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Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego 2015
15 lutego 2016 roku w Centrum Kultury im.Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie
odbyło się uroczyste, już osiemnaste w historii Gminy i Miasta „Podsumowanie
Gminnego Roku Sportowego 2015”. Rok ten obfitował w wiele sukcesów
naszych sportowców na arenach gminy, powiatu, wielkopolski, a nawet kraju.

W uroczystości wzięli udział: Poseł na
Sejm RP Zbigniew Dolata, Starosta
Gnieźnieński Beata Tarczyńska, radni Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego - Krystyna Żok,
Andrzej Kwapich i Telesfor Gościniak,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie Piotr Jóźwik, radni Rady Miejskiej, dyrektorzy
placówek oświatowych, prezesi klubów
sportowych i organizacji pozarządowych
z terenu Gminy i Miasta oraz gość honorowy Henryk ROZMIAREK - reprezentant Polski
w piłce ręcznej, bramkarz, brązowy medalista
olimpijski z Montrealu.

Podsumowanie poprowadzili Anna Gleń
i Paweł Piniarski.
Tegoroczną uroczystość uświetniły
występy artystyczne i taneczne sekcji
działających przy Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w Witkowie.
Następnie wyróżniono pamiątkowymi
pucharami 140 sportowców, którzy osiągnęli
dobre i bardzo dobre wyniki sportowe
reprezentując jednocześnie Gminę Witkowo
na różnych zawodach sportowych w roku

2015. Wymienieni zawodnicy reprezentują
różne Kluby i dyscypliny sportowe: UKS
„ISKRA” , UKS „OLIMP”, UKS „SOKOŁY”, UKS
„ORŁY”, UKS „BŁYSK”, GKS „VITCOVIA”, Klub
Sportowy „MMA Witkowo” UKS
„ORGANIZATOR” - sekcja modelarstwa
„SOKÓŁ”, sekcja koszykówki dziewcząt OKSiR
Witkowo, Klub Turystyczny PTTK w Witkowie,
sekcja strzelecka Ligi Obrony Kraju działająca
przy Kurkowym Bractwie Strzeleckim
w Witkowie. W czasie trwania uroczystości
dyrektorzy placówek oświatowych z terenu
Gminy i Miasta otrzymały talony na zakup

sprzętu sportowego.
Wyróżniono również zawodników
biorących udział w XIII edycji Witkowskiej Ligi
Halowej w Piłce Nożnej. Pracujący w tych
klubach trenerzy i instruktorzy otrzymali
również pamiątkowe podziękowania za
szerzenie sportu, kultury fizycznej wśród
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
Zaproszony gość po uhonorowaniu go
przez pełniącego funkcję Burmistrza Gminy
i Miasta Łukasza Grabowskiego pamiątkowym
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grawertonem, podziękował za zaproszenie
i podzielił się swoimi osiągnięciami
sportowymi. Uczulił młodych sportowców, by
nie zniechęcali się małymi sukcesami, bo
droga do tych dużych sukcesów jest bardzo
trudna i wymaga wiele wyrzeczeń podczas
treningów.
Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Andrzej Kwapich podziękował za zaproszenie
na podsumowanie gminnego roku
sportowego. W swoim wystąpieniu stwierdził,
że uprawiając sport wyczynowy należy dużo
potu wylać na treningu, aby osiągać takie
wyniki sportowe jak gość honorowy.
Stwierdził, że władze samorządowe Gminy
i Miasta robią bardzo dużo, by kultura
fizyczna wśród dzieci i młodzieży, czy osób

działania sportowców Gminy Witkowo
przynoszą naszemu regionowi wymierne
efekty na wielu płaszczyznach. Życzyła dużo
sił, wytrwałości oraz satysfakcji z uprawiania
kultury fizycznej, która przenosi się także na
płaszczyznę życia osobistego.
Pełniący funkcję Burmistrza Gminy
i Miasta - Łukasz Grabowski podsumował rok
sportowy 2015, podziękował zaproszonym
gościom za przybycie, a wyróżnionym
sportowcom i działaczom kultury fizycznej
złożył gratulacje za osiągnięte wyniki
sportowe. Stwierdził, że gmina przeznacza
w swoim budżecie znaczne kwoty na rozwój
sportu i kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych. W 2015 roku
było to ponad 400 tys. zł.

dorosłych rozwijała się coraz lepiej. Gmina nie
żałuje środków na sport, co widać po efektach,
ponieważ zawodnicy zwyciężają na różnych
imprezach sportowych organizowanych
w powiecie i nie tylko.
Pani Krystyna Żok Radna Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego również podziękowała za
zaproszenie i w imieniu Posła na Sejm RP
Pawła Arndta wręczyła pełniącemu funkcję
Burmistrzowi Gminy i Miasta list gratulacyjny.
Stwierdziła, że aktywność oraz wszelkie

Burmistrz podziękował również
nauczycielom i młodzieży za przygotowanie
techniczne oraz oprawę muzyczną
uroczystości, podziękował wszystkim za
przybycie i zaprosił na słodki poczęstunek.

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

(S.A.)

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
schroniska);


uchwałę Nr XIII/110/2016 o dokonaniu


uchwałę Nr XIII/104/2015 o opłacie

W dniu 26 stycznia 2016r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
W dniu 26 stycznia 2016r.odbyła się
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, zwołana
na wniosek p.Łukasza Grabowskiego,
pełniącego funkcję Burmistrza Gminy i Miasta.
Pan Grabowski przedłożył Radzie do
uchwalenia następujące projekty uchwał:
o rekrutacji do publicznych szkół i gimnazjów,
o zmianie opisu granic okręgów wyborczych,
o zmianie opisu granic obwodów wyborczych.
Powyższe uchwały zostały przez Radę
Miejską podjęte jednogłośnie.
W końcowej części sesji, dziękując
Radnym za zgodne podjęcie uchwał, p.Łukasz
Grabowski wyraził nadzieję na dobrą
współpracę.
Pan Marian Gadziński podziękował
Radnym oraz kierownictwu Urzędu za
wieloletnią współpracę.
W dniu 19 lutego 2016r. odbyła się
kolejna, XIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie.
Rada wysłuchała informacji o działalności

p.Łukasza Grabowskiego, pełniącego funkcję
Burmistrza oraz informacji p.Wiesławy
Gąsiorowskiej - Dyrektora Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy o działalności tej
instytucji. Korzystając z obecności na sesji,
p.Marian Gadziński, długoletni Zastępca
Burmistrza Gminy i Miasta, podziękował
Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów
Osiedli za wieloletnią współpracę.
Po czym Rada Miejska podjęła
następujące uchwały:

uchwałę Nr XIII/102/2016 w sprawie taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
(3,08zł/m3 brutto) i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (5,96zł/m 3
brutto);

uchwałę Nr XIII/103/2016
o współdziałaniu z Gnieznem w celu
zapewniania opieki bezdomnym psom
z terenu gminy Witkowo (ustalenie kwoty
1.560,-zł za każdego psa dostarczonego do

miejscowej (1,-zł za dobę);

uchwałę Nr XIII/105/2016 o zmianie
Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Witkowie (w związku ze zmianą siedziby
Ośrodka);

uchwałę Nr XIII/106/2016 dotyczącą
rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych
w 2016 roku;

uchwałę Nr XIII/107/2016 dotyczącą
zgłoszenia Sołectw Gorzykowo, Małachowo
Złych Miejsc i Skorzęcin, do Programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”;

uchwałę Nr XIII/108/2016 o zatwierdzeniu
Planu Odnowy Miejscowości Małachowo
Złych Miejsc na lata 2016-2023;

uchwałę Nr XIII/109/2016 o zatwierdzeniu
Planu Odnowy Miejscowości Folwark na lata
2016-2023;

zmian w składach osobowych Komisji
Rady (w związku z wygaśnięciem mandatu
Radnego p.Łukasza Grabowskiego
i w związku z wnioskiem Radnego p. Pawła
Szymańskiego o przeniesienie z Komisji
Finansów, do Komisji Oświaty);

uchwałę Nr XIII/111/2016 o zmianach
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na
2016 rok;

uchwałę Nr XIII/112/2016 o zmianach
w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.
W końcowej części sesji, Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Przewodniczący Komisji Finansów
i Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty,
złożyli Radzie sprawozdania z działalności
Komisji w 2015 roku.
Kolejna sesja planowana jest wstępnie na
dzień 17 marca 2016r.
(B.R.M.)

W dniu 19 lutego 2016r. odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Zawody Modeli Halowych
Tradycyjnie już na zakończenie ferii zimowych zorganizowaliśmy Otwarte Mistrzostwa Witkowa Modeli Halowych.
Zawody odbyły się w dniu 30.01.2016. w sali gimnastycznej Gimnazjum im. Adama Borysa.

Udział wzięły zaprzyjaźnione
modelarnie: GOK „Orlik” Babiak, WKSM
„IKAR” Września, GKM „Sokół” Witkowo.
W sumie stertowało 28 zawodników.
Zawody odbyły się w dwóch

konkurencjach - „RZUTKI” oraz „STYRO”.
Regulamin przewidywał, że w każdej
konkurencji odbędą się trzy kolejki rzutów,
a następnie najsłabszy wynik zostanie
odrzucony a z dwóch pozostałych wyliczona

zostanie średnia, której wartość była podstawą
ustalenia miejsca w klasyfikacji końcowej.
W konkurencji „RZUTEK” - miejsce
pierwsze Kacper Kaczorowski - „Orlik”
Babiak; drugie Sara Surtel - „IKAR” Września;

str. 3

trzecie Marcin Długokęcki - „Sokół” Witkowo.
W konkurencji „STYRO” - podium
zdominowali zawodnicy z „Orlik” Babiak zajmując trzy pierwsze miejsca.
Dużym zaskoczeniem było drugie miejsce
Sary Surtel, bardzo młodej zawodniczki
z Kołaczkowa (startującej w barwach „IKAR”
Września), która z dużym spokojem ograła
starszych i bardziej doświadczonych
zawodników. Brawo Saro!
Drużynowo - klasyfikacja przedstawiała
się następująco: I miejsce - GOK „Orlik:
Babiak; II miejsce - WKSM „IKAR” Września;
III miejsce - GKM „Sokół” Witkowo
Zawody odbyły się w miłej atmosferze,
a na zakończenie, pełniący funkcję
Burmistrza, Pan Łukasz Grabowski, który
zaszczycił nas swoją obecnością, wręczył
puchary i nagrody.
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(J.H. fot. R.G.)

Współpraca z samorządem powiatowym Narada z Sołtysami i Przewodniczącymi
w Gnieźnie - wspólne inwestycje drogowe Zarządów Osiedli
W dniu 3 lutego 2016r. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się
spotkanie Starosty Gnieźnieńskiego Pani Beaty Tarczyńskiej z pełniącym funkcję
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Panem Łukaszem Grabowskim. W trakcie
spotkania omówiono zadania, jakie Powiat Gnieźnieński będzie realizował w
bieżącym roku na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy
Witkowo.

Szczegółowy plan działań przedstawił
Dyrektor PZD Pan Jerzy Szczepański.
Z planowanych przez powiat inwestycji
najważniejsza jest niewątpliwie sprawa
opracowania dokumentacji na przebudowę
drogi powiatowej nr 2165P na odcinku
Folwark - Witkowo. Przebudowa ma polegać
na:

poprawie bezpieczeństwa poprzez
przebudowanie skrzyżowania drogi 2165P
Folwark - Witkowo z drogą 2227P
Małachowo Złych Miejsc - Kołaczkowo na
skrzyżowanie typu rondo,

ułożeniu nakładki asfaltowej na całym
odcinku tj. od m. Folwark do m. Witkowo
(skr zyżowanie ul. Gnieźnieńskiej
z Dworcową),

budowa ciągu pieszo - rowerowego na
odcinku od skrzyżowania drogi 2227P
z drogą 2165P do skrzyżowania
ul. Gnieźnieńskiej z ul. Dworcową,

modernizacja odwodnienia drogowego.
W 2016r. planuje się uzgodnienie
dokumentacji oraz złożenie wniosku
o dofinansowanie inwestycji, natomiast
realizację przewiduje się na lata następne.
W ramach bieżącego utrzymania dróg
planuje się:

częściową wycinkę krzewów na wszystkich
drogach powiatowych, a w szczególności na
drodze nr 2261P na odcinku Wiekowo Skorzęcin,

remonty cząstkowe,

ustawienie barier na niektór ych
przepustach drogowych,

ścinkę poboczy na wybranych

odcinkach dróg,

poszerzenie przepustu w m. Ostrowite

Prymasowskie,

W dniu 2 lutego 2016r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się
narada z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli zwołana przez
p. Łukasza Grabowskiego, pełniącego funkcję Burmistrza Gminy i Miasta.

Po otwarciu narady i powitaniu gości przez
p. Łukasza Grabowskiego, Pan Krzysztof
Kosiński - Z-ca Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Gnieźnie przedstawił bieżące
sprawy dotyczące obrotu zwierzętami na
terenie Gminy oraz bieżące działanie
Powiatowej Inspektoratu Weterynarii
w Gnieźnie.

Pan Piotr Janowicz - pracownik Urzędu
Gminy i Miasta w Witkowie zapoznał
zebranych z informacjami nt.: realizacji
programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest oraz o wykorzystaniu
dofinansowań na przydomowe oczyszczalnie
ścieków.
Następnie Pan Łukasz Grabowski omówił

Pracownik Biura Powiatowej Izby Rolniczej
w Gnieźnie Pani Wioletta Melcer przedstawiła
informację na temat bieżącej działalności Izby
Rolniczej.
Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Witkowie Pan Tomasz Nowak
przedstawił informację o funkcjonowaniu
systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Witkowo.

budżet gminy i miasta na 2016 rok, ze
szczególnym uwzględnieniem planowanych
zadań inwestycyjnych.
W końcowej części narady zgłoszono
wnioski dotyczące bieżącego funkcjonowania
Sołectw. Wnioski dotyczyły przycięcia drzew
oraz naprawy dróg asfaltowych po okresie
zimowym.


oznakowanie grubowarstwowe na przejściu

dla pieszych na ul. Czerniejewskiej w okolicy
skate-parku,

urządzenie przejścia dla pieszych w m.
Strzyżewo Witkowskim wraz z kawałkiem
chodnika.
Dyrektor Szczepański poinformował, że
jeśli w drugiej połowie roku powiat będzie
dysponował wolnymi środkami w budżecie
możliwe będzie wykonanie nakładki
asfaltowej na jednej z dróg powiatowych.
Podczas spotkania omawiano również
sprawy poprawy bezpieczeństwa na drodze
powiatowej 2227P w m. Małachowo
Złych Miejsc w tym m.in.: zgłaszany już
od kilku lat przez Pana Łukasza
Grabowskiego problem bezpiecznego dojścia
mieszkańców miejscowości do świetlicy
wiejskiej. Pan Łukasz Grabowski
podkreślił, że „codziennie drogą tą poruszają
się dzieci, które muszą dojść na
przystanek autobusowy, z którego
dojeżdżają do szkoły i przedszkola”. Pani
Starosta stwierdziła, że „profilaktyka
bezpieczeństwa powinna być priorytetem dla
wszystkich instytucji odpowiedzialnych za
organizację ruchu na drogach”. Ze swojej
strony zadeklarowała, że jeżeli Gmina
Witkowo będzie partycypować w kosztach
realizacji inwestycji powiat przeznaczy dotację
na realizację zadania.
(na)
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Osoba pełniąca Funkcję Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774)
informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 12 lutego 2016r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONEJ W OŚRODKU
WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

(B.R.M.)

Padły inauguracyjne strzały
Już po raz trzeci, ruszyła Witkowska Liga Strzelecka. Inauguracyjne strzały
oddali włodarze naszego miasta, pełniący obowiązki Burmistrza, Łukasz
Grabowski oraz Piotr Jóźwik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie.
Organizatorem ligi jest Burmistrz GiM w Witkowie, Kurkowe Bractwo
Strzeleckie w Witkowie i Sekcja Strzelecka LOK w Witkowie.

- Spotykamy się po raz trzeci na tej
strzelnicy. Rok temu w lidze uczestniczyło
51 zawodników. Myślę, że w tym roku
frekwencja nie będzie gorsza - powiedział
podczas otwarcia ligi, Bogusław Mołodecki,

organizator zawodów. Po uroczystym wstępie,
bracia kurkowi poprosili pełniącego obowiązki
Burmistrza, Łukasza Grabowskiego o oddanie
symbolicznego, pierwszego strzału. Asystował
mu przy tym, Piotr Jóźwik, Przewodniczący

Rady Miejskiej w Witkowie.
W tym roku, podobnie jak w poprzednich
latach, będzie miało miejsce 6 rund
strzeleckich. Zawody odbędą się
w kategoriach: seniorzy, juniorzy. Pierwsza
runda za nami. W najbardziej obleganej
kategorii - seniorów, prowadzi Witold
Wiśniewski (146 pkt.). Drugi jest Marcin
Muszyński (143 pkt.). Trzeci, Aleksander
Mitkowski (133 pkt.). Najlepszą kobietą jest
na razie, Maria Matczak, która błysnęła formą

i zdobyła aż 163 punkty. Wśród dziewcząt,
prym wiedzie Julia Muszyńska, która zdobyła
132 punkty. Osoby, które nie zdążyły zaliczyć
strzałów w I rundzie, będą to mogły zrobić
w innym terminie, uzgodnionym
z organizatorami ligi. Nad sprawnym
przebiegiem zawodów czuwają sędziowie,
Bogusław Mołodecki i Roman Bąk. Kolejna
runda, 29 lutego.
(na)

cel spotkania, zachęcając do aktywnego
udziału w debacie. Zaprosił, by uczestnicy
dzielili się wszelkimi swoimi spostrzeżeniami
i oczekiwaniami. Szef policjantów w Witkowie
zapoznał zebranych z kwestiami związane
z poziomem zagrożenia w poszczególnych
kategoriach, natomiast Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Gnieźnie mł. insp.
Przemysław Kozanecki wyjaśnił cele i idee
tworzenia map zagrożeń.
Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w całym
kraju tworzone są z uwagi na to, że większość
społeczeństwa nie ma bezpośredniego
dostępu do bieżących danych statystycznych

dot. pr zestępczości czy zagrożeń
występujących na zamieszkiwanym przez nich
terenie. Wiedza na ten temat opiera się w
większości na własnych odczuciach, opiniach
znajomych oraz opiniach kreowanych przez
środki masowego przekazu i niestety często
jest mylna. Dlatego niezwykle ważnym jest
stworzenie mapy zagrożeń bezpieczeństwa, w
których społeczności lokalne będą mogły
zidentyfikować skalę i rodzaj realnych
zagrożeń.
(na)

Debatowali w Witkowie
W Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyły się
konsultacje społeczne dotyczące tworzonej mapy zagrożeń. Organizatorem
spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Artur Sobolewski
i Komendant Komisariatu Policji w Witkowie asp. sztab. Mariusz Masłowski.

W spotkaniu uczestniczyli: p.f. Burmistrza
Gminy i Miasta w Witkowie Pan Łukasz
Grabowski, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Witkowie Pan Piotr Jóźwik, Dyrektor
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Witkowie Pan
Stanisław Rajkowski, dyrektorzy szkół, radni
Rady Miejskiej w Witkowie, sołtysi oraz
przewodniczący zarządów osiedli.
Głównym celem spotkania było

zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań
mieszkańców gminy w zakresie
bezpieczeństwa. Debata pozwoliła również na
wymianę informacji między policją,
a mieszkańcami na temat istniejących
zagrożeń.
Uczestników debaty powitał Komendant
Komisariatu Policji w Witkowie asp. sztab.
Mariusz Masłowski, który na wstępie wskazał
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Sportowa Strzelnica w Witkowie
funkcjonuje już trzy lata

Umowy z Klubami podpisane

Minęło już trzy lata jak Sportowa Strzelnica Pneumatyczna prowadzona
przez OKSiR przy współpracy z instruktorami strzelectwa sportowego Romanem
Bąkiem i Bogusławem Mołodeckim członkami Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
zał. 1742r. znajdująca się w Hali Widowiskowo - Sportowej rozpoczęła swoją
działalność i przyjęła pierwszych sympatyków strzelectwa sportowego.
Pierwszy strzał rozpoczynający działalność strzelnicy oddał Burmistrz
śp. Krzysztof Szkudlarek.

Strzelnica posiada cztery stanowiska
wyposażone w nowoczesne urządzenia typu
TT-105-SG Firmy „tebbex” Tadeusz
Bartkowiak z Zielonej Góry. Urządzenia te
wykorzystywane są do nauki strzelania
z karabinka i pistoletu pneumatycznego,
szkolenia obronnego oraz przeprowadzania
zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej.
Sterowanie transporterem tarcz odbywa się
przy pomocy pilota, a zastosowany górny
układ szynowy umożliwia wykorzystanie
strzelnicy jako sali wykładowej do
prowadzenia zajęć np. z teorii strzału.
Strzelnica spełnia wszystkie wymogi Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego. Jest jedyną
strzelnicą działającą w powiecie
gnieźnieńskim i cieszy się ogromnym
powodzeniem nie tylko wśród młodzieży oraz

dorosłych mieszkańców Witkowa i powiatu
gnieźnieńskiego, ale także wśród
sympatyków strzelectwa z ościennych
powiatów tj. wrzesińskiego i słupeckiego.
Przez trzy lata swojej działalności w czasie
treningów strzeleckich oraz różnego rodzaju
zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej
na podstawie prowadzonej ewidencji na
strzelnicy strzelało 3 500 osób, które
wystrzeliły ponad 150 tyś. sztuk śrutu, co
w przeliczeniu na kilogramy daje około

120 kg ołowiu. Zawodnicy biorący udział
w zawodach organizowanych przez Kurkowe
Bractwo, ZR LOK oraz OKSiR w Witkowie
reprezentowali 19 gmin i 11 powiatów
Wielkopolski. Dwukrotnie przeprowadzono
zawody dla młodzieży i samorządowców
z zaprzyjaźnionej gminy Geetbts z Belgii.
Sekcja strzelecka działająca przy
Kurkowym Bractwie Strzeleckim liczy
26 członków uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z Witkowa i powiatu gnieźnieńskiego.
Członkowie sekcji to aktualni indywidualni
i drużynowi mistrzowie i wicemistrzowie
powiatu gnieźnieńskiego w strzelectwie
sportowym oraz zdobywcy wielu pucharów
i medali na zawodach strzeleckich
organizowanych na terenie Wielkopolski.

Strzelnica jest otwarta w każdy
poniedziałek i czwartek w godzinach od 16.00
do 19.00 dla wszystkich chętnych
zainteresowanych szkoleniem strzeleckim.
Korzystanie ze strzelnicy, dzięki pomocy
Dyrektora OKSiR i członków Kurkowego
Bractwa Kurkowego i LOK w Witkowie jest
bezpłatne. Zapraszamy wszystkich
sympatyków strzelectwa sportowego do
udziału w treningach i zawodach
organizowanych w 2016r.
(B.M.)
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W dniu 8 lutego 2016 roku pełniący funkcję Burmistrza Gminy i Miasta - Łukasz
Grabowski podpisał w imieniu Gminy i Miasta Witkowo umowy na wsparcie
finansowe działalności Gminnego Klubu Sportowego „VITCOVIA” Witkowo oraz
Klubu Sportowego „MMA Witkowo” na rok 2016.

Z ramienia GKS „VITCOVIA” Witkowo,
który otrzymał dotację w wysokości
130.000,oo zł umowę podpisał Prezes Klubu Włodzimierz Walczak, a z ramienia KS „MMA
Witkowo”, który otrzymał dotację w wysokości
5.000,00 zł umowę podpisał Prezes Klubu Łukasz Bosacki.

Przyznane środki finansowe w/w Kluby
przeznaczone zostaną m.in. na: płace
zatrudnionych trenerów i instruktorów, zakup
sprzętu sportowego, transport, ubezpieczenia
zawodników, zabezpieczenia medycznego
i opłatę sędziowską.
(S.A.)

POWIEDZ „STOP” PIJANYM KIEROWCOM !
Gmina i Miasto WITKOWO w 2016 roku przystąpiła do Ogólnopolskiej 16.
Edycji „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” oraz do kampanii „ODPOWIEDZIALNY
KIEROWCA - 2016”, w których bierze udział ponad 2000 miast i gmin w Polsce.

Partnerami akcji są m.in.: Kampania
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” ,Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz Komendant Główny
Policji.
Głównymi celami kampanii w 2016 roku
jest wspieranie rozwoju dziecka poprzez
eliminowanie cech charakteru wynikających
z nadmiaru opieki lub braku opieki oraz
wpływanie na przyczynę negatywnych
zachowań poprzez uświadamianie rodzicom
zagrożeń.
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
pod hasłem „POD DOBRĄ OPIEKĄ” wspiera
również działalność wychowawczą szkół
i placówek oświatowych w zakresie
nowoczesnej edukacji prozdrowotnej
(alkohol, papierosy, dopalacze) poprzez
prowadzenie zajęć, spotkań i konkursów
profilaktycznych.
Tematyka 16. Kampanii zwraca także
szczególną uwagę na kształtowanie u dzieci

i młodzieży postaw sprzyjających ich
rozwojowi indywidualnemu i społecznemu,
takich jak: uczciwość, wiarygodność,
odpowiedzialność oraz poczucie własnej
wartości.
Otrzymane materiały jako walory
edukacyjne, graficzne i praktyczne służą
także edukacji młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjalnych oraz ich rodzicom w celu
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W w/w kampaniach biorą udział :
1. Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Mielżynie
3. Szkoła Podstawowa im.Lotnictwa
Polskiego w Witkowie
4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Gorzykowie
5. Komisariat Policji w Witkowie.
(S.A.)

Informujemy, że siedziba
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
mieści się w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
przy ul. Jana Pawła II 3
TELEFON KONTAKTOWY 61 477 92 77
Sprzedaż biletów odbywa się w Centrum Kultury
w godzinach od 7:30-15:30
Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka czynne jest
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20.00

„Ale Kosmos!”
„Ale Kosmos!” - pod takim hasłem w niedzielę 5-tego lutego bawili się
najmłodsi mieszkańcy Gminy Witkowo.

W niedzielę, w Centrum Kultury im.
Krzysztofa Szkudlarka gościło kilkadziesiąt
dzieci, które z dumą prezentowały przepiękne
karnawałowe stroje. Były wróżki, królewny,
rycerze, strażacy, piraci ... i wielu innych
bohaterów bajek.
Balik posiadł fabułę nawiązującą do
tematu głównego i był zamkniętą, od
początku do końca całością, w trakcie której
odbywały kosmiczne zabawy i konkurencje.
Profesor Planeta, Amidala i Abidżala pomagali
dzieciom w zdobyciu Kosmicznego Prawa

Jazdy, aby jak dorosną wyruszyć w kosmiczną
podróż.
Muzyka stanowiąca podstawę zabawy
karnawałowej, odtwarzana z nagrań
jak również śpiewana na żywo przez
profesjonalnych wokalistów, zangażowała
wszystkie dzieci a także rodziców i opiekunów.
Taniec, zabawa i wspaniałe konkursy
towarzyszyły dzieciom podczas całego baliku.
Zabawa dostarczyła najmłodszym wielu
przeżyć i miłych wrażeń. Następny bal
karnawałowy już za rok...
(na)
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Wielkopolska Odnowa Wsi w Gminie Witkowo!
W dniach 15-17 lutego 2016r. na terenie naszej gminy odbyły się 4 zebrania
wiejskie, których tematem było przystąpienie Sołectw: Skorzęcin, Małachowo
Złych Miejsc i Gorzykowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 20132020” oraz przyjęcie Planów Odnowy Miejscowości w Sołectwie Małachowo
Złych Miejsc i Folwark.

Zebranie w Sołectwie Skorzęcin

Zebranie w Sołectwie Folwark
W zebraniach uczestniczyli: Pan Łukasz
Grabowski - pełniący funkcję Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo, Radni Rady Miejskiej
w Witkowie w osobach Pani Moniki
Andrzejaszek, Pana Grzegorza Kaźmierczaka
oraz Pana Ireneusza Kwapicha, sołtysi
poszczególnych sołectw, mieszkańcy oraz
pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
i Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Podczas zebrań Pan Łukasz Grabowski
przedstawił mieszkańcom informację
dotyczącą Programu „Wielkopolska Odnowa
Wsi 2013-2020”.

Wsi 2013-2020”.
W trakcie zebrań mieszkańcy poruszali
także problemy związane z infrastrukturą
techniczną na terenie sołectw.
Pan Łukasz Grabowski - pełniący funkcję
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
poinformował zebranych, że wszystkie
wnioski zostaną wnikliwie przeanalizowane,
a ich realizacja nastąpi w miarę dostępnych
środków finansowych.
Od 2010r. w Programie uczestniczy
6 sołectw. Są to: Chłądowo, Ćwierdzin,
Folwark, Kamionka, Ruchocinek i Wiekowo.

Dofinansowanie stanowiło 80% wartości
inwestycji nie więcej jednak niż 40 000,00 zł.
Drugim projektem była zrealizowana
w 2015r. inwestycja pt.: „Rodzinny relaks pod
chmurką - modernizacja strefy rekreacyjnowypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku
„Koźlak” w sołectwie Kamionka”.
Zadanie dotyczyło modernizacji strefy

obejmował także nowe nasadzenia drzew
i krzewów. Celem poprawy bezpieczeństwa
szczególnie dzieci przebywających na terenie
placu zabaw od strony drogi wykonano nowe
ogrodzenie.
Całkowita wartość projektu to kwota
44 394,69 zł. Wartość dofinansowania
w ramach programu wyniosła 30 000,00 zł.

Zebranie w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc

Zebranie w Sołectwie Gorzykowo
Mieszkańcy po zapoznaniu się z ideą
Programu utworzyli Grupy Odnowy
Miejscowości oraz wybrali liderów swoich
grup. W Sołectwie Skorzęcin liderem Grupy
Odnowy Miejscowości została Pani Renata
Kozińska - Sołtys Sołectwa, w Małachowie
Złych Miejsc Pani Elżbieta Grabowska również
pełniąca funkcję Sołtysa, natomiast
w Gorzykowie liderem grupy została Pani
Monika Andrzejaszek - Radna Rady Miejskiej
w Witkowie.
Zebrani podczas dyskusji omówili
również zadania planowane do realizacji
w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa

Do tej pory w ramach Programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
i ogłaszanych przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego konkursów Gmina i Miasto
Witkowo zrealizowała dwa projekty.
I tak w 2011r. zrealizowano projekt
pt. „Świetlica i plac zabaw miejscem spotkań
i integracji mieszkańców sołectwa Wiekowo,
gm. Witkowo” Inwestycja obejmowała zakup
urządzeń zabawowych, zagospodarowanie
terenu wokół budynku świetlicy, poprzez
urządzenie terenów zielonych oraz
doposażenie świetlicy wiejskiej. Całkowita
wartość zadania wyniosła 65 140,98 zł.
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rekreacyjno-wypoczynkowej przy
zabytkowym wiatraku „Koźlak” w Kamionce.
Projekt został zrealizowany na terenie
gminnej działki, na której zlokalizowany jest
odrestaurowany zabytkowy młyn pochodzący
z XIX wieku.
W ramach inwestycji doposażono istniejący
miniplac zabaw dla dzieci i zakupiono 2 nowe
urządzenia zabawowe. Stworzono miejsce
wypoczynku, poprzez zakup i montaż altany
oraz elementów małej architektury. Projekt

Celem projektu było zachowanie
dziedzictwa kulturowego oraz poprawa
jakości usług świadczonych na rzecz
środowiska wiejskiego, szczególnie dzieci
i młodzieży, stworzenie możliwości spędzania
wolnego czasu przez mieszkańców oraz
rozwój infrastruktury rekreacyjnowypoczynkowej.
(B.R.M.)

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne

„PROMYK” w Witkowie
Uprzejmie prosimy ludzi dobrej woli, chcących wesprzeć
działalność organizacji Pożytku Publicznego o przekazanie 1%
podatku na cele statutowe Stowarzyszeniu RehabilitacyjnoKulturalnemu „PROMYK” w Witkowie KRS 000055368-Witkowo
Prezes Zarządu
Ludwik Rajzel

W Szkole Podstawowej
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie ...

Dzieci z klasy 2a, należące do Kółka
Flażoletowego prowadzonego przez p. Iwonę
Piórkowską wzięły udział w XX SPOTKANIU
FLAŻOLECISTÓW PRZY BETLEJEMSKIM
ŻŁÓBKU PT. „ŚLADAMI TRZECH KRÓLI”. Zjazd
flażolecistów odbył się w Poznańskiej Bazylice
Archikatedralnej. W spotkaniu wzięło udział
65 zespołów gromadzących około 1600
młodych muzyków z całej Polski. Mali
muzykanci po brzegi wypełnili poznańską
świątynię, zajmując miejsca w ławkach,
w bocznych kaplicach, na posadzce
prezbiterium, a nawet wokół ołtarza.
Dzieciom towarzyszyli nauczyciele, katecheci,
rodzice i dziadkowie. Po raz drugi z małymi
muzykantami na dudach z Galicji Hiszpańskiej
grał Krzysztof Brych. Flażolecistom

2a swoją przygodę z flażoletami zaczęły
niedawno, dlatego musiały poświęcić wiele
czasu, by nauczyć się grać tak wielu utworów.
Następne wydarzenie, w którym muzycy
z Witkowa planują uczestniczyć to spotkanie
flażolecistów, które odbędzie się w Poznaniu
2 kwietnia dla uczczenia 1050 rocznicy Chrztu
Polski.
Karnawał to czas zabawy i również taka
odbyła się w naszej szkole. Tego dnia dzieciom
towarzyszyło wiele emocji i wrażeń. Hala
sportowo - widowiskowa wyglądała inaczej niż
na co dzień. Udekorowana, kolorowa
zachęcała do zabawy - najpierw młodszych dzieci klas I-III, a później starszych uczniów
klas IV-VI. Na twarzach uczestników zabawy
widać było zadowolenie i zmęczenie tańcami.

Bal Gimnazjalny
Uczniowie klas III w wyjątkowy sposób uczcili początek ferii zimowych.
W piątkowe popołudnie wzięli udział w Balu Gimnazjalnym, który przygotowali
ich rodzice i wychowawcy.

akompaniował Jacek Pupka, organista
katedralny. Każdy uczestnik spotkania
otrzymał śpiewnik z polskimi kolędami,
tabulaturą, funkcjami gitarowymi oraz
z kalendarzem ruchu flażoletowego. Podczas
nabożeństwa dzieci zagrały 10 kolęd
i wysłuchały słów Biskupa Grzegorza
Balcerka. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć
w przepięknym, duchowym wydarzeniu.
Mogli również sprawdzić swoje umiejętności
i pochwalić się talentem przed tłumem
widzów. Na uwagę zasługuje fakt, iż dzieci z

Nasza szkoła przyłączyła się do Akcji
„Opatrunek na Ratunek”, której
organizatorem jest Fundacja Pomocy
Humanitarnej Redemptoris Missio
w Poznaniu. Zbieraliśmy materiały
opatrunkowe dla misyjnych szpitali w Afyce.
Uczniowie chętnie zaangażowali się w akcję,
niosąc pomoc chorym. Obecnie zostali
zaproszeni do udziału w kolejnej „Zaczarowany ołówek”. Szczegóły na
w w w. s p 3 w i t k o w o . s z k o l n a s t r o n a . p l ,
zapraszamy. (sp)

Nie ma lepszego sposobu na podkreślenie
uroczystego charakteru imprezy jak
odtańczenie "Poloneza". Właśnie ten taniec
narodowy rozpoczął imprezę, która odbyła się
w Budynku Oświatowym. Eleganckie
uczennice i odświętnie ubrani uczniowie mogli
poczuć smak balu studniówkowego, który
czeka ich za kilka lat. Zabawy, konkursów
i śmiechu było, co niemiara.
W imprezie czynny udział wzięli także
wychowawcy klas. Kroku tanecznego dzielnie
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dotrzymywała swoim podopiecznym również
wicedyrektor szkoły - Pani Arleta Bekas. Dla
podtrzymania sił, imprezowicze mieli okazały
tort i kanapki, które własnoręcznie
przygotowali rodzice.
Ten wspaniały bal na pewno wszyscy
zapamiętają na długo. Teraz jednak
trzecioklasiści będą musieli wziąć się do nauki,
bo wielkimi krokami zbliża się kolejny, ważny
etap w ich życiu - egzamin gimnazjalny.
(na)
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Podsumowanie „VI Sztukaferii”
W piątek 29 stycznia Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zakończył
realizację projektu „VI Sztukaferii” adresowanego dla dzieci i młodzieży
w okresie ferii.

W czasie dwóch tygodni zimowego
wypoczynku Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka odwiedziło ponad 600 osób.
Na młodych feriowiczów czekało mnóstwo
atrakcji, od zajęć plastycznych, tanecznych,
projekcji bajek, po gry, zabawy i spotkanie
edukacyjne. W propozycjach projektu
„VI Sztukaferii ” nie mogło zabraknąć
cieszącego się popularnością, wyjazdu na
Kręgielnie „NEST” do Gniezna. OKSiR wspólnie
z ZSP z Mielżyna zorganizował wycieczkę do
Rogalina. Grupa najmłodszych mieszkańców
gminy wyjechała na lekcję edukacyjną do
Leśnictwa Skorzęcin pn. „Tropem Leśnych
Zwierząt” oraz Rogalowego Muzeum
Poznania.

W ciągu dwóch tygodni ferii
zaprezentowane zostały przedstawienia
teatralne dla dzieci i rodziców wykonane
przez grupę aktorów ze Studia Małych Form
Teatralnych -Art-Re z Krakowa, pt. „Zima
u Kubusia Puszatka” oraz „Jaś i Małgosia”.
Dzieci i młodzież brała udział
w warsztatach: muzycznych, plastycznych
i tanecznych - tańca współczesnego oraz
zumby. Przez cały okres ferii zimowych
można było uczestniczyć w projekcji bajek
oraz filmów animowanych i „Planszoladzie”.
Ponadto, zrealizowany został projekt
Akademii Nauki - pokaz doświadczeń
naukowych dla najmłodszych pt. „W Pracowni
fizyka - Dzieciaki eksperymenciaki”, czyli

Wycieczka do Biskupina
17 uczniów ZS-P w Mielżynie wzięło udział w wycieczce do Biskupina,
w ramach projektu ERASMUS + „Culture and History without Borders - Success
in Diversity, Diversity in Success”. Uczestniczyli oni w warsztatach tkactwa.

Podczas zajęć uczniowie naszej szkoły
zobaczyli, jak dawniej z owczego runa
przędzono nici i nauczyli się tkać na mini
krosienku tkackim, tak zwanym bardku.
Każdy z uczestników stał się właścicielem
samodzielnie utkanej kolorowej krajki.

Uczniowie wzięli również udział
w warsztatach, na których mogli zrobić dla
siebie biżuterię, jaką noszono w łużyckim
Biskupinie. Mieli również okazję zwiedzić
osadę oraz znajdujące się na jej terenie
muzeum.
(na)
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odkrywanie tajemnic otaczającego nas
świata poprzez interaktywną zabawę
połączoną z przeprowadzaniem ciekawych
eksperymentów i doświadczeń.
Różnorodność przygotowanych zajęć

sprawiła, że nikt nie narzekał na nudę,
natomiast zajęcia w Centrum Kultury okazały
się doskonałą alternatywą dla dzieci, które
spędzały ferie w domu.
(na)

Wycieczka do Muzeum
Początków Państwa Polskiego
Uczniowie ZS-P w Mielżynie wzięli udział w wycieczce do Muzeum Początków
Państwa Polskiego w Gnieźnie, w ramach projektu ERASMUS + „Culture and
History without Borders - Success in Diversity, Diversity in Success”.
Uczestniczyli oni w warsztatach bożonarodzeniowych.

Razem stworzyli przepiękne szopki, które
nawiązywały do zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia. Gimnazjaliści dowiedzieli się
także kilku ciekawych rzeczy o Złotym
Kodeksie Gnieźnieńskim, który obecnie

jest przechowywany w Archiwum
Archidiecezjalnym. Uczniowie wzięli również
udział w muzealnych zajęciach
multimedialnych dotyczących kształtowania
się polskiej państwowości.
(na)

Informacja p.f. Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
za okres od 15 stycznia do 18 lutego 2016 r. Informację przedstawiono na XIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 lutego 2016 r.
§
dokonano otwarcia Centrum Kultury

im. Krzysztofa Szkudlarka,
§
uczestniczyłem w uroczystości z okazji „Dnia
Babci i Dziadka” w Sołectwach Gorzykowo
i Jaworowo,
§
21 stycznia z okazji 71. rocznicy wyzwolenia
Witkowa pr zy Pomniku Powstańców
Wielkopolskich złożono kwiaty i zapalono
znicze,
§
dla mieszkańców Gminy Witkowo
zorganizowany został zorganizowany
Karnawałowy Koncert „Przetańczyć Całą Noc” w
wykonaniu artystów scen poznańskich. Koncert
odbył się w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie,
§
brałem udział w sprawozdawczo-wyborczym
Walnym Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia „Światowid” w Małachowie
Złych Miejsc,
§
uczestniczyłem w konsultacji społecznej
dotyczącej tworzenia lokalnej mapy zagrożeń
bezpieczeństwa zorganizowanej przez
Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie
i Komendanta Komisariatu Policji w Witkowie.
§
uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczych
OSP w Gorzykowie, Wiekowie, Ruchocinku,
Mielżynie i w Skorzęcinie,
§
zorganizowałem naradę z sołtysami
i przewodniczącymi zarządów osiedli. Podczas
narady Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Gnieźnie przedstawił bieżące sprawy
dotyczące obrotu zwierzętami na terenie Gminy
oraz bieżące działanie Powiatowej Inspektoratu
Weterynarii w Gnieźnie. Pracownik Biura
Powiatowej Izby Rolniczej w Gnieźnie
przedstawiła informację na temat bieżącej
działalności Izby Rolniczej. Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Witkowie przedstawił
informację o funkcjonowaniu systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Witkowo. Pracownik Urzędu
Gminy i Miasta w Witkowie zapoznał zebranych
z informacjami nt.: realizacji programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest oraz o wykorzystaniu dofinansowań na
pr zydomowe oczyszczalnie ścieków.
Ja omówiłem budżet gminy i miasta na 2016
rok, ze szczególnym uwzględnieniem
planowanych zadań inwestycyjnych.
§
uczestniczyłem w uroczystości z okazji Święta
Patrona Szkoły w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mielżynie,
§
brałem udział w wystawie - Powstanie
Wielkopolskie 1918-1919. „Droga Wielkopolan
do Niepodległości”, która odbyła się w Centrum
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie,
§
uczestniczyłem w XVII Regionalnych Zawodach
Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów
i Starostów w Tenisie Stołowym, które odbyły się
w Hali Widowiskowo-Sportowej przy
ul. Czerniejewskiej w Witkowie,
§
w porozumieniu z Naczelnikiem Urzędu
Skarbowego w Gnieźnie zorganizowałem punkt
informacyjny dla osób pragnących złożyć
zeznanie podatkowe za 2015 rok.
§
brałem udział w Walnym Zgromadzeniu
Sprawozdawczym Przedstawicieli Gminnej
Spółki Wodnej Witkowo,
§
wziąłem udział w spotkaniu ze Starostą Powiatu
Gnieźnieńskiego Panią Beatą Tarczyńską,
Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg
w sprawie współpracy z samorządem
powiatowym w Gnieźnie w sprawie realizacji
wspólnych inwestycji drogowych na terenie
gminy i miasta Witkowo,
§
wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej

Marianem Walczakiem i Radnym Rady Miejskiej
Franciszkiem Bosackim uczestniczyliśmy
w spotkaniu z Jubilatką Panią Aleksandrą
Wesołowską, która obchodziła 102 rocznicę
urodzin,
§
uczestniczono w spotkaniu w sprawie organizacji
publicznego transportu zbiorowego na terenie
powiatu gnieźnieńskiego,
§
uczestniczono w spotkaniu zorganizowanym
przez Starostwo Powiatowe z Panem
Grzegorzem Potrzebowskim Dyrektorem
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego, którego tematem były
projekty planowane do realizacji w ramach
Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI),
§
w dniach 15-17 lutego 2016r. uczestniczyłem
w zebraniach wiejskich zorganizowanych
w sołectwach: Skorzęcin, Małachowo Złych
Miejsc, Gorzykowo i Folwark. Głównym
tematem zebrań było przystąpienie sołectw do
Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 20132020” oraz zatwierdzenie Planów Odnowy
Miejscowości w Sołectwach Małachowo Złych
Miejsc i Folwark,
§
uczestniczyłem w spotkaniu z wójtami
i burmistrzami gmin z powiatu gnieźnieńskiego
z Panem Zbigniewem Hoffmannem Wojewodą
Wielkopolskim, które odbyło się w Starostwie
Powiatowym w Gnieźnie,
§
zorganizowałem spotkanie z Przewodniczącymi
Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w celu
omówienia tematów sesyjnych oraz bieżących
spraw Gminy,
§
wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą
sesję Rady Miejskiej.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
§
pr zeprowadzono IV pr zetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych
nr 2 i 3, położonych w Witkowie przy
ul. Kosynierów Miłosławskich 2 wraz z udziałami
w działce o pow. 0,1011 ha, będących
własnością Gminy Witkowo. Komisja
przetargowa stwierdziła, że do dnia 25 stycznia
2016r. nie wpłynęło wadium, zatem przetarg
w dniu 28 stycznia 2016r. zakończył się
wynikiem negatywnym.
§
oddano w dzierżawę na okres 3 lat na rzecz
Ośrodka Kultury i Sportu w obiekt Centrum
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie
wraz z wyposażeniem, w celu prowadzenia
działalności kulturalnej.
§
odbyło się spotkanie kierowników i pracowników
jednostek gminy Witkowo z przedstawicielem
firmy brokerskiej MAXIMUS Broker Sp. z o.o.
z Torunia. Firma ta od dnia 1 stycznia 2016r.
zajmuje się kompleksową obsługa
ubezpieczenia majątku Gminy Witkowo, oraz
ubezpieczeniami komunikacyjnymi.
§
wydano 1 decyzję zatwierdzającą podział
nieruchomości położonych w Witkowie.
Z zakresu ochrony środowiska:
§
zawarto umowę z Gminną Spółką Wodną
w Witkowie, na podstawie której udzielono
Spółce dotację w wysokości 20.000,00 zł na
konser wację rowów melioracyjnych
szczegółowych o łącznej długości rowów ok.
2,5 km w Witkowie.
§
wydano 20 decyzji w sprawie usunięcia drzew
i krzewów z terenu Gminy i Miasta Witkowo,
w tym 3 decyzje z częściową odmową usunięcia
drzew.
§
wydano decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni słonecznej

wraz z infrastrukturą towar zyszącą
w miejscowości Ruchocinek.
§
w ramach „Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt” zawarto umowy z Przychodnią
Lekarsko - Weterynaryjną w Witkowie
w zakresie opieki weterynaryjnej zwierząt,
firmą „TRAPER” s c. z Gniezna w zakresie
wyłapywania i transportu bezdomnych psów do
Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie oraz
gospodarstwem rolnym na zapewnienie miejsca
odbieranym zwierzętom gospodarskim.
Zapewniono pomoc potrąconemu w Chłądowie
jastrzębiowi, którego po udzieleniu doraźnej
opieki weterynaryjnej przewieziono do Ptasiego
Azylu na terenie Ogrodu Zoologicznego
w Poznaniu, gdzie zapewniono mu stałą opiekę.
Zakupiono również karmę dla kotów wolno
żyjących, którą przekazano Towarzystwu Opieki
nad Zwierzętami.
§
przygotowano i przesłano do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu za 2015 rok
sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie
wodociągów i sanitacji wsi na terenie gminy
Witkowo, informację o miejscach występowania
azbestu, sprawozdanie z gospodarowania
środkami przeznaczonymi na ochronę
środowiska i gospodarkę wodną, informację
z opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska oraz sprawozdanie dot. rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Witkowo.
§
przygotowano i przesłano do Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu
sprawozdanie za 2015 rok dot. eksploatacji
składowiska odpadów w Chłądowie (w 2015
roku przyjęto na składowisko łącznie ok.
3.200 ton odpadów) oraz ankietę oczyszczalni
ścieków w Małachowie Wierzbiczany
(oczyszczono ok. 471 tys. m3 ścieków).
§
przygotowano i przesłano do Wielkopolskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu sprawozdanie za 2015 rok
z wykonania obiektów małej retencji wodnej.
§
przygotowano dane do przetargu i zapytania
ofertowego na realizację zadania polegającego
na usuwaniu drzew suchych, chorych
i zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia
oraz wykonaniu zabiegów polegających na
cięciach sanitarnych i technicznych drzew na
działkach stanowiących własność gminy
Witkowo.
§
w ramach działalności Związku Gmin
Powidzkiego Parku Krajobrazowego pozyskano
1.000 szt. map Powidzkiego Parku
Krajobrazowego, które zostaną wykorzystane
na potrzeby promocyjne i edukacyjne.
Z zakresu Ośrodka wypoczynkowego
w Skorzęcinie:
§
rozpatrzono 2 wnioski w sprawie zgody na
zbycie prawa do wartości nakładów.
§
zawarto dwa aneksy do umów dzierżawy
zmieniających podmiot umowy.
§
zawarto 290 umów dzierżawy z osobami którym
wygasły umowy z dniem 31.12.2015r.
§
zawarto 2 umowy dzierżawy z osobami, które
nabyły prawo do zwrotu wartości nakładów od
poprzednich dzierżawców.
§
zawarto 1 aneks do umowy zmieniający
powierzchnię dzierżawionego gruntu.
§
rozpatrzono cztery wnioski o rozbudowę
domków letniskowych.
§
rozpatrzono dwa wnioski o przedłużenie umowy
dzierżawy.
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§
rozwiązano umowę dzierżawy na grunt

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
handlowej, usługowej, bądź gastronomicznej
w związku z niewywiązaniem się z płatności
za czynsz.
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
§
podpisano umowę na prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego ds. Problemów Alkoholowych,
w tym : poradnictwo dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, pomoc w rozpoczęciu
leczenia odwykowego, zapewnienie wsparcia po
zakończeniu leczenia, diagnozowanie
i interweniowanie w sprawach dot. przemocy
domowej na 2016 rok.
§
dofinansowano spotkanie integracyjne Grup
Wsparcia AA powiatu gnieźnieńskiego
z programem profilaktycznym.
§
podpisano umowy z psychologami pracującymi
z uczniami i rodzicami w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych Gminy Witkowo
oraz na potrzeby Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Witkowie.
§
przekazano placówkom oświatowym oraz
Komisariatowi Policji w Witkowie otrzymane
materiały promujące ogólnopolskie kampanie
profilaktyczne „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
i „Odpowiedzialny Kierowca 2016”
ze Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy
Radiowych w Poznaniu.
§
wspólnie z Ośrodkiem Profilaktyki
i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu oraz
Narodowym Funduszem Zdrowia
zorganizowano bezpłatne badania
mammograficzne dla 36 kobiet w wieku 50 69 lat.
Z imprez kulturalno-sportoworekracyjnych:
§
trwają rozgrywki Witkowskiej Ligi Halowej Piłki
Nożnej w której bierze udział 14 drużyn.
Wszystkie zaplanowane mecze odbywają się
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Witkowie,
w soboty od godz.15,oo i w niedziele
od godz.10,oo. Na prowadzeniu znajduje
się zespół QMPLE Witkowo, drugie miejsce
zajmuje zespół JAH-TEAM Mielżyn, a trzecie
AMIGOS. Zakończenie Ligi planowane jest
na dzień 6 marca 2016 roku.
§
w ramach Akcji „Ferie - ZIMA 2016” w Centrum
Kultury oraz w halach sportowych wspólnie
z OKSiR Witkowo zorganizowano szereg imprez
kulturalno-sportowo-rekreacyjnych.
§
uczniom szkół Podstawowych i Gimnazjalnych
w ramach ferii zimowych dofinansowano
wyjazdy na baseny kąpielowe do Swarzędza
i Poznania.
§
w dniu 8 lutego br. podpisano umowy na
finansowe wsparcie działalności dla Gminnego
Klubu Sportowego „VITCOVIA” w kwocie
130.000,00 zł oraz Klubu Sportowego
„MMA Witkowo” w kwocie 5.000,00 zł
w roku 2016.
§
w dniu 15 lutego br. w Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka dokonano
uroczystego podsumowania roku sportowego
2015. Gościem honorowym był brązowy
medalista olimpijski z Montrealu w Piłce Ręcznej
- bramkarz - Henryk Rozmiarek.
§
25 stycznia br. rozpoczęły się rozgrywki
Witkowskiej Ligi Strzeleckiej 2016 z karabinka
pneumatycznego prowadzonej przez Kurkowe
Bractwo Strzeleckie i Sekcję Strzelecką LOK
Witkowo. Następna runda przewidziana jest na
dzień 29 lutego br.
W ramach współpracy samorządu
cd. str. 12
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gminnego z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy i miasta
podpisano umowy o dofinansowanie
między innymi:
§
dofinansowano wyjazd Zespołu Śpiewaczego
„MY MŁODZI” na gminny koncert z okazji Dnia
Babci i Dziadka do Mielżyna.
§
udostępniono nieodpłatnie halę widowiskowosportową w Witkowie oraz zakupiono 4 puchary
dla zwycięzców XVII Regionalnych Zawodów
Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów
i Starostów w Tenisie Stołowym.
§
ufundowano materiały promujące Gminę
i Miasto Witkowo laureatom Konkursu
Wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem
„Unia Europejska od A do Z”, którego
organizatorem było Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie.
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych
środków finansowych:
§
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego trwa ocena formalna złożonej
dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zakupu
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Witkowie w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość
projektu to kwota 1,4 mln zł. Dofinansowanie
tego zdania opiewa na kwotę 1,19 mln zł.
Realizacja planowanego projektu przypada
na 2016r.
§
trwa realizacja zadania związanego
z opracowaniem Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Witkowo.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument

strategiczny, który ma się przyczynić
do osiągnięcia celów określonych w pakiecie
klimatyczno-energetycznym do roku 2020,
tj. m.in.: redukcji emisji gazów cieplarnianych,
zwiększenia udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych. Plan obejmuje zakres
działań do roku 2020. Wykonawcą zadania jest
firma WESTMOR CONSULTING z Włocławka.
Termin zakończenia prac planowany jest na
kwiecień 2016r. Zadanie jest współfinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W dniu 19 stycznia 2016r. podpisałem aneks do
zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
umowy dotacji dotyczący zmniejszenia kwot po
zakończonym zapytaniu ofertowym. Całkowita
wartość zadania to kwota 38 000,00 zł brutto.
Kwota dotacji wyniesie 18 536,59 zł brutto.
§
uczestniczono w zorganizowanej przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu Konferencji pt.: „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020”.
§
Inne ważniejsze prace i dostawy z zakresu
infrastruktury technicznej:
podpisano umowy na:
§
Podpisano umowy na: prowadzenie całorocznej
kontroli stanu oświetlenia ulicznego będącego
na zasobach Gminy i Miasta Witkowo wraz
z w y k o n a n i e m b i e ż ą c y c h n a p r a w.
Wykonawcami są: STANISŁAW CHMIEL
„ELSTACH” Usługi Elektryczne, Ślusarskie
Handel z Ćwierdzina za stawkę: 20,00 zł
brutto/godzinę dla lamp niskich oraz
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Robert Antczak
z Kotuni za stawkę: 80,00 zł brutto/godzinę dla
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lamp wysokich.
§
Podpisano umowę na: Sporządzanie projektów

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i decyzji o warunkach zabudowy
wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu w ilości
ok. 150 sztuk. Wykonawcą jest Pani
Agnieszka Pacanowska z Wełnicy za stawkę
119,00 zł brutto.
§
podpisano umowę na: Drukowanie Biuletynu
Informacyjnego Gminy i Miasta Witkowo
“Witkowskie Wiadomości Samorządowe”.
Wykonawcą jest DRUKARNIA MAJORCZYK
SPÓŁKA JAWNA z Gniezna za kwotę do:
16.020,00 zł brutto.
§
podpisano umowę na sprzedaż i dostarczenie
materiałów biurowych z przeznaczeniem na
bieżące potrzeby tut. Urzedu. Wykonawcą jest
Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba
z Gniezna za kwotę 16.624,82 zł brutto.
§
podpisano umowę na: odbiór i transport
odpadów z terenów zamieszkałych na terenie
Gminy i Miasta Witkowo. Wykonawcą jest firma:
HENRYK SIENKIEWICZ „ALKOM” FIRMA
HANDLOWO-USŁUGOWA z Poznania za kwotę:
656.640,00 zł brutto.
§
trwa procedura wyboru oferty na: dokonanie
wyceny nieruchomości. W postępowaniu
wpłynęły 3 oferty: Biuro Wycen Majątkowych
OPTIMAL Sebastian Juszczak z miejscowości
Rumin, Firma TREZBUD Obsługa i Wycena
Nieruchomości inż. Tadeusz Rezulak z Gniezna,
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Stasiak z Orzechowa.
§
trwa procedura wyboru oferty na: Wykonanie
cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie Gminy

i Miasta Witkowo oraz sprzedaż drzew na pniu.
Ponadto wykonano:
§
zakupiono gaśnice, żetony na wieszaki do
szatni, tabliczki na drzwi, napis na budynek na
potrzeby budynku Centrum Kultury w Witkowie
za łączną kwotę 9230,56 zł brutto,
§
zakupiono konstrukcje stalową na wykonanie
pomieszczenia gospodarczego w sołectwie
Jaworowo za kwotę 2650,00 zł brutto,
§
wymieniono drzwi w budynku świetlicy wiejskiej
w Folwarku za łączną kwotę 1607,40 zł brutto,
§
wykonano szafki na potrzeby biura
24 w Urzędzie za kwotę 2767,50 zł brutto.
§
wykonano sieć burzową o dł. 20 mb ze studnią
w Maleninie za kwotę 3020,00 zł brutto,
§
zamontowano nowe znaki drogowe,
§
wykonano prace remontowo-budowlane
w pomieszczeniu kuchennym w Urzędzie za
łączną kwotę 3301,61 zł brutto,
§
zakupiono chłodziarkę do świetlicy wiejskiej
w Ćwierdzinie za kwotę 1349,00 zł brutto
§
zakupiono olej opałowy do świetlicy wiejskiej
w Ruchocinku za kwotę 2985,00 zł brutto
§
zlecono zakup gablot informacyjnych
do Gorzykowa (2 szt), Małachowa-Kępego,
Skorzęcina i Witkowa za łączną kwotę 8829,00
zł brutto,
§
zlecono wykonanie ogrodzenia przy świetlicy
wiejskiej w Folwarku za kwotę 4550,00 zł
brutto,
§
zlecono wykonanie przeglądów budynków
gminnych i placów zabaw za łączną kwotę
19188,00 zł brutto.
Łukasz Grabowski

Spotkanie uczniów w Salerno

1% dla mieszkańców gminy Witkowo

W dniach od 12.12-20.12.2015r. w ramach programu Erasmus+ „Culture and
History without Borders - Success in Diversity, Diversity in Success” sześcioro
gimnazjalistów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie wraz
z opiekunami gościło w południowych Włoszech, w mieście Salerno.
Uczniowie spędzali czas razem z uczniami ze Słowacji, Czech i Turcji oraz Włoch.

Zbliża się czas rocznych rozliczeń podatku dochodowego. Jeśli jesteś
mieszkańcem gminy Witkowo i chcesz zaapelować o przekazanie 1% np.
na swoje chore dziecko lub inny cel związany z działalnością na terenie gminy
zapraszamy do publikacji apelu na łamach Witkowskich Wiadomości
Samorządowych. Apel w formie graficznej należy przesłać do redakcji na maila:
promocja@witkowo.pl.

Uczestnicy wymiany w poniedziałek udali
się do Neapolu na konferencję dla nauczycieli,
gdzie omawiano unijny program Erasmus Plus.
Dyrektor szkoły ICS „San Tommaso D'Aquino”
w Salerno we Włoszech Annalisa Frigenti
omawiała projekt „Culture and History without
Borders - Success in Diversity, Diversity
in Success”. Koordynator projektu Jana Anděl
Valečková z Czech również zabrała tam głos.
Następnie uczniowie pojechali do miasta
Pompeje - gdzie zwiedzali zniszczone przez
erupcję wulkanu ruiny. Popiół wulkaniczny,
który zasypał Pompeje, utrwalił budowle,
przedmioty oraz niektóre ciała ludzi i zwierząt,
co współcześnie umożliwia obejrzenie wyglądu
starożytnego rzymskiego miasta średniej
wielkości i jego mieszkańców. Ruiny Pompejów
położone są ok. 20 km na południowy wschód
od Neapolu.
Następnego dnia uczniowie pojechali
do szkoły Instituto Comprensivo „San Tommaso
d Aquino” na warsztaty artystyczne, muzyczne,
taneczne oraz gotowania. Na każde warsztaty
udał się przynajmniej jeden uczeń z każdego
kraju. W zajęciach z gotowania wzięła udział
Wiktoria Śmigielska. Magdalena Pietryga
w warsztatach tanecznych, Anna Ziółkiewicz
w warsztatach artystycznych, natomiast
Amanda Dobrychłop, Oskar Frejda oraz Kamil
Nowaczyk uczestniczyli w warsztatach
muzycznych.
Po owocnie zakończonych warsztatach
uczniowie pojechali na wzgórze miasta Salerno,
gdzie znajdują się ruiny zamku. Mieli tam
możliwość podziwiania krajobrazu tak
pięknego miasta, jakim jest Salerno.
Wieczorem mogli podziwiać świątecznie
oświetlone ulice, ogromną choinkę w centrum
miasta oraz park.
16.12.2015r. był to kolejny dzień, który
uczniowie spędzili w szkole w Salerno.
Po przyjeździe na miejsce wspólnie z uczniami
z Włoch, Czech, Słowacji i Turcji zagrali we
włoski odpowiednik gry „bingo”, tzw
Tombolatę. Następnie pracowali w takich
samych grupach, jak poprzedniego dnia nad
innymi zadaniami.
Wieczorem uczestnicy wymiany udali się na
spacer z przewodnikiem ulicami miasta,
zobaczyli m. in. katedrę oraz najstarszą

cukiernię w Salerno.
W czwartek uczniowie zwiedzali Paestum,
wcześniej miasto znane jako Posejdonia, które
zostało zbudowane na chwałę boga mórz
Posejdona. Dziś jest to strefa archeologiczna
nazywana „ Wielką Grecją” z trzema dużymi
świątyniami doryckimi, które są dużo lepiej
zachowane niż świątynie w Grecji. W 1998 roku
Paestum zostało wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Następnie uczestnicy wymiany zobaczyli
gospodarstwa rolnicze w okolicach Paestum
zajmujących się hodowlą bawolic (bufala),
produkcją sera mozzarella i mięsa bawolego
Wizytę rozpoczęli od skosztowania w położonej
obok restauracji pysznych hamburgerów
z bawolego mięsa. Przy okazji wszyscy
mieliśmy możliwość degustacji mozarelli
i zakupienia innych rodzajów sera
wytwarzanych z mleka bawolic. Następnie
zwiedzaliśmy hodowlę bawołów i bawolic
żyjących w naturalnym środowisku
i odżywiających się pokarmem naturalnym,
takim jak siano, kukurydza. Następnie
przewodniczka zapoznała nas z cyklem
produkcyjnym mozzarelli.
Ostatniego dnia uczniowie udali się do
muzeum ceramicznego w Vietri, a następnie do
pracowni ceramicznej. Mieli okazję zobaczyć,
w jaki sposób powstają tam przeróżne dzieła
artystyczne, takie jak: talerze, wazy,
itp. Uczniowie mieli okazję spróbować włoskie
przysmaki, m.in. gofry na patyku, kanapki
z serem i boczkiem lub tradycyjną włoską
szynką prosciutto oraz kasztany. Wieczorem
wszyscy udali się na wspólną kolację połączoną
z dyskoteką w klubie. To był ostatni wieczór
w Salerno. Pożegnanie z przyjaciółmi z innych
krajów kosztowało naszych uczniów kilka łez.
W tak krótkim czasie zdążyli się dobrze poznać
i zaprzyjaźnić.
Gimnazjaliści uznali wycieczkę za udaną.
Podczas jej trwania zwiedzali Włochy,
doskonalili własne umiejętności w zakresie
języków obcych, poznawali nową kulturę oraz
nowych ludzi. Z niecierpliwością czekają na
przyjazd do Polski uczniów z zaprzyjaźnionych
szkół.
(na)
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Dane kontaktowe

APEL O POMOC

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

INFORMACJA O ZMIANACH STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA WITKOWO
W dniu 30 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę Nr XI/88/2015
w sprawie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny:
9,00 zł od osoby na 1 miesiąc
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób nieselektywny:
14,00 zł od osoby na 1 miesiąc
Zmiana stawek obowiązuje od 1 lutego 2016 roku.
Wobec powyższego właściciele nieruchomości zostaną poinformowani o zmianie stawek
indywidualnie poprzez zawiadomienie. Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani
do składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z zawartą umową na odbiór i transport odpadów
komunalnych, na terenach wiejskich istnieje możliwość dodatkowego wywozu (poza jednym
planowanym w miesiącu wywozem zgodnie z harmonogramem) zmieszanych odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości. W przypadku chęci skorzystania z takiego
dodatkowego wywozu w ciągu miesiąca, należy zgłosić taką potrzebę pod
nr tel. (61) 477 81 97. Wywóz zostanie uzgodniony indywidualnie z firmą odbierającą
odpady.

HDK WITKOWO
Zaprasza na akcje poboru krwi, które odbędą się:
19 marca, 25 czerwca,10 września, 10 grudnia
w 2016 roku od godz.8:00 w sali OSP Witkowo
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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)
tel. kom. 512 910 745 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 e-mail: info@witkowo.pl
Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35), e-mail: kierownikusc@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)
tel. kom. 505 325 590, e-mail: sport@witkowo.pl
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) e-mail: rada@witkowo.pl
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) tel. kom. 505 352 591, 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 w Witkowie tel. 61 4779 277
e-mail: oksir@skorzecin.net.pl www: www.oksir.witkowo.pl, www.skorzecin.net.pl
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo tel. 61 4778 162
e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl www: www.biblioteka-witkowo.com.pl
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28), 797 501 687, 61 679 15 03
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

XVII Regionalne Zawody Samorządowców w Witkowie
W dniu 13 lutego 2016 roku w Hali Widowisko-Sportowej w Witkowie odbyły się
XVII Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Starostów w Tenisie
Stołowym o puchar marszałka Województwa Wielkopolskiego. W imprezie udział
wzięła rekordowa liczba 160 uczestników w tym 126 samorządowców.
Uroczystego otwarcia zawodów w imieniu władz samorządowych Witkowa
dokonał p.f. Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Łukasz Grabowski.

Organizatorem zawodów było
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
w Gnieźnie przy współpracy takich instytucji,
placówek i organizacji jak: Urząd
Marszałkowski, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS
w Poznaniu, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Krystyna Łybacka, Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, Urząd Gminy i Miasta w Witkowie,
Kurkowe Bractwa Strzeleckie i Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Witkowie, Wielkopolski
Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu, Szkoła
Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego
i Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Witkowie.
Uczestnikami zawodów byli radni, wójtowie,

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie,
Stanisław Rajkowski - Dyrektor OKSiR Witkowo
oraz Bernadetta Nowak - Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie. Uczestnicy zawodów podczas
oficjalnego otwarcia uczcili minutą ciszy pamięć
ŚP. Krzysztofa Szkudlarka Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowa. Tegoroczna edycja rozgrywek
w kategorii wójtów, burmistrzów i starostów była
jednocześnie I Memoriałem Krzysztofa
Szkudlarka w Tenisie Stołowym. Sportowe
pozdrowienia z podziękowaniami za pamięć
o mężu skierowała do uczestników zawodów Pani
Beata Szkudlarek.

burmistrzowie i starostowie z terenu 25 gmin i 11
powiatów województwa wielkopolskiego.
W imprezie uczestniczyli organizatorzy oraz
zaproszeni goście w osobach: Tadeusz
Tomaszewski - Prezes Stowarzyszenia Młodych
Wielkopolan, Członek Zarządu PKOL
i Przewodniczący WZ LZS w Poznaniu, Łukasz
Grabowski - pełniący obowiązki Burmistrza
Witkowa, Piotr Jóźwik - Przewodniczący Rady
Miejskiej Witkowa, Beata Szkudlarek - żona
ŚP. Burmistrza Witkowa, Telesfor Gościniak
i Andr zej Kwapich - radni powiatu
gnieźnieńskiego, Tadeusz Nowak - Prezes
Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego
w Poznaniu, Bogusław Mołodecki - Hetman

W turnieju udział wzięli samorządowcy
z powiatu: wrzesińskiego, poznańskiego,
obornickiego, krotoszyńskiego, konińskiego,
słupeckiego, kościańskiego, międzychodzkiego,
wągrowieckiego, gostyńskiego i gnieźnieńskiego
oraz gmin: Miasto Gniezno, Czerniejewo,
Niechanowo, Witkowo, Kołaczkowo, Nekla,
Kostrzyn, Kórnik, Czerwonak, Sompolno, Golina,
Kleczew, Rogożno, Wapno, Gostyń, Kobylin,
Śmigiel, Skulsk, Międzychód, Damasławek,
Rzgów, Gostyń, Powidz, Stare Miasto i Zagórów.
Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych
kategoriach przedstawia się następująco:
KATEGORIA: wójtów, burmistrzów i starostów I Memoriał Krzysztofa Szkudlarka

1 miejsce: Andrzej Operacz Wójt Gminy Skulsk
2 miejsce: Matuszak Grzegorz Wójt Gminy Rzgów
3 miejsce: Krzysztof Ostrowski Członek Zarządu Powiatu Obornickiego
4 miejsce: Eugeniusz Zamiar Wójt Gminy Niechanowo
KATEGORIA: radnych
1 miejsce: Leszek Dobrzykowski radny gminy Niechanowo
2 miejsce: Krzysztof Deutsch wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Gostyńskiego
3 miejsce: Leszek Baczyński radny gminy Wapno
4 miejsce: Adam Grunwald radny gminy Damasławek
KATEGORIA wspólna dla pań:
1 miejsce: Danuta Strzelczyk radna gminy Śmigiel
2 miejsce: Urszula Furmaniak przewodnicząca Rady Gminy Golina
3 miejsce: Anna Mizgajska z-ca Burmistrza Nekli
4 miejsce: Lucyna Wrzyszczyńska z-ca Wójta Gminy Rzgów
W klasyfikacji gmin w finałowej szóstce
znalazły się:
I miejsce - Gmina Kórnik - 173 pkt
II miejsce - Gmina Niechanowo - 118 pkt
III miejsce - Gmina Kołaczkowo - 117 pkt
IV miejsce - Gmina Stare Miasto - 109 pkt
V miejsce - Gmina Golina - 93 pkt
VI miejsce - Gmina Damasławek - 87 pkt
W klasyfikacji końcowej powiatów wśród
6 najlepszych znalazły się:
I miejsce - powiat koniński - 422 pkt
II miejsce - powiat gnieźnieński - 241 pkt
III miejsce - powiat poznański - 218 pkt
IV miejsce - powiat wrzesiński - 202 pkt
V miejsce - powiat wągrowiecki - 130 pkt
VI miejsce - powiat krotoszyński - 80 pkt.
Zwycięzcy powyższych kategorii otrzymali
pamiątkowe medale, upominki i okolicznościowe
statuetki oraz nagrody rzeczowe w postaci
materiałów promocyjnych ufundowane przez
posłankę do PE Panią Krystynę Łybacką.
Reprezentacje najlepszych gmin i powiatów za
zajęcie od I do VI miejsca otrzymały
okolicznościowe puchary. Wręczono również
statuetki dla najstarszego i najmłodszego
uczestnika zawodów. Seniorem zawodów okazał
się Henryk Mucha - radny gminy Witkowo
anajmłodszym zawodnikiem radny gminy
Czerniejewo Marcin Cieślewicz.Sędzią głównym
zawodów był Paweł Piniarski a osobą
odpowiedzialną za prowadzenie klasyfikacji
zespołowych była pani Anna Stanowska wiceprezes Stowar zyszenia Młodych
Wielkopolan.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało
turniej strzelecki z karabinka pneumatycznego
w kategorii mężczyzn i kobiet, w którym wzięło
udział 100 osób. Klasyfikacja indywidualna
i zespołowa przedstawia się następująco:
kategoria kobiet
1 miejsce: Iwona Tomaszewska Niechanowo
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2 miejsce: Marzana Matuszak - Zagórów
3 miejsce: Magdalena Pawlaczyk - Kórnik
4 miejsce: Halina Turajska - Stare Miasto
kategoria mężczyzn
1 miejsce: Andrzej Operacz - Skulsk
2 miejsce: Janusz Mirek - Golina
3 miejsce: Wiesław Dziatkowiak Czerniejewo
4 miejsce: Piotr Jóźwik - Witkowo
Klasyfikacja zespołowa gmin:
I miejsce - Gmina Czerniejewo
II miejsce - Gmina Kórnik
III miejsce - Gmina Niechanowo
IV miejsce - Gmina Kobylin
V miejsce - Gmina Kołaczkowo
VI miejsce - Gmina Stare Miasto
Zwycięzcy w kategorii kobiet i mężczyzn oraz
gmin otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale
i puchary ufundowane przez organizatorów.
Imprezie głównej towarzyszyły konkurencje
rekreacyjno - sportowe w których udział wzięło
około 150 uczestników. Klasyfikacja
poszczególnych konkurencji przedstawiała się
następująco:
rzut lotką do tarczy elektronicznej mężczyzn:
1m. - Perka Paweł - Kostrzyn,
2m. - Pilch Michał - Nekla,
3m. - Stachowiak Sebastian - Czerniejewo,
rzut lotką do tarczy elektronicznej kobiet
1m. - Kropaczewska Małgorzata - Zagórów
2m. - Turajska Halina - Stare Miasto,
3m. - Tomaszewska Iwona - Niechanowo
rzut ringo:
1m. - Duszczak Stanisław - Kórnik,
2m. - Wożniak Bogdan - Stare Miasto,
3m - Przybylski Jan - Żydowo
wyrzucanie kośćmi
1m. - Kozielski Czesław - Targowa Górka ,
2m. - Frąckowiak Agnieszka - Bieganowo,
3m. - Janicka Krystyna - Kórnik
Organizatorzy zawodów zapewnili
uczestnikom obiad, kawę i ciasto. Organizację
XVII Regionalnych Zawodów Samorządowców
w Tenisie Stołowym wspierało około
40 wolontariuszy z Gimnazjum im. Adama
Borysa, Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa
Polskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Witkowie, Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji,
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie
oraz Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan.
W czasie imprezy odbyło się spotkanie wójtów
i burmistrzów oraz zaproszonych gości
z Prezesem Wielkopolskiego Związku Tenisa
Stołowego w Poznaniu Tadeuszem Nowakiem
dotyczące rozwoju i promocji dyscypliny
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
w Wielkopolsce.
Organizowane od 17 lat zawody mają także
formę spotkania integracyjnego będącego
okazją do wymiany poglądów i doświadczeń
samorządowych w obszarze sportu. Zawody
upłynęły w bardzo miłej atmosferze,
a optymizmem napawa fakt, że liczba
uczestników wzrasta, co świadczy
o zapotrzebowaniu na te zawody, chęci sportowej
rywalizacji oraz popularności tenisa stołowego
wśród samorządowców.
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102 urodziny Pani Aleksandry Wesołowskiej

97. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

W związku z tak pięknym dniem 102 urodzin, wiekową Jubilatkę Panią
Aleksandrę Wesołowską i jej rodzinę odwiedziła delegacja Witkowskiego
Samorządu na czele z pełniącym funkcję Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
Łukaszem Grabowskim, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Marianem
Walczakiem i Radnym Rady Miejskiej Franciszkiem Bosackim.

Dnia 10.02.2016r. w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się
wystawa: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do
Niepodległości. 22 plansze ukazywały chronologiczny zapis walk o niepodległość
przygotowane w postaci osi czasu. Opis walk powstańczych opatrzono bogatą
ilustracją fotograficzną. Dodatkowo na planszach zamieszczono QR kody, które
po zeskanowaniu odsyłają do interaktywnej wystawy na stronie Muzeum.

Dostojna Jubilatka urodziła się 12 lutego
1914r. w Witkowie jako córka Kazimierza
i Leokadii Wesołowskich. Od urodzenia
mieszka w Witkowie, z wykształcenia jest
księgową. Pracowała w Rzemieślniczej
Spółdzielni Pracy Branży Skórzanej
w Witkowie, a następnie w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
Składając gratulacje czcigodnej Jubilatce,
Pan Łukasz Grabowski życzył kolejnych
spokojnych, pogodnych lat w dobrym zdrowiu
oraz szczęścia.

Pan Łukasz Grabowski pełniący funkcję
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo powitał
przybyłych gości wśród których znaleźli się
m.in.: Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Pani
Beata Tarczyńska, Przewodniczący Rady
Miejskiej Piotr Jóźwik wraz z Radnymi, Radni
Powiatu Gnieźnieńskiego: Pani Krystyna
Żok i Pan Andrzej Kwapich, dyrektorzy
i kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych, przedstawiciele organizacji
pozarządowych, sołtysi, lokalna społeczność
oraz przedstawiciele mediów.

ważną rolę. Nie sposób nie wspomnieć
o Powstaniu Wielkopolskim w Witkowie,
o mieszkańcach naszej gminy, którzy
brali udział w wyzwoleniu Inowrocławia.
Zapraszam do zwiedzenia wystawy
i zapraszam na film „Hiszpanka”.
Hiszpanka jest to polski film dramatyczny
z 2014 roku w reżyserii Łukasza Barczyka.
Akcja filmu dzieje się w Poznaniu,
w przeddzień wybuchu i w trakcie powstania
wielkopolskiego.
Wystawę Powstanie Wielkopolskie 1918-

W swoim wystąpieniu stwierdził m.in:
„Wystawa ta przyjechała do nas dzięki
uprzejmości dyrektora Muzeum Powstania
Wielkopolskiego Pana Tomasza Łęckiego.
Uzupełniona jest o wystawę przywiezioną ze
Szkoły w Mielżynie i poprzedza witkowską
premierę filmu „Hiszpanka”. Produkcja
samorządu województwa wielkopolskiego
poświęcona wydarzeniom związanym
z 27 grudniem. Dla witkowskiego samorządu
Powstanie Wielkopolskie jest szczególnie
ważne. Witkowo odgrywało w danym czasie

1919. Droga Wielkopolan do Niepodległości
i film „Hiszpanka” obejrzeli również
uczniowie Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie wraz z gronem pedagogicznym.

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej
i wesołej atmosferze. Sędziwa Jubilatka
opowiadała o swoim życiu, o odległych
czasach oraz zaśpiewała kilka piosenek. Jest
osobą niezwykle pogodną, a uśmiech nie
schodzi z jej twarzy, co świadczy
o pozytywnym nastawieniu do życia.
(M.T.)

Dzień Babci i Dziadka w Gorzykowie
Dnia 21.01.2016 r. w Sali Wiejskiej w Gorzykowie odbyło się spotkanie z okazji
Dnia Babci i Dziadka zorganizowane przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń
Wiejskich z Gorzykowa i Radną Rady Miejskiej Monikę Andrzejaszek.

Tegoroczne spotkanie uświetniły atrakcje:
m. in.: występ uczniów z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Gorzykowie „Razem
w przyszłość”. Pod opieką wychowawców
przygotowały dla swoich gości występ
artystyczny. Karol Staniszewski zapewnił
wspaniałą oprawę muzyczną, w formie
przyśpiewek znanych i lubianych przez
wszystkich. Na stołach nie zabrakło słodkiego

poczęstunku, przygotowanego przez Panie
z KGW. Na zaproszenie organizatorów przybył
Pan Łukasz Grabowski pełniący funkcję
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
Spotkaniu towarzyszyła bardzo miła
atmosfera. Organizatorzy zapewniają,
że spotkanie będzie się odbywało co roku.
(M.A.)

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii
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