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Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny 

Dyrektor szkoły pani Janina Fałdzińska podziękowała 
władzom Gminy i Miasta Witkowo za realizację zada-
nia o nazwie „Budowa sali gimnastycznej”, które 
dziś stało się rzeczywistością. Piękna sala gimna-
styczna o funkcjonalnym rozwiązaniu była marzeniem 
każdego ucznia, związanym z rozwojem zaintereso-
wań, aktywności ruchowej przynosząc zapewne w 
najbliższej przyszłości wysokie efekty, osiągnięcia 
sportowe, zadowolenie i satysfakcję. 

Więcej na str. 2. 

  
 W rankingu „polityki podatkowej gmin” Gmina i 
Miasto Witkowo zajęła 22 miejsce w grupie małych 
miast, które zastosowały największe obniżenie stawek 
maksymalnych. W rankingu badano wskaźnik fiskali-
zmu gmin odnoszący się do stawek maksymalnych. 
Liczono wpływy, jakie można by uzyskać, stosując 
takie stawki, odejmowano od nich wpływy rzeczywi-
ste, a następnie tę różnicę określano jako procent 
hipotetycznych maksymalnych wpływów. Gmina Wit-
kowo inwestując stawia na rozwój infrastruktury, aby 
podnieść swoją atrakcyjność i zwiększyć szanse roz-
woju gospodarczego. Na ten cel pozyskiwane są środ-
ki zewnętrzne np. z Unii Europejskiej (SAPARD, fun-
dusze strukturalne) oraz dotacje z funduszy celo-
wych. Dzięki temu może prowadzić politykę podatko-
wą wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców i inwestorów. 

Moje zeszłoroczne wyprawy trackingowe po górach 
miały dwa aspekty: Zdobycie „Korony Gór Polski”, 
uzyskanie norm na dużą brązową GOT (Górska Od-
znaka Turystyczna). Do tych pierwszoplanowych wy-
praw doszły jeszcze: wycieczka rodzinna z Kletna na 
Śnieżnik i pięć wycieczek górskich w Bieszczadach. 
Do zdobycia „Korony Gór Polski” brakowało mi jede-
naście (KGP składa się z dwudziestu ośmiu) szczytów. 

 
Więcej na str. 6. 

Spełnione marzenie przekazanie  sali 
sportowej w Mielżynie użytkownikom 

Górskie wyprawy trackingowe „2004” 
Bogusław Brzozowski    

W rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwe-
storom”, Gmina i Miasto Witkowo zajęła 16 miejsce w 
grupie gmin A – do 15 tysięcy mieszkańców. Ranking 
„Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom” jest 
corocznym konkursem na najlepiej zarządzaną gminę 
w Polsce organizowanym przez Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, Prezydium Konferencji Inwesto-
rów oraz firmę doradczą Wolska & Jefremienko. Ma 
on na celu przede wszystkim umacnianie profesjonali-
zmu gmin oraz tworzenie platformy współpracy mie-
dzy najlepiej zarządzanymi gminami i środowiskiem 
inwestorów.  
 W rankingu „wydatków na urzędy samorządo-
we”  Gmina i Miasto Witkowo znalazła się wśród gmin 
o najniższych wydatkach bieżących na utrzymanie 
administracji w przeliczeniu na 1 mieszkańca zajmu-
jąc 18 miejsce w grupie gmin miejskich i miejsko-
wiejskich od 10 do 15 tys. mieszkańców. 

 R a n k i n g i   S a m o r z ą d o w e 
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Wychowanie fizyczne, sport jest jedną z najważniejszych, najbar-
dziej rozpowszechnionych ludzkich aktywności wpływających na 
postawę człowieka, zwłaszcza młodego. To niezwykle atrakcyjna 
sfera działalności ludzkiej. Stanowi źródło satysfakcji, promuje 

zdrowy styl życia, przeciwdziała zjawiskom patologicznym - to 
słowa skierowane do uczniów przez nauczycieli w-f na uroczystości 
otwarcia sali gimnastycznej w dn. 26 stycznia 2005 r. w obecności 
licznie zaproszonych gości: posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszew-
skiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Pawła Arndta, Starostów Gnieźnieńskich Jacka Kowalskiego i Tele-
sfora Gościniaka, dyrektora Departamentu Kuratorium Oświaty w 

Poznaniu Romana Cegły, Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 
Krzysztofa Szkudlarka i jego zastępcy Mariana Gadzińskiego, rad-
nych samorządu powiatowego i gminnego, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Bogusława Mołodeckiego, dyrektorów szkół gminy Wit-
kowo, przedstawicieli policji, wojska, straży pożarnej, dyrektorów 
instytucji państwowych i samorządowych, sponsorów, rodziców, 
ludzi dobrej woli, którzy pomogli w realizacji uczniowskich ma-
rzeń. 
   Dyrektor szkoły pani Janina Fałdzińska podziękowała władzom 
Gminy i Miasta Witkowo za realizację zadania o nazwie „Budowa 
sali gimnastycznej”, które dziś stało się rzeczywistością. 

Piękna sala gimnastyczna o funkcjonalnym rozwiązaniu była ma-
rzeniem każdego ucznia, związanym z rozwojem zainteresowań,  
aktywności ruchowej przynosząc zapewne w najbliższej przyszłości 
wysokie efekty, osiągnięcia sportowe, zadowolenie i satysfakcję. 
    Uroczystego przecięcia wstęgi otwierającej salę gimnastyczną 
dokonali p.p.  Tadeusz Tomaszewski, Jacek Kowalski, Roman  
Cegła, Janina Fałdzińska i Olga Kowalska - przewodnicząca  
Samorządu Uczniowskiego. 
   Oficjalna cześć była przypomnieniem przez dyrektora ZSPiG  

J. Fałdzińską historii szkoły, jej rozwoju, osiągnięć dydaktyczno - 
wychowawczych, oraz podziękowaniem dla władz samorządowych 
Gminy i Miasta Witkowo za wybudowanie tak okazałego obiektu 
sportowego. 
    Część artystyczna to profesjonalnie przygotowany program odda-
jący ideę sportu jako nośnika wiedzy, umiejętności i sprawności 
fizycznej. Ukazujący klimat zabawy, ruchu jako głównej i niezastą-
pionej aktywności. Tą część programu przygotowali najmłodsi 
uczniowie szkoły z wychowawcami p.p. E. Kowalską, H. Lisiak,  
H. Gadzińską, B. Nowakowską. Ideę olimpizmu w występach prze-
kazali uczniowie klas starszych przygotowani przez p.p. B. Nowa-
kowską, G. Grzybowską. Sposób na propagowanie i rozwój spraw-
ności fizycznej ukazali gimnazjaliści w programie przygotowanym 
przez p.p. K. Chołodeckiego i  K.Uherka, G. Grzybowską i K. Ko-
sickiego. Galę prowadzili uczniowie gimnazjum - W. Wędkowska i 
A. Pudło, nauczyciele - G. Grzybowska i K. Kosicki wg scenariusza 
autorstwa G. Grzybowskiej. 
    W niecodzienny sposób, wykonując układ taneczny w takt Polo-
neza uczniowie podziękowali Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
Bogusławowi Mołodeckiemu i Burmistrzowi G i M Witkowo 
Krzysztofowi Szkudlarkowi za dotrzymanie złożonej obietnicy. 
Nauczyciele wychowania fizycznego życzyli uczniom wielu osią-
gnięć sportowych, sukcesów, zadowolenia i radości z uprawiania 
sportu w tak komfortowych warunkach.  
Uczniowie podjęli zobowiązanie godnego reprezentowania szkoły 
w zawodach sportowych i promowania zdrowego stylu życia skła-
dając przysięgę na „ Dekalog Sportowca”. 
 

G.Grzybowska 

Przekazanie Sali  
sportowej w Mielżynie użytkownikom
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L.p. Nazwa Sołectwa Data Godz. Miejsce zebrania 
1. Strzyżewo 22 luty 2005 r. (wtorek) 1300  Świetlica wiejska w Strzyżewie 
2. Wiekowo 22 luty 2005 r. ( wtorek) 1500  Świetlica wiejska w Wiekowie 
3. Ostrowite Prym. 28 luty 2005 r. (poniedziałek) 1500  Świetlica wiejska w Ostrowitym Prym. 
4. Skorzęcin 28 luty 2005 r. (poniedziałek) 1700  Świetlica OSP w Skorzęcinie 
5. Ruchocinek, Dębina 1 marzec 2005 r. (wtorek) 1200  Świetlica wiejska w Ruchocinku 
6. Mielżyn, Ruchocin 1 marzec 2005 r. (wtorek) 1400  Szkoła w Mielżynie 
7. Jaworowo, Królewiec, Czajki 1 marzec 2005 r. (wtorek) 1700  Świetlica wiejska w Jaworowie 
8. Sokołowo, Gaj 2 marzec 2005 r. (środa) 1100  Świetlica wiejska w Sokołowie 
9. Malenin 2 marzec 2005 r. (środa) 1300  Świetlica wiejska w Maleninie 
10. Gorzykowo, Odrowąż 2 marzec 2005 r. (środa) 1500  Szkoła Podstawowa 
11. Folwark, Piaski, Witkówko 3 marzec 2005 r. (czwartek) 1100  Świetlica wiejska w Folwarku (szkoła) 
12. Ćwierdzin, Chłądowo, Kamionka 3 marzec 2005 r. (czwartek) 1300  Świetlica wiejska w Ćwierdzinie 

13. 

Małachowo Złych Miejsc 
Małachowo Wierzbiczany 
Małachowo Kępe 
Małachowo Szemborowice 

3 marzec 2005 r. (czwartek) 1500  Świetlica wiejska w  
Małachowie Złych Miejsc 

14. Mąkownica 4 marzec 2005 r. (piątek) 1500  Świetlica wiejska (szkoła) 
15. Kołaczkowo 4 marzec 2005 r. (piątek) 1700  Świetlica wiejska w Kołaczkowie 

Od 22 lutego do 4 marca 2005 roku będą się odbywały zebrania w jednostkach pomocniczych gminy zgodnie z zamieszczonym harmo-
nogramem. Na zebraniu zostaną przedstawione sprawy związane z funkcjonowaniem gminy oraz sprawy związane z realizacją dotych-
czasowych zadań jak i plany na najbliższą przyszłość. 

HARMONOGRAM  ZEBRAŃ  Z MIESZKAŃCAMI   
SOŁECTW GMINY I MIASTA WITKOWO 

Tegoroczny XIII Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbył się na terenie 
Gminy i Miasta Witkowo w dniach 08 - 09 
stycznia 2005 roku. Wielkie granie rozpo-
częła w sobotę Orkiestra Reprezentacyjna 

Sił Powietrznych z Poznania dając piękny 
koncert różnej muzyki, który zadowolił 
licznie zgromadzoną publiczność w sali 
kinowej Klubu Garnizonowego w Witko-
wie. W niedzielę 09 stycznia 2005 r. do 
Witkowa zawitał „BIGOS-EXPRESS”, a o 
godzinie 16:00 w sali kinowej Klubu Gar-
nizonowego odbył się uroczysty koncert, 
którego gwiazdami w tym roku byli naj-
młodsi witkowianie – dzieci z Przedszkola 
Miejskiego i Wojskowego, zespoły mu-
zyczno-taneczne z Poznania i Wrześni oraz 
miejscowe zespoły działające przy Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji. „Światełko do 
nieba” zakończyło bardzo udany finał XIII 
edycji WOŚP. W dniu 19 stycznia 2005 r.   

(środa) zorganizowano uroczyste podsumo-
wanie XIII Finału. Podsumowanie odbyło 
się w sali kawiarnianej Klubu Garnizono-
wego w Witkowie, na którym wręczone 
zostały podziękowania wszystkim organi-

zatorom i sponso-
rom. Dochód z 
t e g o r o c z n e g o 
grania - rekordo-
wy (14.465,87 zł) 
p r z e z n a c z o n y 
został „na zakup 
sprzętu diagno-
stycznego dla 
szpitalnych od-
działów dziecię-
cych”. Podzięko-

wania otrzymali między innymi: 33 Baza 
Lotnicza w Powidzu, Klub Garnizonowy, 
Biblioteka Wojskowa i Publiczna Miasta i 
Gminy, Komisariat Policji, OSP Witkowo, 

8 Drużyna Harcerska im. Adama Borysa, 
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, sekcja modelarstwa „Sokół”, Wit-
kowski Klub Kolekcjonerów oraz Dyrekto-
rzy placówek oświatowych z terenu GiM 
jako organizatorzy XIII Finału. Hojnymi 
sponsorami tegorocznego grania były za-
kłady pracy i indywidualni przedsiębiorcy z 
terenu Gminy jak i z poza jej granic. Trady-
cyjne złote serduszka zostały ufundowane 
przez Zakład Zegarmistrzowski - Kazi-
mierz Kiełczewski  oraz Sklep odzieżowy 
„Małgosia” - Małgorzata Kiełczewska. 
Wszystkim tym, którzy czynnie uczestni-
czyli w zbiórce pieniędzy i pomagali ją 
zorganizować oraz wszystkim tym, którzy 
podarowali chociaż jeden grosz na ten 
szczytny cel podziękował osobiście Bur-
mistrz Gminy i Miasta – Krzysztof Szku-
dlarek, który wręczył pamiątkowe podzię-
kowania i jednocześnie zaprosił wszystkich 
do „grania na rzecz Orkiestry” już po raz 
XIV w 2006 roku. 
 
    OKSiR 

Podsumowanie 
  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
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- Złożono wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zada-
nie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z 
przykanalikami i przepompownią ścieków 
na Osiedlu domków jednorodzinnych przy 
ul. Powidzkiej na kwotę 484.000,00 zł. 
- Odbyto spotkanie z Dyrektorem Wojsko-
wej Administracji Mieszkań w Poznaniu, 
przewodniczącym Zarządu Osiedla Nr 5 na 
temat uregulowania własności gruntów pod 
blokami na Osiedlu Nr 5 w Witkowie, prze-
jęcia wraz z dokumentacją instalacji burzo-
wej i sieci kanalizacyjno-sanitarnej. 
- Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu 
Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajo-
brazowego. 
- Wystosowałem kurendę do rolników w 
sprawie możliwości skorzystania ze środ-
ków strukturalnych w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego i Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, w tym celu 
zorganizowano w Urzędzie Gminy szkole-
nie na temat: inwestycji w gospodarstwach 
rolnych, rent strukturalnych, zalesień, uła-
twienia startu młodym rolnikom, pomocy w 
dostosowaniu gospodarstw do standardów 
Unii Europejskiej. 
- Uczestniczono w spotkaniu Prezesów 
Ochotniczych Straży Pożarnych, które 
odbyło się w Gnieźnie z udziałem władz 
wojewódzkich i powiatowych oraz w uro-
czystym przekazaniu dla Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Gnieźnie auto-drabiny stra-
żackiej s łużącej do gaszenia pożarów w 
wieżowcach. 
- Uczestniczono w otwarciu nowo oddanej 
sali sportowej w Mielżynie. 
- Wykonano nagłośnienie hali sportowej w 
Witkowie. 
- Uczestniczono w Finałowym Koncercie 
„Szkolnego Przeglądu Talentów” zorgani-
zowanym przez Szkołę Podstawową Nr 3 w 
Witkowie oraz w spektaklu teatralnym pt. 
„Dulskim być” wystawionym przez Zespół 
teatralny „NIKIFOR”, działającym przy 
OK,SiR i Bibliotece Publicznej Miasta i 
Gminy w Witkowie. 
- Zorganizowano spotkanie z przedstawi-
cielami poszczególnych placówek oświato-
wych w sprawie zagospodarowania ferii 
zimowych dla dzieci i młodzieży pod ha-
słem „Zima – 2005 r.”. 
- Zorganizowano spotkanie członków Ko-
misji Rewizyjnej z Zarządem Koła Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk”. Celem 
spotkania było omówienie spraw związa-
nych z rozliczeniem kosztów mediów, któ-
re bezpośrednio związane są z funkcjono-
waniem sali rehabilitacyjnej. 
- Wzięto udział w spotkaniu z Zespołem 
Kuratorskiej Służby Sądowej w Słupcy. 
Celem spotkania było omówienie zasad 

współpracy w zakresie nadzorów i dozorów 
wobec osób, w stosunku do których Sąd 
orzekł obowiązek przymusowego leczenia 
odwykowego. 
- Wypracowano projekty uchwał na sesję 
lutową. 
- Odbyto spotkanie z przewodniczącymi 
Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w 
celu omówienia tematów sesyjnych oraz 
bieżących spraw Gminy. 
- W dniu 3 lutego ogłosiłem otwarty kon-
kurs ofert na realizację zadania publicznego 
z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2005 
r. pod nazwą: upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia 
szkolenia, treningów i gry w piłkę nożną 
trampkarzy, juniorów i seniorów poprzez 
uczestnictwo w rozgrywkach Wielkopol-
skiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
w Poznaniu. 
 

Z imprez sportowo-rekreacyjnych: 
- Zorganizowano XIII Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, na który skła-
dał się: koncert Orkiestry Reprezentacyjnej 
Sił Powietrznych z Poznania, który odbył 
się w Klubie Garnizonowym w dniu 8 
stycznia 2005 r. W dniu 9 stycznia w go-
dzinach dopołudniowych przybył na wit-
kowski dworzec PKP tzw. „Bigos Expres”, 
a o godz. 16,00 rozpoczęło się tzw. 
„Wielkie Granie”. Z tegorocznego grania 
zebrano kwotę 14.465 zł., którą to kwotę 
przekazano na zakup sprzętu diagnostycz-
nego dla szpitalnych oddziałów dziecię-
cych, 
- w dniu 19 stycznia br. zorganizowaliśmy 
podsumowanie XIII Finału WOŚP, wręcza-
jąc organizatorom, darczyńcom i sponso-
rom pamiątkowe podziękowania. 
- W dniach 8-9 stycznia br. trampkarze 
GKS „Vitcovia” Witkowo uczestnicząc w 
ogólnopolskim turnieju halowej piłki noż-
nej trampkarzy „Amica-Cup” w Słupcy 
zajęli I miejsce. 
- W ramach Akcji „Zima - 2005 r”. opraco-
wano gminny kalendarz imprez sportowych 
- „Zima 2005”, zorganizowano wiele tur-
niejów dla dzieci i młodzieży, które odbyły 
się w salach gimnastycznych na bazie szkół 
podstawowych i gimnazjów , zorganizowa-
no również wyjazdy na basen , dwa wyjaz-
dy do kina w Poznaniu oraz wyjazd na 
mecz hokeja na trawie do Gniezna. 
- W dniu 5 lutego br. w hali sportowej przy 
gimnazjum w Witkowie zorganizowano III 
Turniej Halowej piłki nożnej trampkarzy o 
puchar Burmistrza Gminy i Miasta w Wit-
kowie. W turnieju startowało 5 drużyn. 
- Trwają rozgrywki II edycji Mistrzostw 
Sołectw Gminy Witkowo w halowej piłce 
nożnej pięcioosobowej. Dotychczas roze-
grano 11 rund, na czele znajduje się sołec-
two Mielżyn przed sołectwem Jaworowo, a 

trzecie miejsce zajmuje Witkowskie Stowa-
rzyszenie Abstynentów „Tęcza”. Zakończe-
nie Mistrzostw planuje się na dzień 6 marca 
2005 r. 
- W ramach Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych przyznano na II półrocze dodatko-
we godziny na zajęcia pozalekcyjne w ra-
mach UKS dla nauczycieli szkół podstawo-
wych, gimnazjów, instruktora sekcji mode-
larstwa i sekcji tenisa ziemnego. 
 

Wsparto finansowo organizację: 
- Obozu zimowego dla dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych i gimnazjum organi-
zowanego przez Szkolny Związek Sporto-
wy „Wielkopolska”, który odbył się w 
dniach 1-10 luty br. w Międzyzdrojach, 
- Zakupiono cztery drabinki gimnastyczne 
podwójne dla sali gimnastycznej przy 
ZSPiG w Mielżynie. 
- Sfinansowano wyjazd kulturalno- eduka-
cyjny do Poznania uczniów z ZSPiG z 
Mielżyna. 
 

Z zakresu obrotu nieruchomościami: 
- Na dzień 18 lutego br. ogłoszono II prze-
targ ustny nieograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości o pow. 0,7675 ha stanowiącej 
własność gminy Witkowo, położonej w 
Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej, zabudo-
wanej ob iektami nieurucho mio ne j 
(nieczynnej) kotłowni i budynkami gospo-
darczymi. 
- Na podstawie przys ługującego gminie 
uprawnienia wynikającego z umów dzier-
żawy gruntu w OW Skorzęcin, Gmina Wit-
kowo dokonała rozliczenia nakładów po-
czynionych na gruncie przez: 
• Skarb Państwa w imieniu, którego działa-
ła Agencja Mienia Wojskowego (nakłady 
w postaci 38 domków letniskowych, bu-
dynku biurowo-hotelowego, stołówki, bu-
dynku klubowego, garaży i towarzyszącej 
infrastruktury). 
 • Przedsiębiorstwom Budownictwa Elek-
troenergetycznego „ELBUD” Poznań 
(nakłady w postaci 9 domków w dwóch 
segmentach). 
 
Ze spraw dotyczących OW w Skorzęci-
nie: 
- Do Sądu Okręgowego w Koninie złożono 
apelację od wyroku Sądu Rejonowego w 
Słupcy wydanego w sprawie z powództwa 
pięciu dzierżawców gruntów w Ośrodku 
Wypoczynkowym w Skorzęcinie dotyczą-
cego czynszu dzierżawnego. 
 

W omawianym okresie wydałem nastę-
pujące zarządzenia: 
Z zakresu obrotu nieruchomościami: 
- W sprawie wydzierżawienia gruntów 
gminnych położonych w Witkowie (grunty 
zabudowane garażami przy ul. Jasnej). 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 
o działalności w okresie między sesyjnym od 2 stycznia do 17 lutego 2005 r. 
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- w sprawie obniżenia ceny wywoławczej 
w drugim przetargu do wysokości  
160.000,00 zł. na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej obiekty nieczynnej kotłowni 
przy ul. Gnieźnieńskiej oraz obniżenia ceny 
wywoławczej w II przetargu do wysokości 
32.800,00 zł, na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej wiatą i budynkiem magazy-
nowym położonym w Witkowie przy ul. 
Nowej. 
- W sprawie wydzierżawienia nieruchomo-
ści stanowiącej własność gminy Witkowo, 
położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w 
Skorzęcinie (obiekty po Wojskowym Do-
mu Wczasowym). 
 

Ponadto wydałem zarządzenia w spra-
wach: 
- Ustalenia planu pracy Urzędu Gminy i 
Miasta na 2005 r. 
- W sprawie powołania Gminnej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
- W sprawie inwentaryzacji i Powołania 
Komisji Przejmującej domki letniskowe 
oraz wyposażenie od Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Elektroenergetycznego EL-
BUD S.A. w upadłości z Poznania. 
 

W zakresie inwestycji: 
1. Inwestycje zrealizowane i w trakcie 
realizacji po przetargach nieograniczo-
nych: 
- Ogłoszono przetarg – na budowę kanali-

zacji sanitarnej – osiedle domków jednoro-
dzinnych w Witkowie, przy ul. Powidzkiej 
/część/.  
Termin składania ofert upływa dnia 07 
marca 2005r. 
- Trwa zimowe utrzymanie dróg i ulic na 
terenie miasta i gminy Witkowo, prace 
prowadzone są zgodnie z zawartymi umo-
wami oraz potrzebami wynikającymi z 
warunków atmosferycznych w kolejności i 
zakresie wynikającym z kategorii drogi. 
- Trwa budowa kanalizacji sanitarnej Mie-
lżyn – Jaworowo, w Jaworowie zamonto-
wano zbiornik przepompowni, trwają prace 
we wsi Mielżyn. Do tej pory wykonano ok. 
55% zakresu tej inwestycji tj. 8,2 km sieci 
kolektorów tłocznych oraz 0,9 km sieci 
grawitacyjnej. 
- Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie OW Skorzęcin, wykonano ca 
400mb sieci grawitacyjnej oraz 150 mb 
kolektora tłocznego wraz z niezbędnymi 
studniami. 
 

2. Dokonano zapytań o cenę na: 
- Dostawę materiałów biurowych z prze-
znaczeniem na bieżące potrzeby tut. Urzę-
du, do dnia 28.01.2005r. wpłynęły 4 oferty, 
wybrano ofertę firmy Sklepu Branży Prze-
mysłowej-Marek Szuba z Gniezna, za cenę 
1.679,80 zł. /dostawę zrealizowano/. 
- Sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowe-
go na potrzeby Urzędu, do dnia 
04.02.2005r. wpłynęły 4 oferty, wybrano 

ofertę firmy BIUR-KOM z Witkowa, za 
cenę 4.060,67 zł. /dostawę zrealizowano/. 
- Opracowanie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów dzia-
łek położonych w miejscowościach Witko-
wo, Małachowo Z. M., Wiekowo, Mała-
chowo W., Skorzęcin Nadleśnictwo, Chłą-
dowo, termin składania ofert minął 
15.02.2005r. 
Wybrano ofertę firmy Inwestplan z Pozna-
nia za kwotę 29.280 zł. 
 

3. Inne ważniejsze prace i dostawy: 
- Wykonywane są wycinki i zabiegi pielę-
gnacyjne drzew na terenie gminy i miasta 
Witkowo, /także wycinka zakrzaczeń/. 
- Nawożenie żużlem paleniskowym dróg na 
terenie miasta i gminy /ul.: Młyńska, Pięk-
na, Jodłowa, Akacjowa, Brzozowa, Kosy-
nierów Miłosławskich, Osiedlowa, Piwna, 
Słowiańska, Piastowska, Zachodnia, Wodo-
ciągowa, Radosna, Wschodnia, baraki, 
Lotnicza, Ruchocin, Gorzykowo, Kamion-
ka, Piaski, Mielżyn, Sokołowo/. 
- Zlecono opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na zmianę organizacji ruchu dro-
gowego ul. Parkowa-Krótka-Polana-Stary 
Rynek oraz na ul. Park Kościuszki, 
- Bieżąca wymiana i ustawianie tablic i 
znaków drogowych. 
- Zlecono ustawienie trzech nowych lamp 
na ul. Słonecznej /przy stawku/.  

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo  
Krzysztof Szkudlarek 

W dniu 18 lutego 2005r. odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała: informacji Burmistrza Gminy i Miasta o 
działalności międzysesyjnej,  informacji Prezesa Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego o działalności Agencji oraz informacji 
o działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w 2004r. 
 

Podjęto następujące uchwały: 
- XIX/175/05 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (cena wody - 
1,88zł/m3, cena odprowadzania ścieków - 2,63zł/m3); 
- XIX/176/05 w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec (0,47zł za 1m3); 
- XIX/177/05 w sprawie regulaminu dot. przyznawania nauczycielom dodatków (m.in. motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego); 
- XIX/178/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 45/1 w Jaworo-
wie i części działki nr 17/16 w Kołaczkowie (boiska sportowe); 
- XIX/ 179/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych; 
- XIX/ 180/05 w spr. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitar-
nej w obrębie ulic: Brzozowa, Akacjowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Kosynierów Miłosławskich i Powidzka (do kwoty 484.000zł); 
- XIX/181/05 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.; 
- XIX/182/05 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze; 
- XIX/183/05 w sprawie uchwalenia Programu rozwoju turystyki i rekreacji na terenie gminy Witkowo. 
Ponadto Rada Miejska przyjęła Deklarację w sprawie przystąpienia do realizacji zadania (opracowanie Kodeksu Etyki Radnego) w  
ramach programu „Przejrzysta Polska”. 
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 18 marca 2005r. 

    (BRM) 

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

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

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

oraz na stronach http://www.bip.witkowo.pl 

 Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Witkowie na marzec 2005r. 
 7 marca Andrzej Borowicz 
 14 marca Tomasz Deskowski 
 21 marca Grzegorz Kaźmierczak 
 Dyżury odbywać się będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie  
 - pokój nr 23, w godz. od 1400do 1500. 
 Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury w każdy poniedziałek  
 - w godz. od 1500do 1600. 

XIX sesja Rady Miejskiej w Witkowie. 

 

http://www.bip.witkowo.pl
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S p o r t  w  G m i n i e  

Moje zeszłoroczne wyprawy trackingowe po 
górach miały dwa aspekty: Zdobycie „Korony 
Gór Polski”, Uzyskanie norm na dużą brązową 
GOT (Górska Odznaka Turystyczna). Do tych 
pierwszoplanowych wypraw doszły jeszcze: 
wycieczka rodzinna z Kletna na Śnieżnik i pięć 
wycieczek górskich w Bieszczadach. Do zdoby-
cia „Korony Gór Polski” brakowało mi jedena-
ście (KGP składa się z dwudziestu ośmiu) szczy-
tów. Pięć pierwszych szczytów: Skopiec 724m - 
Góry Kaczawskie, Waligóra 936m - Góry Ka-
mienne, Skalnik 945m - Rudawy Janowickie, 
Wielka Sowa 1015m - Góry Sowie, Wysoka 
Kopa 1126m - Góry Izerskie były zaplanowane 
w pierwszej, lipcowej wycieczce wielodniowej.  
Na Tarnicę (1346m) miałem wejść podczas 
pobytu nad Zalewem Solińskim. Wejście na 
ostatnie pięć górek miało nastąpić w drodze 
powrotnej z Bieszczad do domu, a były to: Lac-
kowa 997m  - Beskid Niski, Wysoka 1050m – 
Pieniny, Radziejowa 1262m - Beskid Sądecki, 
Turbacz 1310m  - Gorce, Babia Góra 1725m - 
Beskid Żywiecki, Realizacja tak dużego przed-
sięwzięcia wymagała wcześniejszego przygoto-
wania: planu treningowego, map - z naniesiony-
mi szlakami turystycznymi, opisów tras przemar-
szu i wariantów wejść na poszczególne szczyty, 
ustalenia terminów wycieczek. Pierwszy punkt 
planu realizowałem według ustalonego harmono-
gramu, uwzględniającego osobiste predyspozycje 
i możliwości fizyczne. W pierwszej fazie trenin-
gowej jeździłem więcej na rowerze pokonując 
odcinki od trzydziestu do sześćdziesięciu kilo-
metrów dziennie. Przechodziłem stopniowo z 
jazdy do treningu biegowego, zwiększałem wte-
dy długość odcinków i tempo biegu. Systema-
tycznie  uczestniczyłem w niedzielnych mar-
szach organizowanych przez Klub Górski 
„Ornak” z Gniezna. Trasy według regulaminu 
GOT  PTTK, na dwie górskie wycieczki wielo-
dniowe opracowałem wspólnie z przewodnikiem 
górskim, panem Janem Sobańskim. Terminy 
wycieczek: wyprawa w Sudety to 200 km (280 
pkt. do GOT) 6-15 lipiec, Śnieżnik to 14 km (21 
pkt. Do GOT) 29 lipiec, Bieszczady to około 75 
km (103 pkt. do GOT) 6-20 wrzesień, „Korona 
Gór Polski” 80 km (106 pkt. do GOT) 20-22 

wrzesień, wyprawa w Sudety to 120 km (138 
pkt. do GOT) 12-18 październik. Razem ponad 
500 km i 648 pkt do GOT). Po skompletowaniu 
map i potrzebnego wyposażenia byłem psychicz-
nie i fizycznie przygotowany do realizacji moje-
go przedsięwzięcia.  
Pierwsza wyprawa na dużą brązową GOT.  
4 lipca 2004r. dojechałem do Lwówka Śląskiego. 
Tu zaczynała się pierwsza wyprawa trackingowa. 
Pierwsze dwa odcinki mojej wędrówki po Sude-
tach to przemarsze ponad trzydziestokilometro-
we, które pokonałem po dużym wysiłku fizycz-
nym i psychicznym. Dźwigałem duży i ciężki 
plecak. Uciskane ramiona, cierpły z powodu 
niedokrwienia, a bule krzyżowe pleców często 
wymuszały przerwę na odpoczynek. Następne 
etapy były już krótsze, mój organizm szybko 
przystosował się do takiego marszowego obcią-
żenia. Po każdym dniu wieczorem, maściami 
nacierałem i masowałem  bolące mięśnie nóg i 
pleców. Po trzech dniach, kiedy ustąpiły bolące 
zakwasy mięśniowe, plecak stał się jakby 
„lżejszy” a i czas przemarszu wyraźnie się skra-
cał. 9 lipca nastąpiło pierwsze większe załamanie 
pogody. Niebo pokryło się ciemnymi chmurami, 

które bardzo nisko przesuwały się nad szczytami. 
I stało się. Po przejściu paru kilometrach zaczęło 
kropić, a przed wejściem na Lesistą Wielką 
(851m) lało już jak z cebra. Po godzinie takiej 
ulewy dotarłem na szczyt. Tu pod górską wiatą 
przeczekałem aż się przejaśniło i ruszyłem w 
kierunku Mieroszowa. Noclegi planowałem w 
schroniskach lub miejscowościach kończących 
poszczególne etapy. Ceny noclegów kształtowa-
ły się w granicach od 20 do 35 złotych w zależ-
ności od wyposażenia pokoi. Z ciekawszych 
szczytów na tej trasie to: Skalnik (945m, pokryty 

w partiach szczytowych dużymi blokami skalny-
mi) i Waligóra (936m z bardzo stromym podej-
ściem). Starałem się też na każdym ważnym dla 
mnie punkcie zrobić zdjęcie, ale zawsze byłem 

sam i ustawienie aparatu sprawiało mi wiele 
kłopotu (brak statywu). Następnie udałem się do 
Walimia w Góry Sowie, gdzie do kolekcji 
„Korony Gór Polski”, czekała na mnie Wielka 
Sowa. Na szczycie Wielkiej Sowy zwiedziłem 
zabytkową wieżę widokową, a z tarasu widoko-
wego podziwiałem wspaniałe widoki na masyw 
Gór Sowich.  
Następnie udałem się w Góry Izerskie. Zaplano-
wałem tu wejść na Czeski Smrk (1124m), oraz 
zdobyć następny szczyt do „Korony Gór Polski”, 
Wysoką Kopę (1126m). Następnego dnia, wcze-
śnie rano wszedłem na Sępią Górę, a po zejściu, 
dojechałem na Rozdroże Izerskie i zielonym 
szlakiem wszedłem na Wysoką Kopę. Pobyt w 
Sudetach zakończyłem w Karkonoszach wej-
ściem na Szrenicę.  
Wypad w Masyw Śnieżnika.  
Podczas pobytu z żoną Barbarą oraz wnuczkami: 
Barbarą Safaryn i Moniką Kulwińską w Stroniu 
Śląskim, zwiedziliśmy Jaskinię Niedźwiedzią w 
Kletnie i weszliśmy na Śnieżnik (1425m). Trud-
ny moment wspinaczki z dziećmi nastąpił od 
Gęsiej Gardzieli na Przełęcz Snieżnicką. Po 
odpoczynku w schronisku „Na Śnieżniku”, ru-

szyliśmy szlakiem do granicy czeskiej i w lewo 
na szczyt. U góry było bardzo wietrznie i bardzo 
chłodno. Wypiliśmy gorącą herbatę i szybko 
schodziliśmy w dół. W lesie poniżej było o wiele 
przyjemniej. 
Wyprawa w Bieszczady. 
Przy okazji czternastodniowych wczasów nad 
Zalewem Solińskim, zaplanowałem pięć wypa-
dów w góry. Pierwszą wycieczkę odbyłem wraz 
z żoną Barbarą, która zakończyła się zdobyciem 
najwyższego szczytu Bieszczad –  Tarnicy. Z 
wioski Wołosate, szlak prowadził łąkami aż do 
podnóża Hudów Wierszek. Tu w lesie zaczynały 
się pierwsze strome, kamieniste podejścia. Po 
wejściu na Hudów Wierszek i wyjściu z lasu 
ukazał się masyw Tarnicy i Szerokiego Wierchu. 
Z tego miejsca na szczyt Tarnicy było około 375 
m przewyższenia. Strome i dość długie podejście 
w słońcu na przełęcz między Tarnicą, a Szero-
kim Wierchem było bardzo wyczerpujące. Po 
krótkim odpoczynku ruszyliśmy na szczyt. Tego 
dnia było tu bardzo dużo turystów. Przez pół 
godziny odpoczywaliśmy i podziwialiśmy z góry 
Bieszczady. Całą trasę pokonaliśmy w pięć i pół 
godziny, co było dużym wyczynem turystycz-
nym mojej żony. Następne trzy wycieczki, to 
wybrane najbardziej popularne i uczęszczane 
przez turystów trasy widokowe. Przy pięknej 
słonecznej pogodzie i dobrej widoczności mia-
łem okazję nacieszyć się cudownym krajobrazem 
Bieszczad. Przejście w pojedynkę Połoniny 
Wetlińskiej i Połoniny Caryńskiej było bardzo 
szybkie. Z krótką przerwą w Brzegach na posi-
łek, trwało cztery i pół godziny. Było to raczej 
hasanie (bieganie) po szlaku, a nie turystyczna 
wspinaczka. Piękne widoki na Wielką Rawkę i 
masyw Tarnicy, podziwiałem na całej trasie 
Smereku do Ustrzyk Górnych. Na następne dwie 
wyprawy trackingowe zabrałem ze sobą, zapo-
znane na wczasach małżeństwo „Gigę” i 
„Ziutka” Florków z Krakowa. Wspólnie załatwi-
liśmy w Strażnicy Parku Narodowego w Ustrzy-
kach Górnych, dojazd na Przełęcz Bukowską 

Górskie wyprawy trackingowe „2004” 
Bogusław Brzozowski 

Zabytkowa wieża widokowa na szczycie Wielkiej Sowy 
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(około 10 km Ładą „Niva” – 50 złotych). Samo-
chodem dojechaliśmy na granicę ukraińsko – 
polską i po dojściu do oznaczonego szlaku  tury-
stycznego, powoli zaczęliśmy się wspinać. Cała 
trasa wyglądała jak „sinusoida”, po wspinaczce 
na szczyt, trzeba było tracić wysokość, aby po-
dejść do następnego szczytu i znowu się wspi-
nać. Na zakończenie trasy weszliśmy na najwyż-
szą górę Bieszczad. Oczywiście zaliczyłem 
Tarnicę po raz drugi, ale tym razem od północ-
no-wschodniej strony. Z tej drugiej strony ma-
syw Tarnicy wyglądał bardziej okazale. Po dniu 
przerwy (wraz z Florkami), z Przełęczy Wy-
żniańskiej po dwugodzinnej wspinaczce wsze-
dłem  na Wielką Rawkę (1307m). Już od wyso-
kości Małej Rawki (1271m), musiałem włożyć 
kurtkę i nauszniki chroniące przed silnym i 
chłodnym wiatrem. Szlak prowadzący granicą z 
Ukrainą, wzdłuż którego szliśmy dalej na Krze-
mieniec (1221m), zaprowadził nas do punktu 
połączenia trzech granic: ukraińskiej, słowackiej 
i polskiej. Trójgraniasty obelisk, opisany w 
trzech językach, a na stronie słowackiej podany 
był też fundator tego postumentu. Miejscu ze-
tknięcia się trzech granic: ukraińskiej, słowackiej 
i polskiej (trójgraniasty obelisk na Krzemieńcu). 
Na zakończenie pobytu na Zalewem Solińskim, 
wraz z żoną Barbarą pożegnaliśmy Bieszczady 
wejściem na górę Jawor (741m), od której nazwę  
wziął półwysep, na którym rozlokowany jest 
Wojskowy Zespół Wypoczynkowy „Jawor”. 
„Korona Gór Polski” 
W drodze powrotnej z Soliny do Witkowa, cze-
kało na mnie jeszcze pięć szczytów, potrzebnych 
do zdobycia „Korony Gór Polski”. Przedsięwzię-
cie to zaplanowałem na trzy dni, bez względu na 
warunki atmosferyczne i ewentualną, chwilową 
niedyspozycję fizyczną. Około szóstej rano 
wyjechaliśmy z Soliny i udaliśmy się do Wyso-
wej, małej miejscowości w Beskidzie Niskim. 
Zaprawiony kondycyjnie, odporny psychicznie, 
zaopatrzony w niezbędny sprzęt, ubiór oraz 
dodatkowy prowiant i termos z gorącą herbatą, 
wystartowałem! Większą częścią trasy szlak 
prowadził granicą polsko – słowacką. Po dojściu 
na szczyt i próbie wykonania zdjęcia, okazało 
się, że aparat jest niesprawny (bateria rozładowa-
na). Szybkie tempo wspinaczki dało o sobie znać 
w drodze powrotnej przy podchodzeniu na Ostry 
Wierch. Moje siły fizyczne zastały nieco nad-
szarpnięte. Po dwóch godzinach i czterdziestu 
pięciu minutach wróciłem z Lackowej, wsiadłem 
do samochodu i udałem się w pobliże dwóch 
górek: Radziejowej i Wysokiej. Dwie godziny 
jazdy sprawiły, że organizm zregenerował siły. 
Byłem gotowy podjąć nowe wyzwanie. Szybko 
załatwiłem nocleg w Jaworkach i zaraz wyruszy-
łem w górę na Radziejową. Na tej trasie nie było 
trudnych i wyczerpujących siły podejść. Góra 
była oddalona o około dziewięć kilometrów od 
miejsca startu. Trasę pokonałem w dwie godziny 
i pięćdziesiąt osiem minut. Po powrocie gorąca 
kąpiel i „wzmocniona” kolacja szybko przywró-
ciły ciału siły witalne. Nazajutrz wcześnie rano, 
wyruszyłem na Wysoką (Wysokie Skałki). War-
to tu wspomnieć o pięknych widokach, kiedy 
przechodziłem przez parokilometrowy, skalny 
Wąwóz Homole. Po wyjściu z wąwozu, wkrótce 
zaczynało się długie podejście, które w końco-
wym odcinku szczytowym było dość strome i 
skaliste. Schodząc z Wysokiej, wszedłem po 
drodze na Durbaszkę. W zejściu na „dziko”, 
kierowałem się na łąki gdzie widziałem pasące 
się stado owiec. Rozmawiałem z pasącym owce, 
juhasem. Pytałem o skrót w drodze powrotnej do 
miejscowości Jaworki. Jak się później okazało, 
to nie był ten skrót, o który pytałem. Rozbieżno-

ści wynikły z niewłaściwej interpretacji gwary 
góralskiej i przetłumaczeniu jej na język polski. 
Trasę pokonałem w dwie godziny. Po powrocie z 
Wysokiej, żona czekała już na parkingu, odpaliła 
„Forda” i pojechaliśmy do Obidowej koło Nowe-
go Targu. Podczas jazdy zmieniłem przepoconą 
bieliznę i skarpety. Byłem gotowy do następnego 
wyjścia w górę. Pogoda zaczynała się zmieniać. 
Zrobiło się bardzo wietrznie i dość chłodno. 
Pełen optymizmu, że deszcz padać nie będzie, 
wystartowałem na Turbacz. W tym dniu na szla-
ku spotkałem bardzo dużo młodzieży szkolnej, 
nie zawsze przystosowanej i przygotowanej do 
takich trudnych, górskich wycieczek. Wróciłem 
bardzo zmęczony i głodny. Po drodze, oczywi-
ście zatrzymywałem się w schroniskach: „Stare 
Wierchy” i „Na Turbaczu”, aby napić się gorącej 
herbaty i podbić książeczki GOT, na dłuższy 
odpoczynek i posiłek nie miałem czasu. Żona 
zaraz przygotowała posiłek z suchego prowiantu 
i po zaspokojeniu głodu pojechaliśmy do Zawoji 
w Beskidzie Żywieckim. Wynająłem kwaterę w 
pensjonacie z pięknym widokiem na Babią Górę. 
Wziąłem gorący prysznic i zjechaliśmy do cen-
trum na obiado-kolację. Już padał deszcz. Do 
swojskiej „Bacówki” weszliśmy, kiedy już lało 
jak z cebra, można powiedzieć małe oberwanie 
chmury. Zamówiliśmy obiad, góralski kociołek, 
którym najadłem się do syta. Po obiedzie piłem 
duże ilości herbaty z cytryną, żona natomiast 
rozgrzewała się grzańcem. Czekaliśmy, aż prze-
stanie padać deszcz. Odpoczywałem, gwarząc z 
małżonką o jutrzejszym wejściu na Diablak. 
Planowałem wejście na Babią Górę, krótszym, 
ale trudniejszym szlakiem. Przez całą noc padał 
deszcz. Wcześnie rano spojrzałem w kierunku 
Babiej Góry, cały masyw zasnuty ciężkimi 
chmurami, a w Zawoji cały czas kropiło. Decy-
zja była jednak nieodwołalna, idę w górę i w 
chmurę. W schronisku Na Markowych Szczawi-
nach zaciągnąłem „języka”. Wejście obranym 
szlakiem (Percią Akademicką) na pewno będzie 
oblodzone i ośnieżone. Wypiłem zamówioną 
herbatę z cytryną, włożyłem pod kurtkę gruby 
polar i już byłem na szlaku. W końcowej fazie 
podejścia, minąłem odważnego taternika, który 
tak jak ja, wybrał tę oblodzoną i zaśnieżoną 

trasę. Na szczycie zadymka śnieżna i gęsta mgła. 
Szybko schodziłem, a raczej zbiegałem w dół, w 
kierunku przełęczy Krowiarki. Zmęczony, ale 
usatysfakcjonowany. „Korona Gór Polski” zdo-
byta. Była to jedna z najszybszych moich wspi-
naczek (trasę pokonałem w 2 godziny i 42 minu-
ty). Na Przełęczy Lipnickiej (Krowiarki) cały 
czas padał deszcz. Szybko przebrałem się w 
suchą bieliznę i  jazda do domu. Przed północą 
szczęśliwie wróciłem z żoną do Witkowa. 
Druga wyprawa na dużą brązową GOT . 
11 października dojechałem do Jedliny Zdroju 
dość późno, nauczony doświadczeniem z I wy-
prawy, wynająłem nocleg w pierwszym napotka-
nym pensjonacie. W pokoju, już na spokojnie 

przestudiowałem mapę. Ważne było dobrze 
wystartować i po drodze nie zgubić wytyczonego 
szlaku. Pierwsza trasa była długa, ale przy pięk-
nej słonecznej pogodzie maszerowało się dość 
przyjemnie, choć obciążenie było dość spore. 
Pierwszy postój zrobiłem na szczycie Włodarza. 
Cały szlak, aż do Przełęczy Sokolej prowadził 
prze lasy i nie było, co podziwiać. Po minięciu 
wsi Sokolec, ukazały się piękne widoki na 
Wzgórza Wyrębińskie, a od Przełęczy Jugow-
skiej na Obniżenie Noworudzkie. Nocowałem w 
schronisku „Zygmuntówka”. Po pierwszym 
etapie, problemy z moim ciałem i duchem były 
mniejsze jak w pierwszej wyprawie lipcowej. 
Byłem lepiej przygotowany fizycznie i psychicz-
nie na trudy tak długiej trasy. Miałem zaliczone 
w nogach wycieczki górskie w Bieszczadach i 
treningi podtrzymujące kondycję. Głównym 
posiłkiem na trasie był suchy prowiant  z gorącą 
herbatą, który nosiłem w plecaku, ale raz dzien-
nie starałem się zjeść gorący posiłek (przeważnie 
zupę). Zimne napoje robiłem we własnym zakre-
sie, rozpuszczając w wodzie ISO Sport 
(uzupełnienie witamin i składników mineral-
nych), zalecany dla osób intensywnie trenują-
cych. Następny dzień to zejście do Nowej Rudy i 
półgodzinne podejście na Górę Św. Anny. Na 
szczycie murowana wieża, wykorzystana jako 
przekaźnik TV. Poniżej mały kościół i duże 
schronisko, obecnie zamienione na pensjonat. 
Cała trasa była mało ciekawa, i prowadziła w 
większości drogami gminnymi i asfaltem. Po 
wyjściu z Radkowa, Góry Stołowe zaczynały się 
za miejscowością Leśna. Wspinałem się dość 
wolno wśród monumentów skalnych takich jak: 
„Zbrojownia Herkulesa”, „Dromader”, „Filary 
Skalne”, „Maczuga”, aż do „Drogi Stu Zakrę-
tów”, którą doszedłem do Karłowa. W byłym 
schronisku młodzieżowym zamówiłem nocleg, 
zjadłem gorący posiłek i już bez plecaka, na 
lekko wyruszyłem na Narożnik (Sowie Skały). 
Na szczycie przeczytałem przymocowaną do 
skały tablicę pamiątkową, przypominającą tra-
giczną śmierć pary studentów z Wrocławia, 
którzy zostali tu zamordowani. Następnego dnia 
znowu byłem na Lisiej Przełęczy, popatrzyłem 
na Fort Karola i zielonym szlakiem, przez Skałki 
Łężyckie zszedłem do Kulina Kłodzkiego. Z 
tego miejsca znowu pod górę, aż na Grodziec. 
Na szczycie zabudowane urządzenia i stalowy 
maszt stacji przekaźnikowej. Szedłem dalej 
czerwonym szlakiem. Po drodze na górze Gomo-
la, zwiedziłem ruiny zamku Homole (XII-XIV 
w.). Ostatni etap (około 22 km) rozpocząłem 
bardzo wcześnie rano. Zostało łagodne podejście 
na Jagodną i długie zejście do Międzylesia. Na 
szczycie Jagodnej spotkałem odpoczywających 
turystów, też emerytów. Chwilę rozmawiałem o 
„starych polakach” i ruszyłem dalej. Mój pociąg 
odjeżdżał 14:55 i nie mógł odjechać beze mnie. 
Na trasie przemarszu, bardzo często spotykałem 
grzybiarzy i ludzi zbierających drewno. Prawdzi-
wych turystów wędrujących po szlakach spoty-
kałem bardzo rzadko i to przeważnie emerytów. 
Schroniska, w których nocowałem, o tej porze 
roku były wyludnione, większy ruch napotkałem 
dopiero w weekend. Koniec trasy drugiej wypra-
wa w Sudety. Przeszedłem 120 km, co dało (138 
pkt do GOT). Przyznano GOT Dużą w stopniu 
brązowym. Nr weryfikacyjny 539/2004 Kraków 
dnia 1-12-2004r. Podpis CRW (Centralny Refe-
rat Weryfikacyjny) Górskiej Odznaki Turystycz-
nej Andrzej Matuszczyk  Przodownik GOT 
1793.   Bogusław Brzozowski 
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Plan zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i 
młodzieży w okresie ferii zimowych 2005 
roku został poprzedzony zorganizowaniem 
spotkania nauczycieli w-f szkół podstawo-
wych i gimnazjów oraz prezesów organiza-
cji pozarządowych w dziedzinie upowszech-
niania kultury fizycznej dzieci i młodzieży z 
władzami samorządowymi gminy i miasta, 
które odbyło się w dniu 18 stycznia 2005 
roku. Opracowano kalendarz 
imprez kulturalno-rekreacyjno-
sportowych na każdy dzień 
ferii w poszczególnych szko-
łach z uwzględnieniem klas I-III, który zo-
stał wywieszony do wiadomości w szkołach, 
gablotach Urzędu GiM oraz podany został 
do lokalnych gazet. Koordynatorami akcji 
„ZIMA-2005” był: Urząd Gminy i Miasta, 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Gmin-
na Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Klub Garnizo-
nowy oraz Uczniowskie Kluby Sportowe 
działające na terenie gminy i miasta. Głów-
nym celem tych zajęć było aktywne wyko-
rzystanie czasu wolnego przez dzieci i mło-
dzież. Najwięcej imprez odbyło się w pierw-
szym tygodniu ferii w hali sportowej Gim-
nazjum w Witkowie, gdzie rozegrano nastę-
pujące zawody sportowe: turniej piłki siat-
kowej chłopców - startowały cztery druży-
ny, turniej piłki halowej klas I gimnazjów - 
startowało 6 drużyn,  turniej piłki halowej 
klas II gimnazjów - startowały 4 drużyny, 
gminny turniej piłki halowej klas III odbył 
się w nowo wybudowanej sali gimnastycz-
nej w Mielżynie - startowały 4 zespoły, 
turniej halowej piłki nożnej klas III-IV-
startowało 8 drużyn, turniej halowej piłki 
nożnej klas V-VI-startowało 7 drużyn, III 
Turniej Halowej Piłki Nożnej Trampkarzy 

rocznik 1991 o puchar Burmistrza Gminy i 
Miasta w Witkowie który odbył się w dniu 
05 lutego 2005 roku z udziałem drużyn: 
Aluminium Konin, SKP Słupca, Fara Peli-
kan Żydowo i GKS „VITCOVIA” Witko-
wo- dwie drużyny. Uroczystego otwarcia 
turnieju dokonał Burmistrz Gminy i Miasta - 
Krzysztof Szkudlarek, który podziękował 
zawodnikom za przybycie i życzył, aby duch 

sportowy zwyciężył podczas trwania rozgry-
wek. Turniej rozegrano systemem „każdy z 
każdym” - dwa razy po 10 minut. Po roze-
graniu 10 meczy i strzeleniu aż 54 bramek – 
I miejsce zajęła pierwsza drużyna GKS 
„VITCOVIA” Witkowo gromadząc 10 pkt., 
przed Aluminium Konin - 9 pkt. i SKP Słup-

ca z 5 pkt. Czwarte miejsce zajęła drużyna 
Fara Pelikan z Żydowa z 4 pkt., a na piątym 
miejscu - druga drużyna GKS „VITCOVIA” 
Witkowo. 
Najlepszym bramkarzem turnieju został 
zawodnik Aluminium Konin - Banasiak 
Michał a „królem strzelców” z 5 bramkami 

został zawodnik Fary Pelikan Żydowo - 
Światłowski Kamil. Zawodnicy ci otrzymali 
pamiątkowe statuetki. Wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe dyplomy i sprzęt 
sportowy w postaci piłek nożnych, a zwy-
cięska drużyna otrzymała pamiątkowy pu-
char. Nagrody wręczali - Burmistrz Gminy i 
Miasta - Krzysztof Szkudlarek, jego zastęp-
ca - Marian Gadziński i Piotr Jóźwik - prze-

wodniczący Komisji Szkolnictwa, 
Kultury i Sportu Rady Miejskiej w 
Witkowie. Sponsorzy turnieju - 
Gminna Spółdzielnia „SCh”, 

Spółd zielnia Mlec zars ka i f irma 
„BUDERUS” Janusza Dajwłowskiego ufun-
dowali dla wszystkich uczestników nagrody 
niespodzianki. Wszystkie mecze sędziował 
Pan Marian Szczepaniak, a opiekę medycz-
ną sprawowała Pani Marzena Zielińska. 
Organizatorzy zapewnili również środki 
transportowe dla poszczególnych szkół na 
przejazdy dzieci i młodzieży do Wrześni - 
basen - Gimnazjum w Witkowie, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum w  
Mielżynie oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w 
Witkowie, do Poznania - kino KINEPOLIS 
zaliczyli uczniowie z Gimnazjum w Witko-
wie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i 
Gimnazjum z Mielżyna. W poniedziałek, 
środę i czwartek odbywały się zajęcia dla 
dzieci i młodzieży w świetlicy środowisko-
wej, a we wtorek i czwartek warsztaty te-
atralne w budynku oświatowym. Klub Gar-
nizonowy w Witkowie przygotował dla 
dzieci i młodzieży ciekawe zajęcia takie jak: 
papieroplastyka, oglądanie filmów, gra w 
tenisa stołowego, gry planszowe oraz ta-
neczne.  

(S.A.) 

Ferie - „ZIMA - 2005” 

W dniu 19 lutego 2005 roku w hali sportowej 
Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie 
odbyły się VI Regionalne Zawody Radnych, 
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Staro-
stów w tenisie stołowym. Organizatorami im-
prezy byli: Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu - 
Oddział w Gnieźnie, Departament Kultury Fizycznej i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w 
Gnieźnie, WZ LZS w Poznaniu, WZTS w Poznaniu, Urząd Gminy i 
Miasta oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, Sto-
warzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki „Chrobry Gniezno”, 

Klub Sportowy „Stella” w Gnieźnie i Gimnazjum w Witkowie. 
Patronat medialny sprawowały: Redakcja Radia Gniezno, Redakcja 
„Przemiany na Szlaku Piastowskim” i Głos Wielkopolski. Głów-
nym celem imprezy było wyrabianie nawyku do aktywnego wypo-
czynku, popularyzacja tenisa stołowego wśród radnych gmin, po-
wiatów i Sejmiku Wojewódzkiego, Wójtów, Burmistrzów, Prezy-
dentów i Starostów oraz integracja sportowa środowisk samorządo-
wych. W kategorii radnych-mężczyźni:  
1 miejsce - Mieczys ław Kowalczyk - gmina Lipno 
2 miejsce - Zygmunt Zieliński - gmina Słupca 
3 miejsce - Stefan Zimiński- gmina Kórnik 
W kategorii radnych-kobiety:  
1 miejsce - Irena Klimek-Łyszczarz - gmina Kórnik 
2 miejsce - Olga Kaczmarek - gmina Jaraczewo 
3 miejsce - Krystyna Nowaczyk - gmina Niechanowo 
W kategorii burmistrzów i wójtów:  
1 miejsce - Antoni Klonowski - Wójt gminy Skulsk  
2 miejsce - Jarosław Goiński - Z-ca Wójta gminy Skulsk 
3 miejsce - Julian Kempa- Wicestarosta Średzki gm.Środa Wlkp. 
W klasyfikacji końcowej - wśród gmin:  
1 miejsce - gmina Kórnik - puchar posła T.Tomaszewskiego  
2 miejsce - gmina Skulsk - puchar Starosty Gnieźnieńskiego 

VI Regionalne Zawody Radnych, Wójtów,  
Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w tenisie stołowym 
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W dniu 23 stycznia 2005 roku w hali sportowej Gimnazjum w 
Witkowie rozpoczęła się druga runda - Mistrzostw Sołectw Gminy 
Witkowo w Halowej Piłce Nożnej.  
Do rozgrywek zgłosiło się 8 drużyn w tym 7 sołectw: Gorzykowo, 
Jaworowo, Mielżyn, Ruchocinek, Sokołowo, Małachowo Złych 
Miejsc i Kołaczkowo oraz drużyna Witkowskie Stowarzyszenia 
Abstynentów „TĘCZA” w Witkowie. Głównym celem tych mi-
strzostw jest krzewienie kultury fizycznej poprzez popularyzację 
gry w halową piłkę nożną, propagowanie aktywnego spędzania 
czasu wolnego i integracja środowiska wiejskiego w myśl hasła: 
„NIE LICZY SIĘ WYNIK – LICZY SIĘ UDZIAŁ”. Głównymi 
organizatorami rozgrywek, które rozgrywane są systemem „każdy 
z każdym” - mecz i rewanż, a odbywają się w hali sportowej Gim-
nazjum w każdą niedzielę do 6 marca 2005 roku są: Urząd Gminy i 
Miasta, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz sołtysi gminy. Po 
pierwszej rundzie na prowadzeniu jest sołectwo Mielżyn, drugie 
miejsce zajmuje sołectwo Jaworowo, a trzecie miejsce sołectwo 
Małachowo Złych Miejsc. Po rozegraniu pięciu kolejek II rundy na 
prowadzeniu nadal znajduje się sołectwo Mielżyn, drugie miejsce 
zajmuje sołectwo Jaworowo, trzecie miejsce zajmuje sołectwo 
Małachowo Złych Miejsc, czwarte WSA „TĘCZA”, piąte sołectwo 
Kołaczkowo, szóste sołectwo Gorzykowo, siódme sołectwo Ru-
chocinek, a ósme sołectwo Sokołowo. W tabeli „króla strzelców” 

na prowadzeniu znajdują się : Zaborniak Piotr - 27 bramek, Kinec-
ki Marcin z 25 bramkami, Chołżyński Przemysław - 15 bramek, 
Bruch Karol - 13 bramek i Bociek Rafał - 12 bramek. Wszystkie 
mecze sędziują: Panowie - Jan Szturomski i Marian Szczepaniak, a 
opiekę medyczną sprawują Panie - Marzena Zielińska i Jolanta 
Pietrowska. 

 
(S.A.) 

Mistrzostwa Sołectw Gminy Witkowo 
    w Halowej Piłce Nożnej  

Tabela Mistrzostw: 

1. Mielżyn 12 30 pkt. 55 25 
2. Jaworowo 12 27 pkt. 54 35 
3. Małachowo Zł.M. 12 18 pkt. 38 36 
4. WSA „TĘCZA” 12 17 pkt. 34 33 
5. Kołaczkowo 12 14 pkt. 31 34 
6. Gorzykowo 12 13 pkt. 27 42 
7. Ruchocinek 12 8 pkt. 34 41 
8. Sokołowo 12 8 pkt. 22 49 

Wyniki z 23.01.2005 r. 
Mielżyn Sokołowo 9 2 
Gorzykowo Kołaczkowo 2 2 
WSA „TĘCZA” Ruchocinek 4 4 
Małachowo Zł.M. Jaworowo 2 2 
Wyniki z 30.01.2005 r. 
Ruchocinek Gorzykowo 1 0 
WSA „TĘCZA” Jaworowo 2 5 
Małachowo Zł.M. Mielżyn 1 5 
Kołaczkowo Sokołowo 3 1 
Wyniki z 06.02.2005 r. 
WSA „TĘCZA” Małachowo Zł.M. 3 0 
Gorzykowo Jaworowo 4 7 
Ruchocinek Sokołowo 7 2 
Mielżyn Kołaczkowo 5 2 
Wyniki z 13.02.2005 r. 
Ruchocinek Kołaczkowo 2 3 
Jaworowo Sokołowo 4 2 
Małachowo Zł.M. Gorzykowo 0 1 
WSA „TĘCZA” Mielżyn 4 4 
Wyniki z 20.02.2005 r. 
Małachowo Zł.M. Sokołowo 4 0 
Mielżyn Ruchocinek 2 1 
Jaworowo Kołaczkowo 5 3 
WSA „TĘCZA” Gorzykowo 3 1 

J.Kowalskiego 
3 miejsce - gmina Lipno - puchar Burmistrza GiM Witkowo 
K.Szkudlarka 
W klasyfikacji końcowej - wśród powiatów:  
1 miejsce - powiat poznański - puchar Przew.Rady Powiatu Gnieź-
nieńskiego 
2 miejsce - powiat koniński - puchar Wicestarosty Gnieźnieńskiego 
T.Gościniaka  
3 miejsce - powiat wrzesiński - puchar Przew. Rady Miejskiej w 
Witkowie  
4 miejsce zajął gospodarz mistrzostw, czyli powiat gnieźnieński. 
    
  Najstarszym zawodnikiem mistrzostw był Pan Jan Glapiak z gmi-
ny Lipno, który liczył sobie „tylko” 68 lat. W trakcie trwania mi-
strzostw rozegrano również konkurencje towarzyszące dla wszyst-
kich uczestników imprezy takie jak: rzut lotką do tarczy elektro-
nicznej, rzut piłką do kosza i król strzelców w piłce nożnej, które 
cieszyły się dużym powodzeniem wśród zawodników. Zawody z 
roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem gdzie 
integracja środowisk samorządowych w obszarze sportu jest także 
ważną dziedziną życia obok spraw gospodarczych, oświatowych 
czy inwestycyjnych. Przy okazji w/w mistrzostw radni Rady Miej-
skiej w Witkowie rozegrali swoje zawody sportowe, w których 
wystartowało 6-iu radnych. Mistrzostwa radnych gminy Witkowo 
zostały rozegrane systemem „każdy z każdym” do 2-ch wygranych 
setów. Po bardzo interesujących pojedynkach - ogromna ambicja i 
zaangażowanie, ostateczna kolejność zawodników /jest małym 

zaskoczeniem/ wygląda następująco: 1 miejsce z kompletem zwy-
cięstw zajął Wiceprzewodniczący Rady - Roman Popek, 2 miejsce 
zajął Przewodniczący Rady - Bogus ław Mołodecki, 3 miejsce zajął 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Henryk Mucha, 4 miejsce 
Zastępca Burmistrza GiM - Marian Gadziński, 5 miejsce radny - 
Bernard Knast, a 6 miejsce zajął przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu - Piotr Jóźwik. 

 
(S.A.) 

 



 

 K u l t u r a  

Już od 25 lat przy Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Witkowo działa „Klub 
Seniora”. Należą do 
niego nasi starsi  
czytelnicy. Spotkania 
przy kawie i herbacie 
odbywają się zawsze 
w środy o godzinie 
15°°. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne. 
Seniorzy tworzą bardzo zżytą - choć wciąż 
otwartą na nowych członków - 
„społeczność”. Wspólnie, w swoim gronie, 
przeżywają radości i troski. Te spotkania są 
też okazją do wymiany książek, doświad-
czeń, a także świętowania imienin i uro-

dzin. Jesteśmy bardzo przywiązane do na-
szych pań - prawie jak w rodzinie. Jak to 
w rodzinie bywa, każdego roku staramy się 
choć w skromny sposób zaakcentować  

ważniejsze dni w roku. Są to świąteczne 
dni, spotkania wigilijne, czy też Dzień Bab-
ci i Dziadka przy kawie i ciastku. Od trzech 
lat na te spotkania zapraszamy również 
naszych starszych, stałych czytelników. 
W roku bieżącym już po raz drugi zorgani-
zowałyśmy takie spotkanie. W dniu 11 
stycznia odbyło się spotkanie noworoczne, 
które uświetniły, podobnie jak w latach 
ubiegłych, występy uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 2 przygotowane prze panie: 
Annę Średzińską, Bożenę Erdmańską i 
Hannę Pustelnik. Były kolędy, którye na 
organach akompaniowała pani Pustelnik 
oraz wiersze i życzenia noworoczne. Wy-

stąpienie małych artystów nagrodzone zo-
stało brawami i s łodkim poczęstunkiem. O 
miłym nastroju świadczy fakt, iż goście 
obok podziękowań i uznania wyrazili na-
dzieję na kolejne spotkanie w podobnym 
gronie. 
 Okazją do drugiego spotkania był 
„Dzień Babci” i „Dzień Dziadka”. Z uwagi 
na to, iż ważną rolę w życiu każdego z nas 
stanowi najbliższa rodzina, dzień 21 i 22 
stycznia postanowiłyśmy pozostawić na-
szym seniorom na kontakty z najbliższymi. 
Uczciliśmy te dni tydzień później. W dniu 
28 stycznia zaprosiłyśmy naszych gości na 
skromny poczęstunek, były też życzenia, 
a spotkanie uświetnił występ grupy teatral-
nej „Nikifor” ze spektaklem „Dulskim być” 
na motywach komedii obyczajowej Gabrie-
li Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”. 
Zespół prowadzony jest przez panią Dorotę 
Kwapisz-Korytek. W postać pani Dulskiej 
wcieliła się Marlena Orchowska, Hesię 
zagrała Teresa Janas, Melę - Karolina  
Kubacka, rolę Hanki zagrała Agata Czar-

necka, lokatorki Małgorzata Panowicz, a 
postać  Juliasiewiczowej odtworzyła  
Liliana Podgórska. Role męskie zagrali 

Tomasz Foremski - 
Zbyszko i Adam  
Ścigocki - Dulski. Pomi-
mo, iż było to ich pierw-
sze publiczne wystąpie-
nie, nie było widać żad-

nej tremy, zdenerwowania, a role odtwo-
rzone były z pełnym zaangażowaniem. 
Pięknie zagrana rola obłudnej pełnej pozo-
rów bohaterki pani Dulskiej pokazana zo-
stała przez młodą osobę w sposób znakomi-
ty. Widz mógł dostrzec ogromny wkład i 
solidne przygotowanie młodych aktorów. 
Scena „wyprodukowana przez młodzież„ 
grała życiem, każde powiedzenie budzi 
wesołość i pozwala nam na chwilę refleksji 
i wyluzowania. W rozmowie z seniorami 
usłyszałam, że występ młodych artystów 
bardzo się podobał. Sugerowali również, że 
z tak dobrze przygotowanym spektaklem 
powinni wystąpić przed większą publiczno-
ścią. 
     Dzięki uprzejmości dyrektora witkow-
skiego gimnazjum pana Mariana Łukow-
skiego nasi goście mogli obejrzeć spektakl 
w wygodnej, dużej sali - na pierwszym 
piętrze budynku oświatowego. 

                                                                                                                    
 

Wiesława Gąsiorowska 
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Dzień Babci i Dziadka  
  w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 

Departament Ekono-
miczny Ministerstwa 
Kultury w dniu 20 
grudnia 2004 roku na 
podstawie porozu-
mienia z dnia 9 listo-
pada tegoż roku pod-
pisanego z Urzędem 
Gminy i Miasta w 

Witkowie przekazał na konto urzędu kwotę 5.200 zł, które następ-
nie przekazano Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Witkowo. 
Pieniądze te stanowiły dotację celową na program 
"Upowszechnianie i promocja czytelnictwa", której podstawą 
było Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2004 roku. 
Pieniądze te umożliwiły kupno 189 woluminów (egzemplarzy). 
Był to zakup na tzw. "ostatnią chwilę", pomimo tego udało nam się 
nabyć bardzo dobre pozycje książkowe, z których - mamy nadzieję 
- czytelnicy będą zadowoleni. Aby uniknąć dodatkowych kosztów, 

zamówienie złożyliśmy bezpośrednio u wydawców i w hurtow-
niach, to umożliwiło zakupienie większej ilości wartościowych 
woluminów. Ogółem zakupiono:  
- w wydawnictwach 74 pozycje (w tym 14 - literatury pięknej, 11- 
z wydawnictw encyklopedycznych /w tym 2 CD-ROM/, 49 - fa-
chowych /w tym 2 CD-ROM) na łączną kwotę 2.985,59 zł. 
 - w hurtowniach 115 egzemplarzy (w tym 61 - literatury pięknej, 3 
- z wydawnictw encyklopedycznych, 36 - fachowych, 15 dla dzie-
ci) na łączną kwotę 2.216,12 zł. 
Dotacja w kwocie 5.200 zł. stanowi 17,87% w całkowitym budże-
cie biblioteki przeznaczonym na zakup wydawnictw. Wśród nowo-
ści znalazła się literatura piękna dla dzieci i dorosłych, a także 
literatura popularno-naukowa, z której będzie korzystało całe nasze 
społeczeństwo. Z ciekawych tytułów możemy wymienić "Wielki 
słownik poprawnej polszczyzny" czy "Ilustrowaną Encyklopedię 
PWN", po które sięgamy wszyscy.  
 

Wiesława Gąsiorowska 

"Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" 
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17 lutego 2005r. o godz. 
11:00 w świetlicy przy 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Witkowie odbył się 
Turniej Wiedzy Pożarni-
czej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻA-
ROM”. Turniej ten s łuży popularyzowaniu 
wśród dzieci i młodzieży znajomości prze-
pisów przeciwpożarowych, zasad postępo-
wania na wypadek pożaru, praktycznych 
umiejętności posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji 
ruchu strażackiego. Tradycyjnie na elimi-
nacje miejsko – gminne zgłoszeni zostali 
uczestnicy ze wszystkich szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych z terenu Gminy i  
Miasta Witkowo, którzy przybyli pod 
okiem oddanych tej sprawie opiekunów: 
Zdzis ława Bosackiego – dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Gorzykowie, Tomasza 
Deskowskiego nauczyciela Szkoły Podsta-
wowej nr. 2 w Witkowie, Aleksandra No-
waka nauczyciela Szkoły Podstawowej  

nr. 3 w Witkowie, Henryki 
Gadzińskiej nauczyciela 
Szkoły Podstawowej w 
Mielżynie oraz Pawła Pi-
niarskiego nauczyciela Wit-
kowskiego Gimnazjum. 
Turniej otworzył Burmistrz 
Gminy i Miasta w Witkowie 
Krzysztof Szkudlarek. Nad 
przebiegiem turnieju czuwa-
ła komisja w składzie: Bar-
tosz Klich (autor pytań, 
funkcjonariusz PSP Gnie-
zno), Joanna Andrzejewska 
(przedstawiciel OSP Witko-
wo), Krzysztof Jędrzejak 

(przedstawiciel UGiM Witkowo). Po raz 
pierwszy turniej odbył się w 2 grupach 
wiekowych. Grupa I - uczniowie szkół 
podstawowych i grupa II - uczniowie gim-
nazjów. Turniej składał się z 2 części: testu 
pisemnego i finału ustnego. Test pisemny 
zawierał 20 pytań. Do finału wchodziło  

po 3 zawodników z każdej grupy, którzy, 
uzyskali najwyższą liczbę punktów w eli-
minacjach pisemnych. W części ustnej 3 
najlepszych zawodników odpowiadało na 
pytania z wylosowanego zestawu.  
 Za najlepszego zawodnika w grupie 
I uznano Bartosza Zarycznego, zaraz za 
nim uplasował się Marcin Zamiar i  
Tomasz Makowski uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr. 2 w Witkowie. W grupie 
tej brali także udział uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Witkowie: Anna Wil-
ska, Patryk Bojarski, Kacper Pawlak oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Gorzy-
kowie: Robert Misiak, Krystian Łyskawa, 
Piotr Kneblewski, którzy prezentowali 

wyrównany i wysoki 
poziom.  
   W II grupie bez-
konkurencyjny był 
Tomasz Kuliński 
laureat ubiegłorocz-

nego turnieju na szczeblu wojewódzkim. 
Kolejne miejsca zajęli: Robert Łukowski i 
Marek Marciniak. W grupie tej brali także 
udział uczniowie z Gimnazjum w Mielży-
nie: Iza Czaplicka, Krystian Krause, Anna 
Guzowska. 
 Wszyscy uczestnicy otrzymali 
drobne upominki, a zwycięzcy nagrody 
rzeczowe sponsorowane przez Burmistrza. 
Turniej zakończyła Jolanta Barańska -
prezes Zarządu M-G ZOSP RP w Witkowie 
życząc zwycięzcom dalszych sukcesów na 
szczeblu powiatowym i podziękowała 
wszystkim za zaangażowanie i pomoc w 
organizacji turnieju. 
 

Krzysztof Jędrzejak 

Turniej  Wiedzy  Pożarniczej  
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”   

Dnia 28.01.2005 r. w Przedszkolu Miejskim w Witkowie od same-
go rana rozbrzmiewała muzyka. Był to dzień szczególnie wyczeki-
wany przez dzieci. Nasi milu-
sińscy ochoczo tego dnia 
przychodzili do przedszkola z 
przygotowanymi przez rodziców strojami karnawałowymi. W tym 
dniu dzieci przemieniły się w misie, Czerwone Kapturki, księż-
niczki, Zorra, krakowianki, pajacyki, pszczółki oraz wiele innych 

postaci bajkowych. Wszyscy bawili się doskonale, nawet panie z 
przedszkola oraz rodzice. W trakcie zabawy odbyły się wesołe 

konkursy z nagrodami, w 
których dzieci chętnie uczest-
niczyły. Bal karnawałowy 

dostarczył dzieciom wiele przeżyć i radosnych chwil. 
 

Ewa Skrzypska 

Zabawa karnawałowa w przedszkolu. 
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niczki w pięknie ozdobionych pojemniczkach. Wykonaliśmy rów-
nież pamiątkowe zdjęcia, które zdobić będą kronikę naszego przed-
szkola i będą miłym wspomnieniem tej pięknej uroczystości. 
  
 ,,Babciu i Dziadku, dziś wszystkie 
 dzieci niosą dla Was życzeń bukiecik, 
 serduszka gorące, kwiatki pachnące, 
 które wyrosły na miłości łące’’ 

 
Ewa Skrzypska 

   

W ostatnich dniach stycznia we wszystkich oddziałach Przedszkola 
Miejskiego w Witkowie, jak i oddziale zamiejscowym w Kołaczko-
wie uroczyście obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Dzieci zaprosi-
ły Babcie i Dziadków, aby jak co roku złożyć im życzenia z okazji 
ich święta, podziękować za opiekę, ciepły uśmiech i dobre serce.  
W naszym przedszkolu przywiązujemy wielką wagę do rozwijania i 
umacniania więzi rodzinnej. Staramy się, aby dzieci pamiętały o 
babciach i dziadkach przez cały rok, nie tylko w dniu tego pięknego 
święta.  
   Dzieci przedstawiły gościom ciekawe programy artystyczne, na 
które składały się wiersze, piosenki i tańce. Babcie i Dziadkowie 
byli bardzo wzruszeni. Niejednej Babci łza się w oku zakręciła, 
kiedy podziwiały występy swoich wnuków. Przygotowano również 
z pomocą rodziców słodki poczęstunek i herbatkę. Po występach 
wręczone zostały Babciom i Dziadkom upominki przygotowane 
przez dzieci w przedszkolu. Były to laurki, kolorowe obrazki, pier-

   Dzień Babci i Dziadka w  
Przedszkolu Miejskim  

   21 stycznia do Przedszkola Wojskowego, w którym nauczyciele 
od lat pielęgnują tradycje rodzinne i starają się kształtować w dzie-
ciach przywiązanie do dziadków, przybyli niecodzienni goście na 
spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. To właśnie dziadkowie 
byli najważniejsi tego popołudnia. Nauczycielki z dziećmi przygo-
towały: wiersze, piosenki, inscenizacje, tańce, a Rada Rodziców-
pyszny poczęstunek. Po występach dzieci wręczyły swoim babciom 
i dziadkom piękne własnoręcznie wykonane upominki. Po chwilach 
pełnych wzruszeń nadszedł czas na wspólną zabawę z dziadkami, 
tańce i konkursy. Uroczystość umilały piosenki z kaset dziecięcych. 
To szczególne popołudnie w sercach i pamięci wszystkich pozosta-
nie długo, a w uszach brzmieć będą słowa piosenki: 
 

 „Kochamy Was, kochamy całym sercem 
  i radości chcemy dać Wam jak najwięcej. 
 Nasze buzie uśmiechnięte, 
 niech życzenia ślą przepiękne- 
 żyj babuniu, żyj dziadziuniu latek sto!” 
       D. Goch 

Najbliższą rodziną po rodzicach dla dziecka są dziadkowie. Jak 
ważnymi osobami są oni w życiu każdego-czy to małego dziecka, 
czy później dorosłego zapracowanego rodzica- nikt nie może za-
kwestionować. Mają zawsze czas dla wnuka czy wnuczki, którego 
często brak rodzicom. Nie stawiają specjalnych wymagań, akceptu-
ją i kochają wnuki bezwarunkowo, dając im poczucie bezpieczeń-
stwa i swobody, tak bardzo potrzebne dzieciom. 
 

  „Kiedy skaczę, kiedy łażę po drzewach 
 kiedy psocę, mama się na mnie gniewa. 
 No, a babcia inaczej: 
 Figle, psoty wybaczy 
 I z uśmiechem wita nas…” 

Dzień Babci i Dziadka w  
„Misiu Uszatku”  
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Informacja o budżecie Gminy i Miasta Wit-
kowo na 2005 rok 
 
Planowany dochód Gminy i Miasta Witkowo  - 19.796.564,72 zł 
Planowane wydatki     - 21.851.465,37 zł  
Planowany deficyt budżetowy w wysokości 2.054.900,65 zł zosta-
nie pokryty z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu. 
Przy opracowaniu planu dochodów uwzględniono wykonanie do-
chodów budżetowych w roku 2004 za trzy kwartały oraz planowa-
ne wykonanie do końca roku, przy założeniu w 2004 r. średnio-
rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzro-
stu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 3 %. Dochody 
i wydatki oraz przychody i rozchody sklasyfikowano na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 marca 2003 r.z poź. zmia-
nami w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków 
oraz przychodów i rozchodów. W sposób priorytetowy w roku 
2005 traktowane będą inwestycje współfinansowane z programu 
SAPARD oraz ze środków funduszy strukturalnych, na które gmi-
na posiada promesę /Promesa Nr 400/732-150192/03 z dnia 
25.05.2004 r./ oraz zapewnienie o dofinansowaniu /pismo z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 paź-
dziernika 2004/. Bez zmian pozostają dochody podatkowe z podat-
ku rolnego, natomiast pozostałe dochody podatkowe zostały zapla-
nowane na poziomie wyższym o 3 % w stosunku do planu na 2004 
r. W projekcie uchwały budżetowej na 2005 r. uwzględniono poda-
ną przez Ministerstwo Finansów wielkość subwencji ogólnej w 
tym: część oświatową, część wyrównawczą, część równoważącą, 
jak i udziały z podatku dochodowego realizowanego przez Urząd 
Skarbowy. Pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 
13.10.2004 r. Uwzględniono plan dotacji celowych podanych przez 
Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I.-3-3010-28/04 z dnia 
21 października 2004 r. W projekcie budżetu nie planuje się w 
dochodach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozu-
mień z organami administracji rządowej oraz miedzy jednostkami 
samorządu terytorialnego. 
 Wielkość przewidywanych dochodów budżetowych Gminy i 
Miasta Witkowo w 2005 r. w poszczególnych działach gospodarki 
narodowej przedstawia się następująco: 
1. Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komu-
nalne - dochody w wysokości - 946.700,00 zł 
są to dochody z dzierżawy i najmu , wpływy ze sprzedaży mienia 
komunalnego, opłaty za zarząd gruntami i użytkowanie wieczyste, 
przekształcenia oraz odsetki od nieterminowych wpłat. 
2. Administracja publiczna – dochody w wysok. - 89.800,00 zł 
jest to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - dochody w 
wysok. - 23.997,00 zł dotacja celowa na aktualizację list wybor-
czych 
4. Bezpieczeństwo publiczne – dotacja na realizację zadań z za-
kresu obrony cywilnej w wysokości - 400,00 zł 
5. Dochody podatkowe ogółem - 7.363.635,00 zł w tym:  
wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od 
środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, spad-
ków i darowizn, karty podatkowej, podatku od psów, opłaty targo-
wej, odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody gminy takie jak:  
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 40.000,00 zł 
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości  
160.000,00 zł 
- wpływy z różnych rozliczeń w wysok. 38.000,00 zł 
- wpływy z innych lokalnych opłat w wysok. 5.000,00 zł 
- udziały gminy w podatku dochodowym w wysok. 3.090.135,00 zł 
- dywidendy w wysok. 2.000,00 zł 
6. Różne rozliczenia – dochody w wysokości - 8.262.248,00 zł 
 na które składa się: 
- subwencja oświatowa w wysokości - 5.912.407,00 zł 
- subwencja wyrównawcza podstawowa - 1.621.632,00 zł 
- subwencja równoważąca - 718.209,00 zł 

oraz odsetki od środków na rachunku bankowym - 10.000,00 zł 
7. Oświata i wychowanie – dochody w wysokości - 88.000,00 zł 
- są to wpływy z najmu mieszkań w wysokości 8.000,00 zł 
- wpływy z wynajmu hali sportowej w wysokości 50.000,00 zł 
- oraz wpływy z odpłatności rodziców za przedszkole 30.000,00 zł 
8. Pomoc społeczna – dochody w wysokości - 2.141.200,00 zł na 
które składa się dotacja celowa na zadania zlecone w wysok. - 
1.840.900,00 zł tj. na świadczenia rodzinne, składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz usługi opiekuńcze. 
Dotacja na zadania własne w wysok. - 300.300,00 zł na zasiłki i 
pomoc w naturze oraz na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, w tym wpływy z usług opiekuńczych w wysok. - 5.000,00 zł 
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody w 
wysok. - 880.584,72 zł dochody na współfinansowanie zadania 
inwestycyjnego z programu SAPARD w wysok. - 880.584,72 zł  
 Z ogólnej planowanej kwoty dochodów na 2005 rok w wyso-
kości: 19.796.564,72 zł przypada na: 
1.  Dochody własne 17.841.467,72 zł co stanowi 90 % dochodów 
ogółem w tym: dochody podatkowe 4.273.500,00 co stanowi 23 % 
dochodów ogółem, dochody z majątku 1.049.700,00 co stanowi  
4% dochodów ogółem, udziały w podatku dochodowym 
3.090.135,00 co stanowi 16 % dochodów ogółem, subwencja ogól-
na w wysokości 8.252.248,00 co stanowi 43 % dochodów ogółem, 
dotacje celowe na zadania własne 295.300,00 co stanowi 2 % do-
chodów ogółem, dotacje z funduszy celowych 880.584,72 co sta-
nowi 2 % ogółem. 
2. Dotacje celowe na zadania zlecone w wysok. - 1.955.097,00 co 
stanowi 10 % dochodów ogółem. 
 Uwzględniając planowane dochody budżetowe sporządzono 
plan wydatków budżetowych, na ogólną kwotę 21.851.465,37 
Planowane wydatki w poszczególnych działach gospodarki naro-
dowej przedstawiają się następująco: 
1.Rolnictwo - planowane wydatki ogółem w kwocie - 152.007,00 
przeznacza się na usługi geodezyjne, usługi melioracyjne, wydatki 
na pozostałą działalność w tym: Izby rolnicze, organizację dożynek 
gminnych oraz inwestycje-wodociągowanie wsi w wysokości -
100.000,00 
3. Handel – wydatki w kwocie - 50.000,00 przeznacza się na 
utrzymanie targowisk. 
4. Transport - planowane wydatki w kwocie - 1.170.000,00 
przeznacza się na utrzymanie ulic i dróg publicznych gminnych z 
uwzględnieniem remontów bieżących, utrzymaniem zimowym, tj, 
odśnieżanie, wymiana znaków drogowych. W wydatkach inwesty-
cyjnych zaplanowano kwotę -  820.000,00 na modernizację ulic w 
mieście, budowę chodników na wsi i w mieście oraz na moderniza-
cję dróg gminnych. 
5. Turystyka – planowane wydatki w kwocie - 170.000,00 doty-
czą wywozu nieczystości stałych oraz prac remontowych w OW 
Skorzęcin. 
6. Gospodarka mieszkaniowa - ogółem wydatki w kwocie - 
550.000,00 jest to dotacja dla ZGK w Witkowie na remonty miesz-
kań oraz wydatki na wyceny nieruchomości, podkłady geodezyjne, 
podziały oraz wydatki związane z gospodarką gruntami i nierucho-
mościami oraz zakup nieruchomości. 
7. Administracja publiczna – wydatki w kwocie - 2.244.800,00 
jest to dotacja na realizację zadań administracji rządowej – zadania 
urzędów wojewódzkich, środki na utrzymanie biura rady, urzędu 
gminy. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z po-
chodnymi, zakup materiałów, szkolenia, telefony, promocję gminy, 
diety dla radnych, udział w sesjach, komisjach, ryczałt dla prze-
wodniczącego rady, wynagrodzenia prowizyjne, prowizje banko-
we, ryczałty dla pracowników, koszty podróży, zużycie energii, 
opłaty pocztowe. W dziale tym mieszczą się również opłaty i 
składki na WOKiSS, Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobra-
zowego, Lokalnej Organizacji Turystycznej. 
8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej dotacja w 
wys. - 23.997,00 na aktualizację list wyborczych. 
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.- wydatki w  
kwocie - 93.800,00  
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 W dziale tym zaplanowane są wydatki na ochotnicze straże pożar-
ne oraz obronę cywilną. Do wydatków tych należą: ryczałty dla 
kierowców oraz strażaków biorących udział w akcji, zakup paliwa, 
koszty energii elektrycznej, ubezpieczenia samochodów strażac-
kich oraz strażaków, zakup sprzętu oraz drobne remonty i naprawy. 
10. Dochody oraz wydatki związane z ich poborem - 80.000,00 
są to wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodat-
kowych należności budżetowych 
11. Obsługa długu publicznego, są to środki w wysokości -  
231.000,00 na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na inwe-
stycje. 
12. W dziale różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w 
wysok. - 265.000,00  
13. Oświata i wychowanie- wydatki ogółem - 8.629.010,00 są to 
wydatki na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów wraz z 
halą sportową, oddziały klas „O”, i przedszkola. Na wydatki te 
składa się subwencja oświatowa oraz środki własne, które przezna-
cza się na bieżące utrzymanie szkół, remonty, w tym na: na dowo-
zy uczniów do szkoły kwotę - 270.000,00.W dziale tym przeznacza 
się środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z 
opieki zdrowotnej w wysok. 0,01 % funduszu płac jednostki oraz 
środki na inwestycje: modernizacja systemu grzewczego w szkole 
Podstawowej Nr 2 i Nr 3 oraz dokumentację techniczną kompleksu 
sportowego przy szkole podstawowej Nr 2 i Nr 3. W rozdziale 
Przedszkola planuje się nową elewację budynku przedszkola.  
200.000,00.  
14. Ochrona zdrowia- wydatki w wysokości - 160.000,00 są to 
wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. 
15. Pomoc społeczna – wydatki ogółem w kwocie - 3.066.616,00 
są to świadczenia społeczne na zasiłki i pomoc w naturze oraz 
wydatki na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to wydatki 
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka 
pomocy społecznej oraz opiekunek i sióstr środowiskowych, utrzy-
manie ośrodka, zakupy materiałów, energii, opłaty inne, telefonów, 
środków czystości. Ze środków własnych na opiekę społeczną 
przeznacza się kwotę 920.416,00. Ze środków własnych zaplano-
wanych na wydatki w dziale opieka społeczna wypłacane są dodat-
ki mieszkaniowe w wys. 400.000,00  
16. Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w kwocie - 
520.250,00 są to wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych w 
wysokości 483.350,00, które pokrywane są z części subwencji 
oświatowej oraz środki własne na dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli oraz fundusz socjalny nauczycieli emerytów. 
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki w 
kwocie - 3.684.985,37 są to wydatki na inwestycje: 
- kanalizacja sanitarna w wysokości - 700.000,00 
- kanalizacja sanitarna Mielżyn ,Jaworowo w wysok. - 880.584,72 
- kanalizacja sanitarna OW Skorzęcin - 1.474.400,65 
- modernizacja systemu oświetlenia ulic. - 80.000,00 
W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na oczyszczanie mia-
sta oraz oświetlenie ulic. 
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki w 
wysokości - 650.000,00 W dziale tym zaplanowano dotację dla 
instytucji kultury, jakimi są OKSiR w Witkowie, Biblioteka Pu-
bliczna w Witkowie oraz wydatki bieżące na organizację  
„ DNI WITKOWA”, innych gminnych uroczystości oraz wydatki 
na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, są to wydatki na orga-
nizację zajęć sekcji kulturalnych w placówkach kulturalnych dzia-
łających na terenie gminy tj. sekcja plastyczna, wokalno- instru-
mentalna oraz chór.  
19. Kultura fizyczna i sport – wydatki w kwocie 110.000,00 W 
dziale tym zaplanowano dotację na zadania w zakresie kultury 
fizycznej i sportu w wysokości - 90.000,00 oraz wydatki na współ-
organizowanie imprez w wysok. - 20.000,00 
 Na przedstawiony powyżej plan finansowy wydatków budże-
towych gminy w wysokości - 21.851.465,37 
- składają się dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w 
wysokości - 1.955.097,00 co stanowi 0,09 % wydatków ogółem 

- dotacje celowe na zadania własne w wysokości - 295.300,00 co 
stanowi 0,01 % wydatków ogółem 
- subwencja ogólna w wysokości - 8.252.248,00 co stanowi 39 % 
wydatków ogółem  
- udziały w podatku dochodowym - 3.090.135,00 co stanowi 14,7 % 
wydatków ogółem 
- fundusze celowe w wysokości - 2.354.985,37 co stanowi 0,09 % 
wydatków ogółem 
Pozostałe wydatki pokryte są z dochodów własnych w wysokości - 
5.585.700,00 co stanowi 26,5 % wydatków ogółem. Deficyt budże-
towy w wysok. - 2.054.900,65 zostanie pokryty pożyczkami z 
WFOŚiGW w Poznaniu Zaplanowane wydatki inwestycyjne z bu-
dżetu gminy na ogólną kwotę - 4.804.985,37 stanowią 20 % ogółu 
wydatków. Poza tym na 2005 r. zostały zaplanowane wydatki inwe-
stycyjne z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości - 1.129.265,43 
Priorytetem w planie finansowym na 2005 rok są inwestycje 
planowane przy współfinansowaniu środkami z programu SA-
PARD oraz funduszy strukturalnych. Są to inwestycje: 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz prze-
pompowniami ścieków w miejscowości Jaworowo-Mielżyn wartość 
inwestycji w 2005 r. - 1.518.383,35 w tym środki z programu SA-
PARD 880.584,72 
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Skorzęcin gm. Witkowo.  
 Wartość inwestycji przeznaczona do realizacji w roku 2005 wy-
nosi 1.965.867,54 w tym środki zaplanowane z funduszy struktural-
nych 1.474.400,65. Poza w/w inwestycjami planuje się inwestycje 
infrastrukturalne tj. budowę kanalizacji sanitarnej w m. Witkowo, 
budowę wodociągu w miejscowościach Skorzęcin-Piłka, Piaski-
Ćwierdzin-Krzyżówka, budowę dróg gminnych, ulic i chodników, 
elewację budynku Przedszkola Miejskiego, modernizację systemu 
grzewczego w Szkole Podstawowej Nr 2 i 3, oraz modernizację 
oświetlenia ulicznego. Projektowane wydatki na inwestycje sklasy-
fikowano w działach: 010- Rolnictwo i łowiectwo, 600 - Transport i 
łączność, dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, dz. 750- Administra-
cja publiczna, 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska, 
rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90015 - 
oświetlenie ulic, placów, dróg, 801 - Oświata i wychowanie, roz-
dział 80101 - szkoły podstawowe, rozdział 80104-Przedszkola. W 
wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi w działach 750 administracja publiczna, rozdział 
75011- Urzędy wojewódzkie oraz w rozdziale 75023 - Urzędy 
gmin. W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- szkoły 
podstawowe, 80104- Przedszkola, 80110 - Gimnazja, 852 - Opieka 
Społeczna- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, 85219- Ośrodki 
pomocy społecznej, w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowaw-
cza, rozdział 85401 - świetlice szkolne. Wynagrodzenia wraz z 
pochodnymi zaplanowano uwzględniając wzrost wynagrodzeń w 
państwowej sferze budżetowej o 3% w stosunku do roku 2004. W 
wydatkach tych planuje się odprawy emerytalne, nagrody jubile-
uszowe oraz wzrost dodatku za wysługę lat. 
W planie wydatków na 2005 r. zostały zaplanowane wydatki na 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w  
wysokości - 1.955.097,00 na: 
- zadania urzędów wojewódzkich w wysokości - 89.800,00 zł 
- zadania naczelnych urzędów organów władzy państwowej w wy-
sokości - 23.997,00 zł 
- zadania O.C. - 400,00 zł 
- Pomoc społeczna - 1.840.900,00 zł w tym: 
  • świadczenia rodzinne - 1.629.000,00 zł 
  • składki na ubezpieczenia zdrowotne -16.900,00 zł 
  • zasiłki i pomoc w naturze -164.400,00 zł 
  • usługi opiekuńcze - 30.600,00 zł 
Przedstawiony powyżej plan budżetowy jest zestawieniem docho-
dów z wielu źródeł i wydatków wielu różnych zadań. Przedstawio-
ne powyżej dochody i wydatki są celowe i uzasadnione. Za takim 
podziałem środków przemawia interes społeczny oraz kondycja 
finansowa gminy. 
       (BRM) 
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Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych „Promyk” powstało 

5 lat temu z inicjatywy Prezesa Centrum p. Eugeniusza Górniaka. 
Jego pierwszym prezesem, który piastuje to stanowisko do chwili 
obecnej jest p. Ludwik Rajzel, pierwszym sekretarzem była p. Ewa 
Konieczna, a skarbnikiem p. Anna Majchrzak. Na początku dzia-
łalności stowarzyszenie liczyło 
zaledwie 12 członków. W miarę 
upływu czasu członków przyby-
wało i na dzień dzisiejszy jest 
ich 102. Stowarzyszenie jest 
organizacją prężną, służącą oso-
bom niepełnosprawnym, dla 
których organizowane są różne 
spotkania i wyjazdy. Ośrodek 
posiada sprzęt rehabilitacyjny, z 
którego korzystają członkowie 
koła i nie tylko. Działalność 
organizacji cieszy się również 
dużym zainteresowaniem osób z 
poza terenu gminy. Wszystko to, 
co może ulżyć cierpieniom i 
chwilowemu zapomnieniu o 
nękających nas schorzeniach możemy zawdzięczać zrozumieniu i 
pomocy ze strony Burmistrza GiM Witkowo, przychylności Staro-
stwa Powiatowego w Gnieźnie i Powiatowemu Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz wielu innym sponsorom i darczyńcom. Warto wspo-

mnieć, że Koło „Promyk” w Witkowie ściśle współpracuje z Cen-
trum Powiatowym w Gnieźnie oraz Kołem „Promyk” w Trzemesz-
nie. Z okazji 5-lecia istnienia Koła zorganizowano spotkanie człon-
ków i sympatyków. Były wręczone wyróżnienia, podziękowania 
oraz kwiaty dla osób, które chętnie współpracują i pomagają w 
poczynaniach ośrodka. W tym miejscu Zarząd chciałby podzięko-

wać wszystkim członkom, którzy 
aktywnie uczestniczą w pracach 
na rzecz Koła. Aktualny Zarząd 
Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych „Promyk” Koło w 
Witkowie to: Prezes Zarządu - 
p.Ludwik Rajzel, W-ce Prezes - 
p.Edwart Rutecki, Sekretarz – p. 
Izabela Piastowska, Skarbnik – 
p.Janina Nowacka-Wawrzyniak. 
Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych „Promyk” przyjęło 
uchwałę wg, której na członków 
Koła przyjmowane będą osoby 
tylko i wyłącznie z grupą inwa-
lidzką za wyjątkiem opiekunów 
osób z I grupą inwalidzką.  

W 2005 r. będziemy kontynuować dotychczasową działalność na 
rzecz niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Najbliższe 
spotkanie, które planujemy w marcu br. z okazji międzynarodowe-
go Dnia Inwalidy i Dnia Kobiet.  

I. Piaskowska  

„PROMYK” 
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,,Ferie zimowe z Brzechwą i Tuwimem” ,,Ferie zimowe z Brzechwą i Tuwimem”   

 
 

Udział polega na zrealizowaniu minimum sześciu zadań obo-
wiązkowych oraz zadań dodatkowych.  
 Zadania odpowiadają sześciu zasadom dobrego 
rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalno-
ści, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz party-
cypacji społecznej. Na wykonanie zadań uczestnicy mają 
maksymalnie 12 miesięcy. W celu realizacji zadań w Urzę-
dzie Gminy i Miasta zostało powołanych sześć zespołów 
roboczych złożonych z pracowników UGiM i GOPS oraz 
zespół radnych Rady Miejskiej do realizacji zadeklarowane-
go przez Radę Miejską w Witkowie zadania polegającego na 
opracowaniu Kodeksu Etyki Radnego. Opis zadań przyjętych 
do realizacji w następnym numerze Witkowskich Wiadomo-
ści Samorządowych. 

 Gmina i Miasto Witkowo przystąpiła do akcji spo-
łecznej „Przejrzysta Polska" prowadzonej przez „Gazetę 
Wyborczą" przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Ko-
rupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku 
Światowego. 
 Celem akcji jest promowanie uczciwości i skuteczno-
ści w samorządach, a tym samym przyczynienie się do po-
prawy jakości życia publicznego oraz pobudzanie aktywno-
ści obywatelskiej. Adresatem akcji są samorządy terytorial-
ne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i 
mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawowania wła-
dzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i 
innych form patologii.  

Akcja społeczna „Przejrzysta Polska"  
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