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Sobotni Jubileusz rozpoczął się od 

uroczystej mszy świętej, którą sprawował 

b i s k u p  p o m o c n i c z y  A r c h i d i e c e z j i  

G n i e ź n i e ń s k i e j  -  B o g d a n  Wo j t u ś .  

W nabożeństwie oprócz zacnych Jubilatów 

wzięli udział także przedstawiciele władz 

samorządowych, na czele z burmistrzem 

Krzysztofem Szkudlarkiem, Przewodniczącym 

Rady Miejskiej Bogusławem Mołodeckim oraz 

najbliżsi. Msza święta odprawiana była 

w bardzo podniosłej atmosferze, a słowa 

kapłanów o sile miłości i istocie małżeństwa 

zapewne na długo utkwią w sercach i pamięci 

uczestników Jubileuszu. Na zakończenie 

eucharystii małżonkowie otrzymali od biskupa 

s p e c j a l n e  b ł o g o s ł a w i e ń s t w o  o r a z  

okolicznościowe dyplomy. Uwieńczeniem tej 

części uroczystości był koncert Zespołu 

Śpiewaczego „My Młodzi”, po którym Jubilaci 

wyszli przed kościół, gdzie najbliżsi złożyli im 

życzenia i obdarowali kwiatami. Następnie 

małżonkowie wraz z przedstawicielami władz 

samorządowych udali się do Budynku 

Oświatowego, gdzie odbyła się druga część 

obchodów „Złotego Jubileuszu”. Przybyli na 

nią również: biskup Bogdan Wojtuś, ksiądz 

proboszcz Stanisław Goc oraz dziekan 

Dekanatu Witkowskiego - ks. Alfred Lewicz. 

Tę część uroczystości otworzyła kierownik USC 

- Alicja Wentland, która w poetyckich słowach 

przypomniała wszystkim jak potężnym 

uczuciem jest miłość. Następnie głos zabrał 

burmistrz Krzysztof Szkudlarek. - Piękny 

mamy dziś dzień, ale jest on piękny dzięki 

Wam, bo to dzięki Waszej ogromnej miłości 

możemy się dziś tu spotkać. To już pięćdziesiąt 

lat temu powiedzieliście sobie sakramentalne 

„tak”, zdecydowaliście się być ze sobą na 

 str. 2str. 2

W minioną sobotę Witkowianie byli świadkami wyjątkowej uroczystości. Dwadzieścia trzy pary z terenu naszej gminy obchodziły „Złote gody”, czyli pięćdziesiątą 

rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Wśród dostojnych Jubilatów znaleźli się: Bożena i Kazimierz Bartkowiak, Halina i Marian Dzięcielak, Łucja i Henryk Gocał, 

Helena i Stanisław Jabłońscy, Halina i Roman Janiccy, Bogumiła i Jan Jaworek, Aleksandra i Antoni Kowalscy, Wanda i Kazimierz Koziak, Maria i Bolesław Kozłowscy, 

Marianna i Eugeniusz Makowscy, Zuzanna i Marian Małek, Marta i Czesław Mielcarek, Teresa i Sylwester Modrzejewscy, Janina i Czesław Nasiadkowie, 

Bronisława i Henryk Perliccy, Joanna i Roman Pietrowscy, Barbara i Władysław Plucińscy, Bogdana i Feliks Reformat, Czesława i Michał Stranz, 

Czesława i Bogdan Szymańscy, Janina i Stefan Ziółkowscy, Czesława i Władysław Średzcy, Władysława i Czesław Łuczak.   

Złote Gody w Witkowie

dobre i na złe. Dziś zapewne sięgacie pamięcią 

do tamtych dni, jak i kolejnych lat wspólnego 

życia, ale myślę, że z wielkim optymizmem 

patrzycie także w przyszłość. Przez tyle lat 

życia udało Wam się osiągnąć bardzo dużo; 

wychowa l i ś c i e  dz i e c i ,  nauczy l i ś c i e  

je funkcjonować w społeczeństwie, a dziś 

doczekaliście się już zapewne wnuków. 

My, jako samorząd pragniemy Wam 

serdecznie podziękować za tyle lat współpracy 

i wysiłków na rzecz lokalnej społeczności. 

Życzę Wam wszystkiego najlepszego, 

realizacji Waszych planów i zamierzeń, 

jesteśmy z Was dumni - mówił burmistrz. 

Po przemówieniu przyszedł czas na bardzo 

podniosły moment. Małżonkowie podali sobie 

prawe dłonie i powtórzyli wzajemnie słowa 

specjalnego podziękowania, za to że ich  

małżeństwo jest zgodne i trwałe. Następnie 

burmistrz z przewodniczącym i wice-

przewodniczącymi Rady Miejskiej wręczyli 

Jubilatom medale „Za długoletnie pożycie 

małżeńskie”, przyznane przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, które na pewno 

zajmą honorowe miejsce w domach Jubilatów. 

Kiedy przedstawiciele władz udekorowali 

wszystkie pary, wykonano wspólną fotografię, 

a Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” odśpiewał 

głośne „sto lat”, po czym uczestnicy 

uroczystości  zasiedli do stołu próbując 

okazałego tortu przygotowanego specjalnie 

na „Złoty Jubileusz”. Nie obyło się także bez 

wesołej zabawy w rytm skocznej muzyki. 

Jubilaci przez całą uroczystość czuli się 

wyjątkowo i wspólnie świętowali to doniosłe 

wydarzenie w ich życiu.

(W.D.)
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Spotkanie chórów w Mielżynie
Róże z Niechanowa, Powidzanki z Powidza, Kapela Odjazdowa z Witkowa, 

Retro z Gniezna, Witkowski Chór Kościelny i Zespół Śpiewaczy My Młodzi 

zgromadzili się w niedzielę 30 września 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej 

w Mielżynie, aby dać koncert i wykazać się swoimi umiejętnościami muzycznymi. 

Całą imprezę poprowadziła Pani Katarzyna 

Wieczorek. Wszystkie chóry kolejno 

prezentowały swoje wokalne umiejętności, 

a przybyli na koncert - miłośnicy muzyki, 

bawili się wspólnie z występującymi. Śpiewali, 

klaskali, a czasem nawet tańczyli w rytmie 

skocznych piosenek. Burmistrz Gminy i Miasta 

wyraził zadowolenie, że może uczestniczyć 

w takim wydarzeniu oraz podziękował 

organizatorom za wyjście z takową inicjatywą 

oraz możliwość uczestnictwa w spotkaniu 

śpiewaczym. Wszyscy uczestnicy byli bardzo 

zadowoleni, że mogli uczestniczyć w takiej 

imprezie, ponadto Pani Helena Biegalska - 

Prezes Zespołu Śpiewaczy „My Młodzi” 

zapowiedziała, że za rok przewiduje jeszcze 

większą imprezę z okazji 10-lecia powstania 

zespołu „My Młodzi”. Po występie wręczono 

zespołom oraz osobom wspierającym w różny 

sposób muzyczne inicjatywy, dyplomy 

i statuetki. 

(na)

Członkowie Ogrodów Działkowych 
im. LLP w Witkowie bawią się
Dnia 8 września 2012 r. o godz. 16.00 odbyło się spotkanie z okazji Dnia 

Działkowca. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Pan Marian 

Gadziński, Prezes zaprzyjaźnionego ogrodu Pan Edmund Rybarczyk oraz 

wszyscy chętni członkowie ogrodów działkowych. Podczas spotkania wręczono 

wyróżnienia za najładniejszą działkę. 

Zorganizowano ognisko, przy którym 

każdy mógł posilić się kiełbaską z ogniska 

i bułką. Dla pań i panów zorganizowano 

zawody sportowe, zwycięstwo odnieśli 

panowie. Najmłodsi też walczyli i tu nie było 

przegranych, wszyscy otrzymali słodki 

upominek. Piękną oprawę muzyczną 

spotkania przygotował Pan Myszkowski. 

Na zakończenie Prezes Ogrodów działkowych 

Pan Szypuła podziękował wszystkim 

za przybycie i dobrą rodzinną zabawę. Żal 

było kończyć tak wspaniałą zabawę i wracać 

do domu. Mamy nadzieję, że spotkamy się 

wszyscy w przyszłym roku na podobnej 

uroczystości.

Pragniemy Państwa poinformować, 

że w dniu 19.09.2012 r. na zaproszenie 

Komitetu Honorowego nasza delegacja 

z ogrodów działkowych z Witkowa brała 

udział w obchodach 110 - lecie istnienia ROD 

im. K. Marcinkowskiego w Gnieźnie 

połączonych z wręczeniem sztandaru 

działkowcom powiatu gnieźnieńskiego. 
(I.P.)

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

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

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

przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 
9 października 2012r.

WYWIESZONY  ZOSTAŁ WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH  
W WIEKOWIE, PRZEZNACZONYCH  DO WYDZIERŻAWIENIA 

W DRODE PRZETARGU. 
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Otwarcie nowego kompleksu sportowego w Mielżynie

spełniają. Myślę, że niewiele osób wierzyło, że 

to boisko tutaj powstanie, a dziś jesteśmy na 

jego otwarciu, więc warto marzyć. Muszę 

jednak przyznać, że gdyby nie pozyskane 

przez nas środki zewnętrzne, to dziś byśmy się 

tu nie spotkali. Jako samorząd staramy się 

tworzyć mieszkańcom, jak najlepsze warunki 

do uprawiania sportu. Jestem przekonany, że 

ten obiekt będzie areną wielu sportowych 

zmagań i będzie dobrze służył lokalnej 

społeczności. Życzę wszystkim spędzenia 

samych pięknych chwil na tym boisku - mówił 

burmistrz. Po zakończeniu przemówienia 

Krzysztof Szkudlarek wraz z sołtysem 

Mielżyna - Stanisławem Przybylskim, 

przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Opieki Społecznej - Piotrem 

Jóźwikiem oraz panią dyrektor - Urszulą 

Potaś, dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, 

po czym ksiądz proboszcz Krzysztof 

Domagalski poświęcił nowo otwarte boisko. 

Kolejnym punktem czwartkowej uroczystości 

były okolicznościowe podziękowania, które 

Czwartkową uroczystość otwarcia, długo 

wyczekiwanego kompleksu, rozpoczęła 

dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

Urszula Potaś, która na wstępie powitała 

zaproszonych gości, wśród których znaleźli się 

m.in.: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - 

Krzysztof Szkudlarek jego zastępca - Marian 

Gadziński, radni Rady Miejskiej, proboszcz 

miejscowej parafii - ks. Krzysztof Domagalski, 

dyrektorzy placówek oświatowych z terenu 

gminy oraz przedstawiciele lokalnej 

społeczności, na czele z sołtysem - 

Stanisławem Przybylskim, prezesem OSP 

w Mielżynie - Arturem Dobrychłopem oraz 

przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich 

w Mielżynie - Kamilą Sikorską. Następnie głos 

zabrał burmistrz Krzysztof Szkudlarek. - 

Cieszę się, że możemy dziś spotkać się z tak 

pięknej okazji, jaką jest otwarcie kolejnego 

obiektu sportowego na terenie gminy 

Witkowo. Pani dyrektor mówiła na wstępie 

o marzeniach, pragnę zauważyć, że w naszej 

gminie te marzenia naprawdę często się 

Wszyscy miłośnicy sportu z Gminy Witkowo na pewno zapamiętają rok 2012 jako 

jeden z najlepszych, dzięki znacznemu rozbudowaniu bazy sportowo - rekreacyjnej 

na jej terenie. Z początkiem roku otwarta została nowoczesna hala sportowa przy 

Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie, a dziś przyszedł czas na otwarcie 

kompleksu sportowego w Mielżynie.

w imieniu lokalnej społeczności, dyrektor 

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego złożyła na 

ręce burmistrza oraz Rady Miejskiej. Pani 

dyrektor podziękowała również mieszkańcom 

M ie l żyna ,  k tó r zy  bez in te re sown ie  

z d e c y d o w a l i  s i ę  p r a c o w a ć  p r z y  

zagospodarowaniu terenu wokół boiska. 

Po tych podziękowaniach zaproszeni goście 

przekazali na rzecz szkoły upominki w postaci 

sprzętu sportowego. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na część 

artystyczną. Uczniowie poprzez taniec, poezję 

i śpiew przypomnieli zebranym, jak ważną 

rolę w życiu każdego człowieka odgrywa 

sport. Złożyli również specjalne przyrzeczenie 

zgodne z dekalogiem młodego sportowca. 

Następnie zaproszeni goście zainaugurowali 

rozmaite dyscypliny sportowe, które można 

uprawiać na nowym boisku. Nie obyło się bez 

strzałów na bramkę, rzutów do kosza, czy też 

biegów. Na zakończenie uczniowie rozegrali 

jeszcze między sobą mecz piłkarski. Otwarcie 

kolejnego kompleksu sportowego na terenie 

gminy na pewno pozytywnie wpłynie na 

promowanie zdrowego stylu życia wśród 

mieszkańców oraz pozwoli uczniom na 

ciekawe wypełnienie ich wolnego czasu.  

(W.D.)
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Otwarcie kompleksu sportowego w Ruchocinku 

takie dyscypliny jak: piłka nożna, piłka 

koszykowa, piłka ręczna, siatkówka czy też 

tenis. Kompleks sportowy wyposażony jest 

także w piłkochwyty oraz wykonany jest na 

nim drenaż, który pomaga w utrzymaniu 

suchej nawierzchni boiska. W ramach projektu 

zagospodarowany został przyległy teren: 

wykonano trawniki, pobudowano nową 

nawierzchnię chodnikową, nasadzono drzewa 

i krzewy oraz zamontowano ławki. Łączny 

koszt inwestycji wyniósł 674 159 zł, część 

Nowy obiekt powstał obok Świetlicy 

Wiejskiej w Ruchocinku w ramach projektu 

„Urządzanie boiska sportowego ze sztucznej 

nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic 

wiejskich wraz z wyposażeniem oraz 

zagospodarowanie terenu w miejscowościach: 

Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo 

Witkowskie, gm. Witkowo”. W ramach 

zadania urządzono wielofunkcyjne boisko 

sportowe ze sztucznej nawierzchni. Boisko to 

spełnia wiele funkcji można na nim uprawiać 

W niedzielne popołudnie 30 września br. miało miejsce uroczyste otwarcie nowego kompleksu sportowego w Ruchocinku. W tym ważnym wydarzeniu brali udział Posłowie 

na Sejm RP Zbigniew Dolata i Pan Tadeusz Tomaszewski, Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie Krzysztof Szkudlarek, jego Zastępca Marian Gadziński, Radni Rady 

Miejskiej w Witkowie, Radni Powiatu Gnieźnieńskiego Krystyna Żok, Telesfor Gościniak, Andrzej Kwapich, Dyrektor OKSiR w Witkowie Stanisław Rajkowski, Sołtys 

Sołectwa Ruchocinek Henryk Szymański oraz mieszkańcy Sołectwa Ruchocinek i okolic.

pieniędzy zostało pozyskanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków 

własnych gminy. Wykonawcą całej inwestycji 

była spółka „HEMET” z Zielonej Góry.

Uroczyste otwarcie rozpoczął Sołtys 

Ruchocinka, a poświęcenia dokonał ks. Alfred 

Lewicz. Nie obyło się bez podziękowań 

i upominków. Następnie pierwsze strzały na 

bramkę, zapieczętowały otwarcie boiska 

w R u c h o c i n k u .  P i e r w s z e  s t r z a ł y  

zainaugurowali: Krzysztof Szkudlarek, 

Henryk Szymański, Marian Walczak oraz ks. 

Alfred Lewicz. Na zakończenie odbył się 

inauguracyjny mecz siatkówki między 

drużynami: dziewczęta - chłopcy oraz mecz 

piłki nożnej między drużynami Juniorzy - 

Seniorzy. Zmagania te przyniosły dużo emocji 

wśród grających jak i kibiców zgromadzonych 

na nowo otwartym obiekcie.

(S.J.)

W dniu 13 października 2012 r. z głębokim żalem 
pożegnaliśmy śp. Tadeusza Bartkowiaka, 

długoletniego pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie. 
Z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonywał 

swoje obowiązki na rzecz mieszkańców Gminy.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 

Składamy szczere kondolencje najbliższej rodzinie oraz 
przyjaciołom.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Burmistrz Gminy i Miasta
Krzysztof Szkudlarek
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„Sprzątanie Świata - 2012”
W Polsce już od roku 1993 we wrześniu odbywa się akcja „Sprzątanie Świata”, która ma coraz szerszy zasięg. Co roku bierze w niej udział około 2 

mln osób: głównie dzieci, młodzież szkolna, ale także osoby dorosłe - pracownicy różnych instytucji  i firm. Akcji udzielają poparcia władze, samorządy, 

środki masowego przekazu oraz organizacje prośrodowiskowe. 

Akcja Clean up the World jest 

programem publicznej edukacji ekologicznej. 

Zainicjował ją w 1989 roku Jan Kiernan, 

australijski przedsiębiorca i żeglarz - pasjonat. 

Zorganizował on wówczas sprzątanie zatoki 

Sydney, w którym wzięło udział 40 tysięcy 

osób i zebrano 8 tysięcy ton śmieci. W Polsce 

taką akcję zorganizowano po raz pierwszy 

z inic jatywy Miry Stanis ławskiej  -  

Meysztowicz, Polki zamieszkałej w Australii.” 

Sprzątanie Świata” jest akcją apolityczną 

i dobrowolną. W pełni realizuje także postulat 

„myśl globalnie - działaj lokalnie”. Dzięki 

prostej formule, Clean up the World jest akcją 

dla wszystkich. Na poziomie lokalnym: dla 

szkół, samorządów, instytucji, organizacji, 

biznesu  i mieszkańców, a na poziomie 

globalnym dla wszystkich narodów Ziemi. 

Czyste środowisko oraz człowiek 

przyjazny naturze i  drugiemu 

człowiekowi - to główne przesłanie 

akcji. 

Sprzątanie Świata to największa społeczna 

i ekologiczna inicjatywa w Polsce oraz jedna   

z największych na świecie.

Już 19-sty raz „Sprzątanie świata” 

ma miejsce w Polsce!

W tym roku termin Polskiej odsłony akcji 

„Clean up the World” przypadł na 14 - 15 - 16 

września.

„Kocham, lubię, szanuję…nie 

śmiecę”

To hasło tegoroczna akcji „Sprzątanie 

św ia ta  -  Po l ska” ,  koo rdynowane j  

i organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia 

i Fundację „Sprzątanie Świata - Polska”. 

Hasłem tym, nawiązującym do ludowej 

wyliczanki, Fundacja Nasza Ziemia chce nas 

zachęcić do refleksji nad stosunkiem do 

otaczającego świata i tego konsekwencjami. 

Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie - 

lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek - 

to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu 

czy na pobocza dróg. W tradycjach indiańskich 

szacunek oznacza szanowanie duchowych sił 

przyrody i troskę o wszystkie jej elementy: 

ziemię, drzewa, zwierzęta, wodę, gwiazdy itd. 

I my zatroszczmy się w tym roku 

o zanieczyszczone dzikie wysypiska, lasy, łąki 

i tereny otwarte - skorzystają na tym nie tylko 

ziemia, drzewa czy zwierzęta, może nawet 

gwiazdy, ale również my - to szansa dla nas na 

jesienny spacer po czystym lesie.

Młodzież Gimnazjum im. Adama Borysa 

dzięki pomocy UGiM w Witkowie (autobus, 

worki i jednorazowe rękawice), wraz 

z opiekunami udała się w sobotę 15.09.2012r. 

do Skorzęcina, gdzie w miarę swoich 

możliwości posprzątała to, co pozostawili po 

sobie niektórzy ludzie wypoczywający tam 

podczas wakacji. 

Ty l k o  w  s o b o t ę  z e b r a n o  

w Skorzęcinie około 50 worków śmieci. 

Czego tam nie było?

Człowiek jest częścią przyrody i tak jak 

wiele innych organizmów wpływa na 

środowisko, w którym żyje. Jednak robi to w o 

wiele większym stopniu niż pozostałe istoty 

żywe, często powodując nieodwracalne 

zniszczenia w otaczającym go środowisku. 

Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA ma na 

celu kształtowanie wśród młodzieży, 

ich rodzin, znajomych, itp. właściwych 

nawyków proekologicznych.

(na)

Impreza odbyła się w Campingu Mieszko 

w Skorzęcinie. W spotkaniu uczestniczyli 

zaproszeni goście, władze Gminny Witkowo 

oraz od lat współpracujący z naszym 

Stowarzyszeniem Związek Emerytów 

i Rencistów z Wrześni. Pomimo deszczu 

wszyscy bawili się wesoło i rodzinnie przy 

wspaniałej oprawie muzycznej Państwa 

Graczyków z Powidza. 

Zorganizowano także loterię fantową, 

która sprawiła dużo radości, ponieważ każdy 

los był wygrany. Przy śpiewie i tańcach każdy 

choć na chwilę mógł zapomnieć o tym co boli, 

ale niestety to co piękne szybko się kończy. 

Tak też nasze miłe i rodzinne spotkanie 

zakończyło się o godz. 20.30. Uczestnicy 

zabawy dziękowali za zorganizowanie takiej 

imprezy, Całość zakończył Prezes Promyka 

Pan Ludwik Rajzel dziękując za przybycie 

i wspaniałą wspólną zabawę. Do zobaczenia 

na następnym spotkaniu. 

(I.P.)

W dniu 31.08.2012 r. Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego „Promyk” 

Oddział Witkowo zorganizował spotkanie z okazji „Pożegnania Lata”. 

Niepełnosprawni zawsze razem
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Święto Pyry
W piątek 28 września 2012 r. uczniowie klas drugich wraz z wychowawcami 

uczestniczyli w Święcie Pyry. Celem imprezy było kultywowanie tradycji 

i obrzędowości polskiej wsi, zapoznanie z historią i pochodzeniem ziemniaka 

oraz kształtowanie umiejętności nauki poprzez zabawę.

miejsce - klasa IIf, IV miejsce - klasa IIb, V 

miejsce - klasa IId, VI miejsce - klasa IIc.

Obchody Święta Pyry były wprowadzeniem 

do Rajdu Pieczonego Ziemniaka, który został 

zaplanowany na następny dzień (sobota).

(T.M.)

Cała impreza zaczęła się od krótkiej części 

artystycznej, podczas której młodzi artyści 

zapoznali uczestników z historią ziemniaka 

i jego drogą do Polski. Nie zabrakło również 

legendy o pyrze poznańskiej i odśpiewanej 

„Ody do Pyry”.

W trakcie imprezy uczniowie rywalizowali 

również w Konkursie Wszechwiedzy 

Ziemniaczanej, na który składało się osiem 

konkurencji, cztery zadania teoretyczne 

i cztery - praktyczne (np. rzut ziemniakiem do 

celu, slalom z ziemniakiem na łyżce, obranie 

najdłuższej łupiny, czy najdokładniejsze 

obranie ziemniaka). Emocji podczas zabawy 

było sporo, a rywalizacja na wyrównanym 

poziomie o czym świadczyły uzyskane wyniki:

I miejsce - klasa IIe, II miejsce - klasa IIa, III 

Rajd Pieczonego Ziemniaka
W sobotę 29 września 2012 r. odbył się Rajd Pieczonego Ziemniaka, w którym 

uczestniczyli uczniowie klas II. Jednocześnie, był to drugi dzień obchodów Święta 

Pyry. 

Trasa pieszej wędrówki wiodła przez 

K o ł a c z k o w o  d o  C h ł ą d o w a ,  g d z i e  

zlokalizowana była meta rajdu - miejsce 

zabawy przy ognisku (gospodarstwo Państwa 

E.,J.Perlickich). Po przybyciu na miejsce 

uroczyście zostało rozpalone ognisko, 

w którym później pieczone były ziemniaki. 

W tym dniu uczniowie również musieli 

wykazać się wiedzą, gdyż rywalizowali 

w „Quizie Ziemniaczanym” (pytania 

dotyczyły znaczenia ziemniaków w życiu 

człowieka, gwarowego określania ziemniaka 

itp.). Wyniki quizu przedstawiają się 

następująco: I miejsce - kl. II a, II miejsce - kl. II 

e; III miejsce - kl. IIb, IV miejsce - kl. IIc oraz IIf; 

V miejsce - kl. IId.

Uczniowie zostali także zaproszeni do 

udziału w zabawie animacyjnej „Pyry na 

wykopkach” .  Zabawa po lega ła  na  

naśladowaniu ruchów osób czytających 

zgodnie z treścią opowiadanej historyjki. 

Na zakończenie rajdu, opiekun Grupy 

Turystycznej „Siedem” wręczył trzem młodym 

turystkom odznaki turystyczne: Klaudia 

Michalska (srebrna OTP, Młodzieżowa 

Odznaka Krajoznawcza), Anita Pieczyńska 

(Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza), Laura 

Ziemba (srebrna OTP, Młodzieżowa Odznaka 

Krajoznawcza).

Czas na rajdzie upływał bardzo szybko, 

a piękna i słoneczna pogoda sprzyjała 

delektowaniu się pieczonymi pyrami. 

W godzinach popołudniowych zadowoleni 

uczniowie wrócili do Witkowa. Opiekę nad 

gimnazjalistami sprawowali ich wychowawcy: 

T. Szkudlarek, H. Krych, W. Filińska, 

K.Jędrzejczak, J. Chyba oraz T. Majchrzak.

(T.M.)

W dniu 29 września 2012 r. odbył się Festyn Sportowo - Rekreacyjny 

w Jaworowie. Licznych atrakcji nie brakowało, organizatorzy zapewnili 

dla wszystkich przybyłych bogaty program, w którym każdy znalazł coś dla 

siebie. 

Festyn Sportowo - Rekreacyjny w Jaworowie
�Żółwia jazda rowerem, zwycięzcami zostali: 

Wiącek Szymon, Wiewiór Judyta, Mirosława 

Kowalska.

Nie odbyło się także bez poczęstunku. 

Wszyscy chętni mogli poczęstować się 

grochówką, a przy ognisku można było upiec 

ziemniaki. Wieczorem dla wszystkich 

lubiących tańczyć zorganizowano zabawę 

taneczną. 

Organizatorzy pragną podziękować 

wszystkim, którzy przyczynili się do 

zorganizowania festynu sportowo - 

rekreacyjnego, a szczególnie Panu Marianowi 

Gadzińskiemu - Zastępcy Burmistrza Gminy i 

Miasta Witkowo, Radzie Sołeckiej Sołectwa 

Jaworowo, Panu Zdzisławowi Bosackiemu - 

d y r e k t o r o w i  S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  

w Gorzykowie za użyczenie sprzętu 

sportowego, Panu Przemysławowi Zawieji za 

dostarczenie jabłek oraz Paniom z Koła 

Gospodyń Wiejskich w Jaworowie, które 

p o m a g a ł y  w  p r z y g o t o w a n i u  

i przeprowadzeniu festynu.

(na)

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 

loteria fantowa oraz konkurencje sportowe 

takie jak: 

�Rzut piłką lekarską, zwycięzcami wśród 

dzieci zostali: Norbert Banasik, Kacper 

Serdyński, Żaneta Rekruciak, a wśród 

kobiet: Judyta Wiewiór, Elżbieta Bykowska, 

Joanna Banasik

�Podnoszenie odważnika - 10 kg, 

zwycięzcami zostali: Dawid Serdyński, 

Tomasz Socha, Dawid Płóciemniczak

�Rzut woreczkami do kosza, zwycięzcami 

zostali: Albert Łysiak, Oliwia Rekruciak, 

Gracjan Majchrzak

�Slalom piłkarski, zwycięzcami zostali: 

Kacper Serdyński, Gracjan Majchrzak, Eryk 

Majchrzak

�Rzut lotką do tarczy, zwycięzcami zostali: 

Mateusz Wielgosz, Oliwia Rekruciak, Kacper 

Serdyński
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Od początku spotkania wyświetlał slajdy, 

które były potwierdzeniem jego słów, 

pomagały słuchaczom w pełni odebrać 

i przeżyć to spotkanie. Surowy, a jednocześnie 

spokojny krajobraz ukazany na fotografiach 

przedstawiał przestrzenie pozbawione drzew, 

góry pochodzenia wulkanicznego czy piękne 

wodospady. 

Roman Pankiewicz wskazywał na idealne 

przystosowanie mieszkańców do warunków 

panujących na wyspie, czego potwierdzeniem 

jest parterowa zabudowa. Do surowych 

warunków przystosowały się również 

zwierzęta, które mino panującej aury i ubogiej 

roślinności potrafią przetrwać cały rok bez 

budynków inwentarskich.

Podkreślił, jak istotna w życiu człowieka 

jest znajomość języków obcych, które 

pomagają w komunikacji, w zdobyciu 

wymarzonej pracy, ale również w podróżach, 

poznawaniu ciekawych ludzi i zwiedzaniu 

niezwykłych miejsc.

 Na koniec spotkania można było nabyć 

książkę z dedykacją autora. 

Wizytę gościa zakończyła młodzież, 

wyrażając wdzięczność za ciekawie spędzone 

chwile. 

Zainteresowanych zachęcam do lektury 

książki Romana Pankiewicza pt.: „Islandia -

trzeci żywioł”.

(W.G.)

„Islandia - trzeci żywioł”

Kolejny raz przekonaliśmy się o tym 3 

października, podczas spotkania autorskiego, 

w którym uczestniczyli uczniowie klas 

I Gimnazjum w Witkowie. Tym razem na 

zaproszenie Biblioteki Publicznej Miasta 

i Gminy Witkowo przyjechał pan Roman 

 Wiadomo wszystkim, że podróże kształcą. Są marzeniem wielu z nas. 

Nie każdy jednak wie, że nie muszą dużo kosztować. 

Pankiewicz - autor książki pt.: „Islandia, trzeci 

żywioł”. Zachęcając zebranych do nauki 

języków obcych, opowiedział jak to wiosną 

2004 roku usłyszał w radiu informację: 

„...urząd pracy poszukuje kandydatów na 

stanowisko brygadzistów magazynowych do 

pracy w Islandii” - tak zaczęła się jego 

przygoda z tym krajem. 

Za pierwsze zarobione tam pieniądze, 

wspólnie z kolegą, zakupili używany 

samochód, by w wolnych chwilach zwiedzać 

kraj, poznawać jego kulturę, zwyczaje 

i historię. 

Piękna nadmorska miejscowość wypoczynkowa, do której zawitaliśmy drugi raz 

(2009 r. pierwszy wyjazd) na wczasy wypoczynkowo-rehabilitacyjne. 

Wprawdzie mała, bo tylko 22 osobowa grupa członków naszego związku 

wyjechała w dniu 12 września, radość była tym większa, że 14 osób 

uczestniczyło w zabiegach rehabilitacyjnych zalecanych przez lekarza. Główny 

powód wyjazdu to zażywanie kąpieli jodowych nad brzegiem naszego pięknego 

Morza Bałtyckiego, które powitało nas 6 stopniami w skali Beauforta - ale to 

cała atrakcja i urok pobytu nad morzem. 

Rehabilitacja w Rewalu

wysokości), ale na jej szczyt wdrapał się tylko 

autor niniejszego tekstu otrzymując certyfikat 

pobytu na szczycie. 

Nadszedł jednak czas powrotu i w dniu 25 

w r z e ś n i a  n a  o s t a t n i m  w i e c z o r k u  

pożegnaliśmy wspaniałych pracowników 

Ośrodka wpisując się do kroniki, a następnego 

dnia rano z łezką w oku udaliśmy się do 

Witkowa. 

(M.W)

Pogoda w czasie naszego pobytu do 26 

września była sprzyjająca do spacerów oraz 

zwiedzania zabytków. Kilkanaście osób w dniu 

15 września, w czasie sztormu, uczestniczyło 

w zwiedzaniu Kołobrzegu - katedry, pomnika 

zaślubin z morzem, a także neogotyckiego 

ratusza. Nie wypłynęliśmy w morze, ale rejs 

statkiem pasażerskim odbyliśmy w porcie 

podziwiając piękne stateczki cumujące 

w porcie, następnie kawa i powrót do miejsca 

zakwaterowania. W czasie powrotu pan 

przewodnik - Heniu Kruk uczył nas piosenek 

biesiadnych, które wykorzystywaliśmy 

w czasie wieczorków tanecznych, a główną 

solistką była nasza Czesia Jałoszyńska. 

Stosowaliśmy zawsze zasadę „zamiast 

odpoczywać siedząc, odpoczywaj chodząc”. 

Był czas także na zwiedzanie ruin gotyckiego 

kościołka na klifie w Trzęsaczu. 

W ramach wycieczki pieszej dotarliśmy 

także do Niechorza gdzie znajduje się druga, 

co do wysokości latarnia morska (45 metrów 
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Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

„Kocham, lubię, szanuję...nie śmiecę” 

- to hasło tegorocznej akcji „Sprzątanie 

Świata”, która miała miejsce 14 września 

2012 roku. Jej celem było budowanie 

świadomości ekologicznej wśród uczniów, 

dbałość o wizerunek miejsca zamieszkania 

oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony 

środowiska. Do akcji przyłączyli się wszyscy 

uczniowie wraz z nauczycielami. Sprzątano 

teren wokół szkoły i poza nią. Uczestnicy 

tegorocznej akcji wyrazili nadzieję, iż ich 

praca nie pójdzie na marne oraz, że wszyscy 

będą dbać o czystość w swojej najbliższej 

okolicy.

Zakończeniu uległa ogólnopolska 

kampania społeczna „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”. Włączyli się do niej również 

uczniowie naszej szkoły, którzy brali udział 

w różnego rodzaju konkursach. Laureatami 

zostali: Bartosz Białas (kl.IV) i Remigiusz Swat 

(kl. V). Gratulujemy! 

25 września brać uczniowska obchodziła 

Święto Jesieni. W tym dniu do szkoły 

przybyły jesienne grupy: Rumiane Jabłuszka, 

Kasztaniaki, Muchomorki i Kasztany. Święto to 

znalazło swoje odzwierciedlenie w różnego 

rodzaju zadaniach, z którymi musieli 

zmierzyć się uczniowie. Nie zabrakło haseł 

reklamowych, wierszy tudzież piosenek 

o tematyce jesiennej. Szczególną uwagę 

zwróciła zaprezentowana moda. Wspólne 

świętowanie zakończyła degustac ja 

jesiennych potraw. Dzień ten dostarczył 

wszystkim dużo radości, pozwolił nie tylko 

podsumować wiadomości o jesieni, ale także 

zintegrować uczniów. 

 Małgorzata Frąckowiak

Książka uczy, bawi i wychowuje

Impreza zorganizowana przez Bibliotekę 

Publiczną Miasta i Gminy Witkowo odbyła się 

w jednej z sal hali widowiskowo-sportowej 

przy Szkole Podstawowej. 

Od pierwszych chwil spotkania autor 

barwnie i dowcipnie opowiadał o swojej 

twórczości czytał fragmenty książek. Dużo 

radości sprawiło dzieciom wyjaśnianie 

z n a c z e ń  w y b r a n y c h  z w i ą z k ó w  

frazeologicznych. Słuchacze dowiedzieli się 

jak powstają jego książki, skąd czerpie 

pomysły i jak wygląda jego warsztat pracy.

Pod koniec spotkania poprosił o pytania. Padło 

ich mnóstwo i były różne, a te najzabawniejsze 

zapisał w notatniku (jak sam powiedział). 

„Przydadzą się w późniejszym czasie podczas 

pisania nowych książek.”

Pod koniec wizyty wszyscy zainteresowani 

mogli kupić książkę autorstwa naszego gościa. 

Nastąpiła ważna chwila, na którą dzieci - przy 

takich okazjach - czekają z niecierpliwością, 

czyli rozdanie autografów. Jak zawsze 

w takich chwilach, pisarza otoczyła gromada 

dzieci z książkami w ręku. Mali czytelnicy 

prosili autora o podpis na ulubionej książce lub 

n a  p a m i ą t k o w y c h  z a k ł a d k a c h  

przygotowanych specjalnie na tę okazję. 

Książki Grzegorza Kasdepke cieszą się 

dużym zainteresowaniem wśród naszych 

małych i dużych czytelników. Po każdym 

z zorganizowanych spotkań z tym pisarzem 

zauważamy nowych czytelników sięgających 

po jego książki. I tym razem stało się 

podobnie. Dlatego jesteśmy przekonane 

o zasadności organizacji spotkań z tak 

znakomitym pisarzem. 

(W.G.)

O tym mogli przekonać się uczniowie klas III Szkoły 

Podstawowej w Witkowie. Okazją do tego było 

spotkanie z panem Grzegorzem Kasdepke. Jego 

twórczość charakteryzuje się niezwykłym 

zrozumieniem psychiki dziecka i ciepłym humorem.

ZAJĘCIA BALETOWE
 

OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI 
W WITKOWIE 

ZAPRASZA DZIECI W WIEKU OD LAT 4 DO UDZIAŁU 
W ZAJĘCIACH BALETOWYCH ZAPISY PRZYJMOWANE 

SĄ POD NR TELEFONU 61 477 92 77
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§brałem udział w Sesji i w Walnym Zgromadzeniu 

Z w i ą z k u  G m i n  P o w i d z k i e g o  P a r k u  

Krajobrazowego w Powidzu oraz w Walnym 

Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia 

Światowid w Łubowie.

§uczestniczyłem w zebraniach konsultacyjnych 

Sołectw i Osiedli dotyczących zmian w Statutach 

tych jednostek.

§uczestniczyłem w uroczystej zbiórce z okazji 

Święta Lotnictwa, która odbyła się na terenie 33. 

Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz 

w uroczystym apelu z okazji przyjęcia samolotu 

transportowego C103 E HERKULES. 

§brałem udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa 

poszerzonym o obecność Sołtysów, Prezesów 

Kółek Rolniczych oraz służb i instytucji 

odpowiedzialnych za zbiór i skup zbóż 

z tegorocznych żniw.

§zorganizowałem naradę z Sołtysami, Prezesami 

Kółek Rolniczych, Przewodniczącymi Kół 

Gospodyń Wiejskich w celu omówienia bieżących 

spraw oraz spraw związanych z organizacją 

Dożynek Powiatowo-Gminnych.

§uczestniczono w Wiejskich Dożynkach 

w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc, w Mielżynie 

i Dożynkach Parafialno-Wiejskich w Sołectwie 

Gorzykowo.

§brałem udział w obchodach Wojewódzkiego Dnia 

Pszczelarza, który odbył się w Gnieźnie.

§uczestniczono w obchodach Dnia Działkowca 

zorganizowanych przez Rodzinne Ogródki 

Działkowe im. Ludowego Lotnictwa Polskiego 

w Witkowie oraz w uroczystości 110 - lecia 

ogrodnictwa działkowego w Gnieźnie i wręczenia 

sztandaru Ogrodom Działkowym Powiatu 

Gnieźnieńskiego.

§uczestniczyłem w zakończeniu półkolonii 

organizowanych przez Stowarzyszenie Młodych 

Wielkopolan, 

§wspólnie z Niepublicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej Diagnostyka-Largo w Poznaniu 

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

mammograficzne dla kobiet z przedziału 

wiekowego 50-69 lat, z badań skorzystało 87 

kobiet.

§Wspó ln i e  z  O ś rodk i em P ro f i l ak tyk i  

i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu 

zorganizowano bezpłatne badania na obecność 

krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita 

grubego) dla 104 naszych mieszkańców oraz 

badania krwi na oznaczenie poziomu PSA 

(profilaktyka nowotworów gruczołu krokowego - 

prostaty ) dla 82 mężczyzn.

§wspólnie z nauczycielami, uczniami, byłymi 

żołnierzami Wojska Polskiego, członkami 

Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych, Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów, członkami Stowarzyszenia Centrum 

Kulturalno -Rehabilitacyjnego „Promyk”, 

przedstawicielami Rodzinnych Ogródków 

Działkowych, Księdzem Proboszczem w kolejną 

rocznicę wybuchu II wojny światowej zapalono 

znicze i złożono wiązanki kwiatów pod 

Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, również 

w 73. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, pod 

Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 

zapalono znicze i złożono kwiaty. 

§w dniu 19 września 2012 r. w siedzibie Urzędu 

Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się wizyta 

kontrolna Komisji Europejskiej z Brukseli, 

przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz 

Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wie j sk i ch  Ur zędu  Mar sza łkowsk iego  

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Tematem kontroli był Projekt związany z budową 

kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 

i przepompowniami w miejscowościach: 

Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo 

i Małachowo Kępe, współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 

2007 - 2013. Kontrolujący po przeanalizowaniu 

zrealizowanego Projektu nie wnieśli żadnych 

zastrzeżeń do zrealizowanego przedsięwzięcia.

§spotkałem się z Przewodniczącymi stałych 

Komisji Rady Miejskiej w celu omówienia 

tematów sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy.

§wypracowano projekty uchwał na sesję Rady 

Miejskiej, która odbyła się 21 września 2012 r.

§zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski 

zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych 

Komisji Rady Miejskiej.

Z zakresu obrotu nieruchomościami:

§przeprowadzono przetarg pisemny ofertowy 

nieograniczony na sprzedaż praw majątkowych 

do nakładów budowlanych w postaci dziesięciu 

domków letniskowych w zabudowie szeregowej, 

posadowionych na gruncie Gminy Witkowo 

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. 

Na przetarg wpłynęły 2 oferty, w wyniku których 

zostały zbyte prawa majątkowe do nakładów 

w postaci 10 domków letniskowych za łączną 

kwotę 508.100,00 zł.

§podpisałem kolejną umowę użyczenia 

pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta 
2 w Witkowie o pow. łącznej 56,60m na rzecz ZOZ 

Gniezno w celu zapewnienia warunków 

stacjonowania karetki „W".

§zakończono postępowania rozgraniczeniowe 

nieruchomości po łożonej w Maleninie. 

Na wniosek jednej ze stron postępowania, 

decyzję wraz dokumentacją przekazano zgodnie 

z przepisami do Sądu Rejonowego w Słupcy 

celem rozstrzygnięcia na drodze sadowej.

§wydano 6 decyzji zatwierdzających podziały 

nieruchomości położonych na terenie Gminy 

i Miasta w Witkowie.

§Wydano 3 decyzje dotyczące przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego we własność 

nieruchomości położonych w Witkowie.

Z zakresu ochrony środowiska:

§trwa realizacja przedsięwzięcia polegającego na 

likwidacji wyrobów budowlanych zawierających 

azbest z terenu Gminy i Miasta Witkowo. Do tut. 

U r z ę d u  o d  m o m e n t u  r o z p o c z ę c i a  

przedsięwzięcia wpłynęło 16 wniosków z terenu 

naszej gminy, w tym 4 wnioski o sfinansowanie 

demontażu i un ie szkod l iw ian ia  p łyt  

azbestowych, a 12 wniosków o sfinansowanie 

tylko unieszkodliwiania płyt azbestowych. 

Do dzisiejszego dnia zrealizowano 11 wniosków.

§wydano 9 decyzji w sprawie usunięcia drzew 

z terenu Gminy i Miasta Witkowo, w tym 

1 decyzję z częściową zgodą na usunięcie drzew.

§w dniu 17.09.2012r. na wniosek Pana Andrzeja 

 Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
od 1 lipca 2012 r. do 20 września 2012r. Informację przedstawiono na XVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 21 września 2012r.

Józefiaka, zam. w Gnieźnie wydano decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na budowie 

budynku związanego z prowadzeniem 

działalności rzemieślniczej w m. Małachowo 

Wierzbiczany, gmina Witkowo.

§na wniosek Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 

Oddział w Kłecku w dniu 03.08.2012r. wydano 

odmowną decyzję w sprawie czasowego 

odebrania zwierząt właścicielowi gospodarstwa 

w m. Małachowo Wierzbiczany.

§w dniach 6 i 27 lipca 2012r. przeprowadzono 

z udziałem członka Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Porządku 

Publicznego Rady Miejskiej w Witkowie 

2 wyrywkowe kontrole właścicieli nieruchomości 

w zakresie wykonywania obowiązków nasadzeń 

zastępczych drzew na terenie Gminy i Miasta 

Witkowo w ramach wydanych w 2011 roku 

decyzji zezwalających na ich usunięcie. Ogółem 

skontrolowano 17 właścicieli nieruchomości 

w powyższym zakresie w m. Chłądowo, 

Kamionka, Ćwierdzin, Sokołowo, Gaj, Strzyżewo 

Witkowskie, Dębina, Ruchocinek, Ruchocin 

i Mielżyn.

§w dniu 10.07.2012r. zawarto umowę ze Spółką 

Wodną w Witkowie na udzielenie przez Gminę 

Witkowo dotacji, w wyniku której przekazano dla 

Spółki Wodnej w formie dofinansowania kwotę 

15 .000 ,00z ł  na  konser wac ję  rowów 

melioracyjnych w miejscowościach: Witkowo, 

Strzyżewo Witkowskie i Ruchocin o łącznej 

długości rowów ok. 2.208mb.

§na terenie Gminy i  Miasta Witkowo 

zorganizowano i przeprowadzono w dniu 

11.08.2012r. zbiórkę zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, który 

nieodpłatnie zabrała firma ELEKTRORECYKLING 

Bartosz Kubicki z Nowego Tomyśla. 

§do właścicieli nieruchomości w m. Dębina wysłano 

pisma informujące o obowiązku podłączenia 

nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji 

sanitarnej w ramach projektu p.n. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 

i przepompowniami w miejscowości Dębina 

etap I".

§do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości wpisano Firmę Handlowo - 

Usługową „ALKOM" z siedzibą przy ul. Falistej 

w Poznaniu, Oddział w Gnieźnie. Ponadto 

w rejestrze od początku roku znajdują się jeszcze 

4 firmy: ALKOM Sp. z o.o. z siedzibą przy 

ul. Północnej w Poznaniu, Zakład Oczyszczania 

Terenu „BAKUN" Andrzej Bakun z siedzibą 

w m. Roztoka, gm. Krzymów, EKO-SKÓRTEX 

Gizałki Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowicach 

i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO 

z siedzibą w Strzałkowie.

§dofinansowano coroczną Akcję „Sprzątanie 

Świata - Polska 2012". Wsparcie finansowe 

polegało na zakupie worków na śmieci i rękawic 

oraz zapewnieniu transportu dla uczniów 

biorących udział w tej akcji.

Ze spraw dot. oświaty:

§powierzono stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. Lotnictwa Polskiego 

w Witkowie Pani Annie Pawluk na okres od 

01.09.2012r. do dnia 31.08.2014r. 

§przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne 

na stopień awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego dla dwóch nauczycieli.

§uczestniczyliśmy w uroczystościach z okazji 

rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 

w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Lotnictwa 

Polskiego, w Gimnazjum im. A. Borysa 

w Witkowie oraz w Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym w Mielżynie.

§przyjęto wnioski o przyznanie pomocy 

materialnej w formie stypendium szkolnego.

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych:

§zorganizowano kolonie profilaktyczne dla 85 

uczniów. W tym roku kolonie odbyły się 

w Skorzęcinie i Radkowie. Ogólny koszt kolonii to 

kwota 57.085,00 zł.

§dofinansowano wypoczynek letni dla 90 uczniów 

-  w  f o r m i e  p ó ł k o l o n i i ,  k t ó r y c h  

współorganizatorem było Stowarzyszenie 

„Młodych Wielkopolan" w Gnieźnie oraz 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno - 

Kulturalne „Razem z Marysina" wspólnie 

z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Witkowie dla 60 uczniów. Ogólna kwota 

dofinansowania to 16.000,00 zł. 

§przeprowadzono 2 kontrole punktów handlowo - 

gastronomicznych na terenie OW w Skorzęcinie 

pod względem prowadzenia nielegalnej 

sprzedaży alkoholu.

§podsumowano I etap XII ogólnopolskiej akcji 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł". W ramach akcji 

przeprowadzono 5 konkursów, w których 6 

uczniów z placówek oświatowych naszej gminy 

otrzymało od organizatorów pamiątkowe 

dyplomy i gry komputerowe.

§dla 5 osób uzależnionych dofinansowano udział 

w XXVI Ogólnopolskim Jesiennym Rajdzie 

Abstynentów „Klonowy Liść" oraz 1 osoby 

w Maratonie Terapeutycznym.

§dofinansowano wyjazd członków Witkowskiego 

Stowarzyszenia Abstynentów „Tęcza" na XXIV 

Jasnogórsk ie  Spotkania  AA oraz na 

Trzeźwościowy Piłkarski Turniej Integracyjny do 

Mogilna.

Z imprez kulturalno-sportowo-

rekracyjnych:

§zorganizowano Dożynki Powiatowo-Gminne, 

które odbyły się 2 września br. na Stadionie 

Miejskim. 

§zorganizowano i dofinansowano II Turniej 

Plażowej Piłki Siatkowej, który odbył się na 

Boisku Wielofunkcyjnym „ORLIK" w Witkowie.

§w dniu 14 września br. zorganizowano dwa 

Turnieje dla szkół podstawowych i gimnazjalnych 

w ramach III Turnieju Orlika o Puchar Premiera 

Donalda Tuska, w których wzięło udział 8 drużyn, 

§dofinansowano częściowe koszty pobytu 12 

zawodników oraz opiekuna na obozie 

sportowym w Międzyzdrojach.

§w dniu 23 września br. na Stadionie Miejskim 

w Witkowie odbyły się XII Szkolne Biegi Uliczne 

dla uczniów Oddziałów Przedszkolnych, Szkół 

Podstawowych i Gimnazjalnych.

W ramach współpracy samorządu 

gminnego z organizacjami pozarządowymi 
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działającymi na terenie gminy i miasta 

dofinansowano między innymi:

§XII Mistrzostwa Wielkopolski w Plażowej Piłce 

Nożnej, które odbyły się w dniach 18-19 sierpnia 

br. na terenie OW w Skorzęcinie.

§wjazd członków Stowarzyszenia Centrum 

Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Promyk" na 

spotkanie integracyjne, które odbyło się 

w Skorzęcinie.

§na II półrocze 2012 r. przyznano dodatkowe 

godziny w ramach Uczniowskich Klubów 

Sportowych na działalność sekcji sportowych 

w ramach upowszechniania kultury fizycznej 

dzieci i młodzieży na terenie Gminy i Miasta 

Witkowo.

§dofinansowano wyjazd uczniów szkó ł  

podstawowych i gimnazjalnych na Jubileuszowy 

XXXV Bieg Lechitów do Gniezna.

Ze spraw dot. Ośrodka Wypoczynkowego 

w Skorzęcinie:

§w br. zmienił się system pobierania opłat za wstęp 

na  te ren  Oś rodka  Wypoczynkowego  

w Skorzęcinie. Opłaty pobierano za pomocą 

parkometrów, a weekendy dodatkowo 

pobierano opłaty system ubiegłorocznym tj. za 

pomocą kas fiskalnych. Pobieranie opłat 

rozpoczęto od 15 czerwca. Na czas pobierania 

opłat zatrudnionych było 5 osób na umowę 

zlecenie, a w weekendy dodatkowo były 

zatrudniane 2 osoby. Za wstęp na teren OW 

w Skorzęcinie do Gminy wpłynęła kwota 

483.266,70 zł. brutto. Wynagrodzenie dla 

pracowników  obsługi wstępu wyniosło 

35 304,54 zł.

§przeprowadzono modernizację monitoringu 

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. 

Zamontowano dodatkowo dwie kamery przy 

parkometrach oraz jedną przy wyjeździe 

w kierunku Wylatkowa.

§podpisałem umowę z Firmą Ochroniarską 

„Dozór", na pełnienie dyżurów ochroniarskich na 

bramie wstępu w weekendy oraz na konwój 

pieniędzy do banku.

Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych 

źródeł finansowych:

§w dniu 6 sierpnia 2012 r. podpisałem umowę 

o pr zyznan ie  pomocy  d la  P ro j ek tu  

pt.: „Przygoda z przyrodą - oznakowanie 

przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na 

terenie Gminy Witkowo". Zadanie dotyczy 

oznakowania przyrodniczej ścieżki dydaktycznej 

zlokalizowanej wokół Jeziora Białego, 

stanowiącej część istniejących szlaków pieszych, 

wydanie ulotki informacyjnej, umieszczenie 

tablic informacyjnych oraz urządzenie miejsc 

postoju dla turystów. Termin realizacji zadania 

obejmuje rok 2012. Całkowita wartość Projektu 

to kwota 52 183,25 zł brutto, w tym kwota 

dofinansowania w wysokości 25 000,00 zł. 

W chwili obecnej oczekujemy na oferty na 

wykonanie tego zadania.

§ również w sierpniu br. podpisałem umowę 

o przyznanie pomocy dla Projektu pt.: „Remont 

pomieszczeń Sali Historii w Witkowie.” 

Zadanie dotyczy remontu pomieszczeń 

znajdujących się w gminnym budynku 

w Witkowie, przy ul. Park Kościuszki 17, celem 

adaptacji na potrzeby Sali Historii. Termin 

realizacji zadania obejmuje lata 2012-2013. 

Ca łkowita wartość  Projektu to kwota 

59 187,05 z ł  brutto,  w tym kwota 

dofinansowania w wysokości 25 000,00 zł.

§w sierpniu 2012 r. zakończono realizację 

Pro jektu  p t . :  „Urządzenie boiska 

sportowego ze sztucznej nawierzchni 

w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich 

w r a z  z  w y p o s a ż e n i e m  o r a z  

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

w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, 

Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie". 

Projekt dotyczył budowy wielofunkcyjnego 

boiska sportowego w miejscowości Ruchocinek 

wraz z  remontem świe t l i c  w ie j sk i ch  

i zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: 

Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo 

Witkowskie. Wartość inwestycji opiewała na 

kwotę 674 159,44 zł. Dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 75% 

kosztów kwalifikowalnych tego zadania i wynosi 

411 125 ,00 zł. Pozostałe środki pochodziły 

z budżetu gminy. Wykonawcą tego zadania była 

spółka „HEMET" z Zielonej Góry.

§ również w sierpniu br. zakończono realizację 

Pro jektu pt . :  „Urządzenie boiska 

sportowego ze sztucznej nawierzchni 

wraz z remontem świetlicy wiejskiej 

w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy 

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

w miejscowości Jaworowo". Projekt 

dotyczył budowy wielofunkcyjnego boiska 

sportowego wraz z remontem świetlicy wiejskiej i 

zagospodarowaniem terenu w miejscowości 

Mielżyn oraz zagospodarowaniem terenu 

w Jaworowie. Wartość inwestycji opiewała na 

kwotę 713 700,81 zł. Dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 75% 

kosztów kwalifikowalnych tego zadania i wynosi 

435 220,00 zł. Pozostałe środki pochodzą 

z budżetu gminy. Wykonawcą tego zadania była 

również spółka „HEMET" z Zielonej Góry.

§ 14 września 2012 r. zakończono realizację 

zadania pt.: „Turystyczne i przyrodniczo-

krajobrazowe walory Gminy Witkowo 

w obiektywie." Projekt dotyczył realizacji 

filmu promocyjnego Gminy i Miasta Witkowo. 

Ca łkowita wartość  Projektu to kwota 

37 744,53 zł. Otrzymano dofinansowanie 

w wysokości 20 000,00 zł.

§zakończono prace remontowo-budowlane 

w ramach projektu pt.: „Świetlica - centrum 

życia społecznego, kulturalnego i zabawy 

mieszkańców sołectw: Ćwierdzin, 

Folwark, Kamionka, Mąkownica, 

Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo", 

wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usługowego, „BUD-MIX" Tynki-

Posadzki Michał Nowaczyk z Niechanowa za 

kwotę za kwotę: 275.546,17 zł brutto.

Z zakresu inwestycji:

§wykonano prace remontowe w przedszkolu przy 

ul. Jasnej w Witkowie. Wykonawcą było 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe, „BUD-MIX" Tynki-Posadzki Michał 
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Nowaczyk z Niechanowa za kwotę 237.839,71 zł 

brutto. W ramach zadania wykonano remont 

pomieszczeń sanitarnych, przedszkolnych, 

magazynków, sali widowiskowej, pomieszczenia 

pokoju Dyrektora, korytarzy i klatki schodowej.

§wykonano prace remontowe w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Witkowie. Wykonawcą było 

przedsiębiorstwo PH „ANN-JUST" Anna 

Karpińska z Gniezna za kwotę 62.939,22 zł 

brutto. W ramach zadania wyremontowano 

korytarze na I i II piętrze.

§wykonano system szlabanów w Ośrodku 

Wypoczynkowym w Skorzęcinie. Wykonawcą 

było przedsiębiorstwo POLSKANET, Wiesław 

Górski z Sosnowca za kwotę 88.560,00 zł brutto. 

W ramach tego zadania wykonano system 

szlabanów na drodze wjazdowej od strony 

Wylatkowa oraz zmodernizowano automat 

rozliczeniowy.

§trwają prace realizowane w ramach zadania pn.: 

zagospodarowanie terenu Parku Kościuszki 

w Witkowie. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe „TRANS-GAJ s.c. z Konina 

za kwotę 99.812,45 zł brutto. 

§trwają prace w ramach zadania pn.: remont 

i częściowa rekonstrukcja wiatraka (Koźlak) 

w Kamionce, gm. Witkowo. Wykonawcą jest 

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ZBIGNIEW 

SZYDŁOWSKI, ul. Konopnickiej 71, 64-915 

Jastrowie za kwotę 364.953,89 zł. brutto. Termin 

zakończenia prac ustalono na 20.10.2012r.

§zakończono prace w ramach przebudowy drogi 

Ćwierdzin - Wierzchowiska. Wykonawcą tego 

zadania jest STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa za 

kwotę 888.605,14 zł brutto. W ramach zadania 

zostanie przebudowana droga o łącznej długości 

ca 1,7 km i szerokości ca 4,00 m.

§trwają prace polegające na wykonaniu 

t e r m o m o d e r n i z a c j i  b u d y n k u  S z k o ł y  

Podstawowej w Witkowie. Wykonawcą jest spółka 

Z.U.P.H. MOSTOSTAL-STOLBUD Sp. z o.o., ze 

Słupcy za kwotę 136.105,90 zł brutto. 

§podpisano umowy w ramach zamówienia 

z wolnej ręki na dowozy dzieci do szkół 

w miesiącu wrześniu i październiku 2012r. 

z : P r z e d s i ę b i o r s t w e m  K o m u n i k a c j i  

Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o. za łączną 

kwotę do 21.500,00 zł brutto dla 2 tras, 

z Przedsiębiorstwem Autobusowe Usługi 

Przewozowe „JAH" za łączną kwotę do 

63.200,00 zł brutto za 6 tras, z FIRMĄ 

WIELOBRANŻOWĄ „TRANS-STACH" STANISŁAW 

MAZUREK z Niechanowa za łączną kwotę 

17.000,00 zł brutto dla 2 tras.

Ogłoszono następujące przetargi:

§przetarg nieograniczony na realizację projektu 

pn.: „Z nauką w przyszłość" w ramach priorytetu 

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmnie jszenie różnic  w jakośc i  us ług 

edukacyjnych". W ramach zadania zostaną 

przeprowadzone dodatkowe zajęcia lekcyjne 

oraz spotkania z pedagogiem i psychologiem. 

§przetarg na wykonanie kotłowni w Przedszkolu 

w Kołaczkowie i w Przedszkolu przy ul. Jasnej 

w Witkowie. W ramach zadania zostaną 

wykonane: wewnętrzna instalacja gazowa 

do kotłowni i kuchni wraz z wymianą kotłów 

olejowych na gazowe, wymianą drzwi na 

ognioodporne dotyczy to przedszkola przy 

ul. Jasnej w Witkowie; roboty remontowo - 

budowlane, natomiast w Przedszkolu 

w Kołaczkowie planowane są zamontowanie 

drzwi ognioodpornych w pomieszczeniu 

kotłowni, wykonanie wewnętrznej instalacji 

gazowej do kotłowni wraz z wymianą kotła 

olejowego na gazowy.

Wysłano zapytania ofertowe na:

§wykonanie termomodernizacji budynku 

komunalnego przy ul. Polnej w Witkowie dawny 

Ośrodek Zdrowia. Prace polegać będą na 

dociepleniu ścian styropianem, położeniu tynku 

i pomalowaniu oraz na wykonaniu obróbek 

blacharskich. 

Zlecenia i umowy:

§podpisałem umowę z Panią Joanną Maciaszczyk 

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad 

realizacją inwestycji: „Wykonanie remontu 

i częściowej rekonstrukcji wiatraka (Koźlak) 

w miejscowości Kamionka" za kwotę 2.460,00zł 

brutto.

§zlecono Panu Przemysławowi Żurawickiemu 

opracowanie projektu budowlanego zasilania 

gazem ziemnym kotłowni w Gimnazjum 

im. Adama Borysa w Witkowie za kwotę 

5.000,00 zł brutto. 

Inne prace:

§zamontowano stację uzdatniania wody 

w kotłowni szkolnej na potrzeby hali sportowej. 

Wykonawcą było przedsiębiorstwo EKO-PLUS 

Centrum Techniki Grzewczej z Gniezna za kwotę 

12.189,67 zł brutto.

§wykonano czyszczenie boisk, uzupełniono boiska 

granulatem typu EPDM oraz kwarcem na terenie 

OW Skorzęcin i przy ul. Czerniejewskiej 

w Witkowie. Wykonawcą było przedsiębiorstwo 

P.E. EL-TOM z Dębnicy za łączną kwotę 

15.414,00 zł brutto.

§wykonano dezynfekcję 3 placów zabaw 

w Witkowie. Wykonawcą był Gabinet „VACCA” 

z Wrześni za kwotę 1.400,00 zł brutto.

§zamontowano dodatkowe kamery do systemu 

m o n i t o r i n g u  n a  t e r e n i e  O ś r o d k a  

Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Wykonawcą 

było przedsiębiorstwo Energo-Tele z Gniezna za 

kwotę 11.389,80 zł brutto.

§zakupiono brakujące znaki drogowe. Dostawcą 

było Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe 

BIG Sp. z o.o. ze Świebodzina.

§zakupiono 2 wiaty przystankowe i zamontowano 

je w Wiekowie i Ruchocinie. Dostawcą była 

BUDOTECHNIKA Spółka z o.o. z Pilchowic za 

kwotę 9.993,82 zł brutto.

§zlecono zebranie poboczy dróg w miejscowości 

Wiekowo. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo 

Transportowo-Handlowo-Usługowe Budowa Dróg 

z Dębiny oraz KOS-POL Sp. z o.o. z Kołaczkowa.

 
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Krzysztof Szkudlarek
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Dnia 16 sierpnia grupa 40 emerytów z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów pod kierownictwem pani Danuty Stefańskiej wyrusza na 7 dniową wycieczkę. 

PZERiI na wycieczce

Pierwszym etapem wyjazdu była wizyta na 

zamku Książ, następnego dnia grupa 

zwiedzała Kowary - jest to miasto z pięknie 

odnowioną starówką. Przejmującą lekcją 

historii była wizyta w tajnym laboratorium 

Hitlera - to podziemny kompleks wydrążony 

rękoma więźniów obozów koncentracyjnych 

i robotników przymusowych. To miejsce nadal 

pełne jest tajemnic. Kolejnym etapem była 

wizyta w Parku Miniatur Zabytków Dolnego 

Śląska, każdy przez chwilę mógł poczuć się 

Guliwerem, oglądając 42 modele zabytków 

w skali 1:25. Po wizycie w Kamiennej Górze 

i Muzeum Górnictwa przyszedł czas na wyjazd 

do Pragi. W stolicy Czech, po zwiedzeniu 

wszystkich najciekawszych miejsc dla 

turystów, grupa odpoczywała oglądając balet 

Carmen przy Fontanie Krizikova. Po kilku 

intensywnych wyjazdach przyszedł czas na 

wypoczynek w Lubawce, która była bazą 

wypadową wycieczki. Wszyscy uczestnicy 

świetnie bawili się na wieczornej „posadówce” 

i zbierali siły na dalsze wojaże. A te były 

niezwykle interesujące, ponieważ grupa 

odwiedziła czeski Rezerwat Przyrody Skały 

Adrszpasko - Teplickie. Jest to rezerwat 

unikatowy w skali europejskiej. Zapewne 

niezapomniane wrażenia wywarł: spływ 

tratwą Titanic II, wędrówki wśród skał 

„budzen ie”  wodospadu .  Moż l iwość  

porównania polskich i czeskich wodospadów 

mieli turyści w Szklarskiej Porębie. Zobaczyli 

tam Kamieńczyk i Szklarkę, a następnie 

cieszyli oczy wielobarwnymi kamieniami w 

Muzeum Minerałów. W drodze powrotnej 

grupa odwiedziła Karpacz i Kościołek Wang, 

a następnie cysterskie opactwo w Krzeszowie, 

które jest jednym z najciekawszych 

barokowych zespołów zabytkowych na 

Dolnym Śląsku. Turystom starczyło jeszcze sił i 

zapału, aby podziwiać najbardziej znany 

zabytek Chełmska Śląskiego - Dwunastu 

Apostołów. Są to XVIII-wieczne domki tkaczy, 

w których można się zapoznać z metodami 

tkania płótna. Uwieńczeniem intensywnego 

dnia była wspólna, pożegnalna zabawa. 

Ostatniego dnia wycieczki uczestnicy 

pożegnali gościnną Lubawkę i wyruszyli do 

Witkowa. Po drodze zatrzymali się w Świdnicy, 

aby podziwiać wpisany na listę UNESCO 

Kościół Pokoju i Gotycką Katedrę. Wszyscy 

wrócili zmęczeni, ale pełni wrażeń. Niektórzy 

już umawiali się na następną wycieczkę za 

rok. Szczególne podziękowania należą się 

pomysłodawczyni wyjazdu Pani Danucie 

Stefańskiej oraz Czesławie Jałoszyńskiej 

i Marianowi Jędrzejakowi.

(D.S./I.P.)

W piątek 21 września br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta odbyła się kolejna 

sesja Rady Miejskiej. Do głównych tematów posiedzenia należały: 

podsumowanie przebiegu sezonu letniego w Ośrodku Wypoczynkowym 

w Skorzęcinie, uchwalenie statutów sołectw oraz rozpatrzenie skarg na 

działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Piątkowe obrady, tradycyjnie rozpoczęły 

się od zapytań i interpelacji. Radny Łukasz 

Grabowski poruszył sprawę możliwości 

zorganizowania wyjazdów z posesji 

mieszkańców Małachowa Złych Miejsc na 

drogę wojewódzką oraz pytał o pomoc 

logopedyczną dla uczniów placówek 

oświatowych. Sołtys Malenina Pani Jadwiga 

Walerczyk prosiła o wycięcie kilku drzew ze 

względu na utrudnienie widoczności wyjazdów 

z posesji na drogę powiatową Witkowo - 

Malenin. Sołtys Sołectwa Mąkownica Pani 

Janina Wędzikowska podziękowała za 

inwestycje zrealizowane w Sołectwie 

Mąkownica, a Przewodniczący Zarządu 

Osiedla nr 1 - Pan Jerzy Nowak podziękował 

za nową nawierzchnię asfaltową na 

ul. Poznańskiej. W odpowiedzi na te sugestie 

burmistrz zapewnił, że w najbliższym czasie 

będzie interweniował u zarządcy dróg 

w powyższych sprawach oraz przekazał 

dokładną informację o pomocy logopedycznej 

w poszczególnych szkołach i przedszkolach, 

zapewniając, że w każdej placówce oświatowej 

uczniowie mają możliwość skorzystania 

z takiej pomocy.

Następnie  burmis tr z  pr zedstawi ł  

sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 

międzysesyjnym, na którą składały się m.in.: 

udział w festynach i spotkaniach, organizacja 

Dożynek Powiatowo - Gminnych oraz liczne 

działania inwestycyjne. Kolejnym punktem 

posiedzenia było podsumowanie przebiegu 

sezonu letniego w Ośrodku Wypoczynkowym 

w Skorzęcinie. Jako pierwszy swoją 

informację zaprezentował Dyrektor Ośrodka 

Kultury Sportu i Rekreacji - Pan Stanisław 

Rajkowski, który obszernie omówił działania 

prowadzone na terenie Ośrodka podczas 

mijającego sezonu. Najważniejszymi celami 

postawionymi na te wakacje było: 

zapewnienie bezpieczeństwa, budowa 

dobrego  w ize runku  Oś rodka  o raz  

zapewn i en i e  t u r y s t om  moż l iwo ś c i  

alternatywnego spędzania czasu. Zdaniem 

dyrektora miniony sezon należy uznać za 

udany i jeden z najbezpieczniejszych, do czego 

przyczyniła się współpraca policjantów z 

Witkowa, Gniezna i Poznania, a także 

działania ratowników na kąpielisku 

str zeżonym, gdzie nie zanotowano 

nieszczęśliwych zdarzeń. Swoją rolę spełnił 

także punkt medyczny, z którego skorzystało 

blisko tysiąc osób. Stanisław Rajkowski 

podkreślił jednak, iż w przyszłym roku należy 

doprowadzić do zwiększenia liczby patroli 

policyjnych, szczególnie na czas weekendów. 

Następnie głos zabrał Komendant Komisariatu 

Policji w Witkowie - Mariusz Masłowski, który 

dokonał podsumowania sezonu z punktu 

widzenia policji. Podczas wakacyjnych 

miesięcy najczęstsze zgłoszenia wczasowiczów 

dotyczyły kradzieży mienia, jednak jak 

podkreślał  komendant nie były to 

przestępstwa dużego kalibru i często udawało 

się odnaleźć skradzione lub zagubione 

pr zedmioty.  Wśród poważnie j szych 

wykroczeń policjanci zanotowali bójki, 

posiadanie substancji niedozwolonych oraz 

jeden rozbój, którego sprawcy zostali ujęci 

i postawieni przed sądem. Zdaniem 

komendanta miniony sezon należy uznać na 

bezpieczny, jednak jak sam przyznał będzie 

dokładał wszelkich starań, by na przyszły rok 

powiększyć stan osobowy funkcjonariuszy na 

terenie Ośrodka. 

Po przedstawieniu tych informacji do pracy 

przystąpili radni, którzy na początku uchwalili 

statuty sołectw: Skorzęcin, Małachowo Kępe, 

Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Złych 

Miejsc, Sokołowo, Ruchocinek oraz Osiedli nr 3 

i 5. Podjęto również uchwały: w sprawie 

określenia przystanków komunikacji 

publicznej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, 

a także inkasa podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości. Po tych głosowaniach 

przystąpiono do rozpatrzenia skarg na 

działania Kierownika Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Witkowie. Po dyskusji 

i wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanych 

stron, podjęto decyzję, iż skargi zostaną 

przekazane do radcy prawnego, który 

przygotuje informację prawną. 

Na zakończenie sesji radni przyjęli jeszcze 

informację z przebiegu wykonania budżetu 

gminy i miasta za pierwsze półrocze 2012 r. 

oraz dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej i zmian w budżecie, po czym 

przewodniczący zakończył piątkowe 

posiedzenie. 
(W.D.)
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Dnia 22 września 2012 roku w hali sportowej Gimnazjum w Witkowie odbył 

się XIV Regionalny Turniej Rodzin „Sprawnych Inaczej”

XIV Regionalny Turniej Rodzin „Sprawnych Inaczej”

O r g a n i z a t o r a m i  i m p r e z y  b y l i :

S towarzyszenie Młodych Wie lkopolan 

w Gnieźnie, Ministerstwo Pracy i Polityki  

Społecznej w ramach Projektu FIO, Klub Pracy 

OHP w Witkowie, Urząd Gminy i Miasta 

w Witkowie, Gimnazjum w Witkowie.

Celem imprezy była popularyzacja kultury 

fizycznej i rekreacji wśród „sprawnych inaczej”, 

aktywizacja środowisk i stowarzyszeń do 

systematycznego działania w zakresie kultury 

f izycznej  i  rekreac j i  osób zdrowych 

i niepełnosprawnych, wyrabianie nawyku 

aktywnego udziału w sportowych imprezach 

rekreacyjnych mieszkańców miast i wsi ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży 

i osób dorosłych „sprawnych inaczej”.

W turnieju uczestniczyło 220 uczestników 

reprezentujących następujące stowarzyszenia 

i organizacje pozarządowe: W i e l k o p o l s k i  

Związek Inwalidów Narządów Ruchu - Gniezno, 

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - 

Kulturalne „Promyk” - reprezentacja Gniezno, 

Witkowo, Trzemeszno i Kiszkowo, Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Rejon 

Gniezno, koło Nr 8 PZERiI w Gnieźnie  i PZERiI 

Witkowo, Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Dom Anki” - Gniezno, Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci - Stowarzyszenie Dzieci z Porażeniem 

Mózgowym w Gnieźnie.

Wśród organizatorów i zaproszonych gości 

w imprezie  uczestniczyli: Poseł Tadeusz 

Tomaszewski - Prezes Stowarzyszenia Młodych 

Wielkopolan (członek  Sejmowej Komisji Kultury 

Fizycznej, Sportu i Turystyki), Krzysztof 

Szkudlarek   -   Burmistrz Gminy i Miasta 

Witkowo, Stanisław Dolaciński   -  Wiceprezes 

Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Telesfor 

Gościniak - Radny Powiatu Gnieźnieńskiego, 

Piotr Jóźwik -  Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady 

Miejskiej w Witkowie, Joanna Adamczewska - 

Lider Klubu Pracy OHP w Witkowie, Izabella 

Piaskowska - Sekretarz Stowarzyszenia 

„Promyk” w Witkowie, Roman Andrzejewski - 

Wiceprezes PZERiI w Witkowie, Renata 

Domagalska - Prezes Stowarzyszenia „Promyk” 

w Kiszkowie, Helena Strzelecka - Prezes 

„Promyk” w Trzemesznie, Halina Dyc - Prezes 

„Promyk” w Gnieźnie, Lidia Lesińska - Rosołek - 

Kierownik ŚDS „Dom Anki”, Alfreda Pytlowska - 

Prezes TPD w Gnieźnie, Krystyna Scholtz  - 

Chruściel - Prezes PZERiI w Gnieźnie, Bolesław 

Ciesielczyk - Prezes WZINR w Gnieźnie.

Uczestnicy turnieju mogli wziąć udział 

w następujących konkurencjach sportowo - 

rekreacyjnych: przeciąganie liny, rzut 

woreczkami do kosza, rzut piłką do kosza, rzut 

ringo, podbijanie piłeczki tenisowej, zbijanie 

kręgli, strzał piłką do mini bramki, rzut lotką do 

tarczy elektronicznej, konkurs wiedzy społeczno 

- sportowej, skoki na dmuchanej piłce. Jak 

zawsze odbyły się również konkurencje dla osób 

towarzyszących. 

W klasyfikacji generalnej rodzin finałowe 

od I do VI miejsca zajęły następujące rodziny:

I - Rodzina Chmielewskich - Stowarzyszenie 

„Promyk” Trzemeszno - 88 pkt.; II -  Rodzina 

Pendrowskich  - Stowarzyszenie „Promyk” 

Kiszkowo - 46 pkt.; III -  Rodzina Trzosek  - 

Stowarzyszenie „Promyk” Kiszkowo - 45 pkt.

IV - Rodzina Woś -  Stowarzyszenie „Promyk” 

Trzemeszno - 42 pkt.; V - Rodzina Głowackich - 

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu 

w Gnieźnie - 39 pkt.; VI - Rodzina Rewers - 

Stowarzyszenie „Promyk” Gniezno - 37 pkt.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji 

indywidualnych i zespołowych otrzymali 

pamiątkowe medale. W klasyfikacji drużynowej 

zwycięskie rodziny za zajęcie od I do VI miejsca 

otrzymały okolicznościowe puchary i dyplomy, 

zaś wszystkie drużyny pamiątkowe dyplomy 

uczestnictwa.

Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali 

w ramach wyżywienia obiad. Impreza 

organizowana była czternasty rok z rzędu i na 

stałe wpisała się w kalendarz działań na rzecz 

środowiska osób niepełnosprawnych i seniorów.

Tegoroczny turniej przebiegł w bardzo miłej 

i życzliwej atmosferze. Była to również okazja do 

spotkania oddziałów lokalnych różnych 

stowarzyszeń, a w tym integracja środowiskowa 

organizacji pozarządowych, ale także aktywność 

rekreacyjno - ruchowa oraz wspaniała zabawa. 

Zadanie zrealizowano w ramach wsparcia 

finansowego Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej w Warszawie w ramach projektu: 

Centra Integracji Międzypokoleniowej „CIM-II” 

(nt. Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich). 

(J. A)

Dnia 16 .09. 2012 roku w Witkowie na terenie Ośrodka dla Dzieci TABOR odbył 

się festyn „Pożegnanie lata”. Festyn był uwieńczeniem projektu „Klub Juniora 

i Seniora” finansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko - 

Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej Stowarzyszenia 

Światowid w Łubowie.

Festyn „Pożegnanie lata”

Festyn był imprezą otwartą skierowaną do 

rodzin z Witkowa i okolic. Swoją obecnością 

zaszczycili nas tacy goście jak pani Anna 

Nawrocka ze Stowarzyszenia Światowid, Radni 

Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Telesfor Gościniak i 

Pan Andrzej Kwapich. W prowadzeniu festynu 

osobom zaangażowanym w działanie Klubu 

pomagali wolontariusze ze Stowarzyszenia na 

rzecz Dzieci i Młodzieży LIDER, wolontariusze 

z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów 

i Animatorów KLANZA oraz wolontariuszki 

z KLUBU SENIORA w Owińskach.

Wspólną zabawę rozpoczęliśmy od starych 

i nowych zabaw podwórkowych. Całe rodziny 

świetnie bawiły się wykonując tańce integracyjne 

jak i przypominając sobie stare zabawy jak, np. 

„Karuzela czeka” lub „Mam chusteczkę”. 

O r g a n i z a t o r z y  s e r d e c z n i e  d z i ę k u j ą  

wolontariuszom z Klanzy i seniorkom z Owińsk 

za pomoc w tej części festynu. Po tańcach 

i zabawach można było skorzystać ze stoisk 

tematycznych takich jak: Zabawy zręcznościowe 

(sery szwajcarskie, szczudła, labirynt, mini - 

cymbergaj, letnie narty), Zajęcia plastyczne - 

wytwory z masy solnej, kolorowanki,

Tworzenie „różności” z podłużnych balonów, 

Ogromne bańki mydlane, Budowle z bampów, 

Gry towarzyskie - „Palce w pralce”, „UNO”, 

„Prawo Dżungli” itp.

Przez cały czas trwania festynu prowadzona 

była loteria fantowa „Wygraj z Liderem”, gdzie 

nagrodą główną był Wielki Miś. Zarówno dzieci 

jak i dorośli mogli uczestniczyć w konkursie 

o Witkowie. Za prawidłowe rozwiązanie 

krzyżówki zwycięzca otrzymywał słodką 

nagrodę  w postaci czekolady. Kolejną atrakcją 

dla dzieci był darmowy deser lodowy, który 

mogły zakosztować w kawiarence „Pod 

Taborem”, gdzie zostały obsłużone przez 

kelnerki - wolontariuszki ze stowarzyszenia 

Lider. Uczestnicy festynu mogli upiec kiełbaskę 

nad ogniskiem. Po wylosowaniu nagrody głównej 

pozostało jeszcze 15 minut do końca imprezy, 

jednakże uczestnikom festynu trudno było się 

rozstać. Dla organizatorów jest to zachęta do 

organizacji tego typu imprezy w następnym 

roku. Należy dodać, że choć Klub Juniora 

i Seniora jako organizator festynu wykluczył 

wszelkie formy rywalizacji stawiając na 

integrację oraz zrezygnował ze sprzedaży 

alkoholu (co niestety często nierozłącznie 

kojarzy się z festynami), osoby uczestniczące 

w tej imprezie bawiły się doskonale.

(na)
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Majorczyk z Gniezna

Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Godziny otwarcia Urzędu: 

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

Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

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

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

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

e-mai: info@witkowo.pl

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

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

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

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic 

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

e-mai: infrastruktura@witkowo.pl

Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne 

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

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

e-mai: gospodarka@witkowo.pl

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

e-mai: srodowisko@.witkowo.pl

Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194

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

e-mai: usc@witkowo.pl

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

Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe 

tel. 61 4778 194 (w. 32)

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

e-mai: kadryugim@witkowo.pl

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

Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23) 

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

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

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

e-mai: obronacywilna@witkowo.pl

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

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

Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, 

wystawianie faktur VAT, sporządzanie listy płac, prowadzenie 

spraw ZUS, prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego 

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

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 61 4778 491

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197 

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

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji tel. 61 4779 277 

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

Biblioteka Publiczna Witkowo tel. 61 4778 162

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

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

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

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

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Energetyczne 991

Dane kontaktowe

Informacja
     Działając w imieniu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych uprzejmie informuję, że z dniem 
15 października 2012 roku można skorzystać z pomocy psychologa.

Ustala się następujące miejsca i terminy udzielanych porad:
1. Budynek Oświatowy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich (I piętro - gabinet pielęgniarki)
- szkoły podstawowe - w każdy poniedziałek, w godz. 16.00 - 18.00
- szkoły gimnazjalne - w każdy piątek, w godz. 10.00 - 11.00
 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej 14 
(parter, pokój - psychologa szkoły) 
 - szkoły podstawowe - w każdy wtorek, w godz. 16.00 - 18.00

Burmistrz Gminy i Miasta 
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Lider realizuje powyższy cel przez projekt 

„Rozwojowy zawrót głowy”, czyli organizację 

6 spotkań weekendowych dla młodzieży 

gimnazjalnej z terenów wiejskich Gminy 

Witkowo. Podczas spotkań 30 osobowa grupa 

wyjeżdżać będzie do Poznania i korzystać 

będzie z takich atrakcji jak: ZOO, palmiarnia, 

basen, kino 3D, katedra, park linowy, 

filharmonia czy muzeum narodowe. 

W Ośrodku dla Dzieci Tabor młodzież będzie 

spędzać weekendy od piątku do niedzieli, 

z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem. 

Tam też odbywać się będą zajęcia 

socjoterapeutyczne prowadzone przez 

psychologa i pedagoga. Podczas warsztatów 

tematycznych takich jak: muzyczne (bum bum 

rurki), taneczne (tańce z różnych stron 

świata), plastyczne (praca z gliną), cyrkowe, 

p a n t o m i m i c z n e ,  m ł o d z i e ż  b ę d z i e  

rozpoznawać i rozwijać swoje pasje i talenty 

pod kierownictwem specjalistów.

Pierwsze spotkanie weekendowe odbyło się 

od 28 do 30 września,a każde kolejne 

odbywać się będzie, co miesiąc.

Na wrześniowym spotkaniu podczas zajęć 

socjoterapeutycznych zajmowaliśmy się 

poznawaniem samego siebie i budowaniem 

pozytywnego wizerunku własnej osoby. 

Zajęcia z bum bum rurkami prowadzone 

przez trenera Polskiego Stowarzyszenia 

Pedagogów i Animatorów Klanza p. Dorotę 

Jaskólską dostarczyły uczestnikom wiele 

radości i pozwoliły na nabycie umiejętności 

grania na rzadko spotykanym na polskim 

terenie instrumencie.

Piękna pogoda pozwoliła uczestnikom 

w e e k e n d u  n a  c z e r p a n i e  r a d o ś c i  

z pokonywania trudnych przeszkód 

w Kaskader Parku. 

(na)

Na początku lipca Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Lider wygrało 

ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Fundusz Społeczny Notariatu. Celem 

konkursu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.

„Rozwojowy zawrót głowy”
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XII Szkolne Biegi Uliczne „Witkowo 2012”
W niedzielne popołudnie, 23 września na Stadionie Miejskim w Witkowie, już po raz dwunasty, odbyły się „Szkolne Biegi Uliczne”, których organizatorami byli: 

UGiM Witkowo, OKSiR Witkowo, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uczniowskie kluby sportowe działające na terenie 

wszystkich szkół z terenu gminy Witkowo. Na stadionie zgromadziło się bardzo wielu zawodników i gorąco dopingujących kibiców, wśród których najgłośniejszą 

grupą byli rodzice najmłodszych biegaczy.

przez: Urząd Gminy i Miasta, Spółdzielnię 

Kółek Rolniczych oraz Bank Spółdzielczy. 

Specjalna nagroda w postaci wielkiego misia 

pluszowego ufundowanego przez OKSiR 

Witkowo, została wylosowana także wśród 

p r z e d s z k o l a k ó w  b i o r ą c y c h  u d z i a ł  

w zawodach, a którą wygrał - Dominik 

Szczepański z Przedszkola Miejskiego 

„BAJKA”. Rowery zostały rozlosowane 

p o m i ę d z y  u c z e s t n i k a m i  z e  s z k ó ł  

podstawowych oraz gimnazjum. Pierwszy 

rower ufundowany przez Spółdzielnię Kółek 

Rolniczych w Witkowie wygrała - Aleksandra 

Szczerba - Szkoła Podstawowa Nr 3 

w Witkowie, drugi rower ufundowany przez 

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie wygrał 

Bartosz Białas - Szkoła Podstawowa 

w Gorzykowie, a trzeci rower ufundowany 

przez Bank Spółdzielczy w Witkowie wygrała 

Michalina Roszak - Gimnazjum im.Adama 

Borysa w Witkowie.

W s z y s c y  z a w o d n i c y  s t a r t u j ą c y  

w niedzielnych biegach wykazali się wielkim 

sercem do walki, starając się ukończyć swój 

bieg w jak najlepszym stylu. Pojedynki 

o najwyższą lokatę toczyły się do ostatnich 

metrów, więc emocji nie brakowało. Najlepiej 

wiedzą o tym rodzice biegaczy, którzy gorąco 

dopingowali swoje pociechy, często biegnąc 

razem z nimi cały dystans. Najmłodsi 

Dwunastą edycję „Szkolnych Biegów 

Ulicznych” uroczyście otworzył Burmistrz 

Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek, który 

życzył zawodnikom zajęcia jak najlepszych 

miejsc oraz podkreślił, że mimo tego, iż każdy 

ze startujących chce dobiec pierwszy na metę, 

to najważniejszy nie jest osiągnięty wynik, ale 

sam udział i propagowanie zdrowego stylu 

życia. 

Po uroczystym rozpoczęciu przyszedł czas 

na rozpoczęcie zawodów. W biegach wzięli 

udział: przedszkolaki, uczniowie szkół 

podstawowych oraz gimnazjum. Zawodnicy 

startowali w grupach wiekowych począwszy od 

5 - latków, a skończywszy na trzecich klasach 

gimnazjum. Dystans był różny dla 

poszczególnych kategorii wiekowych - 

najmłodsi swoje starty rozpoczynali na płycie 

boiska, a starsi zawodnicy na ulicach wokół 

stadionu. Najdłuższa trasa wiodła ulicami: 

Słoneczną, Powstańców Wielkopolskich oraz 

Sportową. Łącznie odbyło się dwadzieścia 

jeden startów, w których wzięło udział 383 

uczniów. Dla zdobywców sześciu czołowych 

lokat przygotowane były medale, dyplomy 

oraz sprzęt sportowy wręczany osobiście przez 

burmistrza Krzysztofa Szkudlarka, jego 

zastępcę - Mariana Gadzińskiego i Prezesa 

Spółdzielni Kółek Rolniczych w Witkowie - 

Pana Marka Biadasza. Najmłodsi zawodnicy 

szczególnie cieszyli się z medali, które z dumą 

prezentowali. Wśród wszystkich uczestników 

rozlosowano szereg nagród pocieszenia 

w postaci sprzętu sportowo-rekreacyjnego. 

Odbyło się także losowanie nagród głównych, 

którymi były wspaniałe rowery ufundowane 

sportowcy, którzy nie byli zbyt zmęczeni 

po biegu, mieli jeszcze okazję skorzystać 

z dmuchanego zamku i innych atrakcji.

Dwunasta edycja biegów ulicznych była 

bardzo udana. Mieszkańcy zebrani 

na stadionie świetnie się bawili i w miły sposób 

spędzili niedzielne popołudnie. Zawodnicy 

mogli być zadowoleni zarówno ze swoich 

wyników, jak i z samego udziału w tym 

wydarzeniu. Szansę na poprawę swoich lokat 

będą mieli już za rok.    

Organizatorzy dziękują wszystkim tym, 

którzy przyczynili się do sprawnego 

przeprowadzenia imprezy, a szczególnie 

sponsorom: Ośrodkowi Kultury, Sportu 

i Rekreacji, Spółdzielni Kółek Rolniczych, 

Urzędowi Gminy i Miasta Witkowo, Bankowi 

Spółdzielczemu w Witkowie. Druhom 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, 

funkcjonariuszom Policji w Witkowie za 

fachowe zabezpieczenie trasy biegów, 

nauczycielom wychowania fizycznego za 

przygotowanie zawodników i techniczne 

przeprowadzenie zawodów, Panu Piotrowi 

Jóźwikowi za prowadzenie spikerki zawodów, 

Pani Marzenie Zielińskiej za opiekę 

medyczną, a Martynie Galant oraz braciom 

Maciejowi i Karolowi Święciochowskim za 

pilotowanie biegów ulicznych. 

(W.D.)



Biwak Rekreacyjno-Szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
W dniach 14 - 15.09.2012 r. w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie 

z inicjatywy Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Witkowie, zorganizowano 

biwak dla młodzieży skupionej przy jednostkach OSP z terenu naszej gminy.

medycznym i zakresem ratownictwa 

medycznego, jak postępować i zachowywać 

się w pomieszczeniach objętych pożarem, 

uczyła się zachowania w sytuacjach, w których 

zagrożone jest życie lub zdrowie. Zapoznała 

się z budową stanowiska wodnego oraz 

budową linii gaśniczych. Obejrzała praktyczny 

pokaz zastosowania technik ratownictwa 

gaśniczego, zapoznała się z dziedziną 

ratownictwa wodnego.

Nie zabrakło zdrowej rywalizacji między 

grupami oraz ciekawych propozycji na 

spędzenie wspólnego czasu. Szczególne 

W spotkaniu uczestniczyło 59 osób, 

działających w MDP ze Skorzęcina, 

z Ruchocinka, Wiekowa oraz z Witkowa. 

Nad prawidłowym przebiegiem i szkoleniem 

czuwali opiekunowie z poszczególnych 

jednostek OSP. Fachowej wiedzy udzielali 

m.in. dh. Mariusz Janowicz, dh. Karina 

Wawrzyniak, dh. Grzegorz Barański oraz 

druhowie z pozostałych jednostek.

Szko len ie  by ło  moż l iwe  dz ięk i  

nowoczesnemu wyposażeniu jednostek 

z terenu Gminy Witkowo oraz dzięki 

uprzejmości Komendy Powiatowej PSP 

w Gnieźnie, która zademonstrowała swój 

sprzęt. 

Młodzież miała możliwość praktycznego 

zapoznania się ze sprzętem, zabezpieczeniem 

miejsc zdarzeń, zapoznała ze sprzętem 

powodzenie miał taniec „Belgijka” i „Cantry” .

Zgrupowanie odwiedził na pożegnalnym 

ognisku Burmistrz GiM Witkowa - Krzysztof 

Szkudlarek, dyrektor OKSiR-u w Witkowie - 

Stanisław Rajkowski i dyrektor Zakładu 

Poprawczego w Witkowie - Janusz Lis.

Dz i ęku j emy  wszy s tk im ,  k t ó r zy  

w jakikolwiek sposób przyczynili się do 

zorganizowania biwaku, a wszystkich 

c h ę t n y c h  z a p r a s z a m y  d o  p r a c y  

w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych.

(J.B.)

„Dzień Edukacji Narodowej” - nagrody Burmistrza
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniającym się w pracy dydaktyczno -

wychowawczej nauczycielom, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof 

Szkudlarek przyznał nagrody. 

Gromadzińska z Przedszkola Miejskiego 

w Witkowie oraz Pani  Małgorzata 

Walczyk iewicz  z  Zespo łu  Szko lno-

Przedszkolnego w Mielżynie. Panie te 

powtarzając za Burmistrzem Krzysztofem 

Szkudlarkiem słowa Roty złożyły uroczyste 

ślubowanie potwierdzając je własnoręcznym 

podpisem. 

Nauczyciele składając ślubowanie 

zapewnili, że będą rzetelnie pełnić powinność 

nauczyciela wychowawcy i opiekuna 

młodzieży, będą dążyć do pełni rozwoju 

osobowości ucznia i własnej, będą kształcić 

i wychowywać młode pokolenie w duchu 

umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych 

o r a z  p o s z a n o w a n i a  K o n s t y t u c j i  

Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie odbyło się dnia 15 października 

2012r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie. 

Nagrody otrzymali:

�Pani Mariola Marciniak - Nauczyciel 

w Szkole Podstawowej Nr 3 w Witkowie.

�Pani Julita Kaźmierska - Nauczyciel 

w Szkole Podstawowej Nr 3 w Witkowie.

�Pani Dorota Szefer - Nauczyciel w Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Witkowie.

�Pani Irena Borys - Nauczyciel 

w Gimnazjum w Witkowie.

�Pan Tomasz Pluciński - Nauczyciel 

w Gimnazjum w Witkowie.

�Pani Małgorzata Gadzińska - Nauczyciel 

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 

w Mielżynie.

�Pan Zdzisław Bosacki - Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Gorzykowie.

�Pani Maria Lisiecka - Nauczyciel 

w Przedszkolu Miejskim w Witkowie.

�Pani Hanna Spaleniak-Szlauderbach - 

Nauczyciel w Przedszkolu Miejskim 

w Witkowie. 

Na spotkanie zaproszeni zostali również 

nauczyciele, którzy w wyniku postępowania 

egzaminacyjnego uzyskali stopień awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Awans ten uzyskały:  Pani Justyna 

W spotkaniu uczestniczyli również 

dyrektorzy tych placówek oświatowych, 

z których nauczyciele uzyskali awans 

zawodowy nauczyciela mianowanego: Pani 

Urszula Potaś oraz Pani Ewa Skrzypska. 

Wśród obecnych na tej uroczystości byli: Z-ca 

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Pan 

Marian Gadziński, Przewodniczący Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej - Pan Piotr Jóźwik i inspektor 

oświaty Pani Marzena Polak.

Burmistrz pogratulował nauczycielom 

awansu, a wszystkim wyróżnionym życzył jak 

najwięcej sukcesów, zasłużonej wdzięczności 

uczniów, wychowanków i rodziców, a także jak 

najwięcej radości w życiu rodzinnym.

(M.P.)


