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czas na show gwiazdy wieczoru - zespołu 

„De Facto”, który porwał do zabawy licznie 

z g r o m a d z o n y c h  m i e s z k a ń c ó w .  

Gdy elektryzujące występy gwiazd 

wieczoru dobiegły końca, rozpoczęła się 

zabawa taneczna, która trwała do późnych 

godzin nocnych. W międzyczasie, około 

godziny 23.00, kiedy wszyscy dobrze bawili 

się przy dźwiękach muzyki, odbył się pokaz 

s z t u c z n y c h  o g n i ,  k t ó r y  o z n a j m i ł  

mieszkańcom, że nadszedł czas święta gminy.

Oferta programowa przygotowana na 

niedzielę również prezentowała się 

imponująco. Już o godzinie 7.00 nad Jeziorem 

Białym w Skorzęcinie rozpoczęły się zawody 

wędkarskie, w których wzięło udział 

dziewiętnastu zawodników. Po kliku 

godzinach zmagań okazało się, że najwięcej 

ryb złowił Tomasz Kowaszewicz, drugie 

miejsce zajął Jarosław Wieczorkowski, 

a trzecie Norbert Błaszczyk. Najlepsi 

zawodnicy po południu otrzymali z rąk 

burmistrza puchary oraz nagrody.

Na obchodach Dni Witkowa obecna była 

delegacja samorządowców z Partnerskiej 

Gminy - Lądek Zdrój, która reklamowała 

swoje urocze zakątki stosownymi folderami 

i innymi materiałami promocyjnymi.

O godzinie 10.30 odbyła się natomiast 

uroczysta msza święta w kościele pod 

wezwaniem Św. Mikołaja w Witkowie 

w intencji mieszkańców, w czasie której 

poświęcona została Tarcza Królewska. Po Mszy 

Św. na strzelnicy LOK we Wrześni, odbyło się 

strzelanie do Tarczy Królewskiej o tytuł „Króla 

Kurkowego 2013”, Strzelanie do „Kura” oraz 

str zelanie do tarczy charytatywnej 

ufundowanej przez Burmistrza Gminy i Miasta 

Dni Witkowa
Za nami kolejna edycja Dni Witkowa. Podczas minionego weekendu na mieszkańców gminy czekało wiele atrakcji 

zapewnionych przez organizatorów. Nie zabrakło zabaw tanecznych, pokazów, konkursów, występów wokalnych czy 

sportowej rywalizacji. O dobrą zabawę zatroszczyły się również zaproszone gwiazdy, wśród których znalazły się między 

innymi: zespół „Belfast" oraz królowie disco - polo - Bayer Full.

Tegoroczne święto gminy rozpoczęło się 

nieco wcześniej niż zwykle. Już w sobotni 

poranek, chętni mieli okazję do udziału 

w rajdzie rowerowym zorganizowanym przez 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Klub 

Turystyki PTTK Koło Witkowo.

Po południu mieszkańcy gminy zebrali się 

na Placu Targowym, gdzie tradycyjnie odbył 

się już XV Międzypowiatowy Przegląd Piosenki 

Strażackiej, który uroczyście otworzył 

burmistrz Krzysztof Szkudlarek. - Bardzo się 

cieszę z faktu, że już po raz piętnasty mogę 

otwierać ten przegląd. Często podkreślamy 

jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają 

strażacy, chroniąc nasze mienie, dbając 

o bezpieczeństwo. Piętnaście lat temu zrodził 

się pomysł zorganizowania festiwalu piosenki 

strażackiej, którym wyrażamy swoiste 

podziękowanie za ich trud. Rozpoczynamy 

dziś święto naszej gminy, myślę, że bogaty 

program imprezy pozwoli każdemu znaleźć 

coś dla siebie i miło spędzić czas. My jako 

samorząd staramy się tworzyć mieszkańcom 

warunki do dobrego życia i rozwoju naszej 

wspólnoty, dzisiaj jednak spotkaliśmy się by 

przeżyć wspaniałe chwile podczas wspólnej 

zabawy i mam nadzieję, że przez te dwa dni 

będą się Państwo bawić doskonale. 

Wszystkiego najlepszego! - mówił Krzysztof 

Szkudlarek.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu 

Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie - 

Jacek Kowalski, Prezydent Miasta Gniezna, 

który wyraził ogromną radość z faktu, iż już 

od piętnastu lat ma okazję brać udział 

w przeglądzie piosenki strażackiej. Prezydent 

wręczył także symboliczne statuetki 

organizatorom przeglądu - Krzysztofowi 

Szkudlarkowi, Jolancie Barańskiej i Michałowi 

B o c h e ń s k i e m u ,  s t a n o w i ą c e  w y r a z  

w d z i ę c z n o ś c i  z a  i c h  w i e l o l e t n i e  

zaangażowanie.

Po oficjalnym otwarciu przeglądu, jak 

i obchodów święta gminy, przyszedł czas na 

pokaz umiejętności wokalnych. Piętnasta 

edycja imprezy wyglądała trochę inaczej niż 

zwykle, gdyż zamiast tradycyjnego konkursu 

wokalnego, odbył się koncert laureatów 

poprzednich edycji. Na scenie zaprezentowały 

się: Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”, 

Magda l ena  P i e t r ow ska  -  s o l i s t ka  

reprezentująca OKSiR Witkowo, Zespół 

Śpiewaczy „Wylatowianki”, „Ognista 

Drużyna” OSP Czermin oraz Zespół Śpiewaczy 

„Kalina” z Chabska. Uczestnicy koncertu 

laureatów przez blisko dwie godziny dawali 

pokaz swoich wokalnych umiejętności, 

a wprowadzona przez nich wesoła atmosfera 

udzieliła się publiczności, która z chęcią 

przystąpiła do wspólnej zabawy. W czasie 

przeglądu piosenki strażackiej Poseł na Sejm 

R P  T a d e u s z  T o m a s z e w s k i ,  

Wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu 

Strażaków wręczył druhnie Karinie 

Wawrzyniak z OSP Skorzęcin Wyróżnienie 

Gnieźnieński Strażak OSP Roku 2012. 

Na zakończenie Przeglądu burmistrz wręczył 

pamiątkowe statuetki wszystkim uczestnikom 

koncertu.

Po zakończeniu przeglądu rozpoczęła się 

kolejna część programu, a scena została 

opanowana przez artystów reprezentujących 

różne gatunki muzyczne. Najpierw swój 

koncert zagrała dobrze znana wszystkim 

mieszkańcom Kapela Odjazdowa z Witkowa, 

po której na scenę wszedł zespół Big Bend. 

Po występach lokalnych artystów przeszedł 

Więcej zdjęć z obchodów Dni Witkowa znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do informacji

cd. str. 15
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Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
komunalnymi. I tak: stawka za wywóz 

odpadów segregowanych wynosić będzie 7 zł, 

a odpadów zmieszanych 11 zł. W następnej 

kolejności uchwalono także: nadanie nazwy 

ulicy „Zacisze" położonej w Witkowie, 

zatwierdzono Lokalny Programu Rewitalizacji 

dla miasta na lata 2013 - 2020, podjęto 

uchwałę w sprawie określenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla 

n iepubl i cznych pr zedszkol i  i  szkół  

działających na terenie Gminy Witkowo oraz 

prawidłowości ich funkcjonowania, uchwałę 

w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze na terenie gminy Witkowo. 

Radni rozpatrzyli również skargę na działania 

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej, 

którą uznali za niezasadną oraz dokonali 

zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie 

Finansowej.

Ostatnim, a zarazem najważniejszym 

punktem czwartkowych obrad było podjęcie 

uchwały w sprawie absolutorium dla 

burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z tytułu 

wykonania budżetu za 2012 r. Procedura 

absolutoryjna rozpoczęła się od zatwierdzenia 

przez radnych sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu, które zostały wcześniej pozytywnie 

zaopiniowane przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Poznaniu. Następnie 

Henryk Mucha - przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej przedstawił wniosek komisji 

w sprawie udzielenia burmistr zowi 

absolutorium, który również został 

pozytywnie zaopiniowany przez RIO. Swoją 

aprobatę dla działań burmistrza przedstawili 

również przewodniczący pozostałych komisji 

Rady Miejskiej. Po zakończeniu procedury 

wstępnej przyszedł czas na głosowanie, 

podczas którego radni, jednogłośnie udzielili 

burmistrzowi absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2012r. Gratulując 

p.Burmistrzowi w imieniu Radnych, 

p.Przewodniczący nawiązał do uzyskania 

Pos iedzenie rozpoczęło s ię  od 

wystąpienia przedstawiciela Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, który 

przedstawił założenia projektu dotyczącego 

zwiększania aktywności społecznej osób 

n iepe łnosprawnych ,  po lega jące  na  

różnorodnych kursach zawodowych czy 

stażach, do udziału w których zaprosił osoby z 

terenu gminy Witkowo. Następnie przyszedł 

czas na tradycyjne zapytania i interpelacje. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5 - Adolf 

Pławczyk prosił o wyczyszczenie kanalizacji 

ściekowych i burzowych, ponieważ ostatnie 

obfite opady spowodowały zalanie piwnic 

w niektórych blokach. Podobny temat 

poruszył Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 

1 - Jerzy Nowak dotyczący czyszczenia rowów 

w okolicy ul. Jasnej. Radny Łukasz Grabowski 

wnioskował o remont placu do gry w piłkę 

nożną w Małachowie Szemborowice oraz 

o przeczyszczenie przepustu w Małachowie 

Złych Miejsc. Pytał także o wyniki kontroli 

przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty 

w Szkole Podstawowej nr 3. Dodatkowo sołtysi 

prosili o wykonanie niewielkich prac, takich 

jak: wycinanie krzaków czy udrożnienie 

rowów. W odpowiedzi na te zapytania 

burmistrz Krzysztof Szkudlarek zapewnił, że 

będzie interweniował u odpowiednich 

organów w celu wykonania niezbędnych prac 

i rozwiązania zasygnalizowanych problemów. 

Przeczytał także treść pisma, które otrzymał 

z Kuratorium Oświaty po kontroli w Szkole 

Podstawowej nr 3. Następnie burmistrz 

przedstawił informację o swojej działalności 

w okresie międzysesyjnym. Dyrektor Ośrodka 

Kultury Sportu i Rekreacji - Stanisław 

Ra jkowsk i  p r zed s taw i ł  i n f o rmac j ę  

o przygotowaniu do sezonu letniego Ośrodka 

Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Dyrektor 

OKSiR-u obszernie omówił cykl przygotowań 

do tegorocznego sezonu przytaczając okresy, 

w których wykonywane były konkretne prace 

porządkowe, które zakończone zostały 

w połowie kwietnia. W dalszej części 

poinformował, iż bezpieczeństwa na 

kąpielisku strzec będzie siedmiu ratowników 

wspomaganych przez policję i straż. 

Zgromadzeni na sali obrad dowiedzieli się 

również, że na terenie ośrodka zapewniona 

będzie ciągła opieka ambulatoryjna, a nad 

bezpieczeństwem przeciwpożarowym czuwać 

będą druhowie OSP Witkowo i OSP Skorzęcin. 

Dyrektor wyraził również zadowolenie 

z tempa i skuteczności tegorocznych 

przygotowań.

Kolejnym punktem obrad była 

informacja o przygotowaniu Komisariatu 

Policji w Witkowie do zabezpieczenia 

porządku publicznego w okresie letnim, 

z którą zebranych zapoznał Mariusz 

Masłowski - Komendant Witkowskiego 

Komisariatu.  W swoim wystąpieniu 

przedstawił informację dotyczącą stanu 

osobowego Komisariatu Policji oraz zapewnił, 

że w sezonie letnim priorytetem dla 

witkowskich policjantów jest zapewnienie 

bezpieczeństwa w Skorzęcinie. Zadeklarował 

również, że turyści mogą czuć się w ośrodku 

bezpiecznie, gdyż patrole często przebywają 

na jego terenie, a pomocą służą także 

funkcjonariusze z Gniezna i Poznania. 

Po wystąpieniu Komendanta burmistrz 

Krzysztof Szkudlarek zaprezentował 

sprawozdanie z realizacji „Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta 

Witkowo”, po którym do swojej pracy 

przystąpili radni. Przyjęli oni szereg uchwał, 

które dotyczyły między innymi zmian 

z zak re su  go spoda rk i  odpadam i ,  

po dokonaniu których podwyższone zostały 

stawki za gospodarowanie odpadami 

przez gminę Wielkopolskiego Certyfikatu 

„Rzetelny Samorząd”, co jest cennym 

osiągnięciem oraz do wyróżnienia Burmistrza 

Statuetką „Orła wznoszącego się do lotu”, 

co jest ważnym wyróżnieniem, ponieważ 

uzyskało go tylko 16 osób w skali kraju. 

Burmistrz Krzysztof Szkudlarek był bardzo 

zadowolony z faktu jednogłośnego 

otrzymania absolutorium - dziękuję radnym, 

którzy udzielili mi absolutorium, bo dla 

każdego burmistrza jest to najważniejsza 

sprawa. Chcę jednak powiedzieć, że to jest 

nasze wspólne absolutorium, a nie tylko moje, 

bo bez właściwej, dobrej współpracy nie 

byłoby sukcesów. Założyliśmy sobie trudny 

i ambitny budżet i bardzo się cieszę, że udało 

nam się wykonać go tak dobrze. Zawsze 

ceniłem i cenię sobie współpracę z radą. 

Dziękuję wszystkim współpracownikom, 

sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli. 

Nawiązując do wyróżnień, o których mówił 

wyżej p.Przewodniczący Rady, p.Burmistrz 

przyznał, że jest dumny z wyróżnienia 

Statuetki Godła Promocyjnego „Orła Białego”, 

nie spodziewał się tego, był jednym 

z 16 wyróżnionych Polaków, w tym jednym 

z 4 samorządowców. To dla mnie bardzo duże 

wyróżnienie. Na zakończenie swego 

wystąpienia p.Burmistrz ponownie złożył 

podziękowania za poparcie.

W punkcie inne sprawy głos zabrał 

P r z e w o d n i c z ą c y  R a d y  P o w i a t u  

Gnieźnieńskiego Telesfor Gościniak, który 

pogratulował Burmistrzowi otrzymania 

jednogłośnego absolutorium. W swojej 

wypowiedzi stwierdził m.in., że na terenie 

Gminy Witkowo, widoczne są efekty pracy 

Radnych i Burmistrza.

P o  z a k o ń c z e n i u  p r o c e d u r y  

absolutoryjnej przewodniczący zamknął 

obrady i poinformował, że kolejna sesja 

odbędzie się we wrześniu, po zakończeniu 

przerwy wakacyjnej.

(W.D.)

W czwartek 27 czerwca br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta odbyła się 

kolejna sesja Rady Miejskiej. Głównymi tematami czwartkowego posiedzenia 

były: stan przygotowań do sezonu letniego w Skorzęcinie oraz zabezpieczenie 

porządku publicznego w okresie wakacyjnym. Jednak najważniejszym punktem 

obrad było udzielenie absolutorium burmistrzowi Krzysztofowi Szkudlarkowi za 

wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
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Promocja albumu pt.: „Witkowo miasto tradycji, młodości i rekreacji”
W miniony piątek w Witkowie, odbyło się spotkanie, będące nie lada gratką dla 

miłośników Ziemi Witkowskiej. W Sali Budynku Oświatowego miała bowiem 

miejsce promocja albumu pt.: „Witkowo miasto tradycji, młodości i rekreacji”, 

autorstwa Mariana Chwalebnego i Konrada Kazimierza Czaplińskiego. Album 

zawiera historię i wspomnienia oraz wspaniałe fotografie ukazujące różne 

obszary życia w Gminie Witkowo.

Spotkanie rozpoczął burmistrz Krzysztof 

Szkudlarek, który na początku gorąco powitał 

wszystkich zgromadzonych, a przede 

wszystkim autorów i pomysłodawców albumu- 

Mariana Chwalebnego i Konrada Kazimierza 

Czaplińskiego oraz zaproszonych gości, wśród 

których znaleźli się między innymi: Telesfor 

Gościniak - Przewodniczący Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego, Krystyna Żok i Andrzej 

K w a p i c h  -  r a d n i  R a d y  P o w i a t u  

Gnieźnieńskiego, Bogusław Mołodecki - 

przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie, 

licznie zgromadzeni radni Rady Miejskiej oraz 

przedstawiciele placówek oświatowych 

z terenu miasta. Spotkaliśmy się dziś na 

promocji albumu „Witkowo miasto tradycji, 

młodości i rekreacji”, autorstwa dwóch 

wybitnych osób - Mariana Chwalebnego 

i Konrada Kazimierza Czaplińskiego. 

Dziedzictwo naszych przodków, Działyńskich, 

Spławskich zostało nam przekazane, a my 

dziś w XXI w. cały czas dbamy o to, aby je 

pielęgnować, wzmacniać i tworzyć dogodne 

warunki dla życia naszych mieszkańców. 

My jako Witkowianie, przykładamy dużą 

wagę do naszej historii, zarówno tej odległej, 

jak i tej bliskiej. Niezwykle budujące jest to, że 

nadal takie wiele osób chce dzielić się swoją 

historią i przekazywać ją następnym 

pokoleniom. Dziś w dobie niezwykle szybkich 

mediów i internetu, możemy bardzo łatwo 

pozyskiwać informacje, ale myślę, iż ta, 

zawarta na kartach książki zawsze będzie 

najcenniejsza. Słowa, okraszone wspaniałymi 

fotografiami znajdującymi się w albumie 

skłonią nas wszystkich do zgłębiania wiedzy 

dotyczącej Witkowa. Wyrażam w imieniu 

wszystkich tu obecnych, wielkie słowa uznania 

i podziękowanie dla autorów tej książki, bo 

jest to kolejny dowód na to, iż są ludzie, którzy 

mimo, iż dawno już nie mieszkają tutaj, nadal 

swoim sercem chcą być w Witkowie. - mówił 

Krzysztof Szkudlarek.

Następnie mikrofon trafił w ręce Mariana 

Chwalebnego - autora i pomysłodawcy 

albumu. Na początku przedstawił on krótko 

historię swojego pobytu w Witkowie, gdzie 

mieszkał do dwudziestego roku życia. Nadal 

przyjeżdża jednak odwiedzać swoją rodzinę 

i groby rodziców znajdujące się na tutejszym 

cmentarzu. W interesującej wypowiedzi 

przedstawił zebranym skąd wzięła się jego 

miłość do książek oraz do Witkowa.

Opowiadał między innymi o trudnych 

czasach okupacji niemieckiej, kiedy to rodzice 

bali się trzymać w domu książki, co było dla 

niego niezwykle uciążliwe, gdyż czytanie było 

jego ulubionym sposobem spędzania wolnego 

czasu. Pan Marian Chwalebny zdradził także, 

iż pomysł napisania tej książki zrodził się 

w jego głowie już w wieku czternastu lat, gdy 

ówczesny proboszcz parafii - ks. Fręśko 

w Polsce. Muszę przyznać, iż nigdy nie 

przypuszczałem, że historia potoczy się tak, iż 

pan Marian będzie miał w sobie tyle siły by 

namówić mnie do podjęcia się stworzenia 

albumu o tym mieście. Przyjechałem tutaj, 

pochodziłem, poznałem to miasto praktycznie 

od piwnic, po same strychy, spotkałem wielu 

wspaniałych ludzi zainteresowanych moją 

pracą, i naprawdę zaprzyjaźniłem się 

z Witkowem. Jestem przekonany, że ten 

album, dzięki ciekawym opowieściom 

Mariana Chwalebnego i zdjęciom mojego 

autorstwa na stałe wpisze się w historię 

Witkowa - mówił Konrad Kazimierz 

Czapliński.

Po opowieściach obu autorów, których 

piękna polszczyzna spowodowała, iż wszyscy 

zebrani z wielkim zaciekawieniem wsłuchiwali 

się w przemówienia, rozległy się gromkie 

brawa, po których długa kolejka chętnych 

ustawiła się, by nabyć promowane 

wydawnictwo.
(W.D.)

opowiadał o kronice miasta. Przez wiele lat 

pomysł ten, z różnorakich przyczyn 

był odkładany, lecz w końcu autorowi udało się 

go zrealizować. Pan Marian będący wielkim 

miłośnikiem Ziemi Witkowskiej i dziedzicem 

historii swoich przodków, postanowił stworzyć 

tę publikację w formie albumu, gdyż jak sam 

zaznaczał ludzie, wolą dziś bardziej oglądać 

obrazki niż czytać. Dlatego książka zawiera 

zdjęcia okraszane krótkimi wspomnieniami 

autora.

Pan Marian Chwalebny wyraził również 

wielką radość z faktu, iż udało mu się namówić 

do współpracy tak znakomitego artystę, jakim 

jest Konrad Kazimierz Czapliński. Pochodzący 

z Zielonej Góry fotografik, absolwent 

krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 

czynnie zajmuje się fotografowaniem 

dziedzictwa Polski. Ma na swoim koncie ponad 

sześćdziesiąt albumów, prezentujących 

polskie miasta, zabytki, czy obiekty sakralne. 

Jak sam przyznaje nigdy nie zajmował się 

jednak, tak małą miejscowością jak Witkowo, 

ale dzięki namowom Mariana Chwalebnego, 

postanowił podjąć się tego zadania, a jego 

efekty są naprawdę bardzo dobre. - Znam 

Witkowo, jedynie z faktu, iż często 

przejeżdżam tędy podróżując w różne miejsca 

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Więcej zdjęć z promocji albumu znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria

Wizyta delegacji z zaprzyjaźnionej
Gminy Lądek Zdrój
w dniach 22.06 - 24.06. br. Gminę Witkowo odwiedziła delegacja 

z zaprzyjaźnionej Gminy Lądek Zdrój. W skład delegacji wchodzili Z-ca Burmistrza 

Miasta i Gminy Łukasz Waluś, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Sosna, 

Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz oraz 

pracownik Wydziału Promocji Radosław Pasionek. 

Członkowie delegacji korzystając 

z obchodów Dni Witkowa poprzez ustawione 

stoisko z materiałami promocyjnymi, 

folderami i ulotkami prezentowali walory 

przyrodniczo-kulturalne i gospodarcze tej 

Gminy, bogatą ofertę turystyczną miasta 

Lądek Zdrój - jednego z najstarszych 

uzdrowisk w Europie, zapraszając w ten 

sposób wszystkich uczestników Dni Witkowa 

do odwiedzin Miasta i Gminy Lądek Zdrój.

(na)
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Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
absolutorium z tego tytułu.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XXVI/254/2013 dot. ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (7,-zł za odpady segregowane 

i 11,-zł za odpady niesegregowane);

- uchwałę Nr XXVI/255/2013 dot. terminu 

i trybu uiszczania opłaty za odpady 

komunalne;

- uchwałę Nr XXVI/256/2013 o nadaniu 

nazwy ulicy w Witkowie („Zacisze”);

- uchwałę Nr XXVI/257/2013 o zatwierdzeniu 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta 

Witkowo na lata 2013-2020;

- uchwałę Nr XXVI/258/2013 o przystąpieniu 

do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu 

w Witkowie;

- uchwałę Nr XXVI/259/2013 dotyczącą 

odpłatności za usługi opiekuńcze;

W dniu 10 czerwca br. Komisja 

Rewizyjna zakończyła kontrolę wykonania 

budżetu gminy i miasta za 2012r. 

i wypracowała wniosek o udzielenie 

Burmistrzowi absolutorium z tytułu 

wykonania tego budżetu.

W dniach 21, 24 i 25 czerwca br. 

odbyły się przedsesyjne posiedzenia Komisji, 

dla zaopiniowania projektów uchwał 

przygotowanych na czerwcową sesję. Oprócz 

tematów związanych z sesją, Komisja 

Rolnictwa omówiła sprawę ściągalności opłaty 

od posiadania psów, Komisja Oświaty 

podsumowała działalność Gminno-Miejskiego 

Związku Sportowego, zapoznała się 

z planowanymi środkami finansowymi na 

zajęcia Uczniowskich Klubów Sportowych na 

I semestr roku szkolnego 2013/2014 

i zapoznała się z realizacją Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Komisja Finansów 

natomiast sprawdziła stopień realizacji prac 

inwestycyjnych. 

W dniu 27 czerwca br. odbyła się 

kolejna, XXVI sesja Rady Miejskiej. Rada 

wysłuchała następujących informacji: 

informacji Burmistrza o działalności 

międzysesyjnej oraz informacji Dyrektora 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 

i informacji Komendanta Komisariatu Policji 

w Witkowie o przygotowaniach do sezonu 

letniego. Rada wysłuchała również 

pr zeds tawionego pr zez  Burmis t r za  

sprawozdania z realizacji „Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta 

Witkowo”. Po dokonaniu zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej i zmian w budżecie, 

Rada Miejska przystąpiła do najważniejszego 

tematu czerwcowej sesji, tj. rozpatrzenia 

wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Rada 

Miejska pozytywnie oceniła wykonanie 

budżetu i jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi 

- uchwałę Nr XXVI/260/2013 o rozpatrzeniu 

skargi na działania Kierownika ZGK (skargi 

nie uwzględniono);

- uchwałę Nr XXVI/261/2013 o dotacji dla 

niepublicznych szkół i przedszkoli;

- uchwałę Nr XXVI/262/2013 zmieniającą 

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 

2013-2024;

- uchwałę Nr XXVI/263/2013 o zmianach 

w budżecie gminy i miasta na 2013r.;

- uchwałę Nr XXVI/264/2013 zatwierdzającą 

sprawozdanie z wykonania budżetu za 

2012r.;

- uchwałę Nr XXVI/265/2013 o udzieleniu 

absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.

Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana 

jest na dzień 20 września 2013r. (Piątek). 

(B.R.M.)

Komisja Rolnictwa

Komisja Oświaty

W programie festynu znalazło się wiele 

atrakcji m.in.: 

§ konkurencje sportowe gdzie największą 

popularnością cieszyło się podnoszenie 

ciężarów - sztanga 30kg na czas, 

konkurencja strażacka - rzut wężem oraz 

tradycyjnie przeciąganie liny.

§ bezpłatne atrakcje dla dzieci: ujeżdżanie 

konia, zamek dmuchany, puszczanie dużych 

baniek mydlanych, punkt wizażu .

§ pokaz zaprzyjaźnionych żużlowców.

Panie z KGW upiekły ciasto, które za 

symboliczną opłatą można było kupić do 

kawy.

Dzień Mielżyna

29.06.2013 po raz trzeci odbył się Dzień Mielżyna organizowany przez Koło 

Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Straż Pożarną w Mielżynie. Na obchody 

przybyli zaproszeni goście m.in. Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 

Marian Gadziński, Radny Rady Miejskiej w Witkowie Adam Kowalski, Sołtys 

Sołectwa Mielżyn Stanisław Przybylski, Sołtys Sołectwa Jaworowo Krzysztof 

Bykowski.

Po tej części programu rozpoczęła się 

zabawa taneczna dla wszystkich. Zabawa 

trwała do białego rana.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim 

sponsorom, dzięki którym można było 

zorganizować III Festyn Dzień Mielżyna: FHU 

Camping Mieszko Waldemar Adamczewski, 

Zbigniew Możejko, Pizzeria Milano, Centrum 

Ogrodnicze Garden Mateusz Dziedziuchowicz, 

GS Witkowo, Trans-Wip Piotr Szeszycki, 

Pracownia K&M Kwiaty, Pizzeria Torttuga, 

Bernard Knast, Teresa Słowińska, Janusz 

Mroziński, Zbigniew Zawodny, Daniel 

Zawodny, Bogdan Gromadziński, Paweł 

Lisiak, Członkinie KGW Mielżyn, Zakład 

kosmetyczny, „Magda”, Piekarnia Glanc, Foto 

Krzyś.

Organizatorzy dziękują Justynie 

Szcześniak i Honoracie Goli za pomoc 

w poprowadzeniu atrakcji dla dzieci .
(G.S.)
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INFORMACJA O ZMIANACH W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA WITKOWO
W dniu 27 czerwca 2013 roku na sesji Rady Miejskiej w Witkowie zostały podjęte uchwały dotyczące zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Witkowo. Poniżej przedstawiam informacje o tych zmianach:

sierpień uiszczana będzie do 15 września, itd.), zmiana terminu uiszczania opłaty 

obowiązywać będzie od 1 sierpnia 2013 roku.

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się na następujący nr rachunku bankowego: 

GBW Konin/BS Witkowo 68 8538 0002 0000 0677 2000 0140, zmiana 

nr rachunku bankowego obowiązywać będzie od 1 sierpnia 2013 roku.

Jednocześnie informuję, że na terenie Gminy Witkowo funkcjonuje Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy oczyszczalni ścieków 

w Małachowie Wierzbiczany. Do tego punktu można bezpłatnie dostarczać następujące 

rodzaje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe, odpady 

komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone, przeterminowane lub niewykorzystane leki 

i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów, zużyte 

opony.

Punkt jest czynny w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w każdą pierwszą 

sobotę miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00.

Wszelkie informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

i Miasta Witkowo udzielane są w tut. Urzędzie pod nr tel. (61) 477 81 94.

ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

� stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób selektywny: 7,00 zł od osoby na 1 miesiąc,

� stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób nieselektywny: 11,00 zł od osoby na 1 miesiąc.

Zmiana stawek obowiązywać będzie od 1 sierpnia 2013 roku.

Wobec powyższego właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia korekty deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Korektę deklaracji należy złożyć 

w terminie do 31 lipca 2013 roku. Formularz deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest w tut. Urzędzie oraz na stronach 

internetowych Urzędu.

W razie niezłożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz 

określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc 

pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze.

ZMIANA TERMINU UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się bez wezwania raz w miesiącu, w terminie do 

15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, którego opłata dotyczy (opłata za 

SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. 

poz. 391 ze zm.) zobowiązuje gminy do osiągnięcia określonych poziomów 

recyklingu i odzysku odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania.

W związku z powyższym w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy i Miasta Witkowo, selektywne zbieranie odpadów bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości obejmować będzie następujące rodzaje odpadów:

Odpady opakowaniowe po żywności 

i inne przeznaczone do selektywnego 

zbierania, które uległy silnemu zabrudzeniu 

należy umyć przed złożeniem do pojemnika 

lub worka. Odpady opakowaniowe zajmujące 

dużą pojemność, np. butelki z tworzyw 

sztucznych, należy zgnieść przed wrzuceniem 

ich do pojemnika lub worka. Worki 

z odpadami zbieranymi selektywnie, przed 

przekazaniem firmie odbierającej te odpady 

należy zawiązać.

Dodatkowo w przypadku zabudowy 

wielorodzinnej zbierane będą do pojemników 

koloru brązowego odpady komunalne 

ulegające biodegradacji. Do tych pojemników 

można wrzucać: odpady spożywcze 

i kuchenne z gospodarstw domowych, resztki 

pożywienia oraz inne odpady, które ulegają 

biodegradacji.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej, 

odpady ulegające biodegradacji i odpady 

zielone z ogrodów, trawników (usunięte 

chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew 

i krzewów, odpady kuchenne) mogą być 

zbierane i  gromadzone na terenie 

n i e r u c h o m o ś c i  w  p r z y d o m o w y c h  

kompostowniach, a następnie wykorzystane 

na własne potrzeby do nawożenia upraw.

(P.J.)

Więcej informacji znajdą Państwo na www.witkowo.pl/gospodarowanie-odpadami

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby uzyskać więcej informacji

Wszystkie pozostałe odpady, które nie są zbierane selektywnie należy 

gromadzić do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych 

selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów ulegających 

biodegradacji) dla zabudowy wielorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo 

w okresie od 1 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r. uzgodnione są bezpośrednio 

z zarządcami budynków, zgodnie z następującymi częstotliwościami:

a) zmieszane odpady komunalne: 

� miasto: przynajmniej dwa razy w tygodniu,

� wieś: przynajmniej raz w tygodniu,

b) papier, tworzywa sztuczne i szkło - przynajmniej dwa razy w miesiącu,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji: 

� okres jesienno - zimowy: przynajmniej raz w tygodniu, 

� okres wiosenno - letni: przynajmniej dwa razy w tygodniu.
(P.J.)

Harmonogram Wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych i szkła) dla zabudowy jednorodzinnej 

na terenie Gminy i Miasta Witkowo w okresie od 1 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r.
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Wystawa o prezydencie RP
Lechu Kaczyńskim w Witkowie
W środę 5 czerwca br. w Sali Historii Witkowa odbyło się uroczyste otwarcie 

wystawy poświęconej śp. Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu. 

Wystawę pt. „Lech Kaczyński w służbie najjaśniejszej Rzeczypospolitej” przygoto-

wała Fundacja Tożsamość i Solidarność. Inicjatorami sprowadzenia jej do Witkowa 

byli Andrzej Kwapich - Radny Powiatu Gnieźnieńskiego i Łukasz Grabowski - 

Radny Rady Miejskiej w Witkowie.

Uroczystość rozpoczął Łukasz Grabowski, 

który powitał wszystkich zgromadzonych oraz 

zaproszonych gości m.in. Zbigniewa Dolatę 

Posła na Sejm RP, Krzysztofa Szkudlarka - 

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, 

Bogusława Mołodeckiego - Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Witkowie oraz ks. Stanisława 

Goca - Proboszcza Parafii Witkowo.

Otwarcie wystawy uświetnił swoim 

wystąpieniem prof. Stanisław Mikołajczak - 

Przewodniczący Akademickiego Klubu 

Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego 

w Poznaniu, który w niezwykle ciekawy 

sposób omówił politykę prowadzaną przez 

zmarłego prezydenta.

Zwiedzający mieli możliwość zapoznania 

się z dotąd niepublikowanymi fotografiami 

oraz wybranymi cytatami z wypowiedzi 

Prezydenta, ułożonymi według klucza 

tematycznego odpowiadającego jego 

politycznemu credo. Wystawa gościła w Sali 

Historii Witkowa przez trzy dni i cieszyła się 

dużym zainteresowaniem ze strony 

mieszkańców Gminy. 

(na)

Piknik Rodzinny w Mielżynie 

W czerwcu po raz szósty odbył się w Mielżynie Piknik Rodzinny. Wstęp na imprezę 

był wolny. Każdy, kto znalazł chwilę czasu mógł przyjść, odpocząć i skorzystać 

z bogatej oferty propozycji. A tych nie brakowało. 

Rada Rodziców jak zwykle zapewniła 

wiele darmowych atrakcji, np.: występ Anny 

Matlewskiej - finalistki You Can Dance, pokazy 

i doświadczenia Fizyki dla Smyka, rodzinne 

zabawy i konkursy, loteria fantowa, 

dmuchany zamek, bungee.

Nawet pogoda dopisała nam tego dnia, 

dlatego nikt się nie spieszył do domu. Wszyscy 

czekali na losowanie nagród, wśród których 

znalazły się: dwa rowery, odkurzacz, robot 

kuchenny, dwa grille ogrodowe, walizka 

podróżna, środki czystości.

Dziękujemy sponsorom, którzy jak 

co roku nas nie zawiedli: Radzie Rodziców ZS-

P w Mielżynie, p. Marii Żurawskiej, 

pp. Krystynie i Pawłowi Lisiakom, p. Emilii 

Kupaj, piekarni Glanc z Witkowa, firmie Auto- 

Szałek- Serwis z Gniezna, Zakładowi 

Gospodarki Komunalnej w Witkowie, 

pp. Dorocie i Pawłowi Kukulskim, pp. Annie 

i Romanowi Nowaczykom, Radzie Sołeckiej 

w Ruchocinie, Radzie Sołeckiej w Mielżynie, 

pp. Teresie i Radosławowi Słowińskim, 

hurtowni MAJA w Słupcy, hurtowni BARTEK 

z Wrześni, pp. Grażynie i Sławomirowi 

Grzybowskim, pp. Sylwii i Sławomirowi 

Bondalskim - firma LAKMA, salonowi 

fryzjerskiemu Loczek w Słupcy. 

Dziękujemy również elektrykowi- 

p. Stanisławowi Chmielowi, p. Pawłowi 

Grzechowiakowi za nagłośnienie oraz 

uczniom naszej szkoły, którzy uświetnili 

Piknik swoimi występami.

(na)

Strzelania do Tarczy Charytatywnej
Informacja ze strzelania do Tarczy Charytatywnej, której fundatorem był 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo odbytego w dniu 23 czerwca 2013 roku 

w ramach obchodów Dni Witkowa 2013.

W strzelaniu udział wzięło 18 braci 

k u r k o w y c h .  N a d  p r a w i d ł o w y m  

przeprowadzeniem zawodów czuwała komisja 

w składzie: Bogusław Mołodecki, Henryk 

Flieger, Roman Bąk. W wyniku tej akcji 

zebrano kwotę 500 zł, którą przeznaczono na 

dofinansowanie wypoczynku letniego dla 

Jasia Kaptura - ucznia klasy VI Szkoły 

Podstawowej dla Niesłyszących oraz 

zawodnika Uczniowskiego Międzyszkolnego 

Klubu Sportowego Niesłyszących w Poznaniu. 

Jaś jest reprezentantem Polski w pływaniu, 

godnie reprezentuje Klub oraz Gminę i Miasto 

Witkowo w krajowych i zagranicznych 

zawodach sportowych.
 (B.M.)
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W tym roku uczestnikami spotkania byli 

członkowie Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Emerytów koło Witkowo. 

A spartakiada była częścią spotkania z okazji 

„Powitania lata”, które zorganizował 

Związek. 

Organizatorami spartakiady byli: 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 

w Gnieźnie i Klub Pracy OHP w Witkowie.

Celem imprezy była przede wszystkim 

popu la r yza c j a  imprez  spo r towo  -  

rekreacyjnych, a także integracja osób 

„sprawnych inaczej” w różnym stopniu 

niepełnosprawności oraz osób zdrowych.

W trakcie imprezy uczestnicy rywalizowali 

między sobą w następujących konkurencjach 

sportowo-rekreacyjnych:

Rzut ringo

KOBIETY: I m. - Stanisława Pośpiech, II m. - 

Stanisława Skweres, III m. - Maria Kozińska

MĘŻCZYŹNI: I m. - Jerzy Żmudziński, II m. - 

Roman Andrzejewski, III m. - Mieczysław Wilk

Rzut woreczkami do celu

KOBIETY: I m. - Stefania Kozińska, II m. - 

Melania Nowaczyk, III m. - Krystyna Bodnar

MĘŻCZYŹNI: I m. - Roman Andrzejewski, II m. 

- Jerzy Żmudziński, III m. Mieczysław Wilk

Podbijanie piłeczki tenisowej

KOBIETY: I m. - Gertruda Polak, II m. - 

Katarzyna Safaryn, III m. - Krystyna 

Jankowska

MĘŻCZYŹNI: I m. - Bronisław Lisiecki, II m. - 

Mieczysław Wilk, III m. - Roman Andrzejewski

Mini hokej I m. - Krystyna Kolasińska, II m. - 

Krystyna Bodnar, III m. - Krystyna Jankowska

U c z e s t n i c y  z m a g a ń  s p o r t o w o -

rekreacyjnych za zajęcie od I do III miejsca 

otrzymali pamiątkowe medale. Członkowie 

PZERiI otrzymali również słodki poczęstunek 

w ramach dofinansowania imprezy ze 

środków Urzędu Marsza łkowskiego 

w Poznaniu.

Uczestnicy imprezy byl i  bardzo 

zadowoleni z możliwości wzięcia udziału 

w spartakiadzie i sprawdzenia się podczas 

zmagań sportowo - rekreacyjnych.

(J.A)

Spartakiada sportowo-rekreacyjna
z okazji „Światowego Dnia Inwalidy”

W dniu 14.06.2013 r. w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie odbyła 

się Spartakiada sportowo-rekreacyjna z okazji „Światowego Dnia Inwalidy”. 

Impreza wpisała się już na stałe w kalendarz imprez organizowanych w gminie 

Witkowo.  

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuję

UWAGA: Możliwość odbioru środków 

w banku dla danego terminu kasowego 

tylko w jednym wyżej wyznaczonym 

dniu.

Informacja o numerach terminów 

kasowych pod bezpłatnym numerem infolinii 

800 575 960 lub 61 426 16 49 oraz 

w gablocie w Siedzibie PUP w Gnieźnie na 

parterze przy INFORMACJI oraz przy 

pokojach 105 i 109 (I piętro), a także we 

wszystkich siedzibach urzędów gmin naszego 

powiatu. 
www.pup-gniezno.pl

Terminy przelewów bankowych i wypłat w Bankach Spółdzielczych 

w miesiącu Lipiec  2013 r.

DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE DO BUDOWY 

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE 

GMINY I MIASTA WITKOWO W 2013 ROKU

Informuję, że w dniu 27 marca 2013 roku Rada Miejska w Witkowie 

podjęła uchwałę Nr XXIV/242/2013 w sprawie ustalenia zasad udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy i Miasta Witkowo 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 5 kwietnia 2013r. poz. 2645).

W związku z powyższym osoby fizyczne i prawne, wspólnoty mieszkaniowe, użytkownicy 

wieczyści oraz przedsiębiorcy na terenie Gminy i Miasta Witkowo, mogą ubiegać się 

o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które obejmuje częściowy 

zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dofinansowaniu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków podlegały będą inwestycje 

realizowane na terenie, na którym nie istnieje, nie jest projektowana lub nie jest planowana 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku, gdy nie ma możliwości technicznego 

podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a także, gdy 

podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Dofinansowaniu nie podlegają przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenach, 

na których istnieje możliwość techniczna przyłączenia nieruchomości do istniejącej lub 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, koszty zakupów pojedynczych elementów (urządzeń) 

składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków, koszty robocizny wykonane we własnym 

zakresie przez Wnioskodawcę oraz koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia.

Regulamin dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz druki 

wniosków dostępne są w tut. Urzędzie, pok. nr 15 oraz na stronie internetowej Urzędu 

www.witkowo.pl w zakładce Ochrona środowiska. Wnioski w powyższej sprawie wraz z tytułem 

prawnym do nieruchomości oraz pozostałymi wymaganymi załącznikami określonymi w w/w 

Regulaminie, należy składać do 31 października 2013 roku w tut. Urzędzie.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, 

pok. Nr 15, inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nr tel. (61) 477 81 94 w. 13.



§na terenie Parku Miejskiego im. Kurkowego 

Bractwa Strzeleckiego w Witkowie zał. 

w 1742 r.” przy ul. Wrzesińskiej wspólnie 

z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji 

w Witkowie zorganizowano Festyn 

Rodzinny dla mieszkańców Witkowa. 

Spotkanie to było również okazją do 

obchodów Gminnego Dnia Strażaka.

§uczestniczono w apelu historycznym 

z okazji świąt majowych oraz 150 rocznicy 

wybuchu powstania styczniowego, który 

odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Mielżynie.

§uczestniczyłem w posiedzeniu Konwentu 

dot. Porozumienia międzygminnego 

w sprawie powierzenia Miastu Gniezno 

przygotowania i wykonania zadania p.n.: 

„System unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych  d la  gmin  ob ję tych  

porozumieniem wraz z budową zakładu 

zagospodarowania odpadów w Lulkowie” 

oraz brałem udział w uroczystości 

podpisania umowy na realizację budowy 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

w Lulkowie pomiędzy URBIS Sp. z o.o. 

a Control Process S.A..

§w kwietniu 2013 r. w ramach Narodowego 

P r o g r a m u  P r o m o c j i  P o l s k a  

Przedsiębiorczość 2020 Gmina i Miasto 

Witkowo została nominowana do 

otrzymania Certyf ikatu „Rzetelny 

Samorząd” za efektywne pozyskanie 

i wykorzystanie środków unijnych na 

r ea l i z a c j ę  P ro j ek t  „Zw i ęk s zen i e  

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 - II etap.” 

Konkurs został ogłoszony w ramach III 

edycji Programu „Rzetelni.” 

§podczas IV Edycji o Promocyjne Godło Orła 

Białego, która odbyła się w zamku 

w Rydzynie, zostałem nagrodzony 

Statuetką „Orła wznoszącego się do lotu”. 

Nagroda przyznana została między innymi 

za: skuteczne i gospodarne kierowanie 

i zarządzanie gminą, co skutkuje jej 

wszechstronnym rozwojem. Rozbudowa, 

unowocześnianie między innymi bazy 

sportowej, kulturalnej, oświatowej, 

rekreacyjnej, dbałość o wizerunek gminy to 

konsekwentna realizacja strategii jej 

rozwoju. w tej edycji wyróżnionych zostało 

16 osób, które cieszą się prestiżem 

i autorytetem.

§z okazji „Dzień Dziecka” dla najmłodszych 

dzieci z naszej Gminy zorganizowano 

„Gminny Dnia Dziecka”, który odbył się na 

terenach zielonych przy Hali Widowiskowo-

Sportowej w Witkowie.

§wziąłem udział w spotkaniu integracyjnym 

O l i m p i a d y  W i o s e n n o  -  L e t n i e j  

zorganizowanym przez Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjno-Kulturalne „PROMYK” 

w Witkowie, które odbyło się w Cielimowie.

§wspólnie z Radnymi Rady Miejskiej, 

pracownikami Urzędu GiM uczestniczyliśmy 

w spotkaniu okolicznościowym z okazji 

„Dnia Samorządowca”, przygotowanym 

przez Przedszkole Miejskie „Bajka” przy 

ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie. 

§z okazji Dnia Bibliotekarza wspólnie 

z Zastępcą, Panią Sekretarz i Panią 

Skarbnik złożyl iśmy pracownikom 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Witkowo gratulacje i życzenia.

§uczestniczyłem w spotkaniu integracyjnym 

zorganizowanym przez Zespół Śpiewaczy 

„My Młodzi” w Witkowie.

§uczestniczyłem w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia 

„Światowid”, w posiedzeniach i Sesji 

Związku Gmin Powidzkiego Parku 

Krajobrazowego w Powidzu oraz w Walnym 

Zgromadzeniu Spółdzielni Kółek Rolniczych 

w Witkowie.

§mój zastępca p. Marian Gadziński 

uczestniczył w spotkaniu okolicznościowym 

z okazji „Powitanie Lata” członków 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów, które odbyło się w OW 

w Skorzęcinie.

§wziąłem udział w Festynie Rekreacyjno-

Sportowym w Sołectwie Jaworowo. 

§w dniach 22.06 - 24.06. br. Gminę Witkowo 

odwiedziła delegacja z zaprzyjaźnionej 

Gminy Lądek Zdrój. W skład delegacji 

wchodzili Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy 

Łukasz Waluś, Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Sosna, Przewodnicząca 

Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-

Dawidowicz oraz pracownik Wydziału 

Promocji Radosław Pasionek. 

§w s p ó l n i e  z  m o i m  Z a s t ę p c ą ,  

Przewodniczącym i Radnymi Rady Miejskiej 

w Witkowie uczestniczyliśmy w uroczystej 

promocji albumu „Witkowo miasto tradycji, 

młodości i rekreacji”. Album zawiera 

historię i wspomnienia oraz fotografie 

ukazujące różne obszary życia w Gminie 

Witkowo. autorami albumu są: Pan Marian 

Chwalebny, dawny mieszkaniec naszego 

miasta oraz Pan Konrad Kazimierz 

Czapliński, który czynnie zajmuje się 

fotografowaniem dziedzictwa Polski.

§wspólnie z radnymi rady miejskiej 

u c z e s t n i c z y ł e m  w  w y s t a w i e  n t .  

„Lech Kaczyński w Służbie Najjaśniejszej 

RP” zorganizowanej przez Radnego Rady 

Powiatu Andrzeja Kwapicha i Radnego Rady 

M i e j s k i e j  w  W i t k o w i e  Ł u k a s z a  

Grabowskiego.

§w s p ó l n i e  z e  s w o i m  z a s t ę p c ą  

uczestniczyliśmy we Mszy Dziękczynnej 

z okazji 25-tej rocznicy Święceń Kapłańskich 

 Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
od 27 kwietnia do 26 czerwca 2013 r.  Informację przedstawiono na XXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2013r.

P r o b o s z c z a  P r o b o s z c z a  P a r a f i i  

pw. Wszystkich Świętych w Mielżynie 

Ks. Krzysztofa Domagalskiego.

§brałem udział w uroczystych obchodach 

osiemnastej rocznicy powstania Ochronki 

im. Dzieciątka Jezus w Witkowie.

§uczestniczyłem w Konferencj i  pn. 

„Perspektywy rozwoju specjalnych stref 

ekonomicznych i ich wpływ na ożywienie 

gospodarcze miast średniej wielkości” 

zorganizowanej przez Posła na Sejm RP 

Zbigniewa Dolatę w Gnieźnie.

§brałem udział w seminarium pn. „Formy 

prowadzenia gospodarki komunalnej - 

szanse i zagrożenia”, które odbyło się 

w Poznaniu.

§uczestniczyłem w Rajdzie przeprawowym 

dla samochodów terenowych „Poland 

Trophy Dragon Winch Extreme” - edycja II, 

który odbył się w Skorzęcinie.

§z o r g a n i z o w a ł e m  s p o t k a n i e  

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.

Ze spraw dot. OW Skorzęcin:

§zawarłem 14 umów dzierżawy gruntu 

w związku ze zmianą dzierżawców.

§rozpoczęto obsługę wjazdu na teren 

Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Ze spraw dot. oświaty:

§przyznano pomoc materialną dla uczniów 

w formie stypendiów szkolnych za okres od 

I-VI 2013r. Pomoc otrzymało 292 uczniów 

na łączną kwotę 231.313,20 zł.

§zatwierdzono arkusze organizacyjne szkół 

i przedszkoli na rok szkolny 2013/2014.

Z zakresu obrotu nieruchomościami:

§zapoznano się i przekazano do realizacji 

wnioski zgłoszone na posiedzeniach 

poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

§w miesiącu maju odbył się przetarg pisemny 

nieograniczony na sprzedaż praw 

majątkowych do nakładów budowlanych 

w postaci pięciu domków letniskowych 
2o pow. użytkowej 25m  każdy, w zabudowie 

szeregowej, posadowionych na gruncie 

G m i n y  W i t k o w o  w  O ś r o d k u  

Wypoczynkowym w  Sko r zę c i n i e .  

Na przetarg wpłynęła 1 oferta. Nabywcami 

praw mają tkowych do  nak ładów 

budowlanych zostali Państwo Agnieszka 

i Piotr Musidlak, za łączną 255.050,00 zł.

§wydano 8 decyzji zatwierdzających podziały 

nieruchomości położonych na terenie gminy 

i miasta Witkowo.

§w y d a n o  2  d e c y z j e  d o t y c z ą c e  

przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego we własność nieruchomości 

położonych w Witkowie.

§wydz ierżawiono  na  okres  3  la t  

nieruchomość stanowiącą część działki 

o pow. 0,1450 ha, zabudowanej obiektami 

letniskowymi w OW w Skorzęcinie, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy. 

Z zakresu ochrony środowiska:

§trwają prace związane z wprowadzeniem 

nowego sys temu gospodarowania 

odpadami komunalnymi powstającymi 

w gospodars twach domowych na 

nieruchomościach zamieszkałych na terenie 

gminy Witkowo. Obowiązek ten wynika ze 

zmiany ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach.

§wydano 10 opinii w sprawie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Witkowo.

§wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Gnieźnie rozpoczęto realizację zadania 

polegającego na finansowaniu realizacji 

przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja wyrobów 

zawierających azbest na terenie Powiatu 

Gnieźnieńskiego”. Do tut. Urzędu wpłynęło 

11 wniosków o sfinansowanie demontażu 

i unieszkodliwienia płyt eternitowych.

§rozpoczęto realizację zadania polegającego 

n a  d o f i n a n s o w a n i u  d o  b u d o w y  

przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy i Miasta Witkowo. Do tut. 

Urzędu wpłynęło 10 wniosków na 

dofinansowanie do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków.

§w związku z realizacją „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Witkowo” zawarto 

Porozumienie z Miastem Gniezno 

w zakresie przyjmowania i zapewnienia 

opieki bezdomnym psom z terenu gminy 

Witkowo w Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt w Gnieźnie. Ponadto ogłoszono 2 

otwarte konkursy ofert na realizację 

zadania publicznego w 2013 roku 

w zakresie ochrony i opieki zwierząt 

bezdomnych. Na ogłoszony konkurs nie 

wpłynęły żadne oferty.

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych:

§wspólnie z pracownikami M-G OPS 

przygotowano listę 40 uczestników kolonii 

profilaktycznej, która w tym roku odbędzie 

się w ramach wspólnej wymiany z Gminą 

Lądek Zdrój. Kolonie odbędą się w jednym 

turnusie, w terminie od 29 lipca do 8 

sierpnia br. 

§dofinansowano IV Strażacko-Rodzinny Rajd 

Rowerowy - Mielżyn 2013. 

cd. str. 11
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§wykonano parking zapasowy o pow.ca 
22250m  w Skorzęcinie. 

§na potrzeby wykonania dodatkowego 

wyjazdu z terenu OW Skorzęcin wykonano 

prace budowlano-montażowe. Wykonawcą 

z a d a n i a  b y ł o  K O N I Ń S K I E  

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE S.A..

§zamontowano system szlabanów na terenie 

Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. 

Wykonawcą był Pan WIESŁAW GÓRSKI 

Firma „PROPARK” z Będzina Dodatkowo 

wykonano okablowanie na potrzeby 

systemu. Wykonawcą był Pan Romuald 

Śmigielski z Gniezna.

§zamontowano dwie lampy w Gaju, 

wykonawcą był Pan Robert Antczak 

z Kotuni.

§pr zebudowano s ieć  wodoc iągową 

w Mąkownicy. W ramach zadania wykonano 

sieć o długości 165 mb z rur PE 100 Ø 90 

mm wraz z włączeniem do istniejącego 

rurociągu oraz studni wodociągowej. 

Wykonawcą był Zakład Usługowy 

Budownictwa Wiejskiego T. Wawrzyniak 

z Tuliszkowa.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na:

§n a  p r z e b u d o w ę  c h o d n i k ó w  

w miejscowościach: Mielżyn, Królewiec, 

Jaworowo, Chłądowo, OW Skorzęcin - 

Al. Księżycowa, Witkowo przy ul. Jana 

Pawła II, Żwirki i Wigury (miejsca 

postojowe), na stadionie miejskim. Otwarcie 

ofert miało miejsce dnia 24.06.2013r.

§na przebudowę linii kablowych nN 0,4kV 

i SN 15kV oraz stacji transformatorowej, 

kolidujących z projektowanym Miejsko - 

Gminnym Centrum Kultury w Witkowie. 

Otwarcie ofert odbyło się 26.06.2013r.

§na wykonanie nakładek bitumicznych na 

drogach gminnych: Witkowo - Kamionka; 

Odrowąż - Gorzykowo; Kołaczkowo - 

Wierzchowiska; Sokołowo - Gaj; Ostrowite - 

Jerzykowo. Otwarcie ofert nastąpi 

28.06.2013r.

§na wykonanie kotłowni gazowej na 

potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Mielżynie. W ramach zadania należy 

przystosować istniejącą kotłownię olejową 

do odbioru paliwa gazowego. Otwarcie ofert 

nastąpi 03.07.2013r.

§na wykonanie remontu pomieszczeń 

świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej 

nr 3 w Witkowie. W ramach zadania 

zostanie wyremontowanych 9 pomieszczeń 

świetlicy szkolnej. Otwarcie ofert nastąpi 

dnia 05.07.2013r.
 

Podpisano umowę:

§na dostawę kostki brukowej. Dostawcą jest 

spółka KAMAL Sp. z o.o. z Bydgoszczy 

W ramach zadania Zamawiający zakupi ok. 
22.500 m  kostki brukowej.

Trwają prace :

§przy opracowaniu studium uwarunkowań 

i k i e r u n k ó w  z a g o s p o d a r o w a n i a  

p r zes t r zennego  Gminy  Wi tkowo ,  

obejmujące obszar całej gminy - 18.440 ha. 

Wykonawcą jest URBANIKA Iwona 

S ta chowska  z  Poznan ia .  Te rm in  

zakończenia prac to 16.12.2013 r.

§trwają prace w ramach realizacji inwestycji 

pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej 

z przykanalikami w Witkowie przy 

ul. Chrobrego. W ramach zadania zostanie 

wykonana  kana l i zac ja  san i ta rna  

z przykanalikami z rur PCV Ø 200 mm 

o łącznej długości 351 mb uzbrojona 

w studnie kanalizacyjne. Wykonawcą jest 

spółka Roboty Ziemne i Instalacyjne 

Jakubowski Spółka Jawna, z siedzibą 

w Drzewcach.

§trwają prace przy ścinaniu poboczy w ciągu 

dróg gminnych: Malenin - Karsewo; 

Witkowo-Kołaczkowo; Wierzchowiska - 

Ćwierdzin; Ćwierdzin - Miaty; Ćwierdzin - 

Gaj; Gaj - Bieślin. Wykonawcą jest 

przedsiębiorstwo „Krzysztof Łuczak - 

LuKpoL Krzysztof Łuczak” z Uniejowa.

Rozstrzygnięto przetarg 

nieograniczony na:

§na wywóz odpadów komunalnych z terenu 

Gminy i Miasta Witkowo. Wykonawcą 

zadania jest „ALKOM” Firma Handlowo-

Usługowa z Poznania, za kwotę: 

1.296.000,00 zł brutto. Umowa została 

zawarta na okres 12 miesięcy.

Ponadto wykonano następujące prace:

§wykonano przyłącze energetyczne do 

wiatraka w Kamionce. Wykonawcą był Pan 

Stanisław Chmiel.

§opracowano dokumentację projektowo-

k o s z t o r y s o w ą  n a  w y k o n a n i e  

zagospodarowania terenu przy wiatraku 

w Kamionce. Wykonawcą był Pan Hubert 

Rybkowski z Koła.

§wykonano rekultywację plaży na terenie 

OW Skorzęcin. Wykonawcą był Pan Jan 

Krzewiński z Dębiny.

§zlecono wykoszenie poboczy dróg 

gminnych. Wykonawcą jest Spółdzielnia 

Kółek Rolniczych z Witkowa.

§wykonano dokumentację kosztorysową na 

potrzeby remontu pomieszczeń świetlicy 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie. 

Wykonawcą było przedsiębiorstwo „WOD-

MAX” ze Słupcy.

§zlecono kompleksowe czyszczenie boisk 

sportowych na terenie Gminy i Miasta 

Witkowo. Wykonawcą jest Pan Tomasz 

Redzik, Firma P.E. EL-TOM z Dębnicy.

Krzysztof  Szkudlarek

§rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na 

organizację półkolonii dla dzieci z terenu 

Gminy i Miasta Witkowo. W tym roku 

o r g a n i z a t o r a m i  p ó ł k o l o n i i  s ą :  

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 

z G n i e z n a  o r a z  W i e l k o p o l s k i e  

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

„Razem” z Marysina, wspólnie z Ośrodkiem 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

§dofinansowano wyjazd 40 uczniów ze 

Świetlicy Środowiskowej w Witkowie do 

Gospodar s twa  Agro tu r y s ty cznego  

w Maleninie.

§dofinansowano wyjazd dzieci ze Świetlicy 

Środowiskowej w Witkowie na plener 

plastyczny zorganizowany przez Zakład 

Poprawczy w Witkowie. Plener odbył się na 

terenie OW w Skorzęcinie.

§dofinansowano spektakl teatralno-

prof i laktyczny dla uczniów szkół  

podstawowych pt. „Święta Wojna” 

zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną 

Miasta i Gminy oraz spektakl teatralno - 

profilaktyczny pt. „Nad Przepaścią” 

zorganizowany przez Gimnazjum im. 

Adama Borysa w Witkowie. 

Z imprez kulturalno - sportowo - 

rekreacyjnych:

§zorganizowano spotkanie patriotyczne pod 

Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 

z okazji 222 rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji odprawiona 

została Msza św. Część artystyczną wykonali 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 

w Witkowie oraz Zespół Śpiewaczy 

„My Młodzi”. Uroczystości towarzyszyła 

między innymi wystawa okolicznościowa 

pod hasłem „ Obok Orła znak Pogoni, Poszli 

Nasi w Bój Bez Broni”.

§w dniach 22-23 czerwca br. odbyły się 

„Dni Witkowa”. Zorganizowano między 

i n n y m i :  K o n c e r t  L a u r e a t ó w  X V  

Międzypowiatowego Przeglądu Piosenki 

Strażackiej, Gminny Przegląd Twórczości 

Dzieci i Młodzieży, pokaz sprawnościowy 

Jednostki OSP z Witkowa, wystawę i pokaz 

Klubu Modelarskiego „Sokół”, zawody 

strzeleckie organizowane przez LOK 

Witkowo i „Kurkowe Bractwo Strzeleckie” 

w Witkowie, pokaz łuczniczy w wykonaniu 

Wielkopolskiej Grupy Łuczniczej „WELES”, 

występ zespołów muzycznych „Big-Bend”, 

„De-Facto” oraz „Witkowskiej Kapeli 

Odjazdowej, zespołu „BELFAST” i „BAYER 

F U L L ” ,  p o k a z  s z t u c z n y c h  o g n i .  

Przygotowano również wiele innych 

różnych atrakcji dla dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych. Obchodom Dni Witkowa 

towarzyszyła również cała gama imprez 

towarzyszących, z których każdy mógł 

wybrać coś dla siebie. W tym miejscu pragnę 

cd. ze str. 10

jeszcze raz podziękować wszystkim 

osobom, które pomogły zorganizować 

tegoroczne obchody Dni Witkowa.

§dofinansowano m.in.: Finał Gminny oraz 

Finał Powiatowy Piłki Nożnej na Sztucznej 

Trawie Wielkopolskiego Turnieju ORLIK 

2013; organizację IV Edycji Witkowskiej Ligi 

Piłki nożnej na Sztucznej Trawie, której 

zakończenie odbyło się w dniu 21 czerwca 

br.; Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej na 

Sztucznej Trawie klas IV i VI Szkół 

Podstawowych; 

§zorgan i zowano  i  do f inansowano  

Mis t r zos twa Gminy w „Rzucance  

Siatkarskiej klas IV Szkół Podstawowych, 

Czwórboju LA oraz w Piłce Koszykowej 

Dziewcząt i Chłopców”.

§dofinansowano wyjazd uczniów z Mielżyna 

i OSP z Witkowa na XVII Regionalną 

Spartakiadę UKS-MDP do Trzemeszna.

§W ramach współpracy samorządu gminnego 

z  o rgan i za c jami  pozar ządowymi  

działającymi na terenie gminy i miasta 

dofinansowano między innymi:

§dofinansowano wyjazdy uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów na zawody 

sportowe do Gniezna, Trzemeszna 

i Poznania.

§wyjazd Witkowskiego Stowarzyszenia 

„Tęcza” na XXV Jasnogórskie Spotkania 

„AA” w Częstochowie.

§wyjazd członków Stowarzyszenia Centrum 

Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Promyk” na 

spotkanie integracyjne do Cielimowa.

§dofinansowano organizację I Otwartych 

Z a w o d ó w  S t r z e l e c k i c h  w  B r o n i  

Pneumatycznej dla Młodzieży Szkół 

P o d s t a w o w y c h ,  G i m n a z j a l n y c h  

i Ponadgimnazjalnych „O Tarczę Rycerza 

Wita”.

Z zakresu inwestycji:

Zakończono:

§budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

z przykanalikami i przepompowniami 

w Skorzęcinie Nadleśnictwo i w Witkowie 

przy ul. Osiedlowej. Wykonawcą było 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - 

Budowlanych Jakub Wawrzyniak. 

§modernizację domków letniskowych 

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. 

Wykonawcą była: Firma Budowlana 

„BARTEZ” Rafał Mintus. W ramach zadania 

wyremontowano 5 domków letniskowych. 

§budowę sieci wodociągowej w Królewcu, 

Maleninie i w Wiekowie. Wykonawcą było 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Budowlanych Jakub Wawrzyniak, 

§wykonano remont cząstkowy dróg na 

drogach gminnych na łącznej powierzchni 
2ok. 450 m . Wykonawcą był Pan Ryszard 

Sobczak, właściciel Zakładu Robót 

Drogowych z Wrześni. 
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Obrady, otworzył przewodniczący komisji 

- Ireneusz Kwapich, po czym Marek Biadasz- 

prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych 

przedstawił informację o przygotowaniach do 

kampanii żniwnej. Podczas swojego 

wystąpienia zapewnił sołtysów, że SKR jest 

b a r d z o  d o b r z e  p r z y g o t o w a n y  d o  

tegorocznych żniw, gdyż wszystkie maszyny 

zostały wyremontowane i spełniają wszelkie 

wymagan ia .  Pr zypomnia ł  również ,  

iż w trakcie żniw praktycznie przez cały dzień 

p r a c owa ć  b ęd z i e  wa r s z t a t ,  g d z i e  

rozwiązywane będą wszelkie problemy 

z maszynami. W odniesieniu do cen 

poinformował, że wzrosną one o poziom 

inflacji. 

Następnie głos zabrał burmistrz - 

Krzysztof Szkudlarek, który na początku 

omówił temat funduszu sołeckiego w 2013 r. 

Wyraził swoje zadowolenie z faktu, 

iż poszczególne sołectwa tak dobrze 

gospodarują wydzielonymi dla nich 

budżetami i potrafią wykorzystywać te 

pieniądze na realizację najpilniejszych 

potrzeb wsi. Burmistrz przypomniał również, 

że samorząd w ostatnich latach poniósł bardzo 

duże koszty na budowę świetlic wiejskich 

w sołectwach, w związku z czym priorytetem 

f undu s zy  na  ko l e j ny  r ok  będz i e  

zabezpieczenie środków na poprawianie 

estetyki miejscowości. Akcentując ten fakt 

uczul i ł  soł tysów na to,  iż właśnie 

zagospodarowanie terenu, poprawianie 

wyglądu wsi winno być głównym celem 

wykorzystywania środków wydzielonych dla 

sołectw. Burmistrz poinformował również, że 

w kolejnym roku fundusz sołecki zostanie 

powiększony i wyniesie 291 tys. zł., podczas 

gdy w tym roku wynosi on 256 tys. zł.

Drugą część swojego wystąpienia, 

burmistrz poświęcił na dyskusję dotyczącą 

organizacji Dożynek Gminnych, które odbędą 

się 25 sierpnia. Poinformował zebranych 

o pomysłach dotyczących kształtu korowodu 

dożynkowego i przewidzianych na ten dzień 

atrakcji. Następnie zaprosił sołtysów do  

pomocy w organizacji wystawy maszyn 

rolniczych i płodów rolnych, a także 

przypomniał zasady konkursu wieńcy 

żniwnych. Dyskutowano również nad składem 

tegorocznej komisji konkursowej i nagrodami 

dla wszystkich uczestników. Burmistrz 

poruszał też kwestie kształtu części 

artystycznej, atrakcji towarzyszących 

i sportowych oraz poinformował, że gwiazdą 

wieczoru tegorocznych dożynek będzie zespół 

„Voyager”. Zebrani poruszyli także temat 

wyboru  s t a ro s t ów  św ię ta  p l onów,  

przedstawiając swoich kandydatów. 

Po przeprowadzeniu niezbędnych rozmów 

okaże się kto dostąpi zaszczytu pełnienia tych 

funkcji. 

Na zakończenie obrad Kierownik Zakładu 

Gospodarki Komunalnej przedstawił  

zebranym nowe zasady gospodarowania 

odpadami. Odpowiadał na liczne pytania 

s o ł t y s ó w  o r a z  p o i n f o r m o w a ł  

o harmonogramie wywozu nieczystości 

i terminie dostarczenia pojemników na 

odpady, a burmistrz wytłumaczył sposób 

dokonywania comiesięcznych płatności 

z tytułu wywozu nieczystości.
(W.D.)

Posiedzenie Komisji Rolnictwa
W piątek, 5 lipca br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się 

posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku 

Publicznego, na które oprócz radnych przybyli sołtysi oraz działacze kółek 

rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Podczas posiedzenia 

obradowano na temat przygotowań do tegorocznej kampanii żniwnej, 

organizacji Dożynek Gminnych oraz nowego systemu gospodarowania odpadami 

„DZIEŃ DZIECKA” W MĄKOWNICY
13 czerwca br. Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Mąkownica, Stowarzyszenie 

Młodych Wielkopolan w Gnieźnie i Klub Pracy OHP w Witkowie zorganizowali 

w Mąkownicy na placu przy Świetlicy Wiejskiej imprezę z okazji „Dnia Dziecka”.

Organizatorzy przygotowali dla dzieci 

sporo atrakcji, a wśród nich konkurencje 

sportowo - rekreacyjno tj. taniec z balonami 

i marynarkami, hula - hop, rzut woreczkami 

do kosza, ringo, mini hokej i przeciąganie liny. 

Odbyły się również dwa mecze: piłki nożnej 

i siatkówki.

Dzieci rywalizowały między sobą 

wygrywając nagrody rzeczowe i słodycze 

przygotowane przez organizatorów. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali kiełbaski, wafelki 

i soczki. 

Dużą niespodzianką dla dzieci były 

przejażdżki bryczką, a także malowanie 

twarzy. 

Spotkanie prowadziły: Arleta Bekas, 

Joanna Adamczewska, Ilona Musidlak, 

Wiesława Papiewska, a także młodzież 

z witkowskiego gimnazjum.

Składamy serdeczne podziękowania 

wszystkim, którzy dołożyli choćby małą 

cegiełkę, aby zorganizować i uroczyście 

świętować „Dzień Dziecka”: p. Janinie 

Wędzikowskiej za zasponsorowanie piłek, 

upominków i słodyczy, p. Adamowi 

Kowalskiemu, p. Telesforowi Gościniakowi 

i SMW za słodycze i nagrody, p. Zenonowi 

Nowickiemu za przewozy bryczką,  

p. Józefowi Grobelnemu za sędziowanie 

meczu, Paniom prowadzącym i młodzieży 

gimnazjalnej, Paniom, które upiekły ciasta 

i chleb, przygotowały poczęstunek i pomagały  

w kuchni, Panom, którzy uporządkowali 

i przygotowali plac wokół Świetlicy.

Impreza została dofinansowana ze 

środków Funduszu Sołeckiego i środków 

własnych sołectwa Mąkownica.

(J.A.)
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Czy można rozmawiać w przedszkolu 

o Unii Europejskiej? W myśl zasady, 

że przechodzimy od tego, co najbliższe 

dziecku do tego, co dalekie, o krajach Europy 

i Unii możemy zacząć mówić dopiero wtedy, 

kiedy dziecko pozna przedszkole, ma 

ugruntowane poczucie bezpieczeństwa, pozna 

najbliższą okolicę, kiedy poczuje się 

bezpiecznie i pewnie w swoim środowisku. 

Dlatego też edukację europejską należy 

rozpocząć już od przedszkola. Wychodząc 

naprzeciw tej potrzebie, aktualnym 

tendencjom edukacyjnym, a także naprzeciw 

oczekiwaniom dzieci przedszkolnych 

wykazujących się naturalną ciekawością 

świata, dociekliwością i wrażliwością zostało 

podjęte przedsięwzięcie polegające na 

eksponowaniu w pracy z dziećmi treści 

z w i ą z a n y c h  z  U n i ą  E u r o p e j s k ą .  

Postanowil iśmy rozszerzyć edukację 

europejską w Przedszkolu Miejskim „Bajka” 

przy ulicy Powstańców Wielkopolskich i stąd 

wziął się pomysł na zorganizowanie 

w przedszkolu tygodnia pod hasłem „Podróż 

do Hiszpanii”.

W przedszkolu pojawiły się dekoracje 

i wystawki nawiązujące do tematu. 

Pr zewodnikami całe j  podróży były 

nauczycielki: Sylwia Nowicka i Justyna 

Gromadzińska. W pierwszym dniu, już od rana 

panie nauczycielki w strojach hiszpańskich do 

flamenco witały dzieci słowami „Buenos dias”, 

co w języku hiszpańskim oznacza „dzień 

dobry” i malowały na twarzach dzieci flagę 

Hiszpanii. Po śniadaniu wszystkie dzieci 

zebrały się na jednej sali, gdzie nauczycielki 

przedstawiły im prezentację multimedialną 

i zapoznały z podstawowymi informacjami 

o Hiszpanii. Dzieci dowiedziały się, gdzie na 

mapie Europy leży Hiszpania, jak wygląda 

flaga tego kraju, jakie są jego symbole i wiele 

innych informacji. Podczas spotkania 

poznawały także hiszpańskie słowa. W tym 

dniu pojawił się także specjalny gość - 

p. Michał Bocheński, który opowiedział 

dzieciom o flamenco i przepięknie zagrał na 

gitarze. Następnego dnia wszystkie dzieci

z przedszkola wykonywały flagę Hiszpanii 

- każda grupa odrębną techniką plastyczną. 

Wykonane przez dzieci prace zostały 

wywieszone na korytarzu. Trzeciego dnia 

p r zed szko lak i  poznawa ły  ku chn i ę  

hiszpańską. Młodsze dzieci wykonywały soki 

pomarańczowe i sałatki pomarańczowe. 

A starsze przygotowały: gasspacho, tapas, 

d e s e r y  z  p o m a r a ń c z a m i  i  t o r t y  

pomarańczowe. Pojawiły się również 

wykonane przez panie tortille i galaretki 

w kolorach flagi. To był dzień pełen atrakcji 

i n i e s p o d z i a n e k .  P o  w s p ó l n y m  

przygotowywaniu hiszpańskich potraw na 

korytarzu pojawił się pięknie przystrojony 

stół, na którym umieszczone zostały wszystkie 

przysmaki. Rodzice odbierając dzieci 

z przedszkola w towarzystwie przebranych 

w hiszpańskie stroje nauczycielek mogli 

spróbować potraw kuchni hiszpańskiej. 

Tego dnia mieliśmy gości, którzy przybyli 

skosztować pyszności przygotowane przez 

dzieci i panie. Odwiedzili nas m.in.: burmistrz 

p.Krzysztof Szkudlarek, jego zastępca 

p. Marian Gadziński, sekretarz p. Elżbieta 

Kiełpińska, Dyrektor Gimnazjum im. Adama 

Borysa p. Marian Łukowski oraz dyrektor 

Biblioteki Publicznej p. Wiesława Gąsiorowska 

wraz z paniami bibliotekarkami. Degustacja 

potraw hiszpańskich przebiegała w miłej 

atmosferze, a na twarzach rodziców i dzieci 

promieniał uśmiech. Kolejny dzień poświęcony 

był symbolom Hiszpanii, a konkretnie 

jednemu. Wszystkie dzieci wykorzystując 

różne techniki wykonywały wachlarze, które 

zostały wykorzystane na balu. Ostatniego 

dnia naszej podróży odbył się wielki 

 „Hiszpania, Ole !!!” 
1 maja 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Tematy związane 

z integracją europejską pojawiają się na wszystkich szczeblach edukacji. 

Niewątpliwie przedszkole jako pierwszy stopień edukacji ma trudne zadanie 

w tym zakresie. Przedszkolak to przecież mały człowiek, dla którego 

najważniejsi są rodzice, dziadkowie, z czasem koledzy i koleżanki z przedszkola. 

hiszpański bal. Jednak zanim zaczęły się tańce 

obejrzeliśmy pokazy artystyczne: taniec passo 

doble przygotowany przez grupę Przyjaciół 

Bolka i Lolka  i taniec Asereje przygotowany 

przez grupę Przyjaciół Smoka Wawelskiego 

oraz usłyszeliśmy piosenkę Majki Jeżowskiej 

„Margarita” w wykonaniu Laury Ziemby. 

Tego dnia także panie nauczycielki sprawdziły 

czego nauczyl iśmy się o Hiszpani i  

i przeprowadziły quiz. Wiedza dzieci była 

zaskakująca, więc można było przejść do 

zabawy tanecznej. Wspólnie bawiliśmy się 

przy utworach Natalii Oreiro i Enrique 

Iglesiasa. Nie zabrakło także „Macareny”, „La 

cucaracha”, „Guantanamera” czy utworu 

„Marina, marina”. Zabawa i stroje dzieci były 

wspaniałe. Największą atrakcją tego dnia dla 

dzieci była „La tomatina”, czyli hiszpańska 

bitwa na pomidory. Gong był sygnałem 

rozpoczęcia i zakończenia bitwy. Dzieci 

rzucały się pomidorami wykonanymi 

z czerwonej krepy. Zasada była prosta: każdy 

rzucał każdego ! 

„Podróż do Hiszpanii” była wspaniała 

przygodą; z pewnością wspomnienia na długo 

pozostaną w naszej pamięci. Pozostaje 

pytanie: dokąd wybierzemy się za rok ?

(S.N., J.G.)

KOLEJNE SPOTKANIE POKOLEŃ
Spotkania przedszkolaków z Zespołem Śpiewaczym „My Młodzi” 

stały się już coroczną tradycją w Przedszkolu Miejskim „Bajka” 

przy ul. Powstańców Wielkopolskich. W kwietniu odbyło się już 

IV SPOTKANIE POKOLEŃ, tym razem pod hasłem „Spotkanie z Wiosną”. 

Gospodarzem spotkania była grupa 

„Smer fów” ,  k tó ra  zaprezen towa ła  

przedstawienie pod takim właśnie tytułem. Po 

przedszkolakach przyszła kolej na nieco 

starszych artystów - zespół „My Młodzi” 

brawurowo zaśpiewał piosenki również 

związane z wiosną. Na spotkaniu obecne były 

wszystkie przedszkolaki, które zachwyciły się 

występami, szczególnie, gdy pani dyrygentka 

Katarzyna Wieczorek z wielką umiejętnością 

i wdziękiem zaangażowała do śpiewania 

jednej z piosenek wszystkich obecnych. Nasze 

SPOTKANIE POKOLEŃ po raz kolejny 

zaszczycił swoją obecnością pan burmistrz 

Krzysztof Szkudlarek. Dzięki zaangażowaniu 

rodziców z grupy „Smerfów” mogliśmy na 

zakończenie spotkania zaprosić naszych gości 

na pyszne ciasto.
(M.L.)
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Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Godziny otwarcia Urzędu: 

poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

e-mail: ugim@witkowo.pl, witkowo@witkowo.pl, 

WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl

Telefony
Centrala - Biuro Informacji: tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855 

e-mail: info@witkowo.pl

Sekretariat: tel. 61 4778 194 (w. 38) e-mail: sekretariat@witkowo.pl

Sekretarz: tel. 61 4778 194 (w. 21) e-mail: sekretarz@witkowo.pl 

Skarbnik: tel. 61 4778 194 (w. 17) e-mail: skarbnik@witkowo.pl

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic 

i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24) 

e-mail: infrastruktura@witkowo.pl
Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne 

i drogowe: tel. 61 4778 194 (w. 24) e-mail: przetargi@witkowo.pl

Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13)

e-mail: gospodarka@witkowo.pl

Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13)

e-mail: srodowisko@.witkowo.pl

Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35) 

e-mail: usc@witkowo.pl

Ewidencja ludności tel. 61 4778 194 (w. 33) e-mail: elud@witkowo.pl

Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe 

tel. 61 4778 194 (w. 32)

Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 4778 194 (w. 32)

e-mail: kadryugim@witkowo.pl

Biuro Rady Miejskiej tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: rada@witkowo.pl

Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23) 

Promocja tel. 61 4778 194 (w. 31) e-mail: promocja@witkowo.pl

Oświata tel 61 4778 194 (w. 18) e-mail: oswiata@witkowo.pl

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18)

e-mail: obronacywilna@witkowo.pl

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa tel. 61 4778 194 

(w. 25) e-mail: podatki@witkowo.pl

Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, 

wystawianie faktur VAT, sporządzanie listy płac, prowadzenie 

spraw ZUS, prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego 

tel. 61 4778 194 (w. 14) e-mail: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl

Księgowość tel. 61 4778 194 (w. 15) e-mail: ksiegowosc@witkowo.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 61 4778 491

e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl 

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197 

e-mail: biuro@zgk-witkowo.pl   www: www.zgk-witkowo.pl

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji tel. 61 4779 277 

e-mail: oksir@skorzecin.net.pl   www: www.skorzecin.net.pl

Biblioteka Publiczna Witkowo tel. 61 4778 162

e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl   www: www.biblioteka-witkowo.com.pl

Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28) 

e-mail: krzysztof.tamiola@wodr.poznan.pl

Policja tel. 61 4260 360, 61 4260 361, 61 4260 362

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Energetyczne 991

Europejski Numer Alarmowy 112

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

  działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 

informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta

przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 8 lipca 2013r.

WYWIESZONY  ZOSTAŁ WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI , POŁOŻONYCH W WITKOWIE, 

PRZEZNACZONYCH  NA WYNAJEM I DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODE BEZPRZETARGOWEJ. 

HDK WITKOWO
Zaprasza na akcje poboru krwi, które odbędą się w 2013 roku:

14.09.2013r., 07.12.2013r. od godz.8:30 

w sali OSP Witkowo

Jak działa Qrcode
i jak z niego korzystać?

Aby zeskanować informacje zawarte w kodzie QR, trzeba mieć zainstalowany na 

smartfonie/tablecie odpowiedni program skanujący. Wiele bezpłatnych wersji takich „skanerów” 

znajdziemy w odpowiednim dla naszego telefonu sklepie (na przykład Android Market - 

urządzenia z systemem android, OVI Store - urządzenia firmy Nokia,  czy App Store - urządzenia 

firmy Apple), wpisując w pole wyszukiwania skrót QR.
(K.Dz.)

Kwadratowe kody kreskowe QR (Quick Response) służą do szybkiego 

przesyłania informacji na smartfony/tablety. Korzystanie z kodów QR 

umieszczonych na stronach biuletynu jest bardzo proste. Wystarczy, 

zeskanować kod zamieszczony w biuletynie, a po chwili na ekranie  telefonu 

otworzy się strona internetowa z dodatkowymi informacjami lub zdjęciami do 

artykułu, przy którym zamieszczony jest kod. Używając kodu QR nie trzeba 

żmudnie wpisywać długich adresów internetowych. 

Dane kontaktowe
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Gmina i Miasto Witkowo uhonorowane
Wielkopolskim Certyfikatem „Rzetelny Samorząd” 

W kwietniu 2013 r. w ramach Narodowego Programu Promocji Polska 

Przedsiębiorczość 2020 Gmina i Miasto Witkowo została nominowana 

do otrzymania Certyfikatu „Rzetelny Samorząd” za efektywne pozyskanie 

i wykorzystanie środków unijnych na realizację Projektu „Zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka 

Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap.” Konkurs został ogłoszony 

w ramach III edycji Programu „Rzetelni.”

Witkowo. Królem Kurkowym na rok 2013 

został brat Paweł Lisiak.

Cała moc atrakcji czekała na Witkowian 

w niedzielne popołudnie. Od godziny 16.00 

scena została opanowana przez laureatów 

Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży, 

którzy dali zgromadzonym pokaz swoich 

nieprzeciętnych umiejętności wokalnych 

i tanecznych. W międzyczasie odbył się także 

pokaz łuczniczy Wielkopolskiej Grupy 

Łuczniczej „Weles”, który zgromadził niemałą 

publiczność. Po tych występach druhowie 

z witkowskiej OSP przedstawili pokaz 

sprawnościowy i przypomnieli jak należy 

zachować się podczas wypadku. Następnie na 

głównej scenie przedstawiciele władz 

s amor ządowych  w rę c zy l i  nag rody  

uczestnikom konkursów takich jak: Witkowo 

moje miasto czy Zostań Mistrzem ortografii. 

Nagrodzeni zostali również uczestnicy 

zawodów strzeleckich o ”Puchar Hetmana 

Bractwa Kurkowego”, w których pierwsze 

miejsce zdobył Mariusz Petelski, drugie 

Tomasz Polak, a trzecie zajął Tomasz 

Grabowski. Wśród pań bezkonkurencyjna 

okazała się natomiast Aneta Kołodziejek. 

Po wręczeniu nagród na scenie pojawił 

się charyzmatyczny zespół „Belfast”, który 

zaprezentował znane i lubiane piosenki 

z repertuaru Bonny M. Rozgrzana w ten 

sposób publiczność czekała już tylko na 

koncert gwiazdy wieczoru - zespołu Bayer Full.

Królowie disco polo przez blisko półtorej 

godziny prezentowali znane przeboje, 

którymi porwali do tańca, t łumnie 

zgromadzoną na Placu Targowym publiczność. 

Nie zabrakło oczywiście takich hitów, jak: 

„Majteczki w kropeczki”, czy „Moja muzyka”, 

które wraz z artystami głośno śpiewali wszyscy 

zgromadzeni. Kiedy koncert gwiazdy 

wieczoru dobiegł końca na scenie pojawił się 

DJ, który rozkręcił zabawę taneczną, będącą 

o s t a t n i m  a k c e n t e m  t e g o r o c z n y c h  

Dni Witkowa.

Przez całe dwa dni na mieszkańców 

czekały także atrakcje dodatkowe, jak np.: 

zamek dmuchany i kolejka dla najmłodszych, 

czy liczne wystawy i pokazy między innymi: 

Spotkanie autorskie i prezentacja nowego 

albumu „Witkowo miasto tradycji, młodości 

i rekreacji”, Wystawa okolicznościowa 

pt. „OBOK ORŁA ZNAK POGONI, POSZLI NASI 

W BÓJ BEZ BRONI”, Wystawa Klubu 

Żużlowego LECHMA START Gniezno, 

Prezentacja „Zespół Działań Specjalnych”, 

Wystawa i pokaz Klubu Modelarskiego 

„SOKÓŁ”, Wystawa plenerowa Klubu 

Turystyki PTTK Witkowo, Wystawa militariów 

wojskowych, Wystawa motocykli marki 

DUCATI, Wystawa klasycznych samochodów 

marki Volkswagen.

W ramach Dni Witkowa rozegrany został 

także turniej piłki nożnej na sztucznej trawie, 

w którym pierwsze miejsce zdobył zespół 

Qmple, drugie zajęło sołectwo Kamionka, 

a trzecie zespół CWK 05. Wszystkie drużyny 

otrzymały z rąk burmistrza pamiątkowe 

puchary oraz sprzęt sportowy.

Tegoroczne Dni Witkowa po raz kolejny 

zakończy ły  s i ę  sukce sem.  L i c zn ie  

zgromadzona na Placu Targowym publiczność 

przez dwa dni miała okazję do wspólnej 

zabawy, integracji oraz obejrzenia wielu 

wspaniałych występów artystycznych. Kolejna 

edycja święta naszej gminy już za rok!

(W.D.)

Patronów oraz Organizatorów po spełnieniu 

wszystkich wymagań konkursu w dniu 11 

czerwca br. Gmina i Miasto Witkowo została 

uhonorowana Wielkopolskim Certyfikatem 

„Rzetelny Samorząd”. Uroczysta Gala 

konkursu, podczas której zostały wręczone 

przyznane Statuetki i Certyfikaty odbyła się 

22 czerwca w Warszawie.

(na)

Celem oraz ideą Programu jest 

promowanie samorządów, które dbając 

o normy etyczne oraz wysokie standardy 

rzetelnie współpracują z inwestorami, 

p r z e d s i ę b i o r c a m i ,  j a k  r ó w n i e ż  

z mieszkańcami, a swoimi działaniami 

wpływają na rozwój społeczny, gospodarczy 

i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują.

Decyzją członków Rady Programowej, 

cd. ze str. 2



odsłonili pamiątkowy pomnik, który 

następnie poświęcił ks. proboszcz Stanisław 

Goc, a przybyłe na uroczystość delegacje 

złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów.

Po uroczystym odsłonięciu i poświęceniu 

Pomnika, młodzież z Gimnazjum im. Adama 

Borysa przedstawiła interesujący program 

artystyczny. Uczniowie poprzez wiersze 

i śpiew przypomnieli zgromadzonym 

o ważnych dokonaniach Stanisława 

Gaworzewskiego oraz o jego wielkim 

umiłowaniu Ojczyzny, za którą przyszło mu 

oddać najwyższą cenę - życie.

Na zakończenie głos zabrał jeszcze 

Telesfor Gościniak, który wyraził wielkie 

zadowolenie i uznanie dla samorządu, za to, iż 

dąży do upamiętniania tak ważnych dla 

Witkowa osób oraz dba w ten sposób o rozwój 

lokalnej społeczności. Następnie burmistrz 

Krzysztof Szkudlarek podziękował wszystkim 

za liczne przybycie i zakończył tę podniosłą 

uroczystość.

(W.D.)

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Stanisława Gaworzewskiego 
W miniony czwartek na terenie Skweru im. Stanisława Gaworzewskiego, odbyła się ważna uroczystość, podczas której odsłonięta została tablica, upamiętniająca 

wielkiego Witkowianina, który swoją wieloletnią działalnością trwale zapisał się w historii naszego miasta. Przy Pomniku zebrali się przedstawiciele władz 

samorządowych, członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz uczniowie.

Po wspólnym wysłuchaniu hejnału miasta, 

który odegrał Pan Witold Biegalski, głos 

zabrał burmistrz Krzysztof Szkudlarek, który 

powitał gości, wśród których znaleźli się m.i.: 

Telesfor Gościniak - Przewodniczący Rady 

Powiatu Gnieźnieńskiego, Jerzy Mikołajewski, 

Bogusław Mołodecki - przewodniczący Rady 

Miejskiej, uczniowie, młodzież, dyrektorzy 

z witkowskich szkół oraz mieszkańcy witkowa. 

- Zebraliśmy się dziś by odsłonić pomnik 

upamiętniający wybitnego Witkowianina, 

człowieka, który odegrał bardzo ważną rolę 

w historii tego miasta, człowieka który swoją 

postawą dał nam dobry przykład, jak mamy 

postępować. Można powiedzieć, że samorząd 

stawia dużo symboli-pomników, w szerokim 

tego słowa znaczeniu. Nie są to tylko, 

kamienne tablice, ale wszystkie obiekty, które 

służą nam na co dzień. Kilka miesięcy temu 

Rada Miejska podjęła uchwałę nadającą temu 

skwerowi imię Stanisława Gaworzewskiego, 

a dziś zebraliśmy się tutaj, by przez 

odsłonięcie pamiątkowej tablicy oddać 

należyty hołd i przybliżyć młodym ludziom 

sylwetkę tego wybitnego Witkowianina - 

mówił dalej burmistrz.

Następnie Pan Jerzy Mikołajewski, który 

był spokrewniony z bohaterem dnia przybliżył 

zebranym jego sylwetkę. Stanisław 

Gaworzewski urodził się 24. 04. 1883r. 

w Witkowie. W czasach I Wojny Światowej 

powołany został do służby w niemieckiej 

marynarce wojennej. W listopadzie 1918r. 

w stopniu bosmana, powrócił z Kilonii 

w Niemczech do Witkowa, gdzie stanął na 

czele utworzonej 12.11.1918 r. Rady 

Robotniczo-Żołnierskiej miasta Witkowa. 

Przed II wojną światową był m. in. Dyrektorem 

Banku Ludowego w Witkowie, prezesem 

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz pełnił 

funkcję honorowego Burmistrza Witkowa. 

Otrzymał Dyplom Naczelnej Rady Ludowej. 

Miał duży wkład w rozbudowę miasta, tworzył 

domy dla ubogich, unowocześnił i rozszerzył 

linię telefoniczną, wspierał działalność 

organizacji społecznych i kulturalnych. 

Na skutek donosu we wrześniu 1939r. 

aresztowany przez Niemców i wraz z synami 

przewieziony do obozu koncentracyjnego 

w Dachau. Rok później został zamordowany 

w obozie Mauthausen-Gusen. W swojej 

opowieści Pan Jerzy Mikołajewski, przekazał 

również wiele prywatnych wspomnień o tym 

wybitnym działaczu społecznym, podkreślając 

jak wiele zrobił on dla rozwoju tego miasta 

i jak ważne jest upamiętnianie historii takich 

ludzi, jak Stanisław Gaworzewski.

Po tej ciekawej opowieści, burmistrz 

Krzysztof Szkudlarek wraz z prezesem Banku 

Spółdzielczego - Adamem Rydlewiczem 

Więcej zdjęć z uroczystości  znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii


