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Wigilijne spotkania Z myślą o dzieciach 
13 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Spartakiada na sportowo i świątecznie 

18 grudnia w hali sportowej witkowskiego Gimna-
zjum odbyła się spartakiada „Integracja na sportowo i świą-
tecznie”. Do udziału w niej zaproszono prawie 180 uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów wraz z rodzicami (w trud-
nej sytuacji materialnej) z terenu gminy.    cd. na str. 8. 

 

Wieczór Wigilijny dla Samotnych    

 W dniu 20 grudnia 2004r. po raz jedenasty Urząd 
Gminy i Miasta i Ośrodek Pomocy Społecznej w Witko-
wie zorganizowali Wieczór Wigilijny dla Samotnych. 
Na spotkanie zostały zaproszone 82 osoby samotne z tere-
nu gminy i miasta.   cd. na str. 6. 

To już XIII raz gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Po-
mocy i Jurkiem Owsiakiem. W dniach 8 i 9 stycznia miesz-
kańcy gminy zaangażowali się w zbieranie funduszy na cel 
XIII finału  - „Zakup sprzętu diagnostycznego dla szpital-
nych oddziałów dziecięcych”. Po zakończeniu XIII finału 
WOŚP w Witkowie okazało się, że byliśmy ofiarniejsi niż w 
ubiegłym roku. Zebraliśmy: 14.465,87 zł !!!  Więcej na str. 3. 

 Uczniowie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  
Witkowie w dniach 2-5 grudnia 2004 r. brali udział w IV 
Ogólnopolskim Pokazie Regionalnych Stołów Wigilij-
nych. Miał on miejsce w Wyższej Szkole Gastronomii 
 i Hotelarstwa w Poznaniu. W wystawie brała udział mło-
dzież różnych typów szkół, nie tylko   gastronomicznych.  
       Więcej na str. 12. 

 Młodzież z Witkowa też potrafi  
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 W listopadzie 2003 roku powstał zespół wokalny „My  
Młodzi”. Do zespołu należy 20 osób z koła Emerytów i Ren-
cistów w Witkowie.  Kierownikiem zespołu jest Janina Mar-
ciniak, a opiekunami: Michał Bocheński i Katarzyna  Kur-
piewska. 
  Zespół czynnie uczestniczy w wydarzeniach kultural-
nych środowisk lokalnych. Od czasu powstania odniósł wiele 
sukcesów na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gmin-
nym. Można do nich zaliczyć m.in.: udział w II Wojewódz-
kim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Ruchu Seniora 
„Złoty Wiek” w Trzemesznie (dyplom), udział w VI Powiato-
wym Przeglądzie Piosenki  Strażackiej w Witkowie 
(wyróżnienie), w VI Festiwalu Emeryckich Zespołów Śpie-
waczych w Skokach-woj. Wielkopolskie (dyplom), w XIV 
Międzypowiatowym Artystycznym Spotkaniu Seniorów  
w Władysławowie, w V Przeglądzie Piosenki Biesiadnej 
Chórów i Zespołów Śpiewaczych  - Seniorów w Pobiedzi-
skach, w V Wielkopolskim Artystycznym  Spotkaniu Senio-
rów w Wilczynie (zajęcie III miejsca), w koncercie zespołu w 
Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie, w koncercie z okazji 
25 rocznicy HDK w Witkowie, w  obchodach 60 lecia LOK 
(odśpiewanie hymnu LOK),w koncercie kolęd w kościele 
parafialnym św. Mikołaja w Witkowie.         J. Marciniak 

 

 
 

 W nocy z 18 na 19 grudnia 2004 roku w Klubie 
Garnizonowym w Witkowie odbył się XIV Świąteczny 
Nocny Turniej Szachowy. W turnieju wzięło udział 82 
szachistów z całej Polski oraz dwóch zawodników zagra-
nicznych z Ukrainy.   cd. na str. 9. 

XIV  ŚWIĄTECZNY  
 NOCNY  TURNIEJ  SZACHOWY  

„WITKOWO-2004” 

„My Młodzi” 

 W dniu 16 stycznia 
2005r. w  9 Obwodowych 
Komis jach Wyborczych  

obejmujących  Gminę i Miasto Witkowo zagłosowało 350 miesz-
kańców ( liczba uprawnionych do głosowania - 10.464 tj. 
3,3%).Kandydaci na senatora RP w Gminie i Mieście Witkowo 
otrzymali następujące liczby głosów: Antczak –Polatyńska Bożena
(KW PSL) - 59, Florek Piotr (KW PO) - 32, Kowalska Wiesława 
(KWW „Samorządność”) - 39, Wilk Izabela KW UW) 10,           
Wojtaszek Jerzy (KW LPR)-89, Zaleska Ewa (S-P-S)  -12, Zastawny 
Jan (KW Samoobrona RP) - 42.     (UGiM) 

Wybory uzupełniające  
do Senatu RP 

w Okręgu Wyborczym 
Nr 36 
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H O J N OŚĆ  W IĘK S Z A N IŻ  Z W Y K L E 

 W dniu 9 stycznia 2005 r. jak co roku, 
do akcji Jurka Owsiaka dołączyła Gmina i Mia-
sto Witkowo.  8 i 9 stycznia mieszkańcy gminy 
zaangażowali się w zbieranie funduszy na cel 
XIII finału  - „Zakup sprzętu diagnostycznego 
dla szpitalnych oddziałów dziecięcych”.   
 Z tej okazji zarówno Biblioteka Pu-
bliczna w Witkowie jak i Biblioteka Klubu 
Garnizonowego zapraszały chętne osoby do 
wzięcia udziału w loterii książkowej.  

 W przeddzień oficjalnego grania Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w sali 
kinowej Klubu Garnizonowego w Witkowie, 
odbył się Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej 
Sił Powietrznych z Poznania, na którym pano-
wała wspaniała atmosfera. 
 W niedzielę (tj. 9.01.2005r.) Wielka 
Orkiestra w Witkowie rozpoczęła granie już  w 
godzinach przedpołudniowych na stacji PKP. 
Największą atrakcją była przejażdżka 
„Wielkoorkiestrową Koleją Wąskotorową”, na 
trasie Gniezno - Witkowo. Do przejazdu upo-
ważniał wolny datek na rzecz WOŚP. Osoby, 
które nie były zainteresowane podróżowaniem 
kolejką, mogły skorzystać z innych atrakcji, 
jakie zapewnili organizatorzy: występów zespo-
łów artystycznych, ogniska, a także można było 
delektować się prawdziwą wojskową grochów-
ką i bigosem. Spożywaniu posiłków towarzy-
szyła dobra muzyka w wykonaniu Witkowskiej 
kapeli podwórkowej „Rywale”. 

 Oficjalne otwarcie WOŚP nastąpiło w 

klubie Garnizonowym w Witkowie. Po otwarciu 
imprezy przez: Burmistrza Gminy i Miasta – 
Krzysztofa Szkudlarka, ppłk Dariusza Rajzel i mjr 
Henryka Kątnego rozpoczęła się część artystycz-
na, podczas której wystąpiły zaproszone zespoły 
oraz  dzieci z witkowskich przedszkoli. 
  W kawiarni Klubu Garnizonowego, przy 
muzyce zespołu „FORMAT”, odbyła się licytacja. 
Licytowano wiele różnych przedmiotów m.in. 
złotą monetę, brykiet banknotów, radio, szafkę, 
podkład pisarski, krawaty, łańcuszek srebrny, 
okno, maskotkę, tort, itp. W wyniku licytacji 
uzyskano kwotę 1.625,00 zł. 

 W trakcie trwania imprezy można było 
podziwiać różne modele samolotów i militaria 
wojskowe, a dla smakoszy słodkości przewidziane 
były „słodkie niespodzianki”.  

 Dużym powodzeniem cieszyła się loteria 
fantowa prowadzona przez pracownice M-GOPS 
w Witkowie, podczas której zebrano 1.012,54 zł.. 
Atmosfera panująca w tym dniu była wspaniała, 
loteria oraz licytacja sprawiała wiele radości oso-
bom biorącym w niej udział. 
  XIII finał WOŚP w Witkowie zakończył 
się lepszym wynikiem niż w ubiegłym roku. Ze-
braliśmy: 14.465,87 zł !!!  

 Imprezę zakończono tradycyjnym wysła-
niem „światełka do nieba”.       
 Głównymi organizatorami imprezy 
byli: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, 33 Baza 
Lotnicza w Powidzu, Klub Garnizonowy w Wit-
kowie, Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”  w 

Witkowie, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Witkowie, Związek Harcerstwa Polskiego w 
Witkowie, Komisariat Policji w Witkowie, Żan-
darmeria Wojskowa w Powidzu, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Witkowie, Sekcja Modelarstwa 
„Sokół” w Witkowie, Miejsko – Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Witkowie, Witkowski 
Klub Kolekcjonerów oraz  placówki oświatowe: 
Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.    
 Sponsorzy: Zakład zegarmistrzowski -
Małgorzata i Kazimierz Kiełczewscy, KOS – 
POL Kołaczkowo, Sklep Odzież – Obuwie - 
R.Mizerski; zakład odzieżowy „BLUTEX”; 
Zakład Fryzjerski – H. Rezulak; P.P.H.U. KOR-
LEN – D.Korczyński; TIM – M.T. Szeszycki; 
firma „Kubiak”; Zakład Poprawczy; Sklep spo-
żywczy – J.Kozłowski; Pizzeria „Milano” - 
P.Kubicki, Sklep Przemysł.”Pod Aniołem”; 
Księgarnia E. Byner; Księgarnia „Piast” - Z. 
Janaszek; Sklep odzieżowy – M. Nowak; 
„Waubut”- W. Spieczyńska; J.Wolek; Sklep 
„Zuzia”; Sklep motoryzacyjny – S.Cegielski; 
Foto „Krzyś”; „Witowa S.A.; Firma „Genowefa” 
- A. Tomczyk; K.Lange; ZPH „Maras”; „EURO-
SAM” - K. Wojtyra; Sklep CDN; B. Jaworska; 
„WAAGN”; „CONTEX” - S.Mroziński; 
„Gracja” - J. Krych; R. Chowański; R. Krako-
wiak; Myjnia samochodowa – E. Kowalska; 
Bank Spółdzielczy Witkowo; EURO-SAM – 
K.Wojtyra; Salon urody „NEFRETETTE”.   
       (W.R.) 

(cd. ze str. 1) 

   

 Nie wiem czy pytać mi przystoi  
 Nie drwiąc z Boskiego wyroku 
 Co mi obiecasz, cóż mi przyniesiesz 
 Kolejny Nowy Roku 
 

 Czy pośród wielu niegodziwości 
 Jak chleb powszedni nam danych  
 Dasz  trochę więcej sprawiedliwości 
 I dni oczekiwanych. 
 

  By można było patrząc Ci w oczy 
 Ugiąć przed Tobą kolana 
 Za dni sukcesu, za dni spełnienia 
 Za dobry nastrój od rana. 
 

Bym mógł Cię witać kolejnym świtem 
Z pokorą chyląc czoło 
Wdzięczność Ci czyniąc za godne życie 
Za miłych ludzi wokoło. 
 

  Idę więc z Tobą ufny wyroczni 
 że nic się złego nie zdarzy 
 Że dasz Ojczyźnie więcej nadziei 
 mniej łez płynących po twarzy.     
 

      Adam Tadeusz Zdzuj 

„CO NAM PRZYNIESIESZ” 
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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
o działalności w okresie od 29 listopada do 28 grudnia 2004 r. 

* Zorganizowano spotkanie dotyczą-
ce rozwoju Ośrodka Wypoczynkowego       
w Skorzęcinie.  W spotkaniu uczestniczyli 
członkowie Zespołu  powołanego do 
opracowania planu zagospodarowania 
przestrzennego Ośrodka Wypoczynkowe-
go,  Prezes i członek Zarządu Stowarzy-
szenia Użytkowników i Dzierżawców,  
Radni Rady Miejskiej, Dyrektor  OK,SiR-
u, przedstawiciele Inwest Planu oraz Pre-
zes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Go-
spodarczego w Gnieźnie. 
* Przedstawiciele Agencji Restruktu-
ryzacji Modernizacji Rolnictwa dokonali 
wizytacji realizacji zadania pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej Mielżyn – Jaworo-
wo”. 
* Na mój wniosek  umorzono ostat-
nią ratę pożyczki w wysokości 15.000 zł. 
na modernizację systemu grzewczego 
budynku Przychodni Rejonowej w Witko-
wie . 
* W Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Poznaniu podpisa-
łem aneks w sprawie rozliczenia finanso-
wego inwestycji „Budowa kanalizacji 
sanitarnej Jaworowo-Mielżyn”. Rozlicze-
nie inwestycji nastąpi po zakończeniu 
budowy tj. 31.07.2005 r. 
* W Agencji Nieruchomości Rol-
nych w Poznaniu podpisałem aneks do 
umowy na udzielenie bezzwrotnej pomo-
cy finansowej w kwocie 170.000 zł. na 
budowę wodociągu w Ostrowitym Pryma-
sowskim     i 430.000 zł. na budowę kana-
lizacji sanitarnej Jaworowo-Mielżyn. 
* Uczestniczyłem w posiedzeniu 
Zarządu oraz wspólnie z p. Grzegorzem 
Wywiałem w Sesji Zgromadzenia Związ-
ku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazo-
wego, podczas którego uchwalono budżet 
Związku na 2005 r. 
* Uczestniczyłem w zjeździe wój-
tów, burmistrzów i prezydentów, który 
odbył się w Puszczykowie. Tematem spo-
tkania były między innymi sprawy zwią-
zane z realizacją Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go, temat związany z rolą podpisu elek-
tronicznego w realiach samorządowych, 
zagadnienia związane z ustawą o działal-
ności pożytku publicznym i o wolontaria-
cie , sprawy związane z organizacją urzę-
du z wykorzystaniem  elektronicznego 
obiegu dokumentów.  
* Dziewiątego grudnia w Mielżynie 
uruchomiona została nowa sygnalizacja 
świetlna na przejściu dla pieszych przez 
drogę Gniezno-Wólka. 
* Odbyto spotkanie z przedstawicie-
lami Klubu Garnizonowego, OK,SiR-u, 
Gimnazjum, Świetlicy Terapeutycznej 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Prze-
wodniczącym Komisji Finansów i Roz-

- trwa procedura związana z 
nabyciem od Agencji Mienia Woj-
skowego w Gorzowie Wielkopol-
skim  nakładów stanowiących  
Ośrodek Wojskowy „Mieszko” w 
Skorzęcinie, 
- dokonano sprzedaży w dro-
dze pierwszeństwa na rzecz najem-
ców nieruchomość zabudowaną 
budynkiem mieszkalnym położoną 
w Małachowie Z.M. 
 
 
 Z imprez sportowo-rekreacyjno-
kulturalnych: 
 
 - w dniu 27 listopada odbył się 
V jubileuszowy turniej halowej piłki 
nożnej trampkarzy i juniorów im. 
Walentego Olczaka. W imprezie 
wystartowało osiem drużyn tramp-
karzy i sześć drużyn juniorów, 
- w dniu 28 listopada rozpo-
częły się rozgrywki  drugiej edycji 
Mistrzostw Sołectw Gminy Witko-
wo w Halowej Piłce Nożnej, w któ-
rych bierze udział siedem wsi sołec-
kich (Kołaczkowo, Sokołowo, Ma-
łachowo Złych Miejsc, Mielżyn, 
Jaworowo, Gorzykowo i Ruchoci-
nek) oraz Witkowskie Stowarzysze-
nie Abstynentów „Tęcza”. Zakoń-
czenie Mistrzostw, które odbywają 
się w każdą niedzielę w godzinach 
dopołudniowych,  planuje się  w 
miesiącu marcu 2005 r., 
- w dniu 5 grudnia zorganizo-
wano po raz drugi Mikołajkowy 
Turniej Przedszkoli i Oddziałów 
Przedszkolnych „Witkowo 2004”. 
Rywalizowały między sobą 3-4 lat-
ki, 5 – latki i oddziały przedszkolne. 
Łącznie 12 zespołów. 
 
 
 Wsparto finansowo organizację: 
 
- XXV rocznicy powstania 
Klubu Honorowych Dawców Krwi 
PCK , 
- VIII Rejonową Konferencję 
Ligi Obrony Kraju w ramach obcho-
dów 60-lecia powstania LOK. 
- XIV Nocnego Świątecznego 
Turnieju Szachowego Witkowo 
2004, 
- z Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych dofinansowano 
zakup Alco-Sensora z przeznacze-
niem na doposażenie Witkowskiego 
Komisariatu Policji, 
 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

woju Społeczno- Gospodarczego. Ce-
lem spotkania było omówienie spraw 
związanych z wykorzystaniem pomiesz-
czeń poszczególnych Instytucji na po-
trzeby organizacji działających na tere-
nie Witkowa. 
* 14 grudnia odbyło się spotkanie 
organizacyjne Witkowskiego Sztabu 
XIII Finału  WOŚP, która odbędzie się 
8 i 9 stycznia 2005 r. 
* Uczestniczono w spotkaniu 
opłatkowym ludzi samotnych, w Wigilii 
przygotowanej przez dzieci ze Świetlicy 
Środowiskowej, uczestniczono w spo-
tkaniach wigilijnych w naszych placów-
kach oświatowych, w spotkaniu opłat-
kowym zorganizowanym przez Stowa-
rzyszenie Rahabilitacyjno-Kulturalne 
Osób Niepełnosprawnych „Promyk” 
Koło w Witkowie, w Mitingu opłatko-
wym zorganizowanym przez Witkow-
skie Stowarzyszenie Abstynentów 
„Tęcza” w Witkowie, w XIV nocnym 
Turnieju Szachowym Witkowo 2004 r. 
organizowanym przez Sekcję Szachową 
„Jurand” w Witkowie, uczestniczono w 
Spartakiadzie pod hasłem „Integracja na 
sportowo i świątecznie” zorganizowanej 
na hali sportowej w Witkowie przez 
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 
Oddział w Gnieźnie. 
* Odbyto spotkanie z dyrektorami 
szkół i zakładów budżetowych. 
* Gminna Komisja Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych przy współpracy z Zakładem Po-
prawczym zorganizowała dla dzieci z 
rodzin najuboższych „Mikołajki”. 
* Wzięto udział w święcie patrona 
Szkoły Podstawowej Nr 3 i w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w 
Mielżynie oraz w obchodach XXX –
lecia powstania Spółdzielni Kółek Rol-
niczych w Witkowie. 
* Wypracowano projekty uchwał 
na sesję grudniową. 
* Odbyto spotkanie z przewodni-
czącymi Komisji Rady Miejskiej w Wit-
kowie w celu omówienia tematów se-
syjnych oraz bieżących spraw Gminy. 
 
 Z zakresu obrotu nieruchomościami: 
 
- nabyto od KRUSZGEO Wielko-
polskie Kopalnie Sp. z o.o. w Poznaniu 
działki gruntu nr 155/2 i 145/3 stano-
wiące drogi publiczne, położone w 
Ćwierdzinie, 
- oddano w użytkowanie wieczyste 
na 99 lat nieruchomość położoną w 
Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęci-
nie, stanowiące działkę nr 146, o pow. 
0,0321 ha, 



 

 
Str. 5 
Nr 1 Rok 2005 

Biuletyn  Informacyjny 
Gminy i Miasta 

 Witkowo  
Witkowskie Wiadomości Samorządowe 

 
W zakresie inwestycji: 

 1.Przetargi nieograniczone: 
 
 22 października ogłoszono przetarg 
na budowę kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Skorzęcin, otwarcie 
ofert nastąpiło 14.12.2004r., ofertę 
złożyło 14 firm, wybrano ofertę Za-
kładu Instalatorstwa Sanitarnego i 
Budownictwa Ogólnego – Kuny z 
siedzibą w Koninie, ul. Dygasińskiego 
6 za kwotę 529.872,97 zł brutto. Inwe-
stycja będzie współfinansowana przy 
udziale środków pochodzących z Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego. 
   
2. Prace w trakcie realizacji: 
 
 -  zakończono budowę sali sportowej 
w Mielżynie wraz z opracowaniem 
niezbędnych instrukcji, 
-  trwa układanie nawierzchni chodni-
kowej przy ul. Skorzęckiej w Witko-
wie, 
-  trwa budowa kanalizacji sanitarnej 

(Ciąg dalszy ze strony 4) Mielżyn – Jaworowo. Ułożono odci-
nek rurociągów tłocznych od Witkowa 
do Mielżyna i Jaworowa, trwa układa-
nie rurociągu grawitacyjnego w miej-
scowości Mielżyn, pobudowano jedną 
pompownię, 
-  t rwa modernizacja systemu 
grzewczego w budynku Urzędu, po 
montażu nowych grzejników i zainsta-
lowaniu pieca, trwają prace budowla-
no-malarskie w pomieszczeniu ko-
tłowni i magazynu opałowego, 
-  zakończono ułożenie nowej instala-
cji sieci komputerowych oraz ułożono 
nową sieć elektryczną na potrzeby 
poprawy sprawności działania syste-
mu komputerowego w Urzędzie Gmi-
ny i Miasta. 

 
 Inne ważniejsze prace i dostawy: 
 
-  naprawiono wiaty przystankowe w 
Skorzęcinie, Mielżynie i w Witkowie, 
-   naprawiono oświetlenie uliczne 
terenie miasta i gminy, 
- zakupiono i zamontowano znaki 
drogowe – ul. Czerniejewska, Żwirki i 
Wigury oraz we wsi Czajki, 

-  wykonano próg zwalniający na ul. 
Czerniejewskiej, 
-  utwardzono łuk ul. Cmentarnej. 
 
W omawianym okresie wydałem 
następujące zarządzenia: 
 
 Z zakresu obrotu nieruchomościa-
mi: 
- w sprawie sprzedaży nierucho-
mości stanowiących własność gminy 
Witkowo położonych w Witkowie , 
przy ul. Czerniejewskiej w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego 
(obiekty kotłowni i budynki gospodar-
cze o pow. 0,7675 ha), 
- w sprawie wykazu nierucho-
mości położonych w Witkowie, prze-
znaczonych do wydzierżawienia w 
drodze bezprzetargowej (grunt pod 
garaż przy ul. Jasnej), 
- w sprawie powołania obwodo-
wych komisji wyborczych do przepro-
wadzenia wyborów uzupełniających 
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
które zostaną przeprowadzone w dniu 
16 stycznia 2005 r.  
 

 Zgodnie  z ustawą  z dnia 30 sierpnia 2002 roku o zmianie ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  /Dz. U. 
Nr 167, poz.1372  z późn.zm./  n a s t ą p i  ł y  zmiany  w warunkach 
sprzedaży alkoholu i wydawaniu zezwoleń na ich sprzedaż. 
Najważniejsze zmiany to : 
1/  wprowadza się  stałe  opłaty  za  wydane  zezwolenia: 
⇒ piwo       - 525,oo zł 
⇒ wino       - 525,oo zł 
⇒ wódka    - 2.100,oo zł 
2/  opłaty  ulegają podwyższeniu gdy wartość sprzedaży poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku   poprzed-
nim z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzo-
wego przekracza kwotę : 
⇒ piwo          - 37.500.oo zł      /  x  1,4 / 
⇒ wino          - 37.500,oo zł      /  x  1,4 / 
⇒ wódka      -  77.000,oo zł      /  x  2,7 / 
 3/  W/w  oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta  w 
Witkowie, pokój Nr 8  do  dnia 31 stycznia 2005 roku. 
4/  Opłaty  za wydane zezwolenia można regulować w kasie tut. Urzędu 
lub na konto w ratach : 
⇒ do  31  stycznia 
⇒ do  31  maja 
⇒ do  30  września 
5/  Do wniosku o udzielenie nowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
należy  dołączyć : 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
tytuł prawny do zajmowanego lokalu handlowego lub gastronomicznego 
decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
zgodę właściciela,gdy punkt znajduje się w budynku wielorodzinnym 
opłatę skarbową na wniosek w wys. 5,oo zł  i na każdy załącznik 0,50zł. 

       (S.A.) 

 
Z dniem 1 stycznia 2005 roku wszedł 

w życie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 
Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).  

Z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wyni-
ka, że dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli 
średni miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku o przy-
znanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 
kwoty 984,52 zł. w gospodarstwie jednoosobo-
wym lub kwoty 703,23 zł. w gospodarstwie 
wieloosobowym. 

Nowelizacja ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych z dnia 8 października 2004 r. 
stawia przed osobami poruszającymi się na 
wózku lub niepełnosprawnymi, wymagającymi 
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, większe 
niż do tej pory wymagania.  

O wymogu zamieszkiwania w oddziel-
nym pokoju orzekają powiatowe zespoły do 
spraw orzekania o niepełnosprawności.  

Zatem z przywileju doliczenia do po-
wierzchni normatywnej dodatkowych 15 m2 

będą mogły skorzystać tylko osoby posiadające 
takie orzeczenie.     (I.W.) 

NOWE   WARUNKI  SPRZEDAŻY   ALKOHOLI 

Z M I A N Y  W  P R Z E P I S A C H 

DODATKI MIESZKANIOWE 

 W 2005 ROKU 
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 Z  R EAL IZ AC JI  GMIN NEG O PR OG R AM U PR OF IL AK T YK I  
 I  R OZ WIĄZ Y WAN I A PR OBL EM ÓW AL K OH OL OWY CH   

 W miesiącu grudniu 2004 r. Urząd Gminy i Miasta w Wit-
kowie zrealizował wiele zadań wynikających z gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W dniu 6 
grudnia 2004 r. odbyło się spotkanie „Mikołajkowe” zorganizowane 
przy współpracy z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów 
„Tęcza”, w którym uczestniczyli współmałżonkowie, dzieci i wnuki 
członków stowarzyszenia. Podczas spotkania wspólnie śpiewano 
kolędy, dzielono się troskami i radościami. 
Szczególnie cieszyły się dzieci, które zostały obdarowane świątecz-
nymi paczkami, pełnymi s łodyczy przez przybyłego nieoczekiwanie 
Mikołaja. Każde z dzieci zrewanżowało się darczyńcy, deklamacją 
wiersza bądź śpiewaniem piosenki. Całość przebiegała w miłej i 
rodzinnej atmosferze. 

 Kolejnym niezapomnianym dla najmłodszych wydarzeniem 
był „Bal Karnawałowy” zorganizowany przy współpracy z Zakła-
dem Poprawczym w Witkowie. 
Odbył się on w dniu 7 grudnia 2004 r. Udział w nim wzięło 39 dzie-
ci, w wieku od 6 do 10 lat,  z rodzin objętych pomocą Miejsko- 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie. Program spo-
tkania został przygotowany przez wychowanków Zakładu Po-
prawczego. Dzieci bawiły się przy muzyce i brały udział w konkur-
sach. Wyłonieni zwycięzcy jak i pozostali uczestnicy zabawy otrzy-
mali nagrody. 
Pojawienie się Mikołaja wzbudziło wielki entuzjazm dzieci, zwłasz-
cza, że przyniósł worek z prezentami. 
Rodzice uczestników balu mieli okazję spotkania się przy kawie i 
słodyczach, w oczekiwaniu na bawiące  się pociechy. Urząd Gminy 
i Miasta reprezentował Zastępca Burmistrza P. Marian Gadziński 
oraz Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Witkowie P. Elżbieta Jagielska. Nad bezpieczeństwem dzieci 
czuwali wychowawcy i wychowankowie Zakładu Poprawczego 
oraz pracownicy socjalni MGOPS. Rozradowane dzieci z ociąga-
niem opuszczały gościnne progi. 
 Wielką atrakcją dla dzieci była również zorganizowana w 
dniu 11 grudnia 2004 r. wycieczka do poznańskiego „kina Polis”. 
W wyjeździe uczestniczyła grupa 40 dzieci biorących czynny udział 
w zajęciach świetlicy środowiskowej. Komedia pt: 
„INIEMAMOCNI” wzbudziła salwy śmiechu. W drodze powrotnej 
dzieci dostały posiłek oraz napoje. Opiekę nad dziećmi sprawowali 
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej P. Marzena Rzymyszkie-
wicz i P. Grażyna Wijata oraz opiekun świetlicy środowiskowej P. 
Krystyna Żok. Dzieci wróciły zadowolone i szczęśliwe. 
 Mikołaj nie zapomniał również o pozostałych dzieciach ze 

świetlicy środowiskowej. W dniu 22 grudnia 2004 r. przyniósł im 
świąteczne paczki. W świetlicy zgromadziło się ok. 50  dzieci, opie-
kunowie świetlicy oraz zaproszeni goście w osobach: Burmistrza 
Gminy i Miasta Witkowo – p.Krzysztofa Szkudlarka, Z-cy Burmi-
strza p.Mariana Gadzińskiego, Radnych Gminy i Miasta Witkowo: 
p.Henryka Muchy, p.Bernarda Knasta i p.Tomasza Wędzikowskiego. 
Bogaty program jasełkowy cieszył się wielkim zainteresowaniem 
uczestników. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia. 

 Ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych współfinansowano również działania 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie. 
Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych i słodyczy do 
paczek świątecznych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej i rodzinnej, stanowiących dużą pomoc w zorganizowaniu 
świąt. 
 W związku z organizacją wieczoru wigilijnego finansowe 
wsparcie trafiło również do osób samotnych, bezdomnych i uzależ-
nionych od alkoholu. Udział w nim wzięło ok. 60 osób. Uroczysty i 
podniosły ton uroczystości, odświętne stroje oraz zaproszeni goście 
uświetnili ten wyjątkowy dzień.      (G.W.) 
                    

(c d.  ze  st r.1 ) Wieczór Wigilijny dla Samotnych 

 W kolacji wzięło 
udział  ok. 60 osób oraz za-
proszeni goście; Burmistrz G 
i M Witkowo , ks. Proboszcz 
Parafii św. Mikołaja, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
oraz  przedstawiciel Dowódcy 
33 Bazy Lotniczej w Powi-
dzu.  
 Przygotowane zostały 

tradycyjne potrawy wigilij-
ne, składano sobie życzenia 
oraz śpiewano kolędy.  
 W przygotowaniu 
uroczystości pomagali rów-
nież: GS Witkowo, Firma 
„Genowefa”, 33 Baza Lotni-
cza w Powidzu, Kos-Pol 
Kołaczkowo, Pan Ryszard 
Bałoniak.    (E.J.) 
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XVIII sesja  Rady  Miejskiej  w  Witkowie 
W dniu 29 grudnia 2004r. odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała 
informacji Burmistrza Gminy i Miasta o działalności międzysesyjnej oraz sprawozdania Burmistrza      
z wykonania uchwały Nr XVII/169/00 z dnia 30.06.2000r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości 
gminnych i wyrażania zgody na bonifikatę od ceny sprzedaży tych nieruchomości. 
Podjęto następujące uchwały: 
- Nr XVIII/163/04 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w Chłądowie (dz. nr 44/5 i 31/17)  i Skorzęcinie (dz. nr 96/1 - plaża); 
- Nr XVIII/164/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów części działki o nr 35/12 w Skorzęcinie; 
- Nr XVIII/165/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. dz. 
nr 36/47 w Skorzęcinie; 
- Nr XVIII/166/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. 
części dz. nr 205 w Wiekowie; 
- Nr XVIII/167/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów części dz. 210/34 w Wiekowie; 
- Nr XVIII/168/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2005r.; 
- Nr XVIII/169/04 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli; 
- Nr XVIII/170/04 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki; 
- Nr XVIII/171/04 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.; 
- Nr XVIII/172/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2005r.; 
- Nr XVIII/173/04 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej oraz stałych Komisji Rady na 
2005r.; 
- Nr XVIII/174/04 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, 
stanowiącej część działki nr 153, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. 
 Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 18 lutego 2005r. 

Uchwały Rady Miejskiej, protokóły z Sesji 
 - do wglądu w biurze  

Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta  
w Witkowie (pokój nr 24)  

w każdy poniedziałek,  
w godzinach pracy Urzędu tj. od 800 do 1600. 

Dyżury   R a d n y c h    Rady  Miejskiej  w Witkowie 
 

 Radni dyżurują w każdy poniedziałek w Urzędzie Gminy i Miasta  
w Witkowie - pokój nr  23 ,  w godz. od  14,00  do  15,00 . 
 Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury w każdy poniedziałek 
 w godz. od 15,00  do 16,00.    (BRM) 

Podczas  XVIII sesji  
Rady Miejskiej w Witkowie   
pan Krzysztof Szkudlarek  

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
wręczył Komendantowi Komisariatu Poli-
cji w Witkowie panu Piotrowi Cejmanowi 
Alco-Sensor z przeznaczeniem na doposa-
żenie  Komisariatu Policji w Witkowie. 

Urządzenie pozwoli usprawnić pracę poli-
cji. Zakup Alco-Sensora dofinansowano  

z Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych.  

Będzie bezpieczniej 
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S P O R T  W  G M I N I E  
(cd. ze str. 1) 

 W części I wszyscy chętni mogli 
„sprawdzić się” w konkurencjach sporto-
wo -rekreacyjnych. 

 Do kosza najcelniej rzucali - 
dziewczęta: Adrianna Jankowska z Go-
rzykowa, Kinga Marszałek oraz Dżesika 
Szczepańska z Witkowa, chłopcy: Witold 
Kaptur z Witkowa, Arkadiusz Chmielew-
ski z Malenina i Kamil Szkudlarski z 
Sokołowa. W rzutach ringo najlepsi oka-
zali się – dziewczęta:  Katarzyna Łyskawa 
z Mąkownicy, Natalia Wiśniewska ze 
Skorzęcina i Daria Wydra z Witkowa, 
chłopcy: Dawid Chmielewski z Witkowa, 
Damian Szkudlarski z Sokołowa i Jakub 
Marszałek. W zbijaniu kręgli najskutecz-
niejsi byli – dziewczęta: Dżesika Szcze-
pańska z Witkowa, Roksana Trzaskawka 
z Małachowa Szemborowice i Ewelina 
Białas z Gorzykowa, chłopcy: Hubert 
Gruszczyński z Wierzchowisk, Michał 
Nijak z Mąkownicy i Jakub Wiśniewski 
ze Skorzęcina. 

 W rzutach lotką do tarczy najwię-
cej punktów zdobyli - dziewczęta: Olga 
Łyskawa i Katarzyna Plucińska z Mąkow-
nicy oraz Łucja Nowaczyk z Witkowa,  

-chłopcy: Oskar Jakubczak i Damian Łu-
czak z Witkowa oraz Arkadiusz Chmie-
lewski z Malenina, kobiety: Maria Maj-
chrzak z Mąkownicy, Natalia Łyskawa z 
Mąkownicy i Wioletta Cieślik z Małacho-
wa Kępego, -mężczyźni: Krzysztof By-
kowski z Jaworowa, Sławomir Stręk z 
Czajek i Andrzej Bohn z Witkowa. 

 Mistrzami w podbijaniu piłeczki 
zostali- dziewczęta: Ewelina Domagała  
z Mąkownicy, Martyna Wawrzyniak ze 
Skorzecina i Natalia Zięba z Wiekowa,  
chłopcy: Filip Majchrzak z Mąkownicy 
oraz Jakub Marszałek i Mateusz Kaptur  
z Witkowa. 
 W konkursie niespodziance, w 
której startował rodzic z dzieckiem wygra-
ła rodzina Kałużnych z Witkowa, II miej-
sce zajęła rodzina Kozińskich z Kamionki, 
a III – rodzina Leśnych z Małachowa 
Szemborowice. 

 W konkursie plastycznym – naj-
piękniejsze zamówienie u Mikołaja złoży-
ły: Magda i Natalia Wiśniewskie ze Sko-
rzęcina oraz Żaneta Starczewska, Beata 
Starczewska, Karolina Chmielewska, Mi-
chał Zwoliński, Błażej Kałużny, Joanna 
Drzazgowska, Olga Łyskawa, Katarzyna 
Plucińska, Natalia Zięba, Monika Peszka, 
Ewelina Domagała i Patrycja Piechowska. 
 Konkurs „Bohaterowie naszych 
bajek” wygrała Sara Bohn z Witkowa. 
Natomiast Joanna Drzazgowska z Ostro-
witego Prymasowskiego wykazała się 
najlepszą znajomością „Zwyczajów zwią-
zanych z Bożym Narodzeniem”. 

 Uczestnicy konkurencji sportowo-
rekreacyjnych za zajęcie I, II i III miejsc otrzy-
mali pamiątkowe medale, zwycięzcy konkursu 
niespodzianki również sanki. Sanki otrzymali 
także najlepsi w konkursach bloku kulturalne-
go. 

 Wręczenia medali i upominków doko-
nali zaproszeni goście: Telesfor Gościniak – 
wicestarosta gnieźnieński, Krzysztof Szkudla-
rek – burmistrz Witkowa, Alicja Wentland- 
dyrektor OKS i R, Gertruda Polak – skarbnik 
Witkowa, Marian Łukowski – dyr. Gimnazjum 
oraz przedstawiciel głównego organizatora 
Przemys ław Wielgosz – przewodniczący Try-
bunału Kontrolno-Rewizyjnego Stowarzysze-
nia Młodych Wielkopolan.  
 Współorganizatorami spartakiady byli: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w 
Warszawie i Klub Pracy w Witkowie. 
 Największą atrakcją dla dzieci była 
wizyta świętego Mikołaja, który po wspólnych 
pląsach rozdał paczki ze słodyczami. Wszyst-
kim uczestnikom zapewniono ciepły posiłek 
oraz bezpłatne mierzenie ciśnienia i cukru we 
krwi. 

Za przygotowanie kon-
kurencji i konkursów organizatorzy serdecznie 
dziękują nauczycielom Gimnazjum: Barbarze 
Pałce, Ilonie Musidlak, Arlecie Bekas, Elżbie-
cie Cieś lickiej, Pawłowi Piniarskiemu, Krzysz-
tofowi Nowińskiemu, Markowi Gazińskiemu i 
harcerzom z 8 Drużyny Harcerskiej oraz Joan-
nie Bruch, Magdzie Chołodeckiej i Pawłowi 
Januchowskiemu.  

O przyjęcie podziękowań proszeni są 
również niezawodni sponsorzy: Zakład Po-
prawczy, Firma KOS-POL i Gminna Spół-
dzielnia „SCh”.       M.W. 

Spartakiada  
na sportowo i świątecznie 
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(cd. ze str. 2) 
Po 13 rundowej rywalizacji na „64 polach” 
najlepszym okazał się ukraiński arcymistrz 
Andrej Maksymienko z Karpat Lwów – 10,5 
punktów,  drugie miejsce zajął Krzysztof  
Szadkowski z Hetmana Konin – 10,5 punk-
tów a trzecie duński mistrz FIDE  Mads  Boy  
z  Aarhus – 10,o punktów. 
 Zwycięzca turnieju otrzymał puchar 
Dowódcy 33 Bazy Lotniczej w Powidzu, a 
pozostała dwójka statuetki Dowódcy Bazy. 
 Burmistrz Gminy i Miasta w Witko-
wie jako jeden ze współorganizatorów turnie-
ju ufundował puchar dla najlepszego zawod-
nika z Gminy i Miasta Witkowo, którym 

został  Krzysztof  Kapral – 8,0 pkt, a w ogól-
nej klasyfikacji zajął 16 miejsce. Drugie 
miejsce w tej kategorii zajął Robert Mantor-
ski – 7,5 pkt  /28 miejsce w turnieju/ a trze-
cie Józef  Pazgan – 7,0 pkt / 33 miejsce w 
turnieju/ - otrzymując grawertony ufundowa-
ne przez dowódców jednostek lotniczych z 
Powidza. 
 Wśród  kobiet  najlepszą okazała się 
Monika Zembrzuska z Chemika Bydgoszcz 
– 7,5 pkt. /24 miejsce w turnieju/ zdobywa-
jąc puchar ufundowany przez Prezesa LOK 
w Witkowie. Drugie miejsce zajęła Małgo-
rzata Szelest z Iskry Marzenin – 7,0 pkt. / 35 
miejsce w turnieju/ a trzecie Katarzyna  

Huchwajda z Pocztowca Poznań – 6,5 
pkt. /40 miejsce w turnieju/. 
 Najstarszymi zawodnikami tur-
nieju  byli : Jan Kaczmarek z Orła Grze-
gorzew i Henryk Głowski z Chrobrego 
Gniezno. 
 Najmłodszym uczestnikiem tur-
nieju był  dwunastoletni Paweł Dębczak 
z Juranda Witkowo, a najlepszym w 
kategorii niepełnosprawnych został Mar-
cin Muller z MKSZ  Liczyrzepa Jelenia 
Góra.  
Wszyscy czołowi zawodnicy w poszcze-
gólnych kategoriach otrzymali nagrody 
rzeczowe.                                   M.M. 

XIV  ŚWIĄTECZNY  NOCNY  TURNIEJ  SZACHOWY  „WITKOWO-2004” 

 

 W I E L K I E     P R A N I E    V I T C O V I I    

 W dniu 15 stycznia 2005 roku /sobota/  o 
godz.17,oo  w czasie trwania rozgrywek Halowej 
Piłki Nożnej zakładów pracy prowadzonej przez Wit-
kowskie Towarzystwo Sportowe władze samorządo-
we Gminy i Miasta w Witkowie z Burmistrzem Gmi-
ny i Miasta – Krzysztofem Szkudlarkiem, przewodni-
czącym Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opie-
ki Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie  – Piotrem 
Jóźwikiem, prezesem GKS „VITCOVIA” Witkowo – 
Sławomirem Tylakiem i sponsorem Panem Hocine 
Talibi  serdecznie pogratulowali najmłodszym zawod-
nikom naszego klubu za osiągnięty  sukces sportowy, 
który jest wspaniałą promocją naszej gminy na are-
nach sportowych województwa wielkopolskiego a 
nawet kraju.   Ze sportowym pozdrowieniem  J.S./ S.A.  

 W dniach 8 – 9 stycznia 2005 roku 
drużyna trampkarzy GKS „VITCOVIA” Wit-
kowo – roczniki 1991 i 1992  uczestniczyła w 
I Ogólnopolskim Turnieju Halowej Piłki Noż-
nej  „AMICA-CUP”, który odbył się w hali 
sportowej w Słupcy.  
 Dochód z imprezy organizatorzy – 
FAN CLUB AMICII w Słupcy, klub sporto-
wy AMICA Wronki, władze samorządowe 
miasta Słupcy oraz władze wojewódzkie 
przeznaczyli na Fundację Rozwoju Kardio-
chirurgii, która wspiera Fundację Budowy 
Polskiego Sztucznego Serca profesora Zbi-
gniewa Religii. 
 Turniej rozegrano w grupach. 

  Młodzi Witkowianie przeszli te 
rozgrywki jak „burza” osiągając wyniki :  z 
CRACOVIĄ  Kraków zwyciężyli 3 – 0, 
pokonali w stosunku 1 – 0 MULKS Alek-
sandrów Łódzki i ALUMINIUM Konin a w 
stosunku 2 – 0 pokonali   Klub Sportowy 
1920 z  Mosiny. 
 W półfinale zwyciężyli  UKS 
SZÓSTKA  Śrem  2 – 0 . W wielkim finale z 
WARTĄ Poznań  walka była zacięta, a mecz 
zakończył się bezbramkowym remisem. 
Podopieczni Jana Szturomskiego i kierowni-
ka zespołu Eugeniusza Hofmana byli jednak 
bezbłędni w wykonywaniu rzutów karnych / 
3 – 2/ i to oni wywalczyli pierwsze miejsce 

w turnieju, otrzymując okazały puchar 
oraz nagrodę główną sponsora – pralkę 
automatyczną marki AMICA. 
 Zespół  trampkarzy występował 
w składzie : Mateusz Kozioł, Jakub 
Zych, Damian Góralski, Mateusz Szcze-
paniak, Piotr Gut, Jakub Szczepaniak, 
Karol Kral i Dariusz Hofman. 
 Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został zawodnik z Witkowa – Piotr 
Gut. Wszyscy organizatorzy i uczestnicy 
turnieju podkreślali wspaniałą organiza-
cję imprezy i zapowiadają, że turniej 
AMICA  CUP wejdzie na stałe do ka-
lendarza imprez sportowych w Słupcy. 
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  Tradycyjnie grudzień jest miesią-
cem wzmożonej pracy wychowawczej w 
naszej szkole. Dotyczy ona głownie obrzę-
dowości ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
oraz wychowania obywatelskiego i patrio-
tycznego związanego z imieniem patrona 
naszej szkoły. 

 Począwszy od 6 grudnia wycho-
wawcy wspólnie z rodzicami organizowali 
dla swoich uczniów spotkania z Mikołajem 
oraz klasowe wigilie. Szczególnie uroczysty 
charakter miały Jasełka przygotowane przez 
najmłodszych – przedszkolaków. Dzieci pod 
kierunkiem p. Elżbiety Kowalskiej zapre-
zentowały zgromadzonym rodzicom bardzo 
piękną historię narodzin Jezusa, a po przed-
stawieniu zostały obdarowane upominkami 
ufundowanymi przez rodziców. Ponadto 
nauczyciele wspólnie z  uczniami wykony-
wali kartki świąteczne, prowadzili kiermasz 
świąteczny oraz przyozdobili szkolne kory-
tarze w świąteczne akcenty. 
  Główną uwagę w miesiącu grudniu 
skupiamy jednak na ciągłym pogłębianiu 
wiedzy i odnawianiu pamięci o naszych 
patronach – Powstańcach Wielkopolskich. 
Wśród uczniów ogłosiliśmy na początku 
grudnia trzy konkursy: wiedzowy, plastycz-
ny i literacki. Pisemny Konkurs Wiedzy o 
Powstaniu Wielkopolskim odbył się 8 grud-
nia 2004r. i wzięło w nim udział 150 
uczniów począwszy od klasy czwartej szko-
ły podstawowej. Uczennica Joanna Liber-

kowska z klasy III gimnazjum zdobyła maksy-
malną liczbę punktów, a o drugie i trzecie 
miejsce ustną „potyczkę” stoczyło 9 uczniów. 
Najlepiej poradził sobie Adrian Pudło z kl. II 
gimnazjum i zajął drugie miejsce oraz Ewa 
Kapela z klasy IIIa gimnazjum zajmując trze-
cie miejsce. Autorem wszystkich pytań kon-
kursowych i odpowiedzialnym za przeprowa-
dzenie konkursu był p. Stanis ław Brząkowski.  
 Szkolni poeci mogli zaprezentować  
swoje umiejętności biorąc udział w Konkursie 
Wierszy o Patronie. Od 1 do 16 grudnia 18 
mistrzów pióra dostarczyło swoje wiersze. 
Komisja konkursowa, której przewodniczącą 
była p. Monika Czarnecka miała nie lada kło-
pot z wyłonieniem zwycięzcy. Ostatecznie I 
miejsce zajęła Sandra Krause z kl.6 SP, II 
miejsce zdobył wiersz Joanny Liberkowskiej z 
kl. III b G, a trzecie miejsce przypadło w 
udziale młodej adeptce pióra Darii Kokott z 
klasy 4 SP. Ponadto uznanie jurorów zdobyły  
wiersze Alicji Gadzińskiej i Martyny Grzy-
bowskiej z klasy 6 SP oraz Damiana Kroczki z 
klasy III b G. Wszystkie wiersze weszły w 
skład Tomiku Szkolnych Wierszy Patriotycz-
nych i zostały wręczone zaproszonym gościom 
na apelu z okazji Święta Patrona Szkoły. 
 Natomiast szkolni artyści kredki i 
pędzla dostarczyli 13 prac rysunkowych. Ko-
misja konkursowa nagrodziła prace Wojtka 
Drapińskiego i Wojciecha Ziółkiewicza z kl.5 
SP oraz Jakuba Nowaka z kl.I G. Drugie miej-
sce przyznano pracy wykonanej przez Magda-
lenę Szczęśniak z kl.5 SP, a trzecie uczenni-
com z kl. III b G – Katarzynie Malinowskiej i 
Marcie Wawrzyniak. Wszystkie prace  były 
wystawione na korytarzu szkoły. Za przepro-
wadzenie tego konkursu odpowiedzialna była 
p. Hanna Gulińska. 

      Kulminacją działań wychowawczych 
związanych z patronem szkoły, był apel jemu 
właśnie poświęcony. 22 grudnia 2004r. mieli-
śmy zaszczyt gościć włodarzy naszej gminy w 
osobach panów burmistrzów, księdza probosz-
cza mielżyńskiej parafii, prezesa i członka 
Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK 
w Gnieźnie, prezesa LOK w Witkowie, siostrę 

dyrektor DPS w Mielżynie, prezesa OSP 
w Mielżynie, przewodniczącego Rady 
Rodziców, sołtysów wsi należących do 
obwodu naszej szkoły, rodziców oraz 
przedstawicieli  lokalnej prasy. Gości 
powitała p. dyrektor, która w swoim wy-
stąpieniu nawiązała do cudu wigilijnej 
nocy i podkreśliła, że takim cudem dla 
naszych uczniów może być bez wątpienia 
oddanie do użytku nowej sali gimnastycz-
nej. Podziękowała za to panu burmistrzo-
wi oraz radzie gminy. Życzyła również 
lepszego, szczęśliwszego jutra z okazji 
Nowego Roku.  

 Następnie dziesięcioro uczniów 
złożyło na sztandar przyrzeczenie i otrzy-
mało krzyże harcerskie z rąk por. Jozefata 
Sztuki. Nie zabrakło również „światełka 
pokoju”, które dotarło do nas od harcerzy 
z Gniezna. Nasi harcerze obdarowali nim 
wszystkich gości oraz zanieśli je do DPS 
prowadzonego przez siostry Dominikanki 
i do kościoła. Złożyli także wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem obeliskiem oraz 
na grobie powstańca p. Górskiego. Za tą 
część uroczystości odpowiedzialna była p. 
Irena Bolewska.     

 Apel był dobrą okazją do wręcze-
nia drobnych upominków i dyplomów 
wszystkim zwycięzcom przeprowadzo-
nych wcześniej konkursów. Nagrody 
wręczali uczniom panowie burmistrzowie, 
uczniowie zaś obdarowali ich sercami z 
piernika, stroikami świątecznymi oraz 
tomikami napisanych przez siebie wierszy 

G R U D N I O W A  K R Z Ą T A N I N A ,   
CZYLI CO DZI AŁO SI  Ę  W MIELŻYŃSKIEJ SZKOLE POD KONIE C 2004 ROKU 
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o powstaniu.   
Był to bardzo sympatyczny moment naszej 
uroczystości. Drobne upominki otrzymali 
od uczniów również pozostali goście. Na-
stępnie krótką historię wybuchu i przebie-
gu powstania przypomniała przewodniczą-
ca Samorządu Uczniowskiego, która od-
czytała  referat. Na zakończenie uroczysto-
ści uczniowie zaprezentowali montaż 
słowno – muzyczny „Przeszłość – Teraź-
niejszość - Przyszłość”.  
Przypomnieli w nim atmosferę tamtych 

grudniowych dni oraz nawiązali do waż-
nych pytań i problemów współczesności. 
Odwołali się do przyszłości i dali receptę 
na lepsze jutro, widząc je w najmłodszych 
– małych dzieciach. W przedstawieniu 
swoje talenty aktorskie mogli ujawnić nie 
tylko gimnazjaliści i uczniowie szkoły 
podstawowej, lecz także dzieci z klas I – 
III oraz  oddziału przedszkolnego. Podczas 
śpiewania piosenki finałowej występujący 
uczniowie obdarowali gości, rodziców, 
nauczycieli i uczniów serduszkami z wypi-
sanymi sentencjami. Był to kolejny miły 
moment naszej uroczystości. Występ oraz 
scenografię przygotowali według autor-
skiego scenariusza p. Małgorzata Gadziń-
ska, p. Michał Bocheński oraz p. Urszula 
Potaś. Nasze święto patrona przypada w 
szczególnym czasie. Nie mogło zatem 
zabraknąć życzeń z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku. Postanowili-
śmy sprawić wszystkim niespodziankę. I 
chyba się udało. Po raz pierwszy w historii 
naszej szkoły nauczyciele ( pięciu ) wyko-
nali dla wszystkich piosenkę. Nasz występ 
został przyjęty ciepło i serdecznie. Mamy 
nadzieję, że pomimo wielkiej tremy słowa  

„ Bo w te święta jak pamiętasz 
 będą ciasta i prezenta, 

więc słuchaczu zapamiętaj  
chwile ciepła, które były, 
by przez cały rok służyły  

chwile szczęścia i słodyczy, 
tego szkoła Tobie życzy” 

dotarły do każdego. Na zakończenie nie 
mogło zabraknąć łamania się opłatkiem 
oraz poczęstunku w szkolnej stołówce.     
            Urszula Potaś 

Grudzień 2004 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Witkowie 

 W grudniu w szkole pojawiły się 
świąteczne akcenty widoczne w wystroju 
szkoły, nastrojach uczniów wywołanych 
poprzez tematykę świąt Bożego Naro-
dzenia poruszanych na godzinach wy-
chowawczych, jak również w działaniach 
- od początku miesiąca członkowie 
Szkolnego Koła Caritas przeprowadzili 
akcję sprzedaży kartek świątecznych 
wykonanych przez uczniów oraz bom-
bek, a za uzyskane w ten sposób pienią-
dze, zakupiono 28 słodkich upominków 
dla najuboższych dzieci z klas I – III; 
-  nawiązaliśmy współpracę z ks. pro-
boszczem, siostrami zakonnymi i pania-
mi z przykościelnej grupy charytatywnej, 
dzięki czemu w symboliczny sposób 
reprezentacja uczniów z opiekunami 
mogła przełamać się opłatkiem oraz 
złożyć życzenia chorym i samotnym 
mieszkańcom Witkowa. 

- wychowawczynie z oddziałów przed-
szkolnych p. Anna Kalwinicka i p. Anna 
Skurczyńska przygotowały Jasełka, w 
których wzięły udział wszystkie sześcio-
latki. Dzieci występowały w pięknej 
świątecznej scenerii, a oprawa muzyczna 
spektaklu oraz ich stroje przygotowane 
przy pomocy rodziców stanowiły dodat-
kowy walor. Jasełka z wielką przyjemno-
ścią obejrzeli rodzice, krewni małych 
artystów oraz p. dyrektor A. Pawluk i 
zastępca dyrektora K. Radziszewska. 
Przy montażu dekoracji pomagali p. J. 
Nowaczyk i p. B. Kuliński.  
Po spektaklu rodzice przygotowali słodki 
poczęstunek dla dzieci i zaproszonych 
gości.  
Dodatkową atrakcję stanowił „Mikołaj”, 

który przyniósł prezenty dla wszystkich dzie-
ci.  
 Jasełka przygotowały także p. Mariola 
Marciniak i siostra Emilia Narolska z udzia-
łem uczniów młodszych klas naszej szkoły 
(25 – osobowej grupy). Tematyka tegorocz-
nych jasełek była wyjątkowa, łączyła tradycję 
ze współczesnością. Opowiadała o przygoto-
waniach ludzi do świąt Bożego Narodzenia, o 
świątecznym zabieganiu i pracy. W tej atmos-
ferze ludzie zapomnieli o tym, co najważniej-
sze: o oczekiwaniu na spotkanie z Panem 
Jezusem, o miłości. 
 Dzień 21 grudnia był wyjątkowy, 
ponieważ uczniowie wystawili premierowe 
przedstawienie dla klas IV-VI oraz na zapro-
szenie Siostry  Dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej w Mielżynie, miały podzielić się  tre-
ścią przedstawienia z podopiecznymi tego 
domu. Mali aktorzy z opiekunami udali się do 
Mielżyna busem przysłanym  przez Siostrę 
Dyrektor. Po raz pierwszy nasi uczniowie 
występowali przed taką publicznością. Przed-
stawienie spotkało się z serdecznym i rado-
snym przyjęciem. Nagrodą były oklaski i 
słodycze. Po występie Siostra Dyrektor złoży-
ła życzenia świąteczne całemu gronu pedago-
gicznemu i wszystkim  uczniom.  

  W tym samym dniu po południu dzie-
ci wystawiły Jasełka dla wszystkich pracowni-
ków szkoły. Uświetniły one wieczerzę Wigi-
lijną i wprawiły w świąteczny nastrój.      
 W miesiącu tym, nastąpiło także za-
kończenie i podsumowanie trwającego od 
listopada Szkolnego Przeglądu Talentów. 
Organizatorzy: p. Małgorzata Kowalczyk i p. 
Marlena Webner przekazały do wiadomości 
uczniom listę osób wyróżnionych, tj. w kate-
gorii – rysunek: 55 dzieci, w kategorii – pio-
senka i taniec: 76 uczniów oraz w kategorii – 
wiersz, inscenizacja: 19. Jak co roku, przegląd 
cieszył się dużym zainteresowaniem, a jego 
uczestników czeka jeszcze odbiór nagród  
i uroczysty występ w Klubie Garnizonowym 
w ostatnim tygodniu stycznia 2005 r. przed 
całą społecznością szkolną. 
           (SP3) 

(cd. ze str. 10) 
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R.   
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 Trzy elementy sukcesu: - zaangażowanie 
uczniów, zaangażowanie dyrekcji i zaangażowanie 
nauczycieli sprawiły, że stoisko przygotowane 
przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Witkowie - Dariusza Bałdo i Przemysława Lu-
tomskiego oraz nauczycielki technologii gastrono-
micznej z ZSP w Witkowie - Annę Malendowicz- 
Koteras i Barbarę Sesiuk zdobyło III miejsce w IV 
Ogólnopolskim Pokazie Regionalnych Stołów Wi-
gilijnych organizowanym przez Wyższą Szkołę 
Gastronomii i Hotelarstwa w Poznaniu.  
 W wystawie brała udział młodzież różnych 
typów szkół, nie tylko gastronomicznych. Byli 
reprezentanci z Przemyśla, Rzeszowa, Krosna, 

Torunia, Kutna, Poznania, Gnie-
zna, Ostrzeszowa, Szamotuł. Nale-
ży podkreślić, że sukces osiągnięto 
dzięki ogromnej pracy  i zaangażo-
wania całej młodzieży uczącej się 
w różnych klasach Technikum 
Żywienia oraz Pani Haliny Augu-
styn.  
 Do witkowskiego stoiska  
wszystkich przyciągały własno-
ręcznie przygotowane ozdoby i 
dekoracje  świąteczne: choinki z 
makaronu, choinki z pierników, 
świeczki z pierników, świeczki z 
patyka i pestki od moreli. Na stole 
wigilijnym znalazły się tradycyjne 

 (cd. Ze str. 1)          M ł o d z i e ż  z  W i t k o w a  t e ż  p o t r a f i  

wigilijne potrawy: ryba w galare-
cie, śledź, kapusta z grochem, pie-
rogi z kapustą i grzybami, kompot z 
suszonych owoców. 
 Nadmienić  należy, że jeden z 
uczniów- Przemysław Lutomski 
pojedzie na sponsorowaną przez 
organizatora -WSGiH w Poznaniu 
 - kilkudniową wycieczkę do 
Szwajcarii. 

 W okresie przedświątecz-
nym w ZSP odbywał się tradycyj-
nie kiermasz dekoracji świątecz-
nych.  
                 Barbara Sesiuk 

 W Gimnazjum im. Adama Bo-
rysa w Witkowie atmosferę świąteczną 
można było poczuć już od początku 
grudnia. W klasach trwały przygotowa-
nia do wigilii klasowych. Sale lekcyjne 
zostały ozdobione choinkami, bombka-
mi, łańcuchami i kolorowymi świateł-
kami. Przeprowadzony został również 
konkurs na temat obyczajów świątecz-
nych, którego pomysłodawcą i organi-
zatorem była p. Krystyna Scheffs. 
 Przez cały grudzień na terenie 
szkoły organizowane były zbiórki i 

 G i m n a z j u m  w  W i t k o w i e  t r a d y c y j n i e  

aukcje, z których dochód przeznaczony 
został na pomoc w przygotowaniu świąt 
osobom potrzebującym.  
 21 grudnia w godzinach popołu-
dniowych do stołu wigilijnego zasiedli 
nauczyciele i pracownicy naszego gim-
nazjum, a 22 grudnia od rana opłatkiem 
łamali się uczniowie wraz ze swoimi 
wychowawcami na wigiliach klaso-
wych. Jak każdego roku i tego dnia nie 
zabrakło paczek świątecznych, które 
przygotowała dla uczniów Rada Rodzi-
ców.  
 O godzinie 10 rozpoczęły się 
jasełka szkolne. Program przygotowany 
przez gimnazjalistów obejrzała  cała 
społeczność szkolna oraz przybyli na 
uroczystość goście: Burmistrz Gminy i 
Miasta  Witkowo Krzysztof Szkudlarek, 
Zastępca Burmistrza  Marian Gadziń-
ski, ks. Proboszcz Stanisław Goc, ks. 
Kanonik Heliodor Jankiewicz i przed-
stawiciele Rady Rodziców. Scenariusz 
jasełek p.t. „Rozterki Gimnazjalisty” 

przygotowali: Ilona Musidlak, Barbara 
Pałka i Wojciech Kędzierski. Oprawą 
muzyczną zajęła się p. Hanna Pustelnik, 
a dekorację wykonały p. Iwona Nado-
wicz-Mróz i p. Patrycja Nowakowska. 
Podczas występu zaprezentował się ze-
spół grający muzykę rockową, który two-
rzą uczniowie klasy IIIa. Po przedstawie-
niu głos zabrał dyrektor szkoły, który 
złożył wszystkim życzenia świąteczne. 
Następnie przekazał drobne upominki 
wykonane przez wychowanki Domu Po-
mocy Społecznej w Mielżynie dla wolon-
tariuszek, którymi są uczennice naszej 
szkoły z klasy IIIc. Na koniec głos zabra-
li zaproszeni goście, którzy złożyli ży-
czenia świąteczne i noworoczne. 
          Ilona Musidlak 
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 Informacja o  ważniejszych  inwestycjach 
realizowanych w 2004r. 
 W 2004r. Gmina Witkowo pozyskała 
środki finansowe na 3 inwestycje infrastrukturalne 
z funduszy  przedakcesyjnych Programu SA-
PARD:  
1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
w miejscowości Ostrowite Prymasowskie. Wyko-
nawcą zadania była firma ROBOTY ZIEMNE I 
INSTALACYJNE, Zygmunt i Sławomir Jakubow-
scy, Drzewce 12.Wartość inwestycji 532.101,12 
zł.. Kwota dofinansowania 266.050,61 zł. Inwesty-
cja obejmowała budowę 6.226 mb sieci wodocią-
gowej, w tym 1.177 mb (45 szt.) przyłączy. Wyko-
nanie tego zadania spowodowało, że po jego za-
kończeniu 11 gospodarstw domowych (30 miesz-
kańców wsi Ostrowite Prymasowskie) jest zaopa-
trywanych w wodę z miejskiej sieci wodociągo-
wej. W chwili obecnej nasza gmina jest już zwo-
dociągowana  w 99,6%, co spowodowało, że już 
tylko nieliczne gospodarstwa nie posiadają wody z 
sieci wodociągowej.   

2. Modernizacja drogi gminnej Dębina – Ruchoci-
nek. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Sp. z o. o. z Gniezna. Wartość 
wykonanych robót wynosiła 867.002,50 zł. Kwota 
dofinansowania z Programu SAPARD 380.201,92 
zł.. Inwestycja obejmowała modernizację na-
wierzchni drogi na długości 3.552 mb., wykonanie 
nowej nawierzchni na tym odcinku drogi spowo-
dowało poprawę bezpieczeństwa oraz ułatwiło  w 
znaczny sposób poruszanie się mieszkańców wsi 
po drogach gminnych, szczególnie mieszkańcom 
wsi Ruchocinek i Dębina.  

   3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyka-
nalikami oraz przepompowniami ścieków w miej-
scowościach Jaworowo, Mielżyn. Wykonawcą 
zadania jest Wielobranżowy Zakład Usługowo-
Produkcyjno-Handlowy Mirosław Rychlik, Nowe 
Dąbie. Wartość inwestycji 2.156.181,98 zł., w tym 
środki z funduszy przedakcesyjnych Programu 
SAPARD w wysokości 880.584,72 zł. Inwestycja 

obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej o łącz-
nej długości 14.423 mb, 125 szt. przykanalików o 
długości 2.189 mb oraz 2 przepompownie ście-
ków, które będą tłoczyć ścieki do Witkowa. Ter-
min wykonania 30.07.2005r. Inwestycja w trakcie 
realizacji. W roku 2004 wykonano rurociągi tłocz-
ne z Witkowa do Mielżyna i Jaworowa o łącznej 
długości ca 9,0 km. Trwa układanie rurociągów 
kanalizacyjnych w miejscowości Mielżyn, pobu-
dowano jedną pompownię. 

 Ponadto w 2004r. na terenie Gminy i 
Miasta Witkowo zostały zrealizowane następujące 
inwestycje: 
1.Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w 
miejscowościach: Ćwierdzin, Witkówko, Kamion-
ka o łącznej długości ok. 3.385 mb (pow. ok. 12-
.726 m2).Wykonawcą zadania było Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Gniezna. 
Koszt inwestycji  587.779,03 zł.. Wykonanie tych 
prac ułatwiło mieszkańcom korzystanie z dróg na 
terenie naszej gminy wpływając jednocześnie na 
poprawę bezpieczeństwa. Utwardzenie dróg skró-
ciło znacznie czas, który potrzebny był na dotarcie 
do miejscowości Witkowo, celem załatwienia 
jakichkolwiek spraw, czy to urzędowych, czy 
chociażby dokonania codziennych zakupów 

2. Budowa parkingu przy ul. Armii Poznań w 
Witkowie. Wykonawcą tej inwestycji było Przed-
siębiorstwo Usługi Transportowe i Budowlane 
Leszek Stachowiak Starczanowo. Koszt inwestycji 
151.292,82 zł. Zakres inwestycji obejmował budo-
wę ok. 70 miejsc parkingowych, przy gminnym 
placu targowym. Parkowanie na tym obszarze było 

utrudnione, a nowy parking ułatwi parkowa-
nie i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.   

3. Modernizacja nawierzchni ulic: Północnej, 
Płk. Hynka, Modrzewiowej w Witkowie o 
łącznej długości ok. 1.067 mb (pow. ok. 
7.017 m2).Wykonawcą zadania było Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z 
Gniezna. Koszt inwestycji 354.533,71 zł. 
Wykonanie tych prac ułatwiło mieszkańcom 
Witkowa korzystanie z ulic na terenie nasze-
go miasta, wpływając jednocześnie na popra-
wę bezpieczeństwa. Nowe nawierzchnie 
asfaltowe wpłynęły także na poprawę estetyki 
miasta. 

 
4. Modernizacja systemu ogrzewania budyn-
ku Gimnazjum w Witkowie. Wykonawcą 
zadania była firma EKO-PLUS Centrum 
Techniki Grzewczej i Sanitarnej z Gniezna. 
Wartość inwestycji 198.000,00 zł. Prace 
polegały na wymianie pionów grzewczych i 
grzejników w całym budynku, tak w części 
szkolnej, jak i mieszkalnej. Wcześniej wyko-
nana modernizacja kotłowni oraz wykonane 
w tym roku prace winny wpłynąć w znaczny 
sposób na wydajność grzewczą, a co za tym 
idzie  na poprawę efektywności grzania w 
poszczególnych pomieszczeniach wraz z 
ograniczeniem zużycia opału. 

 5. Modernizacja systemu ogrzewania w 
budynku Urzędu Gminy i Miasta w Witko-

N a co wydawal iśmy n asz e p ien iądze   w 2004  ro ku  

Zmodernizowana droga Dębina -Ruchocinek 

Budowa kanalizacji Mielżyn 

Zmodernizowana droga w Ćwierdzinie 

Zmodernizowana droga w Witkówku 

Budowa parkingu przy ul. Armii Poznań 

Modernizacja ul. Modrzewiowej 

Modernizacja ul. Północnej 

Modernizacja systemu ogrzewania  
w Gimnazjum w Witkowie 
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N a co  w yd aw al i śm y  n asz e  p i en iąd z e   w  20 04  ro ku 
wie. Wykonawcą zadania była firma EKO-PLUS 
Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej z Gnie-
zna. Wartość inwestycji po przetargu 107.362,49 
zł. Prace polegały na zmianie systemu grzewcze-
go z tradycyjnego węglowego na olejowy. W 
trakcie modernizacji kotłowni wymieniono grzej-
niki w całym budynku. Wykonanie tego zadania 
wpłynęło przede wszystkim na likwidację emisji 
spalin do środowiska i poprawiło efekt grzania w 
poszczególnych pomieszczeniach budynku Urzę-
du. 

6. Modernizacja kuchni szkolnej w Szkole Posta-
wowej nr 3 w Witkowie. Wykonawcą zadania był 
Zakład Remontowy Malarsko-Budowlany Bole-
sław Dobosiewicz z Gniezna. Wartość inwestycji 
wyniosła 54.012,45 zł. Wykonanie zadania było 
niezbędne ze względu na ilość wydawanych obia-
dów dla dzieci ze Szkoły Nr 2 i 3.Modernizacja ta 
ułatwi w znaczny sposób wszelkie prace nad  
przygotowaniem posiłków, poprawiając jednocze-
śnie komfort pracy i estetykę wydawania posił-
ków.  
7. Budowa sali sportowej w Mielżynie. Wyko-

nawcą tej inwestycji było Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane Produkcyjno-Handlowe „HENBUD” z 
Kłecka. Koszt inwestycji 780.000,00 zł. Rozwój 
kultury fizycznej wymaga stosownego zaplecza, a 
mianowicie budowy obiektów sportowych. Jeden 
z takich obiektów /przyszkolna sala sportowa/ 
powstał w miejscowości Mielżyn. Budynek ten, 
położony jest bezpośrednio przy budynku Szkoły 
i połączony z nią łącznikiem. Jest budynkiem 

jednokondygnacyjnym z pełnym zapleczem socjal-
nym. Pobudowany obiekt spowoduje, większą 
dostępność mieszkańców okolicznych miejscowo-
ści w korzystaniu z profesjonalnego sprzętu i 
zaplecza sportowego. Obiekt będzie wykorzysty-
wany nie tylko przez Szkołę, ale także przez 
wszystkich naszych mieszkańców. Z sali będą 
mogły korzystać  także osoby  niepełnosprawne.    
8. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłącza-
mi w miejscowościach:  Chłądowo-Kołaczkowo, 

Gorzykowo-Czajki, Królewiec, o łącznej długości 
4.073,0 mb  w tym 3893 m – sieć wodociągowa, 
180 m – przyłączy. Wykonawcą zadania była 
firma ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJNE,  
Zygmunt i Sławomir Jakubowscy. Inwestycja, 
której koszt wyniósł 171.332,41 zł. polegała na 
podłączeniu do miejskiej sieci wodociągowej 
gospodarstw domowych wsi Kołaczkowo, Chłądo-
wo, Czajki, Królewiec. Prace polegały na wymia-
nie zniszczonej lokalnej sieci wodociągowej /jesz-
cze po byłych PGR-ach/ i przyczyniły się w znacz-
ny sposób do ciągłości jej dostawy, poprawiając 
jednocześnie jakość dostarczanej wody.  
9. Budowa chodników na terenie gminy i miasta 
Witkowo. W 2004r. ułożono nowe nawierzchnie 

chodnikowe: 
a) na terenie OW Skorzęcin wykonano 193,48 m2 

nowej nawierzchni z kostki brukowej, 
b) w miejscowości Sokołowo ułożono 290m2 

chodnika z kostki brukowej, 
c) Chłądowo /wraz z ułożeniem rur betonowych 

kanalizacji deszczowej/ wykonano 206m2 

nowej nawierzchni, 

d) w Witkowie przy Przychodni Zdrowia uło-
żono 84m2 nawierzchni z kostki brukowej, 

e) w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej o po-
wierzchni 591m2,  

f) w Witkowie przy ul. Dębińskiej o po-
wierzchni  533 m2, 

g) w Witkowie przy ul. Braci Łukowskich       
o powierzchni  487 m2, 

h) w Witkowie przy ul. ul. Powstańców    
Wlkp. 263 m2, 

i)  w Witkowie przy ul. Topolowej 254 m2, 
j)  w Witkowie przy ul. Armii Poznań  611 m2 

k) w Witkowie przy ul. Skorzęckiej 191,5  m2, 

Do chwili obecnej kwota wydatkowana na ten 
 cel, na materiał i robociznę wyniosła  
 258.952,86 zł.  
 Wykonanie tych prac wpłynęło w znaczny 
 sposób na poprawę estetyki naszego miasta i  
gminy, ułatwiając piesze poruszanie się miesz- 
kańców. Pobudowany każdy nowy chodnik 
wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych,  
ponieważ nie stwarzają oni zagrożenia na  
drodze. I tak w 2004 roku ułożono nowe 
 wierzchnie chodnikowe o łącznej powierzchni  
3.512,48 m2. Wszystkie w/w inwestycje zreali- 
zowane przez Gminę Witkowo w 2004 roku  
wpłynęły na  poprawę komfortu życia miesz- 
kańców gminy, na poprawę bezpieczeństwa  
użytkowników dróg oraz podniosły estetykę  
miasta i gminy Witkowo.  
Większość z wykonanych zadań to zadania,  
których realizacja miała na celu dbałość o  
środowisko naturalne. 
        W czerwcu 2004r. Gmina Witkowo złoży-
ła wniosek o przyznanie dofinansowania z 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na projekt budowy kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Skorzęcin, realizo-
wany w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  
Projekt po rekomendacji Regionalnego Komi-
tetu Sterującego decyzją Zarządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, został zakwalifikowany  
do realizacji, w ramach ZPORR. Wartość 
inwestycji po przetargu 529.872,97 zł.. Z fun-
duszy strukturalnych Gmina może otrzymać 
75% wartości inwestycji. Planowany termin 
zakończenia budowy to 30 listopad 2005r.     
                     (S.M. i T.R.)      

Modernizacja systemu ogrzewania 
w Urzędzie  Gminy i Miasta 

Modernizacja kuchni  
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Witkowie 

 Wybudowana sala sportowa w Mielżynie 

Budowa sieci wodociągowej 
   1)Chłądowo-Kołaczkowo, 
   2)Gorzykowo-Czajki 

 

Budowa chodnika - ul. Braci Łukowskich 
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