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Podsumowanie XXII Finału WOŚP
W niedzielę 12 stycznia 2014r. tradycyjnie w całej Polsce zagrała Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

za zebrane środki zamierza kupić m.in.: wielonarządowe tomografy 

komputerowe z możliwością znieczulenia do badania młodszych i pobudzonych 

dzieci, RTG przyłóżkowe, RTG z ramieniem C i monitorem, radiologiczne stacje 

diagnostyczne, aparaty USG przystosowane do badań FAST z opcją power-color-

doppler.

W Witkowie ponad 50 wolontariuszy od 

wczesnych godzin rannych wyruszyło ma kwestę 

zbierającą pieniążki na zakup w/w sprzętu 

medycznego. 

XXII Finał WOŚP rozpoczął się o godzinie 

15,00.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof 

Szkudlarek, witając zebranych mieszkańców 

podkreślił cel wielkiego grania, dodał również że 

w Witkowie niemalże od początku gra WOŚP. 

Głównym celem jest zbiórka pieniędzy na zakup 

sprzętu do ratowania najmłodszych i również 

osób starszych. Zwrócił uwagę, że oprócz 

umiejętności personelu medycznego ważny jest 

i niezbędny odpowiedni sprzęt medyczny. Dzięki 

wielu finałom udało się zebrać wiele pieniędzy, 

za które systematycznie kupowano dodatkowy 

sprzęt. Burmistrz podziękował za liczne 

przybycie, za otwartość serc i zachęcił do 

wsparcia tej inicjatywy.

Jako pierwszy na scenie zaprezentował się 

Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” pod dyrekcją 

Pani Katarzyny Wieczorek, który zaprezentował 

kolędy oraz pastorałki. W dalszej kolejności 

zaprezentowała się Kapela Odjazdowa 

z Witkowa. Pomiędzy poszczególnymi 

występami można było wziąć udział w loterii 

orkiestrowej, Turnieju Strzelectwa Sportowego 

prowadzonego przez Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie, obejrzeć wystawę fotograficzną, 

wystawę modeli - Modelarni „SOKÓŁ”, wystawę 

okrętów pływających pana Ryszarda 

Białeckiego, pokaz udzielania pierwszej pomocy 

medycznej oraz skosztować słodkości 

przygotowane przez Stowarzyszenie „Rodzina 

Wojskowa”. Sporych emocji dostarczył pokaz 

tańca ZUMBA Fitness w wykonaniu miłośniczek 

Zumby. W dalszej kolejności zaprezentowały się 

m.in. grupa taneczna z OKSiR Witkowo, 

w y s t ą p i ł a  J u s t y n a  Z a w i e j a  p r z y  

akompaniamencie pani Moniki Kuster - Walczak 

i pana Michała Bocheńskiego, zespoły 

artystyczne reprezentujące placówki oświatowe 

Gminy i Miasta Witkowo, odbył się pokaz sztuk 

walki Capoeira.

Tradycyjnie o godzinie 19.00 rozpoczęła się 

wielka licytacja, podczas jej trwania można było 

zakupić wiele ciekawych rzeczy m.in. obrazy, 

gadżety WOŚP, biżuterię srebrną, weekend 

w Skorzęcinie, wczasy w Zakopanem, a także 

złote serduszka ufundowane przez Zakład 

Zega rm i s t r zowsk i  pana  Kaz im i e r za  

Kiełczewskiego oraz Burmistrza GiM Witkowo 

Krzysztofa Szkudlarka i jego zastępcę Mariana 

Gadzińskiego, przedmioty podarowane 

przez starostę gnieźnieńskiego, przez 

gnieźnieńskich parlamentarzystów, z których na 

wielkim graniu obecny był Poseł na Sejm 

RP Tadeusz Tomaszewski, a wspaniały tort na 

rzecz WOŚP przekazany został przez uczniów 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Witkowie.

Licytacja jak co roku przyniosła sporo emocji 

i znacząco wsparła konto orkiestry. Około 

godziny 20.00 Witkowianie mieli okazję 

obejrzeć pokaz sztucznych ogni, czyli „światełko 

do nieba”, po którym odbył się Koncert Zespołu 

HIP HOP GRUPA W.Z.P. Od tego momentu panie 

ze Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 

przystąpiły tradycyjnie do liczenia zebranych 

pieniędzy.

Tegoroczny finał należy uznać za udany, 

dzięki tym wszystkim, którzy otworzyli swoje 

serca na potrzeby innych.

W TYM ROKU ZEBRANO KWOTĘ 20.135 zł

Dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli 

tegoroczny Finał WOŚP oraz tym wszystkim, 

którzy go przygotowali.

Organizatorzy

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

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii
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W dniu 9 grudnia br. Komisja Finansów 
i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
zapoznała się z opiniami i wnioskami Komisji 
Rolnictwa i Komisji Oświaty na temat projektu 
budżetu gminy na 2014r. i wypracowała 
własną opinię na ten temat. Komisja ponadto 
wysłuchała informacji Dyrektorów placówek 
oświatowych na temat ich sytuacji finansowej 
i planów finansowych na 2014r.

W dniu 13 grudnia br. Komisja 
Rewizyjna dokonała kontroli ściągalności 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
opłat z tytułu korzystania z mieszkań 
k o m u n a l n y c h ,  k t ó r y c h  Z G K  j e s t  
administratorem.

W dniach 19, 20 i 23 grudnia br. 
odbyły się przedsesyjne posiedzenia Komisji, 
dla zaopiniowania projektów uchwał 
przygotowanych na grudniową sesję Rady 
Miejskiej. Oprócz tematów związanych z sesją, 
Komisja Rolnictwa zapoznała się z informacją 
o pracach konserwacyjnych prowadzonych na 
terenie działania Gminnej Spółki Wodnej oraz 
ze stanem realizacji inwestycji. Wszystkie 
Komisje wysłuchały przedstawionej przez 

Zastępcę Burmistrza informacji o realizacji 
wniosków, zgłoszonych przez poszczególne 
Komisje.

W dniu 27 grudnia 2013r. odbyła się 
kolejna, XXX sesja Rady Miejskiej. W związku 
z przypadającą w dniu 27 grudnia 95. rocznicą 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Rada 
przyjęła Oświadczenie w tej sprawie. 
Następnie Burmistrz Gminy i Miasta 

Krzysztof Szkudlarek przedstawił informację 
o działalności międzysesyjnej, a w jej 
końcowej części poinformował o śmierci w dniu 
14 grudnia 2013r. prof. dr hab. Stanisława 
Flieger i przypomniał jego sylwetkę. Pamięć 
profesora uczczono minutą ciszy. 

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XXX/284/2013 o Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2014 rok;

- uchwałę Nr XXX/285/2013 dot. wymagań 
dla przedsiębiorców ubiegających się 
o zezwolenia na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych;

- uchwałę Nr XXX/286/2013 dot. wymagań 
dla przedsiębiorców ubiegających się 

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Komisja Oświaty

o zezwolenia w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla zwierząt itp.;

- uchwałę Nr XXX/287/2013 dot. zakresu 
prac pielęgnacyjnych na grupowym pomniku 
przyrody w Skorzęcinie;

- uchwałę Nr XXX/288/2013 w sprawie 
sp r zedaży  n i e ru chomoś c i  gm inne j  
w Witkowie;

- uchwałę Nr XXX/289/2013 o zmianie 
Statutu Związku Gmin Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego;

- uchwałę Nr XXX/290/2013 dot. opłaty za 
przyjmowanie odpadów na składowisku 
odpadów w Chłądowie; 

- uchwałę Nr XXX/291/2013 zmieniającą 
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 
2013-2024;

- uchwałę Nr XXX/292/2013 o zmianach 
w budżecie gminy i miasta na 2013r.

- uchwałę Nr XXX/293/2013 o uchwaleniu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2014-2025;

- uchwałę Nr XXX/294/2013 w sprawie 
budżetu gminy i miasta na 2014 rok;

- uchwałę Nr XXX/295/2013 o planach pracy 
Rady Miejskiej i jej Komisji na okres od 
stycznia 2014r. do końca kadencji.

Najważniejszym tematem sesji było 
uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2014 
rok. Burmistrz przedstawił zebranym główne 
założenia projektu budżetu z 14 listopada 
2013r., po czym zgodnie z obowiązującą 
procedurą, zapoznano się z Opiniami 
poszczególnych Komisji Rady i Opiniami 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszystkie 
Opinie były pozytywne. Po przyjęciu 
p r z e d s t a w i o n e j  p r z e z  B u r m i s t r z a  

autopoprawki do projektu Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i do projektu budżetu, 
Przewodniczący Rady Bogusław Mołodecki 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Budżet na 2014 rok został uchwalony 
jednogłośnie. Gratulując Burmistrzowi 

Przewodniczący Rady stwierdził, że to kolejna 
uchwała budżetowa przygotowana przez 
Burmistrza. Przewodniczący podziękował też 
Skarbnikowi Gminy i Miasta Halinie 
Rzepeckiej za pracę w przygotowaniu 
projektu budżetu.

Dziękując Przewodniczącemu Rady 
i Radnym za jednogłośnie przyjęty budżet, 
Burmistrz powiedział m.in., że zadania 
dostosowane są do możliwości finansowych 
Gminy. Czasy są trudne, ale budżet jest 
optymistyczny. Wyraził nadzieję, że w wyniku 
korekt jakie z pewnością będą miały miejsce w 
ciągu roku, uda się wykonać jeszcze inne, 
nieplanowane obecnie zadania. Burmistrz 
wspomniał też, że wkrótce Gminę czeka 
bardzo duża inwestycja - budowa Centrum 

Kultury. Staramy się realizować zadania które 
służą mieszkańcom jak i takie, które 
przynoszą Gminie dochody. 

Przewodniczący Rady poinformował, że 
rok 2014 to rok otwarcia nowych funduszy 
unijnych i wyraził nadzieję, że znajdą się 
środki na budowę pływalni.

Jak przyznał Burmistrz, przyszły rok 
będzie znaczący jeśli chodzi o składanie 
wniosków o środki unijne. Z tego powodu 
czeka nas poza realizacją budżetu dodatkowa 
praca. 

Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana 
jest na dzień 21 lutego 2014r. (Piątek). 

(B.R.M.)

Komisja Finansów - 9 grudnia

Komisja Rewizyjna - 13 grudnia

Komisja Rolnictwa... - 20 grudnia

Komisja Finansów... - 23 grudnia

Sesja RM - 27 grudnia
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Wspólne kolędowanie w Witkowie
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie po raz piąty był organizatorem 

integracyjnych spotkań przy kolędzie. 

W piątek 13 grudnia w hali widowiskowo - 

sportowej przy ul. Czerniejewskiej we 

wspólnym kolędowaniu wzięło udział blisko 

60 osób ! W nastrojowej scenerii ponad 

godzinne śpiewanie pozwoliło uczestnikom 

zaprezentować wokalne umiejętności, jak 

również zadbać o kultywowanie wspaniałej 

tradycji jaką jest śpiewanie kolęd.

 W programie zaprezentowali się:

Zespół Śpiewaczy „MY MŁODZI”, GRUPA 

POMYSŁOWEGO DOBROMIRA, SZKOLNE TRIO, 

„GWIAZDECZKI”, ZESPÓŁ „AL LIBITUM”, 

ZESPÓŁ „MISIAKI - PYSIAKI”, MAGDALENA 

PIETROWSKA, OLIWIA SYBILSKA, MONIKA 

KUSTER - WALCZAK, JUSTYNA ZAWIEJA.

W holu można było podziwiać zdjęcia z X-

letniej artystycznej twórczości Zespołu 

Śpiewaczego „My Młodzi” oraz obejrzeć 

i wpisać się w kronikę, prezentującą dorobek 

artystyczny Zespołu.
(S.R.)

Popisy wokalno - recytatorskie 

przedszkolaków, podziwiali rodzice oraz 

zaproszeni goście, wśród których znaleźli się 

przedstawiciele lokalnych władz: p. Burmistrz 

Krzysztof Szkudlarek, jego zastępca p. Marian 

Gadziński oraz radny Rady Miejskiej p. 

Henryk Mucha. Rolę gospodarzy pełniła 

dyrekcja przedszkola: p. Ewa Skrzypska 

i p. Małgorzata Kierepka. Występ urozmaiciły 

kolędy i pastorałki, ręcznie wykonane 

dekoracje oraz różnobarwne stroje dzieci 

przygotowane przez rodziców. Wielką 

atrakcją stało się przybycie Gwiazdora 

z ogromnym workiem wypełnionym 

prezentami. Każdy uczestnik Jasełek 

otrzymał efektowny upominek wykonany 

przez dzieci pod okiem wychowawczyń. 

Wspólne zdjęcia przy choince z pewnością 

uwieczniły tę wyjątkową uroczystość. 
(A.G.)

„Świąteczne przesłanie przedszkolaków”

Tegoroczne Jasełka w Przedszkolu Miejskim „Bajka” przepełnione były radosną 

i rodzinną atmosferą. W dniu 19 grudnia, sześciolatki z grupy „Zajączki” z ulicy 

Jasnej wraz z pomocą swoich pań, zaprezentowały świąteczną część 

artystyczną, składającą się z 5-ciu aktów. 

OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE ZAPRASZA 

DO KORZYSTANIA Z SAL HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ 

W WITKOWIE PRZY UL. CZERNIEJEWSKIEJ 14  

INFORMACJE - 61 477 92 77  lub   oksir@skorzecin.net.pl
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Zaproszony gość zaprezentował program 

„Iluzja, a rzeczywistość”. Podczas koncertu 

rockowego przestrzegał młodzież przed 

zgubnymi  wp ływami  używek oraz  

negatywnym wpływie wirtualnego świata 

Internetu, telewizji i powszechnych reklam.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, 

że żadna sytuacja życiowa nie jest bez wyjścia, 

a tym samym nie powinna skłaniać młodego 

człowieka do sięgania po używki.

Była to wspaniała profilaktyczna lekcja, za 

co uczniowie oraz pedagodzy dziękują 

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Witkowie.

(W.P.)

W dniu 13 grudnia 2013 roku odwiedził uczniów klas II i III Gimnazjum 

im. A. Borysa w Witkowie Jacek Musiatowicz - profilaktyk uzależnień, 

laureat nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za osobowość 

twórczą w 1997 roku. 

PROFILAKTYKA W GIMNAZJUM
IM. ADAMA BORYSA W WITKOWIE

Biblioteki wzięły udział we wspólnej loterii 

fantowej zorganizowanej przez OKSiR 

w Witkowie.

Przygotowałyśmy 460 losów pełnych 

(były to książki i kolorowe pluszaki) oraz 

lizaki - jako nagroda pocieszenia dla 

najmłodszych dzieci.

Dzięki ofiarności naszych czytelników, 

zebrałyśmy dużą ilość fantów. Zbiórka trwała 

cały 2013 rok. Pozostałe losy zapewnił OKSiR, 

MGOPS oraz Gimnazjum w Witkowie.

Bibl iotekarze pragną serdecznie 

podziękować mieszkańcom Witkowa, 

Mielżyna i okolic, dzieciom i młodzieży oraz 

wiernym czytelnikom bibliotek za wsparcie 

naszej loterii, a w szczególności: p. Ewie Popek 

i p. Ewelinie Zawodnej z przedszkolakami 

z oddziału 1 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Mielżynie, p. Karinie Majchrzak, 

p . Agn ieszce  Sandach-Rache l sk ie j ,  

p. Agnieszce Sawicz, p. Teresie Rymarczak, 

p. Iwonie Chudzińskiej, p. Stefanowi 

Maciejakowi, p. Janinie Szczepańskiej, 

p. Elżbiecie Kaźmierczak, p. Jolancie 

Kujawskiej-Nawrot, p. Barbarze Rodkiewicz, 

p. Sylwii Sadowskiej, p. Hannie Wojteckiej, 

p. Bożenie Machyńskiej, p. Januszowi 

Modrzejewskiemu.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie 

i udział w naszej akcji.

Dziękujemy!

(I.S., K.P.)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo
Wspiera WOŚP
 Tegoroczny 22 Finał WOŚP odbył się 12 stycznia 2014 r. w hali widowiskowo - 

sportowej w Witkowie. Wielka Orkiestra zbierała pieniądze na zakup 

specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki 

medycznej seniorów. Tradycyjnie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

w Witkowie wraz z Biblioteką Klubu 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 

wsparły swoją działalnością WOŚP.

Przekazywanie treści profilaktycznych za 

pośrednictwem sztuki pomaga szerzej 

spojrzeć na zagrożenia społeczne takie jak: 

a lkoho l i zm,  p r zemoc  rów ie śn i c za ,  

narkomania. 

 Konkurs ogłoszony w dwóch kategoriach 

wiekowych, adresowany dla uczniów klas VI 

szkół podstawowych oraz gimnazjalistów 

gminy Witkowo rozstrzygnięto.

Zadaniem uczestników było wykonanie 

prac plastycznych promujących zdrowy styl 

życia bez używek i uzależnień. 

Do drugiego etapu przystąpiła Szkoła 

Podstawowa w Witkowie oraz Gimnazjum 

również z Witkowa. Zakwalifikowano dziesięć 

prac, po pięć z każdej grupy. Po wnikliwej 

obser wac j i  i  o cen ie ,  komis ja  pod  

przewodnictwem aspiranta p. Mariusza 

Gielewskiego, postanowiła nagrodzić siedem 

prac. W pierwszej kategorii wiekowej I miejsce 

zdobyła Wiktoria Bruch - uczennica klasy VI c, 

II - Weronika Janowicz - z klasy VI a i III - Julita 

Szczerba - z klasy VI d. W drugiej kategorii 

wiekowej I miejsce otrzymała Jagoda 

Szkudlarek - z klasy II f, II równorzędne 

miejsca: Anna Jarecka - klasa II b i Julia 

Muszyńska - klasa II f oraz III - Wiktor 

Sadowski - uczeń klasy I b. Zwycięzcom 

konkursu gratulujemy. Nagrody książkowe 

zostaną wręczono podczas szkolnych apeli.

 Prace konkursowe wystawione zostały 

w wypożyczalni Biblioteki Publicznej Miasta 

i Gminy w Witkowie. 
(W.G.)

 Już po raz kolejny ogłoszony został konkurs plastyczny pod w/w hasłem. 

Głównym jego celem było zwrócenie uwagi - uświadomienie, szczególnie 

młodemu pokoleniu, jakie problemy i jakie konsekwencja niosą za sobą 

uzależnienia. 

„Uzależnieniom mówimy NIE!”

I miejsce w I kategorii wiekowej 

I miejsce w II kategorii wiekowej 
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WIZYTA UCZENNIC ZSP WITKOWO
W URZĘDZIE GMINY I MIASTA WITKOWO

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji 

p r o g r a m u  n a u c z a n i a  p r z e d m i o t u :  

specjalizacja. Prezentacji tematu: „Procedura 

budżetowa”  dokonała Sekretarz Gminy, pani 

Elżbieta Kiełpińska, która w zrozumiały 

i ciekawy sposób naświetliła trudne 

zagadnienia związane z budżetem. Uczennice 

klasy III dowiedziały się jak funkcjonuje 

procedura budżetowa, co to jest klasyfikacja 

budżetowa, jakie są dochody i wydatki 

budżetu gminy oraz jaki jest obowiązujący 

terminarz budżetowy. Pani Sekretarz 

zapoznała uczestniczki z uchwałą Rady 

Miejskiej w Witkowie w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej, projektem 

uchwały budżetowej na 2014r oraz 

wieloletnią prognozą finansową na lata 2014-

2025. Uczennice klasy III TE dzięki temu 

interesującemu spotkaniu zyskały wiedzę 

p r z y d a t n ą  k a ż d e m u  ś w i a d o m e m u  

obywatelowi naszej gminy.

(na)

Dnia 17 grudnia 2013 roku uczennice klasy IIITE wraz z opiekunem, panią 

Agnieszką Nowicką, udały się z wizytą do Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie. 

„Czy co będzie, czy nie będzie,
to kolęda dzisiaj będzie”

Kolędnicy wędrowali po urzędach, 

szkołach i zakładach pracy głosząc radosną 

nowinę Bożego Narodzenia i składając 

wszystkim najlepsze życzenia na zbliżające się 

święta i Nowy Rok:

By Wam wszystko pasowało,

by kłopotów było mało,

 byście zawsze byli zdrowi,

by problemy nikły z głowy, 

by się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie!

W zamian za odwiedziny przebierańcy 

otrzymali słodkie podarunki, poczęstunek 

lub ciepły napój.

Zgodnie z tradycją ludową początkiem 

praktyk kolędowania były czasy, gdy Trzej 

Królowie wracali z Betlejem. Ponieważ 

skończyły im się zapasy i pieniądze, królowie 

musieli wędrować od wsi do wsi i śpiewem 

zarabiać na jedzenie. Dzięki szczodrości 

mieszkańców mogli przetrwać, a zwyczaj 

kolędowania jest pamiątką tamtych zdarzeń. 

Dzisiaj coraz rzadziej spotykamy na 

naszych drogach kolędników, jednak 

witkowscy gimnazjaliści od kilkunastu lat 

pielęgnują ten zwyczaj i przypominają 

mieszkańcom o tej miłej tradycji.

W orszaku kolędowym wzięli udział 

uczniowie klasy II b: Marcin Depczyński, 

Bartosz Galicki, Ania Jarecka, Kuba Jaskólski, 

Agata Magoń, Żaneta Mikołajewska, Maja 

Rutowska, Szymon Szczepański, Jagoda 

Szymańska oraz Natalia Walczak. Uczniowie 

przygotowani zostali przez wychowawcę 

i pedagoga szkolnego.

(na)

„Nadchodzi ten jeden, najbardziej zimowy, 

choć mroźny i śnieżny, ciepły dzień grudniowy.

Przez pola, przez lasy, gdzie wiatr śniegiem miecie,

zbliża się kolęda - najmilsza na świecie.”

Krótko przed świętami Bożego Narodzenia na witkowskie drogi ponownie 

wyruszyli kolędnicy z Gimnazjum im. Adama Borysa. Wśród radosnego orszaku 

nie zabrakło pasterzy, aniołów, króla, diabłów, śmierci i turonia. 

Zniesienie opłaty od posiadania psów
Na XXIX sesji Rady Miejskiej 

w Witkowie, Rada podjęła uchwałę 

o zniesieniu opłaty od posiadania 

psów (uchwała Nr XXIX/277/2013 

w sprawie uchylenia uchwały 

Nr IX/81/07 Rady Miejskiej w 

Witkowie z dnia 16 listopada 2007r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty 

od posiadania psów). 

W związku z tym mieszkańcy Gminy Witkowo od 1 stycznia 2014r. nie są 

zobowiązani do uiszczania tej opłaty. 
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Cykl spartakiad „Integracja na sportowo i świątecznie”

Celami organizacji takich przedsięwzięć 

jest: kultywowanie tradycji świątecznych, 

uwrażliwianie na potrzebę pomagania 

rodzinom z terenów wiejskich, a także 

rodzinom wykluczonym lub zagrożonym 

społecznie, integracja środowisk rodzinnych 

oraz zachęcanie rodziców do czynnego 

uczestnictwa w życiu lokalnym, zacieśnienie 

więzi między rodzicami, a dziećmi, jak 

również  zachęcanie  do aktywnego 

uczestnictwa we wspólnych zabawach, 

wyzwalanie pozytywnych emocji.

Partnerami cyklu spartakiad 

„Integracja na sportowo i świątecznie” 

byli: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Klub 

Pracy OHP w Witkowie, Sołtys i Rada Sołecka 

Ruchocinka, Koło Gospodyń Wiejskich 

w Ruchocinku, Sołtys i Rada Sołecka 

Mąkownicy.

Paczki dofinansowane były z dotacji 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach realizacji projektu partnerskiego

Centra Integracji Międzypokoleniowej „CIM-

 

III” oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Dodatkowo każde sołectwo musiało dołożyć 

swoją „cegiełkę” wkładu własnego, 

ze środków sołectwa lub funduszu sołeckiego.

Pierwsza impreza Mikołajkowa odbyła 

się 07.12.2013 r. w Świetlicy Wiejskiej 

w Ruchocinku.

Mimo niesprzyjającej pogody i złych 

warunków atmosferycznych dzieci bardzo 

licznie przybyły wraz z rodzicami na wspólną 

imprezę. W trakcie spotkania dzieci wzięły 

udział w następujących konkurencjach: taniec 

na gazecie, taniec z balonami, „Zaczarowany 

sznurek”, „Wesoły pociąg”, „Magiczne 

numerki”.

Uczestnicy zabaw rekreacyjnych 

otrzymali upominki sportowe i słodycze, 

natomiast zwycięzcy Tańca z balonem 

pamiątkowe medale:

I m. Natalia Stelmaszyk i Marcel Wieczorek,

II m. Angelika Wieczorek i Hubert Piniarski,

III m. Paula Wiącek i Piotr Szczepański.

Zabawy integracyjne przy muzyce, 

„Gorący sznurek”
I m. Patryk Święcki i Kacper Działak,

II m. Gabriela Jóźwiak i Nikodem Adamczewski,

III m. Oliwier Nowak i Jakub Nowak.

Odbyła się również konkurencja dla gości 

„Zaczarowane worki świąteczne”.

Dziec i  z  Gminy Witkowo wraz 

z rodzicami, seniorami z Mąkownicy i gośćmi 

mieli okazję do udziału w integracyjnej 

z a b a w i e  p r z y  m u z y c e .  P u n k t e m  

kulminacyjnym, na który niecierpliwie 

czekały dzieci było spotkanie z głównym 

gościem imprezy, jakim był Mikołaj, który 

wręczył 62 dzieciom paczki ze słodyczami, 

jak również upominki świąteczne dla 

seniorów.

Na jednej i drugiej imprezie pięknie 

prezentowały się Śnieżynki, w które wcieliły 

się uczennice witkowskiego gimnazjum. 

Imprezy prowadziły: Arleta Bekas, 

Joanna Adamczewska, Agnieszka Kozińska, 

Daria Woźnicka, Magdalena Bekas, Wiesława 

Papiewska, Ilona Musidlak.

(J.A)

spotkanie z głównym gościem imprezy, jakim 

był Mikołaj i wręczenie dzieciom paczek 

ze słodyczami to właśnie na to cały rok czekały 

dzieci biorące udział w zabawie. W sumie 

138 dzieci otrzymało paczki ze słodyczami. 

P. Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz GiM 

Witkowo oraz Radni Rady Miejskiej 

p. Eugeniusz Czaplicki i p. Marian Walczak 

przybyli na imprezę fundując dzieciom 

słodycze i mandarynki.

Druga impreza odbyła się już bliżej Świąt 

- 19.12.2013 r. w Świetlicy Wiejskiej 

w Mąkownicy.

Podczas zabawy dzieci wzięły udział 

w różnych konkurencjach rekreacyjnych 

tj. Taniec z balonami, „Magiczne numerki”, 

„Gorący sznurek”, „Wesoły pociąg”

Uczestnicy zabaw rekreacyjnych 

otrzymali upominki sportowe i słodycze, 

natomiast zwycięzcy dwóch konkurencji 

pamiątkowe medale:

Taniec z balonem
I m. Olga Łyskawa i Paulina Wańdoch,

II m. Artur Święcicki i Jakub Kudliński,

III m. Krzysztof Spychała i Daniel Drzazgowski.

Jak co roku w grudniu, kiedy wszyscy żyją już świętami, Stowarzyszenie Młodych 

Wielkopolan zorganizowało dwie imprezy świąteczne skierowane do dzieci.

Pietrowski, Damian Szczepaniak oraz 

występujący niegdyś i obecnie w różnych 

ligowych drużynach w Polsce i Europie: 

Przemysław Urbaniak, Maciej Scherfchen, 

Michał Goliński, Marcin Kikut, Łukasz 

Cieślewicz, Łukasz Jasiński, Maciej Gramza 

i Zbigniew Grocholewski.

Po widowiskowej grze gdzie, wynik był 

sprawą drugorzędną KS Gniezno pokonał 

drużynę Gwiazd w stosunku 6 : 4. 

N a j w a ż n i e j s z y m  c e l e m  s p o t k a n i a  

rozegranego przy komplecie publiczności 

było złożenie przez jej uczestników 

autografów na piłce, która została 

z l i cy towana podczas  F ina łu  WOŚP 

w dniu 12 stycznia 2014, a uzyskany dochód 

przekazany został na rzecz WOŚP.

(S.R.)

Towarzyski mecz halowej piłki nożnej

W składzie drużyny z Gniezna znaleźli 

się zawodnicy grający na co dzień 

w rozgrywkach I ligi futsalu z reprezentantami 

Polski drużyn młodzieżowych. Natomiast 

drużynę OKSiR Witkowo tworzyli witkowianie 

- Szymon Depczyński, Konrad Plucner, Rafał 

W sobotę 4 stycznia 2014 roku w hali widowiskowo - sportowej w Witkowie 

zorganizowany został towarzyski mecz halowej piłki nożnej, w którym spotkały 

się drużyny: KS Gniezno z Gośćmi Specjalnymi OKSiR Witkowo. 
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Tuż przed świętami w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie

Na początku grudnia uczniowie klasy Ib 

wraz z wychowawczynią Agatą 

Woś, uczestniczyli w wycieczce do 

witkowskiej piekarni „Glanc”. Było to 

możliwe dzięki uprzejmości właścicielki 

piekarni, pani Honoraty Glanc. Celem 

wycieczki było zapoznanie się dzieci z pracą 

piekarza, technologią wyrobu pieczywa oraz 

udział w warsztatach piekarniczych. Już od 

progu piekarni rozchodził się wspaniały 

zapach świeżego pieczywa. Po przywitaniu się 

z panią Glanc i zdjęciu kurtek, uczniowie 

ubrali firmowe fartuszki i rozpoczęło się 

zwiedzanie piekarni. Dzieci z podziwem 

patrzyły na pracę piekarzy. Z drożdżowego 

ciasta samodzielnie, w mistrzowskim stylu 

formowały przeróżne kształty bułek, 

a z wcześniej przygotowanego ciasta 

piernikowego przygotowały świąteczne 

pierniczki na klasową Wigilię .  

Pani H. Glanc wręczyła uczestnikom 

wycieczki pamiątkowe dyplomy 

MAŁEGO PIEKARZA. Uczniowie serdecznie 

podziękowali za zaproszenie, poczęstunek 

i wspaniałą zabawę „w piekarzy”. Złożyli 

świąteczne życzenia i pełni niezapomnianych 

wrażeń,  wróc i l i  do  szkoły.  Dz ięk i  

dwugodzinnej wycieczce dzieci poznały, 

z jakim trudem powstaje chleb, jak wybierać 

pieczywo, aby jednocześnie było smaczne, 

zdrowe i odżywcze. Uczniowie na pewno 

będą szanować każdą kromkę chleba! 

Świąteczny klimat zagościł również w murach 

n a s z e j  s z k o ł y.  Rada  Rodz i ców 

zorganizowała I Charytatywny 

Rodzinny Festyn Świąteczny. Program 

niedzielnego spotkania obejmował m.in. 

rodzinne konkursy sportowe, świąteczny 

kiermasz różności, pokazy i przedstawienia 

przygotowane przez dzieci oraz wspólne 

malowanie ogromnej kartki do św. Mikołaja 

(1,5x10m). Środki zebrane podczas festynu 

zostały przeznaczone na pomoc dzieciom 

z naszej szkoły, które z różnych powodów 

potrzebują pomocy. Ubieranie zielonego, 

świerkowego drzewka to już nasza 

tradycja! Społeczność uczniowska 

z g r o m a d z i ł a  s i ę  w o k ó ł  

 

 

bożonarodzeniowej choinki. Pachnące 

lasem zielone gałązki zostały ubrane 

własnoręcznie wykonanymi ozdobami 

z papieru, wstążek, waty, bibuły... Wśród nich 

znalazły się błyszczące bombki, śnieżnobiałe 

aniołki, uśmiechnięte bałwanki, zabawne 

pajacyki...  W świąteczną atmosferę 

wprowadziły nas złożone życzenia i wspólnie 

zaśpiewane kolędy. W ostatnim dniu nauki, 

przed przerwą świąteczną, uczniowie 

wszystkich klas, dzieci z oddziałów 

przedszkolnych, dyrekcja, nauczyciele oraz 

pozostali pracownicy szkoły zgromadzili się 

w hali widowiskowo - sportowej i uczestniczyli 

w Jasełkach z Małym Księciem. Jak na jasełka 

przystało, występujący aktorzy wcielili się 

w różne role. Występ został przygotowany 

przez nauczycielki religii i stworzył rodzinną 

atmosferę, która pozwoliła poczuć zbliżające 

się Święta Bożego Narodzenia i rozpocząć 

oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Przy tej 

okazji pracownicy Biura Poselskiego Posła 

Pawła Arndta wręczyli nagrody i wyróżnienia 

 

uczniom, którzy brali udział w konkursie 

„Mój list do Gwiazdora”. Podziękowali też 

nauczyc ie lom języka po lsk iego za 

zaangażowanie i pomoc w rozwijaniu talentów 

młodych mieszkańców „Naszej Małej 

Ojczyzny” Opiekunki Klubu Przyrodniczo 

- Turystycznego zorganizowały akcję 

zbiórki elektrośmieci, czyli zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Zepsute telewizory, komputery, zabawki 

elektroniczne oraz świetlówki klasyfikowane 

są jako odpady niebezpieczne, ponieważ 

zawierają trujące substancje. Powinny być 

zbierane selektywnie, a następnie poddane 

procesom odzysku - recyklingu. Uzyskane 

w ten sposób produkty przekazywane są do 

zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą 

być wykorzystywane do produkcji nowych 

przedmiotów, np: żagli, misek żaroodpornych, 

mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD. 

Odpowiedni pojemnik na elektrośmieci 

nadal znajduje się na boisku szkolnym.

 (sp)

 

Wycieczka do witkowskiej piekarni „Glanc”

I Charytatywny Rodzinny Festyn Świąteczny

Jasełka z Małym Księciem

Ubieranie zielonego, świerkowego drzewka to już nasza tradycja!

Fundusze na start - załóż własną firmę

Co należy zrobić, aby pozyskać fundusze na otwarcie własnej działalności gospodarczej?

Przede wszystkim potrzebny jest pomysł na własny biznes. Po drugie należy sprawdzić, jaka 

instytucja udziela dotacji i czy spełniamy wszystkie kryteria.

O środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej mogą się ubiegać osoby, które w okresie 

ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły własnej działalności gospodarczej, a w szczególności:

� osoby bezrobotne do 25 roku życia lub,

� osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia lub,

� osoby bezrobotne niepełnosprawne.

Maksymalna pomoc finansowa, jaką można otrzymać na ten cel to kwota 40.000 zł w ramach 

Programu Kapitał Ludzki Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia. Dodatkowo przewidziano wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy  

tj: wsparcie finansowe wypłacane w miesięcznych transzach do 1500 zł oraz wsparcie szkoleniowo-

doradcze.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy 

Europejskich.

Jednocześnie przypominamy, że w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można 

uzyskać informacje na temat: rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie, zasad 

ubiegania się o dotacje, rozliczenia otrzymanych środków, projektów realizowanych z Funduszy 

Europejskich, w których można wziąć udział tj: szkolenie, kursy, itp oraz pozadotacyjnych form 

wsparcia.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe 

w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego ul. Rynek 10/1 62-200 

Gniezno e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl tel.: 61 425 02 90 
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ANDRZEJKI

Początek dnia przebiegał według stałych 

harmonogramów. Po zajęciach porannych 

i śniadaniu poszczególne grupy wraz ze 

swoimi opiekunami spotkały się na sali 

gimnastycznej, gdzie w tajemniczy, 

andrzejkowy klimat wprowadzały wszystkich 

dekoracje: papierowe wróżki, czarne koty, 

zaciemnione okna, świece oraz inne 

akcesoria. Wychowawcy organizujący 

Andrzejki zadbali także o odpowiednie stroje, 

wcielając się w role trzech wróżek: Wróżki 

Nocy, Piękna i Mądrości.

Imprezę rozpoczęło krótkie wprowadzenie 

przybliżające tradycje i obrzędy związane 

z kultywowaniem tego dnia. Następnie dzieci 

zostały zaproszone do trzech stanowisk, 

pr zy których s tac jonowały wróżki ,  

przeprowadzające tradycyjne andrzejkowe 

wróżby. Uwieńczeniem wspólnej zabawy były 

tańce z wykorzystaniem chusty animacyjnej 

oraz lanie wosku przez dziurki od klucza do 

wielkich metalowych wanien. 

(P.T.)

Dnia 29. 11. 2013r. odbyły się wspólne ANDRZEJKI, które zintegrowały 

oddziały przedszkolne z klasami I, II oraz III. 

MIKOŁAJKI

Zimowa zawierucha i śnieżna pogoda nie 

przeszkodziła dzieciom, ich rodzicom 

i nauczycielom dotrzeć do placówki. Mikołaj 

również, mimo utrudnień atmosferycznych, 

odwiedził dzieci przynosząc ze sobą słodkie 

podarunki. 

Tego dnia w przedszkolu i szkole panował 

świąteczny klimat, rozemocjonowane dzieci 

już od samego rana chętnie opowiadały 

o prezentach, które znalazły w domu, po 

przebudzeniu. Nadchodzący zza drzwi dźwięk 

dzwonka zapowiedział, że to nie koniec 

niespodzianek. Dziec i  spotkały s ię 

z Mikołajem również w salach, gdzie po 

zaprezentowaniu swoich umiejętności 

i zapewnieniu o swoich staraniach bycia 

grzecznym, otrzymały słodkie upominki. 

Św. Mikołaj odwiedził oddział przedszkolny, 

klasy I - III, nie zapomniał również o starszych 

uczniach, wszyscy zostali obdarowani 

symbolicznymi podarkami.
 (P. T. )

W tym roku Mikołajki przypadły w piątek i w tym też dniu obchodzone 

były w Niepublicznym Przedszkolu i Niepublicznej Szkole w Gorzykowie. 

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Na korytarzu pierwszego piętra budynku 

zawisł adwentowy kalendarz, wykonany 

przez uczniów klasy III, który przypominał 

wszystkim o upływającym czasie i zbliżających 

się Świętach Bożego Narodzenia.

W środę, dnia 18 grudnia,  koledzy 

i koleżanki z klas  starszych pod kierunkiem 

katechetki pani mgr Mirosławy Markiewicz 

wystawiły Jasełka, na które zaproszone były 

wszystkie pozostałe dzieci, pracujący 

nauczyciele, a także rodzice. Inscenizacja 

przybliżyła dzieciom historię narodzin Jezusa. 

Aktorzy doskonale wcielili się w role 

i z wielkim zaangażowaniem przekazali 

widowni swoją interpretację.

 Po obejrzeniu Jasełki, widownia miała 

okazję uczestniczyć w koncercie kolęd, które 

zostały wyśpiewane przez uczniów. Energia 

i radość dzieci udzieliła się wszystkim 

zaproszonym gościom, którzy z chęcią 

wtórowali i podśpiewywali wraz z chórem. 

Występy zakończył kiermasz przepięknych 

ozdób świątecznych, które wcześniej wykonali 

rodzice i dzieci.
(P. T. )

Atmosferę świąt można było zauważyć już na parę tygodni przed świąteczną 

przerwą. W niemal każdej sali gościła zielona choinka, o przystrojenie której 

zadbały dzieci i ich wychowawcy. 

WIGILIA NA SŁODKO

Zamysłem wychowawców i dyrektora było 

wspólne świętowanie, integracja oddziałów 

i klas oraz wdrażanie uczniów do 

kultywowania tradycj i  i  zwyczajów 

bożonarodzeniowych. Po przygotowaniu 

jednej z sal i nadaniu jej świątecznego klimatu, 

dyrektor, wychowawcy oraz dzieci z grup 

przedszkolnych i klas I - III zebrali się, aby 

złożyć sobie życzenia i zasiąść do stołu. 

Każdy znalazł coś dla siebie, bowiem stoły 

obfitowały w przeróżne smakołyki i owoce. 

Wspó l nym  zabawom i  r o zmowom 

wtórowały ciche melodie kolęd. Na 

zakończenie zajęć wychowawcy przypomnieli 

swoim podopiecznym o bezpiecznym 

zachowaniu w czasie wolnym, pożegnali 

się z dziećmi i raz jeszcze złożyli 

bożonarodzeniowe życzenia.

W przygotowywaniu Wigil i i  oraz 

kiermaszu świątecznego brali udział również 

rodzice, którym cała kadra nauczycieli 

szczególnie dziękuje za zaangażowanie 

i pomoc.
(P. T. )

Dnia 20 grudnia, ostatniego dnia zajęć wychowawczo - dydaktycznych przed 

świąteczną przerwą, odbyła się wspólna Wigilia. 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA W GORZYKOWIE
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§wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej w Witkowie Panem Marianem 
Walczakiem, moim Zastępcą Panem 
Marianem Gadzińskim oraz Panem Piotrem 
Jóźwikiem Przewodniczącym Komisji 
Oświaty uczestniczyliśmy w Święcie Patrona 
Ze spo łu  Szko lno -P r zed szko lnego  
w Mielżynie. Placówka nosi zaszczytne imię 
Powstańców Wielkopolskich. Z tej okazji 
w 95. Rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego odbył się uroczysty apel, 
w czasie którego uczniowie przedstawili rys 
historyczny przebiegu powstania ze 
szczególnym uwzględnieniem terenu 
Mielżyna i najbliższych okolic. Z tej okazji 
na miejscowym cmentarzu zamontowano 5 
t a b l i c z e k  o k o l i c z n o ś c i o w y c h ,  
u p a m i ę t n i a j ą c y c h  m i e j s c o w y c h  
Powstańców. W czasie tej uroczystości 
szczególnie wyróżniającym się w nauce 
i zachowaniu uczniom gimnazjum 
wręczyłem stypendia naukowe.

§uczestniczyłem w corocznym spotkaniu 
z członkami Miejsko-Gminnego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi PCK Witkowo. 
Prezes Witkowskiego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi Pan Karol Staszak otrzymał 
najwyższe odznaczenie przyznawane przez 
Polski Czerwony Krzyż za działalność 
charytatywną - Kryształowe Serce. 
W historii Witkowskiego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi są 4 osoby, które zostały 
wyróżnione tym odznaczeniem Pan Marian 
Goch, Pan Karol Staszak oraz nieżyjący już 
Pan Jerzy Stoliński i Zbigniew Kolasiński.

§ wspólnie z Zastępcą uczestniczyliśmy 
w posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Witkowie. 
W pierwszej części spotkania omówione 
zostały bieżące sprawy związane 
z funkcjonowaniem jednostek OSP na 
naszym terenie, ustalony też został 
harmonogram zebrań sprawozdawczych 
poszczególnych jednostek. Druga część 
spotkania miała uroczystą świąteczną 
oprawę. Przełamaliśmy się opłatkiem 
i złożyliśmy wzajemne świąteczne życzenia.

§uczestniczyliśmy w przedstawieniach 
mikołajkowych zorganizowanych przez 
uczniów ze świetlic środowiskowych, które 
odby ły  s ię  w:  Zespo le  Szko lno-
Przedszkolnym w Mielżynie, w Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Witkowie.

§wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Witkowie Bogusławem Mołodeckim 
uczestniczyliśmy w spotkaniu wigilijnym dla 
osób samotnych zorganizowanym przez 
Mie jsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społeczne j  w Wi tkowie .  Ponadto  
uczestniczyliśmy z Zastępcą Marianem 
Gadzińskim, Radnymi Rady Miejskiej 
w p r z e d ś w i ą t e c z n y m  s p o t k a n i u  
z przedstawicielami Zarządu Osiedla Nr 5 
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, 
w Jasełkach szkolnych w wykonaniu 

uczniów Gimnazjum oraz w Jasełkach 
przygotowanych przez dzieci z Przedszkola 
Mie jsk iego pr zy u l .  Jasnej  oraz 
w spotkaniach świątecznych pt. „Integracja 
n a  s p o r t o w o  i  ś w i ą t e c z n i e ”  
zorganizowanych przez Stowarzyszenie 
Młodych Wielkopolan i Klub Pracy 
w Witkowie, które odbyły się w Sołectwie 
Ruchocinek i Mąkownica.

§brałem udział w Nadzwyczajnym Walnym 
Zebraniu oraz spotkaniu wigilijnym 
w Jednostce OSP w Witkowie.

§uczestniczyłem w Charytatywnym 
Rodzinnym Festynie Świątecznym, który 
odbył się w Hali Widowiskowo-Sportowej 
przy Szkole Podstawowej w Witkowie.

§ odbyło się spotkanie robocze Witkowskiego 
Sztabu WOŚP, w celu przygotowania XXII 
Finału, który przypada na dzień 12 stycznia 
2014 r. Dochód z tej akcji przeznaczony 
zostanie na „ Zakup specjalistycznego 
sprzętu medycznego dla dziecięcej 
medycyny ratunkowej i godnej opieki 
medycznej seniorów”.

§brałem udział z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Bogusławem Mołodeckim w Sesji 
Związku Gmin Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego w Powidzu oraz 
w nadzwycza jnym Zgromadzen iu  
Wspólników GARG-u w Gnieźnie.

§z o r g a n i z o w a ł e m  s p o t k a n i e  
z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej 
w 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.

§w dniu dzisiejszym z okazji 95. rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego przy 
Pomniku Powstańców Wielkopolskich 
wspólnie z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych złożono wiązanki kwiatów. 
Kwiaty i znicze zostały umieszczone również 
przy tablicy pamiątkowej umieszczonej na 
ścianie Banku Spółdzielczego. 

Z zakresu obrotu nieruchomościami:

§przeprowadzono przetarg pisemny 
n i e o g r a n i c z o n y  n a  d z i e r ż a w ę  
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 

2część działki o powierzchni ca 80m , 
położonej w Ośrodku Wypoczynkowym 
w Skorzęcinie, przy Alei Handlowej. 
Przedmiotowy grunt przeznaczony jest do 
prowadzenia działalności gospodarczej: 
handlowej lub gastronomicznej związanej 
z rekreacją i wypoczynkiem. Minimalny 
czynsz ustalono w wysokości 4.500,00zł 
netto. Do przetargu przystąpił 1 uczestnik. 
Czynsz osiągnięty w przetargu wyniósł 
4.545,00 zł netto.

§przeprowadzono II przetarg ustny 
n i e o g r a n i c z o n y  n a  d z i e r ż a w ę  
nieruchomości, położonej w Gorzykowie 

 Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
od 2 grudnia do 27 grudnia 2013r.  Informację przedstawiono na XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 27 grudnia 2013r.

o pow. 1,53 ha. W przetargu wzięło udział 
3 uczestników. Wywoławczy czynsz wynosił 
równowartość ceny 5,5 q pszenicy rocznie. 
Najwyższy czynsz osiągnięty w przetargu, 
to równowartość ceny 35q.

§przeprowadzono przetarg na dzierżawę 
nieruchomości położonej w Witkowie 
o powierzchni 0,5035ha. W przetargu brało 
udział 3 uczestników. Wywoławczy czynsz 
wynosił równowartość ceny 1,2 q pszenicy 
rocznie. Najwyższy czynsz osiągnięty 
w przetargu, to równowartość ceny 40,00q.

 Ze spraw dotyczących Ochrony 
Środowiska:

§do rejestru działalności regulowanej 
w zakres ie  odb ie ran ia  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
na terenie gminy Witkowo wpisano firmę 
PAWEŁ - TRANS Paweł Połomski z siedzibą 
w Żabinku, gmina Mosina.

§zlecono wykonanie i zamontowanie 5 tablic, 
u p a m i ę t n i a j ą c y c h  P o w s t a ń c ó w  
Wielkopolskich, których groby znajdują się 
na cmentarzu parafialnym w Mielżynie.

Ze spraw dot. oświaty:

§przyznano i wypłacono stypendia szkolne 
socjalne za okres od września do grudnia 
2013 r. Stypendia otrzymało 309 uczniów, 
na łączną kwotę 122.964,24 zł.

Z zakresu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych:

§dofinansowano zorganizowanie Wigilii dla 
osób samotnych.

§zakupiono paczki świąteczne dla dzieci 
z rodzin objętych problemem alkoholowym 
i uzależnionych.

§Gmina i Miasto Witkowo została zgłoszona 
do Ogólnopolskiej Kampanii „Narkotyki? 
To Mnie Nie Kręci” w 2014 r.

§zorganizowano program o charakterze 
profilaktyki i uzależnień pt. „Iluzja, 
a rzeczywistość ” - Pana Jacka Musiatowicza 
z Krakowa dla młodzieży z Gimnazjum im. 
Adama Borysa w Witkowie.

§ustalono preliminarz wydatków na 
działalność świetlic środowiskowych 
z elementami profilaktyki alkoholowej 
w 2014r.

Z imprez kulturalno-sportowo-
rekreacyjnych:

§dokonałem uroczystego otwarcia XI 
Mistrzostw Gminy Witkowo w Halowej Piłce 
Nożnej. W rozgrywkach bierze udział 12 
drużyn. Rozgrywki potrwają do lutego 
2014r.

§zorganizowano XI Mikołajkowy Turniej 
Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych 
z terenu Gminy i Miasta Witkowo. Nagrodą 
dla każdej drużyny były medale, słodycze, 
puchary oraz talony na zakup sprzętu 
edukacyjno - sportowego.

§zorganizowano I Mikołajkowy Turniej 
Halowej Piłki Nożnej Młodzików, który 
odbył się w dniu 7 grudnia br. W Turnieju 

wzięło udział 5 drużyn z terenu powiatu 
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego.

§zakupiono medale dla zwycięzców 
Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego 
Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych 
i Ponadgimnazjalnych, który odbył się 9 
grudnia br. w Hali Sportowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Witkowie. 

W ramach współpracy samorządu 
gminnego z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na 
terenie gminy i miasta dofinansowano 
między innymi:

§wyjazd uczniów z UKS „SOKOŁY” na Zawody 
S t r ze l e ck i e  Szkó ł  Pods tawowych  
i Gimnazjalnych do Gniezna, wyjazd 
uczniów szkół gimnazjalnych w piłkę ręczną 
chłopców do Trzemeszna, Czerniejewa oraz 
szkół podstawowych w piłkę siatkową 
dziewcząt do Żydowa.

§wyjazd uczniów z UKS „ISKRA” przy 
Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie 
na Finał Rejonowy w Halowej Piłce Nożnej 
do Jarocina.

Z zakresu inwestycji:

Zakończono:

§realizację budowy kanalizacji deszczowej na 
dł. 889 m wraz ze ścieżką rowerową na dł. 
1000 m, w ciągu drogi powiatowej na 
odcinku od ul. Skorzęckiej do Chłądowa. 
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo - Budowlanych Pana 
Jakuba Wawrzyniaka z Tuliszkowa za 
kwotę: 385.910,00 zł brutto. 

§9 grudnia br. dokonano odbioru prac 
budowlanych związanych z rozbudową 
budynku garażowego OSP przy ul. Nowej 

cd. str. 11
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w Witkowie. Wykonawcą wyłonionym 
w drodze przetargu była Firma Budowlana 
„Anbud” Pana Andrzeja Kuźmy ze 
Strzałkowa za kwotę 139.094,86 zł brutto. 

§10 grudnia br. zakupiono urządzenia do 
ćwiczeń do sali fitness. Dostawcą była 
Spółka SEWIM Sp. z o.o. z Sobolewa za 
kwotę: 44.895,00 zł brutto. W ramach 
zadania zostało dostarczonych 7 urządzeń 
wielofunkcyjnych ze stosami, 5 ławek do 
ćwiczeń na różne partie mięśni, twister oraz 
przyrząd do podciągania nóg. 

§zakończono prace związane z wymianą 
odc inka s iec i  wodociągowej  pr zy 
ul. Cmentarnej w Witkowie, wykonawcą 
prac była firma Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo - Budowlanych Pana Jakuba 
Wawrzyniaka z Tuliszkowa za kwotę 
28 905,00 zł brutto. 

Prace w trakcie realizacji:

§trwają prace przy opracowaniu studium 
u w a r u n k o w a ń  i  k i e r u n k ó w  
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Witkowo obejmujące obszar całej gminy - 
18.440 ha. Po uzyskaniu uzgodnień projekt 
zostanie wyłożony do publicznego wglądu, 
a 7 stycznia 2014r. odbędzie się dyskusja 
publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami.

§trwa procedura przetargowa dla zadania 
pn. „Zarządzanie Składowiskiem odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Chłądowie, gmina Witkowo”, w dniu 17 
grudnia br. odbyło się otwarcie ofert: 
wpłynęła jedna oferta firmy „ALKOM” 
z Poznania.

§rozstrzygnięto przetarg na zimowe 
utrzymanie dróg, wykonawcą zimowego 
utrzymania dróg gminnych jest Spółdzielnia 
Kółek Rolniczych w Witkowie za następujące 
stawki: odśnieżanie pługiem: 91,00 zł 
netto; pojazd z piaskarką: 100,00 zł netto; 
mieszanina piasku z solą: 70,00 zł /tonę 
netto, natomiast teren miasta odśnieżać 
będzie Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Witkowie.

Ponadto:

§wymieniono bramę garażową wraz ze 
wzmocnieniem nadproża w budynku 
strażnicy OSP w Witkowie. 

§przeprowadzono adaptację pomieszczeń 
w lokalu komunalnym przy ul. Park 
Kościuszki 17 z przeznaczeniem na 
archiwum urzędu.

§odtworzono graniczny mur oporowy przy 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Witkowie. 

§wykonano odcinek sieci wodociągowej 
w ul. Szkolnej. Wykonawcą był Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

Krzysztof Szkudlarek

cd. ze str. 10

XI Mistrzostwa Gminy Witkowo
w Halowej Piłce Nożnej

W rozgrywkach bierze udział 12 drużyn: 

QMPLE, JAH-TEAM Mielżyn, Ruchocinek, 

Wiekowo, 2B-Sklep Komputerowy Witkowo, 

Osiedle Nr 2 Witkowo, Piekarnia GLANC 

Witkowo - AC 97, CWK-05, DAM-POL Witkowo, 

RELAX ŚNIEŻKA Mielżyn, NICOLAUS Powidz 

oraz drużyna Zakładu Poprawczego 

w Witkowie.

Głównym celem rozgrywek jest krzewienie 

kultury fizycznej poprzez popularyzację gry 

w halową w piłkę nożną, propagowanie 

aktywnego spędzania wolnego czasu 

i integracja środowisk. Organizatorami 

mistrzostw są: Urząd Gminy i Miasta, Sołtysi 

Gminy oraz Przewodniczący Zarządów 

Osiedli. Rozgrywki trwają od 7 grudnia 2013 

roku do 16 lutego 2014 roku, a poszczególne 

mecze odbywają się w soboty i niedziele.

Mikołajkowy Turniej
w Tenisie Stołowym

Dnia 9 grudnia 2013 r. w sali 

sportowej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Witkowie, 

odbył się kolejny „Mikołajkowy 

Turniej w Tenisie Stołowym”, 

którego celem jest popularyzacja tej 

dyscypliny sportu wśród dzieci 

i młodzieży z terenu Miasta i Gminy 

Witkowo. Sponsorem nagród był 

Zespół Szkół Ponadgimazjalnych oraz 

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie.

Rywalizacja toczyła się w trzech grupach 

wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazjum 

oraz szkoła ponadgimnazjalna. W rywalizacji 

wzięli udział zawodnicy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Witkowie, Szkoły 

Podstawowej nr 3 z Witkowa, Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum 

w Mielżynie. Łącznie 50 graczy zmagało się 

w trzech kategoriach wiekowych. Poziom gry 

był wyrównany, każdy chciał wygrać, jednak 

najbardziej liczyła się dobra zabawa. Turniej 

został przeprowadzony z podziałem na szkoły 

oraz kategorie chłopców i dziewcząt 

„ sy s temem ro sy j sk im”  (do  dwóch  

przegranych spotkań), w setach do 11 pkt. 

i dwóch wygranych setów. Organizatorem 

turnieju byli nauczyciele wychowania 

fizycznego ZSP: Danuta Rybińska, Katarzyna 

Wyrozumialska oraz Ireneusz Mazurkiewicz. 

Wyniki Turnieju Mikołajkowego przedstawiają 

się następująco w kategorii dziewcząt:

Szkoła Podstawowa 

I miejsce - Weronika JANOWICZ 

II miejsce - Zuzanna NOWACZYK

III miejsce - Martyna KARASIEWICZ

Gimnazjum 

I miejsce - Marika ROPSKA

II miejsce - Urszula KĄPIELA

III miejsce - Anna ZIÓŁKIEWICZ

W kategorii chłopców:

Szkoła Podstawowa

I miejsce - Damian CHYBLEWSKI

II miejsce - Krystian JUSZCZAK

III miejsce - Miłosz REWERS

Gimnazjum 

I miejsce - Szymon SŁOWIŃSKI

II miejsce - Dawid PACHOLSKI

III miejsce - Łukasz KUBACKI 

Uczestnicy w poszczególnych kategoriach 

za zajęcie I, II i III miejsca otrzymali medale 

ufundowane przez UGiM Witkowo, dyplomy 

i słodkie upominki dla każdego uczestnika 

turnieju zostały zasponsorowane przez 

ZSP Witkowo.

(na)

W minioną niedzielę 19 stycznia 2014 roku w hali sportowej Gimnazjum 
im.Adama Borysa w Witkowie odbyła się czternasta runda XI edycji Mistrzostw 
Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej. Honorowy Patronat nad rozgrywkami 
sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek. 

„Królem strzelców” Mistrzostw jest Damian Szczepaniak, który zdobył 37 bramek.

Wszystkie mecze sędziują Panowie Jan Szturomski i Marian Szczepaniak, opiekę medyczną 

sprawuje Pan Artur Trząski, a sekretarzem i sędzią technicznym jest Pan Stanisław Antoszczyszyn.

(S.A.) 
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 

Terminy wywozu zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz odpadów zbieranych 
selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych, szkła 
i odpadów ulegających biodegradacji) dla zabudowy 
wielorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo 
w okresie od 1 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r. 
uzgodnione są bezpośrednio z zarządcami 
b u d y n k ó w,  z g o d n i e  z  n a s t ę p u j ą c y m i  
częstotliwościami:

Harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów 

zbieranych selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych i szkła) dla zabudowy 

jednorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo do 30 czerwca 2014r.

a) zmieszane odpady komunalne: 
� miasto: przynajmniej dwa razy w tygodniu,
� wieś: przynajmniej raz w tygodniu,
b) papier, tworzywa sztuczne i szkło - 
przynajmniej dwa razy w miesiącu,
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji: 
� okres jesienno - zimowy: przynajmniej raz w tygodniu, 
� okres wiosenno - letni: przynajmniej dwa razy w tygodniu.

(P.J.)

Komunikat
Przypominamy o odśnieżaniu dachów oraz przylegających do budynków 

chodników. Za bezpieczeństwo osób przebywających na posesjach i w ich pobliżu 

odpowiedzialni są administratorzy i właściciele nieruchomości. Przed nadejściem 

zimy warto zamontować na dachu odpowiednie zabezpieczenia przeciwśniegowe. 

Są niezbędne, ponieważ zsuwający się śnieg może okazać się dla przechodniów 

bardzo niebezpiecznym. 

Ogłoszenie
Zarząd Stowarzyszenia Kulturalno-Rehabilitacyjnego „Promyk” oddział 

w Witkowie zwraca się z prośbą  do wszystkich mieszkańców Witkowa 

chcących wesprzeć naszą działalność o przeznaczenie 1% z podatku na rzecz 

naszego Stowarzyszenia nr KRS 0000055368 Witkowo

Z poważaniem Prezes Ludwik Rajzel

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

(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą 

Urzędu Gminy i  Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 16 stycznia 2014r.

WYWIESZONY  ZOSTAŁY  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH W SKORZĘCINIE  PRZEZNACZONYCH  

DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

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

(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu 

Gminy i  Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu  14 stycznia 2014r. 

WYWIESZONY  ZOSTAŁ WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH W WITKOWIE  PRZEZNACZONYCH  

DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU  oraz  w dniu 16 stycznia 2014r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 

POŁOŻONYCH W WITKOWIE PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERZAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ. 

Katalog Firm
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Mikołajki

6 grudnia to szczególny dzień. Każdy czy 

duży czy mały oczekuje na przybycie Mikołaja. 

W klasach młodszych przygotowywali mikołajki 

u c zn i ow i e  p r zy  w spa r c i u  r odz i c ów  

i wychowawców. Młodsi gościli nawet Mikołaja 

w sali. Były życzenia, występy oraz 

niespodzianki. W klasach starszych uczniowie 

byli Mikołajami, obdarowywali się wzajemnie 

prezentami. Samorząd Uczniowski wraz 

z opiekunem p. D. Feręc przygotował kartki 

świąteczne, słodkie niespodzianki, które 

wręczał Mikołaj i jego pomocnicy. W tym dniu 

dominował kolor czerwony. Wszystkim udzielił 

się magiczny, przedświąteczny nastrój.

Góra grosza

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły 

i dzieci z przedszkola wzięły udział w akcji 

„Góra grosza”. Akcja trwała od 25 listopada do 

6 grudnia. Pieniądze zostaną przekazane na 

pomoc dzieciom wychowującym się poza 

domem rodzinnym. Akcję prowadził SU.

Pluszaki na WOŚP

Maluszki z oddziału 1 z wychowawcą 

E. Popek przez miesiące listopad i grudzień 

przyłączyły się do Biblioteki Publicznej 

w Witkowie i zbierały pluszaki na loteryjkę 

książkowo- fantową. Zebrały 12 dużych 

worków. W ten sposób pieniążki z loterii zasilą 

konto WOŚP. Serdeczne podziękowania dla 

wszystkich darczyńców, szczególne dla babci 

Wojtusia i Marysi.

XI Mikołajkowy Turniej Przedszkoli 

i Oddziałów Przedszkolnych

8 grudnia przedszkolaki z wszystkich 

trzech oddziałów wzięły udział w turnieju 

sportowym zorganizowanym przez UGIM 

Witkowo, Gminną Komisję Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

i OKSiR Witkowo. Rywalizowały ze sobą 

dzieci z Mielżyna, Gorzykowa, Witkowa 

i Kołaczkowa. Wykonywały ćwiczenia sportowe 

w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dla 

3-4 latków były to p ierwsze takie 

zawody. Dziec iom pomagal i  rodzice 

i wychowawczynie. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali słodkie upominki, medale, 

a przedszkole dyplom i puchar.

Przedświąteczna wizyta w piekarni 

Glanc.

12 grudnia dzieci  z oddziału 2 

z wychowawcą Panią E. Kowalską wybrały się do 

piekarni Glanc w Witkowie. Poznały zwyczaje 

świąteczne pieczenia pierników. Wysłuchały 

opowieści piekarza od ziarenka do bochenka. 

Poznały pracę ludzi wykonujących  zawody - 

piekarza, cukiernika. Samodzielnie wykrawały 

pierniczki  oraz formowały bułeczki .  

Z wypiekami, zadowolone wróciły do 

przedszkola.

Spotkanie Mikołajkowe w Świetlicy 

Środowiskowej

12 grudnia dzieci uczęszczające na zajęcia 

do Świetlicy Środowiskowej wraz z opiekunkami 

p. N.  Dżygała i E. Popek zorganizowały 

spotkanie mikołajkowe na którym nie zabrakło 

gości- przyjaciół naszej świetlicy: Burmistrza 

GiM Witkowo jego zastępcy, przedstawiciela 

Rady Rodziców, sołtysa oraz dyrekcji szkoły. 

W pierwszej części przedstawiono program 

artystyczny, który wprowadził wszystkich 

w świąteczny nastrój. Był wspólny śpiew kolęd 

i biesiadowanie przy stole. Największą atrakcją 

okazał się Mikołaj, który w świetnym humorze 

zawitał z koszem prezentów. W ramach 

wdzięczności dzieci poprosiły do tańca zacnego 

gościa. Nie zabrakło również podziękowań dla 

gości dzięki, dzięki którym może działać 

świetlica. Także dla nich uczniowie przygotowali 

upominki.

V Integracyjne Spotkania przy Kolędzie

13 grudnia na scenie w witkowskiej hali 

widowiskowo - sportowej w koncercie kolęd 

i pastorałek wzięli udział uczniowie naszej 

szkoły i przedszkolaki. Kolędę „Gdy śliczna 

panna” oraz pastorałkę „Świeć gwiazdeczko” 

zaprezentowały uczennice kl. III Paulina 

Przybylska i Weronika Kujawa oraz zespół 

Gwiazdeczki. Wystąpiła również grupa 

„Pomysłowego Dobromira” oraz Oliwia 

Sybilska .W przygotowaniach pomogli uczniom 

nauczyciele p. M. Bocheński i E. Popek.

Dzień patrona

Dnia 17.12.2013r. w naszej szkole odbyła 

się jedna z najważniejszych uroczystości, 

podczas której oddaliśmy cześć Powstańcom 

Wielkopolskim. Swoją obecnością zaszczycili 

nas zaproszeni goście: przedstawiciele Gminy 

i Miasta Witkowo-Burmistrzowie, Radni, 

dy rek to r zy  p l a cówek  o św ia t owych ,  

emerytowani nauczyciele, Sołtysi, kombatanci, 

przedstawiciele rodzin powstańców, absolwenci 

szkoły, rodzice oraz uczniowie i pracownicy 

szkoły. Z tej okazji gimnazjaliści oraz zespól 

taneczny Dance przygotowali część artystyczną, 

która miała przypomnieć nam czasy Powstania 

Wielkopolskiego. W holu można było podziwiać 

wystawę plastyczną. W kąciku patrona 

zapalono znicz i złożono wiązankę kwiatów.  

Podczas apelu Burmistrz Gminy i Miasta 

Witkowo P. Krzysztof Szkudlarek wręczył 

stypendium Natalii Patrzek z klasy III 

gimnazjum oraz Szymonowi Słowińskiemu 

z klasy II gimnazjum. W przygotowaniu apelu 

u c z n i o m  p o m a g a l i  P.  M a ł g o r z a t a  

Walczykiewicz, P. Michał Bocheński oraz 

P. Roman Organiściak. Występy taneczne 

przygotowała P. Ewa Popek i P. Grażyna 

Grzybowska.

Szkolna Jasełka

W piątek 20 grudnia uczniowie, 

przedszkolaki, nauczyciele i pracownicy 

uczestniczyli w szkolnych Jasełkach. Scena 

zamieniła się w mieszkanie, gdzie rodzina 

zasiadła do świątecznej kolacji. Był śpiew 

kolęd, choinka i świąteczny nastrój. 

Występ przygotowali uczniowie wraz 

z opiekunami katechetką p. M. Klimaszewską 

i p. H. Gulińską. 

W tym dniu odbył się VI szkolny konkurs 

kolęd i pastorałek „Wesoła nowina”. 

W eliminacjach klasowych zakwalifikowało się 

12 uczestników. Laureatami zostali Amanda 

Dobrychłop z kl. I Gimnazjum oraz Wiktoria 

Franczak z kl. VI. Nad prawidłowym 

przebiegiem konkursu czuwała jurorka 

p. Katarzyna Kułaga.

Rocznica Powstania Wielkopolskiego

Dnia 27 grudnia w 95 rocznicę Powstania 

Wielkopolskiego delegacja z pocztem 

sztandarowym z naszej szkoły: Oliwią Sybilską, 

Mariką Mikołajczyk, Dawidem Pacholskim oraz   

z opiekunami p. D. Feręc i p. R. Organiściakiem 

wzięli udział w uroczystych obchodach przy 

Pomniku Powstańców Wielkopolskich 

w Poznaniu. Uczestniczyli we mszy św. 

i rekonstrukcji powstańczej przy Placu Wolności. 

Swoją obecnością wyrazili hołd dla bohaterów, 

s z a c u n e k  d l a  p r z o d k ó w  i  p a m i ę ć  

o najważniejszych kartach naszej historii.

(E.P.)

Z życia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie

Mikołajki

Spotkanie Mikołajkowe w Świetlicy Środowiskowej Dzień patrona

Dzień patrona - stypendia

Dzień patrona

Pluszaki na WOŚP
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Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

e-mail: ugim@witkowo.pl, witkowo@witkowo.pl, WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl 

Centrala - Biuro Informacji: tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855 e-mail: info@witkowo.pl

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

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

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

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ustalanie 

warunków zabudowy, nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24) 

e-mail: infrastruktura@witkowo.pl

Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe: tel. 61 4778 194 (w. 24) 

e-mail: przetargi@witkowo.pl

Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: gospodarka@witkowo.pl

Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: srodowisko@.witkowo.pl

Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35), e-mail: usc@witkowo.pl

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

Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe tel. 61 4778 194 (w. 32)

Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 4778 194 (w. 32), e-mail: kadryugim@witkowo.pl

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

Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23) 

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

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

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18), e-mail: obronacywilna@witkowo.pl

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa tel. 61 4778 194 (w. 25) 

e-mail: podatki@witkowo.pl

Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, wystawianie faktur VAT, 

sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw ZUS, prowadzenie spraw z zakresu podatku 

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

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 61 4778 491

e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl 

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197 

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

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji tel. 61 4779 277 

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

Biblioteka Publiczna Witkowo tel. 61 4778 162

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

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

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

Urząd Pocztowy Witkowo ul. Armii Poznań 4, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 98 33, 

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00 Sobota: 9.00-12.00

Agencja Pocztowa ul. Czerniejewska 12a, 62-230 Witkowo, tel. 695 302 162

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 10.00-17.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ

ul. Żwirki i Wigury 9, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 76 60, www.wspl-witkowo.pl

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych

ul. Wiejska 3a, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 02 30

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

Policja tel. 61 4260 360, 61 4260 361, 61 4260 362, 997

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Europejski Numer Alarmowy tel. 112

HDK WITKOWO
Zaprasza na akcje poboru krwi, które odbędą się w 2014 roku:

15 marca, 28 czerwca, 13 września, 6 grudnia 
od godz.8:30 w sali OSP Witkowo

Jak działa Qrcode
i jak z niego korzystać?

Aby zeskanować informacje zawarte 

w kodzie QR, trzeba mieć zainstalowany na 

smartfonie/tablecie odpowiedni program 

skanujący. Wiele bezpłatnych wersji takich 

„skanerów” znajdziemy w odpowiednim dla 

naszego telefonu sklepie (na przykład 

Android Market - urządzenia z systemem 

android, OVI Store - urządzenia firmy Nokia,  

czy App Store - urządzenia firmy Apple), 

wpisując w pole wyszukiwania skrót QR.
(K.Dz.)

Kwadratowe kody kreskowe QR (Quick Response) służą do szybkiego 
przesyłania informacji na smartfony/tablety. Korzystanie z kodów QR 
umieszczonych na stronach biuletynu jest bardzo proste. Wystarczy, 
zeskanować kod zamieszczony w biuletynie, a po chwili na ekranie  telefonu 
otworzy się strona internetowa z dodatkowymi informacjami lub zdjęciami do 
artykułu, przy którym zamieszczony jest kod. Używając kodu QR nie trzeba 
żmudnie wpisywać długich adresów internetowych. 

Dane kontaktowe

Biblioteka zaprasza wszystkich chętnych do korzystania
�z bezpłatnej czytelni internetowej,
�z czytelni czasopism: 

- prasa codzienna, regionalna, tygodniki, dwutygodniki, 
miesięczniki. 

 - czasopisma - dla Pań i Panów,
 - dla dzieci i młodzieży.
U nas możesz poczytać i wypożyczyć:

poradniki, czasopisma techniczne, naukowe, budowlane, 
przyrodnicze, komputerowe,  psychologiczne, zdrowotne, 
rozrywkowe,  kulturalne, polityczne.

 ZAPRASZAMY

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo
ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a, 62-230 Witkowo
tel. 61 477 81 62, www.witkowo.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek:  11.00 - 18.00
wtorek, czwartek i sobota:  8.00 - 14.00
Godziny otwarcia filii Kołaczkowo:
poniedziałek, wtorek, środa i czwartek: 14.30 - 17.00
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Koncert Noworoczny zespołu AFFABRE 
W niedzielę 19 stycznia 2014r. odbył się Koncert Noworoczny Zespołu AFFABRE 

THE CHAMBER SINGERS. Koncert odbył się w noworocznej scenerii przy 

wypełnionej hali widowiskowo - sportowej w Witkowie.

Zespół powstał w 1983 jako zespół 

wokalny w Poznaniu. Członkowie wywodzą się 

z  Poznańsk iego Chóru Ch łop ięcego 

i Poznańskich Słowików. Wyróżnikiem zespołu 

jest śpiew a cappella, ich artystyczne credo 

określa nazwa oznaczająca (łac.) idealnie 

współbrzmiąc, a jako swój pierwowzór 

muzyczny Affabre wymieniają angielski 

sekstet wokalny King's Singers.

Burmistrz Gminy i Miasta Krzysztof 

Szkudlarek witając zebranych mieszkańców 

Gminy Witkowo na Koncercie powiedział m.in. 

że dzisiaj jest okazja do wspólnego, miłego 

spędzenia wolnego czasu, myślę że kolejne 

Koncerty będą mogły odbywać się już w 

Centrum Kultury, którego w tym roku 

zaczynamy budowę. Życzył wszystkim udanej 

zabawy i wszelkiej pomyślności w Nowym 

Roku.

Wstępem do rozpoczęcia Koncertu był 

występ przedszkolaków z Przedszkola 

Miejskiego „BAJKA” z ul. Jasnej i Powstańców 

Wielkopolskich.

Jako pierwsza na scenie zaprezentowała 

się grupa „Bajkowe Zające” w repertuarze 

Ricky Martin „Livin la vida loca”. Instruktorem 

grupy jest Anna Gadzińska. W dalszej 

kolejności wystąpiła grupa „Przyjaciele Bolka 

i Lolka” która przedstawiła taniec „przebojowy 

mix”. Instruktorzy tej grupy to: Sylwia Nowicka 

oraz Krystyna Pietrewicz.

Prowadzący Koncert Henryk Kątny i licznie 

zebrana publiczność gromkimi brawami 

powitała na scenie Zespół Affabre.

Widownia żywo reagowała na wykonane 

utwory, podziwiała ich piękno i profesjonalne 

wykonanie.

W pierwszej kolejności zaprezentowano 

Polskie kolędy, następnie można było 

podziwiać utwory orkiestrowe, żarty 

muzyczne, standardy jazzowe, a wszystkie 

utwory charakteryzowały się ciekawym, 

czystym i naturalnym brzmieniem, znakomitą 

im i ta c ją  i n s t rumentów muzycznych  

w połączeniu z humorem.

Po koncercie była możliwość zakupu płyt 

CD z autografami wykonawców.
(M.T.)

Lektorat języka angielskiego skierowany 

był do osób zainteresowanych udziałem 

w projektach rozwojowych. Miejscem spotkań 

był Klub Pracy w Witkowie, gdzie dwa razy 

w tygodniu 16 - osobowa grupa spotykała się 

na zajęciach, które w sumie trwały 30 godz.

P o z w o l i ł o  t o  u c z e s t n i k o m  n a  

pr zypomnienie podstawowych zasad 

komunikowania się w języku angielskim, a dla 

niektórych - na utrwalenie słownictwa 

i gramatyki zdobytej podczas edukacji 

szkolnej. Tematyka obejmowała również nowe 

zagadnienia, które na życzenie uczestników 

przygotowała lektorka. Lektorat prowadziła 

nauczyciel języka angielskiego w witkowskim 

gimnazjum - Joanna Nowakowska. 

Drugim przedsięwzięciem w ramach 

projektu „CIM-II” były Warsztaty pierwszej 

pomocy w nagłych wypadkach skierowane do 

lokalnej społeczności. W listopadzie br. 15 - 

osobowa grupa wzięła udział w zajęciach 

prowadzonych przez doświadczonego 

ratownika medycznego p. Arletę Kujawę. 

Warsztaty trwały 5 godzin i podzielone były na 

dwa 2,5-godzinne spotkania. Miejscem 

odbywania się szkolenia był Ośrodek 

Terapeutyczny w Witkowie. Celem warsztatów 

było poznanie i przypomnienie sobie 

podstawowych zasad udzielania pierwszej 

pomocy.

16 grudnia 2013 r. w sali Gimnazjum 

w Witkowie odbyło się podsumowanie projektu 

partnerskiego. Na spotkanie przybył Prezes 

Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan - 

Tadeusz Tomaszewski, Telesfor Gościniak - 

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

Gnieźnieńskiego, prowadzące szkolenia oraz 

uczestnicy. Przy kawie i słodkim poczęstunku 

uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie 

z możliwości wzięcia udziału w projekcie 

i jednocześnie deklarowali swój udział 

w n a s t ę p n y c h  p r z e d s i ę w z i ę c i a c h  

organizowanych przez SMW. Na spotkaniu 

wręczone zostały certyfikaty uczestnictwa 

w Lektoracie Języka Angielskiego i Warsztatach 

Pierwszej Pomocy.

Warto również wspomnieć, że w ramach 

organizacji projektu, z dotacji dofinansowane 

zostało wyżywienie dzieci wypoczywających na 

terenie naszej gminy w trakcie Akcji Lato 

PÓŁKOLONIE „Sport - Uśmiech - Zabawa 2013” 

(90 dzieci) oraz część paczek ze słodyczami na 

Gwiazdkach „Integracja na sportowo 

i świątecznie” (100 paczek). 

Nad organizacją i dokumentacją w/w 

przedsięwzięć czuwała Joanna Adamczewska.

Serdecznie podziękowania należą się dla p. 

Krzysztofa Szkudlarka - Burmistrza GiM 

Witkowo, za udostępnienie Sali Ośrodka 

Terapeutycznego w Witkowie w celu organizacji 

Warsztatów Pierwszej Pomocy oraz dla p. 

M a r i a n a  Ł u k o w s k i e g o  r ó w n i e ż  z a  

udostępnienie sali gimnazjum, gdzie odbyło się 

podsumowanie projektu.

(J.A.)

PODSUMOWANIE PROJEKTU
„CIM-III” W WITKOWIE
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w ramach projektu Centra Integracji 

Międzypokoleniowej „CIM-III” współfinansowanego ze środków dotacji 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w gminie Witkowie, w terminie od czerwca 

do grudnia 2013 r., realizowało następujące przedsięwzięcia: porady w zakresie 

zarządzania informacją w społecznościach lokalnych; Lektorat języka 

angielskiego; Warsztaty pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

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

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii
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95. Rocznica Powstania Wielkopolskiego

Tego dnia w 95.rocznicę wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego Witkowie przy 

Pomniku Powstańców Wielkopolskich odbyło 

się spotkanie okolicznościowe, które jest 

przypomnieniem naszych patriotycznych 

tradycji, świadectwem naszej pamięci 

i uczczeniem bohaterów walk o wyzwolenie 

Wielkopolski. Uroczystość rozpoczęła się 

uruchomieniem syren alarmowych. Następnie 

po wysłuchaniu hymnu państwowego, głos 

zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Krzysztof 

Szkudlarek.

W swoim wystąpieniu powiedział, m.in. 

„dzisiaj spotykamy się w tym miejscu, aby 

oddać hołd bohaterom w kolejną rocznicę 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Powstania, które wybuchło spontanicznie po 

przyjeździe Ignacego Paderewskiego do 

Poznania. Powstanie Wielkopolskie to ważna 

data w naszej historii, to właśnie po 

wydarzeniach w Gnieźnie z 27/28 grudnia 

1918 roku Witkowianie spotkali się w Banku 

Ludowym w Witkowie, aby ocenić wydarzenia 

i określić plan działania na przyszłość. 

Następnie udali się do hotelu Ignacego Knasta, 

gdzie zastali grupę robotników i skautów 

gotowych uderzyć na oddział niemiecki 

stacjonujący w Witkowie. I tak pod 

dowództwem Pana Szymczaka zajęli Urząd 

Pocztowy i rozbroili oddział niemiecki 

stacjonujący w Sądzie Powiatowym, wspierani 

przez powstańców z Gniezna, Wrześni, Słupcy, 

Strzałkowa, doprowadzając do kapitulacji 

Niemców. Następnie Witkowianie udali się 

wspierać powstańców w Zdziechowie, 

Kruszwicy, brali też udział w wyzwoleniu 

Inowrocławia. Powstanie Wielkopolskie to 

powstańcy z Witkowa i okolicznych 

miejscowości. Dzisiaj stojąca tu młodzież 

z gimnazjum, weźmie udział w rajdzie 

powstańczym do Mielżyna, tam udadzą się do 

m i e j s c  zw i ą zany ch  z  Pows t an i em  

Wielkopolskim. W 1918 roku Polacy odzyskali 

wolność po 123 latach niewoli, nie mogli 

pogodzić się z utraconą wolnością i kilka 

pokoleń wierzyło w to, że odzyskają wolność. 

Powstanie Wielkopolskie to powstanie, 

w którym wzięli udział Polacy, którzy tak do 

końca nie znali Wolnej Polski, ale walczyli 

o nią i to dzisiaj dzięki nim mamy Wolną 

Polskę, w której możemy pracować, uczyć się, 

i którą możemy budować. O powstańcach 

trzeba mówić z wielkim szacunkiem 

i uznaniem, bo Powstanie Wielkopolskie to nie 

tylko odzyskanie wolności, ale przede 

wszystkim powód do dumy i potwierdzenie 

ogromnych zdolności organizacyjnych. Tak jak 

każdego roku spotykając się na okoliczność 3 

maja, czy też 11 listopada, zawsze 

podkreślamy ważność wydarzeń z przeszłości, 

W dniu 27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Powstanie, które jako jedno z nielicznych, zakończyło się 

zwycięstwem powstańców. Dla nas Wielkopolan, to bardzo ważne wydarzenie, bo czyn powstańczy pozwolił nam powrócić 

do Polski, był też budującym przykładem zwycięskiego czynu zbrojnego.

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

a przede wszystkim oddajemy hołd naszym 

bohaterom, którzy nie wahali się, często 

walcząc narażali i tracili swoje życie, 

przelewali krew, ale wierzyli w to, że są 

w stanie doprowadzić do odzyskania Polski. 

My dzisiaj złożymy kwiaty przy Pomniku 

Powstańców Wielkopolskich, bo przecież 

historia to swoista nauczycielka życia. 

Doceniamy to co nasi poprzednicy uczynili dla 

nas. Jesteśmy dumni z naszych ojców, 

dziadów, pradziadów i przy każdym spotkaniu 

wyrażamy im ogromną wdzięczność i zawsze 

podkreślamy, że wolność, którą wywalczyli nie 

jest nam dana raz na zawsze i to przez naszą 

codzienną naukę, pracę, postępowanie 

ją umacniamy i pielęgnujemy. Swym 

postępowaniem następnym pokoleniom 

dajemy przykład. Uczcijmy minutą ciszy 

pamięć wszystkich tych, którzy polegli w walce 

o naszą Wolną Polskę”.

Przy dźwiękach werbli przedstawiciele 

władz samorządowych, Radni Rady Miejskiej, 

Sołtysi, członkowie Związku Kombatantów RP 

i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, 

Kurkowego Brac twa S t r ze leck iego ,  

Stowarzyszenia WIARA LECHA, organizacji 

pozarządowych, młodzież witkowskiego 

gimnazjum oraz nauczyciele złożyli przy 

Pomniku Powstańców Wielkopolskich 

wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

(S.A.)
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Krzysztof Szkudlarek
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Inwestycje 
Informacja z realizacji inwestycji w 2013r.

Informacja z realizacji inwestycji w 2013 roku
na terenie Gminy i Miasta Witkowo:
�

inwestycje związane z ochroną środowiska (str. 3),
�budowa, modernizacja i remonty dróg, ulic, chodników, parkingów, placów zabaw i oświetlenia  (str. 4-5),
�budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty budynków gminnych - infrastruktury oświatowej, 

turystycznej, sportowej i rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów zielonych (str. 6-7),
�planowane wydatki na inwestycje w 2014r. (str. 8).

rozbudowa infrastruktury komunalnej, w tym: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i burzowej oraz 

Początek nowego roku daje okazję do podsumowania tego, co wydarzyło 
się w minionym okresie i przypomnienia efektów działania samorządu. 

Rok 2013 w Gminie Witkowo to czas realizacji szerokiego zakresu 
zaplanowanych zadań i inwestycji. 

Wzorem lat ubiegłych wszystkie podejmowane przez samorząd działania 
przyczyniły się przede wszystkim do poprawy warunków życia lokalnej 
społeczności oraz wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Witkowo. 
Dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków własnych i pozyskanych środków 
pozabudżetowych rozbudowie uległa infrastruktura komunalna, poprawiła 
się estetyka gminy i miasta.  Powstały m.in. nowoczesne obiekty i urządzenia 
infrastrukturalne, które pozwoliły utworzyć warunki do dynamicznego 
rozwoju Gminy.

Lata 2014-2020 to nowy okres programowania, w którym samorządy mogą 
ubiegać się o dofinansowanie realizowanych inwestycji ze środków Unii 
Europejskiej. W związku z tym sukcesywnie przygotowywane są nowe projekty 
i zadania, które chcemy w najbliższej przyszłości zrealizować z wykorzystaniem 
środków pomocowych UE. Dotyczy to ochrony środowiska i gospodarki 
komunalnej, bezpieczeństwa publicznego, edukacji, turystyki, sportu i rekreacji 
oraz kultury i dziedzictwa kulturowego, z których najważniejszym będzie 
budowa nowoczesnego obiektu  „Centrum Kultury”.

Podsumowując, pragnę zaprosić Państwa do zapoznania się 
z przygotowaną informacją o zrealizowanych inwestycjach oraz planami, jakie 
samorząd zamierza zrealizować w nadchodzącym czasie.    

Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo

Krzysztof Szkudlarek
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Inwestycje 
Rozbudowa infrastruktury komunalnej, w tym: kanalizacji sanitarnej, 
wodociągowej i burzowej oraz inwestycje związane z ochroną środowiska 

3

D b a ł o ś ć  o  ś r o d o w i s k o  j e s t  j e d n y m  
z najważniejszych elementów rozwoju gospodarki 
gminy. Ten cel realizowany był poprzez tworzenie 
nowoczesnej infrastruktury, a do najważniejszych 
działań w tej dziedzinie należy:

- rozbudowa infrastruktury komunalnej, w tym: 
kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i burzowej oraz 
inwestycje związane z ochroną środowiska 

W 2013r. zakończono budowę kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo. 
Inwestycja obejmowała budowę: kolektora 
sanitarnego o długości 207,60 mb, rurociągu 
tłocznego o długości 728,50 mb oraz przepompowni 
ścieków. 

Kolejną inwestycją związaną z poprawą stanu 
środowiska naturalnego była budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Witkowo, w obrębie 
ul. Osiedlowej. W ramach zadania pobudowano 
rurociąg grawitacyjny i tłoczny o łącznej długości 
748,0 mb oraz przepompownię ścieków. 

W 2013 r. zakończono także budowę odcinka 

kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy 
Bolesława Chrobrego w Witkowie. W ramach 
wykonanych prac pobudowano kolektor sanitarny 
o łącznej długości 351,0 mb uzbrojony w studnie 
kanalizacyjne. Dodatkowo wykonano drogę z płyt 

2betonowych o łącznej powierzchni 186,0 m . 
Ponadto pobudowano odcinek kanalizacji 

sanitarnej w ul. Czerniejewskiej w Witkowie 
o długości 150,0 mb. 

Celem dalszego rozwoju infrastruktur y 
technicznej wykonano sieć wodociągową wraz 
z przyłączami o łącznej długości 1 575,0 mb 
w miejscowości Królewiec, Malenin i Wiekowo. 
Ponadto dokonano przełożenia fragmentu sieci 
wodociągowej w miejscowości Mąkownica. 

W Witkowie wykonano nowe odcinki sieci 
wodociągowej w obrębie ulic:  Północnej,  
Czerniejewskiej, Szkolnej i Cmentarnej o łącznej 
długości 525,0 mb. 

W 2013r. przeprowadzono rekultywację 
I kwatery składowiska odpadów w Chłądowie. Zakres 

robót obejmował ułożenie warstwy glebotwórczej 
o grubości 0,5 m, rozplanowanie ziemi na całej 
powierzchni kwatery oraz zagęszczenie warstwy 
glebotwórczej. 

W zakresie ochrony środowiska dokonano 
modernizacji kotłowni gazowej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Mielżynie. Zakres robót obejmował 
przystosowanie istniejącej kotłowni olejowej na 
potrzeby ogrzewania gazowego.

ul. Bolesława Chrobregoul. Osiedlowa ul. Skorzęcka

Kotłownia gazowa w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie



4Inwestycje - Informacja z realizacji inwestycji w 2013r.

Inwestycje 
Budowa, modernizacja i remonty dróg, ulic, chodników, parkingów, 
placów zabaw i oświetlenia

Do najważniejszych działań podjętych w tym 
zakresie należy zaliczyć budowę, przy współudziale 
Powiatu Gnieźnieńskiego, kanalizacji deszczowej oraz 
ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2164P 
na odcinku od ul. Skorzęckiej w miejscowości Witkowo 
do miejscowości Chłądowo. Inwestycja obejmowała 
budowę kanalizacji deszczowej o długości 889,0 mb 
wraz z wykonaniem studni rewizyjnych, studzienek 
ściekowych i przykanalików oraz ścieżki rowerowej 
o długości 1000,0 mb. 

Wykonana inwestycja przyczyni się do wzrostu 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, 

szczególnie w okresie letnim.    
D l a  z a p e w n i e n i a  l e p s z yc h  wa r u n kó w  

transportowych, a szczególnie polepszenia dojazdu do 
wielu posesji  na terenie gminy, w 2013r. 
przebudowano chodniki o łącznej długości 1 272,0 mb 

2i powierzchni 2 294,0 m , w obrębie ulic: Parkowa, 
Topolowa, Oświatowa, Szkolna, Krótka, Jana 
Pawła II oraz na terenie Stadionu Miejskiego 
i w miejscowościach: Jaworowo, Mielżyn, Królewiec, 
Chłądowo oraz na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
w Skorzęcinie.

ul. Oświatowa

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

ul. Parkowa ul. Jana Pawła II 

Mielżyn Chłądowo Królewiec

Ścieżka rowerowa Witkowo - Chłądowo
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W ramach zadań inwestycyjnych wykonano nowe 
nakładki bitumiczne o długości 4 650,0 mb i powierzchni 

215 584,0 m . Zadanie obejmowało wykonanie prac na 
drogach gminnych w miejscowościach: Ostrowite 
Prymasowskie, Kołaczowo, Kamionka, Odrowąż i Gaj.

Kolejną inwestycją w zakresie infrastruktury drogowej 
było urządzenie parkingu w miejscowości Skorzęcin. 
Zakres prac obejmował ułożenie płyt drogowych 

2żelbetowych w ilości ca 2 300,0 m  na podsypce piaskowej 

wraz z utwardzeniem miejsc postojowych kruszywem 
kamiennym. Łączna powierzchnia utwardzenia wyniosła 

2ca 13 500,0 m .
W 2013r. wykonano w obrębie ul. Żwirki i Wigury 

2w Witkowie parking o powierzchni 230,0 m , na 19 miejsc 
postojowych.

W ramach doposażania istniejących placów zabaw 
zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe 
(zjeżdżalnia i kiwak) na plac  zabaw w Chłądowie. 

Ponadto celem poprawy estetyki miejscowości 
zakupiono nowe wiaty przystankowe, które posadowiono 
w  Witkowie i  Wiekowie.  

Celem podniesienia poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy zmodernizowano oświetlenie 
uliczne w miejscowości Gaj. W ramach zadania wykonano 
nową linię oświetleniową i zamontowano lampy 
oświetlenia ulicznego. 

Chłądowoul. Żwirki i Wigury Wiekowo

Ostrowite Prymasowskie Kołaczkowo - Wierzchowiska

Kamionka Odrowąż

Gaj Skorzęcin
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Inwestycją o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
publicznego była rozbudowa budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Witkowie.

Inwestycja obejmowała rozbudowę istniejącego 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, zlokalizowanego 
przy ul. Nowej w Witkowie. Nowa część budynku to 
kolejny garaż na strażacki sprzęt specjalistyczny. 

Również w 2013r.  wybudowano budynek 
gospodarczo-garażowy na potrzeby Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gorzykowie. 

Z myślą o poprawie warunków bezpieczeństwa 
uczniów i estetyki otoczenia szkoły w 2013 r. wykonano 
ogrodzenie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Mielżynie o długości 271mb. 

W ramach prowadzonych prac w 2013r. dokonano 
modernizacji domków letniskowych na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Zadanie obejmowało 
wykonanie robót modernizacyjnych zewnętrznych 

i wewnątrz w 5 segmentach domków letniskowych. 
Ponadto zmodernizowano system wjazdowy do 

Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Zamontowano 
2 szlabany wyjazdowe przed główną bramą wyjazdową 
z Ośrodka, 2 terminale wyjazdowe ze skanerem kodów 
kreskowych, wyświetlaczem LCD i detektorem pętli 
indukcyjnej, 2 czytniki zewnętrzne kart zbliżeniowych 
typu UNIQUE oraz automat rozliczeniowy przyjmujący 
monety i banknoty. W ramach zadania na potrzeby 
systemu wykonano również nowe okablowanie. 

W 2013 r. zakupiono nowy sprzęt do siłowni w hali 
sportowej przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie. 

W zakresie zagospodarowania terenów zielonych 
dokonano rewitalizacji parku przy ul. Słowackiego 
w Witkowie. W ramach zadania wykonano wymianę 
nawierzchni uszkodzonych ciągów komunikacyjnych 
wraz z wykonaniem nowych ścieżek, zagospodarowano 
powierzchnię pod materiał roślinny, wykonano 

nasadzenia, założono trawniki oraz dokonano montażu 
elementów małej architektury. 

W ramach zadań bieżących w 2013 r. wykonano liczne 
remonty, wśród których najważniejsze to: 
�remont pomieszczeń świet l ic y  w Szkole  

Podstawowej w Witkowie (bud A), 
�remont sali przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim 

przy ul. Jasnej, 
�remont wejścia do Przedszkola Miejskiego 

przy ul. Powstańców Wielkopolskich,
�wymiana bramy garażowej wraz ze wzmocnieniem 

nadproża w budynku strażnicy OSP przy ul. Nowej 
wWitkowie,

�adaptacja pomieszczeń w lokalu komunalnym przy 
ul. Park Kościuszki 17 z przeznaczeniem na archiwum 
urzędu.

Modernizacja domków letniskowych 

Remont pomieszczeń świetlicy 
w Szkole Podstawowej w Witkowie

Remont sali przedszkolnej
w Przedszkolu  Miejskim przy ul. Jasnej

Nowy sprzęt w siłowni w hali sportowej 
przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie

Inwestycje 
Budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty budynków gminnych - infrastruktury 
oświatowej, turystycznej, sportowej i rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów zielonych 

Zmodernizowany system wjazdowy
do OW w Skorzęcinie

Wybudowany  garaż OSP w Gorzykowie

Rewitalizacja parku  przy 
ul. Słowackiego w Witkowie

Nowe okablowanie na potrzeby systemu 
wjazdowego w OW w Skorzęcinie

Rozbudowany budynek OSP w Witkowie
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Inwestycje 
Budowa budynku Centrum Kultury planowanego do realizacji na lata 2014-2015

W ramach zadania związanego z powstaniem 
Centrum Kultury, którego budowa będzie realizowana 
w latach 2014-2015, w minionym roku opracowano 
dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na 
budowę. Ponadto wykonano przebudowę linii kablowych 
nN 0,4kV i SN 15kV oraz stacji transformatorowej, 
kolidujących z projektowanym obiektem.

Całość inwestycji obejmuje budowę budynku 
Centrum Kultury z salą widowiskową na ca 500 osób, 
zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II.

Budynek będzie składał się z dwóch części. Jedna to 
t r z y ko n d y g n a c y j n y  b u d y n e k  z  c z ę ś c i o w y m  
podpiwniczeniem, wykonany w technologii tradycyjnej. 
Druga część stanowić będzie jednokondygnacyjną salę 
widowiskową, wykonaną jako hala ze słupami 
żelbetowymi i ścianami murowanymi, dachem płaskim z 
blachy trapezowej opartej na wiązarach z drewna 
klejonego. 

Powierzchnia zabudowy planowanego obiektu 
2 2wynosi 1 181,33 m , powierzchnia użytkowa 1 857,36 m , 

3a kubatura 9 683,9 m . 

Centrum Kultury w Witkowie

Na par terze budynku zlokal izowane będą:  
pomieszczenia strefy wejściowej, sala widowiskowa, 
pomieszczenia magazynowe, gospodarcze, socjalne, 
sanitarno-higieniczne, kuchenne i biurowe.

Na piętrze rozmieszczono pomieszczenia o funkcjach: 
sal zajęć, higieniczno-sanitarnych, magazynowych 
i socjalnych. 

Kondygnacja piwnicy zawierać będzie pomieszczenia: 
komunikacji, gospodarcze, higieniczno-sanitarne, 
magazynowe, techniczne, kuchenne, salę prób i studio 
nagrań. 

Powstanie tak nowoczesnego obiektu w Gminie 
Witkowo, pozwoli w przyszłości na rozwinięcie 
i zintensyfikowanie dotychczas realizowanych form 
działalności w zakresie kultury, działań artystycznych 
i edukacyjnych. Umożliwi rozwój programu kulturalnego 
i stworzy korzystne warunki do współpracy środowisk 
k u l t u r a l n o - a r t y s t y c z n y c h  n a  p ł a s z c z y ź n i e  
ponadregionalnej. 

Przebudowana stacja transformatorowa

Rzut piwnicy - Centrum Kultury w Witkowie

Rzut piętra - Centrum Kultury w WitkowieRzut parteru - Centrum Kultury w Witkowie



Inwestycje
Planowane wydatki na inwestycje w 2014r.

Inwestycje - Informacja z realizacji inwestycji w 2013r.

(kwoty w zł)


