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Dożynki Gminne - Witkowo 2013
W niedzielę 25 sierpnia na Placu Targowym w Witkowie odbyły się Dożynki 

Gminne, podczas których rolnicy podziękowali za tegoroczne plony, a tłumnie 

zgromadzona publiczność miała możliwość skorzystania z ciekawych atrakcji 

zapewnionych w bogatym programie imprezy. Obchody święta plonów 

rozpoczęły się od wysłuchania hejnału Witkowa, po czym Ksiądz Proboszcz 

Stanisław Goc wprowadził do kościoła delegacje z poświęconymi wieńcami 

dożynkowymi.

Następnie rozpoczęła się uroczysta msza 

święta z udziałem władz Gminy oraz 

zaproszonych gości, w czasie której 

zgromadzeni podziękowali Stwórcy za 

tegoroczne zbiory i kolejny rok owocnej pracy. 

Po zakończonym nabożeństwie, barwny 

korowód dożynkowy wyruszył w kierunku 

Placu Targowego, prowadzony między innymi 

przez Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży 

Pożarnej ze Słupcy, a kolorytu dodawali 

przebrani w ludowe stroje członkowie Zespołu 

Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska", 

członkowie Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi". 

Następnie szły Poczty Sztandarowe, tegoroczni 

Starostowie Dożynek: pani Lucyna Guziołek 

z Odrowąża i pan Bartłomiej Kuster 

z Witkówka, delegacje niosące imponujące 

i misternie wykonane wieńce dożynkowe 

reprezentujące poszczególne Sołectwa Gminy 

Witkowo, władze samorządowe, zaproszeni 

goście oraz mieszkańcy Gminy Witkowo. 

Rozśpiewany korowód, przemaszerował 

ulicami Witkowa na Plac Targowy, gdzie odbyła 

się dalsza część uroczystości dożynkowych.

Uroczystości obrzędowe święta plonów 

rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania Roty. 

Następnie głos zabrał gospodarz dożynek, 

burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof 

Szkudlarek, który powitał wszystkich 

zgromadzonych oraz zaproszonych gości, 

wś ród  k tó r ych  zna leź l i  s i ę  m. in . :  

przedstawiciele posłów na Sejm RP: Tadeusza 

Tomaszewskiego, Pawła Arndta, Zbigniewa 

Dolaty, senatora Piotra Gruszczyńskiego, 

obecny był Prezydent Miasta Gniezna - pan 

Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego - pan Telesfor Gościniak, Z-

ca Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego pan 

Robert Andrzejewski, Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Witkowie pan Bogusław Mołodecki 

wraz z radnymi, radni Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego: pani Krystyna Żok i pan 

Andrzej Kwapich, Proboszcz Parafii p.w.św. 

Mikołaja w Witkowie Ksiądz Stanisław Goc, Z-

c a  D o w ó d c y  3 3 .  B a z y  L o t n i c t w a  

Transportowego płk Andrzej Górnicki, 

Kierownik Oddziału Terenowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Gnieźnie pani Beata Tamioła, Kierownik 

Z e s p o ł u  D o r a d c z e g o  w  P o w i e c i e  

Gnieźnieńskim pan Bolesław Kaźmierczak, 

Komendant Komisariatu Policji w Witkowie pan 

Mariusz Masłowski, Prezes Witkowskiego Koła 

Pszczelarzy pan Ryszard Nowakowski, Prezes 

Związku Emerytów Wojskowych pan Jan 

Nowak, Prezes Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych w Witkowie pan Edmund 

Rybarczyk, sołtysi, przewodniczący Zarządów 

Osiedli, przedstawiciele gminnych Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy 

zakładów pracy, placówek oświatowych 

i kulturalnych, Prezesi Kółek Rolniczych, 

przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, 

członkinie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet z 

Małachowa, licznie przybyli mieszkańcy 

Gminy i Miasta Witkowo oraz przedstawiciele 

prasy lokalnej.

Burmistrz Krzysztof Szkudlarek dziękując 

rolnikom za ich trud i wysiłek, powiedział 

m i ę d z y  i n n y m i :  D o ż y n k i  t o  c z a s  

dziękczynienia za szczęśliwe zbiory darów 

ziemi. Są one symbolem przywiązania do 

tradycji narodowej, a dzielenie się chlebem to 

znak wzajemnego szacunku i uznania. Są one 

uwieńczeniem całorocznej pracy rolnika, który 

bardzo często zmaga się z przeciwnościami 

natury. Dożynki to czas podsumowań 

i refleksji, zarówno nad przeszłością, jak 

i przyszłością. Właśnie w tak uroczystym dniu 

wyrażamy swoją wdzięczność, uznanie, 

szacunek, podziw i podziękowanie dla trudu, 

jakiego dokonaliście, by zebrać zbiory z ziemi 

dającej nam wszystkim chleb. Z wielkim 

szacunkiem chylę głowę przed bochnami 

chleba i wieńcami, przed symbolami, w których 

zawarta jest Wasza troska, lęk i obawa 

o przyszłość swoich gospodarstw, ale z drugiej 

strony te symbole zawierają wiarę i nadzieję 

na lepsze jutro. Nie każdy zna pracę rolnika, 

nie każdy potrafi solidaryzować się z jego 

niepokojem o dobrą pogodę, ale każdy 

pragnie chleba na swoim stole. W tym 

uroczystym dniu pragnę całej braci rolniczej 

złożyć serdeczne podziękowania i życzyć 

dalszego rozwoju Waszych gospodarstw, coraz 

wyższych plonów, satysfakcji z pracy na roli 

i dobrego zdrowia.

Następnie Zespół Folklorystyczny „Ziemia 

Wrzesińska”, poprowadził część obrzędową 

dożynek.

Bochny chleba upieczone z tegorocznych 

zbiorów przez Gminną Spółdzielnię 

cd. str. 16
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II Wojna światowa, to największy 

i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii, 

trwający prawie 6 lat.

P o d  P o m n i k i e m  P o w s t a ń c ó w  

Wielkopolskich w Witkowie, władze 

samorządowe Gminy i Miasta Witkowa, 

przedstawiciele młodzieży, nauczyciele, 

p r z y b y ł e  d e l e g a c j e  o r g a n i z a c j i  

pozarządowych zapaliły znicze i złożyły 

wiązanki kwiatów. Burmistrz Gminy i Miasta 

Witkowo Krzysztof Szkudlarek powiedział 

między innymi: naszym patriotycznym 

obowiązkiem jest to, żeby dzisiaj oddawać 

hołd tym wszystkim, którzy walczyli 

w najbardziej okrutnej, najbardziej krwawej, 

trwającej ponad sześć lat wojnie, która 

poczyniła ogromne straty, zarówno 

materialne jak i ludzkie, byśmy mogli 

normalnie funkcjonować. My dzisiaj jesteśmy 

im za to wdzięczni, dziękując naszą pracą 

i służbą.

W uroczystości wziął także udział Pan 

Roman Radacz, 97 letni witkowski kombatant.

(na)

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej 
3 września, zgodnie z gwarancjami udzielonymi Polsce, do wojny przystąpiły 

Wielka Brytania i Francja. Brak interwencji militarnej Anglików i Francuzów, 

okres tzw. dziwnej lub siedzącej wojny, umożliwił do 5 października siłom 

niemieckim i od 17 września radzieckim pokonanie wojsk polskich i podział 

państwa polskiego (wojna obronna Polski 1939).

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

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Wniosek o wszczęcie postępowania 

egzaminacyjnego złożyło 2 nauczycieli 

kontraktowych, którzy ubiegali się o stopień 

awansu nauczyciela mianowanego:

1. Ksiądz Rafał Chareński - nauczyciel religii w 

Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie,

2. Pani Katarzyna Jędrzejczak - nauczyciel 

języka angie l sk iego w Gimnazjum 

im. A. Borysa w Witkowie.

W związku z tym Burmistrz GiM Witkowo 

powołał Komisję Egzaminacyjną w składzie:

� Marian Gadziński - przewodniczący - 

przedstawiciel organu prowadzącego,

� Dorota Fryza - przedstawiciel organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny,

� Marian Łukowski - dyrektor szkoły,

� Pani Anita Plucińska - Mieloch i Pani Hanna 

Marcinkowska - eksperci z listy ekspertów 

ustalonej przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania.

K o m i s j e  E g z a m i n a c y j n e  p o  

przeprowadzeniu egzaminu, podczas którego 

nauczyciele prezentowali swój dorobek 

zawodowy oraz odpowiadali na pytania 

członków Komisji uznały, że w/w nauczyciele 

zdali egzamin na stopień nauczyciela 

mianowanego.

Postępowanie egzaminacyjne d la 

nauczycieli kontraktowych ubiegających się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

odbywa się w następujący sposób:

1. W pierwszej kolejności dokonuje się analizy 

formalnej dokumentacji.

2. W przypadku, gdy wniosek oraz 

dokumentacja spełniają wymogi formalno-

prawne przeprowadza s ię dalsze 

postępowanie egzaminacyjne.

3. W czasie egzaminu nauczyciel dokonuje 

prezentacji własnego dorobku zawodowego 

oraz odpowiada na pytania członków 

Komisji, które dotyczą między innymi: 

dorobku zawodowego, znajomości 

przepisów dotyczących prawa oświatowego 

itp.

4. Każdy z członków Komisji ocenia spełnianie 

przez nauczyciela wymagań niezbędnych 

do uzyskania stopnia awansu zawodowego, 

według punktowej skali od 0 do 10 

punktów.

5. Komisja egzaminacyjna podejmuje 

rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 

2/3 składu osobowego swoich członków.

6. Jeżeli średnia arytmetyczna punktów 

wynosi co najmniej 7, egzamin uznaje się za 

zakończony wynikiem pozytywnym.

Po spełnieniu tych warunków Komisja 

egzaminacyjna wydaje nauczycielowi 

stosowne zaświadczenie o wyniku egzaminu.

(M.P.)

Awans zawodowy nauczycieli
Dnia 28 sierpnia 2013r. odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie 

postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego. 
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Praca na rzecz innego człowieka
Od kilkunastu lat w Gorzykowie, niewielkiej miejscowości w gminie Witkowo, 

rolnicy z czterech pobliskich wsi: Karsewa, Mierzewa (gmina Niechanowo), 

Odrowąża, Czajek i Gorzykowa (gmina Witkowo) organizują święto plonów. 

W tym roku honory starostów dożynkowych 

pełnili: Pani Monika Śruba oraz Pan Tomasz 

Majchrzak. Tegoroczne świętowanie 

r o z p o c z ę ł a  t r a d y c y j n i e  m s z a  ś w.  

w miejscowym kościele, którą odprawił 

ks. proboszcz Piotr Kunicki. W homilii jaką 

wygłosi ł  do l icznie zgromadzonych 

uczestników mszy św. nawiązał do tradycji 

i poszanowania chleba. Tuż po mszy 

dziękczynnej uczestnicy spotkania udali się na 

boisko sportowe, gdzie kontynuowano  

obrzędy dożynkowe. Krzysztof Szkudlarek, 

burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Marian 

Marciniak, sołtys gorzykowskiej wsi i ks. Piotr 

Kunicki podzielili wśród uczestników 

spotkania poświęcony chleb. Burmistrz 

w swoim wystąpieniu zwracając się do 

rolników zaznaczył, jak wielką rolę odgrywa 

ich praca na rzecz drugiego człowieka - 

Wieńce z tegorocznych zbiorów są symbolem 

Waszej ciężkiej pracy. Ponadto burmistrz 

wyraził nadzieję na nowe plany i inwestycje 

członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 

z Gorzykowa pod przewodnictwem Pani 

Krystyny Kierzek. Spotkanie uświetnił 

tematyczny występ artystyczny w wykonaniu 

dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

w Gorzykowie, Kapeli Odjazdowej z Witkowa 

i recitalu Emilii Kozielskiej. Wspólna zabawa 

trwała do późnych godzin nocnych.

(na)

w rolnictwie oraz na wyższą cenę zboża 

adekwatną do włożonego wysiłku w ich 

uprawę. 

Wyjątkową scenerię tworzyły nowoczesne 

maszyny rolnicze, a wiele emocji i radości 

dostarczyła możliwość przejażdżki konnej 

bryczkami Pana Zenona Nowickiego i Pana 

Radosława Marciniaka. Była także możliwość 

wzięcia udziału w loterii fantowej oraz 

posmakowania placka, który upiekły 
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III Festiwal Kulinarny Kuchni Wielkopolskiej

Głównym punktem Festiwalu były 

niezaprzeczalnie konkurencje kulinarne. 

Potrawy były oceniane za smak, pożywność, 

estetykę wykonania i podania. W konkursie 

na najlepsze danie ciepłe zwyciężyło Koło 

Gospodyń Wiejskich z Lipiej Góry, które 

przygotowało czerninę z nadnoteckiej gęsi 

z siwymi kluchami lub z makaronem. Drużyna 

Nasze Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

z Gorzykowa reprezentujące Powiat 

Gnieźnieński, przygotowały wyśmienitą 

kaczkę faszerowaną z dodatkami. Celem 

konkur su  j e s t  p romoc ja  reg ionów 

i prezentacja tradycyjnej kuchni Wielkopolski 

oraz aktywność stowarzyszeń i kół gospodyń 

wiejskich. Festiwal to także okazja do 

wymiany doświadczeń kulinarnych, zebrania 

przepisów i receptur regionalnych potraw. 

Podczas festiwalu można było spróbować 

wiele potraw z tradycyjnej kuchni regionu, 

porozmawiać  z  osobami ,  k tóre  je  

przygotowały.

z KGW z Gorzykowa otrzymała wysokie 

wyróżnienie, a w nagrodę zestaw termosów.

Podczas festiwalu można było również 

wysłuchać wykładu dr Aleksandry Swulińskiej-

Katulskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu na temat „Tradycyjna Kuchnia 

Wielkopolska na przestrzeni dziejów”. 

Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej to 

nie tylko „uciecha dla ciała”. O satysfakcję 

„dla ducha” zadbali przedstawiciele 

regionalnych artystów. Na scenie zagrała 

nasza Kapela Odjazdowa z Witkowa, Zespół 

Muzyczny „Róża” z Niechanowa, zespół 

„Notecianie” z Lipiej Góry oraz zespół 

z Żegocina. 

(B.Sz.)

W dniu 31.08.2013r w Pleszewie odbył się III Festiwal Kulinarny Kuchni Wielkopolskiej. Szesnaście drużyn 

reprezentujących gminy, miasta i powiaty Wielkopolski stanęło w szranki do smakowitej rywalizacji. 

Półkolonie w Małachowie i Kołaczkowie 

Ponadto zorganizowano wyjazd do ZOO 

w Poznaniu , Jupilandu w Gnieźnie oraz do OW 

w Skorzęcinie.

W sobotę 17 sierpnia w ostatni dzień 

półkolonii nastąpiło podsumowanie wspólnie 

przeżytych chwil. Dzieci otrzymały dyplomy 

oraz pamiątkowe fotografie. Organizatorzy 

dziękują za pomoc w dofinansowaniu 

zadania publicznego Burmistrzowi Gminy 

i Miasta Witkowo oraz współorganizatorowi - 

Półkolonie odbywały się w świetlicy 

wiejskiej w Kołaczkowie. Grupa 60 dzieci 

uczestniczyła w różnorodnych zabawach, 

wyjazdach i wycieczkach. Półkolonie zostały 

zorganizowane dla dzieci, dla których 

w większości  stanowią one jedyną 

zorganizowaną formę wypoczynku letniego. 

W programie działań przygotowano bardzo 

atrakcyjne zajęcia sportowe, plastyczne, 

techniczne, turystyczne i integracyjne.

OKSiR w Witkowie, a także prywatnym 

sponsorom. 

Szczególnie ciepłe słowa i uznania padły 

pod adresem Sołtysów: Ireneusza Kwapicha, 

Elżbiety Grabowskiej, Tomasza Krajniaka oraz 

Henryki Stejakowskiej, którzy czuwali nad 

bezpieczeństwem uczestników.

(Ł.G.)

Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Razem” reprezentowane 

przez Andrzeja Kwapicha i Łukasza Grabowskiego we współpracy

z Gminą i Miastem Witkowo zorganizowało po raz kolejny dla dzieci z terenu 

Gminy Witkowo półkolonie, które trwały od 5 do 16 sierpnia. 
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Wyjazd na Air Show Radom 2013
powidzkich pilotów w powietrzu można było 

zobaczyć  Herculesa C-130 i towarzyszące 

dwa samoloty CASA 295 M, a na wystawie 

statycznej Herculesa 1504. W pokazach brało 

udział ponad 220 samolotów współczesnych,  

jak i historycznych z 20 państw. Długo 

Wyjazd rozpoczął się wcześnie rano. 

Po sprawdzeniu obecności i udzieleniu 

instruktażu przez kierującego wycieczką Pana 

Zenona Lerkę, wyruszono w trasę zgodnie 

z planem. Po drodze zabrano jeszcze innych 

uczestników wycieczki w Strzałkowie i Słupcy. 

Wśród 49 miłośników lotnictwa byli żołnierze 

zawodowi, emeryci wojskowi, ich rodziny,  jak 

i osoby cywilne. Przejazd odbył się zgodnie 

z planem bez żadnych przeszkód. 

Po przybyciu na lotnisko 42. Bazy Lotnictwa 

Szkolnego w pierwszej części pokazu 

dominowały akrobacje lotnicze wykonywane 

przez pilotów cywilnych. Po powitaniu 

Prezydenta RP, rozpoczęto pokazy samolotów 

wojskowych. Nie obyło się bez akcentów 

po północy w niedzielę powrócono do Witkowa 

w znakomitych nastrojach. Następna wyprawa 

zainteresowanych tą formą zwiedzania, 

odbędzie się w Berlinie na pokazach lotniczych 

ILA-2014.

(H.K)

 W dniu 24.08.2013r.  Klub 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego 

zorganizował  wycieczkę autokarową na Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR 

SHOW-2013 w Radomiu. 

INFORMACJA

Informuję, że od dnia 01 stycznia 2013r. nastąpiły zmiany 

w przepisach dotyczących obowiązku meldunkowego w oparciu 

o ustawę z dnia 07 grudnia 2012r.  o zmianie ustawy o ewidencji 

ludności i dowodach osobistych oraz niektórych  innych ustaw 

(Dz. U. z 2012r. , poz. 1407)

Zmiany te dotyczą m. in. :

1. wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu 

stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące 

można dokonać podczas zameldowania w nowym 

miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego 

miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie,

2. wydłużony został termin na realizację obowiązku 

meldunkowego z 4 dni do 30 dni oraz zniesione zostały 

sankcje karne za niedopełnienie obowiązku 

meldunkowego,

3. przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie ma obowiązku zgłaszania informacji 

o wykształceniu, obowiązku wojskowym i przedkładania książeczki wojskowej,

4. istnieje możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego poprzez pełnomocnika,

5. wydłużony został okres wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji 

ludności z 3 do 6 miesięcy,

6. zniesiony został obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów,

7. zniesiony został obowiązek właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz 

zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub 

pracowników,

8. zniesiony został obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii 

Europejskiej, obywateli państw EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej 

na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Krzysztof Szkudlarek
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 

Drugiego września, po Mszy świętej, 

uczniowie, rodzice, zaproszeni goście 

i pracownicy spotkali się w hali widowiskowo - 

sportowej. Wypoczęci, radośni i gotowi do 

nauki powróciliśmy z wakacji. Miło było znów 

zobaczyć swoich nauczycieli, koleżanki 

i kolegów. Uroczystość rozpoczęła dyrektor 

Anna Pawluk, która serdecznie powitała 

wszystkich zebranych. Szczególnie wyjątkowo 

powitaliśmy naszych najmłodszych uczniów 

z klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych. 

Na uroczystości obecni byli burmistrz Gminy 

i Miasta Witkowo - Krzysztof Szkudlarek oraz 

przedstawiciele Rady Rodziców, którzy życzyli 

uczniom i nauczycielom wielu sukcesów 

w nauce i pracy.

W czasie, kiedy odpoczywaliśmy, w szkole 

przeprowadzone zostały remonty. W budynku 

A nowy wygląd zyskała sala nr 215. Została 

gruntownie wyremontowana i powiększona. 

Odnowione zostały ściany i podłoga 

w gabinecie pedagoga oraz podłoga w jednej 

z sal lekcyjnych. Również w tym budynku 

pomieszczenia na najniższej kondygnacji 

zmieniły swoje przeznaczenie. Utworzona 

została świetlica szkolna składająca się 

z dwóch sal. Powiększono też bibliotekę 

i wydzielone zostało dodatkowe miejsce na 

szatnię dla najmłodszych dzieci uczących się w 

tym budynku. Powyższe zmiany mogły się 

odbyć dzięki środkom ujętym w planie 

finansowym szkoły z przeznaczeniem na 

remonty oraz środkom finansowym, które 

samorząd terytorialny - jako organ 

prowadzący zaplanował w swoich wydatkach. 

Dotychczasowa świetlica w budynku B obecnie 

pełni funkcję stołówki szkolnej. Jesteśmy pełni 

nadziei, że rozpoczynający się rok szkolny, 

będzie równie pomyślny jak ten miniony. 

(ab) 

Z nowym rokiem szkolnym, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie nastąpiła zmiana nazwy naszej szkoły. 

Jesteśmy teraz Szkołą Podstawową im. Lotnictwa Polskiego. 

Dożynki Sołeckie w Małachowie Złych Miejsc

Zgromadzonych licznie mieszkańców wsi 

oraz zaproszonych gości w osobach: Pana 

Krzysztofa Szkudlarka Burmistrza Gminy 

i Miasta Witkowa, Andrzeja Kwapicha - 

Radnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, 

Mariana Walczaka - Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej w Witkowie oraz Łukasza 

Grabowskiego Radnego Rady Miejskiej 

w Witkowie powitała p. Elżbieta Grabowska - 

Sołtys Sołectwa. Starostowie dożynek 

wiejskich: Pani Justyna Popek oraz Pan 

Eugeniusz Danielczyk przekazali na ręce 

Sołtysa chleb dożynkowy, który został 

upieczony z tegorocznej mąki.

Obchodom tegorocznych dożynek 

wiejskich towarzyszyły również dodatkowe 

atrakcje, m.in.: wiejski poczęstunek 

p r z y g o t o w a n y  p r z e z  c z ł o n k i n i e  

S towar zyszen ia  Ak tywnych  Kob ie t  

w Małachowie oraz dmuchany zamek dla 

najmłodszych. Wzorem lat ubiegłych nie 

mogło też zabraknąć loterii fantowej, która 

cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Impreza dożynkowa zakończyła się 

zabawą taneczną, podczas której mieszkańcy 

do późnych godzin nocnych bawili się przy 

muzyce zespołu RAMZES.

Tegoroczne Święto Plonów w Małachowie 

można uznać za bardzo udane. Komitet 

Organizacyjny składa podziękowania 

sponsorom oraz wszystkim osobom, które 

przyczyniły się do zorganizowania dożynek 

wiejskich w Małachowie Złych Miejsc.

(na)

31 sierpnia 2013 r. w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc odbyły się dożynki 

wiejskie. 
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Nowy rok szkolno - przedszkolny rozpoczęty!

Na uroczystości obecni byli: z-ca 

burmistrza GiM Witkowo Pan Marian 

Gadziński, Ksiądz Proboszcz, przedstawiciele 

Rady Rodziców oraz rodzice i uczniowie 

z oddziału przedszkolnego. Miło została 

przyjęta nowa nauczycielka Pani Ewa Popek. 

W obecnym roku szkolnym uczyć się będzie 

240 uczniów w trzech oddziałach:  

przedszkolaki, kl. I-VI szkoła podstawowa 

oraz 3 klasy gimnazjalne. Pani dyrektor 

życzyła wszystkim dobrego roku szkolnego 

oraz zadawalających wyników w nauce.

Po oficjalnej części uczniowie wraz 

z wychowawcami udali się do klas.

Jubileusz pracy pedagogicznej

Jubileusz 30 lecia pracy pedagogicznej 

obchodziła Pani Grażyna Grzybowska, na ręce 

której Pani dyrektor złożyła podziękowania,  

życzenia oraz kwiaty. 

Awans zawodowy nauczycieli

Troje nauczycieli uzyskało kolejne stopnie 

awansu zawodowego. Do grona nauczycieli 

kontraktowych dołączyła Pani Ewa Malawko, 

a tytuł nauczyciela dyplomowanego uzyskały 

Panie Irena Nowak i Dorota Feręc. Składamy 

gratulacje!

Udział w projektach

w roku szkolnym 2013-2014

Uczniowie naszej szkoły kontynuować 

będą udział w projektach: Akademia 

Uczniowska oraz Matematyka Innego 

Wymiaru. Koordynatorkami są Panie 

I. Nowak i M. Gadzińska.

(na)

2 września 2013 r. Mszą św. rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny 

2013/2014. Po przejściu do szkoły, wszystkich zebranych powitała  

dyrektor Pani Urszula Potaś. 

Sfinansowaniu będą podlegać koszty 

związane z unieszkodliwianiem odpadów 

zawierających azbest w dwóch wariantach:

1) demontaż elementów budynku 

z a w i e r a j ą c y c h  a z b e s t  w r a z  

z unieszkodliwianiem, tj. przygotowaniem do 

t r a n s p o r t u  ( u ł o ż e n i e  n a  p a l e c i e ,  

zabezpieczenie folią, załadunek), transport 

i przekazanie na składowisko odpadów 

niebezpiecznych;

2) wyłącznie unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest zgromadzonych na 

terenie nieruchomości należącej do 

wnioskodawcy, tj. przygotowanie do 

t r a n s p o r t u  ( u ł o ż e n i e  n a  p a l e c i e ,  

zabezpieczenie folią, załadunek), transport 

i przekazanie na składowisko odpadów 

niebezpiecznych.

Finansowaniu podlegały będą koszty 

usuwania wyrobów zawierających azbest 

w wysokości 100% całościowych kosztów tych 

działań, z zastrzeżeniem, że maksymalna dla 

każdej nieruchomości kwota finansowania na 

realizację zadania wynosi 15.000,00zł. Kwota 

udzielonej pomocy finansowej obliczana 

będzie na podstawie masy wnioskowanych do 

likwidacji wyrobów zawierających azbest 

i kosztów ich unieszkodliwiania ustalonych 

przez wyłonioną w przetargu firmę.

Regulamin udzielania finansowania 

realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja 

wyrobów zawierających azbest na terenie 

Powiatu Gnieźnieńskiego” oraz druki 

wniosków dostępne są w tut. Urzędzie, pok. 

nr 15, na stronie internetowej Urzędu 

www.witkowo.pl w zakładce Ochrona 

środowiska oraz na stronie internetowej 

w w w. n a s z e s r o d o w i s k o . p l .  W n i o s k i  

w powyższej sprawie wraz z tytułem prawnym 

do nieruchomości oraz w przypadku 

d e m o n t a ż u  p o k r y c i a  d a c h o w e g o ,  

potwierdzeniem odpowiedniego zgłoszenia 

w Wydziale Architektury i Budownictwa 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, należy 

składać do 30 września 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.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Krzysztof Szkudlarek

LIKWIDACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE 
GMINY I MIASTA WITKOWO W 2013 ROKU

Informuję, że osoby fizyczne i prawne, osoby władające obiektami użyteczności 

publicznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, parafie, użytkownicy 

wieczyści oraz użytkownicy ogródków działkowych na terenie Gminy i Miasta 

Witkowo posiadający budynki, w których znajdują się materiały budowlane 

zawierające azbest lub posiadający takie materiały, które nie są już 

wykorzystywane, mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów związanych 

z ich likwidacją.

Więcej zdjęć z rozpoczęcia roku szkolnego znajdą państwo na www.szkolamielzyn.pl

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Więcej informacji znajdą państwo na www.witkowo.pl w zakładce ochrona środowiska

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem

aby uzyskać więcej informacji
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Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

W dniu 22 sierpnia br. odbyło się 

kolejne posiedzenie Komisji Finansów 

i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Komisja 

zapoznała się z realizacją spłat zaciągniętych 

przez gminę kredytów i pożyczek, z realizacją 

zaplanowanych inwestycji i z realizacją 

remontów mieszka lnych  budynków 

gminnych, administrowanych przez ZGK.

W dniu 26 sierpnia br. odbyło się 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 

i Opieki Społecznej. W pierwszej części 

posiedzenia Komisja zapoznała s ię 

z protokołem kontroli, przeprowadzonej 

przez Kuratorium Oświaty w Szkole 

Podstawowej Nr 3. W drugiej części - Komisja 

wspólnie z Dyrektorem OKSiR-u dokonała 

wizji lokalnej Ośrodka Wypoczynkowego 

w S k o r z ę c i n i e  i  z a p o z n a ł a  s i ę  

z funkcjonowaniem tego Ośrodka. 

W dniu 27 i 29 sierpnia br. odbyła 

się zwołana na wniosek Burmistrza 

nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Tematem  

sesji było dokonanie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej i zmian w budżecie 

gminy na 2013r.

W dniu 29 sierpnia br. odbyło się 

kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

Komisja dokonała następujących kontroli: 

kontroli wydatkowania przez Bibliotekę 

Publiczną Miasta i Gminy środków z budżetu 

gminy, kontroli wykonania budżetu gminy 

i miasta za I półrocze br. i kontroli 

wykonanych inwestycji i remontów.
 

(B.R.M.)

Funkcja ojca jest nieco inna niż matki - 

ojciec ma za zadanie pobudzanie dziecka do 

rozwoju, wytyczanie kierunku i sposobu 

postępowania. Zabawy ojca z dzieckiem 

w porównaniu z matką są zazwyczaj bardziej 

aktywne i odważne. Także moralny rozwój 

dziecka (a w szczególności syna) w ogromnym 

znaczeniu uzależniony jest od postaw 

i zachowań ojca. Generalnie dzieci, których 

ojcowie uczestniczą w ich rozwoju są bardziej 

pewne siebie, aktywne, cechuje je wyższa 

samoocena. Dzieci te zazwyczaj mają niższy 

poziom lęku niż te, których ojcowie nie 

wspierają i nie stymulują do rozwoju. 

To właśnie ojciec jest też najwspanialszym 

kompanem w szalonych, niezwykłych i długo 

wyczekiwanych zabawach, czy wycieczkach. 

 Na szczęście w Ochronce nie brakuje 

aktywnych i chętnych do współpracy tatusiów. 

Panowie zgodzili się pełnić określone funkcje 

w Radzie Rodziców przedszkola, pomagali 

także na pikniku integracyjnym, który odbył 

się 05.09. Liczymy na dalszą współpracę .

(M.P.)

Ojcowie wszystkich dzieci łączcie się

Przedszkole-Ochronka postanowiło docenić i dowartościować wszystkich 

tatusiów, dlatego w roku szkolnym 2013/2014 będzie realizowany moduł 

tematyczny: Ojciec za rękę prowadzi mnie. 

Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE ZAPRASZA 

DO KORZYSTANIA Z SAL HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ 

W WITKOWIE PRZY UL. CZERNIEJEWSKIEJ 14  

INFORMACJE - 61 477 92 77  lub   oksir@skorzecin.net.pl
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„PROMYK” w Ślesinie

W dniu 24.08.2013r. Zarząd „PROMYKA” zorganizował wycieczkę do Ślesina w celu poznania Ośrodka 

Wypoczynkowego, a główną atrakcją wyjazdu był rejs statkiem „Pawełek” po jeziorze. 

W wycieczce udział wzięło 47 osób. Pogoda dopisała, wszyscy uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni.
(B.M.)

  IV KONKURS PLASTYCZNY 
„MOJE WAKACYJNE WSPOMNIENIA”

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek 

Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

2. Celem konkursu jest:

� rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci 

i młodzieży oraz ich uzdolnień w dziedzinie 

plastyki;

� kształtowanie aktywnej i twórczej postawy 

dzieci i młodzieży wobec technik 

plastycznych;

� popularyzacja twórczości utalentowanych 

mieszkańców gminy Witkowo.

3. Prace będą oceniane w następujących 

kategoriach wiekowych:

a) uczniowie kl. I - III

b) uczniowie kl. IV - VI

c) uczniowie gimnazjum.

4. Zasady uczestnictwa:

� wykonanie pracy plastycznej na temat „Moje 

wakacyjne wspomnienia”

� w konkursie wezmą udział prace plastyczne 

wykonane w formacie A4, dowolną 

techniką, 

� każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, 

samodzielnie wykonaną pracę plastyczną,

� pracę należy opisać według wzoru: imię 

i nazwisko, szkoła, klasa.

5. Prace oceni powołana przez organizatora 

komisja wg następujących kryteriów:

� zgodność z postanowieniami punktu 4 

niniejszego regulaminu;

� staranność i estetyka wykonania pracy.

6. Komisja konkursowa przyzna I, II , III 

miejsce oraz wyróżnienia.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone 

nagrodami rzeczowymi.

7. Prace należy dostarczyć do Ośrodka Kultury 

Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 15 do dnia 27 

września 2013 do godziny 10.00.

8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie 

nagród odbędzie 30 września 2013 roku 

w siedzibie Szkoły Podstawowej w Witkowie.

(S.R.)

Celem było poznanie nowoczesnego 

sprzętu lotniczego m.in.  startu i lądowania 

„HERKULESA” oraz innych s tatków 

powietrznych.  Kolejnym etapem było 

zobaczenie nowych obiektów, takich jak 

budynek „Straży Pożarnej” oraz „Portu 

Lotniczego”. Miłym zakończeniem wycieczki 

była degustacja wojskowej grochówki, 

wszyscy wrócili bardzo zadowoleni.
(B.M.)

„PROMYK” na Lotnisku Powidz

W dniu 5.09.2013r. Zarząd „PROMYKA” zorganizował wycieczkę na Lotnisko 

do Powidza, w której wzięły udział 44 osoby. 

Pomoc psychologa
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przy Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie informuje, że od dnia 1 października 

2013 roku można skorzystać z pomocy psychologa.

Ustala się następujące miejsca i terminy udzielanych porad:

- Budynek Oświatowy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich (I piętro - gabinet pielęgniarki) - szkoła gimnazjalna - w każdy poniedziałek, 

w godz. 16,00 - 18,00

- Szkoła Podstawowa w Witkowie przy ul.Czerniejewskiej 14 (parter, pokój - psychologa szkoły) - 

- w każdy czwartek, w godz. 14,30 - 16,30
(S.A.)
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INFORMACJA O 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 przedstawiamy informację o tych zmianach:

NR RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY

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

BS Witkowo 68 8538 0002 0000 0677 2000 0140.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Gminy Witkowo funkcjonuje Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący się 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.

STAWKI 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 obowiązuje od 1 sierpnia 2013 roku.

Korektę deklaracji należało 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.

TERMIN 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 wrzesień uiszczana będzie do 15 października, itd.).

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.



   9-2013   9-2013  str. 12str. 12

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 
b u d y n k ó w,  z g o d n i e  z  n a s t ę p u j ą c y m i  
częstotliwościami:

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.

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.)
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Akcja „Sprzątanie Świata”

„Sprzątanie Świata” to wspólna lekcja 

szanowania środowiska. Jej celem jest 

promowanie dbałości o środowisko naturalne, 

edukacja odpadowa oraz zmniejszanie 

negatywnego wpływu człowieka na 

środowisko. Co roku, w każdy trzeci weekend 

września, uczestnicy akcji propagują 

ograniczanie powstawania odpadów, 

selektywną zbiórkę i recykling, a także 

usuwają dzikie wysypiska.

Pragniemy zachęcić mieszkańców naszej 

gminy, aby w trosce o przyrodę i wszystkie jej 

elementy organizowali różne lokalne 

inicjatywy i przyłączyli się do tej akcji.

Przy organizacji akcji sprzątania 

zachęcamy do kontaktu z nadleśnictwami, 

szko łami  oraz  innymi  p lacówkami  

i instytucjami.

Więcej informacji o akcji na stronie 

www.naszaziemia.pl.

(P.J.)

ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ - pod takim hasłem rusza tegoroczna, akcja 

„Sprzątanie Świata - Polska”, której finał przypada w dniach od 20 do 22 

września 2013r.

Informacja o wydaniu rozporządzenia
w sprawie programu ograniczenia azotu
Informujemy, że w dniu 31 lipca 2013 roku zostało opublikowane 

rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu z dnia 26 lipca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu 

ze źródeł rolniczych. 

Treść ww. rozporządzenia znajduje się na stonie internetowej 

Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego. 

(www.edziennik.poznan.uw.gov.pl)

(P.J.)

Więcej informacji znajdą Państwo na www.edziennik.poznan.uw.gov.pl
Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby uzyskać więcej informacji

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Przedmiotem przetargu jest:

1) Dz ie rżawa  n ie ruchomośc i  ro lne j  

niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako 

działki nr 25/1 i 25/2 o powierzchni łącznej 

wynikającej z ewidencji gruntów 1,11 ha 

położonej w miejscowości Małachowo 

Wierzbiczany, gmina Witkowo, stanowiącej 

grunty rolne kl. II, w celu rolniczego 

wykorzystania. Działki wydzierżawiane są na 

podstawie danych w ewidencji gruntów, 

ewentualne wznowienie granic staraniem i na 

koszt dzierżawcy. Gmina nie bierze 

odpowiedzialności za ewentualne różnice 

w powierzchni nieruchomości. 

2) Dla przedmiotowej nieruchomości nie 

uchwalono planu zagospodarowania 

przestrzennego, w ewidencji gruntów teren 

oznaczony jest symbolem R - tereny rolne. 

W studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Witkowo nieruchomość stanowi tereny rolne.

3) Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy: 

Minimalny czynsz za dzierżawę nieruchomości 

wynosi równowartość 4,44 q pszenicy. Czynsz 

płatny będzie jednorazowo do 30 września 

każdego roku. Okresem rozliczeniowym jest 

rok gospodarczy tj, od zasiewów do zbiorów. 

Wartość 1q pszenicy ustalana jest na 

podstawie ogłaszanej w Monitorze Polskim 

średniej krajowej ceny skupu pszenicy 

w I półroczu danego roku. Oprócz czynszu 

dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest 

opłacać podatek rolny. 

4) Termin przetargu: 3 października 

2013r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu 

Gminy i Miasta Witkowo, pok. nr 1;

5) Udzia ł  w pr zetargu:  Warunkiem 

przystąpienia do przetargu jest wniesienie 

gotówką wadium w kwocie 300,00 zł na konto 

Gminy i Miasta Witkowo nr 43 8538 0002 

0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 30 

września 2013r. Wadium uznaje się za 

wniesione, jeżeli zrealizowane przelewem 

wpłynęło w wyznaczonym terminie na 

rachunek Gminy Witkowo.

6) Oferty na dzierżawę opisanej wyżej 

nieruchomości należy składać do dnia 

3 października 2013r. do godz. 10.00. 

w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta 

w Witkowie, pok. nr 21, w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę 

nieruchomości położonej w Małachowie 

Wierzbicznay”

Pisemna oferta powinna zawierać:

1. imię i nazwisko oraz adres oferenta lub 

nazwę i adres firmy, jeżeli oferentem jest 

osoba prawna,

2. proponowany czynsz dzierżawny, 

w wysokości nie niższej niż czynsz 

wywoławczy wyrażony w q pszenicy; 

3. oświadczenie, że oferent zapoznał się 

z warunkami przetargu i przyjmuje te 

warunki bez zastrzeżeń,

4. dowód wpłaty wadium,

5. datę sporządzenia oferty.

7) Oferent, który wygrał przetarg zostanie 

powiadomiony w terminie 7 dni pisemnie lub 

telefonicznie o fakcie wygrania przetargu, 

terminie i miejscu zawarcia umowy.

8) Wpłacone wadium przez uczestnika, który 

przetarg wygra zalicza się na poczet 

p ierwszego czynszu dz ierżawnego.  

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium 

zwraca się niezwłocznie, jednak nie później 

niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu, na 

podany przez uczestnika rachunek bankowy.

9) Regulamin przetargu dostępny w siedzibie 

Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, pok. nr 15 

o r a z  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  

www.bip.witkowo.pl oraz www.witkowo.pl .

Bliższych informacji o przetargu udziela 

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie pok. Nr 15 

lub pod nr telefonu 61 477-81-94, wew. 13 

w godz. 8.00-15.30. 

Organizator zastrzega sobie prawo 

odwołania przetargu lub jego unieważnienia 

w przypadku zaistnienia uzasadnionych 

prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia 

przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Krzysztof Szkudlarek

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony ofertowy 

na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, 

położonej w Małachowie Wierzbiczany, 

gmina Witkowo na okres 3 lat.
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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
informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta

przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 16.09.2013r.

WYWIESZONY  ZOSTAŁ WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI , POŁOŻONYCH  W GMINIE I MIEŚCIE 

WITKOWO, PRZEZNACZONYCH  DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 

oraz w dniu 23.09.2013r. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH  W GORZYKOWIE 

i OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE, PRZEZNACZONYCH  

DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE PRZETRGU.

HDK WITKOWO
Zaprasza na akcje poboru krwi, która odbędzie się

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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KONKURS 
WIEŃCÓW ŻNIWNYCH

KONKURS 
WIEŃCÓW ŻNIWNYCH

Małachowo Złych Miejsc I miejsce 

Gorzykowo II miejsce 

Ostrowite Prymasowskie III miejsce  Mąkownica IV miejsce 

Mielżyn V miejsce

Malenin

Ruchocin Odrowąż

Ruchocinek

Strzyżewo Witkowskie 

Witkowo - Ogródki Działkowe

Witkowo

100 urodziny mieszkanki Witkowa
W dniu 29 sierpnia 2013r. mieszkająca w Witkowie Pani Regina Topolska 

obchodziła 100-lecie urodzin. Z tej okazji Dostojną Jubilatkę odwiedziła 

delegacja Witkowskiego Samorządu na czele z Burmistrzem Panem Krzysztofem 

Szkudlarkiem, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Witkowie Panem 

Marianem Walczakiem, Kierownikiem USC Panią Alicją Wentland oraz 

Przedstawicielem Gazety „Przemiany na Szlaku Piastowskim” Panią Ewą Socha.

Pani Regina Topolska urodziła się 29 

sierpnia 1913r. w Koszutach, jako córka 

Katarzyny i Józefa Walerczyków. Miała 15 

rodzeństwa. W dniu 08.10.1935r. zawarła 

związek małżeński w miejscowości Koszuty 

z Mikołajem Fidelisem Topolskim. Dochowała 

się 7 dzieci: 2 córek Haliny i Janiny, 5 synów: 

Józefa, Eugeniusza, Wojciecha, Adama 

i Stanisława 11 wnuków, 9 prawnuków i 5 

praprawnuków. Pani Regina od urodzenia 

mieszkała we wsi Koszuty. W czasie okupacji 

przebywała na wysiedleniu w Austrii. W 1950 

roku przeprowadziła się do Witkowa. 

Pracowała 20 lat w Zakładzie Poprawczym 

w Witkowie. Obecnie mieszka w Witkowie 

z synami Wojciechem i Stanisławem.

Składając gratulacje Dostojnej Jubilatce, 

Burmistrz Gminy i Miasta życzył dobrego 

zdrowia, pogody ducha, pomyślności i wielu 

radosnych chwil spędzonych w otoczeniu 

rodziny i przyjaciół.

Gratulacje z tej okazji Jubilatka otrzymała 

również od Prezesa Rady Ministrów RP 

i Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

(na)



„Samopomoc Chłopska” z Witkowa, jako 

symbol owocu zboża, na ręce burmistrza 

Gminy i Miasta Witkowa i Księdza Proboszcza 

Stanisława Goca wręczyli Starostowie 

Dożynek: pani Lucyna Guziołek i pan 

Bartłomiej Kuster. Gospodarze Święta 

Dożynkowego, jak każe tradycja otrzymanym 

chlebem podzielili się z zebranymi.

W trakcie obrzędu odbyło się obsypanie 

zgromadzonych ziarnem. Zwyczaj ten mówi, 

że im więcej ziaren w rękę się chwyci, tym 

więcej szczęścia do domu się przyniesie.

Na zakończenie części oficjalnej głos 

zabrali zaproszeni goście składając rolnikom 

życzenia. Wśród składających życzenia byli: 

Prezydent Miasta Gniezna - Jacek Kowalski, 

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 

również złożył życzenia rolnikom w imieniu 

Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego, 

Z-ca Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Robert 

Andrzejewski, w imieniu Posła Zbigniewa 

Dolaty życzenia złożył radny Rady Miejskiej 

w Witkowie Łukasz Grabowski, w imieniu 

Senatora Piotra Gruszczyńskiego życzenia 

złożyła radna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego - 

Krystyna Żok, życzenia dla rolników przekazał 

też radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego - 

Andrzej Kwapich. Stosowne adresy wyrażające 

podziękowanie dla rolników naszej Gminy 

skierowane zostały na ręce Burmistrza przez: 

Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej - Eugeniusza Grzeszczaka, Wojewodę 

Wielkopolskiego - Piotra Florka, Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego - Marka 

Woźniaka oraz Burmistrz Miasta i Gminy 

Czerniejewo - Danutę Grochowską. Po części 

oficjalnej przyszedł czas na dobrą zabawę, o co 

zadbali prezentujący się na scenie artyści.

Wśród zespołów, które umilały zebranym 

pobyt na dożynkach znalazły się m.in.: Zespół 

Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”, 

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 

ze Słupcy, Witkowski Zespół Śpiewaczy 

„My Młodzi”, Kapela Biesiadna „Swojaki” ze 

Skulska, swój recital przedstawiła też pani 

Emilia Kozielska z Gorzykowa.

Tegoroczną gwiazdą uroczystośc i  

dożynkowych był Zespół -„Voyager”, który 

swoim występem wywołał duży aplauz wśród 

publiczności.

W międzyczasie rozpoczęła pracę 

„Komisja do oceny wieńców żniwnych” 

w składzie: p.Marian Łukowski, p. Iwona 

Radowicz-Mróz, p.Honorata Glanc, p. Helena 

Biegalska i p. Wiesława Gąsiorowska. Komisja 

za  zadan ie  m ia ła  dokonać  o ceny  

poszczególnych wieńców dożynkowych.

W wyniku prac Komisji, postanowiono 

wyróżnić i nagrodzić następujące wieńce 

dożynkowe: I miejsce wieniec dożynkowy 

z Sołectwa Małachowo Złych Miejsc - 500 zł, 

II miejsce wieniec dożynkowy z Sołectwa 

Gorzykowo - 400 zł, III wieniec dożynkowy 

z Sołectwa Ostrowite Prymasowskie - 300 zł, 

IV wieniec dożynkowy z Sołectwa Mąkownica - 

200 zł, V miejsce wieniec dożynkowy 

z Sołectwa Mielżyn 150 zł.

Pozostałe sołectwa tj.: Malenin, Ruchocin, 

Odrowąż, Ruchocinek, Strzyżewo, Witkowo - 

Ogródki Działkowe, Witkowo, zdobyły 

wyróżnienia i nagrody w wysokości 100 zł.

Tuż przed losowaniem głównych nagród 

w loteriach fantowych, odbyła się miła 

uroczystość, a mianowicie za długoletnią 

działalność sportową wyróżniony został pan 

Maciej Barszcz Prezes Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Organizator”. Pan Maciej 

ogromny wysiłek i wkład pracy włożył 

w kształtowanie umiejętności techniczno-

modelarskich kilku pokoleń naszej Gminy, 

a potwierdzeniem tej pracy i zaangażowania 

są liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte przez 

Sekcję, którą prowadził. Warto dodać, że pan 

Maciej Barszcz ma również wyróżnienie 

nadane przez Radę Miejską Witkowa - 

Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta 

Witkowo (w 2000 roku).

Kolejnym punktem było wręczenie nagród 

w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej, którego 

organizatorem było Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie w Witkowie zał. 1742 r. 

W strzelaniu udział wzięło 90 zawodników. 

I miejsce zdobył - Ildefons Łagodzki, II miejsce - 

Michał Ścigocki, III miejsce - Mariusz Petelski. 

Wyróżnieni otrzymali okolicznościowe 

puchary.

Z okazji Gminnych Dożynek rozegrany 

został też Gminny Turniej Piłki Nożnej na 

Sztucznej Trawie. W Turnieju wystartowało 5 

drużyn, a rozgrywki przeprowadzone zostały 

systemem „każdy z każdym”. I miejsce 

zdobyła drużyna Qumple, II miejsce Zakład 

Poprawczy w Witkowie, III miejsce Nicolaus 

Powidz. Królem strzelców w Turnieju został 

Krzysztof Krall, który strzelił 8 bramek. 

Drużyny piłkarskie otrzymały pamiątkowe 

puchary oraz piłki nożne.

Po wyróżnieniach przystąpiono do 

rozlosowania głównych nagród w trzech 

loteriach fantowych. Kilku szczęśliwców 

wróciło do domu z cennymi nagrodami, wśród 

których znalazły się m.in.: rower, kuchenka 

mikrofalowa, zmywarka, telewizor LCD, 

odkurzacz, ciśnieniowy ekspres do kawy, 

weekend w OW w Skorzęcinie oraz 2 nagrody 

ufundowane przez sponsorów: szafka 

łazienkowa ufundowana przez Firmę 

„Witowa" z Witkowa i odkurzacz ufundowany 

przez Państwo K. i W. Wojtyra z Witkowa.

Obchodom tegorocznych dożynek 

towarzyszyło również wiele innych atrakcji, 

jak m.in.: wystawa maszyn rolniczych, płodów 

rolnych, warzyw i kwiatów, park zabaw dla 

najmłodszych, wystawa pszczelarska, czy 

stoiska ze specjałami wiejskiej kuchni.

Święto dożynkowe zakończyło się zabawą 

taneczną, podczas której mieszkańcy do 

późnych godzin nocnych bawili się przy 

muzyce zespołu „Fortesimo”.

O r g a n i z a t o r z y  p r a g n ą  z ł o ż y ć  

podziękowania sponsorom oraz wszystkim 

osobom,  k tóre  pr zyczyn i ły  s ię  do  

zorganizowania tegorocznego święta plonów 

Dożynek Gminnych - Witkowo 2013.

(M.G.)
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