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Mieszkańców wsi czeka już wkrótce 

powszechny spis rolny. Rachmistrze zastukają 

do drzwi w dniach od 9 do 23 sierpnia 

dokonując obchodu przedspisowego, 

a od 8 września do 31 października będą 

spisywać dane według stanu na dzień 

30 czerwca 2010 r., godz. 24,00. 
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Największą atrakcją były jednak występy 

gwiazd i pokaz fajerwerków. Dwudniowe 

obchody rozpoczęły się w sobotę, na boisku 

wielofunkcyjnym ORLIK 2012 Finałem I Edycji 

Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej 

Trawie o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta 

Witkowo. W turnieju wystartowało 10 drużyn: 

Sołectwa Mielżyn, Kamionka, Kołaczkowo, 

Chłądowo, Ćwierdzin, Osiedle nr.3, Osiedle nr.4, 

Osiedle nr.1 - AC-97, Zakład Poprawczy oraz 

ZRYW Witkowo. Po zaciętych rozgrywkach 

wyłoniono mistrzów: I miejsce - Sołectwo 

CHŁĄDOWO, II miejsce - Sołectwo MIELŻYN, III 

miejsce - Osiedle Nr 1 - AC - 97 Witkowo. 

„Królem Strzelców” został Krzysztof Krall, 

który strzelił 21 bramek, najlepszym 

bramkarzem Mirosław Kędzierski z Sołectwa 

Chłądowo, a najlepszym zawodnikiem okazał 

się Rafał Bociek z Sołectwa Mielżyn. 

W klasyfikacji „FAIR PLAY” tytuł przypadł 

Sołectwu Ćwierdzin. Imprezie towarzyszyły 

również zawody wędkarskie, które odbyły się 

w Skorzęcinie nad Jeziorem Białym. 

W zawodach wystartowało 22 zawodników. 

P ierwsze mie jsce zają ł  Pan Robert  

Lewandowski z wynikiem 3,29 kg ryb drugi był 

Pan Norbert Błaszczyk - 3,15 kg ryb, a trzecie 

miejsce zajął Pan Przemysław Błaszczyk - 2,05 

kg ryb. O godz. 16,30 po wysłuchaniu przez 

zebranych hejnału Gminy, Burmistrz Gminy 

i Miasta Krzysztof Szkudlarek dokonał 

oficjalnego otwarcia obchodów Dni Witkowa, 

witając przybyłych gości i zapraszając 

wszystkich do wspólnej zabawy. Wśród 

zaproszonych gości byli między innymi: Poseł 

na Sejm RP - Tadeusz Tomaszewski, Prezes 

Oddziału Zarządu Powiatowego Związku OSP 

RP w Gnieźnie, Prezydent Miasta Gniezno - dh 

J a c e k  K o w a l s k i ,  R a d n y  P o w i a t u  

Gnieźnieńskiego Telesfor Gościniak oraz Radni 

Rady Miejskiej wraz z Przewodniczącym 

Bogusławem Mołodeckim.

Kolejnym punktem obchodów Imienin 

Miasta był XII Międzypowiatowy Przegląd 

Piosenki Strażackiej Witkowo 2010, który 

otworzył Burmistrz Krzysztof Szkudlarek oraz 

Tegorocznym Dniom Witkowa towarzyszyła piękna pogoda, a każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Święto miasta jest okazją do 

atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Imprezom towarzyszyły wystawy, zawody sportowe, wędkarskie itp.

Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego 

Związku OSP RP w Gnieźnie Prezydent Miasta 

Gniezno dh. Jacek Kowalski. Burmistrz 

Krzysztof Szkudlarek w swej wypowiedzi 

podkreślił między innymi rolę jaką w naszym 

społeczeństwie odgrywają Ochotnicze Straże 

Pożarne. W nawiązaniu do tematyki Przeglądu 

Za nami - Dni Witkowa 

korzystając z okazji wręczono wieloletniemu 

działaczowi i byłemu Prezesowi OSP 

w Mielżynie dh Aleksandrowi Gadzińskiemu 

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza 

przyznany przez Zarząd Główny ZOSP RP 

w Warszawie. Po przesłuchaniu 16 podmiotów 

wykonawczych Jury w składzie Gerard 

Michalak, Gertruda Polak i Wiesław Goll, 

postanowiło przyznać nagrody. W kategorii: 

„SOLIŚCI” - dla Emilii Kozielskiej z Ośrodka 

Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, 

w kategorii „ZESPOŁY WOKALNE” dla „Ognistej 

Drużyny” z OSP Czermin, w kategorii „Zespół 

Śpiewaczy” - Zespołowi Śpiewaczemu „My 

Młodzi” z Witkowa. Najwyższą nagrodę Złoty 

Hełm XII Międzypowiatowego Przeglądu 

Piosenki Strażackiej Witkowo 2010 Jury 

przyznało zespołowi „Fantazja” z Ośrodka 

Kultury w Gnieźnie. Kolejną atrakcją był 

zabawny występ kabaretu KLAPA, a następnie 

wystąpił zespół „Skaldowie”, który wprowadził 

publiczność w ciekawy i pełen wrażeń nastrój. 

cd. str. 15
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Gminny Konkurs Wiedzy i Umiejętności z OC

G ł ó w n y m  c e l e m  k o n k u r s u  j e s t  

propagowanie idei Obrony Cywilnej oraz 

pogłębianie wiadomości i umiejętności 

wchodzących w zakres zagadnień i zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

jak i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Pytania zostały przygotowane w oparciu 

o realizowany program nauczania w szkołach 

p o n a d g i m n a z j a l n y c h  p r z e d m i o t u  

przysposobienie obronne oraz planu działania 

Obrony Cywilnej obejmującej teren działania 

naszej gminy. Zagadnienia konkursowe 

dotyczyły: istoty oraz głównych zadań OC 

w czasie pokoju i wojny, sposobów ogłaszania 

alarmów i treści komunikatów ostrzegawczych 

dla ludności, zagrożeń czasów pokoju i wojny 

oraz skuteczności ochrony przed nimi, w tym 

przed Bronią Masowego Rażenia i terroryzmem, 

udzielania pomocy przedmedycznej w szerokim 

z a k r e s i e ,  w y k o n y w a n i a  z a b i e g ó w  

reanimacyjnych na fantomie, opatrywania 

urazów i ran, tamowania krwotoków oraz ich 

rozpoznanie, unieruchamiania kości i stawów za 

pomocą środków typowych i zastępczych, 

postępowania w przypadku oparzeń, omdleń, 

przenoszenia oraz transport rannych 

i poszkodowanych,  ochrony przeciwpożarowej

Znajomość w/w zasad oraz poprawność 

udzielanych odpowiedzi i działań praktycznych 

oceniała komisja konkursowa w składzie: 

Stanisław Kozłowski - Inspektor OC w Urzędzie 

Gminy i Miasta Witkowo,  Jolanta Barańska - V-

ce prezes zarządu M - G OSP RP, Bartłomiej 

Łobodziec - nauczyciel PO/OC w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Witkowie.

Uczestnicy konkursu wybrani na podstawie 

wcześniejszego etapu zaliczenia przedmiotu 

PO/OC z wyróżniającą oceną prezentowali swoją 

wiedzę i umiejętności po uprzednim wylosowaniu 

pytań i zagadnień. Najlepszą wiedzą 

i umiejętnościami podczas konkursu wykazała 

się Alicja Gadzińska uczennica klasy II Liceum 

Ogólnokształcącego. 

Drugie miejsce uzyskał Mateusz Kuszak 

uczeń II klasy Technikum Ekonomicznego, 

miejsce III Waldemar Henzler z klasy II 

Technikum Ekonomicznego. Wyróżnienie 

w konkursie przyznano Weronice Wesołowskiej, 

która to po dogrywce nieznacznie ustąpiła 

laureatowi III miejsca. Nagrody w konkursie 

w postaci ilustrowanych albumów ufundował 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof 

Szkudlarek, nagrodę wyróżnienie pani Dyrektor 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie 

Joanna Czekała. Serdecznie dziękujemy 

fundatorom nagród oraz pani dyrektor za 

umożliwienie przeprowadzenia konkursu 

w szkole. 

(B.Ł.)

W dniu 31.05.2010r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie odbył 

się etap finałowy V edycji Gminnego Konkursu Wiedzy i Umiejętności z Obrony 

Cywilnej. Konkurs jak co roku realizowany jest zgodnie z planem działalności 

Szkolnego Koła Ligi Obrony Kraju oraz jako podsumowanie dwuletniej realizacji 

programu nauczania przedmiotu przysposobienie obronne.

Wszystkich którzy dysponują zdjęciami, ilustracjami lub 

innymi dokumentami o wartości historycznej, zwłaszcza 

takimi które dotychczas nie były nigdzie publikowane, 

zainteresowanych udostępnieniem ich społeczeństwu 

informujemy, że mogą się kontaktować w tej sprawie 

z Sekretarzem GiM (pokój nr 22, Tel. 61 477 81 94 w.21) 

w godzinach pracy Urzędu. 

Apelujemy również do wszystkich, którzy dysponują informacjami lub dokumentami 

związanymi z istnieniem Bractwa Kurkowego w Witkowie o ich udostępnienie w celu odtworzenia 

historii tej organizacji.

(E.K.)

„Dzieje Witkowa”



OGŁOSZENIE

Zespół Śpiewaczy  „MY  MŁODZI” 

ogłasza  nabór  kobiet i mężczyzn do 

Zespołu. Bliższych informacji udziela 

Pani Helena Biegalska

tel. 61 - 477 71 17 lub 787 710 323 

MY 
MŁODZI

MY 
MŁODZI
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„Czytamy bajki przedszkolakom”
W przedszkolu w Mielżynie w dniach 17,05- 28.05 2010r. zorganizowana 

została akcja „Czytamy bajki przedszkolakom”. Inspiracją do zorganizowania 

spotkań dzieci ze znanymi ludźmi w środowisku, z mamami dzieci, 

z nauczycielami ZSP w Mielżynie, była akcja „Cała Polska czyta dzieciom” . 

Na zaproszenie nauczycielki Elżbiety Kowalskiej 

chętnie odpowiedział z-ca burmistrza Gminy 

i Miasta Witkowo pan Marian Gadziński. Pan 

burmistrz wykazał się dużym talentem 

interpretatora bajek polskich poetów m.in. Jana 

Brzechwy, Juliana Tuwima i innych. Dzieci 

słuchały go z zapartym tchem, później zaprosiły 

do wspólnej zabawy. Ksiądz proboszcz Krzysztof 

Domagalski, okazał się wielkim znawcą bajek 

dla dzieci, czytał ze swadą, pomagał sobie 

gestem i mimiką twarzy, dzieci były zachwycone 

i zaprosiły księdza do wspólnej zabawy. 

Nie mniejszym talentem wykazały się 

nauczycielki uczące w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Mielżynie. Pani Grażyna 

Grzybowska przygotowała kukiełki, aby 

uatrakcyjnić czytany przez siebie wiersz 

„W Aeroplanie” , pani Monika Czarnecka - 

Schelenz zaprosiła dzieci do biblioteki szkolnej, 

której jest opiekunem i tam po oprowadzeniu 

dzieci po bibliotece przeczytała dzieciom bajki. 

Po angielsku bajkę pt. „Brzydkie kaczątko” 

czytała przedszkolakom pani  Elwira 

Mikołajczak. Wielkim zaangażowaniem 

wykazały się mamy dzieci, które chętnie 

przystąpiły do akcji i codziennie po kolei czytały 

bajki nie tylko swoim dzieciom. Bajki 

przedszkolakom czytała mama Norberta pani 

Ewa Białas, mama Adama pani Gabrysia 

Szeszycka, mama Szymona pani Kasia 

Indrzejczak, mama Dominika pani Kasia 

Średzińska, mama Pauliny pani Ewa Przybylska, 

mama Oli pani Ewelina Zawodna, mama 

Weroniki pani Joanna Wieczorek, mama Kamila 

i Konrada pani Iwona Król. Ostatnim gościem 

kończącym akcję była pani dyrektor Urszula 

Potaś, która mimo, że jest matematykiem 

z wykształcenia, bajki zna doskonale i dzieci 

z zachwytem słuchały czytanych przez nią bajek. 

Każdy z zaproszonych gości wpisał się do księgi 

pamiątkowej oraz został nagrodzony oprócz 

gromkich braw przedszkolaków pamiątkowym 

dyplomem.

(E.K.)

Pożegnanie sześciolatków 
w Przedszkolu Miejskim „Bajka”
„Już pożegnania nadszedł czas, żegnamy was, żegnamy was...”

Tradycją Przedszkola Miejskiego "Bajka"  jest uroczystość pożegnania 

kończących edukację przedszkolną sześciolatków przez młodszych kolegów - 

pięciolatków, którzy od września zajmą ich miejsce. 

W tym roku również tradycji stało się zadość 

i pięciolatki z grupy III i IV przygotowały 

program słowno- muzyczny dla swoich kolegów.  

Starszaki wraz z paniami zostały zaproszone na 

występy w środę 23. 06.2010r. Pięciolatki 

przedstawiły wiersze i piosenki o tematyce 

wakacyjnej, co stworzyło wesoły i miły nastrój. 

Następnie pięciolatki wręczyły upominki swoim 

starszym kolegom, życząc im miłych 

i bezpiecznych wakacji oraz wielu sukcesów 

w szkole. Sześciolatki podziękowały kolegom za 

występ pysznymi cukierkami. Na koniec występu 

przedszkolaki bawiły się razem wesoło przy 

muzyce. 

Małgorzata Kalinowska

Izabela Laciuga

Maria Lisiecka
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Spotkanie z korespondentami
Dnia 24.05.2010r. uczniowie klasy II SP w Mielżynie spotkali się 

z korespondentami z klasy I SP nr 8 w Gnieźnie. Organizatorkami są 

wychowawczynie: p. Barbara Nowakowska i p. Renata Komornicka - Animatorki 

Pedagogiki Celestyna Freineta - od jedenastu lat działają w tym Stowarzyszeniu.

Uczniowie od roku wymieniają między sobą 

korespondencję. W miesiącu październiku 

2009r.uczniowie zaprzyjaźnionych klas 

spotkali się w ZSP w Mielżynie z okazji Święta 

Pieczonego Ziemniaka. Dzieci z miasta chętnie 

przyjechały na wieś. I choć to już odległe 

wspomnienie - przeżycia tego dnia długo będą 

żywe.

Dzieci długo oczekiwały na spotkanie 

z korespondentami, wspólne występy, 

degustacja potraw z ziemniaków, pieczenie 

ziemniaków przy ognisku, a dzień zakończył 

się Quizem.

Dzieci marzyły, aby następne spotkanie 

odbyło się w SP nr 8 w Gnieźnie.

Wychowawczynie opracowały wspólnie 

program spotkania. Doszło do wymarzonego 

spotkania. Najpierw odbyło się uroczyste 

powitanie w SP nr 8 w Gnieźnie. Rodzice wraz 

z wychowawczynią p. Renatą Komornicką 

wprowadzili gości do szkoły. Najpierw odbyła 

się krótka część artystyczna, degustacja ciast 

przygotowanych przez rodziców oraz 

zwiedzanie szkoły.

Następnie odbyła się wspólna wycieczka do 

Katedry w Gnieźnie (jazda autobusem), 

zwiedzanie Katedry z przewodnikiem, 

poznanie legendy o życiu i śmierci św. 

Wojciecha wyrażonej w osiemnastu obrazach 

Drzwi Gnieźnieńskich, wejście na Wieżę 

i oglądanie panoramy Gniezna.

Dzieci zdobywały tę wiedzę poprzez 

zastosowanie technik Freineta metodą 

„doświadczeń poszukujących”. Uczestnicy 

otrzymali polecenia na fiszkach przewodnich. 

Każda grupa otrzymała fiszkę zawierającą 

szczegółowe pytania. Uczniowie zbierali 

wiadomości o Katedrze, życiu i śmierci 

św. Wojciecha oraz mieście Gnieźnie. Zebrane 

informacje w czasie wycieczki oraz 

uzupełnione z różnych źródeł informacji, 

porządkowali, a potem przedstawili w klasie. 

Nauczyciel uzupełnił wiadomości z innych 

źródeł.

Po zwiedzeniu Katedry odbyło się spotkanie 

w Pizzerii. Rodzice zafundowali pizzę, a dzieci 

podczas degustacji nawiązywały bliższe 

przyjaźnie. W klasach freinetowskich 

nauczyciel decyduje: czy i jak włączyć rodziców 

w proces wychowania dzieci .  Nowe 

zreformowane szkolnictwo sprzyja rozwojowi 

współpracy pomiędzy szkołą, a rodzicami. Jeśli 

tylko sam nauczyciel mocno angażuje się w 

życie klasy, rodzice odwzajemniają się tym 

samym. Moi rodzice nigdy nie odmówili mi 

pomocy w organizowaniu imprez dla dzieci.

Barbara Nowakowska

  

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 16 sierpnia 

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 

m n i e j  n i ż  1 %  c e n y  w y w o ł a w c z e j  

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 m i e j s c u  i  t e r m i n i e  p o d a n y m  

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, 2010-07-01

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż 
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 ½ w działce nr 1261/4 o powierzchni 0,0252 ha, 

zapisanej w KW 38860,

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 24.090,00 zł netto

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% 

Wadium wynosi 2.400,00 zł 

Przetarg odbędzie się 19 sierpnia 2010r. o godz.12,00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, 

przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.
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- na moje zaproszenie w dniach 6-9 maja 

br. gościliśmy na naszym terenie delegację 

niemieckich strażaków z zaprzyjaźnionej Gminy 

Am Dobrock. Głównym celem wizyty były 

Gminne Obchody Dnia Strażaka oraz 85-lecie 

powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Mielżynie. W czasie pobytu na terenie Gminy 

Witkowo goście zapoznali się między innymi 

z funkcjonowaniem naszego samorządu 

gminnego, zwiedzili Urząd Gminy, Salę Historii, 

Przedszkole Miejskie „Bajka”, Miejsko-Gminną 

Bibliotekę Publiczną, Gimnazjum im. Adama 

Borysa, Wojskową Straż Pożarną w Powidzu, 

OSP w Skorzęcinie, Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie oraz 

gnieźnieńską Starówkę. W czasie wspólnego 

spotkania z przedstawicielami naszych 

Ochotniczych Straży Pożarnych wymieniono się 

tematami dotyczącymi sprzętu strażackiego, 

samochodów pożarniczych i funkcjonowania 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

- zorganizowano obchody 20-lecia powstania 

samorządu gminnego. Z tej okazji odbyła się 

uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której 

wręczone zostało „Honorowe Obywatelstwo 

Gminy i Miasta Witkowo” oraz wybite na tę 

okazję medale okolicznościowe „Za Zasługi 

w Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo”. Z tej okazji 

zorganizowano koncert Zespołu „Eleni”.

- wspólnie z Radnymi Rady Miejskiej ,  

pracownikami Urzędu GiM uczestniczyliśmy 

w spotkaniu okolicznościowym przygotowanym 

przez Przedszkole „Bajka” z ul. Jasnej. 

Spotkanie odbyło się z okazji 20-lecia powstania 

samorządu gminnego. Z tej okazji pracownikom 

Urzędu wręczyłem pamiątkowe medale.

- wspólnie z Prezesem Gminnego Koła Sołtysów 

Panem Stanisławem Przybylskim, Sołtysem 

Sołectwa Kołaczkowo Ireneuszem Kwapichem 

uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym 

przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa 

Wielkopolskiego, które odbyło się w Swarzędzu.

- zorganizowałem zbiórkę płodów rolnych, 

żywności, środków czystości, wody, itp. dla 

Gminy Szczurowa w woj. małopolskim dotkniętej 

przez powódź. W tym miejscu chciałbym 

podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy 

odpowiedzieli na apel i udzielili pomocy 

rzeczowej. W wyniku naszej akcji zebraliśmy 48 

ton zboża oraz ok. 2 tony żywności i środków 

czystości. Nasza solidarność i udzielona przez 

Państwa pomoc pozwoli mieszkańcom tej Gminy 

przetrwać trudny okres. Dziękuję także 

pracownikom Spółdzielni Kółek Rolniczych, 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Witkowie za pomoc przy zbieraniu darów 

i przygotowaniu transportu płodów rolnych. 

Dziękuję dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa 

Transportowego gen. bryg. pil. Tadeuszowi 

Mikutelowi oraz dowódcy 33. Bazy Lotniczej płk 

dypl. pil. Maciejowi Trelka za pomoc 

w transporcie darów.

- z okazji Dnia Bibliotekarza wspólnie z Zastępcą 

złożyliśmy pracownikom Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Witkowo gratulacje i życzenia.

- zapewniłem warunki i obsługę administracyjną 

dla pracy 9-ciu Obwodowych Komisji 

Wyborczych w związku z przeprowadzonymi 

wyborami na Prezydenta RP. 

- wraz z Zastępcą uczestniczyliśmy we Mszy 

Św. z okazji 30-lecia posługi kapłańskiej 

Proboszcza Parafii św. Mikołaja w Witkowie - 

Księdza Stanisława Goca.

- uczestniczyłem w uroczystych zbiórkach z okazji: 

Święta 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego 

oraz w uroczystości przekazania obowiązków 

Dowódcy 33. Bazy Lotniczej.

- na spotkaniu z Dyrektorem Ośrodka Kultury, 

Sportu i Rekreacji omawiano bieżące 

funkcjonowanie zakładu oraz sprawy związane 

z przygotowaniem OW w Skorzęcinie do sezonu 

letniego. 

- brałem udział w posiedzeniach Zarządu Związku 

Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, 

w Walnych Zgromadzeniach Spółdzielni 

działających na trenie Gminy Witkowo.

- uczestniczyłem w spotkaniu z Posłem na Sejm RP 

Panem Zbigniewem Dolatą oraz radną Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego Panią Elżbietą 

Barys.

- zorganizowałem spotkanie z Przewodniczącymi 

Komisji Rady Miejskiej 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:

- w ramach edukacji ekologicznej w dniu 7 

czerwca 2010r. Zespół ds. Edukacji Ekologicznej 

Z w i ą z k u  G m i n  P o w i d z k i e g o  P a r k u  

Krajobrazowego zorganizował w Kleczewie 

konferencję pn.: „Bioróżnorodność wokół nas - 

czy mamy co chronić”, w której wzięli udział 

przedstawiciele władz gmin, Kopalni Węgla 

Brunatnego „Konin”, Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu, Nadleśnictwa Konin, przedstawiciel 

fundacji ekologicznej „Pro terra” z Poznania, 

przedstawiciel Muzeum Okręgowego w Koninie 

oraz młodzież ze szkół podstawowych, 

g imnazja lnych i ponadgimnazja lnych 

z miejscowości objętych Powidzkim Parkiem 

Krajobrazowym.

 Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
od 3 maja  do 24 czerwca 2010r.

- w dniu 19.06.2010r. na terenie gminy i miasta 

Witkowo zorganizowano zbiórkę zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który 

n i e o d p ł a t n i e  o d b i e r a ł a  f i r m a  

ELEKTRORECYKLING Bartosz Kubicki z Nowego 

Tomyśla. Zbiórkę przeprowadzono na terenie 

miasta Witkowo (wyznaczono 3 miejsca) oraz 

wsi Ćwierdzin i Wiekowo. W wyniku zbiórki 

zebrano ok. 3,5 tony zużytego sprzętu 

elektrycznego.

-  rozpoczęto przyjmowanie wniosków 

o sf inansowanie  l ikwidac j i  wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta 

Witkowo. Środki na sfinansowanie w/w 

przedsięwzięcia pochodzą z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, środków finansowych z budżetu 

powiatu i gmin objętych realizacją zadania. 

W tym roku finansowanie likwidacji wyrobów 

zawierających azbest obejmuje 100% kosztów 

związanych z demontażem i unieszkodliwianiem 

tych wyrobów, lecz nie wyższych niż 

10.000,00 zł.

- przeprowadzono wyrywkowe kontrole 

właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania 

czystości i porządku - przestrzeganie zasad 

gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami. 

Kontrola obejmowała miejscowości Czajki, 

Małachowo Kępe i działki letniskowe 

w Wiekowie.

- na terenie miasta, w okolicach Rynku ustawiono 

7szt. kwietników kaskadowych firmy TERRA 

z Gubina. Kwietniki zostały obsadzone 

czerwonymi pelargoniami przez Gospodarstwo 

Ogrodnicze Pełczyński z Gniezna.

- w dniu 7 maja 2010r. w Urzędzie Miejskim 

w Gnieźnie odbyło się posiedzenie Konwentu 

dot. Porozumienia Międzygminnego w sprawie 

powierzenia Miastu Gniezno przygotowania 

i wykonan ia  zadan ia  p .n .  „Sys tem 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla 

gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

w Lulkowie”. 

- z dniem 1 czerwca br. w ramach programu 

„Rowy”, 3 pracowników rozpoczęło pracę przy 

konserwacji cieku melioracji podstawowej 

obiektu Struga Mąkowa w Małachowie Kępym 

i Małachowie Szemborowice.

- w dniu 01.06.2010r. zostało powołane Gminne 

B iu ro  Sp i sowe  do  p r zeprowadzen ia  

Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na 

terenie Gminy i Miasta Witkowo. 

Z zakresu obrotu nieruchomościami:

- podp i sa ł em ak ty  no ta r i a l ne  zby c i a  

nieruchomości:

- stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 

w gruncie, w częściach wspólnych 

i pomieszczeniem gospodarczym, położony 

w Mielżynie, o pow. 0,1515 ha, na rzecz 

najemcy lokalu za cenę 7.494,00 zł. Zgodnie 

z uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie została 

udzielona bonifikata w wysokości 40% ceny 

nieruchomości.

- lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 

w g r u n c i e ,  c z ę ś c i a c h  w s p ó l n y c h  

i pomieszczeniem gospodarczym, położony 

w Małachowie Złych Miejsc 34, o pow. 0,3160 

ha na rzecz najemcy lokalu, za cenę 

5.421,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady 

Miejskiej w Witkowie została udzielona 

bonifikata w wysokości 70% ceny 

nieruchomości.

- działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym 

jednolokalowym, położony w Gaju, o pow. 

0,0300 ha. na rzecz najemcy lokalu za cenę 

11.523,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady 

Miejskiej w Witkowie została udzielona 

bonifikata w wysokości 70% ceny 

nieruchomości.

- na dzień 15 lipca 2010 r. ogłosiłem przetarg 

u s t n y  n i e o g r a n i c z o n y  n a  s p r z e d a ż  

nieruchomości stanowiącej lokal o pow. 

użytkowe 109,55 m2, przeznaczony na cele 

mieszkalne, położony w Skorzęcinie - 

w budynku poszkolnym, na działce o pow. 

0,1715 ha. Cenę wywoławczą ustalono 

w wysokości 50.000,00 zł.

- wydałem 9 decyzji zatwierdzających podziały 

nieruchomości położonych na terenie gminy 

i miasta Witkowa.

Z zakresu oświaty:

- zorganizowałem spotkanie z dyrektorami 

p l a c ó w e k  o ś w i a t o w y c h  w  t e m a c i e  

przygotowania arkuszy organizacyjnych tych 

placówek na rok szkolny 2010/2011, 

a następnie zostały one zaopiniowane 

i zatwierdzone. Ponadto została omówiona 

aktualna sytuacja finansowa szkół. 

- spotkałem się z grupą młodzieży z gminy 

partnerskiej Am Dobrock, która przybyła na 

zaproszenie uczniów z Gimnazjum im. Adama 

Borysa w Witkowie.

- przyznałem 274 uczniom pomoc materialną 

w formie stypendium szkolnego.

- wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej 

Bogusławem Mołodeckim wraz z radnymi 

uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach 160 

powstania Szkoły Podstawowej w Gorzykowie.

- uczestniczono w uroczystych apelach: 

w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie, 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie, 

w czasie których wyróżniającym się uczniom 

zostały wręczone stypendia naukowe oraz 

w apelach z okazji zakończenia roku szkolnego.

Ze spraw dot. OW Skorzęcin:

- przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne 

z osobami, które złożyły wniosek o zatrudnienie 

w charakterze inkasenta na bramie wjazdowej 

na teren OW w Skorzęcinie. Zatrudniono 15 osób 

do obsługi wstępu. Osoby te zostały również 

przeszkolone pod kątem obsługi kas fiskalnych.

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych:

- wspólnie z dyrektorami szkół i M-G Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej przygotowano listę 90 

cd. str. 7
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uczestników kolonii profilaktycznych, które 

w tym roku odbędą się w Skorzęcinie 

w Campingu „Mieszko”. Kolonie odbędą się 

w dwóch turnusach, pierwszy turnus 2-9 sierpnia 

a drugi od 10-17 sierpnia br. Koszt kolonii to 

kwota 36.540,00 zł.

- dofinansowano I rodzinny Rajd Rowerowy, który 

odbył się na trasie Witkowo-Skorzęcin - Witkowo 

oraz Strażacki Rajd Rodzinny - Mielżyn 2010. 

- rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na 

organizację półkolonii dla dzieci z terenu gminy 

i miasta, które organizują: Stowarzyszenie 

M ł o d y c h  W i e l k o p o l a n  z G n i e z n a ,  

Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska i UKS 

„Błysk” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Witkowie.

- zorganizowano szkolenie dla nauczycieli szkół 

podstawowych i gimnazjów pt. „Porozumienie 

bez przemocy”

- zorganizowano spektakle teatralne w zakresie 

prof i laktyk i  i  uza leżn ień  d la  szkó l  

podstawowych i gimnazjów z terenu gminy 

i miasta.

Z imprez kulturalno - sportowo - 

rekreacyjnych:

- zorganizowano spotkanie patriotyczne pod 

Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich z okazji 

219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Z tej okazji odprawiona została Msza św. Część 

artystyczną wykonali uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Witkowie oraz Zespół 

Śpiewaczy „My Młodzi”. Uroczystości 

towarzyszyła między innymi wystawa zdjęciowa 

pod hasłem „ Czyn zbrojny Wojska Polskiego 

w czasie II wojny światowej”.

- w dniu 10 maja br. na terenie naszej gminy 

gościliśmy III Sztafetę Trzeźwościową Powiatu 

Gnieźnieńskiego. 

- wspólnie z przedstawicielami witkowskiego 

samorządu z okazji 20-lecia Samorządu Gminy 

W i t k o w o  z o r g a n i z o w a l i ś m y  Tu r n i e j  

Samorządowy w Piłkę Siatkową. W turnieju 

wzięła udział reprezentacja radnych, sołtysów 

oraz pracowników Urzędu. Po wyrównanej walce 

zwyciężyła drużyna radnych, pracowników 

Urzędu oraz sołtysów.

- w maju na placu targowym zorganizowano dwie 

imprezy rozrywkowe tzw. „majówki” .

- wspólnie z dyrektorami placówek oświatowych, 

dyrekcją OK,SiR-u, zorganizowaliśmy na terenie 

Parku  Mie j sk iego  „S t r ze ln i ca”  pr zy  

ul. Wrzesińskiej Dzień Dziecka dla dzieci 

z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

z terenu gminy i miasta Witkowo. Gry i zabawy 

przygotowało Przedszkole Miejskie „Bajka” 

w Witkowie. Dzieci mogły skorzystać z urządzeń 

rekreacyjno-sportowych, dmuchanego zamku, 

rowerków. Imprezę uświetniła Agencja 

Artystyczna „VEST - LIVE” z Konina 

przedstawiając program pt. „Piosenki 

z plecaka”.

- wziąłem udział w uroczystości z okazji Dnia 

Dziecka w Sołectwie w Ruchocinku.

- w dniach 19-20 czerwca odbyły się „Dni 

Witkowa” zorganizowano między innymi: 

Witkowską Ligę Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie, 

XII Międzypowiatowy Przegląd Piosenki 

Strażackiej, występ Kabaretu „Klapa”, Zespołu 

SKALDOWIE, pokaz sztucznych ogni. W drugim 

dniu obchodów odbyła się Msza św., Gminny 

Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży, pokaz 

sprawnościowy Jednostki OSP z Witkowa, 

wystawa i pokaz Klubu Modelarskiego „Sokół”, 

wystawa militariów wojskowych, występ Zespołu 

„DISCOVER” i Zespołu „CLASSIC” oraz wiele 

innych różnych atrakcji dla dzieci, młodzieży 

i osób dorosłych. W tym miejscu pragnę 

podziękować wszystkim sponsorom oraz tym 

wszystkim, którzy pomogli zorganizować 

tegoroczne obchody Dni Witkowa.

- uczestniczyłem w warsztatach muzycznych 

zorganizowanych przez Zespół Śpiewaczy „My 

Młodzi”.

W ramach współpracy samorządu 

gminnego z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na terenie gminy i miasta 

dofinansowano między innymi:

- wyjazdy dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych i gimnazjów na zawody sportowe 

do Poznania, Gniezna, Trzemeszna.

- wyjazd Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi” na III 

Trzemeszeńskie Spotkania Seniorów.

- wyjazd Witkowskiego Stowarzyszenia „Tęcza” 

na XXII Jasnogórskie Spotkania „AA” 

w Częstochowie.

- zakupiono i zamontowano trybunę sportową 

trzy poziomową na 66 miejsc na boisku 

wielofunkcyjnym „Orlik 2012” w Witkowie oraz 

nowe piłko-chwyty na boisku wielofunkcyjnym w 

Witkowie przy ul. Czerniejewskiej.

- zakupiono sztalugi i tablice korkowe na potrzeby 

sali historii w Witkowie.

Z zakresu infrastruktury:

Dokonano otwarcia ofert na:

- na przebudowę miejsc postojowych przy 

ul. Żwirki i Wigury, chodnika przy ul. Braci 

Łukowskich oraz placu przy Gimnazjum 

w Witkowie. Złożono 9 ofert. Obecnie trwa 

procedura przetargowa.

- ogłoszono nowy przetarg na przebudowę ulic: 

Pięknej, Dworcowej, Mickiewicza, Jasnej oraz 

przebudowę chodnika i wykonanie zatoki 

parkingowej w ul. Powstańców Wielkopolskich 

w Witkowie. 

Podpisano następujące umowy:

- na  pr zebudowę dróg  w Os t rowi tym 

Prymasowskim, Ruchocinku i Ćwierdzinie 

z „PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNO - 

HANDLOWO - USŁUGOWYM STAWOJ PLUS” 

Sp. z o.o za kwotę 528.133,60zł brutto.

- na wywóz nieczystości stałych z Ośrodka 

Wypoczynkowego w Skorzęcinie, wykonawcą 

jest EKO-SKÓRTEX GIZAŁKI Sp. z o.o., za cenę: 

193.860,00zł brutto, w roku 2010 - 

79.263,00zł brutto, w 2011 roku - 

114.597,00zł brutto. 

- na przebudowę i rozbudowę budynku w OW 

w Skorzęcinie z przeznaczeniem na działalność 

usługową. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe „REM-BUD” ze Słupcy za 

kwotę 132.286,25zł brutto.

- umowę z przedsiębiorstwem "Anbud" Firma 

Remontowo-Budowlana z Witkowa na 

wybudowanie hali sportowej wraz z hollem 

wejściowym w Witkowie. Hala zostanie 

wybudowana za kwotę: 7.421.664,95 zł brutto. 

Inwestycje w trakcie realizacji:

- trwają prace na wykonanie termomodernizacji 

Pr zedszkola Mie j sk iego oraz Szkoły  

Podstawowej Nr 3 w Witkowie. Wykonawcą jest 

przedsiębiorstwo ART - BUD ROBOTY 

O G Ó L N O B U D O W L A N E  N O W O C Z E S N E  

ARANŻACJE WNĘTRZ z Poznania. W przypadku 

Przedszkola roboty budowlane opiewają na 

kwotę: 593.820,71 zł brutto, a w przypadku 

Szkoły Podstawowej Nr 3 na kwotę: 528.308,02 

zł brutto.

Inne ważniejsze prace i dostawy:

- zamontowano urządzenia zabawowe na placach 

zabaw w Witkowie, przy ul. Wrzesińskiej oraz 

Czerniejewskiej. Wykonawcą była firma SUN+ 

z Gruszczyna za kwotę 21.510,91zł brutto.

- wykonano remont pokrycia dachowego na 

świetlicach wiejskich w Mąkownicy i Folwarku. 

Wykonawcą była firma Usługi Budowlane 

z Witkowa za kwotę 4.100,00zł netto.

- wycięto zakrzaczenia przy drogach gminnych na 

terenie Gminy i Miasta Witkowo. Wykonawcą 

była Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Witkowa za 

kwotę 5.566,00zł brutto.

- wykonano prace dekarskie wraz z ociepleniem 

i otynkowaniem ścian budynku znajdującego się 

na targowisku miejskim w Witkowie. 

Wykonawcą było przedsiębiorstwo Produkcja 

Handel Usługi Blacharstwo - Dekarstwo 

z Witkowa za kwotę 19.976,20 zł brutto.

- sporządzono roczne przeglądy placów zabaw na 

terenie Gminy i Miasta Witkowo. Wykonawcą 

było Biuro Obsługi Budownictwa z Gniezna za 

kwotę 250,00zł brutto od obiektu.

- wykonano koszenie boisk sportowych 

w Małachowie Złych Miejsc i Jaworowie. 

- naprawiono uszkodzoną sieć burzową 

w ul. Polnej w Witkowie. Wykonawcą był ZGK 

z Witkowa za kwotę 2.503,53zł brutto.

- wykonano przebudowę sieci wodociągowej 

w ul. Jasnej w Witkowie. Wykonawcą była Firma 

Usługowa „ROBIT” z Drzewiec za kwotę 

30.000,00zł brutto.

- zagospodarowano teren zieleni o pow. 28m2 

przy Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo. 

Wykonawcą było przedsiębiorstwo Sklep 

Szkółkarsko - Kwiaciarski z Konina za kwotę 

1.348,20zł brutto.

- zlecono równanie dróg gruntowych na terenie 

Gminy i Miasta Witkowo. Wykonawcą jest 

Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowo - 

Usługowe z Dębiny za cenę 90,00zł brutto za 

godzinę.

- zlecono wykonanie koszenia boisk sportowych 

i poboczy dróg gminnych. Wykonawcą tych prac 

jest: Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Witkowa, 

Firma WENDE z Sokołowa oraz Firma Ogólno-

Usługowa z Chłądowa.

Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych 

źródeł finansowych:

- trwa realizacja projektu „Zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, 

p o p r z e z  r e w i t a l i z a c j ę  O ś r o d k a  

Wypoczynkowego w Skorzęcinie”. Inwestycja 

jest współfinansowana przez Unię Europejską 

z Eu rope j sk i ego  Funduszu  Rozwo ju  

Regionalnego w ramach Priorytetu VI 

„Turystyka i środowisko kulturowe”, Działania 

6.1 „Turystyka”, Schematu I „Infrastruktura 

turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

W dniu 12 maja 2010 r. podpisałem aneks nr 1 

do umowy o dofinansowanie projektu. 

Po zakończonych procedurach przetargowych 

całkowita wartość projektu wynosi 3 737 253,16 

zł. Dofinansowanie unijne stanowi 65% kosztów 

kwalifikowanych zadania i wynosi 1 991 159,46 

zł. Pozostała kwota w wysokości 1 746 093,70 

zł. pochodzić będzie ze środków własnych gminy. 

Inwestycja realizowana jest w ramach 

3 kontraktów. Planowany termin zakończenia 

tego zadania przypada na lipiec br.

- trwa realizacja projektu „Remont świetlic 

wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu 

w miejscowościach: Chłądowo, Małachowo Złych 

Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz 

adaptacja budynku komunalnego w Jaworowie 

na świetlicę wiejską”. Inwestycja jest 

współfinansowana przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. Przedmiotem projektu jest wykonanie 

prac remontowych w sześciu świetlicach 

wiejskich. Po zakończonych procedurach 

przetargowych całkowita wartość projektu 

uległa obniżeniu i wynosi 902 976,16 zł. Kwota 

dofinansowania projektu stanowi 75% kosztów 

kwalifikowanych tego zadania, nie więcej 

jednak niż 500 000,00 zł. Pozostałe środki 

w kwocie 402 976,16 zł. pochodzą z budżetu 

gminy. Wykonawcą jest Zakład Usługowo-

Produkcyjno-Handlowy MOSTOSTAL-STOLBUD 

ze Słupcy za kwotę 886.216,15 zł. Planowany 

termin zakończenia zadania - lipiec 2010 r. 

- trwa realizacja projektu „Budowa kanalizacji 

sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami 

w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, 

Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, gm. 

Witkowo”. Inwestycja jest współfinansowana 

przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, w ramach działania „Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. Wartość projektu to kwota 9,6 mln 

zł. Kwota dofinansowania stanowi 75% kosztów 

kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 4 mln 

zł. Pozostała kwota na realizację w/w 

przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków 

własnych gminy. W chwili obecnej w Urzędzie 

Marszałkowskim trwa weryfikacja dokumentacji 

przetargowej. Po sprawdzeniu dokumentacji 

zostanie sporządzony aneks do umowy 

o dof inansowanie.  Po zakończonych 

procedurach przetargowych całkowita wartość 

pro jektu  u leg ła  obn iżen iu  i  wynos i  

6 022 680,34 zł, w tym kwota dofinansowania 

3 702 467,42 zł. Planowany termin realizacji 

zadania to lata 2010-2011. Wykonawcą jest 

cd. ze str. 6
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Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych 

„POL-GAR” Polus i Garnet z Spółka Jawna 

z Wągrowca za kwotę 5.925.820,34 zł brutto.

- trwa realizacja projektu „Usprawnienie systemu 

technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Witkowie, poprzez zakup samochodu 

ratowniczo-gaśniczego”, współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa 

środowiskowego i ekologicznego”, priorytetu III 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita 

wartość projektu to kwota 700 000,00 zł. Kwota 

420 000,00 zł. stanowiąca 60% wartości 

inwestycji stanowi środki Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 

kolejne 40%, czyli kwota 280 000,00 zł. stanowi 

środki własne gminy. Obecnie trwa procedura 

przetargowa dotycząca zakupu samochodu 

ra town i czo -gaśn i c zego  o raz  sp r zę tu  

strażackiego. 

- w 2010r. planowana jest realizacja projektu 

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy 

Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka 

Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską 

z Eu rope j sk i ego  Funduszu  Rozwo ju  

Regionalnego w ramach Priorytetu VI 

„Turystyka i środowisko kulturowe” Działania 

6.1 „Turystyka”, Schematu I „Infrastruktura 

turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Przedsięwzięcie obejmuje m.in. wykonanie 

przebudowy nawierzchni ciągów pieszo-

jednych, modernizację sieci oświetlenia remont 

budynków recepcji oraz obiektów małej 

architektury. Całkowita wartość zadania 

to kwota 5,0 mln zł. Kwota dofinansowania 

stanowi 65% kosztów kwalifikowanych zadania, 

co stanowi kwotę 2,6 mln zł. 

- t r w a  o c e n a  m e r y t o r y c z n a  w n i o s k u  

o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 

i przepompowniami w miejscowości Dębina etap 

I, gm. Witkowo”, w ramach działania 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość 

projektu to kwota ca 800 tys. zł. Kwota 

dofinansowania to ok. 300 tys. zł. Planowany 

termin realizacji projektu to lata 2010-2011. 

- trwa realizacja programu „Animator - Moje 

Boisko ORLIK 2012” Program dotyczy 

dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej, kosztów osobowych 

animatora, prowadzącego zajęcia sportowo-

rekreacyjne dla dzieci i młodzieży na obiekcie 

Orlik 2012. Program zakłada dofinansowanie w 

kwocie do 1 000,00 zł. brutto miesięcznie 

w okresie od marca do listopada 2010r. kosztów 

zatrudnionego animatora. Kolejne 50% kosztów 

pochodzi z budżetu gminy. 

- w dniu 14 maja 2010r. w siedzibie Urzędu 

M a r s z a ł k o w s k i e g o  W o j e w ó d z t w a  

W i e l k o p o l s k i e g o  z ł o ż y ł e m  w n i o s e k  

o dofinansowanie projektu pn.: „Skorzęcin - 

tu r ys ty czna  a t rakc ja  Wie lkopo l sk i ” ,  

współfinansowanego przez Unię Europejską 

z Eu rope j sk i ego  Funduszu  Rozwo ju  

Regionalnego w ramach priorytetu VI 

„Turystyka i środowisko kulturowe”, Działania 

6.1 „Turystyka”, Schematu II - „Promocja 

i informacja turystyczna” Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013. Projekt  dotyczy działań 

promocyjnych podejmowanych przez Gminę 

Witkowo w latach 2010-2013, do których należą 

m.in.: kampanie reklamowe, targi turystyczne 

oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe. 

Wszystkie zaplanowane działania mają na celu 

zwiększenie liczby turystów bezpośrednio na 

terenie miejscowości Skorzęcin oraz na terenie 

Gminy i Miasta Witkowo, a pośrednio również 

w całej Wielkopolsce i kraju. Całkowita wartość 

pro jek tu  to  kwota  696 918,90 z ł .  

Dofinansowanie projektu stanowi 85% kosztów 

kwalifikowanych, przy 15% wkładu własnego. 

Obecnie trwa ocena formalna złożonego 

wniosku. 

- w dniu 17 maja 2010r. w ramach konkursu 

ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania 

Stowarzyszenie „Światowid” złożyłem wniosek 

o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa 

świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont 

świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem 

terenu w miejscowościach: Gorzykowo 

i M ą k o w n i c a ,  g m .  W i t k o w o ” ,  

współfinansowanego przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

Przedmiotem projektu jest budowa świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Kołaczkowo oraz 

wykonanie prac remontowo-budowlanych 

świetlic wiejskich w Gorzykowie i Mąkownicy. 

Całkowita wartość projektu to kwota 

1 138 767,78 zł. Kwota dofinansowania stanowi 

75% kosztów kwalifikowanych zadania, nie 

więcej jednak niż 500 000,00 zł. Pozostałe 

środki pochodzić będą ze środków własnych 

gminy. Celem operacji jest stworzenie 

mieszkańcom dobrych warunków do spędzania 

wolnego czasu oraz poprawa estetyki wsi. 

- w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie 

p r o j e k t ó w  d o t y c z ą c y c h  b u d o w y  

wielofunkcyjnych boisk sportowych w Mielżynie i 

Ruchocinku oraz zagospodarowania terenu, 

remontów świetlic wiejskich wraz z urządzeniem 

placów zabaw w Jaworowie, Maleninie, 

Mielżynie, Ruchocinku, Skorzęcinie i Strzyżewie 

Witkowskim. Łączna wartość tych projektów to 

kwota ca 2,0 mln zł. Kwota dofinansowania 

stanowi 75% kosztów kwalifikowanych tego 

zadania, nie więcej jednak niż 500 000,00 zł dla 

każdego projektu. Trwa przygotowywanie 

wniosków aplikacyjnych oraz niezbędnych 

dokumentów

Krzysztof Szkudlarek
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

„ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY WITKOWO, 
POPRZEZ REWITALIZACJĘ OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO 

W SKORZĘCINIE”

Zakończono rozpoczętą w 2009 r. realizację projektu pt. „Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie”. Projekt współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Turystyka 
i środowisko kulturowe”, Działania 6.1 „Turystyka”, Schematu I „Infrastruktura 
turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013. 

Zadanie obejmowało wykonanie między innymi następującego zakresu robót:
- Przebudowę Alei Handlowej, Spacerowej, Gwieździstej, Jasnej, 
Promienistej, Słonecznej oraz alei parkingowych i wykonanie nowych alejek 
i placów z kostki betonowej wraz z krawężnikami oraz obrzeżami,
- Obudowę płytkami schodów terenowych, prowadzących z Alei Spacerowej 
na wzniesienie wraz z wykonaniem nowych poręczy, 
- Rozebranie nawierzchni asfaltowej na boiskach sportowych i wykonanie 
sztucznych nawierzchni boisk do piłki nożnej, koszykówki i dwóch kortów 
tenisowych oraz wymiana istniejących ogrodzeń wokół boisk,
- Rekultywacja plaży poprzez nawiezienie nowej warstwy piasku,
- Remont mola polegający na zabezpieczeniu stabilności obiektu oraz 
wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej,
- Wykonanie boiska do piłki plażowej na terenie plaży,
- Wykonanie placów zabaw dla dzieci na terenie plaży oraz przy boiskach 
sportowych,
- Ustawienie i montaż ławek,
- Wymiana lamp oświetleniowych,
- Ustawienie i montaż przebieralni typ D/M. 

W dniu 2 września 2009r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, 
reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu 
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu – Radosławem Krawczykowskim, a Gminą i Miastem Witkowo, 
reprezentowaną przez Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka i Skarbnika Gminy - 
Halinę Rzepecką podpisana została umowa nr UDA-RPWP.06.01.01-30-
035/09-00 o dofinansowanie projektu.

Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego opiewała na 
kwotę 5 604 772,81 zł. Projekt przewidywał dofinansowanie zadania 
w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych zadania i wynosił 2 986 149,43 zł. 

Zadanie realizowane było w ramach 3 kontraktów. Ogłoszono 3 przetargi 
nieograniczone na realizację prac objętych projektem. 

W dniu 4 stycznia 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą pierwszej części 
zadania obejmującą rekultywację plaży i remont mola. 

Wykonawcą tego zadania było konsorcjum TOM-POL Tomasz Tomaszewski 
i Józef Tomaszewski z Kramska. Wartość tego zakresu prac to kwota 
952 777,68 zł brutto. 

Po zakończeniu kolejnej procedury przetargowej w dniu 22 stycznia 
br. podpisano umowę na wykonanie przebudowy schodów terenowych, 
utwardzenie nawierzchni alejek oraz elementów małej architektury. Wykonawcą 
tej części zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Leszek 
Stachowiak ze Starczanowa. Całkowita wartość tej części zadania wynosiła 
1 711 320,62 zł brutto. 

Trzeci etap realizacji inwestycji obejmował przebudowę boisk sportowych 
i placów zabaw. Wykonawcą tego zadania było konsorcjum przedsiębiorców: 
Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER 
Sp. j. z miejscowości Rudki oraz Spółka HEMET z Zielonej Góry. Umowa 
z wykonawcą została podpisana w dniu 12 kwietnia 2010 r. Wartość wykonanych 
prac wynosiła 968 384,85 zł brutto. 

Po zakończonych procedurach przetargowych całkowita wartość projektu 
wyniosła 3 737 253,16 zł. Dofinansowanie unijne stanowi 65% kosztów 
kwalifikowalnych zadania i wyniosło 1 991 159,46 zł. Pozostała kwota 
w wysokości 1 746 093,70 zł, to środki własne gminy.

Wynikiem realizacji projektu jest przebudowa obiektów turystycznych, 
rekreacyjnych  i sportowych, natomiast rezultatem projektu będzie zwiększenie 
nowych miejsc pracy oraz zwiększenie liczby osób korzystających 
z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

Głównym celem projektu jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy 
oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy.

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie pełni ważną rolę w gospodarce gminy 
oraz życiu mieszkańców. Dzięki realizacji tej inwestycji wzrośnie znacznie udział 
turystyki w gospodarce gminy, podniesie się atrakcyjność turystyczna regionu, 
zdynamizowaniu ulegną działania rozwojowe branży gastronomicznej, 
spożywczej, handlowej, intensyfikacji ulegnie ruch turystyczny. 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

Gmina i Miasto

Witkowo
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Turniej Piłki Nożnej o Puchar Technetu
W sobotę w Gnieźnie zawodnicy witkowskich szkół podstawowych wzięli 

udział w turnieju piłki nożnej. Zespół tworzyli piłkarze trenujący piłkę nożną na 

Orliku w ramach zajęć UKS. 

W Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Technetu 

2010 wzięły udział cztery drużyny: Techmet, 

Stare Miasto, UKS Witkowo i Miejskie Świetlice 

Socjoterapeutyczne. Grano systemem „każdy 

z każdym”. Bezkonkurencyjna okazała się 

być drużyna z Witkowa, która wygrała 

wszystkie mecze. Na dodatek, królem 

strzelców z czterema strzelonymi golami 

został witkowianin Daniel Nowaczyk, który za 

swoje osiągnięcie otrzymał statuetkę. 

Zwycięzcy otrzymali puchar, pamiątkowe 

medale oraz dyplomy. Skład UKS Witkowo: 

Bartosz Borys, Mikołaj Wójcicki, Dawid Mruk, 

Michał Zamiara, Daniel Nowaczyk, Oskar 

Pietrzak, Adam Cieślik, Szymon Stachowiak. 

Trenerem drużyny był Krzysztof Chołodecki. 
  

(K.Ch.)

Kto na zdjęciu ?
Sala Historii Witkowa weszła niedawno w posiadanie zdjęcia przedstawiającego 

Stowarzyszenie Młodych Polek z Wiekowa. 

Według szczątkowych informacji, jakie 

uzyskaliśmy fotografia przedstawia Zarząd 

oddziału stowarzyszenia w Wiekowie. 

Datowane jest na sierpień 1933 roku. Bardzo 

prężnie działające w wielu miastach 

Wielkopolski Stowarzyszenie było organizacją 

katolicką. Praca podzielona była na 

działalność religijną, kulturalno - oświatową, 

charytatywną oraz społeczno- patriotyczną. 

Zwracamy się do osób posiadających 

informacje nt. osób na fotografii o kontakt.

E-mail: shw@onet.eu 

Tel. 692821452
 (M.Z.)

Sala Historii 
Witkowa

Zakończenie roku Szkolnego 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie
Czerwiec ostatni miesiąc roku szkolnego tym razem był wyjątkowo długi, 

bo ze szkołą żegnaliśmy się dopiero 25. Wypełniły go w pierwszej części 

jeszcze intensywna nauka i wystawianie ocen, w drugiej - przygotowania do 

uroczystości zakończenia.

1 czerwca, w Dniu Dziecka, wszyscy 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 zostali 

poczęstowani cukierkami. Kolejnym miłym 

i wesołym wydarzeniem był festyn 

zorganizowany przez Radę Rodziców. Były, 

tradycyjnie już, pyszne ciasta pieczone 

przez mamy, fanty, występy dzieci,  

pieczone kiełbaski i inne atrakcje. Dopisała 

również pogoda, więc to piątkowe 

popołudnie uznaliśmy za udane.

W ostatnim tygodniu nauki odbył się 

Dzień Sportu, obfitujący w wiele ciekawych 

k o n k u r e n c j i  m i ę d z y k l a s o w y c h .  

Szczególnym momentem było wręczenie 

nagród uczniom, którzy zajęli czołowe 

miejsca w konkursach organizowanych 

w szkole, przez BPMiG  w Witkowie i innych. 

W  M i ędzyna rodowym Konku r s i e  

Matematycznym Kangur 2010 wyróżnieni 

zostali: Mateusz Groblewski, Marek Wiącek, 

Michał Grześkowiak i Mateusz Czapliński. 

W Kangurku dla uczniów klas II wynik 

bardzo dobry uzyskał Aleks Kwapich. Tytuł 

szkolnego „omnibusa” otrzymał Mateusz 

Groblewski, który w wielu konkursach, 

w e tapach :  s zko lnym,  gminnym 

i powiatowym zajmował I miejsca.

Aura  dop i sa ła  także  w  dn iu  

zakończenia roku szkolnego. Przebieg 

uroczystości miał tradycyjny charakter. 

Najważniejsze momenty to przekazanie 

flagi i sztandaru uczniom klas piątych, 

wręczenie świadectw, nagród, dyplomów, 

podziękowań, listów gratulacyjnych dla 

rodz i ców.  Wśród  szós tok la s i s tów 

najlepszymi byli: Anna Gleń, Karolina 

Ławicka, Iza Ratajska, Kornel Trelka, 

Paulina Wiącek, Karolina Woźniak, Mikołaj 

Licheniak, Ewelina Łykowska, Dawid Mruk, 

Aleksandra Mrozińska, Martyna Nowicka, 

Zuzia Wójt. Na tę uroczystość licznie 

przybyli rodzice, przedstawiciele RR oraz 

inspektor do spraw oświaty pani Marzena 

Polak, która podziękowała dyrekcji, 

nauczyc ie lom i pracown ikom za  

współpracę, a wszystkim życzyła udanych 

wakacji.

I jak zwykle wiele wzruszeń dostarczył 

ostatni dzwonek i przejście absolwentów 

szpalerem wśród młodszych koleżanek 

i kolegów, a później ostatnie spotkania 

w klasach.

Żegnaliśmy się mając nadzieję, że lato 

będzie długie, słoneczne, w miarę 

możliwości skorzystamy z jego uroków 

i wypoczęci, pełni zapału do pracy w nowym 

roku spotkamy się 1 września. 

(ab) 
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zgromadzeni goście na czele z Burmistrzem 

GiM w Witkowie Krzysztofem Szkudlarkiem 

i proboszczem Stanisławem Gocem mieli 

okazję do wypowiedzenia kliku słów do 

opuszczających mury szkoły uczniów. Hymn 

państwowy zainaugurował uroczystość. 

Następnie przekazano poczet sztandarowy. 

Wychowawca klas III  Arleta Bekas 

przeprowadziła ślubowanie klas III. Dyrektor 

Marian Łukowski wygłosił słowo pożegnalne 

do absolwentów: „Kończymy kolejny rok 

szkolny, zamykamy zapisaną księgę życia 

z tytułem: „Gimnazjum”. Kiedy trzy lata temu 

rozpoczynaliśmy rok szkolny, mówiłem wtedy 

do Was, że przed wami otwiera się nowa 

księga, jeszcze nie zapisana, co w niej zostanie 

zapisane zależeć będzie od Was. I oto właśnie 

nadszedł ten dzień postawienia ostatniej 

kropki, wpisania słowa „koniec”... . W ciągu 

roku mieliśmy wiele powodów do dumy, 

dowodem na to niech będą wasze osiągnięcia i 

osiągnięcia nauczycieli. 48 uczniów otrzyma 

świadectwa z wyróżnieniem. Odnieśliście 

także sukcesy w różnych konkursach czy 

zawodach sportowych...”. Po wystąpieniu 

Przewodniczącej Rady Rodziców Renaty 

Chmielewskiej, wychowawcy klas III Urszuli 

Knast oraz przedstawiciela uczniów klas III 

Patryka Skolasińskiego przystąpiono do 

wręczania świadectw z wyróżnieniem oraz 

podziękowań dla rodziców. Na uwagę 

zasługuje klasa III C, w której aż 12 uczniów 

otrzymało świadectwo z paskiem. Jagoda 

Zakończenie roku w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie

 Po uroczystej Mszy Świętej jako pierwsi 

zakończyli rok szkolny uczniowie klas 

pierwszych i drugich gimnazjum. „Pachną lipy 

kwitnące, wiatr szeleści w kasztanach, na dwa 

długie miesiące, żegnaj szkoło kochana...” - 

powiedział zgromadzonym uczniom dyrektor 

szkoły. Dyrektor był rozczarowany tym, że 

pięciu uczniów powtarzać będzie klasę, 

kilkunastu w sierpniu przystąpi do egzaminów 

poprawkowych, a zaledwie czternastu 

uczniów klas pierwszych otrzyma świadectwa 

z wyróżnieniem. Wyraził jednak nadzieję, że 

kolejny rok szkolny będzie lepszy, że wzrosną 

wyniki nauczania zarówno w klasach 

pierwszych, jak i w drugich. 14 uczniów klas 

pierwszych oraz 25 uczniów klas drugich 

otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. 

Najlepsi pierwszoklasiści to Karolina Borys 

z klasy I F i Łukasz Jarecki z klasy I B, którzy 

uzyskali średnią ocen 5,60. Z klas drugich 

najwyższą średnią 5,50 mogła pochwalić się 

Dominika Tubacka z II E. Zakończenie roku 

szkolnego 2009/2010 dla klas trzecich miało 

jak zwykle bardzo uroczysty charakter. Licznie 

Kozłowska z klasy III C ze średnią 5,56 wiodła 

prym wśród absolwentów. Program 

artystyczny „Ku przyszłości” przygotowany 

przez uczniów klas drugich wzruszył nie 

jednego absolwenta. Po pokazie dyrektor 

gimnazjum zakończył uroczystość życząc 

wszystkim słonecznych i bezpiecznych 

wakacji.

(K.Ch.)

„…I nadszedł czas pożegnania…czas zamknięcia pewnego etapu życia…”. Te słowa 25 czerwca płynęły z ust Dyrektora 

Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie Mariana Łukowskiego, który żegnał absolwentów szkoły.

„Wdowi grosik” i licytacja
Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Swat” z Warszawy 

w swoim Statucie ma zapisane m.in. prowadzenie działalności charytatywnej. 

Ty m  r a z e m  p o s t a n o w i l i  p o m ó c  

niepełnosprawnej Weronice i Wiktorii 

Kaz imier czak  z  Wi tkowa.  Rodz i ce  

dziewczynek nie kryli wzruszenia, kiedy 

Ryszard Pietrzak, Prezes tego Stowarzyszenia 

przekazał im czek na trzydzieści cztery tysiące 

dwieście złotych. Tata dziewczynek służy w 33. 

Bazie Lotniczej w Powidzu. Prezent 

przekazano podczas uroczystej zbiórki na 

powidzkim lotnisku. - Pieniądze na leczenie 

dziewczynek uzyskaliśmy z licytacji obrazów 

i rzeczy, które ofiarowali dowódcy i oficerowie 

wojska polskiego podczas balu lotników 

w Warszawie. Nasze Stowarzyszenie również 

dołożyło „wdowi grosik” - komentuje 

R. Pietrzak. Kwota jest tak duża dzięki 

Wojciechowi Łuczakowi, redaktorowi 

„Skrzydlatej Polski”. To dzięki jego 

umiejętności prowadzenia licytacji goście nie 

żałowali pieniędzy na tak szczytny cel - dodał 

prezes. 

(na) 
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Wyróżnienie dla „Dwójki”
Na przełomie 2009/10 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie 

przystąpili do pracy nad ogólnopolskim konkursem historycznym dotyczącym 

II wojny światowej.

Temat XIV edycji konkursu „ Historii Bliskiej”, 

adresowanego do młodzieży szkół średnich 

i gimnazjów, brzmiał „ Piętno II wojny - los 

i pamięć” i został ogłoszony przez Ośrodek 

KARTA w połowie 2009 roku. Celem konkursu 

było wywołanie pamięci o wydarzeniach II 

wojny światowej oraz zbadanie, w jaki sposób 

wojna odcisnęła swoje piętno na losie 

pojedyńczych ludzi, rodzin, społeczności miast 

lub wsi, a także - jak obecna jest w świadomości 

społeczeństwa dzisiaj. Grupa uczniów z SP 2 

w składzie; Bartosz Borys, Marcin Długokęcki, 

Konrad Łączny, Jakub Kaźmierczak, Julia 

Śliwecka, Adrianna Świniarska pracowała 

przez kilka miesięcy nad tematem wysiedleń 

witkowian przez Niemców w okresie okupacji. 

Stanęli wobec konieczności przeprowadzenia 

wywiadów ze świadkami historii, którzy 

w czasie wojny byli małymi dziećmi lub 

poznawali przeszłość za pośrednictwem relacji 

członków swoich rodzin. O swoich wojennych 

losach opowiedzieli m.in. Henryk Knast, Alina 

Bukowska, Marta Drella. Relacje te zawarte 

zostały w pracy zatytułowanej „Witkowian 

wspomnienia o wysiedleniach”. Jury Finałowe 

przyznało tej pracy wyróżnienie II zespołowe. 

Prac na konkurs nadesłano 413 (109 

zespołowych i 304 indywidualne), autorstwa 

703 uczniów. Nasza „Dwójka” była jedyną 

szkołą podstawową biorącą udział w tej edycji 

konkursu. Oprócz dyplomów uczestnictwa 

uczniowie otrzymali nagrody w postaci gier 

komputerowych, plecaków, koszulek, 

publikacji Ośrodka KARTA. Opiekę nad 

biorącymi udział w konkursie uczniami 

sprawowali nauczyciele - Mariusz Zborowski 

i Bożena Erdmańska.

 (M.Z.)

Mistrzostwa Gniezna i Powiatu 
Gnieźnieńskiego w Krosie Strzeleckim
Mistrzostwa Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego w Krosie Strzeleckim 

zgromadziły liczną grupę młodzieży. Zawody odbyły się na boisku przy Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie. 

Do rywalizacji w trudnych zawodach, 

wymaga jących  wyt r zymałośc i ,  s i ł y,  

koncentracji i precyzji stanęli uczniowie: 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Podczas biegu zawodnicy musieli wykonać 

rzuty granatem do celu oraz wykonać 

strzelanie do tarczy. Każde nie trafienie 

w tarczę oraz niecelny rzut granatem 

skutkowały rundą karną. W zawodach wzięły 

udział gimnazja z naszej gminy. Dwa zespoły 

chłopięce wystawiło Gimnazjum w Mielżynie, 

a jedną drużynę dziewcząt wystawiło 

Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie. Obie 

szkoły spisały się znakomicie. Debiutujące 

w mistrzostwach gimnazjalistki z Witkowa 

zostały Mistrzyniami Powiatu Gnieźnieńskiego 

w Krosie Strzeleckim. Jagoda Kozłowska była 

najlepsza w klasyfikacji indywidualnej. 

W składzie Witkowskiej ekipy były także Aneta 

Kołodziejek i Kinga Czerniejewska. Chłopcy 

z Mielżyna zostali wicemistrzami powiatu. 

Zawody wieńczył „Pojedynek Strzelecki”, 

który wygrała drużyna ZSP Nr 2 w Gnieźnie 

wyprzedzając  Gimnazjum Witkowo oraz II LO 

w Gnieźnie. Tym razem w zespole Witkowskim 

zamiast Jagody Kozłowskiej wystąpił Dariusz 

Borowski, który wziął na siebie ciężar 

rywalizacji. Znalezienie się witkowskiego 

gimnazjum na podium w tej konkurencji to 

duża niespodzianka. Drużyna debiutująca 

w zawodach pokonała nie tylko szkoły 

gimnazjalne, ale także wiele szkół 

ponadgimnazjalnych. Opiekunem drużyny 

z Witkowa był Krzysztof Chołodecki, a drużyn 

z Mielżyna Roman Organiściak. Najlepsze 

zespoły oraz czołowi zawodnicy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary. 

Zawody organizował Zarząd Powiatowy LOK 

oraz Urząd Miasta.  

(K.Ch.)
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Głównym tematem posiedzenia było 

omówienie przygotowań do kampanii żniwnej 

oraz spraw związanych z organizacją dożynek 

gminnych. Informacje nt. przygotowania 

Spółdzielni Kółek Rolniczych i Gminnej 

Spółdz ie ln i  „Samopomoc Chłopska” 

w Witkowie do kampanii żniwnej przedstawili 

kolejno: Pan Marek Biadasz Kierownik 

Zakładu Usług Mechanizacyjnych-Spółdzielni 

Kółek Rolniczych i Pan Kazimierz Zamiar - 

Prezes Gminnej Spółdzielni „SCH”. Pan Marcin 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa
W dniu 6 lipca 2010 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa Rady 

Miejskiej, Sołtysów, Prezesów Kółek Rolniczych, Przewodniczących Kół Gospodyń 

Wiejskich oraz działaczy Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. 

Niew iadomsk i  -  p ra cown ik  Banku  

Spółdzielczego w Witkowie przedstawił ofertę 

kredytową Banku dla rolników.

Burmistrz Gminy i Miasta Pan Krzysztof 

Szkudlarek zapoznał zebranych ze wstępnym 

programem uroczystości „Święta Plonów”. 

Ustalono termin Dożynek Gminnych na dzień 

29 sierpnia 2010 r., Burmistrz Gminy i Miasta 

zapoznał również zebranych z realizacją 

inwestycji na terenie Gminy.

(A.K.)

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta

przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie

w dniu 16 lipca 2010r.

WYWIESZONE  ZOSTAŁY  WYKAZY  NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH  

W WITKOWIE, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA I SPRZEDAŻY 

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

W dniach od 18 do 23 czerwca odbyły 

się przedsesyjne posiedzenia Komisji, na 

których przede wszystkim opiniowano tematy, 

planowane do rozpatrzenia na czerwcowej 

sesji Rady Miejskiej. Komisja Szkolnictwa 

ponadto analizowała działalność Szkolnego 

Związku Sportowego oraz wydatki finansowe 

na Uczniowskie Kluby Sportowe. Komisja 

Finansów analizowała realizację inwestycji.

W dniu 25 czerwca odbyła się XXXIII 

sesja Rady Miejskiej. Rada Miejska 

wysłuchała następujących informacji: 

informacji Burmistrza Gminy i Miasta 

o działalności międzysesyjnej, informacji 

Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 

o przygotowaniu do sezonu letniego oraz 

informacji Komendanta Komisariatu Policji 

o zabezpieczeniu porządku publicznego. Rada 

podjęła następujące uchwały:

-  u chwa ły  od  N r  XXX I I I /298/10  

do Nr XXXIII/304/10 dotyczące Planów 

Odnowy Miejscowości Skorzęcin, Gorzykowo, 

Malenin, Ruchocinek, Mielżyn, Jaworowo 

i Strzyżewo;

- uchwałę Nr XXXIII/305/10 dotyczącą 

zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze 

przetargu nieruchomości pod trafostacjami;

- uchwałę Nr XXXIII/306/10 zmieniającą 

regu lamin  kor zys tan ia  z  Oś rodka  

Wypoczynkowego w Skorzęcinie;

- uchwałę Nr XXXIII/307/10 określającą 

tygodniowy wymiar godzin zajęć dla 

nauczycieli pedagogów, psychologów 

i logopedów (20 godz.);

- uchwałę Nr XXXIII/308/10 ustalającą 

kryteria i tryb przyznawania nagród dla 

nauczycieli;

- uchwałę Nr XXXIII/309/10 ustalającą 

Stypendia Naukowe dla uczniów gimnazjów 

(150,-zł);

- uchwałę Nr XXXIII/310/10 uchylającą 

uchwałę Nr XIII/121/08 o przystąpieniu do 

s p o r z ą d z e n i a  m i e j s c o w e g o  p l a n u  

zagospodarowania przestrzennego terenu 

w Gorzykowie;

- uchwałę Nr XXXIII/311/10 uchylającą 

uchwałę Nr XXVII/239/09 upoważniającą 

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej do działań wobec 

dłużników alimentacyjnych;

- uchwałę Nr XXXIII/312/10 o zakresie 

i formie informacji dotyczącej wykonania 

budżetu gminy i miasta za I półrocze;

- uchwałę Nr XXXIII/313/10 określającą tryb 

prac nad projektem uchwały budżetowej;

- uchwałę Nr XXXIII/314/10 zmieniającą 

uchwałę Nr XXXI/290/10 o zaciągnięciu 

pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę 

kanalizacji sanitarnej (łącznie 1.200.000,-zł 

na 2010 i 2011r.);

- uchwałę Nr XXXIII/315/10 o zaciągnięciu 

długoterminowego kredytu bankowego 

(3,5mln);

- uchwałę Nr XXXIII/316/10 dokonującą 

zmian w budżecie gminy i miasta na 2010r.

Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana 

jest na dzień 24 września br.

W dniu 28 czerwca odbyło się kolejne 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja 

d o k o n a ł a  k o n t r o l i  p r z e t a r g u  n a  

termomodernizację budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Witkowie oraz kontroli 

przygotowania Ośrodka Wypoczynkowego 

w Skorzęcinie do sezonu letniego.

(B.R.M.)

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

XXXI sesja Rady Miejskiej
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goście, emerytowani nauczyciele, absolwenci, 

by razem z nauczycielami, pracownikami, 

rodzicami i uczniami uczcić tak wspaniałe 

święto. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. 

odprawioną w miejscowym kościele. 

Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie 

odbyła się druga część obchodów. Dyrektor 

szkoły - Zdzisław Bosacki - powitał przybyłych 

gości, a następnie przedstawił historię 

placówki i najważniejsze wydarzenia z jej 

życia. Wiele słów uznania, podziękowań oraz 

serdecznych życzeń zostało wypowiedzianych 

w oficjalnych przemówieniach gości. Były 

piękne kwiaty i godne tej uroczystości 

prezenty. Następnie zaprezentowały się dzieci 

w części artystycznej przygotowanej specjalnie 

na tę okoliczność.

Po jej zakończeniu wręczono obecnym 

gościom, nauczycielom, pracownikom 

upominki związane z jubileuszem. Zgodnie 

z tradycją przybyli goście dokonali 

pamiątkowego wpisu do kroniki szkoły, 

a także obejrzeli wystawę zdjęć poświęconą 

dawnym i obecnym latom szkolnym. Wszyscy 

zaproszeni goście, absolwenci, nauczyciele 

oraz pracownicy spotkali się na poczęstunku, 

aby w miłej atmosferze zakończyć 

jubileuszowe spotkanie.

„Życie składa się z przywitań i pożegnań” - 

pod takim hasłem odbyła się dnia 25 VI 2010 

r. uroczystość pożegnania absolwentów kl. VI 

oraz zakończenie roku szkolnego. Dyrektor 

szkoły - Zdzisław Bosacki - powitał przybyłych 

gości: pana dyr. Lisewskiego - przedstawiciela 

firmy Votum S.A., pana radnego - Krzysztofa 

Bykowskiego, rodziców uczniów kl. VI, 

pozos ta łych  rodz i ców,  nauczyc ie l i ,  

pracowników szkoły oraz uczniów. Abiturienci 

przedstawili krótką część artystyczną, 

a następnie dyrektor szkoły wraz 

z nauczycielem żegnającym swoich 

wychowanków wręczy ł  św iadec twa  

z czerwonym paskiem i nagrody najlepszym 

uczniom. Rodzice dzieci kończących szkołę 

zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi. 

Na ręce  pana dyr.  L i sewsk iego  -  

reprezentującego firmę Votum S.A. - oraz 

państwa Rzepków złożono podziękowanie za 

dofinansowanie uroczystych obchodów 

jubileuszu szkoły. Pan Krzysztof Bykowski 

przekazał dyrektorowi szkoły książki do 

biblioteki.

W tym uroczystym dniu przybyli do nas 

również przedstawiciele PSP z Gniezna, aby 

wręczyć laureatowi ogólnopolskiego konkursu 

strażackiego „Na wesoło, ale z głową” - 

Mikołajowi Miechowiczowi (uczeń kl.V) - 

nagrodę główną i list gratulacyjny.

Zakończyła się także VI edycja konkursu 

ekologicznego „Zbieramy puszki po 

napojach”. W związku z tym wręczono jego 

uczestnikom słodkie upominki, a zwyciężczyni 

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
Dnia 16 VI 2010r. uczniowie kl. V odbyli 

wycieczkę edukacyjną do Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Witkowo. Pani dyrektor 

biblioteki - Wiesława Gąsiorowska - zapoznała 

dzieci m.in. z regulaminem korzystania ze 

zbiorów bibliotecznych, z księgozbiorem 

podręcznym i katalogiem. Piątoklasiści mieli 

także okazję skorzystania z czytelni 

internetowej oraz zwiedzenia biblioteki. 

Punktem końcowym wycieczki było zapisanie 

się do biblioteki oraz zachęcenie uczniów do 

czytania książek. Organizatorem wyjazdu 

była pani Małgorzata Frąckowiak.

20 VI 2010r. uczeń III klasy - Jakub 

Jastrzębski (laureat XV edycji Przeglądu 

Twórczości Dzieci i Młodzieży) - wystąpił 

podczas obchodów Dni Witkowa. Chłopiec 

zaśpiewał piosenkę pt. „Mała, błękitna 

chusteczka”.

„Jedyne, czego nam nikt nie zabierze, to 

wspomnienia” - 22 VI 2010r. nasza szkoła 

obchodziła jubileusz - 160 lat istnienia. W tym 

uroczystym dniu przybyli do nas znamienici 

- Agnieszce Jasińskiej (uczennica kl.I) - piękny 

rower. Na II miejscu uplasowała się Daria 

Wawrzyniak, tuż za nią Julia Śruba.

Dyrektor szkoły wręczył ponadto dyplomy, 

wyróżnienia pozostałym uczniom biorącym 

udział w konkursach czytelniczych, 

plastycznych (Jakubowi Jastrzębskiemu, 

Bartoszowi Olejniczakowi, Krystianowi 

Paprockiemu, Jakubowi Białasowi, Lilianie 

Białas), prezentującym naszą szkołę 

w konkursie gminnym „Witkowo - moje 

miasto” (Kindze Chmielewskiej, Dominice 

Paluch, Karolowi Blaszyńskiemu, Rafałowi 

Kasprzykowi), w Przeglądzie Twórczości Dzieci 

i Młodzieży (Soni Januchowskiej, aktorom 

teatru „Kopciuszek”) oraz Jakubowi 

Jastrzębskiemu - laureatowi XV edycji 

Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży. 

Koniec uroczystości zwieńczyły życzenia 

słonecznych, radosnych i przede wszystkim 

bezpiecznych wakacji oraz podziękowania - 

skierowane do rodziców - za dobrą współpracę 

ze szkołą.

 

 Małgorzata Frąckowiak 
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„DOZÓR” z Gniezna

Powszechny Spis Rolny 2010
Mieszkańców wsi czeka już wkrótce powszechny spis rolny. Rachmistrze 

zastukają do drzwi w dniach od 9 - 23 sierpnia dokonując obchodu 

przedspisowego, a od 8 września do 31 października będą spisywać dane 

według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 24,00. Warto, więc 

zaopatrzyć się w zeszyt i zapisać w nim najważniejsze dane dotyczące 

gospodarstwa.

Powszechnym Spisem Rolnym 2010 zostaną 

objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych 

i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie 

mających osobowości prawnej. Spis rolny mający 

na celu zebranie danych o gospodarstwach 

rolnych od użytkowników gospodarstw rolnych 

będzie przeprowadzany w okresie od dnia 

1 września do dnia 31 października 2010r., 

według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 

24,00.

Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie 

przeprowadzony w celu:

- dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa 

w zakresie i terminach określonych przez 

Komisję Europejską,

- z a p e w n i e n i a  b a z y  i n f o r m a c y j n e j  

o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi 

gospodarstwach domowych, koniecznej dla 

realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki 

rolnej i społecznej na wsi,

- analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na 

przestrzeni lat 2002-2010,

- wykonania zobowiązań Polski w zakresie 

dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż 

EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, 

OECD i inne),

- aktualizacji pospisowej statystycznego rejestru 

gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym 

przygotowanie operatów do różnotematycznych 

badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa 

(w latach następnych).

Spis będzie obejmował:

- ogólną charakterystykę gospodarstwa rolnego - 

uwzględniającą cechy adresowe siedziby 

użytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego 

(m.in. informacje o użytkowniku gospodarstwa, 

opisanie struktury własnościowej użytków 

rolnych, działalności rolniczej i innej niż rolnicza 

prowadzonej w gospodarstwie rolnym).

- użytkowanie gruntów i powierzchnię zasiewów 

- informacje o ogólnej powierzchni gruntów 

gospodarstwa, w podziale na kategorie 

użytkowania oraz powierzchni zasiewów 

poszczególnych upraw rolnych,

- zwierzęta gospodarskie - stan liczebności 

i struktura pogłowia zwierząt gospodarskich 

poszczególnych gatunków,

- ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia - dane 

o liczbie ciągników własnych i wspólnych, 

w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie 

wybranych maszyn i urządzeń rolniczych,

- zużycie nawozów - dane w czystym składniku 

o ilości stosowanego nawożenia mineralnego, 

wapniowego oraz nawożenia organicznego 

pochodzenia zwierzęcego,

- pracujących w gospodarstwie rolnym - 

informacje o wielkości i strukturze zasobów 

pracy w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie 

osoby wykonujące pracę w gospodarstwie rolnym 

w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie),

- strukturę dochodów gospodarstwa rolnego 

z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz 

korzystanie z programów wsparcia dla rolnictwa 

- informacje o dochodach z tytułu prowadzenia 

rolniczej działalności gospodarczej, pozarolniczej 

działalności gospodarczej, pracy najemnej, 

emerytur i  rent  oraz innych źródeł  

niezarobkowych poza emeryturą i rent, o fakcie 

korzystania przez gospodarstwo z płatności do 

gruntów ornych i programów wsparcia rozwoju 

obszarów wiejskich,

- metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na 

środowisko) - m.in. informacje o metodach 

uprawy gleby, zabezpieczania gleby przed 

wypłukiwanie składników pokarmowych, 

zabiegach przeciwerozyjnych, systemach 

utrzymania zwierząt gospodarskich. 

Prosimy o zapamiętanie lub zapisanie 

następujących informacji o swoim gospodarstwie 

rolnym( według stanu na dzień 30 czerwca 

2010r., godz. 2400): użytkowanie gruntów, 

powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt 

gospodarskich, prowadzenie działalności 

rolniczej, ciągniki, maszyny i urządzenia 

rolnicze.

Z 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 

czerwca br. należy ustalić: strukturę dochodów 

gospodars twa  domowego,  ak tywność  

ekonomiczną, zużycie nawozów mineralnych, 

wapniowych, prowadzenie działalności innej niż 

r o l n i c z a  b e z p o ś r e d n i o  z w i ą z a n e j  

z gospodarstwem rolnym.

Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie 

dane indywidualne i dane osobowe są poufne 

i podlegają szczególnej ochronie. Dane uzyskane 

podczas spisu mogą być wykorzystywane 

wyłącznie do celów statystyki publicznej. 

Osoby działające w imieniu osób prawnych 

oraz jednostek organizacyjnych nie mających 

osobowości prawnej i użytkownicy gospodarstw 

rolnych osób fizycznych, a w razie ich 

n ieobecnośc i  inne pe łno le tn ie  osoby 

w gospodarstwie domowym, obowiązani są do 

udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych 

z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte 

w formularzu spisowym. Udzielenie odpowiedzi 

niezgodnych ze stanem faktycznym oraz 

odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za 

sobą skutki prawne przewidziane w przepisach 

ustawy o statystyce publicznej.

Pracami związanymi z przygotowaniem, 

zorganizowaniem i przeprowadzeniem spisu 

próbnego kierują:

- Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, jako 

Generalny Komisarz Spisowy - całością prac;

- Wojewoda, na terenie województwa - jako 

W o j e w ó d z k i  K o m i s a r z  S p i s o w y ;

- Burmistrz, na terenie gminy - jako Gminny 

Komisarz Spisowy.

Na czas przygotowania i przeprowadzenia 

spisu próbnego - komisarze spisowi szczebla 

wojewódzkiego i gminnego utworzą biura 

spisowe. 

W skład biur spisowych wejdą pracownicy 

jednostek samorządu terytorialnego i służb 

statystyki publicznej. Dyrektor wojewódzkiego 

urzędu statystycznego będzie pełnił funkcję 

zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego, 

nadzorując pracę gminnego biura spisowego.

Czynności spisywania dokonywać będą 

rachmistrze spisowi i ankieterzy statystyczni. 

W planowanym spisie nie przewiduje się użycia 

formularzy papierowych. Zostaną one 

zastąpione formularzami elektronicznymi. Dane 

od rolników będą zbierane następującymi 

metodami:

- poprzez samospis internetowy (1.09 -

17.10.2010);

-  w t rakc ie  wywiadu te lefonicznego 

prowadzonego przez ankietera statystycznego

(8.09 - 31.10. 2010);

- poprzez bezpośredni wywiad rachmistrza 

spisowego z użytkownikiem gospodarstwa 

rolnego, dla którego nie było możliwe zebranie 

informacji metodą samospisu i wywiadu 

telefonicznego (8.09-31.10.2010).

(E.K.)

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie wspólnie 
z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień 

zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 

W dniu 5 sierpnia 2010 roku (czwartek) o godz.12,30 
w miejscowości WITKOWO - Urząd Gminy i Miasta 

ul. Gnieźnieńska 1 - Sala Nr 1 

przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla mieszkańców Gminy 
i Miasta, podczas której zainteresowanym uczestnikom, którzy ukończyli 50 lat 
rozdane zostaną specjalne probówki do przygotowania materiału do badań na 

obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego). 

W dniu 13 sierpnia 2010 roku (piątek) 
pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki 

nowotworów gruczołu krokowego (prostaty). 
W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia. 

Miejsce

 

pobierania

 

krwi:

 

Urząd

 

Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1 
Sala

 

Nr

 

1 - od godz. 9,00 do 13,00 

Krew

 

można

 

pobierać po zjedzeniu posiłku !

Laborantka

 

pobierająca

 

krew na PSA będzie również odbierała 
probówki z kałem.

Podstawą

 

wykonania badania jest dowód osobisty. 
Zapisy

 

na

 

badania

 

przyjmuje: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 
tel.

 

061-4778194

 

w.32 lub osobiście pokój Nr 8 

Wyniki

 
badań

 
zostaną

 
przesłane na adres domowy oraz do 

wskazanego lekarza rodzinnego. 
Wszystkie  badania  finansowane są z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

, Marlena Lerka.
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Oprócz gospodarzy, których reprezentowała 

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Witkowa udział 

w turnieju wzięły drużyny z Jastrowia, Wrześni, 

Krobi i Krotoszyna. Ze względu na nieobecność 

W dniu 15 czerwca 2010 roku na boisku wielofunkcyjnym ORLIK - 2012 w Witkowie odbył się finał wojewódzki Ligi 

Małych Mistrzów w piłce nożnej na sztucznej trawie dla Uczniów Szkół Podstawowych klas IV - VI. Uroczystego otwarcia 

finału po wysłuchaniu hejnału gminy dokonał Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie - Krzysztof Szkudlarek. 

Finał wojewódzki Ligi Małych Mistrzów 

drużyn z Sierakowa, Rokietnicy i Lwówka turniej 

rozegrano systemem „każdy z każdym”. Łącznie 

rozegrano 10 meczy.

Bezkonkurencyjna okazała się drużyna 

z Wrześni, która wygrała wszystkie 4 mecze 

z imponującym stosunkiem bramek 10 - 0. 

Drugie miejsce zajęła drużyna z Jastrowia, 

trzecie z Krobi, czwarte gospodarz turnieju 

Witkowo i piąte Krotoszyn. Dwie najlepsze 

drużyny z turnieju - Września i Jastrowie będą 

reprezentować Wielkopolskę w f inale 

centralnym. 

Wręczenia nagród dokonał przedstawiciel 

Marszałka Wojewódzka Wielkopolskiego. 

Zwycięzca turnieju otrzymał okazały puchar 

i komplet strojów sportowych, a druga drużyna 

komplet strojów sportowych.

Opiekunowie drużyn z Wrześni i Jastrowia 

otrzymali również od organizatorów talony na 

zakup samochodu FIAT z 20 % bonifikatą.

Specjalną nagrodę dla „króla strzelców” 

ufundowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta 

otrzymał zawodnik drużyny z Wrześni Wiktor 

Matuszak, który strzelił 8 bramek. 

Głównymi organizatorami i fundatorami 

nagród w turnieju była firma FIAT AUTO POLAND 

oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin 

i Powiatów RP w Krakowie. 

(S.A.)

W środę 16 czerwca przedszkolaki i zerówkowicze odwiedzili wioskę indiańską 

w Łopuchówku koło Murowanej Gośliny. 

Milusińscy poznawali życie Indian

Najpierw wysłuchali opowieści o życiu 

i zwyczajach Indian, później musieli zmierzyć się 

z  torem przeszkód. Rzucali oszczepem do celu, 

przechodzili po ruchomym mostku, starali się 

zarzucić kółko na róg bizona, przeskakiwali na 

linie i wisząc na rękach, pokonywali most 

w kształcie drabiny. Wielkie emocje wzbudziły 

wyścig żółwi i strzelanie z łuku.

Po wysiłku fizycznym wszyscy odpoczywali 

przy ognisku, jedząc upieczone w wigwamie 

kiełbaski. Na zakończenie chłopcy i dziewczynki 

zatańczyli taniec aligatora. Przed odjazdem 

zostali pomalowani w  barwy wojenne. 

Wszystkim bardzo podobało się spotkanie 

z indiańską kulturą.

Beata Bil- Gurzęda 



Ogromnym zainteresowaniem sobotniego 

wieczoru cieszył się pokaz sztucznych ogni po 

czym mieszkańcy i goście bawili się przy 

muzyce Zespołu Muzycznego "PROBLEM". 

Drugi dzień obchodów rozpoczął się Mszą 

świętą odprawioną w Kościele Witkowskim 

przez proboszcza ks. Stanisława Goca. 

W godzinach popołudniowych na Placu 

Targowym odbył się Gminny Przegląd 

Twórczości Dzieci i Młodzieży, w czasie którego 

można było podziwiać piękne występy i odwagę 

u cze s tn ików,  w  s z czegó lnoś c i  t y ch  

najmłodszych. Około godziny 18,00 

planowany był występ Orkiestry Dętej 

z partnerskiej Gminy Am Dobrock. Z przyczyn 

niezależnych koncert nie odbył się. W zamian 

podziwialiśmy młodzieżowy, rodzimy zespół 

Hip-hopowy W.Z.P. z Witkowa. W ramach 

obchodów nie zabrakło również Pokazu 

Sprawności Jednostki OSP w Witkowie 

w zakresie ratownictwa drogowego. Podczas 

imprezy dokonano podsumowania I Finału 

Edycji Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej. Pierwsze 

trzy drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, 

puchary oraz piłki, a pozostałe zespoły 

otrzymały dyplomy i piłki nożne.

Zwycięzcy zawodów wędkarskich również 

otrzymali  pamiątkowe puchary oraz nagrody 

w postaci sprzętu wędkarskiego.

Kolejnym punktem było nagrodzenie 

uczniów w konkursie „Witkowo - Moje Miasto”.

W kategorii Szkoła Podstawowa nagrody 

zdobyli: Izabela Ratajska, Paulina Wiącek 

i Natalia Patrzek. Kategoria Gimnazjalistów: 

Agnieszka Olejniczak, Filip Kowalski i Łukasz 

Jarecki.

W konkursie „Zostań Mistrzem Ortografii” 

w kategorii Szkół Podstawowych: najlepszymi 

okazali się Mateusz Groblewski, Magdalena 

Marciniak, Daria Jedwabna i Natalia Patrzek. 

W kategorii Szkół Gimnazjalnych: Karolina 

Borys, Żaneta Kuszak, Patrycja Depczyńska. 

Nagrodami były książki. Nagrody wręczali 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof 

Szkudlarek oraz jego zastępca Marian 

Gadziński.

Główną atrakcją niedzielnego wieczoru były 

występy zespołu „Discovery” oraz zespołu 

„Classic”. Dopisał poziom artystów, humor 

i aktywność publiczności. Po tych występach 

mieszkańcy Witkowa i okolic bawili się do 

późnych godzin przy muzyce zespołu 

„Zmiennicy”. Nie zabrakło również atrakcji dla 

najmłodszych. Dużym zainteresowaniem 

cieszyły się: zamki dmuchane, kolejka, 

rowerki, atrakcyjne przejazdy po ulicach 

Witkowa, ścianka wspinaczkowa oraz wiele 

innych.

Wszystkim sponsorom oraz osobom, które 

przyczyniły się do zorganizowania „Dni 

Witkowa”, w imieniu organizatorów 

dziękujemy.

1. Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej HiU „KOS-

POL” Kołaczkowo

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie

3. Wielkopolskie Kopalnie KRUSZGEO w Poznaniu

4. Bank Spółdzielczy w Witkowie

5. SOBIESKI TRADE Sp. z o.o. w Kołaczkowie

6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Witkowie

7. Zakład Usług Rozrywkowych Zuzanna-Antoni 

Juhlke w Bydgoszczy

8. Usługi Rozrywkowo-Kulturalne Grażyna-

Andrzej Kaszuba w Kaliszu

9. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie

10. Marek Szuba - Hurtownia Papiernicza 

z Gniezna

11. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HAWA” 

Gniezno

12. Hurtownia Sportowa „PIAST” Gniezno

13. Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych 

„POL-GAR” z Wągrowca

14. Stacja Demontażu Pojazdów z Mielżyna

15. Mechanika Pojazdowa z ulicy Kościelnej 

w Mielżynie

16. Sklep Szkółkarsko-Kwiaciarski Grzegorz 

Gulczyński z Konina

17. „ART - BUD” Roboty Ogólnobudowlane 

Nowoczesne Aranżacje wnętrz Artur 

Przybylski.

(M.L.)

Za nami - Dni Witkowa 

pozabudżetowych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. Zapoznał zebranych z zakresem prac 

prowadzonych w ramach zadania „Remont 

świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem 

terenu w miejscowościach: Chłądowo, 

Małachowo Złych Miejsc,  Ruchocin,  

Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacja 

budynku komunalnego w Jaworowie na 

świetlicę wiejską”, a także inwestycją 

dotyczącą „Budowy kanalizacji sanitarnej 

z przykanalikami i przepompowniami 

w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, 

Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, 

gm. Witkowo”. 

Przedstawił również projekty, na realizację 

których Gmina Witkowo ubiega się 

o dofinansowanie, w ramach omówionych 

wcześniej programów pomocowych Unii 

Europejskiej. 

(S.M.)

Konferencja prasowa
Zwołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo konferencja dotyczyła 

inwestycji realizowanych przez Gminę Witkowo, współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej.   

Głównym tematem było przedstawienie 

i omówienie projektów współfinansowanych 

przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na la ta  2007-2013:  

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację 

Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie”, 

„Usprawnienie systemu technicznego 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, 

poprzez zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem” 

oraz „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację 

Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II 

etap”.

Ponadto Burmistrz Krzysztof Szkudlarek 

omówił pozostałe inwestycje realizowane 

przez Gminę Witkowo ze środków 

cd. ze str. 2


