycznia 2010r. w siedzibie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego pomiędzy Samorządem 

Województwa Wielkopolskiego, a Gminą 

i Miastem Witkowo została podpisana umowa 

o dofinansowanie projektu.

Całkowity koszt zadania to kwota 9 693 

758,19 zł. Kwota dofinansowania stanowi 

75% kosztów kwalifikowanych zadania, nie 

więcej jednak niż 4 000 000,00 zł. Pozostała 

kwota na realizację w/w przedsięwzięcia 

w wysokości 5 693 758,19 zł. pochodzić 

będzie ze środków własnych gminy. Po 

zakończonych procedurach przetargowych 

całkowita wartość projektu uległa obniżeniu 

i wynosi 6 022 680,34 zł., w tym kwota 

dofinansowania 3 702 467,42 zł. 

Wykonawcą tego zadania jest Spółka 

Z a k ł a d  R o b ó t  I n ż y n i e r y j n o -

Hydrotechnicznych „POL-GAR” Polus i Garnetz 

Spółka Jawna z Wągrowca. 

Inwestycja jest częścią zadania, jakim jest 

skanalizowanie gminy i miasta Witkowo, które 

zostało rozpoczęte modernizacją istniejącej 

oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Małachowo Wierzbiczany (wydajność - 2.400 

m3/dobę) oraz budową nowych odcinków 

sieci kanalizacji sanitarnej. 

Projekt obejmuje budowę kanalizacji 

sanitarnej z rur PCV Ø 160 mm i Ø 200 mm, 

o łącznej długości 11,3 km wraz z 6 

przepompowni ścieków. 

Celem operacji jest poprawa warunków 

życia na terenach wiejskich, poprzez budowę 

kanalizacji sanitarnej. Likwidacji ulegną 

istniejące zbiorniki na nieczystości płynne, co 

bezpośrednio wiąże się z poprawą jakości 

środowiska naturalnego.

(S.M.)

Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Jak już wcześniej informowaliśmy w 2009r. w ramach Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania „Podstawowe usługi 

dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Budowy 

kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: 

Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, gm. Witkowo”. 

BURMISTRZ  GMINY I MIASTA  WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny  nieograniczony  na sprzedaż:

Cena wywoławcza wynosi: 7.960,00 zł 

Wadium wynosi 1.500,00 zł 

Przetarg odbędzie się 29 kwietnia 2010r. 

o godz.12,30 w siedzibie Urzędu Gminy 

i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 

1, w sali nr 1.

1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie 

jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, 

nie stanowi przedmiotu jakichkolwiek zobowiązań 

i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

2. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie 

danych z ewidencji geodezyjnej. Ewentualne 

wznawianie granic może odbyć się staraniem i na 

koszt nabywcy.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 

wniesienie gotówką wadium w kasie znajdującej się 

w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie lub na konto 

Urzędu w GBW Konin (BS Witkowo) nr 43 8538 0002 

0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 26 

kwietnia 2010r.

4. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni 

okazać:

 - osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość 

(dowód osobisty lub paszport), 

 - osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru 

oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań 

w imieniu i na rzecz osoby prawnej,

 - małżonek zamierzający samodzielnie licytować 

nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego - 

pełnomocnictwo notarialne współmałżonka 

obejmujące zgodę na licytacje i na zawarcie umowy 

sprzedaży.

 - dowód wpłaty wadium,

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 

przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny 

nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwrócone  

niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej 

w ciągu trzech dni od zamknięcia przetargu na 

wskazane konto bankowe. Wadium uznaje się za 

wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie 

na rachunek Gminy Witkowo. Wadium ulega 

przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 

przetarg wygrał od zawarcia umowy.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 

uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu 

zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej 

ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują 

uczestnicy przetargu, z tym, że ono nie może wynosić 

mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem 

w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Wybrany nabywca zobowiązany jest do uiszczenia 

ustalonej ceny nabycia przed zawarciem aktu 

notarialnego.

8. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego 

oraz ujawnieniem praw własności w księdze 

wieczystej ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 

nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 

umowy w mie j s cu  i  te rmin ie  podanym 

w zawiadomieniu organizator może odstąpić od 

zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega 

zwrotowi. 

10. Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy 

sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo 

pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. 

o kształtowaniu ustroju rolnego.

 11. Szczegółowych informacji o nieruchomościach 

będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać 

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, 

ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (061) 477-81-94, 

wew. 13.

Witkowo, 2010-03 -26 

nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy nr 5, położony w Mielżynie, przy 

ul. Mielżyn wieś 44, o pow. użytkowej  21,00 m2  usytuowany na parterze 

budynku, składający się z jednego pomieszczenia  wraz z udziałem w gruncie 

i częściach wspólnych wynoszącym 2975/21875. Do lokalu przynależy 

pomieszczenie gospodarcze o pow. 8,75m2. Nieruchomość położona jest na 

działce oznaczonej geodezyjnie nr 226/1, zapisanej w KW 20680. 
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BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

Podczas spotkania Tadeusz Tomaszewski 

złożył wszystkim obecnym paniom życzenia 

z okazji 100 rocznicy Międzynarodowego Dnia 

Kobiet. Mikołaj Dorożała przedstawił prezentacje 

multimedialną zawierającą informację na temat 

historii powstania Dnia Kobiet oraz „Silnych 

kobiet powiatu gnieźnieńskiego” - Pań 

zajmujących czołowe funkcje we władzach, 

urzędach, stowarzyszeniach i organizacjach na 

terenie powiatu. Poseł przedstawił dane 

zw iązane  z  l i c z ebno ś c i ą  kob i e t  na  

poszczególnych szczeblach władzy poczynając od 

Parlamentu, a kończąc na sołtysach.

Z terenu gminy Witkowo na spotkanie 

przybyły: Janina Wędzikowska - sołtys wsi 

Mąkownica, Beata Starczewska - sołtys wsi 

Sokołowo, Grażyna Pilaczyńska - sołtys wsi 

Ostrowite Prymasowskie, Joanna Adamczewska - 

Lider Klubu Pracy w Witkowie, Karolina 

Furmaniak - stażystka WWK OHP w Poznaniu 

oraz Magdalena Szuba - asystentka Posła na 

Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego.

Obecne na spotkaniu Panie otrzymały 

symbolicznego kwiatka oraz pamiątkowe tomiki 

poezji i palemki, które wręczone zostały 

w imieniu Prezydenta Miasta Gniezna - Jacka 

Kowalskiego. Ponadto Poseł Tomaszewski 

p r zekaza ł  ży czen ia  o raz  po cz tówk i  

okolicznościowe w imieniu Posła do Parlamentu 

Europejskiego - Marka Siwca.

Czas upłynął w miłej atmosferze, przy 

szampanie, kawie oraz serniku z lodami.

(K. F.)

„Dzień Kobiet”
W dniu 8 marca 2010 r. w Hotelu Pietrak w Gnieźnie odbyło się Spotkanie 

Okolicznościowe Pań pełniących funkcje Sołtysów, przewodniczących Rad Osiedli, Radnych 

Gmin i Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego z Posłem na Sejm RP Tadeuszem Tomaszewskim. 

Wśród gości obecni byli również Pan Robert Andrzejewski - Zastępca Prezydenta Miasta 

Gniezna, Stanisław Dolaciński oraz Mikołaj Dorożała Radni Rady Miasta.

Działka gruntowa niezabudowana 

oznaczona geodezyjnie nr 1261/3, położona 

w centralnej strefie miasta wpisanej do rejestru 

zabytków województwa wielkopolskiego 

tworzącej historyczny układ urbanistyczny 

Witkowa pod nr 693/Wlkp/A. Działka położona 

w głębi, do której dojazd prowadzony jest przez 

działkę nr 1261/4 łączący działkę 1261/3 

z ulicą Kosynierów Miłosławskich. Kształt 

nieruchomości nieregularny, zbliżony do 

prostokąta. W granicy znajduje się murowany 

budynek. Przez teren działki biegnie kanalizacja 

deszczowa. Działania inwestycyjne polegające na 

budowie budynku wymagały będą przebudowy 

sieci kanalizacyjnej. Uzbrojenie techniczne: 

energia elektryczna, woda z wodociągu 

miejskiego, kanalizacja sanitarna, telefon, gaz 

biegnie w ciągu ulicy Kosynierów Miłosławskich. 

Działka porośnięta jest drzewami owocowymi.

Działka 1261/4, jest to wąski pas gruntu 

wydzielony na potrzeby drogi dojazdowej do 

działek 1261/2 i 1261/3. Działka ta łączy ww. 

działki z ulicą Kosynierów Miłosławskich.

Opisywany teren nie jest objęty planem 

zagospodarowania przestrzennego, określenie 

sposobu zagospodarowania wymaga decyzji 

o warunkach zabudowy, w ewidencji gruntów 

stanowi teren oznaczony symbolem R - tereny 

rolnicze. 

W studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Witkowo jest to teren zainwestowany

Cena wywoławcza wynosi 24.090,00zł 

netto. Do wylicytowanej ceny zostanie 

doliczony podatek VAT w wysokości 22% 

Wadium wynosi 2.400,00 zł 

Przetarg odbędzie się 29 kwietnia 

2010r. o godz.12,00 w siedzibie Urzędu 

Gminy i Miasta w Witkowie, przy 

ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.

1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot 

przetargu nie jest obciążona ograniczonymi 

prawami rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu 

jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód 

prawnych w rozporządzaniu nią.

2. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie 

danych z ewidencji geodezyjnej. Ewentualne 

wznawianie granic może odbyć się staraniem i na 

koszt nabywcy.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 

wniesienie gotówką wadium w kasie znajdującej 

się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie lub na 

konto Urzędu w GBW Konin ( BS Witkowo) nr 43 

8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do 

dnia 26 kwietnia 2010r.

4. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni 

okazać:

 - osoby fizyczne - dowód potwierdzający 

tożsamość ( dowód osobisty lub paszport), 

 - osoby prawne- aktualny wypis z właściwego 

rejestru oraz umocowanie do zaciągania 

zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,

 - małżonek zamierzający samodzielnie licytować 

nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego - 

pełnomocnictwo notarialne współmałżonka 

obejmujące zgodę na licytacje i na zawarcie 

umowy sprzedaży.

 - dowód wpłaty wadium,

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 

przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet 

ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwrócone 

niezwłocznie po zakończeniu przetargu, 

najpóźniej w ciągu trzech dni od zamknięcia 

przetargu na wskazane konto bankowe. Wadium 

uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło 

w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy 

Witkowo. Wadium ulega przepadkowi w razie 

uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał 

od zawarcia umowy.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 

uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 

przetargu zaoferował co najmniej jedno 

postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 

przetargu, z tym, że ono nie może wynosić mniej 

niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem 

w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Wybrany nabywca zobowiązany jest do 

uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed 

zawarciem aktu notarialnego.

8. Koszty związane z zawarciem aktu 

notarialnego oraz ujawnieniem praw własności 

w księdze wieczystej ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 

n i e r u c h o m o ś c i  n i e  p r z y s t ą p i  b e z  

usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie podanym w zawiadomieniu 

organizator może odstąpić od zawarcia umowy, 

a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

10. Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy 

sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 

(prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 

2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

1 1 .  S z c z e g ó ł o w y c h  i n f o r m a c j i  

o nieruchomościach będących przedmiotem 

sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu 

Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 

pok. nr 15, tel. (061) 477-81-94, wew. 13.

Witkowo, 2010-03 -26

Działki gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 1261/3, 

położonej w Witkowie, przy ul. Kosynierów Miłosławskich, o pow. 0,0578 ha, 

zapisanej w KW nr 6758, wraz z udziałem w 1/2 w działce nr 1261/4 

o powierzchni 0,0252 ha, zapisanej w KW 38860,

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie wspólnie z Burmistrzem 

Gminy i Miasta Witkowo uruchomił  od 5 lutego 2010 r. do 30 kwietnia 

2010 r. w każdy piątek w godz. od 9:00 do 13:00 punkt informacyjny 

w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pokój nr 6.

Harmonogram dyżurów 

Godziny przyjęć: 9:00 - 13:00 piątek 

LUTY - 05, 12, 19, 26 

MARZEC - 05, 12, 19, 26 

KWIECIEŃ - 02, 09, 16, 23, 30. 
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Pobudzić tolerancję
„...Chcemy wychowywać Was jako ludzi otwartych i tolerancyjnych na inne 

kultury i religie, którzy najpierw chcą poznać, a potem komentują...” - 

podkreśliła Joanna Czekała - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie.

Nauce wyrozumiałośc i ,  szacunku 

i akceptacji służą lekcje tolerancji, których 

zadaniem jest, właśnie poprzez poznanie oraz 

zrozumienie, uwrażliwić młodego człowieka 

na odmienność. W tym celu szkoła nawiązała 

kontakt z Fundacją Ochrony Dziedzictwa 

Żydowskiego włączając się w realizację 

projektu pod hasłem: „Przywróćmy pamięć”. 

Młodzież gościła w murach szkoły Agnieszkę 

Kargol - koordynatora tego projektu, która 

przybliżając historię Izraela opowiadała 

między innymi o zwyczajach, kulturze 

i judaizmie. „Chcemy w ten sposób budować 

tożsamość poprzez dialog z przeszłością 

i kształtować postawy wyrażające szacunek” - 

mówiła wówczas Magdalena Błaszak, która 

wraz z Justyną Nowakowską jest realizatorką 

szkolnego projektu. 

Młodzież witkowskiego Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych otrzymała kolejną 

możliwość, z której zresztą chętnie 

skorzystała, zgłębienia kultury żydowskiej. 

Na ścianach szkolnych korytarzy wiszą 

(pozostaną one tam przez trzy tygodnie) 

fotografie ukazujące wspaniałe, zapierające 

dech w piersiach, izraelskie krajobrazy oraz 

najświętsze miejsce judaizmu, czyli ścianę 

płaczu. Ekspozycja ta została wystawiona 

d z i ę k i  n a w i ą z a n i u  w s p ó ł p r a c y  

z Departamentem Kultury Ambasady Izraela 

w Warszawie, który - jak podkreśla 

Magdalena Błaszak: „bardzo entuzjastycznie 

zareagował na pomysł współpracy”. 

Rea l i za torsk i  pro jektu  s tw ierdz i ły,  

że początkowo prosiły ambasadę tylko 

o udostępnienie poglądowych materiałów, lecz 

ta zaproponowała także wypożyczenie 

wystawy. „Myślę, że współpraca będzie się 

układała pozytywnie i w przyszłości będziemy 

mogły zaprezentować kolejne, bardzo 

interesujące wystawy. Nie mówimy pas, 

rozpoczynamy nasza współpracę” - wyraziła 

przekonanie Magdalena Błaszak. 

Warto podkreślić, że ekspozycję tą może 

o b e j r z e ć  k a ż d y.  D y r e k c j a  w r a z  

z realizatorkami szkolnego projektu 

zapraszają wszystkich chętnych do 

skorzystania z jakże rzadkiej okazji, by 

przyjrzeć się nie tylko pejzażowi Izraela 

i ścianie płaczu, ale także pięknym, 

artystycznym fotografiom. 

(na)

Myśliwi i młodzież
Młodzież z Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie zainspirowana przez 

myśliwych z Koła Łowieckiego „Leśnik 92”, wzięła udział w akcji zimowego 

dokarmiania zwierząt „Zima 2009/2010”.

W czasie wędrówki po lesie młodzi ludzie 

uczyli się składania pokarmu dla zwierząt, 

rozpoznawali tropy, odgłosy zwierząt i ptaków, 

odkrywali tajniki sztuki myśliwskiej. Dowiedzieli 

się o pracy myśliwych związanej z ochroną 

przyrody - sadzeniu lasu, zakładaniu poletek, 

likwidowaniu sideł i wnyków. Zapoznali się 

również z etapami edukacji leśnika, ciekawą 

i trudną pracą w służbie przyrodzie.

Spotkanie z łowczymi zakończyło się 

tradycyjnie wspólnym ogniskiem w czasie, 

którego można było posłuchać ciekawych 

opowieści myśliwych, delektować się myśliwską 

pieczoną kiełbaską. Taka edukacja wzbogaca 

wiedzę o przyrodzie i rozwija wrażliwość na jej 

piękno, wyrabia w dzieciach poczucie 

odpowiedzialności za środowisko.

Cieszy także dobra współpraca różnych 

instytucji na rzecz edukacji ekologicznej 

młodego pokolenia. Młodzież Gimnazjum 

im. Adama Borysa w Witkowie dziękuje 

organizatorom leśnej wyprawy panom: 

S. Rajkowskiemu - dyr OKSiR w Witkowie, Kołu 

Łowieckiemu „Leśnik 92”, a przede wszystkim

W. Burzyńskiemu i D. Pustelnikowi.

(W.P. i A.B.)
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Niezbędnymi załącznikami do wniosku są: 

zweryfikowany przez rolnika do stanu 

f a k t y c z n e g o  m a t e r i a ł  g r a f i c z n y  

( m a p k i ) , o ś w i a d c z e n i a  

w s p ó ł p o s i a d a c z a / w s p ó ł w ł a ś c i c i e l a  

o wyrażeniu zgody na ubieganie się o płatności 

przez wnioskodawcę-osobne na JPO i UPO, 

ONW i płatność cukrową.

Ponadto dla rolników realizujących 

programy rolnośrodowiskowe składana jest 

deklaracja pakietów.

Przypominam również, że w związku 

z przeprowadzonymi kontrolami w wielu 

przypadkach zweryfikowana została 

powierzchnia uprawniona do dopłat, nie 

mająca nic wspólnego z powierzchnią 

figurującą w ewidencji gruntów i budynków. 

Jest to tzw. powierzchnia ewidencyjno-

gospodarcza (PEG), która figuruje w kolumnie 

nr 3 informacji o działkach ewidencyjnych, 

otrzymanej przez rolnika razem z wnioskiem. 

Należy zastosować się do tych powierzchni. 

W przypadku nie zgadzania się z takim 

stanem należy to wyjaśnić w Biurze 

Powiatowym ARiMR, a jeśli i to nie skutkuje 

przywróceniem powierzchni dotychczasowej, 

która nas satysfakcjonuje pozostaje nam inna 

procedura. Mianowicie, zlecenie wykonania 

pomiarów uprawnionemu geodecie, ale jest to 

już sprawa kosztowna.

Kolejne możliwości uzyskania środków 

finansowych to tzw. płatności niezwiązane, 

które na naszym terenie mogą otrzymać 

dostawcy ziemniaków skrobiowych. Istnieje 

możliwość, że plantator o tym nie wie, gdyż 

nie został poinformowany przez zakład 

skupujący i przerabiający ziemniaki. Niektóre 

zaś zakłady robią to za dostawcę-producenta, 

W związku z rozpoczęciem się naboru wniosków o płatności obszarowe za rok 

2010 chciałbym przypomnieć o terminach, załącznikach i zobowiązaniach dla 

składających wszelkiego rodzaju wnioski. I tak, wnioski składa się w tym roku 

w terminie 15.03.2010 - 17.05.2010 r.

Przypomnienie dla rolników

tak jak w przypadku normalnej dopłaty 

skrobiowej. Wnioski te składa się do ARR, 

należy jedynie znać ilość skrobii z roku 

referencyjnego i nie jest to związane 

z koniecznością uprawy ziemniaków 

skrobiowych w tym roku. 

Do 15.07.2010 r. można składać wnioski 

o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub 

sadzenia materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany wysianym, bądź 

wysadzonym między 15.07.2009r. ,  

a 15.06.2010 r. Pomoc ta ma charakter tzw. 

pomocy de minimis w rolnictwie.

Dopłatami objęte są zboża ozime, jare, ich 

mieszanki, rośliny strączkowe i sadzeniaki. 

Warunkiem otrzymania dopłaty jest 

posiadanie numeru w rejestrze ARR, złożenie 

wniosku w terminie i dołączenie faktur zakupu 

materiału siewnego.

Zupełnie nową i dla większości rolników 

nieznaną sprawą jest sprawa wpłat na 

Fundusze Promocji Produktów Rolno-

Spożywczych. Większość podmiotów 

skupujących czyni to za dostawcę-producenta. 

Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, że nie 

czynią tego. Rolnik powinien dowiedzieć się od 

odbiorcy-przetwórcy swoich produktów (nie 

pośrednika) czy odprowadza określone kwoty 

na te fundusze. Jeśli nie, to powiniem sam 

złożyć deklaracje wpłaty na określony fundusz 

w wysokości 0,1 % wartości sprzedaży netto. 

Obowiązkiem objęte jest mięso wieprzowe, 

wołowe, końskie, owcze i drobiowe, mleko, 

ziarno zbóż i przetwory zbożowe, owoce 

i warzywa, w tym ziemniaki jadalne 

i skrobiowe. Deklaracje dostarczamy do ARR, 

a ewentualne wpłaty dokonuje się na konta 

obsługujące poszczególne fundusze.

Kolejne zobowiązanie dla rolników to 

uiszczanie opłat licencyjnych za zużyty we 

własnym gospodarstwie materiał siewny 

wyprodukowany wcześniej w gospodarstwie, 

zakupiony lub wymieniony w obrocie 

prywatnym. Opłaty nie dotyczą materiału 

siewnego zakupionego od producentów 

i dystrybutorów materiału siewnego mające 

uprawnienia do obrotu materiałem siewnym.

Opłaty wnoszone są do Agencji Nasiennej.

B l i ż s z e  s z c z e g ó ł y  n a  s t r o n a c h  

internetowych poszczególnych instytucji, 

izbach rolniczych i ośrodkach doradztwa 

rolniczego.

Krzysztof Tamioła 

Poznaj historię Ziemi Witkowskiej
Udokumentowanie i utrwalenie przeszłości „Ziemi Witkowskiej”, 

upowszechnienie wiedzy o historii Witkowa, promocja pozytywnego wizerunku 

gminy oraz integracja mieszkańców jest przedmiotem szczególnej uwagi władz 

samorządowych Gminy i Miasta Witkowa.

Miło nam poinformować, że wkrótce 

wydawnictwa dotyczące Witkowa wzbogaci 

monografia „Dzieje Witkowa”. Książka jest 

p r z y g o t o w y w a n a  w  f o r m i e  

popularnonaukowej pracy zbiorowej o łącznej 

objętości 20 arkuszy wydawniczych, z około 

70 ilustracjami czarno-białymi, z planem 

miasta i skorowidzem osób. Monografia jest 

realizowana wspólnie z Biblioteką Publiczną 

i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 

z którą Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 

Krzysztof Szkudlarek podpisał stosowne 

porozumienie. Książka opublikowana 

zostanie w ramach i  na zasadach 

obowiązujących w prowadzonej przez 

Bibliotekę serii monografii historycznych 

„Dzieje miast Wielkopolski”. Redaktorem 

naukowym wydania jest prof. dr hab. 

Przemysław Hauser. Maszynopis książki 

zostanie oceniony prze dwóch recenzentów.

Teksty poszczególnych arkuszy będą 

wykładane do wglądu mieszkańców 

w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie(pokój 

nr 22) w godzinach pracy urzędu. 

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią, 

zgłaszanie uwag, propozycji uzupełnień 

i sprostowań, które zostaną przekazane 

autorom w celu dokonania niezbędnej 

korekty opracowań.

(E.K.)

Planowana zawartość tomu: 
Okres Objętość ark. Autor 

Archeologia i średniowiecze 1 dr Ewa Wielgosz -Skorupka 

Od XIII do XVIII w. oraz okres Prus 

Południowych i Księstwa Warszawskiego 
3 mgr Sebastian Mazurkiewicz 

Pod rządami pruskimi 1815 -1918 2 prof. dr hab. Janusz Karwat 

Lata międzywojenne 2 dr Piotr Okulewicz 

Okupacja

 

hitlerowska 2 dr hab. Krzysztof Stryjkowski 

Okres PRL-u 3 dr hab. Stanisław Jankowiak 

Powrót samorządności i demokracji 2 mgr Paweł Anders 

Wstęp,

 

bibliografia, skorowidz

 

osób, 

 spis ilustracji, spis treści 
1 
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Wnioski o nadanie tytułu „Honorowego 

Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowa” 

należy składać w terminie do 12 kwietnia 

2010 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie 

(I piętro, pokój nr 24).

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą 

Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXI/149/97 

z dnia 25.04.97r.:

- tytuł honorowy nadaje się jako wyróżnienie 

honorowe za wybitną pracę na rzecz 

mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo, za 

podnoszenie kultury życia codziennego 

poprzez bezinteresowną działalność noszącą 

znamiona humanitarne i obywatelskie, 

zmierzające do podniesienia integracji 

mieszkańców i ułatwienia życia w mieście i na 

wsi.

- tytuł może być nadawany osobom fizycznym 

i prawnym.

- wnioski na kandydatów mogą składać: osoby 

fizyczne, zakłady pracy, stowarzyszenia 

i organizacje. Wniosek o nadanie tytułu 

powinien zawierać dane personalne osoby 

proponowanej do wyróżnienia i szczegółowe 

uzasadnienie dot. jego przyznania.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bogusław Mołodecki

„Honorowe Obywatelstwo 
Gminy i Miasta Witkowa” 

Rada Miejska w Witkowie zwraca się do Państwa o zgłaszanie kandydatur do 

wyróżnienia tytułem „Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowa”. 

Zakaz wypalania traw
W związku ze zbliżającym się okresem wiosennym przypominamy o zakazie 

wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach 

przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. 

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie 

zabronione. Jest to jeden z najbardziej 

brutalnych sposobów niszczenia środowiska 

naturalnego.

Wypalanie roślinności powoduje wielkie 

szkody w środowisku:

- pożary wywołane przez podpalaczy mogą 

przenieść się do zabudowań mieszkalnych, co 

powoduje duże niebezpieczeństwo zdrowia oraz 

życia ludzi i zwierząt,

- w pożarach giną ptaki oraz niszczone są 

miejsca lęgowe wielu ptaków gnieżdżących się 

na ziemi lub w strefie krzewów,

- wypalanie traw powoduje niszczenie 

pożytecznych owadów, co w konsekwencji 

powoduje obniżenie plonów roślin,

- giną zwierzęta domowe i leśne, które 

przypadkowo znajdują się w zasięgu pożaru,

- płomienie niszczą miejsca bytowania 

zwierzyny łownej, m. in. bażantów, kuropatw, 

zajęcy, saren,

- w płomieniach ginie wiele pożytecznych 

kręgowców, m. in. żaby, jaszczurki, krety, jeże, 

zające, lisy, nornice, ryjówki i inne drobne 

gryzonie oraz bezkręgowców, m. in. 

dżdżownice, które użyźniają glebę, pająki, wije 

i inne owady,

- pożary wywołane podpalaniem traw są 

głównym i najczęstszym zagrożeniem dla 

naszych lasów, ogień szybko rozprzestrzenia się 

na duże połacie cennych drzewostanów, po 

pożarze las odradza się przez dziesiątki lat,

- powstający dym podczas wypalania roślinności 

m o ż e  b y ć  p r z y c z y n ą  w y p a d k ó w  

samochodowych, zwłaszcza w pobliżu dróg,

- wypalanie traw powoduje wyjaławianie gleby.

Wypalania traw i wszelkiej roślinności 

zabraniają:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze 

zm.), w tym art. 124 mówiący, że „zabrania się 

wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 

pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz 

trzcinowisk i szuwarów” i art. 131 mówiący, że 

każdy kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, 

rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, 

trzcinowiska lub szuwary podlega karze 

przewidzianej w ustawie;

- ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. 

U. Nr 56, poz. 679 ze zm.), w tym art. 30 ust. 3 

mówiący, że „w lasach oraz na terenach 

śródleśnych, jak również w odległości do 100m 

od granicy lasu, zabrania się działań i czynności 

mogących wywołać niebezpieczeństwo, 

a w szczególności: rozniecania ognia poza 

miejscami wyznaczonymi do tego celu przez 

właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z 

otwartego płomienia, wypalania wierzchniej 

warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

- zgodnie z art. 82 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 

maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 109, 

poz. 756), „kto nieostrożnie obchodzi się 

z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom 

dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, 

a w szczególności w lesie lub na terenie 

śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 

100m od granicy lasu przez m. in. wypalanie 

wierzchniej warstwy gleby lub pozostałości 

roślinnych, korzystanie z otwartego płomienia 

lub dopuszcza się innych czynności mogących 

wywo łać  n iebezp ie czeńs two  pożaru ,

podlega karze przewidzianej w ustawie. 

Po akcesji Polski z Unią Europejską producent 

rolny otrzymuje dopłaty do gruntów rolnych, na 

warunkach i trybie określonym w ustawie z dnia 

18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich 

do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 

40). Art. 2. ust. 1. ustawy stanowi: ,,… 

producentowi rolnemu, przysługują płatności na 

będące w jej posiadaniu grunty rolne 

utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy 

zachowaniu wymogów ochrony środowiska, 

zwane dalej gruntami rolnymi”. Oznacza to, iż 

na grunty wypalane nie zostanie przyznana 

dopłata. Dbajmy o środowisko naturalne 

i nasze najbliższe otoczenie!

(P.J.)

Wniosek o nadanie tytułu 
„Honorowego

 

Obywatelstwa Gminy i Miasta WITKOWO” 
NUMER REJESTRU 

 

1

 

NAZWISKO 2

 

IMIONA 3 IMIĘ OJCA 

4

 

DATA

 

URODZENIA 5

 

MIEJSCE URODZENIA 6 IMIĘ MATKI 

7

 

MIEJSCE

 

ZAMELDOWANIA

 

NA

 

POBYT

 

STAŁY 

 
 

8 CZY BYŁ/A POZBAWIONY PRAW 
PUBLICZNYCH? „TAK W ROKU ...........” 
LUB „NIE” 

9 ZAWÓD/STANOWISKO 10 MIEJSCE PRACY 11 OBYWATELSTWO 

12 POSIADANE ORDERY, ODZNACZENIA, ODZNAKI, WYRÓŻNIENIA 

13 OSOBA FIZYCZNA/PRAWNA/SPORZĄDZAJĄCA WNIOSEK (pieczęć) 
PODPIS OSOBY FIZYCZNEJ 

PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI 
Data:…………………………………..2010r

14 PROPONOWANY TEREMIN WRĘCZENIA: 

15 ADNOTACJE RADY MIEJSKIEJ NR UCHWAŁY RM/DATA 

16 DOŚWIADCZENIA SPOŁECZNE – uzasadnienie wniosku 

17 DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE – uzasadnienie wniosku 

PODPIS WNIOSKODAWCY (czytelny) 

18 OPINIA KOMISJI RADY MIEJSKIEJ DOT. ZGŁOSZENIOWEJ KANDYDATURY 

Witkowo, dnia………………………. PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 
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Gimnazjaliści z Gimnazjum im. A. Borysa 
w Witkowie gośćmi w Urzędzie Gminy i Miasta
Jednym z pierwszych działań w ramach projektu „Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej 

- 20 lat wspólnie” była wizyta klas pierwszych w Urzędzie Gminy i Miasta 

Witkowo. Wycieczka rozpoczęła się w sali narad, gdzie Sekretarz Gminy i Miasta 

Pani Elżbieta Kiełpińska omówiła strukturę organizacyjną urzędu. 

W trakcie lekcji obywatelskiej uczniowie 

zapoznali się z pracą urzędników i ich 

zadaniami realizowanymi w poszczególnych 

działach. Pod kierunkiem Pani Sekretarz 

gimnazjaliści wypełnili druki wniosku 

o wydanie dowodu osobistego, dodatku 

mieszkaniowego, zgłaszanie zameldowania 

i wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 

oraz wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew lub krzewów.

Z  w y p e ł n i o n y m i  d o k u m e n t a m i  

wycieczkowicze udali się do punktu obsługi 

klientów i pod bacznym okiem pracowników 

urzędu uczyli się nabywania umiejętności 

załatwiania spraw administracyjnych. Panie 

z Biura Promocji zapoznały uczniów 

z funkcjonowaniem info - kiosku.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie 

uczniów z Skarbnikiem Gminy i Miasta Panią 

Haliną Rzepecką na temat planowania 

budżetu gminy. Wielu wrażeń dostarczyło 

młodzieży obejrzenie miejsca pracy 

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, Pana 

Krzysztofa Szkudlarka. Pani Sekretarz 

zapoznała uczestników wycieczki z trybem 

przyjmowania petentów i załatwianiem 

różnych spraw mieszkańców naszej małej 

ojczyzny. Ostatnim punktem wizyty była sala, 

w której obradują radni Rady Miejskiej 

w Witkowie, a poszczególne komisje pracują 

nad rozwiązywaniem lokalnych problemów. 

Zdobyta wiedza z pewnością zachęci 

młodzież do czynnego uczestnictwa w życiu 

lokalnej społeczności, a nabyte umiejętności 

przełamią barierę lęku w załatwianiu spraw 

administracyjnych.

(A.B.)

Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym 

W dniu 13 marca 2010 r. w Witkowie przeprowadzono eliminacje powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

Przybyłych zawodników i opiekunów 

powitali: gospodarz terenu Burmistrz Gminy 

i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek oraz 

Prezes Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego 

ZOSP w Witkowie - dyrektor Gimnazjum druh 

Marian Łukowski. Otwarcia dokonał Prezes 

Oddziału Powiatowego ZOSP druh Jacek 

Kowalski. W finale powiatowym, w trzech 

kategoriach wiekowych, udział wzięły 34 

osoby reprezentujące pięć gmin naszego 

powiatu. Po części pisemnej, w czasie pracy 

komisji sędziowskiej, zawodnicy i ich 

opiekunowie zostali zaproszeni na boisko 

szkolne, na którym zademonstrowała swój 

sprzęt i umiejętności miejscowa jednostka OSP. 

Następnie z częścią artystyczną wystąpił 

zespół pod kierunkiem Pana Michała 

Bocheńskiego.

Do finału kwalifikowało się po 3 

zawodników z każdej grupy, którzy uzyskali 

najwyższą liczbę punktów w eliminacjach 

pisemnych. W części ustnej zawodnicy 

odpowiadali na pytania z wylosowanego 

zestawu. Poniżej przedstawiamy punktację po 

etapie ustnym.
Rozgrywki finałowe:

I grupa wiekowa  Szkoły Podstawowe: 

1. Zamiar Karolina Sz. P. Nr 2 Witkowo, MDP Witkowo 

13pkt., 2. Krzysztof Krawczyk Sz. P  Niechanowo 9pkt., 

3. Mateusz Ostrowski Sz. P. Nr 1 Trzemeszno 6pkt.

II grupa wiekowa Gimnazja

1. Popek Remigiusz Gimnazjum, MDP Witkowo 41pkt.

2. Daniel Ciosk Gimnazjum Trzemżal 11pkt., 

3. Wesołowski Mateusz Gimnazjum Niechanowo 8pkt.

III grupa wiekowa Szkoły Ponadgimnazjalne

1. Śmigielska Aneta III LO Gniezno, OSP Niechanowo 

15 pkt., 

2. Dębczak Paweł MDP Witkowo 14pkt., 

3. Skwarek Tomasz I LO Gniezno 13pkt.

Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych 

zakwalifikowali się do kolejnego etapu na 

szczeblu wojewódzkim.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii 

otrzymali nagrody rzeczowe oraz certyfikat 

umożliwiający bezpłatny pobyt na obozie MDP 

w niemieckim Dahme, a wszyscy uczestnicy 

pamiątkowe dyplomy. Najmłodsi uczestnicy 

otrzymali nagrody ufundowane przez druha 

Posła Tadeusza Tomaszewskiego oraz miś 

ratownik ufundowane przez Stowarzyszenie 

Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach 

Komunikacyjnych „Na Ratunek”.

Na zakończenie Poseł na Sejm RP druh 

Tadeusz Tomaszewski podziękował wszystkim 

uczestnikom eliminacji i zaprosił do 

ponownego spotkania za rok, natomiast 

zastępca Komendanta Powiatowego PSP kpt. 

M a r e k  We g n e r  ż y c z y ł  w s z y s t k i m  

zrealizowania się na niwie pożarniczej.

Po wspólnym zdjęciu, wszyscy uczestnicy 

i ich opiekunowie zostali zaproszeni przez 

Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie oraz 

gospodarza obiektu Dyrektora Gimnazjum 

im. Adama Borysa na wspólny obiad. 

(J.B.)
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„DOZÓR” z Gniezna

Właściciele nieruchomości zapewniają 

utrzymanie na ich terenie czystości i porządku 

oraz  na leży tego  s tanu  san i ta rno -

higienicznego, m. in. poprzez:

- wyposażenie nieruchomości w dostateczną 

ilość pojemników służących do gromadzenia 

odpadów - zgodnie z zasadami ustalonymi 

w w/w uchwale,

- przyłączenie nieruchomości do istniejącej 

sieci kanalizacyjnej w ciągu 1 roku od jej 

wybudowania, a w pozostałych przypadkach 

wyposażenie nieruchomości w szczelny 

zbiornik bezodpływowy lub przydomową 

oczyszczalnię ścieków bytowych,

- uprzątanie zanieczyszczeń z części 

nieruchomości udostępnionych do użytku 

publicznego oraz z chodników przylegających 

bezpośrednio do nieruchomości, 

- usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń 

i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, 

napisów, rysunków itp., umieszczonych tam 

bez zachowania trybu przewidzianego 

przepisami prawa.

Częstotliwość pozbywania się odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości ustala 

się:

- raz na dwa tygodnie,

- raz w miesiącu w przypadku braku 

w pojemnikach odpadów ulegających 

biodegradacji,

- przynajmniej raz w miesiącu dla właścicieli 

działek letniskowych w okresie od 1 maja do 

30 września każdego roku. 

Zabrania się gromadzenia w pojemnikach 

na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, 

gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji 

toksycznych i żrących, wybuchowych, 

przeterminowanych leków, zużytych olejów, 

resztek farb, rozpuszczalników, lakierów 

i innych odpadów niebezpiecznych. Zabrania 

się spalania w pojemnikach i koszach na 

odpady jakichkolwiek odpadów. 

Zabrania się odprowadzenia płynnych 

odchodów zwierzęcych oraz odsiąków 

z obornika do zbiorników bezodpływowych, 

w których gromadzone są ścieki bytowe.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani 

do zawarc ia  umowy z  podmiotem 

uprawn ionym na  odb ió r  odpadów 

komunalnych i opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych oraz do udokumentowania 

w formie umowy faktu korzystania z usług 

podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych i opróżniania 

zbiorników bezodpływowych. Dowody 

uiszczania opłat za odbiór odpadów 

i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, 

właściciel nieruchomości jest zobowiązany 

przechowywać przez 5 lat.

W związku z powyższym, w celu 

p r ze s t r zegan ia  za sad  powyższego  

regulaminu, w okresie wiosennym na terenie 

gminy Witkowo przeprowadzone zostaną 

wyrywkowe kontrole nieruchomości  

w zakresie utrzymania czystości i porządku. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są 

podczas kontroli do okazania umowy 

korzystania z usług uprawnionego podmiotu 

w zakresie odbioru odpadów komunalnych 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych 

oraz rachunków i faktur potwierdzających 

korzystanie z tych usług. 

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie przypomina, 

że zgodnie z uchwałą Nr XXVI/248/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 

lutego 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy i Miasta Witkowo, zmienionej uchwałą Nr XXIII/199/09 Rady Miejskiej 

w Witkowie z dnia 24 kwietnia 2009r.:

 Uprzejmie informujemy, że Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie wspólnie 

z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na 

podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia organizują 

 bezpłatne badania mammograficzne w dniu: 

14 kwietnia 2010 roku (Środa)
 W badaniach mogą uczestniczyć kobiety z rocznika:  od 1960 do 1941 które w ciągu 

ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. 

Istnieje możliwość wykonania badań mammograficznych odpłatnie!

 Rejestracja pod bezpłatnym numerem telefonu:

 Infolinia - 0800 160 168 lub 061 - 855 75 28
Badania rozpoczną się o godzinie 9,00.

W ciągu godziny wykonanych zostanie około 10-12 mammografii.

U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się w pierwszych 10-dniach 

cyklu miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia miesiączki.
Miejsce postoju mammobusu parking Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, 

ul. Gnieźnieńska 1. Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny 

dokument ubezpieczenia. Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.

 NIE ZWLEKAJ SKORZYSTAJ Z OKAZJI !!!  TWOJE ZDROWIE JEST W TWOICH RĘKACH !!!

, Marlena Lerka.

„ Muzyczna scena młodych”

Publiczność wysłuchała autorskich utworów 

młodych muzyków, dla których każdy koncert to 

kolejne zdobywanie scenicznego doświadczenia. 

Zagrane z dużą energią i dynamiką kawałki 

przypadły do „ucha” zebranej publiczności. 

Koncert ten to kolejna propozycja  muzyczna 

w ramach projektu „ Muzyczna scena młodych” 

realizowanego przez Ośrodek od początku roku.

(S.R.)

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizował w minioną sobotę 

20 marca koncert zespołów „Usta Mariana” oraz „Lunatic Asylum”.
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ustnej zawodnicy odpowiadali na pytania 

z wylosowanego zestawu. 

Najlepsze wyniki w grupie I uzyskał 

Michał Szkudlarek, II miejsce wywalczyła 

Karolina Zamiar, a III miejsce Kacper 

Ziemba. Wszyscy są uczniami Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Witkowie. 

W II grupie - I miejsce zajął Remigiusz 

Popek, II miejsce Marcin Kaptur, III miejsce 

Paulina Kozłowska. Są to uczniowie 

z Gimnazjum w Witkowie.

W III grupie - I miejsce zajął Paweł 

Dębczak, II miejsce Marcin Zawada, III 

miejsce Marta Chmielewska, a IV miejsce 

Adrian Góraj. Wymienieni są uczniami 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Witkowie.

Aż 9 finalistów turnieju to członkowie 

M ł o d z i e ż o w e j  D r u ż y n y P o ż a r n i c z e j  

W świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie odbył się na szczeblu 

gminnym Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. 

Do eliminacji przystąpili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych z terenu gminy i miasta Witkowo oraz przedstawiciele 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Ruchocinka i Witkowa. 

w Witkowie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne 

upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Burmistrza Gminy 

i Miasta w Witkowie, Radnego Rady Powiatu 

Telesfora Gościniaka i OSP Witkowo 

w ramach programu „Świadomi i aktywni 

mieszkańcy ostoją bezpieczeństwa gminy: - 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Nagrody 

wręczył z-ca Burmistrza Gminy i Miasta 

Witkowo Marian Gadziński i prezes Zarządu 

Turniej  Wiedzy  Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Turniej otworzył Zastępca Burmistrza 

Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński 

oraz w-ce prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 

Związku OSP RP w Witkowie - dh. Jolanta 

Barańska. Nad poprawnym przebiegiem 

turnieju czuwała komisja w składzie: st.kpt. 

Bartosz Klich - autor pytań, dowódca 

jednostki gaśniczej PSP w Gnieźnie, kpt. 

Krzysztof Kapczyński - z-ca dowódcy 

jednostki gaśniczej PSP w Gnieźnie, Ryszard 

Jaworski - naczelnik OSP w Witkowie oraz 

d ruhny Ewa S te jakowska i Joanna 

Andrzejewska z OSP Witkowo. Turniej składał 

się z 2 części: testu pisemnego i finału 

ustnego. Test pisemny zawierał 30 pytań dla 

poszczególnych grup wiekowych. Do finału 

kwalifikowało się po 3 zawodników z każdej 

grupy, którzy uzyskali najwyższą liczbę 

punktów w eliminacjach pisemnych. W części 

M-G ZOSP RP w Witkowie 

w t o w a r z y s t w i e  c z ł o n k ó w K o m i s j i  

Sędziowskiej. Podsumowując turniej z-ca 

Burmistrza życzył zwycięzcom dalszych 

sukcesów na wyższych szczeblach. Stwierdził 

także, że stawia się na młodzież, bo w niej 

przyszłość straży pożarnej. Podziękowania 

o t r z y m a l i  r ó w n i e ż  o p i e k u n o w i e  

uczestników, którzy przygotowywali dzieci i 

młodzież do turnieju.

(T.K.)

Marian Łukowski 



Gra była wyrównana i zacięta, a zawodnicy 

cieszyli się z każdego zdobytego punktu. 

Sędziowali panowie Stanisław Antoszczyszyn 

i Zdzisław Jędrzejczak. Na zakończenie 

rozgrywek, pan Marian Gadziński, zastępca 

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 

podziękował za zaproszenie i podkreślił, że 

każda drużyna znalazła się na podium. I tak : 

I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum, 

II drużyna Szkoły Podstawowej nr 3, III 

drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. 

Zwycięzcy grali w następującym składzie: 

A. Brząkowska, M. Gościniak, K. Jędrzejczak, 

J. Barszcz, K. Chołodecki, M. Gaziński, 

K. Nowiński, P. Piniarski. Szkoda, że nie 

wszyscy doceniamy możliwość spotkania, 

dobrej zabawy i wspólnych rozmów przy stole. 

Serdecznie dziękuję Dyrekcji Gimnazjum 

i Przedszkola Miejskiego, sędziom, 

koleżankom z Zarządu Oddziału za pomoc 

w zorganizowaniu turnieju, kibicom za 

doping. 

Anna Jędrzejczak

Jak co roku wiosną, 17 marca spotkali się pracownicy oświaty na XXII Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Oddziału 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Gminy i Miasta Witkowo. Do udziału w turnieju zgłosiły się tylko 3 drużyny, ale za to 

pełne zapału, prezentujące wysoki poziom umiejętności siatkarskich. 

Siatkarskie zmagania

Gospodarzami spotkania byli Burmistrz 

Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof 

Szkudlarek i Wójt Gminy Niechanowo - 

Eugeniusz Zamiar.

W ramach tego projektu 8 strażaków, 

w tym 6 - OSP Witkowo i 2 - OSP Skorzęcin 

ukończyło szkolenie w zakresie „Kierowca 

konserwator sprzętu ratowniczego OSP” 

i zdało egzamin w Wojewódzkim Ośrodku 

Możemy czuć się bezpiecznie -  strażacy ochotnicy zdobywają dodatkowe uprawnienia  
W dniu 24 marca 2010 r. w Witkowie spotkali się przedstawiciele dwóch gmin: Witkowa i Niechanowa w celu 

podsumowania projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego projektu o tytule: „Im większe doświadczenie strażaka, tym wyższe 

poczucie bezpieczeństwa w otaczającym społeczeństwie”.

Ruchu Drogowego w Poznaniu po odbyciu 

szkolenia w Ośrodku Szkolenia Kierowców 

w Poznaniu w zakresie kierowania pojazdami 

objętymi kategorią C oraz C+E. Zdobyte 

kwalifikacje przyczynią się do zwiększenia 

mobilności i działań ratowniczych na terenie 

obu Gmin.

Projekt ten realizowany był także przez 

Gminę Niechanowo. Uczestniczyło w nim 8 

strażaków z terenu tej gminy.

Przy uroczystym podsumowaniu projektu 

miało miejsce wiele podziękowań, które 

szczególnie kierowano pod adresem 

Komendanta Powiatowego PSP w Gnieźnie - 

Wojciecha Mazura, inicjatora wejścia 

w program przez gminy, dowódcy Jednostki 

Ratowniczo Gaśniczej w Gnieźnie - st.kpt. 

Bartosza Klicha za pomoc w przeprowadzeniu 

szkolenia konserwatora sprzęut ratowniczego 

oraz włodarzy obu gmin. Uczestnikami 

spotkania byli również: Z-ca Burmistrza 

Gminy i Miasta Witkowo - Marian Gadziński, 

prezesi Zarządów Gminnych ZOSP RP z 

Witkowa Marian Łukowski i Wojciech Jaworski 

z Niechanowa, Komendant Gminny 

z Niechanowa - Edward Budzyński oraz 

prezesi lub naczelnicy z jednostek OSP, 

z których wywodzili się uczestnicy szkolenia 

i oczywiście sami strażacy, którzy zdobyli 

uprawnienia do kierowania pojazdami C i C+E 

oraz uprawnienia konserwatorów sprzętu 

ratowniczego OSP.

(J.B.)


