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Kultura

Podczas tegorocznych dożynek
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Witkowie zorganizował Loterię Fantową.
Przygotowano 2000 losów, z
których co drugi los wygrywał a
także 6 nagród głównych:
-telewizor, 2 rowery, odkurzacz,
radiomagnetofon oraz szafkę
łazienkową.
Szansę na wygranie tych nagród
miały wszystkie losy zakupione na
loterii.
Losowanie przeprowadzono za
pomocą komputera.
Szczęśliwym posiadaczom wylosowanych numerów nagrody
wręczał Burmistrz Gminy i Miasta.
Pan Krzysztof Szkudlarek oraz
zastępca Burmistrza Pan Marian
Gadziński.
Loteria cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników dożynek.
Łączny dochód z loterii wyniósł
7.077,00 zł., który przeznaczono
na pomoc dla dzieci przewlekle
chorych z terenu Gminy i Miasta
Witkowo.
Władze Samorządowe Gminy i
Miasta Witkowo oraz pracownicy
MGOPS pragną podziękować
wszystkim darczyńcom, którzy
wsparli organizację loterii.

Sponsorzy Loterii Fantowej:
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Witkowo, ”Kos-Pol” Kołaczko-

wo,”Euro-Sam” p. W. Wojtyra ul.
Poznańska, Piekarnia ”Glanc” p.
H. Glanc ul. Gnieźnieńska, Sklep
Odzieżowy p. M. Maciejewska ul.
Park Kościuszki, sklep „Madmax”

M.K. Kiełczewscy ul. Poznańska,
Sklep Wielobranżowy p. R. Krakowiak Stary Rynek, Apteka P. K.
Klebańska ul. Poznańska, Pizzerinia „Milan o' Stary Ryn ek,

ul. Poznańska, Sklep odzieżowy
p. Mizerscy ul. Park Kościuszki,Zakład fryzjerski'Grażyna” Park
Kościuszki, Centrum Ogrodnicze
„Garden” Park Kościuszki, Handel
detaliczny p. K. Lange ul. Poznańska, Zakład fryzjerski p. H. Rezulak ul. Poznańska, ”Lech-Pol' ul.
Kosynierów Mił.,ASklep „Da-mi”ul.
Gnieźnieńska, ”Blutex-Bis” Witkowo ul. Warszawska, „Krzewy i
Rośliny Ozdobne” p. E. Knast ul.
Gnieźnieńska, Sklep jubilerski p.

„Bławaty” p. E. Sucholas ul. Poznańska, PPHU „KUBIAK” ul.
Młyńska, sklep ZOO p. M. Lewandowski, „Hubertus” ul. Gnieźnieńska, „TiM” T. i M. Szeszyccy ul.
Poznańska, Mechanika Pojazdowa p.G. Trzciński ul. Dworcowa ,
Foto „Krzyś” ul. Poznańska, Księgarnia „Piast” ul. Poznańska,
Sklep Wielobranżowy p. J. Kozłowski ul. Wojska Polskiego,
„Kwiaciarnia” p. E. Marszłek ul.
Poznańska, Kwiaciarnia p. M.

Kalicka ul. Braci Łukowskich,
Kwiaciarnia p. B. Dopierała Gorgoń ul. Stary Rynek, „Sobieski
trade” Spółka z o.o. Kołaczkowo,
Bank Spółdzielczy Spółka z o.o.
ul. Stary Rynek, „Witowa” ul. Kosynierów Mił., Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska ul.
Dworcowa, Market „EKO” ul.
Czerniejewska, firma „Genowefa”
ul. R zemieś lnic za, sklep
„Warzywa - Owoce” p. J. Szeszycki ul. Poznańska, sklep
„Komputery” p. W. Bysikiewicz ul.
Parkowa, sklep „Odzież” p. E.
Nowak ul. Park Kościuszki, sklep
„Santa” ul. Poznańska, Młyn Gospodarczy p. K. Lisiecki ul. Gnieźnieńska,
Zakład fryzjerski
„JOANNA” ul. Krótka, Sklep ”Pod
Aniołem” ul. Warszawska, Sklep
Motoryzac yjny ul. Parkowa,
„Waagn” Gniezno, Sklep Odzieżowy p. H. Stańska ul. Jana Pawła
II, Zakład fryzjerski p. Paulina
Kiełczewska, Kwiaciarnia p. H.
Rysztak ul. Stary Rynek, Sklep
Odzieżowy p. St. Bednarkiewicz,
Kurczaki z Rożna p. J. Wędzikowska ul. Stary Rynek, sklep
'Wszystko za 5 zł' p. S. Dańkowska ul. Warszawska, Sklep odzieżowy p. A. Kolasińska ul. Poznańska, Sklep „Elektro-Hurt” p. A.
Winter ul. Powst Wkp., Sklep
Wielobranżowy p. Z. Miłowska ul.
Stary Rynek, Sklep Mięsny p. A.
Wandelt ul. Poznańska, sklep
odzieżowy ”Jeans” ul. Park Kościuszki, studio ”Tips” ul. Czerniejewska,
salon kosmetyczny
„Wenecja” ul. Park Kościuszki,
sklep 'Kleksik” p. R. Czyżowicz ul.
Poznańska, sklep „Odzież” p. G.
Chmielewska ul. Czerniejewska,
Księgarnia p. E. Byner ul. Czerniejewska,
stacja benzynowa
„Hawa” ul. Dworcowa, ”Trafika
Mix” ul. Czerniejewska, „Świat
Bielizny' p. E. Witek Gniezno,
Hurtownia Pasz p. A. Bethke ul.
Polna.

Sołectwa:
Sokołowo, Ćwierdzin, Odrowąż,
Gaj, Gorzykowo, Kamionka, Dębina, Folwark, Makownica, Witkówko, Czajki, Wiekowo, Strzyżewo, Małachowo Kępe, Malenin,
Ruchocinek, Mielżyn
(E.J.)
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Święto z tradycjami

„Święto plonów w Gorzykowie obchodzone jest od lat osiemdziesiątych, a ich tradycją jest korowód dożynkowy”- wspominali
uczestnicy spotkania dożynkowego, 20 sierpnia.
Mszą Świętą w kościele parafialnym w Gorzykowie, którą odprawił ks. Proboszcz Grzegorz
Groszkowski, rozpoczęły się uroczystości dożynkowe, w których
uczestniczyli mieszkańcy Gorzykowa, Mierzewa i okolicznych wsi
oraz sołtysi: Ryszard Kozłowski

sołtys Odrowąża, Stefan Borowski - Czajek, Marian Marciniak Gorzykowa i Zbigniew Kucharski Karsewa. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się również Beata i
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godę, pracę naszych ojców i
dziadków, którzy uprawiali ziemię
przed nami i za chleb, którego nie
powinno zabraknąć na żadnym

kowskiego i Krzysztofa Szkudlarka - burmistrza gminy i miasta
Witkowa. Doprowadziły korowód
dożynkowy na główny plac uroczystości, gdzie odbyła się dalsza
część dożynek. Wieńce i chleb
upieczony z tegorocznego ziarna
niosły delegacje poszczególnych
wsi: Barbara Kmieciak, Jolanta
Majchrzak, Hubert Rozum i Ireneusz Śruba. Głównym punktem
dożynek było symboliczne podzielenie chleba przez
Krzysztofa
Szkudlarka i ks. Grzegorza
Groszkowskiego z uczestnikami
spotkania. Krzysztof Szkudlarek w
swoim przemówieniu podziękował
rolnikom za trud, zaznaczył, że to
właśnie dzięki ich ciężkiej pracy
mamy codziennie chleb na stole.

stole. Tegoroczne, okazałe wieńce świadczą o tym, że tegoroczne
plony, pomimo suszy, nie były
najgorsze” - powiedział podczas
homilii m.in. ks. Groszkowski.

Imprezy uświetniły występy
dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Gorzykowie, które przygotowała
Ewa Barczak, nauczycielka z
gorzykowskiej szkoły oraz zaba-

Astra, Husaria i Iluzja, konie
rasy wielkopolskiej pana Zenona
Nowickiego, gospodarza z Gorzykowa, zaprzężone do bryczki,
którą powoził sam gospodarz
wiozły m.in. ks. Grzegorza Grosz-

wa taneczna do późnych godzin
nocnych przy akompaniamencie
Karola Staniszewskiego.

Krzysztof Tamioła - reprezentujący Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Zdzisław Bosacki - dyrektor szkoły w Gorzykowie. Podczas
imprezy loterią fantową oraz rozprowadzaniem losów zajmowały
się: Krystyna Kierzek i Ewa Jastrzębska. Całkowity dochód ze

sprzedaży losów przeznaczony
zostanie na cele sołectwa w Gorzykowie - „Dożynki są okazją
przede wszystkim do podziękowań. Podziękowań za plony, po-

(E.S.)

Kolonie na Mazurach
się pod klonami 20 - metrowej
wysokości. Następnie pojechaliśmy do Studzieniczej. Tam odwiedziliśmy drewniany kościół z 1847
r. W którym modlił się Jan Paweł
II. Podziwialiśmy obrazy. Żyrandole wykonane z poroża łosi i
jeleni. Ścieżką przy grobli przeszliśmy do Grądziska - wyspy z

dze do Mikołajek podziwialiśmy
krajobraz nad jeziorem Ryńskim.
W Mikołajkach przeszliśmy promenadą, fascynowaliśmy się
widokiem portu jachtowego nad
jeziorem Śniardwy.
Przy pomniku króla Sielawy zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia.
Dla młodzieży również dużą

Kaplicą Najświętszej Marii Panny.
(ośmiokątna bryła przypominająca
renesansową rotundę z cudownym obrazem Matki Bożej Studzieniczej.) Koło kapiliczki była
studzienka z której woda w powszechnym przekonaniu ma moc
uzdrawiającą. Ulewny deszcz nie
pozwolił nam podziwiać krajobra-

atrakcją było spotykanie na ulicy
znanych z telewizji prezenterów i
aktorów.
W przeddzień wyjazdu do domu dzieci i młodzież przygotowały
program pn: „Z życia koloni”. Organizator zafundował dyplomy,
nagrody i pamiątki.
Sądzę, że mimo kapryśnej pogo-

zu Puszczy Augustowskiej.
W czasie wycieczki do Giżycka i
Mikołajek aura była bardziej łaskawa. W Giżycku obejrzeliśmy
jedyny w Polsce obrotowy most
na Kanale Łuczyckim. Przeszliśmy parkiem wzdłuż jeziora Niegocin do przystani z której statki
Żeglugi Mazurskiej odpływają do
Mikołajek, Węgorzewa... . Szczególnie uroczo prezentowała się
ogromna ilość żaglówek. W dro-

dy uczestnicy koloni będą mile
wspominali czas spędzony na
Mazurach. Dziećmi opiekowali
się: Sebastian Antkiewicz - kierownik, Beata Prusinowska, Aleksandra Kozłowska, Krystyna Żok wychowawcy.
W Witkowie na placu przy Urzędzie Gminy i Miasta przywitała
nas Pani Marzena Polak.

Od 1 do 10 sierpnia 2006 r. 45 osobowa grupa dzieci i młodzieży z
naszej gminy wypoczywała w Ełku. Sponsorem wyjazdu był Urząd
Gminy i Miasta w Witkowie. Uczestników koloni pożegnał przed
wyjazdem Burmistrz Gminy Krzysztof Szkudlarek, życząc udanego
pobytu i szczęśliwej podróży.
Przetarg na zorganizowanie koloni wygrała firma Wojdyło Travel z
Konina. Organizator zapewnił
nam zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Szkolnej. Ełk jest
starym, gościnnym powiatowym
miastem. Władze miasta zorganizowały dla nas pokaz multimedialny na którym zaprezentowano
urodę krajobrazu, atrakcje i osiągnięcia Ełku.

Na boisku sportowym organizowaliśmy różnego rodzaju gry i
zabawy ruchowe. Realizowany
był również „Program 7 kroków”.
Oprócz nas w Bursie przebywali
uczestnicy ogólnopolskich warsztatów tanecznych organizowanych przez panią Annę Głogowską (Taniec z gwiazdami TVN).
Pani Głogowska jest osobą bardzo otwartą. Dzięki Jej życzliwo-

W mieście przechadzaliśmy się
promenadą nad jeziorem, obejrzeliśmy mury zamku krzyżackiego. Mimo, że Ełk jest miastem
wielu wyznań, ludzie odnoszą się
do siebie z dużym szacunkiem.
My zwiedziliśmy Katedrę w której
modlił się Jan Paweł II, Kościół
ewangelicki i Cerkiew.
Mimo deszczu dzieci i młodzież
bawiły się na koncercie Disco
Polo.
Piekliśmy kiełbasy przy ognisku
nad jeziorem; karmiliśmy kaczki i
łabędzie pływające po jeziorze.

ści byliśmy zapraszani i bawiliśmy
się wspólnie w dyskotekach, konkursach i zabawach... . Najzdolniejsi nasi podopieczni trenowali
taniec pod okiem Pani Anny.
Młodzież nasza bardzo cieszyła
się z tych integracyjnych spotkań.
Nie wszystko układało się tak
dobrze. Nie sprzyjała nam pogoda. Na 10 dni pobytu przez 6 dni
padało. Śluzę na Kanale Augustowskim oglądaliśmy z okien
autokaru. W strugach deszczu
zwiedzaliśmy w Augustowie Rynek Zygmunta Augusta, chowając

Krystyna Żok
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Obóz jeniecki Strzałkowo
Podróżując z Witkowa do Słupcy mijamy po lewej stronie, na wysokości „Mostostalu” rozległe połacie uprawnych pól. Niewielu z
nas wie, że w czasie I wojny światowej właśnie w tym miejscu istniał spory obóz jeniecki.

Rok 1914 przyniósł Europie
konflikt zbrojny zwany Wielką
Wojną. Naprzeciwko siebie stanęły dwa bloki państw: centralne z
Austro - Węgrami i Niemcami z

jednej strony, z drugiej Ententa z
Francją, Rosją i Anglią na czele.
Początek starcia wskazywał , że
pewną przewagę osiągnęły państwa centralne.

Pierwsze bitwy we Francji,
operacje wojskowe na linii jezior
mazurskich, wielka bitwa pod
Gorlicami dostarczały Niemcom
tysięcy jeńców. W samej tylko
bitwi e p od T an n enb ergi em
(Stębark) do niewoli niemieckiej
dostało się 120 tys. żołnierzy
rosyjskich generała Samsonowa.
Dla tych setek tysięcy jeńców
Niemcy musieli stworzyć obozy
jenieckie.
Jeden z nich powstał na polach
wsi Łężec, a od pobliskiej miejscowości obóz nazwano Strzałkowo. Do końca wojny przebywało
w nim około 36 tysięcy jeńców
różnych narodowości. Większość
z nich (30 tys.) to Rosjanie, pozostałe 6 tys. to Francuzi i Brytyjczycy. Niewielką grupę wśród Rosjan
stanowili Polacy wcieleni do wojska carskiego.
W obozie wybudowano drewniane baraki i półziemianki dla
jeńców. Funkcjonowały trzy
kaplice (katolicka, ewangelicka,

prawosławna), teatr, pralnie,
szpital, warsztaty, kuchnie.
Wodę pobierano ze studni,
którą można jeszcze dojrzeć z
drogi prowadzącej do Słupcy.
Po zakończeniu I wojny obóz
nie opustoszał. Pozostała w nim
część żołnierzy carskich, która
obawiała się powrotu do komunistycznej Rosji. Trafili tutaj także
jeńcy bolszewiccy oraz internowani żołnierze ukraińscy atamana
Semena Petlury. Obóz ostatecznie rozwiązano w 1926 roku, a
pozostałością po nim jest cmentarz założony w 1915 roku. Pochowani są tam jeńcy zmarli na
skutek chorób zakaźnych i głodu.
W centrum znajduje się pomnik
zwieńczony prawosławnym krzyżem. Pod nim ocalałe tablice
nagrobne polskich żołnierzy.
Cmentarz położony jest w tzw.
„szczerym polu”, ale o dojeździe
do niego informuje tabliczka
umieszczona przy szosie.
Mariusz Zborowski

Złamany szlaban
Wielkim szczęściem jest dla młodych ludzi to, że żyją w kraju w,
którym nie są prowadzone żadne działania zbrojne-powiedziała
Lidia Kamińska kierownik Klubu Garnizonowego w Witkowie.

67 rocznica wybuchu II wojny
światowej stała się okazją do
zorganizowania wystawy o tematyce wojennej.
Pierwszego września 2006 roku
nastąpiło otwarcie wystawy, która
umieszczona została na holu
Klubu Garnizonowego w Witkowie. Tytuł ekspozycji to ,,Prolog
Wojny” wystawa przedstawiona
jest w trzech aktach: 1. Układ
polityczny Europy w przeddzień
wybuchu wojny, 2. Czwarty rozbiór Polski, 3. Tragizm września.
Forma wystawy zmusza widza do
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refleksji i umożliwia przeniesienie
się do tamtych wrześniowych dni
oraz przeżywanie ich z bohaterami tamtych czasów. Wszystko to
możliwe jest dzięki odpowiedniemu oświetleniu, muzyce rozbrzmiewającej wokół i eksponatom wystawy.
Złamany biało-czerwony szlaban,
mapa napadniętej Polski z flagami
najeźdźców, płonący znicz, wymowne zdjęcia do tego gra świateł to wszystko pozwala poczuć
atmosferę tamtych dni.
-Tematyka wystawy związana jest

z moim zainteresowaniem historią. Pojawił się pomysł zorganizowania wystawy z okazji wybuchu
II wojny światowej. Wystawa powstała w tym celu, aby przybliżyć
dzieciom i młodzieży tragizm
tamtych wrześniowych dni. Zależało mi na tym, żeby pokazać nie
tylko sam moment wybuchu II
wojny świtowej, ale zdarzenia
poprzedzające jej rozpoczęcie.
Czyli jak doszło do wybuchu, jakie
były tego przyczyny i jaka była
sytuacja polityczna w Europie
przed wybuchem wojny. Najistotniejsze w wystawie jest pokazanie
sytuacji politycznej w Europie
przed wybuchem wojny i postrzeganie inwazji Niemców na Polskę
przez pozostałe kraje europejskie.
Część ekspozycji poświęcona jest
tragizmowi ludności we wrześniu
1939 roku. Można zobaczyć
przejmujące zdjęcia ludzi uciekających w pośpiechu z własnych
domów jedynie z tym co zdążyli
ze sobą zabrać.
Na wystawie prezentowane są
pierwsze strony dzienników pierwszowrześniowych, do których na
co dzień większość z nas nie ma
dostępu.
Wystawa jest skierowana głównie
do ludzi młodych, gdyż powoli
zapominają oni o tym, jak istotne
było wygranie II wojny światowej.

Należałoby pomyśleć co by było,
gdyby wojna zakończyła się klęską. Jakim wielkim szczęściem
jest dla młodych ludzi to, że żyją
w kraju, w którym nie są prowadzone żadne działania zbrojne.
Myślę, że inna forma wystawy
pewne aspekty scenografii, światła i muzyka przyciągną uwagę
młodych ludzi.
Niektóre eksponaty na wystawie
są bardzo wymowne np. złamany
szlaban. W czasie tworzenia wystawy powstała również dyskusja
czy podpisywać zdjęcia. Niektóre
ze zdjęć są nie podpisane i jest to
nasze zamierzone działanie, aby
zwiedzający mogli je samodzielnie zinterpretować. Może interpretacją będą wspomnienia, może
przemyślenia, a może widz spróbuje wyobrazić sobie co czuli
bohaterowie tych zdjęć. Zapraszam wszystkich do obejrzenia
wystawy- powiedziała Lidia Kamińska kierownik Klubu Garnizonowego w Witkowie.
Wystawę przygotowali pracownicy
Klubu Garnizonowego w Witkowie
można ją zwiedzać do końca
września w godzinach otwarcia
Klubu Garnizonowego.

Patrycja Nowakowska-Półrolniczak

Sport
Imprezy Sportowo - Rekreacyjne Dożynki Gminne 2006

VIII Mistrzostwa Sołectw Gminy i Miasta w piłce nożnej Sześcioosobowej
Z inicjatywy władz samorządowych Gminy i Miasta w dniach 25
- 26 sierpnia 2006 r. na stadionie
miejskim w Witkowie odbyły się
już VIII Mistrzostwa Sołectw GiM
w ramach obchodów Gminnych
Dożynek Witkowo 2006. Głównym
celem mistrzostw było krzewienie

kultury fizycznej poprzez popularyzację gry w piłkę nożną oraz
propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
W mistrzostwach wzięło udział 12
zespołów - sołectw: Kamionka,
Jaworowo, Ruchocinek, Mielżyn,
Malenin, Sokołowo, Chłądowo,
Małachowo Złych Miejsc i Witkowskie Stowarzyszenie Abstynentów
„TĘCZA”, oraz po raz pierwszy
sołectwa : Małachowo Kępe, Ruchocin i Wiekowo. Uroczystego
otwarcia mistrzostw dokonał Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof
Szkudlarek, który życzył zawodnikom odniesienia końcowego sukcesu mimo niesprzyjających warunków pogodowych. Drużyny

rywalizowały w 4-ch grupach po 3
zespoły, grając systemem „każdy
z każdym”. W wyniku piątkowych
spotkań do półfinałów zakwalifikowały się sołectwa: Sokołowo Kamionka. Lepsze okazało się
sołectwo Sokołowo pokonując
rywali w stosunku 7:1 oraz sołectwo Mielżyn pokonując Małachowo Złych Miejsc w stosunku 6 : 2.
W meczu o 3 - 4 miejsce Mała-

dodatkowo po piłce nożnej.
W ramach Gminnych Dożynek na
płycie boiska odbyły się konkurencje sportowo-rekreacyjne dla
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Cieszyły się one dużym
zainteresowaniem. Dzieciaki rywalizowały w slalomie piłkarskim,
żonglerce piłką nożną, biegach w
workach, rzutami do tarczy oraz
strzelaniem piłką do mini-bramki.
Nagrodami dla najlepszych były
słodycze. Młodzież i osoby dorosłe próbowali swoich sił w: rzutach beretem, podnoszeniu ciężarka 17,5 kg, dożynkowym slalomie sprawnościowym, strzelaniem
tyłem do mini-bramki oraz strzelaniem do bramki z odległości 50 m.
W najciekawszych konkurencjach
- podnoszeniu ciężarka 17,5 kg
najlepszymi okazali się: Tomasz
Kędzierski - 51 razy, Dawid Serdyński - 38 razy i Robert Kędzierski - 32 razy a w dożynkowym
slalomie najlepsi to: Michał Kowalski - 11,22 sek., Buczko Borys
- 11,29 sek. i Michał Ścigocki 11,97 sek. . Nagrodami dla najlepszych zawodników był sprzęt
sportowy.

Zawody strzeleckie z broni
pneumatycznej
Liga Obrony Kraju w Witkowie
zorganizowała po raz kolejny
zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, w których wzięło
udział 76 osób.
Rywalizowano w dwóch grupach:
I grupa - mężczyźni - I miejsce
Leszek Sawicki - 41 pkt., II miejsce - Mariusz Petelski - 40 pkt., III
miejsce - Leszek Mikołajewski 39 pkt., IV miejsce - Zdzisław
Nawrocki - 38 pkt., V miejsce Karol Biadasz - 35 pkt.
II grupa - kobiety - I miejsce Marzena Hofman - 41 pkt., II miejsce
- Małgorzata Kurzawa - 30 pkt., III
miejsce - Lucyna Mikołajewska 28 pkt., IV miejsce - Magdalena
Kulczak - 25 pkt.
Nagrodami w zawodach były
pamiątkowe puchary, medale i
dyplomy.
Dodatkowymi nagrodami pocieszenia w zawodach były: Kodeks
Rowerzysty oraz Kodeks znaków
i sygnałów drogowych.
(S.A.)

chowo Złych Miejsc pokonało
Kamionkę w stosunku 3:2 a w
wielkim finale mistrz gminy w piłce
halowej sołectwo Mielżyn pokonało mistrza Mistrzostw z Dni Witkowa sołectwo Sokołowo po bardzo
wyrównanej walce w stosunku 3 :
2.
Zwycięzcy występowali w następującym składzie : Damian Michalski, Rafał Bociek, Piotr Kaźmierczak, Damian Siwiński, Rafał
Mikołajczak, Jacek Gałecki i Rafał
Średziński.
W czasie trwania części artystycznej Gminnych Dożynek wszystkie
drużyny otrzymały z rąk Burmistrza GiM pamiątkowe puchary i
dyplomy a trzy najlepsze zespoły
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Mistrzowie Polski na plaży w Skorzęcinie
W Skorzęcinie przed tygodniem odbył się Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej "O Wielki Puchar Crunchips". Organizatorem imprezy
była firma handlowo-usługowa "Era" z Poznania, UGiM w Witkowie
oraz OKSiR.

Od piątku trwała rywalizacja par.
W niedzielę miały miejsce najważniejsze rozstrzygnięcia. Puchar
Crunchips i 600 złotych zdobyli
Michał Czerniak i Łukasz Obarski.
Drugie miejsce i 400 złotych przypadły Bartoszowi Włodarczykowi i
Tomaszowi Przewoźnemu. Trze-

cie miejsce i 200 złotych zdobyli
Artur Nowak i Mateusz Dygas.
Wyróżniona została para Agata
Góral i Krzysztof Góral. Kibicom
licznie zgromadzonym na trybunach umilali czas Kabaret "Afera"
z Poznania oraz Chór Dziecięcy
"Skowronki" z Centrum Kultury

Pojedynek Turystyczny
12 sierpnia 2006 r. na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w
Gnieźnie podczas trwania gnieźnieńskich półkolonii, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zorganizowało Regionalny Pojedynek
Sportowo - Turystyczny „Bezpieczne Lato”. Na imprezę została
zaproszona grupa dzieci z Jaworowa.
W ramach pikniku przeprowadzono szereg konkurencji sportowo-rekreacyjnych tj.: skakanka,
rzut lotką do tarczy elektronicznej,
rzut woreczkami do kosza, rzut
ringo, hula-hop oraz podbijanie
piłeczki ping-pongowej.
Dzieci z Jaworowa wykazały
się dużą sprawnością zdobywając
medale w rzucie lotką do tarczy
elektronicznej - III m. Jakub Kułaga oraz w podbijaniu piłeczki - I
m. Marek Bykowski.
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Uczestnicy imprezy mogli również podziwiać pokazy tresury psa
policyjnego i wziąć udział w konkursach zorganizowanych przez
gnieźnieńską Policję. Dzieci mogły również skorzystać z karuzeli i
zamku dmuchanego. Wszyscy
uczestnicy pikniku otrzymali posiłek regeneracyjny w postaci zupy
oraz napoje i pyszne lody.
J. Adamczewska

"Zamek" w Poznaniu.
Wszyscy kibice czekali na gwiazdy wieczoru. A byli nimi Mistrzowie Polski 2005 w Siatkówce
Plażowej Damian Lisiecki i
Krzysztof Hajbowicz, którzy rozegrali mecz pokazowy z Wicemistrzami Polski 2004, Piotrem Głogowskim i Norbertem Okoniem.
Mecz stał na bardzo wysokim
poziomie. Był pełen ciekawych
akcji. Wynik był sprawą drugorzędną. Jednak obie ekipy starały

się go wygrać. Mistrzowie Polski
okazali się lepsi i wygrali 2:1.
Należy dodać, że kilka dni wcześniej para Damian Lisiecki i Piotr
Głogowski (w takim składzie grają
w tym roku zawodnicy) była o
krok od wejścia do turnieju głównego i zwycięstwa z parą brazylijczyków Luizao-Nalbert w Turnieju
FIVB Swatch World Tour w Starych Jabłonkach.
(K.C.)

Informacje
„Skutki i przyczyny suszy na terenie gminy Witkowo”
Powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego gminny Zespół Komisji d/s szacowania strat spowodowanych brakiem opadów i wysokimi temperaturami zakończył z końcem sierpnia swoją działalność, podsumował ją i sporządził raport do Wojewody.
Z podsumowania wynika, że jest znacznie gorzej niż prognozowano to
w poprzednim biuletynie, kiedy to żniwa dopiero się zaczynały.
652 gospodarstwa (w tym dwóch dzierżawców) zwróciło się z wnioskiem o oszacowanie strat suszowych na ponad 10000 ha użytków
rolnych (ponad 800 ha u dzierżawców).
Złożyło się na to ok. 1260 ha rzepaków - 83,4 % całości zasiewów,
ok. 5350 ha zbóż ozimych i jarych - 87,6 % zasiewów, ok. 750 ha użytków zielonych i traw na gruntach ornych - prawie 100 % areału. Do
oszacowania zgłoszono też inne rośliny przeznaczone na paszę
(koniczyna, lucerna, seradela i ich mieszanki z trawami) - ok. 150 ha.
W przypadku użytków zielonych, traw na GO, lucerny, koniczyny i ich
mieszanek straty dotyczyły szczególnie II-go pokosu, aczkolwiek późna
i chłodna wiosna obniżyła również plon I-go pokosu.
Straty tylko na II-gim pokosie to ok. 60 %.
Średnie ubytki plonów wyniosły:
- rzepak ozimy 30 % (od 15-50 %)
- rzepak jary 60 % (od 40-80 %)
- zboża ozime 40 % (od 30-60 %)
- zboża jare 45 % (od 30-50 %).
Tragicznie wyglądały plantacje maku, gorczycy, traw nasiennych, i
ziół (kminek, ostropest).
Nie znane są jeszcze ostateczne ubytki plonu w okopowych i kukurydzy,
ale nie ulega wątpliwości, że będą znaczne. Już zgłoszono do szacowania strat na ok. 50 % plantacji buraków cukrowych, ziemniaków i kukurydzy. Straty w ziemniakach wczesnych i średnio wczesnych (nie deszczowanych) dochodzą do 55 %. To samo dotyczy warzyw i owoców. Są
drobne i niewykształcone.
O dużo gorszych zbiorach ww. świadczą też ich ceny na naszym targowisku i w sklepach, które są wyższe o ok. 60 % niż rok temu.
Sporządzona przez IMiGW w Poznaniu ekspertyza dotycząca suszy
na terenie gminy Witkowo za czerwiec - lipiec 2006 r. uwiarygodnia
ostatecznie rozmiary klęski (patrz tabele i komentarze).
Opady w mm
Miesiąc

Czerwiec

Dni deka1 - 10
dy
Razem

Lipiec

11 - 20

21 - 30

1 - 10

Razem

11 - 20

21- 31

X

0

28

15

3

2

3

5

(6dni)

(1dzie)

(1dzień)

(1dzień)

(2dni)

Razem

20

8

28

Średnia
19712000

61

80

141

% normy

33

10

20

• 1.06-7 mm-34 % sumy VI,47 % I dekady
• 8-16.06-bez opadu
• 18-30.06-bez opadu
• 8.07-3mm-42 % VII,100 % dekady
• 1-7.07, 9-12.07 i 15-31.07-bez opadu
• 13-14.07-5 mm,100 % dekady
* 1 mm opadu = 1l/m2
Temperatura w ◦C
Miesiąc

Czerwiec

Lipiec

Dni dekady

1 - 10

11 - 20

21 - 31

1 -10

11 - 20

21 - 31

Średnia
dek.

12,7

20,8

22,1

23,2

24,6

24,2

Średnia
m-c

18,5

24,0

Średnia
1971-2000

16,4

18,1

% normy

112,8 ( +2,1 )

132,6 ( +5,9 )

• 16 dni pow. 25 stopni C-VI
• 5 dni pow. 30 stopni C-VI
• 14 dni pow. 25 stopni C-VII
• 19 dni pow. 30 stopni C-VII
• temperatura mierzona 2 m nad gruntem
Usłonecznienie w godzinach i wilgotność w %
Usłonecznienie

Wilgotność

Miesiąc

Czerwiec

Lipiec

Czerwiec

Lipiec

Suma miesięczna

300
(+80 godz.)

393
(+155 godz.)

64

53

Średnia 1971-2000

220

238

71

71

% normy

136,4

165,1

90

75

• 15 dni między 10-15 godz./dzień-VI
• 10 dni pow. 15 godz./dzień-VII
Podsumowując, okres VI-VII 2006 roku, pod względem niedoboru
opadów był okresem skrajnie suchym. Wysokie temperatury powietrza
w połączeniu z wyższym od przeciętnych usłonecznieniem w ciągu dnia
powodowały znaczny wzrost parowania, co przy niedoborze opadów
kumulowało ubytki wilgoci w glebie. Taka sytuacja pogodowa nie sprzyjała wegetacji roślin, zwłaszcza po wcześniej długim okresie niekorzystnych warunków termicznych (kwiecień-maj).
Wystąpiła klasyczna susza atmosferyczna, glebowa i hydrologiczna.
Brakuje na rynku zbóż o dobrych parametrach, niewystarczająca jest
podaż otrąb i zauważalny zaczyna być wzrost ich cen, również pasz
przemysłowych. Złośliwi twierdzą, że rolnicy przetrzymują lepsze zboże,
licząc na jeszcze wyższe ceny. Ciekawe kto się myli ?
Bezdeszczowa i upalna pogoda, przy niskiej wilgotności w czasie żniw
spowodowała bardzo wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Witkowska Straż Pożarna interweniowała, tylko na terenie gminy, do pożarów
związanych z działalnością rolniczą w czasie żniw - 10 razy.
Jakby tego było mało, zmiana warunków pogodowych, głównie znaczne
i ciągłe opady deszczu od 5 sierpnia, spowodowały przerwanie zbiorów
i żniwa stały się tzw. „ kradzione ”. Zaczęto notować przykłady porastania ziarna, co dodatkowo pogorszy jego jakość i ograniczy przeznaczenie.
Nawet w dosuszonym należałoby zastosować konserwanty zabezpieczające przed rozwojem grzybów i pleśni, zbadać na zawartość mykotoksyn i zarodników grzybów. Nawet jeśli jest od nich wolne, to i tak
nadaje się jedynie dla starszej trzody i opasów. Dużo gorzej z porośniętym rzepakiem, tu możliwości skarmiania są bardzo ograniczone, a
sprzedaż przy porośnięciu powyżej 10 % jest prawie niemożliwa.
Jakie będą dalsze skutki klęski suszy ? O ile wzrosną ceny ? Nie tylko
produktów rolnych nieprzetworzonych, ale również pasz i żywności. A
może powinniśmy się już to tego przyzwyczaić ?
Jak w „Samych swoich” powiadał Pawlak: „nikt nie mówił, że będzie
lekko, a był czas przywyknąć”.
Albo może zacząć myśleć jak się przed takimi zjawiskami w rolnictwie
chronić lub je ograniczać.
Mam tu na myśli nie tylko ubezpieczenia, obojętnie obowiązkowe czy
dobrowolne, ale też ochronę wód i gleb (programy rolnośrodowiskowe),
stosowanie wszelkich poplonów, zalesianie gruntów oraz instalowanie
deszczowni.
Chciałbym przypomnieć, że w związku z klęską suszy rolnicy, którzy
złożyli stosowne wnioski o oszacowanie strat w ich uprawach i mają
sporządzone przez Komisję protokóły z szacowania strat mogą skorzystać z następujących możliwości pomocowych, a mianowicie ubiegać
się o:
1. Preferencyjny kredyt klęskowy
2. Prolongowanie spłaty poprzednich kredytów klęskowych
3. Odroczenie (umorzenie nie, bo kwartały nieskładkowe) składek do
KRUS
4. Talony na podręczniki szkolne (zgłaszamy u proboszczów, Ci następnie w Caritasie)
5. Umorzenie, obniżenie lub odroczenie czynszu dzierżawnego-art. 700
KC
6. Umorzenie, obniżenie lub odroczenie podatku rolnego-art. 13c Ustawy o podatku rolnym z dnia 15.11.1984 r. Dz.U. nr 94 z 1993 r. poz. 431
ze zm.
Krzysztof Tamioła
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Inwestycje realizowane na terenie Gminy Witkowo

Modernizacja ulicy Młyńskiej w Witkowie

Budowa chodnika w Jaworowie

Budowa chodnika w Kołaczkowie

Budowa Skate Parku ul. Czerniejewska

Modernizacja kuchni z zapleczem i przebudowa szatni
Przedszkola Miejskiego w Witkowie

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla wsi Małachowo Złych
Miejsc, Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany i ulicy Czerniejewskiej w Witkowie. Wykonawcą zadań jest Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoProdukcyjno-Budowlane ROSKON ze Słupcy. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.09.2007r.
10

„Remont świetlic wiejskich wraz z ich doposażeniem i zagospodarowaniem terenów w Gminie Witkowo”
15 sierpnia 2006r. zakończono realizację projektu pn.: “Remont
świetlic wiejskich wraz z ich doposażeniem i zagospodarowaniem
terenów w Gminie Witkowo”. Inwestycja obejmowała prace remontowo-budowlane istniejących pomieszczeń świetlic wiejskich, ich
doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków w
dziewięciu miejscowościach na terenie gminy Witkowo. Projekt
obejmował wsie Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Malenin, Małachowo Kępe, Mąkownica, Ostrowite Prymasowskie, Sokołowo i Strzyżewo Witkowskie.

Remont budynków polegał na
malowaniu pomieszczeń, wymianie podłóg, stolarki okiennej
i drzwiowej oraz urządzeniu pomieszczeń kuchennych i sanitarnych. Prace związane z zagospodarowaniem terenów polegały na
ułożeniu nowych nawierzchni
chodnikowych, założeniu trawników wokół budynków świetlic,

obsadzeniu tych terenów drzewami liściastymi, iglastymi i nową
architekturę zieloną. Place zabaw
zostały wyposażone w elementy
sprzętu rekreacyjnego dla dzieci,
ławki parkowe i kosze na śmieci.
Zamontowano huśtawki, huśtawki
„ważki”, zestawy wspinaczkowe i
piaskownice.
Wykonawcą tego zadania był

Zakład Usługowo-ProdukcyjnoHandlowy MOSTOSTAL - STOLBUD Sp. z o. o. z Słupcy.
Inwestycja ta, to kolejne przedsięwzięcie realizowane przez Gminę
Witkowo ze środków finansowych,
pochodzących z Unii Europejskiej.
5 maja 2005r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Gmina W itkowo
złożyła wniosek o dofinansowanie
realizacji projektu pn.: “Remont
świetlic wiejskich wraz z ich doposażeniem i zagospodarowaniem
terenów w Gminie W itkowo”
w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego “Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiej-

skich 2004-2006”, w zakresie
działania “Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego”.
W dniu 6 stycznia 2006r. pomiędzy Samorządem Województwa
Wielkopolskiego, a Gminą Witkowo, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Krzysztofa Szkudlarka, została
zawarta umowa o dofinansowanie
realizacji projektu.
Całkowita wartość projektu to
kwota 600.000,00 zł., w tym kwota przyznanej pomocy 400.000,00
zł.
(S.M.)

Remont budynku w Ruchocinku - adaptacja na cele mieszkalne
Zakończono remont trzeciego budynku, znajdującego się w Ruchocinku na nieruchomości, nabytej przez Gminę Witkowo od
Agencji Mienia Wojskowego w roku 2004 za kwotę 122.000,00 zł.

W roku 2005 wykonano pierwszy
etap prac, który polegał na adaptacji dwóch budynków na cele
mieszkalne. Oddano 10 samodzielnych lokali mieszkalnych,
które przydzielono
rodzinom,

znajdującym się na Gminnej liście
mieszkaniowej.
Zakup w/w nieruchomości i ich
adaptacja na lokale mieszkalne
zwiększyła
istniejący
zasób
mieszkaniowy gminy.

W tym roku wykonano remont
kolejnego budynku, w którym
utworzono 4 lokale mieszkalne.
Wykonawcą tego zadania było
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane “MAX-BUD” Grzegorz Piasecki
z Leszna, które zostało wybrane
w drodze przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w miesiącu
styczniu 2006r.
Zakres prac obejmował m.in.
wymianę instalacji elektrycznej,
wodnej, kanalizacyjnej, wyposażenie lokali w sanitariaty, c.o. oraz
niezbędne roboty budowlane wraz
z wykonaniem elewacji trzech
budynków komunalnych.
Powstały lokale mieszkalne o
różnych powierzchniach użytkowych od 42,1 m2 do 55,6 m2,
do których przynależą pomieszczenia gospodarczo - magazynowe.
Całkowity koszt adaptacji budynku i utworzenie w nich 4 samodzielnych lokali mieszkalnych
oraz wykonanie elewacji wszyst-

kich trzech budynków to kwota
119.787,60 zł. brutto.
W kolejnych latach planuje się
dalszą adaptację budynków na
cele mieszkalne, co jest zgodne

z działaniami Gminy w zakresie
pomocy społecznej oraz zagwarantowania minimum socjalnego
naszej społeczności.
(S.M.)
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BURMISTRZ GMINY I MIASTA W WITKOWIE
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność gminy Witkowo, położonej w Gorzykowie

Nr ewidencyjny nieruchomości

Oznaczenie w
księdze
wieczystej KW
Nr....

101/4

20310

Powierzchnia

0,1439 ha

Położenie
nieruchomości

Gorzykowo, gmina
Witkowo

Opis Nieruchomości

Przeznaczenie w planie
miejscowym

Terminy
Wnoszenia opłat

Działka gruntowa niezabudowana, ( na
gruncie gruzy
po budynku
mieszkalnym)

opisywany teren nie jest
objęty planem zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów
stanowi teren oznaczony
symbolem R - tereny
rolne, B- tereny mieszkaniowe i S - sady.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo jest to teren zainwestowany.

Wylicytowana
cena nieruchomości wraz z
podatkiem
VAT płatna
przed zawarciem aktu
notarialnego

Przetarg odbędzie się 28.09.2006r. o godz.12:00 w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta Witkowo, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w kasie znajdującej się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie
lub na konto Urzędu w GBW Konin (BS Witkowo) nr 43 8538 0002
0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 25 września 2006r.
Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać dowód osobisty, a
przedstawiciele osób prawnych obowiązani są do przedłożenia umocowania do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia.

Cena wywoławcza
Nieruchomości
7.050,00 zł
do wylicytowanej ceny
zostanie
doliczony
podatek
VAT w wysokości
22%

Wadium

700,00zł

Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni od zamknięcia przetargu.
Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo lub zostało
w tym terminie wpłacone do kasy znajdującej się w Urzędzie.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wybrany nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz ujawnieniem praw
własności w księdze wieczystej ponosi nabywca. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1,
pok. nr 15, tel. (061) 477-81-94, wew. 13.

Informacja
W Witkowie rozpoczęła stacjonowanie
karetka ”W” Pogotowia Ratunkowego
w Gnieźnie.
Zgodnie z propozycją Burmistrza Gminy
i Miasta w Witkowie Krzysztofa Szkudlarka,
lekarz, sanitariusz i kierowca pełnią dyżury
w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy
i Miasta.
Stacjonowanie karetki wyjazdowej zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Witkowa
i okolicznych miejscowości.

tel. 999
12

Całodobowe dyżury z dobrze wyposażoną karetką reanimacyjną znacznie skrócą
czas dojazdu do poszkodowanych, co nie
jest bez znaczenia w przypadku ratowania
życia ludzkiego.

Katalog firm
Zainteresowanych prosimy
o dostarczenie informacji do
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1,
promocja@witkowo.pl
telefon: (061) 477-81-94

Gminnego Centrum Informacji
ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a,
gci@gci.witkowo.pl
telefon: (061) 477-73-00

W styczniu br. na stronie internetowej Urzędu
Gminy i Miasta w Witkowie powstał „Katalog
Firm”. Katalog powstał w celu promowania
przedsiębiorców prowadzących działalność w
Gminie i Mieście Witkowo. Reklama interneto-

wa stanowi najlepsze źródło wiedzy o przedsiębiorstwach i ich produktach, dlatego zgromadziliśmy w formie katalogu dane teleadresowe, oferty oraz opisy profilu działalności
firm. Poprzez katalog, oferta firm dotrze do
większej grupy odbiorców. Chcemy pomóc
Przedsiębiorcom w powiększaniu rynków
zbytu oraz w znalezieniu i nawiązaniu wielu
nowych, korzystnych kontaktów. Zachęcamy
wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy i
Miasta W itkowo do zaprezentowania
(bezpłatnie) swojej firmy na łamach strony
internetowej urzędu.

W każdym numerze „Witkowskich Wiadomości Samorządowych” zaprezentujemy Państwu jedną z firm działających
na terenie gminy Witkowo, o której informacja zamieszczona została w katalogu firm.

Firma Remontowo - Budowlana ANBUD Andrzej Łykowski
Adres ul. Akacjowa 3, 62-230 Witkowo
Telefon/Fax: 0600-366-917, (biuro) (061) 477-89-84
Firma Remontowo - Budowlana
ANBUD Andrzej Łykowski z siedzibą w Witkowie przy ul. Akacjowej 3 działająca na polskim rynku
od 1988 roku na podstawie wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej, od początku swojej działalności prężnie ugruntowuje swo-

ją pozycję w branży budowlanej.
Posiada uprawnienia niezbędne
do wykonywania określonych prac
lub czynności w zakresie budownictwa, niezbędną wiedzę, długoletnie doświadczenie, potencjał
ekonomiczny i techniczny, a także
odpowiednio wykwalifikowany i

posiadający wymagane uprawnienia personel pracowniczy, gwarantujący prawidłowe wykonanie
zamówienia.

» układanie płytek,
» inne prace remontowo - budowlane,
» usługi koparko - ładowarką.

Specjalizuje się:
» budowa obiektów pod klucz,
» docieplanie,
» dekarstwo,
» ciesielstwo,
» brukarstwo,

Jakość usług firma „ANBUD”
stara się systematycznie podnosić
poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach, które odbędą się w Witkowie:
„Kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i komputera” - dla osób pracujących,
„Zaawansowane technologie informatyczne i informacyjne” - dla osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, rolników i domowników,

Informacje i karty zgłoszeń:
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, pokój nr 6,
tel. (061) 4 77-81-94
Gminne Centrum Informacji,
ul. Powstańców Wlkp 17a (Budynek Biblioteki Miejskiej)
tel. (061) 477-73-00

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie - sierpień 2006r.
W dniu 21 sierpnia odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej. Komisja dokonała
następujących kontroli: kontroli
ściągalności podatków i opłat
lokalnych oraz kontroli realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nieprawidłowości nie
stwierdzono, ściągalność podatków i realizację ww. Gminnego
Programu oceniono pozytywnie.
Sprawdzono ponadto realizację
prac adaptacyjnych w obiektach
po JW. w Ruchocinku.
W dniu 29 sierpnia odbyło się
posiedzenie Komisji Finansów i
Rozwoju Społeczno - Gospodarczego. Głównym tematem
posiedzenia było sprawdzenie

realizacji prac remontowych w
budynkach oświatowych, tj. w
Przedszkolu Miejskim, w Szkole
Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3. Zapoznano się
również z realizacją uchwał z
zakresu obrotu nieruchomościami.
W dniu 31 sierpnia odbyło się
posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego.
Głównym celem posiedzenia było
dokonanie oględzin obrzeży jezior
i lasów oraz terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie,
pod kątem utrzymania czystości i
ochrony środowiska.
(B.R.M.)
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Terminarz posiedzeń

Pożegnanie kombatanta
W sobotę 26 sierpnia o godzinie 15.00 na witkowskim cmentarzu odbyło się ostatnie pożegnanie kombatanta śp. Longina Induły. Po mszy świętej odprowadzono
zmarłego do grobu. W ostatniej drodze towarzyszyli zmarłemu: najbliższa rodzina,
przyjaciele, znajomi. Na przedzie orszaku szła kompania honorowa, a za nią delegacja ze sztandarem Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów
Politycznych.

Wrzesień 2006r.

I. Komisja Finansów
12 września (wtorek) godz. 9:00

II. Komisja Szkolnictwa…
15 września (piątek) godz. 9:30

III. Komisja Rolnictwa…
18 września (poniedz.) godz. 9:00

IV. Komisja Finansów…
20 września (środa) godz. 9:00

V. Sesja

Rady Miejskiej

22 września (piątek) godz. 10:00

VI. Komisja Rewizyjna
28 września (czwartek) godz. 9:30
Śp. Longin Induła urodził się 10 lipca
1931 roku w Grabówce w powiecie Kraśnik woj. Lublin.
,,Pierwszy dzień wojny polsko-niemieckiej
1 września 1939 roku dobrze pamiętam, a
był to piątek, dzień bardzo ładny, ciepły,
bez chmur. W tym dniu jak większość
chłopców w moim wieku pilnowałem na
pastwisku swoje bydło. W górze przelatywały niemieckie samoloty. Starsi ludzie
krzyczeli na nas chłopców, abyśmy się
chowali pod drzewa. Ciekawość jednak
brała górę nad ostrzeżeniami. Dopiero,
gdy jeden z samolotów zaczął krążyć i
strzelać na oślep zrozumieliśmy, że to nie
żarty. Stopniowo do nas dzieciaków zaczął docierać strach, widoczny w oczach
starszych ludzi.”- pisze w swojej książce
pt. ,,Dzieje Grabówki” Longin Induła.
Wiosną 1943 roku Longin Induła zgodził
się pełnić funkcję łącznika w ruchu oporu.

,,Mając 12 lat, jako chłopiec mogłem łatwiej
przenieść wiadomość nawet w trudnych
warunkach okupacji. W ten sposób stałem
się małym ogniwem partyzantów.”- pisze w
swojej książce.
Po wojnie w latach 1950-1953 uczęszczał
do szkoły Oficerskiej Łączności Przewodowej w Sieradzu. W 1956 skierowany został
do Montażu Urządzeń Technicznych i Sterowania Lotniska Powidz. Po przeniesieniu
do Powidza losy Longina Induły na stałe
związały się z Witkowem. Tu poznał swoją
żonę Martę, z którą miał dwoje dzieci córkę
Aurelę i syna Roberta.
Longin Induła związany był z ZKRP i BWP
w Witkowie, w którym przez wiele lat był
sekretarzem.
Longin Induła odznaczony został: Złotym
Medalem, Srebrnym Medalem, Brązowym
Medalem, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim.

Dyżury Radnych
Pażdziernik 2006r.

2 października Henryk Mucha
9 października Antoni Popek
16 października Tomasz Deskowski
23 października Piotr Jóźwik
Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury w każdy poniedziałek.
Dyżury odbywać się będą w Urzędzie
Gminy i Miasta w Witkowie - pokój nr
23, w godz. od 14:00 do godz. 15:00.

(P.N.)

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe

Firma „Musielak”
Witkowo 62-230 ul. Dworcowa 22
tel. (061) 477-80-66
tel. kom. 606-814-848

Firma istnieje od 1938 r. jesteśmy z wami
w najtrudniejszych chwilach od ponad 68 lat
- Czynne całą dobę
- Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości
- Autokarawan -Transport na terenie gminy gratis
- Przewozy zwłok - pozwolenie cały kraj.
- Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali
- Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej
- Nekrologi - Krzyże - Tabliczki na krzyże
- Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych.

Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny
Adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
62-230 Witkowo Ul. Gnieźnieńska 1
Zespół Redakcyjny: Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska,
Anna Kwapich, Krzysztof Dziel, Wiesława Rudnicka.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Niezamówionych materiałów i utworów redakcja nie zwraca.
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tel. (061) 477 81 94
fax: (061) 477 88 55
e-mail:promocja@witkowo.pl
www.witkowo.pl
www.bip.witkowo.pl
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