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▪ w ramach zawartej umowy z Wielkopolskim 
Bankiem Żywności w Poznaniu na realizację 
programu pn. „Dostarczenie żywności dla naj-
uboższej ludności Unii Europejskiej” wskazałem 
Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-
Kulturalne „Promyk” Oddział w Witkowie jako 
partnera tego programu, który podjął się dystry-
bucji żywności. W dniach 12 i 13 oraz 19 i 20 
września 2007 r. dzięki dobrej współpracy 

z Zarządem Koła „Promyk” i pracownikami Opie-
ki Społecznej została rozdysponowana żywność: 
makaron, mąka, cukier, płatki śniadaniowe, mle-
ko, ser topiony, ser żółty w ilości około 70 ton 
o łącznej wartości 127.772,00 zł. Z tej formy 
pomocy skorzystało 2.300 osób , co stanowi 
16,5% ogółu ludności gminy. Na jedną osobę 
przypadało 10 litrów mleka, 5 kg makaronu, 8 kg 
mąki, 4 kg kaszy, 2 kg cukru, 0,5 kg płatków 
śniadaniowych, 0,9 kg sera topionego, 1 kg sera 

żółtego. Żywność wydawana była w magazynie 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Witkowie . Za udostępnienie magazynu na 
powyższy cel serdecznie dziękuję. Dziękuję rów-
nież Dowódcy 33.Bazy Lotniczej w Powidzu 
i Spółce z o.o. „Lech-Pol” z Witkowa za transport 
tej żywności. Następna partia żywności została 
dostarczona i rozdysponowana 3 października br. 
Ogółem otrzymaliśmy około 75 ton żywności. 
Pomoc żywnościową otrzymały rodziny i osoby 
wskazane przez Koło „Promyk” oraz Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Witkowie. W tym miejscu 
chciałbym serdecznie podziękować członkom 
i Zarządowi Koła Promyk oraz pracownikom M-G 
OPS w Witkowie za pomoc w rozdysponowaniu 
tak dużej ilości żywności, (średnio na osobę 
przypadło ok. 32 kg artykułów spożywczych). 
▪ od Kapituły Konkursu „Gmina Fair Play”, Krajo-
wej Izby Gospodarczej oraz Fundacji „Instytut 
Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym” otrzymałem informację o przyznaniu 
Gminie Witkowo tytułu i certyfikatu: 

▪ W dniach od 13 do 17 sierpnia br. wraz z grupą 
osób reprezentujących Zarząd Stowarzyszenia 
Światowid, wójtami i burmistrzami gmin powiatu 
gnieźnieńskiego, uczestniczyłem w wizycie studyj-
nej w Finlandii. Wyjazd zorganizowano w ramach 
projektu „Kolebka Piastów - Kolebką inicjatyw” 
programu Leader+, finansowanego przez Sekto-
rowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja 
i Modernizacja Sektora Żywnościowego” oraz 
rozwój obszarów wiejskich i działania pilotażowe-
go programu Leader+. Gospodarzem wizyty była 
Lokalna Grupa Działania Programu Leader Viisari, 
mająca swą siedzibę w środkowo-zachodniej 
części Finlandii. Podczas tej wizyty uczestnicy 
zapoznali się z projektami realizowanymi 
we Finlandii, a finansowanymi w znacznej części 
ze środków unijnych. Zwiedziliśmy m.in.: Centrum 
Rozwoju Bioenergii wspierające nowoczesne 
technologie szczególnie te, które związane są 
z ciepłownictwem, zapoznaliśmy się z projektem 
przetwarzania wód ściekowych w różnych warun-

kach zabudowy i terenu, pokazano nam klub 
strzelecki będący jednocześnie firmą agrotury-
styczną, przedstawiono spółdzielnię Linnan Liisa 
zajmującą się bezpośrednio sprzedażą lokalnych 
wyborów, zwiedziliśmy także Dom Opieki Społecz-
nej prowadzony dla trzydziestu osób. Gospodarze 
opowiedzieli o swoich projektach związanych 
z łowiectwem i wędkarstwem, które są dla wielu 
firm dobrym źródłem dochodu. Obejrzeliśmy 
gospodarstwa agroturystyczne, gdzie obok nich 
rozwijają się inne projekty uatrakcyjniające re-

gion: muzeum automobilizmu i amfiteatr na wol-
nym powietrzu. Zapoznaliśmy się także 
z projektem rozwoju firmy księgowej Dextili Oy. 
Uczestniczyliśmy także w spotkaniu z burmistrzem 
Vitasaari, urzędnikiem do spraw turystyki i przed-
stawicielami dwóch agencji rozwoju ekonomiczne-
go. Poznanie praktycznej strony Programu Le-
ader, efektów jego działania i funkcjonowania 
utwierdziło nas w słuszności funkcjonowania 
naszego Stowarzyszenia Światowid na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego, co umożliwi w przyszło-
ści pozyskiwanie środków unijnych na rozwój 
obszarów wiejskich. 
▪ w dniach 5-10 września na moje zaproszenie 
gościliśmy w naszej Gminie uczniów z zaprzyjaź-
nionej niemieckiej Gminy Am Dobrock. Podczas 
5 - dniowego pobytu uczniowie mieli możliwość 
poznać historię, tradycję, kulturę oraz obyczaje 

panujące w naszym kraju. Zwiedzili między inny-
mi: Muzeum Początków Państwa Polskiego, Kate-
drę Gnieźnieńską, Rezerwat Archeologiczny 
w Biskupinie oraz Muzeum Kolejki Wąskotorowej 
w Wenecji. Zaproszona młodzież wspólnie 
z uczniami z Gimnazjum w Witkowie uczestniczy-

ła w Warsztatach Artystycznych Dzieci i Młodzie-
ży Ludowych Zespołów Tanecznych, które odby-
wały się w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęci-
nie. W programie wizyty znalazł się też czas 
przeznaczony na poznawanie zwyczajów panują-
cych w polskich rodzinach. 
▪ wspólnie z harcerzami z witkowskiego gimna-
zjum, byłymi żołnierzami, członkami Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów pod 

Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w kolejną 
rocznicę wybuchu II wojny światowej. Również 
zapalono znicze w związku z 68 rocznicą agresji 
wojsk sowieckich na Polskę. c.d. str. 4 
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„Gmina Fair Play 2007”. VI Gala edycji konkursu 
odbyła się 5 października br. w Sali Koncertowej 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

▪ brałem udział w posiedzeniu Zarządu Związku 
Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 
▪ uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Osiedla 
Nr 5, na którym omówiono m.in. sprawy porządku 
i bezpieczeństwa publicznego. W zebraniu tym 
uczestniczył Komendant Komisariatu Policji oraz 
Kierownictwo ZGK w Witkowie. 
▪ uczestniczyłem w szkoleniu z zakresu zarządza-
nia kryzysowego. 
▪ uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rolnictwa 
poszerzonym o obecność Sołtysów, Prezesów 
Kółek Rolniczych oraz służb i instytucji odpowie-
dzialnych za zbiór i skup zbóż w czasie tegorocz-
nych żniw. 
▪ uczestniczono w uroczystości przekazania obo-
wiązków przez Dowódcę 3. Brygady Lotnictwa 
Transportowego generała brygady dypl. pil. Sła-
womira Kałuzińskiego, generałowi brygady 
dypl. pil. Adamowi Świerkoczowi oraz w spotkaniu 
z okazji Święta Lotnictwa, które zorganizowano 
w 33. Bazie Lotniczej w Powidzu. 
▪ zorganizowałem naradę z Sołtysami, Prezesami 
Kółek Rolniczych, Przewodniczącymi Kół Gospo-
dyń Wiejskich w celu omówienia bieżących spraw 
oraz spraw związanych z organizacją Dożynek 
Gminnych. 
▪ na spotkaniach z dyrektorem OK,SiR-u i Kierow-
nikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej omawia-
no bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem 
tych jednostek. 
▪ uczestniczyłem w uroczystych spotkaniach 
z okazji Dnia Działkowca zorganizowanych przez 
Pracowniczy Ogród Działkowy im. Generała Karo-
la Świerczewskiego i Rodzinne Ogrody Działkowe 
im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Witkowie. 

▪ odbyto spotkanie z nauczycielami, którzy prowa-
dzą UKS, celem przygotowania i zorganizowania 
w dniu 23.09.2007r. IX Biegów Ulicznych Witkowo 
2007 r. 
▪ wspólnie z Zespołem Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Poznaniu zorganizowano bezpłatne badania 

mammograficzne dla kobiet z przedziału wieko-
wego 50-69 lat, z badania tego skorzystało 100 
kobiet oraz badania jaskry I i II etap dla kobiet 
i mężczyzn powyżej 35 roku, z badań tych sko-
rzystało również 100 osób. 
▪ odbyto spotkanie z Przewodniczącymi Komisji 
Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia 
tematów sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy. 
▪ wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą 
sesję. 
▪ zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski 
zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych 
Komisji Rady Miejskiej. 
 
Z zakresu obrotu nieruchomościami: 
 

▪ w dniu 24 sierpnia br. Komisja Przetargowa 
przeprowadziła przetarg pisemny nieograniczony 
na sprzedaż praw majątkowych do nakładów 
budowlanych w postaci pięciu domków letnisko-
wych w zabudowie szeregowej, posadowionych 
na gruncie gminnym w OW Skorzęcin. 

Na przetarg wpłynęły 2 oferty: 
 

1. za domek letniskowy nr 1  
uzyskano cenę 51.101,00 zł 
2. za domek letniskowy nr 2  
uzyskano cenę 54.000,00 zł 
3. za domek letniskowy nr 3  
uzyskano cenę 47.000,00 zł  
4. za domek letniskowy nr 4  
uzyskano cenę 46.000,00 zł  
5. za domek letniskowy nr 5  
uzyskano cenę 51.101,00 zł 
 

▪ dnia 6.09.07 podpisano akty notarialne stano-
wiące umowy przeniesienia dla następujących 
nieruchomości: 
- działka gruntowa niezabudowana, położona 
w Małachowie Złych Miejsc, o pow. 0,0680 ha - 
cena sprzedaży uzyskana w drodze przetargu to: 
17.324,00 zł brutto.  
- działka gruntowa niezabudowana, położona 
w Małachowie Złych Miejsc, o pow. 0,0855 ha - 
cena sprzedaży uzyskana w drodze przetargu to 
32.574,00 zł brutto. 
▪ ponadto przygotowano do sprzedaży w drodze 
przetargu następujące nieruchomości: 
- działkę niezabudowaną, o pow. 0,4000, położo-
ną w Gaju. Cenę wywoławczą ustalono w wyso-
kości 48.000,00 zł netto. 
- działkę zabudowaną częścią budynku poszkol-
nego, o pow. 0,0119 ha, położoną w Gorzykowie. 
Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 25-
.000,00 zł.  
▪ wydano 7 decyzji zatwierdzających podziały 
nieruchomości położonych na terenie Gminy 
stanowiących własność osób prywatnych. 
 

 c.d. ze str. 3 Ze spraw dot. oświaty: 
 

▪ odbyto spotkanie z dyrektorami szkół i przed-
szkola w celu zapoznania się z funkcjonowaniem 
placówek oświatowych w nowym roku szkolnym 
2007/2008. 
▪ przyjęto wnioski o przyznanie pomocy material-
nej o charakterze socjalnym w formie stypen-
dium szkolnego. 
▪ wystąpiono do Kuratorium Oświaty o dofinanso-
wanie zakupu podręczników dla klas 0-III jedno-
litego stroju dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. 
▪ złożono wniosek o dofinansowanie zakupu 
monitoringu wizyjnego dla 4 szkół z terenu gmi-
ny. Program ten realizowany będzie przez okres 
3 lat. 
▪ uczestniczyłem w uroczystym apelu z okazji 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2007/2008 
w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie, 
w czasie którego otrzymałem Statuetkę 
„Przyjaciel Szkoły”.  

Uczestniczono również w rozpoczęciu roku szkol-
nego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Mielżynie. 
▪ przydzielono dodatkowo w ramach działalności 

Uczniowskich Klubów Sportowych 62 godziny 
lekcyjne tygodniowo na prowadzenie zajęć lek-
cyjnych z kultury fizycznej i sportu. 
▪ odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów 
uczęszczających do przedszkoli i szkół specjal-
nych na terenie Gniezna. Spotkanie dotyczyło 
spraw związanych z dowozem i odwozem 
uczniów niepełnosprawnych do poszczególnych 
placówek oświatowych. 
 

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych: 
 

▪ uczestniczono w podsumowaniu obozu szkole-
niowego dla trampkarzy, który w części sfinanso-
wany został z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

c.d. str. 5 



▪ zorganizowano dwa turnusy koloni letnich, które 
zostały zorganizowane zgodnie z Gminnym Pro-
gramem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Kolonie odbyły się w dniach od 1 
do 10 sierpnia w Ośrodku Wypoczynkowym 
w Skorzęcinie, objęły 90 uczniów z terenu całej 
gminy Witkowo. Koszt tego przedsięwzięcia to 
kwota 23.939,00 zł. 

▪ dofinansowano wypoczynek letni organizowany 
przez Stowarzyszenie „Młodych Wielkopolan” 
i „Ziemię Gnieźnieńską” . Ogólna kwota dofinan-
sowania to 10.150,00 zł. 
 

Z imprez kulturalno - sportowo - 
rekreacyjnych: 
 

▪ zorganizowano Dożynki Gminne, które odbyły 
się 26 sierpnia br. na stadionie miejskim. 

▪ uczestniczyłem w Dożynkach Wiejskich w Gorzy-
kowie i w Mielżynie oraz w Dożynkach Powiato-
wych , które odbyły się w Kiszkowie.  

▪ uczestniczyłem w uroczystym koncercie z okazji 
pożegnania lata , który odbył się w Sali kinowej 
Klubu Garnizonowego w Witkowie. 
▪ w sezonie letnim na terenie Ośrodka Wypoczyn-
kowego w Skorzęcinie byliśmy współorganizato-
rem imprez sportowo-rekreacyjnych, takich jak: 
- Turnieju Plażowej Piłki Nożnej. 
- Ogólnopolskiego Zlotu Kadetów . 

- Mistrzostw Polski Jachtów sterowanych radiem 
F5-10 

- Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej . 

 

W ramach współpracy samorządu 
gminnego z organizacjami pozarzą-
dowymi działającymi na terenie 
gminy i miasta dofinansowano mię-
dzy innymi: 
 

▪ częściowe koszty pobytu 20 zawodników 
z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz 2 
opiekunów na obozie sportowym w Międzyzdro-
jach. 
▪ zawody strzeleckie organizowane przez LOK 
w Witkowie z okazji Święta Wojska Polskiego. 
▪ przejazd do Dziekanowic dla Koła Hafciarskiego 
„Róże” działającego przy Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Witkowie. 
▪ Witkowski Chór Seniorów „My Młodzi” na Ob-
chody Dni Trzemeszna. 
▪ UKS Organizator Sekcja Szachowa - udział 
w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Szacho-
wego - III Liga  

 c.d. ze str. 4 Ze spraw dot. Ośrodka Wypoczyn-
kowego w Skorzęcinie: 
 

▪ za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego 
w Skorzęcinie wpłynęła kwota netto 344.015,00 
zł., łączne koszty płacy pracowników obsługują-
cych wstęp (płaca brutto + składki ZUS) wyniosły 
39.517,00 zł. 
▪ zwiększono wydatki na zapewnienie bezpie-
czeństwa w OW poprzez dodatkowe przekazanie 
15.000,00 zł. do Komendy Wojewódzkiej Policji 
na tzw. dodatkowe służby prewencyjne składają-
ce się z dwuosobowych umundurowanych patroli 
Policji w godzinach wieczornych i nocnych.  
▪ w celu poprawy bezpieczeństwa w Ośrodku 
zamontowano kamerę obrotową przy plaży, która 
monitoruje Aleję Spacerową oraz część plaży. 
W celu poprawy odczytu z kamer zakupiono 
nowy monitor. Koszt modernizacji całego monito-
ringu, to kwota 21.420,76 zł. 

▪ koszt wywozu nieczystości stałych z Ośrodka 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie od stycznia do 
końca sierpnia 2007 roku wyniósł: 171.056,00 zł. 
netto. 
▪ zlecono wykonanie badania poziomu hałasu 
w porze nocnej w najbardziej głośnych miejscach 
Ośrodka. Wyniki badań wskazują, że w niektó-
rych miejscach zostały przekroczone dopuszczal-
ne normy.  
▪ w dniu 19 sierpnia uczestniczyłem w Walnym 
Zebraniu Użytkowników Ośrodka Wypoczynkowe-
go. Na spotkaniu członkowie Stowarzyszenia 
wnieśli swoje uwagi dotyczące bieżącego funk-
cjonowania Ośrodka pod względem bezpieczeń-
stwa, ruchu kołowego w centrum Ośrodka i ciszy 
nocnej. Ponadto wnioskowali o: 
- podłączenie do internetu bezpośredniego obra-
zu z kamer znajdujących się w w OW, 
- ustawienie większej liczby koszy na śmieci, 
- pobudowanie nowych ścieżek rowerowych. 
 

Z zakresu inwestycji: 
 

Przeprowadzono przetargi nieograniczone 
oraz dokonano zapytania: 
 

▪ rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na do-
wozy dzieci do szkół, ofertę złożyły 3 firmy, wy-
brano ofertę KOS-POL z Kołaczkowa za cenę 2,84 
zł./1km na trasie nr II i VII oraz ofertę firmy 
„JAH” z Mielżyna za cenę 3,00 zł./1km na trasach 
nr I, IV, X, XI, za cenę 2,94 zł./1km na trasie VI, 
za cenę 3,20 zł./1km na trasach II, V, VII, IX, 
XII. 
▪ rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wy-
mianę okien w budynku Przedszkola przy 
ul. Jasnej w Witkowie, ofertę złożyło 6 firm, 
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wybrano ofertę Firmy „ERA SZKŁO” Jadwiga Su-
doł ze Żnina, za cenę 131.634,62 zł., 

▪ ogłoszono przetarg na zimowe utrzymanie dróg 
na terenie gminy Witkowo, otwarcie ofert nastąpi 
5.10.2007r.  
▪ ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę 
przyłączy kanalizacji deszczowej na terenie miasta 
Witkowa, otwarcie ofert nastąpi 8.10.2007r. 
 

Inwestycje zakończone i w trakcie 
realizacji:  
▪ zakończono wymianę okien w budynku Gimna-
zjum w Witkowie (część dydaktyczna 
i mieszkalna), prace wykonywała Firma „ERA 
SZKŁO” ze Żnina. Podczas tych prac wymieniono 
pozostałe okna w budynku tj. 56 szt. Budynek 
obecnie posiada wymienione wszystkie okna 
(100%), 

▪ wykonano demontaż i montaż nowych latarni 
ulicznych w OW Skorzęcin, prace wykonała firma 
ENERGO-TELE z Gniezna. Podczas tych prac zde-
montowano 82 lampy parkowe oraz ustawiono 29 
nowych (2,3,4-ramiennych).  

▪ wykonana została nowej elewacja na budynku 
i ogrodzeniu Gimnazjum w Witkowie, prace wyko-
nuje phu „Tadex” Tadeusz Miękiszak z Gniezna. 
▪ trwa budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami 
i przepompowniami dla wsi Małachowo Złych 

Miejsc, Małachowo Szemborowice, Małachowo 
Wierzbiczany.  

▪ trwa wykonanie modernizacji dróg i ulic na 
terenie miasta i gminy Witkowo, prace wykonuje 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe 
„STAWOJ” z Cielimowa, wykonano nową na-
wierzchnię na części drogi do OW Skorzęcin, 
zmodernizowano drogę Mąkownica-Ruchocin, 
ul. Polną w Mielżynie, w Witkowie ulicę Braci 
Łukowskich, Jasną oraz Stary Rynek. 

▪ trwa układanie nawierzchni chodnikowych 
i parkingów na terenie Witkowa, prace wykonuje 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie. 
Wykonano chodnik przy ul. Cmentarnej, trwają 
prace na ul. Słonecznej i ul. Witosa,  

▪ wykonywana jest dokumentacja na budowę hali 
sportowej i basenu przez Pana Michała Lewiń-
skiego ARCHITEKTURA i URBANISTYKA z Pozna-
nia. Termin jej zakończenia to 30.11.2007r. 
▪ trwają prace nad wykonaniem centralnego 
ogrzewania w świetlicach wiejskich: Folwark, 
Strzyżewo, Sokołowo, Kamionka, Ćwierdzin 
i Mąkownica. 
 

 Inne ważniejsze prace i dostawy: 
▪ zlecono okresowe zamontowanie sanitariatu 
przenośnego przy plaży w Wiekowie, 
▪ zakupiono 4 sanitariaty dla OW Skorzęcin 
i zamontowano je w pobliżu plaży, 

 c.d. ze str. 4 ▪ zlecono i rozpoczęto rozbudowę świetlicy we 
wsi Ostrowite Prymasowskie, 
▪ wykonano koszenie poboczy dróg gminnych 
oraz boisk sportowych (Jaworowo, Mielżyn, Mała-
chowo), 
▪ wykonano bramę wjazdową i furtkę oraz barie-
ry zabezpieczające dla przedszkola w Kołaczko-

wie, 
▪ wykonano odnowienie malowania pasów drogo-
wych na terenie miasta (ulice gminne), 
▪ pobudowano chodnik i parking przy budynku 
hotelowym w OW Skorzęcin, 
▪ zlecono wykonanie projektu modernizacji 
oświetlenia ulicznego w Witkowie. Projekt obej-
muje ulice: Osiedlową, Piwną, Piastowską, Sło-
wiańską, Piękną, Radosną, Pogodną, Braci Łu-
kowskich, Lotniczą, część ulicy Gnieźnieńskiej 
i Dworcowej, 
▪ zakupiono nowe meble biurowe do pozostałych 
biur w urzędzie oraz wymalowano 4 pomieszcze-
nia. 
▪ zakupiono i zamontowano urządzenia na placu 
zabaw przy ul. Park Kościuszki, w Ćwierdzinie 
i Skorzęcina. 
▪ wykonano sieć wodociągową o dł. ca 300mb do 
działek przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie, 
▪ zlecono wykonanie tablicy informacyjnej dla 
OSP Witkowo. 
 

Z zakresu pozyskiwania środków 
pozabudżetowych na realizację za-
dań własnych gminy: 
 

▪ w dniach 13 i 16 lipca 2007r. odbyła się kontro-
la projektu pn. „Remont świetlic wiejskich wraz 
z ich doposażeniem i zagospodarowaniem tere-
nów w Gminie Witkowo” przez pracowników 
Departamentu Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Po przeprowadzonej kon-
troli ustalono, że cele Sektorowego Programu 
Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006” zapisane we wniosku 
o dofinansowanie programu „Podniesienie stan-
dardu życia i pracy na wsi”, a przede wszystkim 
„Zaspokojenie podstawowych potrzeb społecz-
nych i kulturalnych” zostały osiągnięte. Całkowita 
wartość inwestycji wyniosła 582.949,33 zł. w tym 
kwota dofinansowania to 382.010,20 zł. Do chwi-
li obecnej Gmina otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 170.391,00 zł. Pozostała część 
zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego została 
zatwierdzona do wypłaty.  
 

Krzysztof Szkudlarek 



Atrakcyjność walorów rekreacyjnych i turystycznych Polski, którą zaczynają 
doceniać i dostrzegać inwestorzy zewnętrzni sprawiła, że w ostatnim czasie 
możemy zaobserwować również zwiększone zainteresowanie Ośrodkiem 
Wypoczynkowym w Skorzęcinie. 

Ewentualne decyzje dotyczące 
powyższego przedsięwzięcia zapadną 
po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej 
w Witkowie. 

Z kolei w dniu 28 września br. 
odwiedzili naszą Gminę przedstawi-
ciele holenderskiej firmy Realvi-
sie b.v., która specjalizuje się 
w inwestycjach budowlanych - 
mieszkaniowych, biurowych jak 
również „turystycznych”, głównie 
takich jak kompleksy sportowo - 
rekreacyjne, ośrodki wypoczynkowe.  
Wizyta rozpoczęła się w Urzędzie 
Gminy i Miasta Witkowo, gdzie Bur-
mistrz- Krzysztof Szkudlarek, gospo-
darz spotkania przedstawił ogólną 
charakterystykę naszej gminy, walo-
ry naszego terenu oraz aktualne 
oferty inwestycyjne. Nasi goście 
szczególne zainteresowane wykazali 
terenem na tzw. „Orlej Górze” 
w Ośrodku Wypoczynkowym w Sko-
rzęcinie. Firma Realvisie jest zainte-
resowana wybudowaniem tam wyso-
kiej klasy całorocznego kompleksu 
hotelowego o charakterze SPA, 
o łącznej powierzchni ok. 2000-3000 
m2, na który składałoby się ok. 40 
apartamentów o pow. ok. 50-60 m2 
każdy. Przedstawiciel firmy, zauwa-
żył, że obiekt taki nie tylko podniósł-
by atrakcyjność miejsca, ale również 
stworzyłby możliwość funkcjonowa-
nia ośrodka przez cały rok.  

Inwestor holenderski jest zainte-
resowany pozyskaniem gruntu pod 
planowaną inwestycję, w związku 
z czym na spotkaniu uzgodniono, 
że sporządzi ofertę zagospodarowa-
nia terenu i prześle do urzędu gmi-
ny, co będzie pomocne w podjęciu 
decyzji co do dalszej możliwości 
realizacji inwestycji. 

W dalszej części wizyty Burmistrz 
Krzysztof Szkudlarek zaprosił gości 
do Skorzęcinia, gdzie mogli dokonać 
wizji i oceny oferowanego terenu.  

W spotkaniu wzięli również udział 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwo-
ju Starostwa Powiatowego w Gnieź-
nie p. Agnieszka Rzempała -
Chmielewska, p. Paulina Kowalska 
przedstawiciel wydziału, oraz Wice-
prezes Gnieźnieńskiej Agencji Roz-
woju Gospodarczego sp. z o.o. 
p. Juliusz Trojanowski, który zapew-
nił o możliwości uzyskania wsparcia 
dotyczącego formalno-prawnych 
kwestii przeprowadzania procesu 
inwestycyjnego, do czego powołana 
jest reprezentowana przez niego 
agencja. 

Dalsze rozmowy na temat opisa-
nej inwestycji będą toczyć się na 
kolejnym spotkaniu z inwestorem, 
które odbędzie się pod koniec listo-
pada br. 
 

(A.F.) 

W tym też celu w miesiącu wrze-
śniu br. odbyły się spotkania 
z przedstawicielami zainteresowany-
mi inwestowaniem w naszym rodzi-
mym ośrodku.  

Na jednym z nich w urzędzie 
Gminy i Miasta w Witkowie władze 
naszej gminy spotkały się z przedsię-
biorcą z południowej Polski, który 
jest zainteresowany wybudowaniem 
na terenie Ośrodka Wypoczynkowe-
go w Skorzęcinie kompleksu saun 
i urządzeń odnowy biologicznej. 

Pierwsze spotkanie dotyczyło spraw 
związanych z formą władania grun-
tem, drugie spotkanie natomiast 
odbyło się z udziałem projektantów 
ze Słowacji, którzy przedstawili 
swoje koncepcje, wizje i projekty 
planowanej inwestycji oraz zapre-
zentowali już istniejący i funkcjonu-
jący na Słowacji AQA-PARK. 
Po spotkaniu w urzędzie dokonano 
również wizji terenów w ośrodku, 
które mogłyby zostać przeznaczone 
pod planowaną inwestycję. 

Gmina Witkowo coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów 

Goście z Finlandii 
W dniu 3 października 2007 r. na terenie Gminy Witkowo gościła grupa 
z fińskiej Lokalnej Grupy Działania Programu leader - Viisari. Gości 
powitał Burmistrz Gminy - Krzysztof Szkudlarek oraz jego zastępca - 
Marian Gadziński.  

W czasie pobytu Finowie między 
innymi zwiedzili Firmę SOBIESKI 
TRADE w Kołaczkowie, po której 
gości oprowadzał Prezes Firmy 

Sobieski Trade Pan Mieczysław 
Burda. Goście zwiedzali również 
Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej, 
Handlu i Usług „Kos-Pol” spółka 
z o.o. w Kołaczkowie, po którym 
oprowadzał Prezes Pan Jan Tom-

czak. W czasie dyskusji goście żywo 
interesowali się polskim rolnictwem 
oraz przetwórstwem. Podczas spo-
tkania Burmistrz Gminy - Krzysztof 

Szkudlarek przedstawił prezentację 
multimedialną o Gminie i jej osią-
gnięciach oraz zapoznał z ofertą 
inwestycyjną i turystyczną.  

 
(M.G.) 

„Ratujemy i uczymy ratować " w SP nr 2 w Witkowie 
Dnia 19.09.07r. nauczycielki klas I -III ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Witkowie - Marzena Lemańczyk i Katarzyna Maj-Zborowska - uczest-
niczyły w szkoleniu zorganizowanym w ramach programu edukacyjnego 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”.  

Ideą programu jest przeszkolenie 
nauczycieli, aby w dalszej kolejności 
oni sami prowadzili naukę udzielania 
pomocy wśród dzieci w klasach 
młodszych szkół podstawowych.  

 Szkolenie obejmowało teoretycz-
ne i praktyczne zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Każdy ze szkolą-
cych się nauczycieli pod okiem do-
świadczonych instruktorów przystę-
pował do kolejnych etapów nauki 
niesienia pomocy. Wszystko po to, 
by fachową wiedzę i nabyte umiejęt-
ności praktyczne przekazać potem 
uczniom. Zaletą szkolenia były ćwi-
czenia na fantomach (manekinach), 
bardzo obrazowo pokazane i precy-
zyjnie tłumaczone.  

Uczestnicy kursu oprócz zdobycia 
certyfikatów otrzymali wyposażenie, 
służące do prowadzenia ćwiczeń 
praktycznych z dziećmi - fantomy do 
zajęć praktycznych z zakresu ratow-
nictwa, podręczniki do nauki pierw-
szej pomocy oraz tekturowe telefo-
ny. Nauczyciele dostali również dwa 
filmy. Jeden z filmów przedstawia 
szkolenie z zakresu pierwszej pomo-
cy, drugi natomiast, to film animo-
wany dla klas początkowych.  

Kolejnym etapem pracy nauczy-
cielek w SP nr 2 będzie stworzenie 
„Planu udzielania pierwszej pomocy” 
oraz „Harmonogramu szkoleń wśród 
uczniów klas I - III”. Dzieci będą 
uczyły się najprostszych zasad 
udzielania pierwszej pomocy: od 
prawidłowego wezwania pomocy 
przez telefon, po najprostsze czyn-
ności przy osobie poszkodowanej. 

Ratujemy i uczymy ratować - to 
kolejne hasło, które będzie przy-
świecać witkowskiej „dwójce”. 
 

 (M. K.) 



Krzysztof Petek wśród witkowskiej młodzieży 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo corocznie organizuje kilka 
spotkań autorskich. Ich celem jest przybliżenie współczesnych postaci 
literatury polskiej mieszkańcom naszego terenu, a przy tej okazji pozy-
skanie nowych czytelników. Głównymi uczestnikami są uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Wśród zaproszonych gości bywają 
znani i lubiani pisarze.  

W dniu 2 października o godzinie 
900 przyjechał do Witkowa Pan 
Krzysztof Petek. Dzięki życzliwości 
kierownika Klubu Garnizonowego, 
Pani Renaty Nowak-Mierzejewskiej, 
spotkanie odbyło się w sali kinowej. 
Uczestnikami byli uczniowie klas 
drugich gimnazjum w Witkowie oraz 
grupa żołnierzy służby czynnej.  

Pan Krzysztof Petek jest trzydzie-
sto siedmio letnim człowiekiem, 
pochodzący z Wadowic, a od kilku 
lat mieszkającym we Wrocławiu. 
Młody, pełen zapału z uśmiechem 
na twarzy powitał zgromadzonych 
obiecując, że nie przyjechał tu zro-
bić im krzywdę, gdyż nudzenie jest 
równoznaczne z krzywdzeniem 
rozmówców. Zaproponował rozmo-
wę na parę ciekawych tematów. I 
rzeczywiście, przez półtorej godziny 

zajął dwustuosobową grupę opowie-
ściami, które czasem wywoływały 
głośny śmiech.  

Z uwagi na to, że został zapro-
szony na spotkanie autorskie, 
w pierwszej części zaproponował 
dyskusję na temat swoich książek. 
Opowiadał jak zbiera materiały. 
W swych książkach pisze o tym, co 
dzieje się wokół nas, co może zda-
rzyć się każdemu młodemu człowie-
kowi.  

Lansuje w nich model życia, który 
kłóci się z powszechną modą. Za-
prosił uczestników na organizowane 
przez siebie wyprawy, szkoły prze-
trwania, warsztaty dziennikarskie, 
ale postawił warunki:  „Zero alkoho-
lu, zero papierosów, nie mówię już 
o narkotykach, bo odeślę takiego 
w paczce do domu... Nie ma przekli-
nania, bójek i zachowań rodem spod 
budki z piwem. Kto ma mózg, wie, 

o czym mówię. Nie interesują mnie 
kontakty z ludźmi na poziomie za-
rdzewiałego kaloryfera. Jeśli weź-
miecie mózg, gwarantuję, że bę-
dziemy się dobrze bawić.”  

Słuchacze dowiedzieli się o odpo-
wiedzialnym zawodzie dziennikarza, 
który wykonuje już od szesnastego 
roku życia. Autor przywiózł z sobą 
sprzęt, który zabiera na każdą wy-
prawę. Opowiadał do czego służy. 

Pod koniec spotkania zaprosił do 
siebie ochotnika w celu zaprezento-
wania technik samoobrony. Chęt-
nych nie zabrakło. Na pierwsze 
ćwiczenia stawił się uczeń gimna-
zjum oraz przedstawiciel grupy 
żołnierzy. 

Na zakończenie Krzysztof Petek 
wyświetlił zdjęcia z obozów i wy-
praw, które były świadectwem jego 
wcześniejszych opowieści i dały 
słuchaczom przedsmak przygody.  

Zaprosił na swoje internetowe 
strony www.petek.prv.pl. i pożegnał 
się spiesząc na kolejne spotkanie.  

Młodzież podziękowała wręczając 
skromne kwiaty, a o ich zaintereso-
waniu świadczył tłumek nastolatków 
dyskutujących z gościem na scenie 
już po oficjalnym pożegnaniu. Pada-
ły różne pytania dotyczące głównie 
wypraw i obozów. 

(W.G.) 

Książki czekają na Was w bibliotece 
Chcemy odkryć przed dziećmi cudowny, barwny świat, pełen przygód, 
dobra, miłości, zabawy, wzruszeń i wiadomości. Wystarczy książkę 
otworzyć, przeczytać, pooglądać ilustracje, porozmawiać.  

Małe dzieci, które nie umieją jesz-
cze czytać, tylko dzięki nam doro-
słym poznają książki i ich czar. Daj-
my im tę możliwość, czytając książki 
codziennie, a one w przyszłości się 
odwdzięczą. 

Dzieci „po spotkaniach z głośnym 
czytaniem” będą ładniej się wypo-
wiadać, poszerzą swoją wiedzę 
o świecie wokół siebie, nauczą się 
nazywać uczucia, oceniać, co dobre, 

a co złe. Wspólne chwile w bibliote-
ce staną się przyjemnością, jeszcze 
bardziej zbliżą przedszkolaków do 
książek.  

Czytajmy głośno swoim dzieciom, 
tak długo, jak one będą tego chcia-
ły, bo: "dzieci uwielbiają, gdy im się 
głośno czyta. Czują się wtedy waż-
ne, kochane i mądre". Codzienne 
czytanie dziecku dla przyjemności 
jest najskuteczniejszą metodą wy-
chowania czytelnika - człowieka 
samodzielnie myślącego, posiadają-
cego wiedzę i umiejętność jej posze-
rzania, kulturalnego, etycznego, 
z wyobraźnią, który umie radzić 
sobie w życiu przy pomocy rozumu, 
a nie pięści. 

Kampania "Cała Polska czyta 
dzieciom" jest skierowana głównie 
do rodziców. Jednak wielu rodziców 
nie znajduje czasu ani motywacji, by 
dzieciom czytać. Przedszkole może 
i powinno uzupełniać domowe czy-
tanie, a tam, gdzie całkiem go brak, 
dać dzieciom szansę codziennego 
kontaktu ze słowem pisanym. Gło-
śne czytanie dzieciom jest dziś waż-
niejsze niż było kiedykolwiek 
w przeszłości, ponieważ lawinowo 
rośnie ilość informacji i wiedzy. Kto 
nie czyta, nie nadąży za zmianami 
we współczesnym świecie. Czytanie 
chroni dzieci przed uzależnieniem od 
telewizji i komputerów. Nawyki 
umysłowe, przekonania i system 

wartości powstają w dzieciństwie. 
 Każde dziecko powinno poznać 
bibliotekę w swojej miejscowości, 
poczuć jej atmosferę, życzliwą po-
moc i posiąść taką wiedzę, która 
pozwoli mu bez problemów korzy-
stać z innych bibliotek. 

Ważnym tematem wycieczki dzieci 
6-letnich z Przedszkola Miejskiego 
„Bajka” do naszej biblioteki był 
„Dzień głośnego czytania”.  

Dzieci poznały podczas spotkania 
budowę książki oraz różnicę jaka 
jest między biblioteką, a księgarnią. 
Grupy przedszkolaków poznały 
bibliotekę, jej wyposażenie i sposób 
wypożyczania książek. Słuchały 
bajki i opowiadań czytanych przez 
panią bibliotekarkę („Jesień Kubusia 
Puchatka”, „Bałagan w bibliotece”, 
„Dziwny sen zegara”). Dzieci zapo-
znały się z „książką mówioną”, którą 
biblioteka zaczęła gromadzić oraz 
propozycjami programowymi Inter-
netu odpowiednimi dla nich. Biblio-
teka jest w pełni skomputeryzowa-
na, korzystanie ze zbiorów odbywa 
się za pośrednictwem elektronicznej 
karty bibliotecznej. 

Oprócz książek biblioteka propo-
nuje: czasopisma dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, filmy, muzykę, 
programy edukacyjne (językowe), 
książkę mówioną oraz stały dostęp 
do Internetu (cztery stanowiska 
komputerowe). 
 Na koniec dzieci zostały obdarowa-
ne zakładkami i dyplomami przypo-
minającymi i zachęcającymi do 
częstych wizyt w bibliotece. 

Chciałyśmy by dzieci wróciły do 
przedszkola nie tylko z prezentami, 
ale pełne wrażeń i przekonane 
o potrzebie szanowania książek, 
poznawania nowych utworów 
i nowych alternatyw zdobywania 
wiedzy.  

 (B. Sz.) 



VI Targi Wiejskie  
produktu lokalnego i tradycyjnego 

W dniu 16 września na terenie Małego Skansenu 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, naprzeciw 
przeprawy promowej na Ostrów Lednicki, odbyła się 
już szósta, ostatnia edycja TARGÓW WIEJSKICH 
produktu lokalnego i tradycyjnego 

Targi zorganizowane zostały przez 
Stowarzyszenie Światowid w ramach 
Projektu „Kolebka Piastów - Kolebką 
Inicjatyw” schematu II pilotażowego 
Programu LEADER+ W piękny, 
ciepły letni dzień mieszkańcy 9-ciu 
gmin powiatu gnieźnieńskiego: 
Łubowa, Kiszkowa, Kłecka, Witko-
wa, Niechanowa, Czerniejewa, Trze-
meszna, Mieleszyna i Gniezna oraz 

rzemieślnicy z Wielkopolski jako 
wystawcy targowi witali swych 
ostatnich w tym roku klientów. VI-
te Targi Wiejskie zgromadziły 46 
wystawców. W ofercie były świeże 
produkty nabiałowe z koziego 
i krowiego mleka, warzywa i owoce 
z wielu gospodarstw, kiszona kapu-
sta i kiszone ogórki. Na straganach 
można było zakupić świeże wiejskie 
wędliny, wędzone schaby i szynki, 
kiełbasy i salcesony. Były mięsa 
w słoikach, pasztety, smalec oraz 

liczne słoiki warzyw, w tym poleca-
ny placek marchewkowy. Pojawiły 
się pierwsze grzyby. Żytni chleb 
robiony tradycyjnie na zakwasie. 
Wypieki gospodyń to: kruche ciast-
ka, pierniki lukrowane, placki droż-
dżowe i ciasta. Wszystko przygoto-
wane według tradycyjnych, wła-
snych i wypróbowanych przepisów. 
Ryby wędzone: węgorze, pstrągi 

i halibuty. Można było zakupić 
w słoiczkach ryby w occie. Wiele 
gospodyń sprzedawało świeże jaja. 
Miody wystawione na targu pocho-
dziły z czterech Pasiek Pszczelich 
naszego rejonu. Można było zoba-
czyć żywe ptactwo domowe - kury, 
kaczki, indyki i gęsi. Były króliki, 
kozy z małymi kózkami oraz małe 
kotki. Stały dwa ule z pszczołami. 
Można było podziwiać koniki polskie 
oraz spróbować jazdy konnej. 
Z gospodarstwa rolno - szkółkar-
skiego i ogrodnictwa były różne 
drzewka i krzewy ozdobne, drzewka 
owocowe. Były wyroby ludowego 
rzemiosła tj. rzeźby w drewnie, 
ceramika, stroiki i wieńce z surowca 
naturalnego, garnki, donice oraz 
wiklinowe kosze i ozdoby. Wysta-
wiono liczne wyroby z nici, obrusy, 
serwety, hafty i malowane tkaniny 
i ubiór. W sprzedaży były szczotki 
z naturalnego włosia, liczne wyroby 
ze sznurka, zabawki i liny. Były 
ozdoby z gipsu, ozdobne butelki, 
zabawki ceramiczne dla dzieci. 
Można było zakupić obrazy olejne 
i grafiki oraz karykatury. Na zakoń-
czenie Targów Wiejskich odbył się 
koncert zespołu śpiewaczego Klubu 
Seniora CHABRY z Łopienna. 
 

Anna Wrzesińska 

26 września 2007r. delegacja uczniów i poczet sztandarowy Gimnazjum 
im. Adama Borysa w Witkowie wzięła udział w uroczystym odsłonięciu 
Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu. 
Witkowski ZBOWiD reprezentował Prezes tej organizacji Pan Walenty 
Żurawski. 

Uroczystości rozpoczęły się 
o godz. 11.00 mszą św. w Bazylice 
Archikatedralnej pod wezwaniem 
św. Apostołów Piotra i Pawła. Bez-
pośrednio po mszy św. blisko kilo-
metrowy orszak przeszedł z Ostrowa 

Tumskiego do miejsca odsłonięcia 
Pomnika Polskiego Państwa pod-
ziemnego i Armii Krajowej, zaprojek-
towanego przez prof. Mariusza 
Kulpę z Gdańskiej ASP , który wy-
grał konkurs rozpisany przez prezy-
denta Poznania. Pomnik przedstawia 
symboliczne ruiny domu, z których 
wylatuje 6 polskich orłów- ptaków 
wolności. Nie byłoby tego pomnika, 
gdyby nie ofiarność Wielkopolan. 

Uroczystość miała niezwykle 
podniosły i wzruszający charakter. 
Po odśpiewaniu humnu państwowe-
go weterani, ci ,którzy mieli honor 
być w Armii Krajowej i działać 
w strukturach państwa podziemne-
go, bohaterowie środowego spotka-
nia w Poznaniu z łzami w oczach 
wysłuchali roty przysięgi AK, którą 

powtarzał student I roku historii 
UAM, trzymając dłoń na krzyżu 
i patrząc w oczy przyjmującego 
przyrzeczenia mjr Jana Górskiego 
(prezesa Okręgu Wielkopolska 
SZŻAK).  

Poznański monument ku czci 
polskiego Państwa podziemnego 
i AK został oficjalnie przekazany 
mieszkańcom Wielkopolski, gdy 
prezydent Kaczorowski odsłonił 
biało-czerwoną  wstęgę, a Prymas 
Józef Glemb poświęcił pomnik. Na 
koniec zebrani odśpiewali Rotę. 

Witkowscy gimnazjaliści biorąc 
udział w uroczystości, złożyli hołd, 
bohaterom wojny, a wspólne spo-
tkanie z pokoleniem 1939-1945 
stało się ich wołaniem o zgodę 
i pokój! 

Gimnazjaliści dziękują UGiM 
w Witkowie za umożliwienie udziału 
w tak niecodziennej lekcji patrioty-
zmu pt. „Na tropie ciekawej historii 
Armii Krajowej” 

 Arleta Bekas  

Gimnazjaliści z Witkowa  
w hołdzie Wielkiej historii 

07 października 2007 r. - 44 oso-
bowa grupa strażaków i ich przy-
jaciół z Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu Gminy i Miasta 
Witkowo uczestniczyła w szkole-
niu z zakresu ochrony przeciwpo-
żarowej z cyklu „PALI SIĘ”, które 
odbyło się w ARENIE w Poznaniu.  

Szkolenie zakończyło się występem 
zespołu „KOMBII”. Strażacy dziękują 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Witko-
wo Krzysztofowi Szkudlarkowi 
za umożliwienie wzięcia udziału 
w szkoleniu.  

 (J.B.) 

Szkolenie Strażackie 
pt. „Pali się” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu informuje, że rozpoczyna realiza-
cję projektu szkoleniowego dla rolników 
(płatników KRUS) pod nazwą  
 

„Spełnienie standardów w dziedzinie 
ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta, a uzyskanie 
dopłat bezpośrednich w latach 2008-2013, tzw. wymogi 
Cross-compliance, czyli zasada wzajemnej zgodności”. 
Projekt realizowany w ramach FAPA. 
 

Szkolenie odbędzie się w lutym 2008 roku i trwać będzie 4 dni, 
w tym jeden dzień wizyta w wytypowanym gospodarstwie rolnym. 

Zapisy na szkolenie u doradcy WODR, Krzysztof Tamioła, UGiM 
Witkowo pokój nr 7, tel. 61 477 81 94 lub 600 438 285. Ilość miejsc 
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Ukończenie szkolenia będzie potwierdzone certyfikatem. 



Szkolenie MDP Skorzęcin 2007 
To było 30 intensywnych godzin. 28 września 2007r. o 16.30 rozpoczął 
się przyjazd uczestników - członków Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych działających przy OSP Witkowo, Skorzęcin, Ruchocinek, Wiekowo, 
Mielżyn i Gorzykowo, łącznie 67 uczestników, do Ośrodka Wypoczynko-
wego w Skorzęcinie, gdzie w użyczonych przez OKSiR w Witkowie dom-
kach mogło dojść do realizacji szkolenia.  

Po przyjeździe młodzież została 
zakwaterowana w rekreacyjnych wa-
runkach. Następnie na pierwszej zbiór-
ce przedstawiono kadrę i kierownictwo 
biwaku, sprawy organizacyjne, doko-
nano podziału na 4 kolorowe grupy. 
W tych zespołach młodzież uczestni-
czyła w kolejnych zajęciach i stawała 
do rywalizacji integrując się wzajem-
nie. Druhna Jolanta Barańska kierow-
nik biwaku życzyła uczestnikom wspa-
niałej pożarniczej przygody, po czym 
wraz z druhną Kariną Wawrzyniak 
podążyła do obozowej kuchni przygo-
tować pierwszy posiłek. Zajęcia popro-
wadzili zaprzyjaźnieni z młodzieżą 
druhowie w osobach: Mariusz Janowicz 

Prezes, Krzysztof Kurkowski Naczelnik 
OSP z Wiekowa, Ryszard Jaworski 
Sekretarz OSP, Grzegorz Barański 
Prezes OSP z Witkowa, Artur Dobry-
chłop Prezes OSP Mielżyn, Henryk 
Krause Prezes OSP Ruchocinek. Mło-
dzież w krótkim czasie pojęła tajniki 
musztry. Od tego czasu teren biwaku 
pilnowała warta wyznaczona 
z poszczególnych drużyn. Kolejnym 
punktem było poznanie się w świetlicy. 
Każdy uczestnik powiedział o sobie 
kilka słów. Po kolacji wszyscy spotkali 
się na dyskotece, o 23.00, zarządzono 
ciszę nocną. Jak co roku, trudno było 
entuzjastyczną młodzież namówić do 
nocnego odpoczynku, dlatego po 
północy w obozie rozległ się głos 
syreny nawołujący do stawienia się na 
alarmowej zbiórce. Zadaniem obozowi-
czów było odszukanie w Ośrodku 
dwóch zaginionych uczestników szkole-
nia. Oczywiście były to wyreżyserowa-
ne zajęcia mające na celu zapoznać 
uczestników z taktyką działań poszuki-
wawczo - ratowniczych oraz ukształto-
wanie umiejętności współpracowania 
w dużej grupie na rozległym terenie 
w nocnych warunkach. Zajęcia prowa-
dzili wspomniani już opiekunowie, do 
których dołączyli również druh Paweł 

Kaźmierczak z OSP Mielżyn i Andrzej 
Barański z OSP Witkowo. Dodatkowym 
utrudnieniem było napotkanie w czasie 
działań osoby poszkodowanej w wy-
padku drogowym. Kiedy akcje uwień-
czył sukces, na kontrolnej zbiórce 
okazało się, że trzeba wznowić poszu-
kiwania, bo w czasie zajęć zaginął 
druh Ryszard. Nabyte umiejętności 
pozwoliły na skuteczne i szybkie odna-
lezienie „zguby”. Młodzież świetnie 
radziła sobie z trudnościami i elemen-
tami stresu. W dobrych humorach 
rozstaliśmy się by rano o 7.30 wyru-
szyć na zaprawę poranną. Po zaprawie 
nasze druhny Jola i Karina przywitały 
uczestników śniadaniem, które można 

było przygotować dzięki ofiarowanym 
produktom z Piekarni Gminnej Spół-
dzielni oraz Spółdzielni Mleczarskiej 
w Witkowie. Główne szkolenie rozpo-
częto o godzinie 10.00 zajęcia realizo-
wano w czterech punktach dydaktycz-
nych. W każdym z nich młodzież przez 
pół godziny miała możliwość spotkać 
się z innym działem pożarnictwa. 
Pierwszym punktem był podręczny 
sprzęt gaśniczy, który omawiał dh 
Ryszard, dalej o ratownictwie chemicz-
nym i zagrożeniach z tej dziedziny 
zapoznawał dh Mariusz wraz z swymi 
kolegami z JRG PSP w Gnieźnie. Bazą 
tego szkolenia był sprowadzony z tej 
jednostki specjalistyczny pojazd prze-
znaczony do interwencji w dziedzinie 
ratownictwa chemicznego, biologiczne-
go i technicznego. W trzecim punkcie 
na młodzież oczekiwał zastęp ratowni-
ków z Jednostki Operacyjno Technicz-
nej OSP Witkowo wraz z swym sztan-
darowym pojazdem STAROMAN GBA 
2,5/20. Tutaj pod komendą Naczelnika 
druha Stanisława, Olasa poznawano 
sprzęt pożarniczy przeznaczony do 
likwidacji pożarów, miejscowych za-
grożeń oraz sprzęt ratownictwa tech-
nicznego. W ostatnim punkcie oczeki-
wał druh Grzegorz ze sprzętem, który 

używają strażacy-ratownicy medyczni. 
Tutaj do efektywności szkolenia przy-
czynił się Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Witkowie, który wypożyczył 
fantomy do nauki pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Zadaniem tego punk-
tu była nauka resuscytacji i reanimacji. 

Na koniec cyklu szkoleniowego 
odbył się pokaz jednostki OSP Witkowo 
polegający na zapoznaniu się z techni-
ką gaszenia pożaru budynku. Na wy-
męczonych uczestników czekał posiłek 

hot-dog z dodatkami. Bułeczki i cia-
steczka ofiarowane przez Firmę GLANC 
były pyszne – dziękujemy. Godziny 
popołudniowe upłynęły na zajęciach 
rekreacyjnych m.in. związanych 
z umiejętnościami radzenia sobie 
z budową linii gaśniczych. Po jakimś 
czasie okazało się, że awarii uległ 
samochód pożarniczy ŻUK, który kadra 
szkoleniowa zmuszona była ciągnąć do 
miejsca ćwiczeń polegających na budo-

wie 2 linii gaśniczych. Uczestnicy 
i przypadkowi obserwatorzy podziwiali 
niebywałą sprawność i zgodność 
w działaniu. Godzina 18- sta – syrena, 
zbiórka i praktyczne zastosowanie 
podręcznych środków gaśniczych, ale 
było dużo dymu! Dalej spotkanie 
w świetlicy, na które przybył Burmistrz 
Gminy i Miasta w Witkowie Krzysztof 
Szkudlarek, prezes Zarządu Oddziału 
M-G ZOSP w Witkowie dh Marian 
Łukowski, działacze z jednostek. Jesz-

cze odbyła się rywalizacja w grupach, 
polegająca na prawidłowym przepro-
wadzeniu resuscytacji. Ostania wymia-
na zdań i powrót do domów. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
zorganizowania szkolenia, a wszystkich 
chętnych zapraszamy do pracy 
w Młodzieżowych Drużynach Pożarni-
czych. 

(J.B.) 

W niedzielę 16 września 2007 roku w Mieleszynie odbyły się V Powiato-
we Zawody Sportowo - Pożarnicze.  

Nasza gmina reprezentowana była 
przez zwycięzców zawodów na szcze-
blu gminnym w 3 kategoriach tj. jed-
nostkę OSP w Ruchocinku. Rywali-
zacja była bardzo wyrównana i stała 
na wysokim poziomie, a każda z dru-
żyn dawała z siebie wszystko aby 
wygrać. Nasza reprezentacja nie dała 

się i odniosła wspaniały sukces zajmu-
jąc miejsca na podium w 3 katego-
riach: 
II miejsce w grupie MDP „Chłopcy”, 
III miejsce w grupie MDP „Dziewcząt”, 
III miejsce w grupie A „Seniorów”. 

 
(J.B.) 

Zawody sportowo - pożarowe  
na szczeblu powiatowym Mieleszyn 2007 r.  



Różnorodność funkcji biblioteki 
i jej dostępność wykorzystano 
w jeszcze jeden dość oczywisty 
sposób. Oprócz książek biblioteka 
proponuje: czasopisma, filmy, pro-
gramy edukacyjne do nauki języków 
obcych, książki mówione. Poszuki-
wane pozycje można sprawdzać 
i zamawiać telefonicznie (061) 477 
81 62). W bibliotece można korzy-
stać z szybkiego dostępu do Inter-

netu (czterech stanowisk), kopiowa-
nia materiałów bibliotecznych będą-
cych w wyposażeniu czytelni, skane-
ra, drukarek laserowych, miejsca do 
odtwarzania programów użytko-
wych, słowników komputerowych, 
telewizora. Są dwa stanowiska do 
cichej pracy przy katalogach biblio-
tecznych. Biblioteka organizuje 
co miesiąc wystawy okolicznościowe 
promujące nowości wydawnicze. 
W czasie roku szkolnego dzieci ze 
szkół podstawowych i przedszkoli 
uczestniczą w programie przysposo-
bienia bibliotecznego. W czasie 
całego roku proponujemy wiele 
konkursów dla naszych czytelników. 
Z punktu widzenia bibliotekarza 
ważne jest także nowe podejście do 
czytelnika. Biblioteki starają się 
wyczuwać potrzeby młodych osób, 
dostosowywać się do nich i wycho-
dzić im naprzeciw, jednocześnie 
kształtując ich gusta i podnosząc 
poprzeczkę.  

O przyszłości naszego kraju zade-
cyduje jakość ludzi, których wycho-
wujemy dzisiaj. Wyposażenie biblio-
tek publicznych, szczególnie tych 
zlokalizowanych w małych miejsco-
wościach - w „czytelnie interneto-
we”, daje szansę na zmianę oblicza 
biblioteki publicznej oraz przywróce-
nie pierwotnej jej roli, miejsca koja-
rzonego z wiedzą, informacją 
i postępem. 

Program „Ikonka” od kilku lat 
stwarza wszystkim użytkownikom 
możliwości korzystania zarówno 
z zasobów Polskiej Biblioteki Inter-
netowej, jak i wszystkich innych 
zasobów edukacyjnych Internetu. 
Podstawowym celem stawianym 
temu programowi jest zapewnienie 
taniego, łatwego i powszechnego 
dostępu do Internetu jak najszer-
szym rzeszom ludzi w Polsce. 
Wszystko to ma być w zgodzie 
z założeniami Strategii Lizbońskiej 
realizującej cele Strategii Informaty-
zacji Rzeczpospolitej Polski. 

Przekonanie, że biblioteki są 
potrzebne, a nawet niezbędne 
będzie owocowało dzięki Wam 
Drodzy Czytelnicy dlatego za-
praszamy do biblioteki : 
Poniedziałki, środy, piątki  
od 1100 - 1800 

Wtorki, czwartki, soboty  
od 800 - 1400 

 (B. Sz.) 

Zachęcamy wszystkich  
do bezpłatnej promocji  
swojej firmy 

Bezpłatna reklama 

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy Witko-
wo do nadsyłania materiałów promocyjnych do publikacji 
w katalogu firm. Wystarczy przygotować krótką informację 
o prowadzonej działalności oraz dane adresowe.  

Nadesłane materiały zostaną zamieszczone na stronie Interne-
towej Urzędu www.witkowo.pl (Oficjalną stronę internetową Urzędu 
w ciągu miesiąca odwiedza około 5000 internałtów) oraz zostaną opu-
blikowane na łamach Witkowskich Wiadomości Samorządowych 
(bezpłatne wydawnictwo o nakładzie 1000 egzemplarzy docierające bez-
pośrednio do mieszkańców Gminy).  
 

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 
62-230 Witkowo 
ul. Gnieźnieńska 1  
telefon: (0 61) 477-81-94 (wew. 31)  
e-mail: promocja@.witkowo.pl 
 

 

 

Biblioteka miejscem spędzania wolnego czasu 
Biblioteka Publiczna M. i G. W Witkowie jest biblioteką multimedialną, 
łączącą w sobie edukację, informację i rozrywkę. Jest miejscem na tyle 
atrakcyjnym, że wiele osób spędza w niej znaczną część swojego wol-
nego czasu.  

Rada Miejska podjęła następujące 
uchwały: 
▪ uchwałę Nr VIII/71/07 dotyczącą 

najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego i wartości punktu dla okre-
ślenia miesięcznych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego dla pra-
cowników Zakładu Gospodarki 
Komunalnej (odpowiednio: 550,-zł 
i 4,80zł); 

▪ uchwałę Nr VIII/72/07 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na 
budowę sygnalizacji świetlnej w 
Witkowie przy ul.Gnieźnieńskiej 
(20.000,-zł); 

▪ uchwałę Nr VIII/73/07 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na 
budowę Pomnika Państwa Pod-
ziemnego i Armii Krajowej w Po-
znaniu (1.000,-zł); 

▪ uchwałę Nr VIII/74/07 w sprawie 
wyboru ławników sądowych na 
kadencję 2008r.- 2011r. (do Sądu 
Okręgowego w Koninie - p. Zbi-
gniew Brewko, do Sądu Rejonowe-
go w Słupcy - p. Jan Orchowski);  

▪ uchwałę Nr VIII/75/07 w sprawie 
sprzedaży nieruchomości gminnej 
położonej w Skorzęcinie; 

▪ uchwałę Nr VIII/76/07 dotycząca 
zmian w budżecie gminy i miasta 
na 2007r. 

▪ uchwałę Nr VIII/77/07 dotyczącą 
rozpatrzenia skargi na działalność 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
(skargi nie uwzględniono). 
Kolejna sesja Rady Miejskiej pla-

nowana jest na dzień 23 listopada 
2007r. 

(B.R.M.) 

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie 
W dniu 21 września odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej. Rada wysłu-
chała informacji Burmistrza Gminy i Miasta o działalności międzysesyj-
nej, informacji p. Alicji Wentland - Dyrektora OKSiR-u o przebiegu sezo-
nu letniego oraz informacji p. Piotra Cejmana - Komendanta Policji 
o zabezpieczeniu porządku publicznego w Ośrodku Wypoczynkowym 
w Skorzęcinie w okresie minionego sezonu letniego. 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta 
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie 

w dniu 2.10.2007r.  
WYWIESZONY  ZOSTAŁ  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI , POŁOŻONYCH  
W WITKOWIE, PRZEZNACZONYCH  DO WYDZIERŻAWIENIA W DRO-

DZE BEZPRZETARGOWEJ.  



„Ostatni lot Try’n get it porucznika Knoxa” cz.II 
Od 17.06. do 21.10.2007 r. w Sali Historii Witkowa czynna jest 
wystawa nosząca tytuł „Ostatni lot Try’n get it porucznika 
Knoxa”. Jest ona podsumowaniem blisko dziesięcioletniej pracy 
członków Witkowskiego Klubu Kolekcjonerów nad historią amery-
kańskiego samolotu B - 17 „ Latająca Forteca” o nazwie własnej 
Try’n get it, który w marcu 1945 roku lądował awaryjnie w okoli-
cach Witkowa. 

Przez prawie dziesięć lat 
członkowie Witkowskiego Klubu 
Kolekcjonerów rozwiązywali 
zagadkę amerykańskiego bom-
bowca, który późną zimą 1945 
roku wylądował na polach wsi 
Czajki. 

W czasie poszukiwań odzyska-
no części samolotu zalegające w 
obejściach wiejskich gospo-
darstw. Przeszukano pole, na 
którym lądowała maszyna. 
Wzbogacono zbiory Sali Historii 
o ciekawe przedmioty (tabliczka 
znamionowa lewego skrzydła, 
pociski, łuski karabinowe, szkło 
pancerne kabin). Zebrano wspo-
mnienia, relacje świadków tego 
wydarzenia. 

Dalsze żmudne, długoletnie 
badania miały na celu ustalenie 
okoliczności lądowania Fortecy 
koło Witkowa oraz dalszych 
losów załogi. 

W poszukiwaniach korzystali-
śmy z pomocy Michała Muchy 
(członek organizacji MIA Pro-

ject), znawcy tematyki lądowań 
alianckich samolotów w Polsce 
w czasie II wojny światowej. 
Po wielu konsultacjach wytypo-
waliśmy wspólnie jeden przypa-
dek, który odpowiadał opisom 
świadków oraz szczątkowym 
zapiskom, jakie przekazała nam 
w/w organizacja. Typowanym 
samolotem mogła być maszyna 
o nazwie własnej Try’n get it 
z 452 Grupy Bombowej startują-
ca na bombardowanie celów na 
terenie niemieckiego miasta 
Zwickau. Start nastąpił z lotniska 
Deopham Green w Wielkiej Bry-
tanii. Nad Niemcami Amerykanie 
zostali ostrzelani przez myśliwce 
wroga. Poważnie uszkodzona 
Forteca zdołała przelecieć przez 
linię frontu i szczęśliwie zakoń-
czyła swój lot na terenach zaję-
tych przez Sowietów. Miejscem 
lądowania okazały się pola koło 
wsi Czajki. 

Znając nazwę własną maszyny 
ustalony został skład osobowy 
załogi. W ustaleniu miejsca za-
mieszkania jednego z lotników - 
Raya A. Sundeta pomógł redak-
tor „Gazety Poznańskiej”, Janusz 
Marciszewski. Korespondencja 
prowadzona z Sundetem po-
twierdziła nasze przypuszczenia 
co do typowanej B -17 G. Około 
pół roku temu zgłosił się do nas, 
z zamiarem przylotu do Polski, 
Warren Knox, syn głównego 
pilota Fortecy spod Witkowa. 
Przesłane przez niego relacje 
ojca z lotu i amerykańskie doku-
menty archiwalne potwierdzają 
dotychczasowe badania nad tą 
nietypową historią. c.d.n. 

 

 (M.Z.), (W.G.) 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie 
z dnia 20 września 2007 r. 

 

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja Wyborcza do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, 
poz.499 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXXIV/337/02 z dnia 28 
czerwca 2002r. w sprawie podziału Gminy i Miasta na obwody głosowania, podaje się do 
wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Witkowo 
w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 paź-
dziernika 2007r.  

W dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lokale wyborcze otwarte 
będą w godz. od 600 do 2000. 
Karty do głosowania wydawane będą wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości. 

       

Burmistrz Gminy i Miasta 
/-/ Krzysztof Szkudlarek 

N
um

er 
obw

odu 

Granice obwodu Siedziba Obwodowej  
Komisji Wyborczej 

1 

Miasto Witkowo 
Osiedle Nr 5 
Ulice: Pułkownika Hynka, Jasna nr 51-59, Żwirki i Wigury, 
Słowackiego, Mickiewicza. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Witkowie, 
ul. Czerniejewska 14 
tel. (061) 4778-151 
„Lokal przystosowany do 
potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych” 

2 

Miasto Witkowo 
Osiedle Nr 5 
Ulice: Czerniejewska 7,9,11,16,16A, Wojska Polskiego. 

Szkoła Podstawowa 
 Nr 2 w Witkowie 
ul. Czerniejewska 12 
tel.4778-251 

3 

Sołectwa: 
Małachowo Kępe (Szemborowice), Małachowo Wierzbicza-
ny, 
Małachowo Złych Miejsc, Witkówko. 
Sołectwa: 
Folwark, Kołaczkowo (Wierzchowiska), Piaski, Kamionka, 
Chłądowo, Strzyżewo Witkowskie. 

Urząd Gminy i Miasta 
w Witkowie, 
ul. Gnieźnieńska 1 
tel. 4778-194 
„Lokal przystosowany do 
potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych” 

4 
Sołectwa: 
Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin, Ćwierdzin, Sokoło-
wo 

Świetlica wiejska 
w Sokołowie 
tel. 4775-501 

5 
Sołectwa: 
Ruchocinek, Wiekowo, Dębina. 

Świetlica wiejska 
w Wiekowie 
tel. 4779-518 

6 
Sołectwa: 
Gorzykowo, Odrowąż, Czajki (Królewiec), Malenin, Jaworo-
wo. 

Szkoła Podstawowa 
w Gorzykowie 
tel. 4775-790 

7 

Sołectwa: 
Mielżyn, Ruchocin, Mąkownica. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Mielżynie 
ul. Strzałkowska 1 
tel. 4775-004 

8 

Miasto Witkowo 
Osiedle Nr 1 
Ulice: Wrzesińska, Wodociągowa, Skośna, Ogrodowa, 
Cmentarna, Zielona, Strzałkowska, Poznańska, Wiejska, 
Tylna, Stary Rynek, Polna, Krótka, Parkowa, Spokojna, Jana 
Pawła II, Jasna od nr 1 - 49. 
Osiedle Nr 2 
Ulice: Powstańców Wielkopolskich, Sportowa, Szkolna, 
Oświatowa, Komisji Edukacji Narodowej, Harcerska, Zu-
chów. 

Gimnazjum 
w Witkowie 
ul. Poznańska 41 
tel. 4778-250 
 
„Lokal przystosowany do 
potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych” 
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Miasto Witkowo 
Osiedle Nr 3 
Ulice: Czerniejewska nr 1-6, 8,10,12,13A,14,18-32a, Gnieź-
nieńska, Dworcowa, Park Kościuszki, Kosynierów Miłosław-
skich, Piastowska, Północna, Piwna, Rzemieślnicza, Młyń-
ska, Nowa, Witosa, Armii Poznań, Żwirki i Wigury na odcin-
ku od ul. Gnieźnieńskiej do Czerniejewskiej, Lotnicza, Pięk-
na, Radosna, Słowiańska, Wschodnia , Zachodnia, Pogodna. 
Osiedle nr 4 
Ulice: Łąkowa, Kwiatowa, Topolowa, Dębińska, Warszaw-
ska, Słoneczna, Leśna, Sosnowa, Modrzewiowa, Powidzka, 
Akacjowa, Brzozowa, Zakole, Jodłowa, Skorzęcka, Jesiono-
wa, Wierzbowa, Bajeczna. 

Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Witkowie 
ul. Warszawska 31 
tel. 4778 -135 

Lt. Warren Knox 



Katalog firm 
KRISBUD jest dynamicznie 

rozwijającą się firmą na rynku 
powiatu gnieźnieńskiego. Chcąc 
sprostać oczekiwaniom naszych 
klientów wykonujemy komplekso-
we realizacje w zakresie stolarki 
otworowej. Zajmujemy się nie 
tylko montażem okien, ale także 
wszystkim, co z nimi związane od 
parapetów, poprzez rolety ze-
wnętrzne, roletki materiałowe 
i drzwi zewnętrzne. Aby w pełni 
zadowolić naszych klientów stosu-
jemy tylko profile 5 komorowe 
o grubości ramy 70 mm. Profil ten 
jest szerszy o 20% od innych 
sprzedawanych na polskim rynku 
co daję nam doskonałą izolacyj-
ność cieplną i akustyczną. 

 

Nasze okna są wyposażone 
zawsze w szyby najwyższej jakości 
typu TERMO-FLOAT oraz okucia 
tytanowe renomowanego niemiec-
kiego koncernu SIEGENIA-AUBI 
dzięki którym możemy niwelować 
niedokładności w wykonawstwie 
otworów okiennych. Kontrahenci 
współpracujący z nami to liderzy 
na rynku stolarki okiennej i drzwio-
wej. Opieramy się na sprawdzo-
nych produktach co potwierdzamy 
wieloletnią gwarancją na nasz 
asortyment. W naszej ofercie 
znajdziecie Państwo to wszystko, 

co jest potrzebne aby mieszkanie, 
dom spełniały Wasze oczekiwania.  

Wszystko co robimy, aby stale 
poszerzać naszą ofertę jest ukie-
runkowane w stronę rosnących 
wymagań naszych klientów. Szero-
ka gama produktów i stale nowe 
oferty i promocje - to wszystko 
robimy, aby Państwo byli zadowo-
leni z naszej firmy. 

 

Firma zajmuję się także kom-
pleksowym wykończeniem wnętrz. 
Doświadczona baza pracowników 
wykonuje następujące usługi: 
szpachlowanie, malowanie, płytki, 
panele podłogowe.  

 

Gwarantujemy profesjonalną 
obsługę przez wykwalifikowany 
personel, służymy doradztwem 
technicznym i handlowym. Nasi 
pracownicy z przyjemnością odpo-
wiedzą na wszystkie pytania. 

 

Zapraszamy do skorzystania 
z naszej oferty. 
 

Właściciel 
Krzysztof Jędrzejak 

 

Biuro handlowe znajduje się 
przy ul. Czerniejewskiej 5 (za Mar-
ketem EKO) i jest czynne od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 9:00 do 17:00.  

Adres ul. Czerniejewska 5, 62-230 Witkowo  
Telefon: (061) 477-84-19, tel. kom. 504-598-937 

E-mail: biuro@krisbud.eu 
Strona www: www.krisbud.eu 

 Katalog firm 

W styczniu 2006r. na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie 
powstał „Katalog Firm”. Katalog powstał 
w celu promowania przedsiębiorców 
prowadzących działalność w Gminie 
i Mieście Witkowo. Reklama internetowa 
stanowi najlepsze źród ło wiedzy 
o przedsiębiorstwach i ich produktach, 
dlatego zgromadziliśmy w formie katalo-
gu dane teleadresowe, oferty oraz opisy 
profilu działalności firm. Poprzez katalog, 
oferta firm dotrze do większej grupy 
odbiorców. Chcemy pomóc Przedsiębior-

Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie 
ul. Gnieźnieńska 1, 

 promocja@witkowo.pl 
telefon: (061) 477-81-94 
 

Gminnego Centrum Informacji 
ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a, 

 gci@gci.witkowo.pl 
telefon: (061) 477-73-00 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie informacji do 

com w powiększaniu rynków zbytu oraz 
w znalezieniu i nawiązaniu wielu no-
wych, korzystnych kontaktów. Zachęca-
my wszystkich przedsiębiorców z terenu 
Gminy i Miasta Witkowo do zaprezento-
wania (bezpłatnie) swojej firmy na 
łamach strony internetowej urzędu. 
W każdym numerze „Witkowskich Wia-
domości Samorządowych” zaprezentuje-
my Państwu jedną z firm działających 
na terenie gminy Witkowo, o której 
informacja zamieszczona została 
w katalogu firm. 



Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny 
Adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, 62-230 Witkowo ul. Gnieźnieńska1 
Zespół Redakcyjny: Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska, Anna Kwapich, Krzysztof Dziel. 
Skład Graficzny: Krzysztof Dziel     Druk: Drukarnia Majorczyk. 
 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
Niezamówionych materiałów i utworów redakcja nie zwraca. 

tel. (061) 477 81 94 (wew. 31) 
fax: (061) 477 88 55 
e-mail: promocja@witkowo.pl  
www.witkowo.pl 
www.bip.witkowo.pl 

 
FirmaFirma  „Musielak”„Musielak”  
Witkowo 62Witkowo 62--230 ul. Dworcowa 22230 ul. Dworcowa 22  
tel. (061) 477tel. (061) 477--8080--66 66   
tel. kom. 606tel. kom. 606--814814--848848  

Kompleksowe Usługi PogrzeboweKompleksowe Usługi Pogrzebowe  

FirmaFirma istnieje od  istnieje od 1938 r.1938 r. jesteśmy z wami  jesteśmy z wami   
w najtrudniejszych chwilach od ponad w najtrudniejszych chwilach od ponad 69 lat69 lat    

-- Czynne całą dobę Czynne całą dobę  
-- Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości  
-- Autokarawan  Autokarawan --Transport na terenie gminy gratisTransport na terenie gminy gratis  
-- Przewozy zwłok  Przewozy zwłok -- pozwolenie cały kraj. pozwolenie cały kraj.  
-- Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali  Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali   
-- Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej  
-- Nekrologi  Nekrologi -- Krzyże  Krzyże -- Tabliczki na krzyże Tabliczki na krzyże  
-- Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych. Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych.  

Telefon zaufania  
Od dnia 03.04.2007r. uruchomiony został dy-
żur interwencyjno - wspierający dla osób 
z problemem alkoholowym i członków ich ro-
dzin. 

 

Porady udzielane są osobiście lub telefonicznie 
w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca 
od godz. 1800 do godz. 1900 w Punkcie Konsul-
tacyjnym - Witkowo, ul. Sportowa 15 
 

numer telefonu zaufania  

061 4778134 

OGŁOSZENIE 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych informuje, że istnieje możliwość uczestnic-
twa w zajęciach grupy socjoterapeutycznej mających na 
celu udzielanie pomocy i wsparcia dla rodzin współuza-
leżnionych. 
 
Celem jest: 
- psychoprofilaktyka (integracja terapeutyczna), 
- psychoedukacja (np. dylematy związane z emocjonal-

nością, konflikty rodzinne, trudności adaptacyjne), 
- poradnictwo ( jako podstawowa forma krótkotrwałego 

komunikatu i kontaktu z terapeutą), 
- interwencja (jako forma wsparcia w psychoterapii we 

współpracy z psychologiem, psychiatrą). 
 
Formą udzielania pomocy są indywidualne sesje trenin-
gowe, interpersonalne dla osób dorosłych i młodzieży. 
Sesja w każdą środę od godz. 1800 do godz. 1900 
Miejsce spotkań: Ośrodek Terapeutyczny ul. Sporto-
wa 15 w Witkowie. 

 

▪ 1 października Krzysztof  Bykowski 
▪ 8 października Paweł  Lisiak 
▪ 15 października Marian  Walczak 
▪ 22 października Edwin  Dzieciuchowicz 
▪ 29 października Henryk  Mucha  

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Bogusław Mołodecki 
pełni dyżury w każdy poniedziałek. 
 

Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej i Radnych odby-
wać się będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie - 
pokój nr 23, w godz. od 14:00 do godz. 15:00. 

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie   
październik 2007r.październik 2007r.  

 

 

1. Komisja Szkolnictwa... 17.10.2007 r. (środa) godz. 1000 

2. Komisja Rewizyjna 23.10.2007 r. (wtorek) godz. 930 

3. Komisja Rolnictwa… 29.10.2007 r. (poniedziałek) godz. 900 

4. Komisja Finansów… 30.10.2007 r. (wtorek) godz. 900 

 

Terminarz posiedzeń Terminarz posiedzeń   
październik 2007r.październik 2007r.  
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