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Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, 
to czas który niesie ciepło i spokój wypełniony wzajemną 

życzliwością i wspaniałym nastrojem.
Na nadchodzące świąteczne dni życzymy jak najwięcej 
pogody ducha, radosnych chwil spędzonych w gronie 

rodziny i przyjaciół, a Nowy Rok niech przyniesie 
spełnienie marzeń i oczekiwań.
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Spotkanie odbyło się w gościnnej hali 

sportowej przy Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Witkowie. Turniej odbył się pod hasłem 

„Wychowanie poprzez sport - edukacją jutra”. 

Spotkanie rozpoczęło się przemarszem 

i prezentacją wszystkich uczestników turnieju. 

Zawodników prowadził Święty Mikołaj - 

b i skup Miry w asyśc ie  MIKOŁAJÓW 

i ŚNIEŻYNEK. Po odegraniu hejnału Gminy 

Witkowo głos zabrał gospodarz turnieju 

Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof 

Szkudlarek, który powitał wszystkich gości, 

podziękował drużynom za przystąpienie do 

turnieju, złożył Mikołajkowe życzenia 

i uroczyście otworzył Turniej. Zaczęła się 

wspaniała zabawa, którą dopingowała licznie 

zgromadzona publiczność. W części artystycznej 

wystąpiły dzieci z Ochronki im. Dzieciątka Jezus 

w Witkowie, które zaprezentowały wspaniały 

pokaz artystyczny pod kierunkiem Pań 

Małgorzaty Paruszewskiej i Lidii Bauzy, 

wzbudzając podziw zgromadzonej widowni. Po 

tym wstępie rozpoczęła się rywalizacja 

sportowa w poszczególnych grupach 

W dniu 5 grudnia 2010 roku władze samorządowe Gminy i Miasta Witkowo 

spotkały się z najmłodszymi mieszkańcami naszej Gminy. Okazją do spotkania 

był VIII Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych. 

VIII Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych
wiekowych. W każdej z konkurencji występował 

dodatkowo rodzic lub opiekun.

Dzieciaki z grupy 3 - 4 - latków rywalizowały 

w 5-iu konkurencjach takich jak: sadzenie 

ziemniaków, szybkobiegacz, tor przeszkód, 

„przewróć-postaw” i literowanie wyrazu „MÓJ 

MIKOŁAJ”.

Grupa 5 - latków miała do wykonania 

następujące zadania : wyścigi z przełożeniem 

szarfy, zbieranie „grzybków”, bieg wahadłowy, 

„zabawa na kartonach” i wyścig z „butelkami 

plastikowymi”.

Najstarsza grupa 6 - latków wykonywała 

wyścigi z piłkami koszykowymi, „toczyła 

bombkę”, rywalizowała na hulajnodze, biegu 

w koszulce oraz wyścigu liczb. Na zakończenie 

wszystkie drużyny wraz z opiekunami 

przeciągały linę. Zespoły zmierzyły się 

z drużyną Burmistrza, którą tworzyli 

MIKOŁAJE, „ŚNIEŻYNKI”, radni Rady Miejskiej 

oraz dyrektorzy placówek oświatowych z terenu 

Gminy i Miasta Witkowo.

Zwycięzcami okazali się jednak bohaterowie 

tego dnia, czyli „DZIECI”.

Turniej ten należał do wyjątkowych, nie 

liczyły się zajęte miejsca lecz udział 

w poszczególnych konkurencjach sportowo-

rekreacyjnych.

Imprezie towarzyszyła wystawa prac 

Zdjęcia z imprezy dostępne są w galerii na www.witkowo.pl

plastycznych „MÓJ MIKOŁAJ 2010”. Rysunki 

wykonały dzieci z: OCHRONKI im. Dzieciątka 

Jezus w Witkowie, Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Mielżynie, Przedszkola 

M i e j s k i e g o  „ B A J K A ”  w  W i t k o w i e  

z ul. Powstańców Wlkp.. Przedszkola Miejskiego 

„BAJKA” w Witkowie z ul. Jasnej, Przedszkola 

Miejskiego w Witkowie-Oddział Zamiejscowy 

w Kołaczkowie, ze Szkoły Podstawowej Nr 3 

w Wi tkow ie  i  S zko ły  Pods tawowe j  

w Gorzykowie.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali od 

MIKOŁAJA - słodki prezent.

Na zakończenie imprezy poszczególne 

reprezentacje otrzymały z rąk Burmistrza 

Gminy i Miasta pamiątkowe dyplomy, medale 

oraz talony na zakup sprzętu edukacyjno-

sportowego.

MIKOŁAJAMI tego dnia byli : Urząd Gminy 

i Miasta, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gimnazjum 

w Witkowie. Dekorację wykonały Panie: Monika 

Ottenburger i Agnieszka Narożna, pomoc 

medyczną zapewniła Pani Elżbieta Dominiak, 

a konkurencje przygotowali i przeprowadzili 

nauczyciele wychowania fizycznego oraz 

uczniowie z Gimnazjum w Witkowie.

(S.A.)
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Bezpieczny Przedszkolak

Na specjalne zaproszenie przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Mielżynie gościliśmy Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka wraz z jego zastępcą 

Marianem Gadzińskim. 

Okazją do spotkania z przedszkolakami był 

konkurs na temat bezpiecznego zachowania się 

w domu i na ulicy. Po sprawdzeniu wiedzy 

w tym zakresie każdy przedszkolak z rąk Pana 

Burmistrza otrzymał dyplom „Bezpieczny 

Pr zedszkolak”.  Gośc ie  wręczyl i  też  

przedszkolakom kamizelki odblaskowe, które 

zostały zakupione w ramach programu „ Przez 

życie z wiarą w Lecha”. Kamizelki zwiększą 

bezpieczeństwo dzieci w czasie wycieczek 

i spacerów. Następnego dnia dzieci odbyły 

spacer ubrane w odblaskowe kamizelki.

na

OGŁOSZENIE

Zespół Śpiewaczy  „MY  MŁODZI” 

ogłasza  nabór  kobiet i mężczyzn do 

Zespołu. Bliższych informacji udziela 

Pani Helena Biegalska

tel.  787 710 323 

MY 
MŁODZI

MY 
MŁODZI

Biblioteka Publiczna w Witkowie, chcąc 

uczcić pamięć sławnego Polaka i przybliżyć tę 

postać najmłodszym czytelnikom, w dniu 16 

listopada zorganizowała spotkanie autorskie. 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II 

szkół podstawowych w Witkowie. Już po raz 

czwarty zaproszenie przyjęła pani Izabella 

Klebańska. Tym razem przygotowała program 

zatytułowany Nuty Chopina, który był okazją 

do poznania biografii i muzyki wielkiego 

kompozytora. Dzieci miały okazję wysłuchać 

fragmenty najsłynniejszych utworów 

odtwarzanych z płyt, a także wykonanych 

przez panią Izabellę na skrzypcach. 

Nawiązując do swojej najnowszej książki 

zatytułowanej „Jak tańczono przed wiekami, 

czyli taniec z figurami”, przybliżyła 

podstawowe różnice pomiędzy polonezem, 

oberkiem i kujawiakiem. 

Pani Izabella przygotowała konkurs 

muzyczny. Uczniowie po wysłuchaniu 

zagranych przez nią fragmentów utworów 

mieli odgadnąć czy był to mazurek, oberek 

czy kujawiak.

Na koniec były kwiaty i podziękowania. 

Uczestnicy spotkania mogli zakupić książkę 

i zdobyć pamiątkowy autograf z uśmiechniętą 

nutką.

Wszyscy uczniowie otrzymali zakładki do 

książek przygotowane przez nas specjalnie na 

to spotkanie. Były one jednocześnie jego 

p a m i ą t k ą  i  n a s z ą  w i z y t ó w k ą .  

 Spotkanie, które było dla dzieci wspaniałą 

zabawą i dobrą lekcją muzyki, odbyło się 

w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3, 

a sfinansowane zostało przez Wojewódzką 

Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji 

Kultury w Poznaniu. 

(W.G.)

Muzyka Chopina
Dobiega końca rok 2010, który ogłoszony został Rokiem 

Fryderyka Chopina. W całej Polsce odbywają się koncerty, 

konkursy i inne okolicznościowe imprezy poświęcone 

wielkiemu kompozytorowi i pianiście, który swoją 

twórczością rozsławił nasz kraj. 
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Ćwiczenia przeciwpożarowe w SP2
W poniedziałkowy ranek 29 listopada około godziny dziewiątej rano mieszkańcy Witkowa zaalarmowani zostali 

niepokojącym głosem syreny o kolejnym wydarzeniu, do którego za chwilę wyjechać mieli witkowscy strażacy. 

W tym samym czasie dyspozytor 

Powiatowego Stanowiska Kierowania 

Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie 

st. asp. Sławomir Maciejewski przyjmował 

zgłoszenie i alarmował kompetentne służby. 

Informacja, którą odebrał nie należała do 

bagatelnych. W Szkole Podstawowej nr 2 im 

por. Mieczysława Kalinowskiego w Witkowie 

najprawdopodobnie j  popr zez prace 

wykonywane przy budowie nowej hali 

gimnastycznej doszło do pożaru w najwyższej 

c z ę ś c i  k o n d y g n a c j i .  W  w y n i k u  

rozprzestrzeniania dymu wewnątrz szkoły 

dyrektor placówki Pani Jolanta Jakubas-

Zawiślak nakazała ewakuacje uczniów 

i zawiadomienie straży pożarnej. Krótko 

potem pierwszy zastęp OSP z Witkowa 

potwierdził wyjazd do zdarzenia, a kolejne 

z powiatu zgłaszały gotowość do podjęcia 

interwencji. Na ewentualnych młodych 

pacjentów czekały też szpitalne oddziały 

ratunkowe, rozważano też użycie śmigłowca 

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Jako pierwszy na miejsce przybył zastęp 

Jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Witkowie wraz z Zespołem 

Ratownictwa Medycznego witkowskiej filii 

Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy dokonali 

rozpoznan ia  i  p r zy ję l i  in formac ję  

o zagubieniu się wewnątrz budynku jednej 

z uczennic. Pozostali uczniowie wraz z swymi 

nauczycielami oczekiwali na rozwój wydarzeń 

w miejscu wykonanej po ewakuacji zbiórki. 

Strażacy zmuszeni byli zastosować aparaty 

ochrony dróg oddechowych i spenetrować 

budynek, odnaleźć źródło pożaru, ugasić je 

oraz równocześnie poszukać zaginionej 

uczennicy. Cel został osiągnięty. Pożar 

ugaszono, a odnaleziona uczennica nie 

szczędziła swego uśmiechu ratownikom, 

którzy otoczyli ją wsparciem i pomocą 

medyczną w ciepłej karetce pogotowia. 

JUŻ W KRÓTCE OKAZAŁO SIĘ , ŻE TO TYLKO 

KONSEKWENTNIE REALIZOWANY SCENARIUSZ 

ĆWICZEŃ, które zaplanowano celem 

sprawdzenia funkcjonowania procedur 

w przypadku powstania pożaru lub innego 

zdarzenia. Próbny alarm potwierdził, 

że uczniowie bardzo dobrze znają zasady 

zachowania się w takich sytuacjach, a personel 

szkoły potrafi zapanować nad sytuacją 

i przeciwdziałać panice. Po ćwiczeniach 

wszyscy powrócili do szkoły, starsze klasy 

spotkały się jeszcze ze służbami ratunkowymi 

by dowiedzieć się o tym jak pomóc 

p o s z k o d o w a n y m  w  w y p a d k u  

komunikacyjnym lub w przypadku innych 

zagrożeń. Ciekawe spotkanie przeprowadził 

prezes OSP Witkowo Grzegorz Barański 

w ramach realizacji programu „Świadomi 

i aktywni mieszkańcy ostoją bezpieczeństwa 

gminy”, który wspierany jest przez Fundusz 

Inicjatyw Społecznych FIO. 

(G.B.)
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Bojanowski sprowadził do Gostynia siostry 

Miłosierdzia, aby opiekowały się chorymi 

i sierotami. Jako pierwszy dostrzegł też 

potrzebę kształcenia młodych dziewcząt 

z ludu wiejskiego i przygotowanie ich do 

opieki ochronkowej. Edmund Bojanowski był 

otwarty na potrzeby czasu, dzięki temu 

znamy Go  dz i ś ,  j ako  za łożyc i e la  

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi.

 Dzień 15 listopada to data urodzin naszego 

Pa t rona  Edmunda  Bo janowsk i ego .  

Postanowiliśmy ten dzień uczcić w sposób 

wyjątkowy i godny tego Wielkiego Człowieka. 

Na uroczystą akademię przybyli zaproszeni 

goście: Pan Burmistrz Krzysztof Szkudlarek, 

Pan Marian Gadziński, Pani Katarzyna 

Wojtyra, Pani Dorota Trzcińska, Pan Michalak, 

Pan Janusz Pilichowski, Prezes Banku 

w Witkowie Pan Adam Rydlewicz oraz 

ks. Stanisław Goc.

Po uroczystym powitaniu wszystkich przez 

s. Michalinę Adamską - dyrektora placówki 

dzieci przedstawiły montaż słowno - muzyczny 

zatytułowany Gdy Założyciel żył.

Pan Burmistrz na zakończenie spotkania 

skierował miłe słowa do wszystkich zebranych, 

dz iękując  organizatorom akademi i  

za p r zyb l i żen i e  po s ta c i  Edmunda  

Bojanowskiego oraz kontynuowanie Jego 

dzieła. 

 Serdeczne podziękowania kierujemy także 

do naszych wspaniałych i niezawodnych mam, 

które zajęły się przygotowaniem i obsługą 

całej uroczystości. Dziękujemy Wam Panie 

i prosimy o dalszą współpracę.

 Małgorzata Paruszewska

Gdy Założyciel żył,…
 Życie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego było nieustannym trudem 

poszukiwania woli Bożej. Zawsze angażował się we wszelką pomoc na rzecz 

wiejskiego ludu, a jego serce było przepełnione miłością i troską o losy polskiego 

narodu. 

nadali młodemu człowiekowi imię będące w 

zgodzie z jego naturalnym rytmem życia. 

Równie ważne jest, aby imię działało budująco 

na jego posiadacza, aby niosło tę magiczną, 

tajemniczą moc, siłę charakteru, dobroć 

i różne talenty. Nie zapominajmy o swoich 

patronach, którzy trzymają pieczę nad swoimi 

imiennikami. 

(B.Sz.)

W tradycyjnym kalendarzu zawsze były dni pełne 

wróżb i magii. W andrzejkowy czas można wróżyć 

wszędzie: w domu, w przedszkolu i w bibliotece. 

Andrzejkowo - biblioteczne spotkanie

Przyszłość przepowiadano kiedyś ze 

znaków na niebie, z wyglądu i zachowania 

roślin lub zwierząt, z różnych przedmiotów 

codziennego użytku. Jeśli chcesz się 

przekonać, co czeka cię w przyszłości, 

wykorzystaj wróżby, tak jak dzieci 

z Przedszkola Miejskiego "Bajka".

Kolorowe wróżby:

Z koszyczka uczestnicy zabawy losują 

jeden z kolorowych kartoników.  Po 

wylosowaniu pokazują go pani, która 

odczytuje wróżbę. 

Nasze marzenia: Na stoliku leżą 

karteczki w kształcie kolorowych gwiazd. 

Uczestnicy losują jedną gwiazdkę i pani 

odczytuje ukryty na odwrotnej stronie napis.

W tym dniu, dzieją się magiczne rzeczy, 

nawet naokoło nas i naszych imion. Uznajemy, 

że imię jest nam słowem bliskim, i że w nim 

jest część nas samych. Ważne jest, aby rodzice 
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Spotkania z postaciami z bajek
Podarujmy dziecku książkę, poczytajmy mu, 

pokażmy ten inny jakże fascynujący świat 

pełen fantazji. 

Niech każdy z nich ma moc stania się kimś 

innym (dobrą wróżką, piękną i dobrą 

księżniczką czy walczącym z okrutnym 

smokiem dzielnym rycerzem), pod tym 

hasłem przebiegał cykl spotkań dla 

przedszkolaków. "SMERFY", "PSZCZÓŁKA 

MAJA", "BOLEK i LOLEK"- odwiedziły bibliotekę 

i posłuchały historii prawdziwych i tych mniej 

prawdziwych "wyskakujących" z naszych 

książek.

Dzięki bajkom dzieci mogą zrozumieć, że 

w życiu może się zdarzyć wszystko, jednak 

z każdej, nawet tej najtrudniejszej sytuacji 

można wybrnąć.

Mały czytelnik, przedszkolak jednak 

skazany jest na dorosłego, który pomoże mu 

w poznawaniu tego cudownego świata.

Umiejętność czytania lub tylko słuchania, 

otwiera cudowny świat baśni i wiedzy przed 

naszymi dziećmi. To oczywiście jeden 

z pierwszych kroków przed samodzielnością. 

Książki wzbogacają język, pamięć 

i wyobraźnię, uczą wrażliwości i pobudzają 

ciekawość. Na początek czytelniczej przygody 

z książką podsuwajmy teksty proste oraz 

krótkie, pełne fantastycznych zdarzeń 

i intrygujących bohaterów. Niech książki mają 

dużo kolorowych ilustracji, co stanowić będzie 

o przyjaznym charakterze. Częsty kontakt 

z książką prowadzić będzie do wyrabiania 

nawyku czytania, które zostaje w nich  na całe 

życie. 

(B.Sz.)

Podejmując te wszystkie działania 

staraliśmy się przybliżyć wychowankom 

postać wielkiego Polaka.

 Beata Bil- Gurzęda

„Muzyczni"” goście w Mielżynie

Uczniowie przedstawili program "Młode 

lata Fryderyka Chopina" przygotowany przez 

panią Monikę Smuszkiewicz. Podziwialiśmy 

występy solistów grających na skrzypcach, 

wiolonczeli, klarnecie, gitarze klasycznej, 

a k o r d e o n i e  i  f o r t e p i a n i e  p r z y  

akompaniamencie pani Marzeny Hołogi - 

Hauptmann. Równie ciekawa była lekcja 

dotycząca rodzin instrumentów muzycznych.

Nasi uczniowie jeszcze przed wakacjami 

zmagali się w 3 - etapowym Konkursie Wiedzy 

o Fryderyku Chopinie, odwiedzili Dom 

Urodzenia muzyka w Żelazowej Woli 

i obejrzeli filmy „Warszawa Chopina” oraz 

"Wielkopolskie szlaki Fryderyka Chopina".

Uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie dokonali 

podsumowania obchodów Roku Chopinowskiego. W związku z tym zaprosili 

przedstawicieli Zespołu Szkół Muzycznych w Słupcy. 

Koncert poezji
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizował koncert poezji. 

Na program złożyły się recytowane przez 

Andr ze j  Mal i ck iego,  aktora teatru 

im. A. Fredry w Gnieźnie wiersze Wisławy 

Szymborskiej oraz nastrojowe utwory 

instrumentalno - wokalne wykonane przez 

zespół „ Blizzard” z OKSiR w Witkowie.

(S.R.)
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Spalanie śmieci 
w kotłowniach domowych,czym to grozi ?

Właściciele nieruchomości ogrzewając 

mieszkanie pozbywają się zbędnych śmieci 

(butelek i opakowań z tworzyw sztucznych, 

laminatów, butów, worków, folii, kolorowych 

gazet, zużytych opon) nie zważając na fatalne 

skutki swojego postępowania.

Podczas spalania z kominów wydobywają 

się toksyczne związki chemiczne takie jak: 

dioksyny, furany, chlorowodór, cyjanowodór, 

fenole, benzen, formaldehyd oraz metale 

ciężkie, które nieodwracalnie niszczą nasze 

zdrowie. Substancje te zanieczyszczają 

środowisko i są przyczyną występowania 

alergii, chorób krążenia, uszkadzają płód 

i strukturę kodu genetycznego, obniżają 

naszą odporność, mogą również generować 

choroby nowotworowe. 

Ponad to  p i e c e  domowe  n i e  s ą  

przystosowane do spalania śmieci, gdyż 

proces spalania odpadów wymaga znacznie 

wyższych temperatur. Spalanie w takich 

warunkach powoduje osadzanie się tzw. 

„mokrej sadzy” w przewodach kominowych, 

a to może prowadzić do zapalania się instalacji 

grzewczej, popękanie komina, zaczadzenia, 

a w najgorszym przypadku do pożaru 

budynku mieszkalnego.

Chorobotwórcze substancje przenoszą się 

w powietrzu do otoczenia, osiadają na 

roślinach i przedmiotach, a następnie przez 

opady atmosferyczne są zmywane do ziemi, 

wód gruntowych i cieków wodnych. Następnie 

wraz z pożywieniem (np. uprawianymi 

warzywami, owocami, zbożami) i wdychanym 

powietrzem, związki te dostają się do naszego 

organizmu. 

Za „pozorne oszczędności” podczas 

spalania odpadów płaci się własnym zdrowiem 

i zdrowiem swoich najbliższych oraz naraża 

swój dom na poważne niebezpieczeństwo.

Aby zapobiec temu niekorzystnemu 

z jawisku należy pr zede wszystkim 

segregować śmieci i pozbywać się ich zgodnie 

z obowiązującym prawem oraz rygorystycznie 

przestrzegać obowiązującego w Polsce 

ustawowego zakazu spalania odpadów 

w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 

(Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) 

jasno przedstawia stanowisko w tej sprawie, 

zgodnie z art. 71 tej ustawy, kto wbrew 

zakazowi termicznie przekształca odpady 

poza spalarniami odpadów podlega karze 

przewidzianej w w/w ustawie. 

Miejmy na uwadze zdrowie swoje 

i innych ludzi. 

Dbajmy o środowisko! 

(P.J.)

W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy mieszkańcom 

Gminy i Miasta Witkowo o obowiązującym zakazie spalania odpadów 

opakowaniowych z tworzyw sztucznych i innych odpadów komunalnych 

powstających w gospodarstwach domowych.

Gnieźnieński Inkubator Ekonomii  

Społecznej to miejsce, w którym każdy 

mieszkaniec powiatu gnieźnieńskiego (w tym 

członkowie organizacji pozarządowych lub 

osoby pragnące taką organizację stworzyć) 

będzie mógł zdobyć konkretne informacje 

i bezpłatne wsparcie potrzebne w działaniach 

związanych z ekonomią społeczną (usługi 

i porady prawne, marketingowe, księgowe).

Projekt „Gnieźnieński Inkubator Ekonomii 

Społecznej” finansowany jest z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt 

realizowało Biuro Consultingowo-Handlowe 

„Gwarancja” z Poznania pod patronatem 

honorowym Starosty Gnieźnieńskiego.

(M.L.)

Inkubator Ekonomii Społecznej

�jak założyć organizację pozarządową

�jakie są prawne i księgowe aspekty 

funkcjonowania organizacji

�jak stworzyć dobry biznesplan dla 

organizacji pozarządowej

�jak skutecznie prowadzić marketing 

i promocję organizacji

�jak zarządzać organizacją

�jak pracować metodą projektową 

z konstruowaniem budżetu zadaniowego

�jak zarządzać finansami organizacji

�gdzie szukać zewnętrznych możliwości 

wsparcia.

Szkolenie zakończyło się rozmową 

coachingową, po której uczestnicy szkolenia 

otrzymali certyfikat udziału oraz tytuł 

specjalisty ds. ekonomii społecznej.

Dla członków organizacji pozarządowych w  dniach 22-27.11.2010r. w Urzędzie 

Gminy i Miasta Witkowo odbyło się bezpłatne szkolenie, w czasie którego 

uczestnicy dowiedzieli się m.in.:

�Lubisz pomagać innym?

�Działasz w organizacji pozarządowej?

�Chcesz założyć fundację lub stowarzyszenie?

�Nie wiesz jak zrobić biznes plan dla Twojej organizacji?

�Potrzebujesz bezpłatnej porady prawnej, księgowej 

lub marketingowej w tym zakresie?

Weź udział w projekcie

„Gnieźnieński Inkubator Ekonomii Społecznej”

realizowanym na terenie powiatu gnieźnieńskiego!

Zdobądź tytuł SPECJALISTY DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Kontakt i informacje

BIURO PROJEKTU:

ul. Bolesława Chrobrego 14/3, 62-200 Gniezno

tel. 61 672 22 17, email: gniezno@gwarancja.com.pl

www.ekonomiaspoleczna-gniezno.pl
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Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

dokonał dyrektor szkoły - Zdzisław Bosacki. 

Konkurs zorganizowała i przeprowadziła pani 

M. Frąckowiak.

18 XI uczniowie kl. 0 - III wzięli udział 

w konkursie o bezpieczeństwie pt. „Bądźmy 

uważni, bądźmy bezpieczni”. W związku 

z tym gościliśmy w naszej szkole burmistrza 

UMiG Witkowo - pana Krzysztofa Szkudlarka 

oraz przedstawiciela Komendy Policji 

w Witkowie - dzielnicowego - pana Jarosława 

Gielewskiego. Uczniowie na wesoło poznali 

zasady bezpieczeństwa, rozwiązywali 

krzyżówki, zadania matematyczne, układali 

puzzle, rysowali sygnalizację, grupowali 

znaki. W przerwach recytowali wiersze oraz 

zaśpiewali piosenkę. W nagrodę dzieci 

otrzymały kamizelki odblaskowe, książeczki 

edukacyjne tudzież pamiątkowe dyplomy. 

Imprezę zorganizował dyrektor szkoły - 

Zdzisław Bosacki oraz wychowawczynie kl. 0 - 

III, panie: E. Popek i B. Prusinowska.

W listopadzie młodsi uczniowie naszej 

szkoły odbyli w ramach zajęć wycieczkę do 

piekarni Glanc w Witkowie. Dzieci 

samodzielnie formowały figurki z ciasta, a w 

nagrodę otrzymały poczęstunek, odblaski 

oraz wypieki.

9 XI 2010 r. w naszej szkole odbył się 

apel z okazji Święta Niepodległości, 

w którym wzięli udział zaproszeni goście - 

e m e r y t o w a n i  n a u c z y c i e l e ,  g r o n o  

pedagogiczne oraz uczniowie. Uroczystość 

została rozpoczęta polonezem w wykonaniu 

dzieci z kółka taneczno - muzycznego. 

Następnie uczniowie klas IV - VI przedstawili 

część artystyczną poświęconą odzyskaniu 

przez Polskę niepodległości. 

Po jej zakończeniu głos zabrali przybyli 

goście. Nad przygotowaniem uczniów do 

apelu czuwały panie: E. Skudzawska, 

M. Frąckowiak.

16 XI odbyła się kolejna edycja 

szkolnego konkursu recytatorskiego, 

w którym wzięli udział uczniowie kl. 0 - VI. 

Tematyka recytowanych wierszy była 

różnorodna. Laureaci tegorocznego konkursu 

to: Remigiusz Swat (I m-ce, uczeń kl. III), 

Damian Paprocki (II m-ce, uczeń kl.II), 

Katarzyna Rzepka (I m-ce, uczennica kl. 

V), Ludwik Kneblewski (II m-ce, uczeń 

kl.IV). Wyróżnienia w formie dyplomu 

otrzymali: Gracjan Pietraszak (kl.0), 

Sandra Grabowska (kl.I), Dominik 

Białas (kl.IV). Uroczystego wręczenia nagród 

zabawy, loteryjka oraz słodki kącik. Zabawę 

dla uczniów kl. 0 - III zorganizowały 

w y c h o w a w c z y n i e :  p .  E .  P o p e k ,  

p. B. Prusinowska.
„Andrzeju, Andrzeju, dziewcząt 

dobrodzieju, wolę swoją okaż, 

najmilszego pokaż” - 24 XI uczniowie 

kl. IV - VI obchodzili andrzejki. Podczas 

spotkania nie zabrakło wróżb. Uczniowie 

poznali znaczenie kolorów, przedmiotów 

i innych przepowiedni. Bawili się także przy 

m u z y c e .  A n d r z e j k i  z o r g a n i z o w a l i  

wychowawcy kl. IV - VI. 

Małgorzata Frąckowiak

Uczniowie kl. 0 - III uczestniczyli 

w przedstawieniu profilaktycznym 

pt. „Czarodziejska Kraina”, które 

zorganizowała Gminna Komisja Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Dzieci wzięły ponadto udział w konkursach 

o g ó l n o p o l s k i c h :  p l a s t y c z n y m  

pt. „Pocztówka do św. Mikołaja” jak 

i ekologiczno - literackim „Sówka, mądra 

główka”. 

Andrzejki - wieczór magii i czarów. 

W tym roku swoją przyszłość wróżyli kowboje 

i kowbojki, mamy przebrane za wróżki 

a panie za cyganki. Były tańce, wróżby, 

Po piąte - nie należy wybierać się na zimowe 

wycieczki samemu. W grupie jest bezpieczniej.

Po szóste nie trzeba chodzić tam, gdzie jest 

niebezpiecznie.

Po siódme nie forsuj się. Idąc w głębokim 

śniegu należy się zmieniać na prowadzeniu. 

Torowanie drogi - przecieranie szlaku - jest 

bardzo męczące.

Po ósme - kiedy popsuje się pogoda, 

poczujemy się zmęczeni, głodni, coś nam 

zacznie dolegać nie wychodźmy na zewnątrz. 

Z zimą nie ma żartów.

Po dziewiąte - odmrożone palce można 

włożyć pod strumień zimnej lub letniej wody.

Po dziesiąte - w przypadku dużych 

odmrożeń należy udać się do lekarza.

ZAWSZE, w trakcie silnych mrozów, 

jeśli zauważysz kogoś, kto wygląda na 

osłabionego zainteresuj się tą osobą, 

sam udzielając jej pomocy lub 

poinformuj odpowiednie służby 

o zaistniałej sytuacji, dzwoniąc pod 

numer 112

źródło poradnika: www.zosprp.pl

Poradnik zachowań na wypadek silnych mrozów 
i intensywnych opadów śniegu

Po pierwsze - ubieraj się ciepło, w kilka 

warstw odzieży tak, by łatwo było zdjąć 

sweter, gdy się spocisz w trakcie np. wysiłku. 

Załóż kalesony, nieprzewiewną kurtkę 

z kapturem, czapkę, szalik, rękawiczki. Załóż 

nieprzemakalne buty.

Po drugie - nie wychodź na mróz głodny. 

Przed wyjściem zjedz kaloryczny posiłek. 

Możesz zabrać ze sobą termos z gorącą 

herbatą.

Po trzecie - zabezpiecz skórę twarzy i rąk 

przed mrozem (tłustym kremem, nie należy 

używać nawilżającego!)

Po czwarte - powiedz komuś (rodzinie lub 

obsłudze w schronisku, pensjonacie, hotelu) 

dokąd idziesz. Oszacuj czas jaki ciebie nie 

będzie i poinformuj o tym kogoś, kto 

ewentualnie zgłosi twoje zaginięcie. Zimą 

chodzi się znacznie wolniej! W dodatku łatwiej 

zabłądzić: przysypane śniegiem ścieżki. I - co 

ważne - nie zapomnij odmeldować się po 

powrocie,  że wróci łeś,  by uniknąć 

niepotrzebnych alarmów.
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Pierwsza pomoc przedmedyczna

edukacyjnej - edukacja prozdrowotna. Jej 

głównym celem jest przygotowanie młodzieży 

do samodzielnego wyboru zachowań 

właściwych dla utrzymania zdrowia 

i podnoszenia jego poziomu.

(R.J i I.B.)

Zanim do poszkodowanej osoby dotrze 

profesjonalna pomoc medyczna miną cenne 

sekundy... sekundy, które mogą oznaczać 

utratę zdrowia lub nawet śmierć. Może właśnie 

Ty znajdziesz się w sytuacji, gdy koło Ciebie 

ktoś potrzebuje pomocy. Może właśnie 

Ty pomożesz poszkodowanemu udzielając mu 

pierwszej pomocy przedmedycznej i ratując 

życie. Jednak aby to zrobić musisz wiedzieć 

jak! Czy wiesz ilu ludzi przechodzi obojętnie 

obok leżącego na ulicy człowieka? Czy wiesz 

ilu ludzi boi się udzielić pomocy innej osobie 

tylko dlatego, że nie wie jak to zrobić? A wiesz, 

że możesz zmienić ten stan i stać się jedną 

z tych świadomych osób, które wiedzą jak 

udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej”

W dniu 20 października w Gimnazjum im. 

A. Borysa odbył się pokaz ratownictwa 

przedmedycznego, który przeprowadziła 

Jednostka Operacyjno Techniczna (JOT) przy 

Ochotniczej  Straży Pożarnej  (OSP) 

przedmedycznej nadzorował z - ca JRG 

w Gnieźnie pan kapitan Mirosław Jankowski.

Młodzież naszego Gimnazjum po raz 

kolejny miała okazję uczestniczyć w takich 

zajęciach. Jest to jedna z form realizacji ścieżki 

w Witkowie. W pokazie uczestniczyli uczniowie 

i nauczyciele tutejszej szkoły. 

Ratownicy medyczni: p. Ryszard Jaworski, 

p. Paweł Szymański, p. Dariusz Borys 

i p. Tomasz Rachelski w profesjonalny 

i z r o z u m i a ł y  s p o s ó b  p r z e k a z a l i  

gimnazjalistom wiedzę dotyczącą zasad 

udzielania pierwszej pomocy, zanim 

przyjedzie lekarz. Młodzież dowiedziała się 

jak należy postępować przy omdleniach, 

krwotokach, różnego rodzaju ranach, 

złamaniach czy zwichnięciach i w jaki sposób 

można przywrócić oddech. Wpajano jej też 

wiedzę jakie są zasady powiadamiania 

pogotowia ratunkowego w przypadku 

napotkania leżącej osoby na ziemi.

Ratownicy medyczni omówili również 

zestaw wyposażenia torby PSP R - 1 i pokazali 

g imnaz ja l i s tom spr zęt  ra townic twa 

drogowego.

Wykłady i pokaz pierwszej pomocy 

„W każdej sekundzie gdzieś w Polsce ktoś wzywa pomocy lub jej potrzebuje. 

Każdy, kto znalazł się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia potrzebuje 

sprawnej i natychmiastowej pomocy. Czasem będzie to ktoś z naszych bliskich, 

przyjaciół lub znajomych, a czasem zupełnie obca osoba. Udzielenie im pierwszej 

pomocy może zaważyć na ich życiu lub zdrowiu. 

W skład Komitetu Organizacyjnego 

wchodzili: Nowaczyk, Kantowski, Cz. Krall, 

A. Olszewski, J. Reszel, Sierszyńska, 

Mądry'ówna, M.Olszewska, Reszelówna, 

St.Kosowska, Klimacki, Dolata, Jankowski, 

Wawrzyniak, Giszczyński.

W ramach uroczystości przewidziano m.in. 

poświęcenie figury i mszę św. u stóp pomnika, 

występy chórów szkół parafii Ostrowite 

Prymasowskie oraz akademię na Sali 

(deklamacje, pieśni, przemówienia). 

Uroczystość zgromadziła ok.2 tys. ludzi.

W czasie okupacji pomnik został 

zniszczony przez Niemców. 

Bardzo trudno było przez lata poszukiwań 

znaleźć choćby fragment figury. Zupełnie 

przypadkowo w jednej z wiosek niedaleko 

Skorzęcina pod krzyżem na rozstaju dróg 

udało się odnaleźć głowę Chrystusa. Została 

przetransportowana do Sali Historii i poddana 

konserwacji. Obecnie stanowi cenny zabytek 

tej placówki.

Więcej informacji na stronie internetowej 

Sali Historii www.sala-historii-witkowo.cba.pl

(M.Z.)

Figura Serca Jezusowego w Skorzęcinie cz. 2

Sala Historii 
Witkowa

Dwudziestego czerwca 1937 roku w Skorzęcinie nastąpiło poświęcenie figury 

Najświętszego Serca Jezusowego. Ponad dwumetrowy pomnik zastąpił 

dotychczasową, drewnianą figurę św. Urszuli. Stanął w centrum wsi, w okolicy 

dzisiejszego sklepu spożywczego. 
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Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w gminie Witkowo

DYŻURY POSŁA NA SEJM RP TADEUSZA 

TOMASZEWSKIEGO i zaproszonych gości - 

sumie ok. 170 osób

Klub Pracy promuje swoja działalność, biorąc 

udział w:

• Cyklicznych - kwartalnych spotkaniach 

Liderów Klubów Pracy w Gnieźnie,

• Targach Pracy,

• Targach Edukacyjnych,

• szkoleniach / seminariach

Jednak wszystkie te działania nie byłyby 

możliwe gdyby nie wieloletnia i bardzo owocna 

współpraca wielu partnerów, wśród których 

przede wszystkim można wymienić:  

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 

w Poznaniu/biuro terenowe Gniezno, 

Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP 

w Poznaniu, Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy 

w Gnieźnie, Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Witkowie, Kluby Pracy w Poznaniu, 

Niechanowie, Kłecku i Gnieźnie, Ośrodek 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, 

Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie,  

Komisariat Policji w Witkowie, Placówki 

oświatowe na terenie gminy Witkowo 

i T r z e m e s z n o ,  z a k ł a d y  p r a c y ,  

Sołtysi i Rady Sołeckie, organizacje 

pozarządowe, media

PODSUMOWUJĄC W LATACH 2000 - 2010 

Z OFERTY PROGRAMOWEJ STOWARZYSZENIA 

MŁODYCH WIELKOPOLAN SKORZYSTAŁO 

ok. 15 000 MIESZKAŃCÓW GMINY WITKOWO 

I POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO.

Prezes stowarzyszenia, Poseł na Sejm RP 

Tadeusz Tomaszewski wraz z Liderem Klubu 

Pracy Joanną Adamczewską i członkiem SMW 

Arletą Bekas na spotkaniu przekazał władzom 

g m i n y,  i n s t y t u c j o m  o r a z  o s o b o m  

zaangażowanym w realizacji programów 

dyplomy - podziękowania wraz z kwiatkiem.

Joanna Adamczewska 

Lider Klubu Pracy w Witkowie

Klub Pracy w Witkowie działa od kwietnia 

2000 r. początkowo jako Klub Pracy 

w Niechanowie - Filia w Witkowie. Natomiast 

samodzielną jednostką - powołaną przez 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 

w Poznaniu na podstawie porozumienia 

z Wielkopolską Wojewódzką Komendą OHP 

w Poznaniu, Zarządem Gminy i Miasta Witkowo 

i Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie - stał 

się dnia 22 października 2001 r.

Swoją działalność Klub Pracy opiera na 

wielu płaszczyznach, a w szczególności 

w zakresie:

RYNEK PRACY - w sumie 4 097 osób

• warsztaty dla młodzieży uczącej się, osób 

bezrobotnych, poszukujących pracy (2 129 

osób)

• porady indywidualne, porady prawne, 

porady specjalistów (1 950 osób)

• stażyści (2003-2010, 18 osób)

IMPREZY KULTURALNO - SPORTOWO - 

REKREACYJNE - w sumie: ok. 7 800 osób

• Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, 

Burmistrzów, Prezydentów i Starostów 

w Tenisie Stołowym (2001- 2010);

• Spartakiada sportowo- rekreacyjna z okazji 

„Światowego Dnia Inwalidy” (2003 - 2010);

• Regionalny Turniej Rodzin „Sprawnych 

Inaczej” (2002 -2010);

• Imprezy Świąteczne z cyklu spartakiad 

„Integracja na sportowo i świątecznie” 

(2004 - 2009);

§

OBYWATELSKICH. Projekt dofinansowany ze 

środków Programu Operacyjnego Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich. Termin: czerwiec - 

grudzień 2009 r.

• KURS KOMPUTEROWY, miejsce: pracownia 

komputerowa w Gimnazjum w Witkowie, 

liczba osób: 10

• LEKTORAT J. ANGIELSKIEGO, miejsce: Klub 

Pracy w Witkowie, liczba osób: 14

• PUNKT KONSULTACYJNY - doradztwo 

zawodowe, miejsce: Klub Pracy w Witkowie 

i Warsztaty dla gimnazjalistów, miejsce: 

placówki oświatowe - gimnazja, liczba osób: 

135 osób 

§PROMOCJA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

W KONTEKŚCIE ZAPOBIEGANIA NADWADZE. 

Zajęcia aktywizujące osoby starsze 

„AKTYWNY SENIOR”. Projekt skierowany do 

osób 40+. Projekt dofinansowany ze 

środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Termin: kwiecień - czerwiec, wrzesień - 

listopad 2010 r.

• Zajęcia ruchowe w wodzie na basenie 

(aquaaerobik) - 21 osób, miejsce: Basen 

w Gnieźnie

• Zajęcia taneczno - ruchowe (kurs tańca) - 22 

osoby, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 

w Witkowie

§POZARZĄDOWA AKADEMIA POKOLENIA. 

Projekt współfinansowany ze środków 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Programu Operacyjnego 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Termin: 

czerwiec - grudzień 2010 r.

• KURS KOMPUTEROWY, miejsce: Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Witkowie, liczba osób: 

10

• KURS KOMPUTEROWY E-SENIOR, miejsce: 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie, liczba 

osób: 10

• PUNKT KONSULTACYJNY - doradztwo 

zawodowe, miejsce: Klub Pracy w Witkowie 

i Warsztaty dla gimnazjalistów, miejsce: 

Gimnazjum w Witkowie, liczba osób: 146

Z A B A W Y  A N D R Z E J K O W E  

I KARNAWAŁOWE dla dorosłych, z udziałem 

członków SMW i sympatyków stowarzyszenia 

połączone z celem charytatywnym.

KONKURSY - gimnazjaliści byli uczestnikami 

konkursów, w których zdobywali również 

czołowe miejsca: Powiatowy Konkurs wiedzy 

o Unii Europejskiej „Europa wśród młodzieży”, 

I i II Regionalny konkurs wiedzy „Wielkopolska 

w Unii Europejskiej”

WYPRAWKI SZKOLNE  -  co roku 

organizowane w Gnieźnie, uczestnikami są 

dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym 

również z naszej gminy.

POZARZĄDOWY INKUBATOR INICJATYW 

• festyny i pikniki np. „Spotkanie z jesienią”, 

„Powitanie Lata” (2003 - 2009);

• imprezy okolicznościowe np. „Dzień 

Dziecka”, zabawy karnawałowe (2003 - 

2010);

AKCJA LETNIEGO WYPOCZYNKU 

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA „SPORT - 

UŚMIECH - ZABAWA - PÓŁKOLONIE” - 

w sumie: 10 Akcji Lato, 54 placówki, 1 496 

uczestników

KURSY I SZKOLENIA - w sumie: 358 osób.

• kurs komputerowy (2000 - 2004): 79 osób

• kursy Obsługi kas fiskalnych (2001 - 2010): 

164 osoby 

• kurs instruktażowy dla kierowników 

wycieczek szkolnych i kierowników 

placówek wypoczynku dzieci i młodzieży 

(2002, 2003): 88 osób

• Projekt „Szansa dla kobiet” (2002): 22 

osoby

• s z k o l e n i e  „ E d u k a c j a  i  o b s ł u g a  

drugofilarowa” (2005): 5 osób

P R O J E K T Y  D O F I N A N S O WA N E  

realizowane przez Stowarzyszenie Młodych 

Wielkopolan - w sumie: 379 osób

§„AKADEMIA POKOLENIA” .  Pro jekt  

współfinansowany przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego. Termin: 

wrzesień - listopad 2009 r. 

• KURS KOMPUTEROWY, miejsce: pracownia 

komputerowa w Gimnazjum w Witkowie, 

liczba osób: 10

W dniu 12 listopada 2010 r. w Pałacu w Kołaczkowie odbyło się spotkanie 

członków Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, przedstawicieli władz 

samorządowych, instytucji, organizacji i osób współpracujących 

ze Stowarzyszeniem. Celem spotkania było podsumowanie 20-letniej 

działalności SMW, a także jego aktywności na terenie gminy Witkowo.
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Witkowska Liga Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie 

Głównym celem rozgrywek było 

upowszechnianie kultury fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży, propagowanie spędzania 

aktywnego czasu wolnego poprzez 

uprawianie sportu oraz popularyzację gry 

w piłkę nożną na sztucznej trawie. Rozgrywki 

trwały od października i wzięło w nich udział 

6 zespołów, rocznik 1995 i młodsi. Głównymi 

organizatorami byli: Urząd Gminy i Miasta, 

Klub Garnizonowy i Animator ORLIKA - Jan 

Szturomski.

W wyniku rozegranych 30 -tu spotkań, 

mecz i rewanż, zwycięzcami I edycji 

Witkowskiej Ligi zostały:

1. OLIMPIA TEAM - 10 - 27 pkt. 73 - 18

2. KKS CAMBRIGDE - 10 - 22 pkt. 40 - 13

3. RASTA SKŁAD - 10 - 15 pkt. 36 - 40

4. KWIATOWA TEAM - 10 - 13 pkt. 18 - 28

5. FC MAŁACHOWO - 10 - 9 pkt. 29 - 46

6. GWIAZDY ORLIKA - 10 - 3 pkt. 21 - 67

„Królem strzelców” rozgrywek został Jan 

Lisiecki z drużyny OLIMPIA TEAM, który 

zdobył 25 bramek, za „najlepszego 

bramkarza” uznano Mateusza Brucha 

z drużyny KKS CAMBRIGDE a „najmłodszym 

zawodnikiem” był Olaf Warkocki z drużyny 

GWIAZDY ORLIKA. Zawodnicy Ci otrzymali od 

organizatorów pamiątkowe statuetki.

Wszystkie drużyny biorące udział w Lidze 

otrzymały pamiątkowe medale, a zdobywcy 

3-ch pierwszych miejsc puchary.

Nagrody wręczyli: Zastępca Burmistrza 

Gminy i Miasta - Marian Gadziński oraz 

Kierownik Klubu Garnizonowego w Witkowie - 

Henryk Kątny.

Dodatkowo z inicjatywy Dowódcy 33. Bazy 

Lotnictwa Transportowego w Powidzu wszyscy 

uczestnicy Ligi w nagrodę zostali zaproszeni 

do zwiedzenia lotniska wojskowego 

w Powidzu. Na zakończenie podsumowania 

Ligi, młodzież uczestnicząca w rozgrywkach 

z a  p o ś r e d n i c t w e m  P a n a  M a r i a n a  

Gadzińskiego, przekazała pamiątkowy 

grawerton dla Burmistrza Gminy i Miasta 

w podziękowaniu za okazaną pomoc 

w organizacji Ligi oraz promocję kultury 

fizycznej wśród mieszkańców Gminy i Miasta.

(S.A.)

W dniu 16 listopada 2010 roku rozegrano ostatnią 10-tą rundę rozgrywek 

Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie pod patronatem Burmistrza 

Gminy i Miasta - Krzysztofa Szkudlarka. 

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe 

wykonywanie prac związanych z usuwaniem 

śniegu z dachu może stwarzać ogromne 

zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak 

i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą 

być one prowadzone z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i przepisów BHP. 

P r zypominam j edno cze śn i e ,  ż e  

niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie 

obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie 

bezpieczeństwa użytkowania obiektu 

budowlanego zagrożone jest grzywną nie 

mniejsza niż 100 stawek dziennych, kara 

ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy - 

Prawo budowlane). 

W związku z powyższym, w celu 

uniknięcia zagrożeń, zwracam sie do 

wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne 

spełnienie obowiązków wynikających z ww. 

przepisów. 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Robert Dwiński

Komunikat

Przypominam, że w razie występowania 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

które mogą spowodować uszkodzenie obiektu 

budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa 

mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy 

zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego 

użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie 

z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118 z późn. zm.). 

W szczególności do obowiązków właścicieli 

i zarządców należy dbałość o należyty stan 

techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie 

do przeciążenia konstrukcji budynku przez 

zalegający na dachu śnieg i zapewnienie 

w razie konieczności odśnieżania dachu 

i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten 

obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów 

lodowych i śniegowych, mogących zagrozić 

bezpieczeństwu osób znajdujących sie na 

ciągach pieszych i jezdnych przebiegających 

bezpośrednio przy budynku. 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli 

i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami 

występującymi w okresie zimowym.

Narodowe Siły Rezerwowe
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gnieźnie informuje, że trwa nabór żołnierzy 

chętnych do odbycia szkolenia w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

P r zezna czen i e  Na rodowych  S i ł  

Rezerwowych to:  zwalczanie k lęsk 

żywiołowych, realizacja zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego, realizacja zadań 

poza granicami kraju i wzmocnienie jednostek 

wojskowych.

Będąc żołnierzem Narodowych Sił 

rezerwowych przysługuje: uposażenie za 

każdy dzień czynnej służby wojskowej, zwrot 

kosztów przejazdu do pełnienia służby, prawo 

do nagród oraz bezpłatne zakwaterowanie, 

umundurowanie i wyżywienie.

Na czas szkolenia w NSR udzielany jest 

urlop w zakładzie pracy przy zachowaniu 

praw do awansu, nagród, ochrony socjalnej, 

a czas czynnej służby wojskowej jest wliczany 

do wysługi pracowniczej.

W czasie posiadania nadanego przydziału 

kryzysowego stosunek pracy nie może być 

przez pracodawcę wypowiedziany ani 

rozwiązany.

Więcej informacji można uzyskać pod 

nr 61-426-46-52, mjr K.Lemieszek.

(S.A.)

Podziękowanie Stowarzyszenia Centrum 
Rehabilitacyjno-Kulturowe. „PROMYK” Gniezno 

Oddział Witkowo. Wszystkim osobom, które przekazały 
1%z rozliczenia podatku za 2009r. na rzecz  

Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowanie. 
Ludzi dobrej woli prosimy o dalszą pomoc.
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Katalog Firm

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel 

udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, 

naruszył twoje prawa - zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. 

Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:

1. Świadczeń zdrowotnych 

2. Informacji o swoim stanie zdrowia

3. Zachowania przez osoby udzielające 

świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji 

związanych z leczeniem

4. Wyrażenia zgody albo odmowy na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych.

5. Poszanowania intymności i godności

6. Dokumentacji medycznej

7. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo 

orzeczenia lekarza

8. Poszanowania życia prywatnego 

i rodzinnego

9. Opieki duszpasterskiej

10.Przechowywania rzeczy wartościowych 

w depozycie

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone 

zadzwoń.

Bezpłatna infolinia: 800-190-590   

(czynna pn. - pt.  w godz. 9.00 - 21.00)

połączenia z tel. komórkowych (płatne wg 

stawek operatora):

(22) 833- 08-85; (22) 635- 59-96

Informacji na infolinii udzielają specjaliści 

z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

al. Zjednoczenia 25

01-829 Warszawa

tel. (22) 532 82 50; fax: (22) 833 08 86; 

sekretariat@bpp.gov.pl;   www.bpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym 

organem administracji rządowej. Został 

powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura 

Rzecznika Praw Pacjenta. 

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą 

Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 25 listopada 2010r. 

WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI (LOKALI MIESZKALNYCH), 

POŁOŻONYCH W WITKOWIE, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE 

BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UPRAWNIONYCH NAJEMCÓW

Ogłoszenie
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Zbiorcze informacje

 

o

 

kandydatach

 

na

 

urząd

L.p. Nazwisko i

 

Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania

 

przynależność

 

i

 

poparcie Liczba głosów

 

oddanych

 

na

 

kandydata % głosów Wybrany

1 Radacz Tomasz 44 wyższe Witkowo,

 

nie

 

należy

 

do

 

partii

 

politycznej 1973 37.41% Nie

2 Szkudlarek

 

Krzysztof 49 wyższe Witkowo,

 

nie

 

należy

 

do

 

partii

 

politycznej 3301 62.59% Tak

Gmina Liczba
 

mieszkańców Liczba
 

wyborców Obwodów

Witkowo 13
 

758 10
 

907 9

Wyniki głosowania
 

w
 

okręgach

Okręg

Liczba

Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych

uprawnionych kart wydanych głosów oddanych 

Nr 1 3 513 1 862 1 861 52.97% 1 798 96.61%

Nr 2 3 015 1 400 1 399 46.40% 1 346 96.21%

Nr 3 623 363 363 58.27% 359 98.90%

Nr 4 690 392 392 56.81% 391 99.74%

Nr 5 759 365 365 48.09% 355 97.26%

Nr 6 727 279 279 38.38% 273 97.85%

Nr 7 813 391 391 48.09% 375 95.91%

Nr 8 767 304 304 39.63% 301 99.01%

Podsumowanie 10
 

907 5
 

356 5
 

354 49.09% 5
 

198 97.09% 

 
 

Wyniki wyborów samorządowych

Rada Miejska w Witkowie - wyniki wyborów

Okręg
 

wyborczy
 

nr Nr listy Numer
 

na
 

liście

Dane
 

kandydata Głosów
 

ważnych
 

oddanych
 

na
 

kandydata

Nazwisko
 

i
 

imiona Wiek Liczba %
 

(w
 

skali
 

okręgu
 

wyborczego)

1 17 1 Sucholas Marek
 

Witold 49 429 23.86%

1 17 5 Radacz Tomasz 44 584 32.48%

1 18 1 Walczak

 

Marian 53 536 29.81%

1 18 2 Popek

 

Roman

 

Jacek 62 453 25.19%

1 18 5 Biadasz

 

Marek 45 430 23.92%

2 18 1 Mołodecki

 

Bogusław 52 322 23.92%

2 18 2 Mucha

 

Henryk

 

Jan 72 373 27.71%

2 18 3 Jóźwik

 

Piotr 52 395 29.35%

2 19 1 Skudzawski

 

Paweł 34 329 24.44%

3 5 1 Grabowski Łukasz 24 140 39.00%

4 18 1 Kaźmierczak

 

Grzegorz

 

Marcin 56 167 42.71%

5 18 1 Kwapich

 

Ireneusz

 

Leszek 52 172 48.45%

6 18 1 Marciniak

 

Marian

 

Gabriel 58 134 49.08%

7 17 1 Kowalski

 

Adam 46 266 70.93%

8 18 1 Czaplicki

 

Eugeniusz 50 233 77.41%

 
 

Opracowano na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej
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„SCRIPTOR” z Gniezna

, Marlena Lerka.

Ochrony Środowiska i Przestrzegania 

Porządku Publicznego oraz Komisję Oświaty, 

Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. 

W kolejnym punkcie obrad, Rada Miejska 

ustaliła składy osobowe ww. Komisji (uchwała 

Nr I/4/10 i uchwała Nr I/5/10). 

P r zewodn i c zą cym i  Kom i s j i  z o s t a l i  

odpowiednio: p. Henryk Mucha, p. Grzegorz 

Kaźmierczak, p. Ireneusz Kwapich i p. Piotr 

Jóźwik. Na zakończenie sesji, p. Bogusław 

Mołodecki przedstawił zebranym informację 

o działalności Rady w minionej kadencji, 

a p. Burmistrz - informację o stanie 

finansowym Gminy.

W dniu 6 grudnia br. odbyła się II sesja 

Rady Miejskiej. Głównym punktem obrad było 

złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy 

i Miasta. 

Po ślubowaniu i złożeniu Burmistrzowi 

życzeń i gratulacji przez Radnych, 

przedstawicieli sołtysów i przewodniczących 

zarządów osiedli, dyrektorów placówek 

oświatowych i dyrektorów lokalnych 

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 1 grudnia br. odbyła się 

I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej 

w kadencji 2010-2014. Do chwili wyboru 

Przewodniczącego Rady, obrady prowadził 

najstarszy wiekiem Radny, p. Henryk Mucha.

Po otwarciu sesji, zebrani wysłuchali 

informacji Przewodniczącej Miejskiej Komisji 

Wyborczej - p. Alicji Wentland o wynikach 

wyborów, po czym pani Przewodnicząca 

wręczyła zaświadczenia o wyborze: 

Burmistrzowi Gminy i Miasta p. Krzysztofowi 

Szkudlarkowi i Radnym. Po złożeniu przez 

Radnych ślubowania, przystąpiono do 

ukonstytuowania się organów Rady Miejskiej. 

W głosowaniu tajnym Radni wybrali 

p . B o g u s ł a w a  M o ł o d e c k i e g o  n a  

Przewodniczącego Rady (uchwała Nr 

I/1/10), a p. Mariana Walczaka i p. Ireneusza 

Kwapicha na Wiceprzewodniczących Rady 

(uchwała Nr I/2/10). Uchwałą Nr I/3/10 

powołano cztery stałe Komisje: Komisję 

Rewizyjną, Komisję Finansów i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego, Komisję Rolnictwa, 

zakładów pracy, Rada przystąpiła do 

kolejnych punktów sesji. 

Rada Miejska podjęła następujące 

uchwały:

�uchwałę Nr I I/6/10 o wyborze 

p . Bogus ława  Mo łodeck i ego  na  

przedstawiciela Rady Miejskiej w Związku 

Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego; 

�uchwałę Nr II/7/10 o zmianach w budżecie 

gminy i miasta na 2010r.;

I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014

Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Krzysztofa Szkudlarka

�uchwałę Nr II/8/10 o wynagrodzeniu 

Burmistrza Gminy i Miasta;

�uchwałę  Nr  I I/9/10 w sprawie  

przystąpienia do realizacji zadania 

pn.„Dodatkowe zajęcia dla dzieci klas I-III 

szkół podstawowych z Gminy Witkowo”.

Kolejna sesja planowana jest na 

dzień 29 grudnia 2010r.

(B.R.M.)

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego:

1. Grzegorz Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji

2. Tomasz Radacz

3. Łukasz Grabowski

4. Marek Sucholas

5. Piotr Jóźwik

6. Adam Kowalski

7. Ireneusz Kwapich

8. Marian Walczak
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki 

Społecznej:

1. Piotr Jóźwik - Przewodniczący Komisji

2. Tomasz Radacz

3. Marek Sucholas

4. Marek Biadasz

5. Paweł Skudzawski

6. Marian Walczak

7. Bogusław Mołodecki

8. Roman Popek

Komisja Rewizyjna:

1. Henryk Mucha - Przewodniczący Komisji

2. Roman Popek - Z-ca Przewodniczącego

3. Marek Biadasz

4. Eugeniusz Czaplicki

5. Marian Marciniak
Komisja Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania 

Porządku Publicznego:

1. Ireneusz Kwapich - Przewodniczący Komisji

2. Łukasz Grabowski

3. Henryk Mucha

4. Adam Kowalski

5. Eugeniusz Czaplicki

6. Grzegorz Kaźmierczak

7. Paweł Skudzawski

8. Marian Marciniak

(B.R.M.)

Składy osobowe komisji 
Rady Miejskiej w Witkowie

Władze Samorządowe w Witkowie (stoją od lewej): Kowalski Adam - Radny, Radacz Tomasz - 
Radny, Mucha Henryk - Radny, Czaplicki Eugeniusz - Radny, Kaźmierczak Grzegorz - Radny, 

Mołodecki Bogusław - Przewodniczący Rady Miejskiej, Marciniak Marian - Radny, 
Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Kwapich Ireneusz - Wiceprzewodniczący 
RM, Marian Gadziński - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, Grabowski Łukasz - Radny, 

Walczak Marian  - Wiceprzewodniczący RM, Jóźwik Piotr - Radny, Biadasz Marek - Radny, 
Skudzawski Paweł - Radny,  Popek Roman - Radny, Sucholas Marek - Radny
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Szkolna uroczystość rozpoczęła się od 

od śp i ewan i a  hymnu  pań s twowego  

i okolicznościowego przemówienia Dyrektora 

szkoły, który przypomniał wydarzenia sprzed 

92 lat, podkreślając, że lekcja historii z r. 1918 

pozwala nam zrozumieć wartość życia 

w wolnym kraju.

Następnie bardzo podniosłym momentem 

było wręczenie Stypendiów Burmistrza Gminy 

i Miasta Witkowo. Otrzymało je 12 

gimnazjalistów, którzy w II semestrze roku 

szkolnego 2009/2010 osiągnęli najwyższe 

wyniki w nauce i zachowaniu. Do grona 

Stypendystów należą:

1. Borys Karolina kl. II f

2. Jarecki Łukasz kl. II b

3. Szefer Karolina kl. II d

4. Tubacka Dominika kl. III e

5. Antosik Marta kl. III c

6. Ludwicka Paulina kl. III c

7. Szcześniak Anna kl. II d

8. Szreder Jan kl. II f

9. Zawada Sylwia kl. II d 

10. Rachut Zofia kl. II f

11. Marczak Paulina kl. III b

12. Owczarzak Paulina kl. III b. 

Stypendia Naukowe i gratulacje dla 

rodziców wręczał gość uroczystości pan 

Krzysztof Szkudlarek, Burmistrz Gminy 

i Miasta Witkowo oraz pan Marian Łukowski, 

Dyrektor gimnazjum. Burmistrz pogratulował 

sukcesów laureatom, wyraził podziw dla ich 

postawy, pełnej sumienności, pracowitości 

i odpowiedzialności. Podziękował także 

rodzicom Stypendystów. To dzięki ich 

wychowaniu młodzież przygotowuje się do 

pełnienia ról w życiu dorosłym. 

W tej części uroczystości życzenia 

S typendys tom pr zekaza ła  równ ież  

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, 

Szczególnie ważna w wychowaniu młodego pokolenia jest pamięć o przeszłości, 

o tych, którzy odeszli, aby Polska była niepodległa. Znajomość historii i kultury 

naszego narodu pozwala wyrobić poczucie więzi narodowej, określić tożsamość 

obywatelską, kształcić uczucia patriotyzmu. Historia pomaga także zrozumieć 

współczesność. Dlatego w dniu 10 listopada 2010 roku uczniowie Gimnazjum 

im. A. Borysa w Witkowie uczcili uroczystym apelem Święto Niepodległości.

Święto Niepodległości w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie

Monika Grenda, podkreślając, że swoją 

determinacją rozsławiają gimnazjum oraz 

dają swoim postępowaniem dobry przykład 

koleżankom i kolegom. Życzyła także 

Stypendystom dalszego odkrywania tajników 

wiedzy i wytrwałości w poszerzaniu swoich 

horyzontów.

Spotkanie w gimnazjum uświetnił program 

artystyczny przygotowany przez uczniów pod 

kierunkiem nauczycieli humanistów - 

p. A. Bekas, p. T. Szczerbę, p. E. Drozdowska 

i p. T. Szkudlarek, p. M. Otenburger. Młodzi 

artyści przekazali w nim prawdę o tym, jakie 

były „Drogi Polaków do wolności”. Piosenki, 

wiersze, teksty narracyjne przypomniały 

najważniejsze wydarzenia z historii walki 

o niepodległą ojczyznę od 1772 roku po 1918 

rok oraz wyrażały szacunek do przeszłości 

i miłość młodego pokolenia do kraju 

ojczystego. Ważną rolę podczas spektaklu 

odegrały scenki, miały wymowę nie tylko 

symboliczną, ale stwarzały niepowtarzalny, 

uroczysty nastrój, wpływały na patriotyczne 

uczucia widzów. Rozeta biało- czerwona stała 

się symbolem Polski, która straciła wolność, 

by odzyskać ją na początku XX wieku, ale 

i akcentem współczesnym, nawiązaniem do 

szlachetnej inicjatywy Prezydenta RP- 

zakładania w dniu Święta Niepodległości 

rozetek w barwach narodowych. Niezwykłych 

wzruszeń dostarczyła widzom scena rozbioru 

Polski przez trzy mocarstwa - Rosję, Prusy 

i Austrię. Widzowie zadumali się nad 

tragicznym losem naszych przodków. Ale jak 

uczy historia, nie zawsze tak było, nasz kraj 

upadał, by znów się odrodzić. Wyrazem wiary 

w Polaków i Polskę była kolejna scena 

zbiorowa - odśpiewanie „Roty” pozwalało 

uwierzyć widzom w wielkość narodu 

polskiego. I najważniejsza scena - zrywanie 

pęt niewoli i pojawienie się po raz kolejny 

rozety biało-czerwonej - symbolizowało XXI 

wiek, Polskę wolną, wielką i ... najważniejszą. 

Klimat wydarzeń z chlubnej historii naszego 

narodu podkreślała muzyka Fryderyka 

Chopina i ścieżka dźwiękowa z filmu „Ogniem 

i mieczem”.

Dzień 10 listopada 2010 roku stał się dla 

gimnazjalistów na pewno dniem refleksji nad 

historią i współczesnością naszej ojczyzny.

 (T. SZ.)

fot. (T.P.)



Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz 

Gminy i Miasta Witkowo. W swoim wystąpieniu 

Burmistrz podziękował wszystkim drużynom 

za uczestnictwo w Mistrzostwach, które 

potrwają przez cztery miesiące oraz życzył 

napastnikom celnego oka, a bramkarzom 

szczęśliwych interwencji.

W rozgrywkach bierze udział 10 drużyn, 

w tym 5 sołectw: Mielżyn, Ćwierdzin, 

Kamionka, Chłądowo, Ruchocinek, Zarząd 

Osiedla Nr 4, Zarząd Osiedla Nr 3, zespół R-10 

Witkowo, drużyna „ZRYW” Witkowo i Zakładu 

Poprawczego w Witkowie.

Głównym celem tych rozgrywek jest 

krzewienie kultury fizycznej poprzez 

popularyzację gry w halową piłkę nożną, 

propagowanie aktywnego spędzania wolnego 

czasu i integracją środowisk w myśl hasła: 

„NIE LICZY SIĘ WYNIK - LICZY SIĘ UDZIAŁ”.

Głównymi organizatorami są: Urząd 

Gminy i Miasta, sołtysi, przewodniczący 

zarządów osiedli i dyrektorzy zakładów pracy. 

Poszczególne mecze odbywać będą się 

w soboty od GODZ: 14,00 i w niedzielę od 

GODZ: 10,00. 

Po pierwszej kolejce spotkań na 

prowadzeniu jest drużyna Osiedla Nr 4, drugie 

miejsce zajmuje Sołectwo Kamionka, a trzecie 

Sołectwo Ćwierdzin..

W pierwszej rundzie rozgrywek najwięcej 

bramek - 3 - zdobył Damian Banaszak 

z drużyny  Osiedle Nr 4.

Wszystkie mecze sędziować będą - Pan 

Wiesław Kaczmarek, jako sędzia główny Pan 

Marian Szczepaniak jako sędzia pomocniczy, 

opiekę medyczną sprawować będzie Pan Artur 

Trząski, a sekretarzem i sędzią technicznym 

będzie Pan Jan Szturomski. 

(S.A.)

W dniu 12 grudnia 2010 roku w hali sportowej Gimnazjum im. Adama Borysa 

w Witkowie odbyła się inauguracyjna pierwsza runda VIII edycji Mistrzostw 

Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej, które odbywają się pod patronatem 

Burmistrza Gminy i Miasta - Krzysztofa Szkudlarka. 

VIII  Mistrzostwa Gminy Witkowo 
w Halowej Piłce Nożnej

Zarządca - Urząd Gminy 

i Miasta Witkowo:

- ul. Akacjowa

- ul. Bolesława Chrobrego

- ul. Braci Łukowskich

- ul. Brzozowa

- ul. Gimnazjalna

- ul. Harcerska

- ul. Jasna

- ul. Jesionowa

- ul. Jodłowa

- ul. Komisji Edukacji Narodowej

- ul. Kosynierów Miłosławskich 

(na odcinku od ul. Powidzkiej 

do ul. Wierzbowej)

- ul. Krótka

- ul. Kwiatowa

- ul. Leśna 

- ul. Lotnicza

- ul. Łąkowa

- ul. Magnoliowa

- ul. Mickiewicza

- ul. Młyńska

- ul. Modrzewiowa

- ul. Osiedlowa

- ul. Oświatowa

- ul. Park Kościuszki

- ul. Parkowa

- ul. Piastowska

- ul. Piękna

- ul. Piwna

- ul. Pogodna

- ul. Polna

- ul. Powstańców Wielkopolskich

- ul. Północna

- ul. Pułkownika Hynka

- ul. Radosna

- Rondo im. Jana Pawła II

- ul. Rzemieślnicza

- ul. Skośna

- ul. Słoneczna

- ul. Słowackiego

- ul. Słowiańska

- ul. Sosnowa

- ul. Spokojna

- ul. Sportowa

- ul. Stary Rynek

- ul. Szkolna

- ul. Topolowa

- ul. Tylna

- ul. Wiejska

- ul. Wierzbowa

- ul. Wincentego Witosa

- ul. Wojska Polskiego

- ul. Wschodnia

- ul. Zachodnia

- ul. Zakole

- ul. Zielona

- ul. Zuchów

- ul. Żwirki i Wigury

(H.R.)

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Witkowo w sezonie 2010/2011

Wierzchowiska

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

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem dróg na terenie Gminy i Miasta Witkowo oraz zarządców 

odpowiedzialnych za ich zimowe utrzymanie w sezonie 2010-2011

Zarządca - Wielkopolski 

Zarząd Dróg Wojewódzkich: 

droga wojewódzka nr 260 

(przebieg Gniezno - Witkowo - Wólka)

- ul. Gnieźnieńska

- ul. Park Kościuszki

- ul. Stary Rynek 

- ul. Poznańska

- Rondo im. Jana Pawła II 

- ul. Strzałkowska
Zarządca - Powiatowy 

Zarząd Dróg w Gnieźnie

- ul. Armii Poznań

- ul. Cmentarna

- ul. Czerniejewska

- ul. Dębińska

- ul. Dworcowa

- ul. Jana Pawła II

- ul. Kosynierów Miłosławskich 

(na odcinku od ul. Park Kościuszki 

do ul. Skorzęckiej)

- ul. Ogrodowa

- ul. Park Kościuszki 
(na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej 

do ul. Kosynierów Miłosławskich)

- ul. Powidzka

- Rondo im. Jana Pawła II

- ul. Skorzęcka

- ul. Warszawska

- ul. Wrzesińska

Wykaz ulic na terenie Miasta Witkowa 
oraz zarządców odpowiedzialnych za ich zimowe utrzymanie 


