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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie od 26 października 2006 r. do 24 listopada 2006 r. oraz w okresie międzysesyjnym.

- w dniach 28 października br. gościliśmy na
terenie naszej Gminy 14-osobową reprezentację LGD Terra Cha z Hiszpanii w ramach programu LEADER +. W czasie pobytu goście
obejrzeli prezentację multimedialną o Gminie
Witkowo, zwiedzili remizę strażacką w Witkowie, Przedszkole Miejskie, bibliotekę, Gminne
Centrum Informacji, halę sportową, firmę
„Sobieski-Trade” i firmę „Kos-pol” w Kołaczkowie, firmę budowlaną „ANBUD” w Witkowie,
tereny planowane pod inwestycje oraz Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie. Na koniec
wizyty odbyło się spotkanie z miejscowymi
przedsiębiorcami, w czasie którego wywiązała
się dyskusja dotycząca funkcjonowania spółdzielczości, handlu i różnych usług na rynku
polskim i hiszpańskim.

dotyczących spraw związanych z przygotowaniem przyjęcia delegacji i przedstawicieli
państw NATO , która oceni ofertę polską dotyczącą lokalizacji bazy AGS.

nych z obchodami Święta Patrona Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Witkowie i Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie oraz w
uroczystym apelu w Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie z okazji V rocznicy nadania szkole imienia.

- zorganizowano obchody Święta Niepodległości, którym towarzyszyła wystawa historyczna pt.: „Droga do Niepodległości”

- dokonano analizy zgłoszonych przez Sołectwa i Zarządy Osiedlowe propozycji zadań
oraz w oparciu o wykonanie budżetu w bieżącym roku podjęto uchwałę w sprawie ustalenia
projektu budżetu Gminy i Miasta na 2007r.
- tradycyjnie zorganizowano spotkanie dla
jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego.

- zapewniono obsługę materialno-techniczną i
informacyjną Komisji Wyborczych w wyborach
do rad gmin, rad powiatów, sejmiku i w wyborach bezpośrednich burmistrza. Ponadto przygotowano i wyposażono lokale wyborcze obwodowych komisji wyborczych.
- uczestniczono w posiedzeniu Powiatowej
Rady Zatrudnienia, w czasie którego zapoznano się z sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz
dokonano podziału środków Funduszu Pracy
przeznaczonych na aktywizację zawodową
bezrobotnych.
- brałem udział w posiedzeniach Zarządu oraz
wspólnie z p. Henrykiem Muchą w Walnym
Zgromadzeniu Związku Gmin Powidzkiego
Parku Krajobrazowego.
- uczestniczyłem w spotkaniach roboczych

- uczestniczono w uroczystym spotkaniu z
okazji 15-lecia powstania Koła nr 14 działającego w Stowarzyszeniu „Rodzina Wojskowa
Sił Powietrznych przy Jednostce Wojskowej
3293 Powidz”.
- uczestniczyłem w obchodach „Dnia Seniora”, które zorganizował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy
w Witkowie.
- uczestniczono w uroczystym otwarciu wyremontowanych świetlic wiejskich w Ćwierdzinie , w Kamionce , w Strzyżewie i w Mąkownicy.
- uczestniczono w spektaklu teatralnym w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie,
który realizowany był w ramach programu
wspierania, powstawania i realizacji regionalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
- uczestniczono w spektaklu poetyckomuzycznym pt.: „Poetyckie Zaduszki” zorganizowanym przez Klub Garnizonowy i młodzież
Parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Witkowie.
- uczestniczono w uroczystościach związa-

- uczestniczono w otwartym mitingu zorganizowanym przez Witkowskie Stowarzyszenie
Abstynentów „Tęcza”.
- zorganizowałem spotkanie ze Sztabem organizacji WOŚP, w celu przygotowania XV
Finału WOŚP, który przypada na 14 stycznia
2007r.
- uczestniczyłem w spotkaniach opłatkowych:
Witkowskiego Koła Honorowych Dawców
Krwi, Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, Miejsko-Gminnego Zarządu OSP, Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów
Rezerwy, w 33 Bazie Lotniczej w Powidzu,
Ligii Obrony Kraju, Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Promyk” Oddział Witkowo, w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym
przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy
oraz przez Koło Pszczelarzy, w Wigilii dla
osób samotnych, w Gwiazdce dla dzieci z
rodzin o niskim statusie materialnym, w Jasełkach w Gimnazjum i w spotkaniu opłatkowym
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie.

- brałem udział w uroczystym nadaniu tytułów
„Wojtki 2006” organizowanym przez Radio
„Gniezno” oraz tygodnik „Przemiany na Szlaku Piastowskim”.
- uczestniczono w spektaklu teatralnym
„Dziewczynka z zapałkami” przygotowanym
przez dzieci z Kółka Teatralnego działającego
przy Klubie Garnizonowym w Witkowie.
- w dniach 24 listopada i 21 grudnia br. wspólnie z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów z Poznania zorganizowaliśmy
c.d. str. 4
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c.d. ze str. 3

dla mieszkańców Gminy i Miasta następujące
badania: mammografia dla 200 kobiet powyżej
40 roku życia, badania nowotworu gruczołu
krokowego (prostaty) dla 150 mężczyzn powyżej 45 roku życia oraz nowotworu jelita grubego dla 150 kobiet i mężczyzn powyżej 50 roku
życia.

ciśnienie ok. 8,4 Mpa. Termin realizacji tej
inwestycji to lata 2006-2008, a inwestorem
będzie Wielkopolska Spółka Gazownicza.
- odbyto spotkania z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia tematów sesyjnych oraz bieżących spraw
Gminy.
- wypracowano projekty uchwał na sesje Rady
Miejskiej,
- zapoznano się i przekazano do realizacji
wnioski zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.
Ze sprawy dotyczących oświaty:
- zorganizowałem naradę z dyrektorami placówek oświatowych. W czasie tego spotkania
odbyło się m.in. ślubowanie nauczyciela z
Gimnazjum w związku z uzyskaniem awansu
na stopień nauczyciela mianowanego, dokonano analizy budżetu szkół za miniony okres
czasu, zapoznano się z projektem budżetu na
rok 2007 r.

- zorganizowałem naradę sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Podczas narady
zebrani zapoznali się z następującymi tematami:

• z „Możliwościami skorzystania z funduszy
wspierających rozwój wsi na lata 2007-2013”
• ze sprawami związanymi z wyborami do Rad
Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
• z projektem budżetu gminy i miasta Witkowo
na 2007r. oraz ze sprawami związanymi z
przeprowadzeniem zebrań wyborczych w
związku z upływem kadencji organów sołectw i
osiedli.
• dokonano również wyboru p.Feliksa Kowalika do pełnienia funkcji Przewodniczącego
Gminnego Koła Sołtysów w Witkowie.
Na naradzie zapoznano się również z działalnością Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie.
- uczestniczyłem w spotkaniu wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w Trzebawiu Rosnówku w gminie Stęszew.
- na wniosek, który złożyłem w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przyznana
została dotacja w wysokości 197.800,00 zł. na
budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego
w Witkowie.
- w dniu 27 listopada 2006 br. zostało wszczęte postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu i
stacji gazowych wysokiego ciśnienia na terenie gminy Trzemeszno, Witkowo i Strzałkowo.
Celem inwestycji jest doprowadzenie gazu
ziemnego, do Gminy Witkowo i dalej do Strzałkowa. Gazociąg przebiegać będzie przez tereny rolnicze i leśne w tzw. przecinkach leśnych.
Przepustowość sieci gazowej ok. 3150 m3/h,
4

- 446 uczniom przyznano stypendia szkolne
na okres od września do grudnia 2006r. na
łączną kwotę 98.099,20zł. (wysokość miesięczna stypendium szkolnego wynosi 64,00zł
- dla uczniów z I grypy dochodowej i 51,20 dla
uczniów z II grupy dochodowej),
- 4 uczniom przyznano pomoc materialną w
formie zasiłku szkolnego,
- przyznano refundację kosztów dojazdu do
szkół uczniom niepełnosprawnym,
- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom, którzy
zwrócili się z wnioskiem o w/w dofinansowanie,
- przyjęto plan doskonalenia zawodowego
nauczycieli na rok 2007.

konkurs literacki „Narodziny Młodych Talentów” organizowany przez Szkołę Podstawową
Nr 2 w Witkowie,
- zorganizowano wyjazd dzieci ze świetlicy
środowiskowej do kina „HELIOS” w Gnieźnie,
- zorganizowano wyjazd do Gniezna dla
uczniów klas I-III szkół podstawowych na
Świąteczno-Noworoczny spektakl teatralny,
- zakupiono paczki świąteczne i uczestniczono w spotkaniu wigilijnym przygotowanym
przez dzieci ze świetlicy środowiskowej w
Witkowie,
- dofinansowano zakup paczek świątecznych i
wieczór wigilijny w ramach współpracy z M-G
OPS w Witkowie,
- zakupiono nagrody dla uczniów, którzy brali
udział w konkursie organizowanym przez ZSP
w Mielżynie z okazji patrona szkoły.
Ze spraw dotyczących obrotu nieruchomościami:
- w celu uregulowania własności gruntów, w
dniu 8 listopada podpisano akt notarialny
nabycia nieruchomościami położonej w Skorzęcinie, o powierzchni 0,0722 ha, na której
znajduje się świetlica wiejska, sklep i budynek
mieszkalny.
- przygotowano do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki w
Mielżynie i w Wiekowie, a w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny,
położony w Witkowie przy ul. Dworcowej 1/10.
- w związku z oddaleniem przez Sąd Rejonowy w Słupcy ustaleń umowy notarialnej z dnia
23 marca 2006r. dotyczącej sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 97/2 zabudowaną budynkiem poszkolnym i gospodarczym, położoną w Gorzykowie na rzecz najemcy, dnia 29 grudnia 2006 r. podpisano II
akt notarialny zbycia ww. nieruchomości, za
cenę 17.610,00 zł.
Z imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych:
- zorganizowano III halowy turniej piłki nożnej
klas I Gimnazjów, w którym wystartowało 9
drużyn.
- zorganizowano III halowy turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych gimnazjów, w którym
wzięło udział 13 drużyn.
- w dniu 26 listopada rozpoczęła się IV edycja
Mistrzostw Sołectw Gminy Witkowo w halowej
piłce nożnej.

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
- 2 osobom dofinansowano udział w zajęciach
z zakresu uzależnień,
- dofinansowano wyjazd do Poznania Witkowskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Tęcza”,
- zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne z
zakresu przeciwdziałania narkomanii dla szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu gminy,
- zlecono przeprowadzenie lokalnej diagnozy
problemów uzależnień (alkoholizm, narkomania) i innych zagrożeń społecznych (przemoc
rówieśnicza i społeczna),
- dofinansowano imprezę świąteczną dla
dzieci z rodzin najuboższych pod hasłem
„GWIAZDKA 2006” organizowaną przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan,
- dofinansowano zakup materiałów dla Klubu
Modelarskiego „SOKÓŁ”,
- dofinansowano zakup nagród na regionalny
c.d. str. 5

c.d. ze str. 4

- w dniu 3 grudnia odbył się IV Mikołajkowy
Turniej Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy i miasta Witkowo.

- w dniu 7 grudnia br. zorganizowano drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym w kategorii dziewcząt i chłopców.
- przeprowadzono zawody strzeleckie szkół
gimnazjalnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego, które odbyły się w Mielżynie.

- po raz VII zorganizowano Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Trampkarzy im. Walentego Olczaka. W turnieju tym wzięło udział
6 drużyn.
- w dniach 16-17 grudnia na bazie Klubu Garnizonowego zorganizowano XVI Świąteczny
Turniej Szachowy.
W ramach współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy i miasta dofinansowano między innymi:
- wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 i
Gimnazjum w Witkowie na basen do Swarzędza. Była to nagroda za bardzo dobre wyniki
uzyskane podczas Finału Wielkopolskich Biegów Przełajowych.
- dofinansowano wpisowe trzech sekcji szachowych Klubu „JURAND” do Mistrzostw Wielkopolski w Szachach Liga Okręgowa.
- remont tablicy w hali sportowej i zakup sprzętu sportowego do Gimnazjum w Witkowie.
- UKS „Błysk” działający przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych na organizację Turnieju
Tenisa Stołowego i Piłki Siatkowej oraz zakup
sprzętu sportowego.
- spotkania opłatkowego zorganizowane przez
Stowarzyszenie Centrum RehabilitacyjnoKulturalne „Promyk” koło w Witkowie oraz
Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK w Witkowie.
Z zakresu infrastruktury:
Przeprowadzono przetargi nieograniczone ,
i tak:

- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na
dostawę sprzętu komputerowego, ofertę złożyły dwie firmy, wybrano ofertę Zakładu Usługowo - Produkcyjno - Handlowego z Witkowa
za cenę 27.311,97 zł.
- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na
budowę sieci wodociągowej Piaski-Krzyżówka
oraz kanalizacji burzowej w ul. Osiedlowej i
Piwnej. Wpłynęły 3 oferty, wybrano ofertę
firmy Roboty Ziemne i Instalacyjne, Jakubowski za cenę 99.630,91 zł.
Inwestycje zakończone i w trakcie realizacji:
- zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach
44,0x22,0 m. oraz bieżni trzytorowej do zajęć
z lekkiej atletyki. W obrębie boiska zaprojektowano pola gry do piłki ręcznej i piłki nożnej
oraz dwa boiska do gry w piłkę siatkową o
wymiarach 18,0m x 9,0m.

- zakończono wykonanie sieci wodociągowej
Piaski-Krzyżówka oraz kanalizacji burzowej w
ul. Osiedlowej i Piwnej, a także w części ulicy
Słowiańskiej.

- na ulicy Kościelnej w Mielżynie wykonano
nawierzchnię chodnikową.

- zakończono budowę kanalizacji sanitarnej
we wsi Skorzęcin.
- dostarczono i zamontowano sprzęt komputerowy w Urzędzie.

- trwa budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej,
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i
przepompowniami dla wsi Małachowo Złych
Miejsc, Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany.

Inne ważniejsze prace i dostawy
- utwardzono żużlem paleniskowym drogi i
ulice,
- zakupiono i zamontowano kilka nowych
znaków drogowych,
- zakupiono nowy kocioł grzewczy dla OSP
Witkowo,
- wykonano 40 m odcinek kolektora sanitarnego w ul. Piastowskiej,
- zakupiono i zamontowano nową wiatę przystankową przy ul. Gnieźnieńskiej.
Informacja dotycząca miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:
- trwa opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek
położonych w miejscowości Ćwierdzin, gm.
Witkowo, na cele eksploatacji surowców naturalnych o łącznej powierzchni 191,1363 ha,
- trwa opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowości Witkowo
w obrębie ulicy Kosynierów Miłosławskich i
Leśnej oraz w Strzyżewie Witkowskim,
z przeznaczeniem na cele lokalizowania zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem
nieuciążliwych usług oraz na tereny rolnicze,
- w dniach od 15 grudnia 2006r. do 17 stycznia 2007r. ponownie wyłożono do publicznego
wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu działki
nr 45/1 o pow. 0,7737 ha w Jaworowie z przeznaczeniem pod boisko sportowe, część
działki nr 17/16 o pow. 0,7000 ha w Kołaczkowie z przeznaczeniem pod boisko sportowe,
część działki nr 149, położonej w Witkowie,
przy ul. Północnej z przeznaczeniem pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
z dopuszczeniem nieuciążliwych usług. Po
zakończeniu terminu wnoszenia uwag do
projektów planów zostaną one przedstawione
Radzie Miejskiej do zatwierdzenia w miesiącu
lutym,
- rozpoczęto opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
działek nr 17/12, 17/15, 17/17, 18/3 położonyc h
w miejsc owośc i Koł ac zk owo,
z przeznaczeniem na cele aktywizacji gospodarczej - przetwórstwo rolno-spożywcze.
Krzysztof Szkudlarek
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Kultura
„Potęga historii tkwi w ludzkich sercach”
Dzień 22 grudnia był dniem szczególnym, bowiem zgodnie z tradycją Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie obchodzono
Dzień Patrona - Powstańców Wielkopolskich. W ten niezwykły,
grudniowy dzień dyrektor szkoły Janina Fałdzińska przypomniała
zebranym historię szkoły, sztandaru i wyboru Patrona naszej placówki, którą należy traktować jako lekcję patriotyzmu i poznania
historii naszej ojczyzny.

Ferie 2007
Plan zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie Ferii Zimowych 2007
Godz.

Impreza

Organizator
Miejsce
15 Stycznia (poniedziałek)

Opiekunowie

Autobus bezpłatny.

815-1300

815-1300

Wyjazd na basen - Wstęp na basen we
Wyjazd zatoczka
własnym zakresie 8 zł (2 przy szkole
Września
godz.) SP - Gorzykowo
Autobus bezpłatny.
Wyjazd na basen - Wstęp na basen we
ZSP - Mielżyn
własnym zakresie 8 zł (2
Września
godz.) ZSP - Mielżyn

Z. Bosacki

G. Grzybowska

Piłka siatkowa
1000-1300 Chłopców i dziew- Gimnazjum
cząt

Hala Sportowa

M. Gaziński

1000-1300 Tenis stołowy

SP3

A. Laciuga
Cz. Nowaczyk

SP

16 Stycznia (wtorek)
10 -13
00

00

Koszykówka chł. i
dz.

1000-1130 Koło wokalne
1430-1530 Koło wokalne

1000-1300
1000-1300

Uroczystą akademię zaszczycili
swoją obecnością: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof
Szkudlarek z zastępcą Marianem
Gadzińskim, wizytator Kuratorium
Oświaty S. Mrożek, ks. proboszczowie S. Łątka i S. Goc, przedstawicielka DPS Mielżyn, przewodniczący Komisji Oświaty RM
P.Jóźwik, dyrektorzy placówek
oświatowych z gminy Witkowo,
prezes ZNP A. Jędrzejczak, komendant Komisariatu Policji w
Witkowie nadkom. P. Cejman,
emerytowani nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, sołtysi
wsi oraz S. Skowron żona kombatanta Światowego Związku Żołnierzy AK.
Tradycyjnie młodzi harcerze
złożyli przyrzeczenie harcerskie,
które przyjął druh phm. Arleta
Bekas. Referat o Powstaniu Wielkopolskim wygłosiła uczennica kl.
II G Patrycja Gurzęda. Niezwykle
uroczyście harcerki z Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie
przekazały Betlejemskie Światło
Pokoju uczniom i uczestnikom
uroczystości. Dziękujemy druhnie
Arlecie Bekas i jej podopiecznym.
Podczas uroczystości delegacja
harcerzy z druhną Ireną Nowak,
uczniowie i zaproszeni goście
złożyli wiązanki kwiatów i zapalili
znicze w Kąciku Patrona. Dalsza
część uroczystości to przemówienia gości i podziękowania dyrektora szkoły kierowane do przyjaciół szkoły. Święto Patrona szkoły
jest również okazją uhonorowania
najlepszych uczniów stypendiami
naukowymi Burmistrza Gminy i
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Miasta Witkowo, które otrzymały:
Patrycja Gurzęda i Alicja Gadzińska. W kolejnym punkcie programu obchodów święta wyróżniono
uczniów, zwycięzców konkursów:
literackiego, plastycznych, historycznego, obrzędowego, na prezentację multimedialną, którym
nagrody wręczyli przedstawiciele
samorządu gminnego.
Część artystyczną, której naczelnym przesłaniem było przypomnienie historii Powstania Wielkopolskiego oraz postaw jego
uczestników przygotowała Grażyna Grzybowska przy współpracy
Krzysztofa Kosickiego i Michała

1030-1500
1000-1200
1200-1300

Budynek
Oświatowy
Budynek
SP i Gimnazjum
Oświatowy
17 Stycznia (środa)

Piłka siatkowa chł. i
SP
SP 3
dz.
Koszykówka chł. i
Gimnazjum
Hala Sportowa
dz.
18 Stycznia (czwartek)
Autobus bezpłatny.
Wyjazd na basen do
Wyjazd zatoczka
Wstęp na basen we
Konina
przy SP 3
własnym zakresie 8zł
Piłka nożna kl. III
Gimnazjum
Hala sportowa
Turniej unihokeja Gimnazjum
Hala sportowa
19 Stycznia (piątek)
Hala sportowa

Turniej piłki haloSala sportowa Gimnazjum
wej
Mielżyn
20 Stycznia (sobota )
Turniej o puchar
Burmistrza GiM w
900-1300
Gimnazjum
Hala sportowa
Witkowie - rocznik
1991 i młodsi
22 Stycznia (poniedziałek)
1000-1300 Piłka nożna kl. II
Gimnazjum
Hala sportowa
23 Stycznia (wtorek)
1000-1300

1000-1300 Piłka nożna kl. I-III

SP

Autobus bezpłatny.
Wyjazd na basen do
Wstęp na basen we
Konina
własnym zakresie 8zł

1000-1130 Koło wokalne
1430-1530 Koło wokalne

1000-1300 Turniej unihokeja

Grażyna Grzybowska

Hala Sportowa

SP i Gimnazjum

1000-1300 Piłka nożna kl. V-VI SP

1030-1500

Bocheńskiego. Wykonawcami byli
uczniowie gimnazjum. W części
artystycznej zaprezentował się
również zespół Mielżyniacy wykonując Krakowiaka. Uroczystość
zakończyła dyrektor szkoły Janina
Fałdzińska składając życzenia
świąteczne i noworoczne skierowane do zaproszonych gości,
uczniów, rodziców i pracowników
szkoły. Końcowym akcentem
spotkania była wykwintna wieczerza wigilijna przygotowana przez
pracownice obsługi szkoły.

SP

Hala sportowa
Wyjazd zatoczka
przy gimnazjum

Budynek
Oświatowy
Budynek
SP i Gimnazjum
Oświatowy
24 Stycznia (środa)
SP i Gimnazjum

SP

SP 3

1000-1300 Piłka nożna kl. I
1030-1500

Gimnazjum
Hala sportowa
25 Stycznia (czwartek)
Wyjazd na basen do Autobus bezpłatny.
Wyjazd zatoczka
Konina
Wstęp na basen we przy SP-3
własnym zakresie 8zł

1000-1300 Tenis stołowy

00

10 -13

00

10 -13

00

00

Gimnazjum

Hala sportowa

26 Stycznia (piątek)
Mistrzostwa modeli
ogólnodostępne
KG - sala kinowa
halowych
Gry i zabawy LA

Gimnazjum

Hala sportowa

A. Laciuga
Cz. Nowaczyk
D. Korytek
M. Bocheński
A. Laciuga
Cz. Nowaczyk
J. Barszcz

A. Laciuga
Cz. Nowaczyk
K. Chołodecki
K. Chołodecki
Cz. Nowaczyk
Z. Bosacki
G. Grzybowska
K. Chołodecki

GiM

P. Piniarski
E. Cieślicka
J. Nowaczyk
P. Piniarski
M. Gaziński
D. Korytek
M. Bocheński
E. Cieślicka
J. Nowaczyk
K. Nowiński
E. Cieślicka
J. Nowaczyk
P. Piniarski
K. Nowiński
M. Barszcz
P. Piniarski
K. Nowiński

- Zajęcia dla dzieci i młodzieży - sekcja modelarstwa „SOKÓŁ” - poniedziałki,
czwartki, piątki w godzinach 1000-1300 - Klub garnizonowy odp: M. Barszcz
- Zajęcia dla dzieci i młodzieży - sekcja szachowa „JURAND” - piątki - 1700-1900
odp: M. Mierzejewski
- Zajęcia dla dzieci i młodzieży - tenis ziemny - wtorki i czwartki - 1600-1900
odp: A. Szeming ZSP Witkowo.
(A.W.)

Obchody dni Honorowego Krwiodawstwa
W dniu 15.12.2006r. odbyło się spotkanie opłatkowe połączone z
obchodami dni Honorowego Krwiodawstwa klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.

W dniu 15.12.2006r. odbyło się
spotkanie opłatkowe połączone z
obchodami dni Honorowego
Krwiodawstwa klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK przy Urzędzie
Gminy i Miasta w Witkowie.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
z ramienia burmistrza Sekretarz
Gminy p. Elżbieta Kiełpińska,
proboszcz parafii ks. Stanisław
Goc, Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Gnieźnie p. Włodzimierz Pilarczyk, Prezes Zarządu
Rejonowego PCK w Słupcy Pan
Grzegorz Petrowski, Przewodniczący Rejonowej Rady HDK w
Gnieźnie Pan Ryszard Rakowski,
Sekretarz Zarządu Rejonowego
PCK w Gnieźnie Pani Krystyna
Król oraz z ramienia dowódcy
uczestniczył w spotkaniu Pan ppłk
Zbigniew Putz.
W 2006r. odbyły się cztery
akcje, w czasie których oddano
następujące ilości krwi:
• W marcu 19.800 ml. krwi
• W czerwcu 18.900 ml. krwi
• We wrześniu 15.750 ml. krwi
• W grudniu 31.050 ml. krwi

Ponadto krwiodawcy oddali krew
w różnych innych miejscach z
potrzeby ,,chwili”, co daje łącznie
ponad 87 litrów krwi w ciągu roku.
Na wniosek Zarządu Klubu
Honorowych Dawców Krwi PCK
przy Urzędzie Gminy i Miasta w
Witkowie za wieloletnie oddawanie krwi oraz aktywną działalność
na rzecz Honorowego Krwiodaw-

stwa i Polskiego Czerwonego
Krzyża wyróżnieni zostali przez
Zarząd Okręgowego Czerwonego Krzyża
Odznaką „Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi” I stopnia:
• Piotr Stryjkowski
• Jarosław Jaroszyński
Odznaką „Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi” II stopnia:
• Marcin Milarski
• Wiesław Głownikowski
Odznaką „Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi” III stopnia:
• Roman Kolasiński
• Ryszard Straub.
Odznaczonych udekorował Prezes Zarządu Rejonowego PCK w
Gnieźnie Pan Włodzimierz Pilarczyk.
Na wniosek Zarządu Klubu
Honorowych Dawców Krwi PCK
przy Urzędzie Gminy i Miasta w
Witkowie - Burmistrz wyróżnił
dyplomem:
• Romana Kaźmierczaka
• Wojciecha Glenia
• Ireneusza Krasowskiego

• Tadeusza Binkiewicza
• Stefana Piechnika
• Zdzisława Markiewicza.
Wyróżnionym dyplomy wręczyła
Sekretarz Gminy i Miasta p. Elżbieta Kiełpińska.
Zarząd Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK przy Urzędzie
Gminy i Miasta w Witkowie wyróżnił - dyplomem i upominkiem
• Zbigniewa Rakoczy
• Jerzego Przybylskiego
Wyróżnionym upominki wręczył
Zarząd Klubu.
Podczas spotkania podziękowano Panu Burmistrzowi za udostępnienie pomieszczenia oraz
proboszczowi ks. Stanisławowi
Goc za wsparcie w organizowaniu
akcji poboru krwi, Zarządowi PCK
w Gnieźnie, a szczególnie Pani
Krystynie Król za wspieranie działalności klubu, Członkom Zarządu
za zaangażowanie i poświęcenie
w prowadzeniu klubu i organizację akcji poboru krwi.
Karol Staszak

Wyróżnienia dla członków HDK z Witkowa
Na spotkaniu w dniu 05.01.2007r zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy PCK w Gnieźnie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa na
wniosek Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża i Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Gnieźnie:
Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża
- Karol STASZAK
- Józefa KRYSTYJANC
został wyróżniony
ODZNAKĄ HONOROWĄ PCK
TRZECIEGO STOPNIA
Starosta Gnieźnieński
wyróżnił
MEDALEM MILENIUM ZJAZDU
GNIEŹNIEŃSKIEGO
- Tadeusza KACZMARCZYKA
- Tadeusza BINKIEWICZA
- Stefana PIECHNIKA
7

„Integracja Na Sportowo i Świątecznie”
Dnia 20 grudnia 2006 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie w
ramach Cyklu Spartakiad „Integracja Na Sportowo i Świątecznie”
odbyła się impreza świąteczna. W zabawie uczestniczyły dzieci
wraz z rodzicami z rodzin o niskim statusie materialnym z gminy
Witkowo, korzystający z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Witkowie.

Organizatorem Gwiazdki byli:
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu, Klub Pracy w
Witkowie, Urząd Gminy i Miasta,
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie oraz
Szkoła Podstawowa nr 3 w Witkowie. Impreza współfinansowana
była ze środków: Ministerstwa
Sportu, Urzędu Marszałkowskiego
oraz Wojewody Wielkopolskiego.
Współorganizatorem imprezy
była 8 Drużyna Harcerska działająca przy Gimnazjum w Witkowie.
Celem imprezy świątecznej była
m.in.: popularyzacja sportowych
imprez integracyjnych, wyrabianie
nawyku do aktywnego wypoczynku rodzin, współdziałanie samorządu gminnego, organizacji pozarządowych i placówek oświatowych w organizacji imprez sportowych dla środowisk lokalnych
oraz pielęgnowanie, rozwijanie i
przekazywanie tradycji bożonarodzeniowych.
Na spartakiadę przybyli zaproszeni goście: Marian Gadziński Zastępca Burmistrza Gminy i
Miasta Witkowo, Anna Pawluk Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
w Witkowie, Kazimiera Radziszewska - Zastępca Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 3
w Witkowie, Jarosław Foremski przeds tawic iel Zakładu Poprawczego w Witkowie, Ewa Wiatrowska - sołtys Małachowa Kępego, Krystyna i Zenon Mietliccy - sołtys Małachowa Złych
Miejsc wraz z żoną, Dorota Kwapisz - Korytek - przedstawiciel
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Magdalena Łybek - przedstawiciel Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych CONCORDIA POLSKA Agencja w
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Witkowie oraz
przedstawiciele
mediów.
Podczas imprezy świątecznej
czas swoim śpiewem umilała nam
grupa „Soliści” działającego przy
OKSiR w Witkowie. Spartakiada
rozpoczęła się wykonaniem utworu skomponowanego przez Piotra
Rubika „Psalm dla Ciebie”. Od
samego początku imprezy dzieci
zabawiali gwiazdorzy, w role których wcielili się: Tomasz Nowakowski i Adrian Antuchowski.
Impreza świąteczna składała się z
części kulturalnej, a także części
sportowo – rekreacyjnej, w trakcie
której uczestnicy rywalizowali
między sobą w następujących
konkurencjach: Rzut woreczkami
do celu (kółko):
• Dziewczyny do klasy III: I m.
Zuzanna Wojciechowska - Mielżyn, II m. Weronika Szcześniak Małachowo Złych Miejsc, III m.
Julia Cieślik - Małachowo Kępe
• Dziewczyny powyżej klasy III: I
m. Weronika Bosak - Sokołowo,
II m. Angelika Majchrzak - Mąkownica, III m. Anna Szcześniak
- Małachowo Złych Miejsc
• Chłopcy do klasy III: I m. Szymon Stefankiewicz - Ruchocinek,
II m. Filip Przybyliński - Ruchocinek, III m. Kamil Tyczka - Mielżyn
Wieś
• Chłopcy powyżej klasy III: I m.
Rafał Kazimierczak - Ostrowite
Prymasowskie, II m. Patryk Wojciechowski - Gorzykowo, III m.
Patryk Majchrzak - Wierzchowiska
Rzut do kosza:
- Dziewczyny: I m. Marlena Cieślińska - Wiekowo, II m. Angelika
Dziencielak - Małachowo Szemb.
,III m. Patrycja Szczepańska Witkowo

- Chłopcy: I m. Jarosław Stefankiewicz - Ruchocinek, II m. Krystian Buczkowski - Folwark, III m.
Robert Wilski - Ostrowite Prymasowskie
Mini bramka - strzał piłką kijem
do golfa:
• Dziewczyny: I m. Klaudia Kołodziejczak - Witkowo, II m. Dżesika Szczepańska - Witkowo, III m.
Martyna Galant - Witkowo
• Chłopcy: I m. Tomasz Walczak
- Witkowo, II m. Paweł Kozłowski
- Ruchocinek, III m. - Alan Białas
- Gorzykowo
Podbijanie piłeczki tenisowej:
• Dziewczyny: I m. Angelika Majchrzak - Mąkownica, II m. Klaudia Kolodziejczak - Witkowo, III m.
Anna Szcześniak - Małachowo
Złych Miejsc
• Chłopcy: I m. Jakub Marszałek
- Witkowo, II m. Piotr Galant Witkowo, III m. Karol Spławski Witkowo
Dzieci uczestniczyły także w quizie „Co wiemy o świętym Mikołaju?”, za który najlepsi otrzymały

nacyjnego imprezy świątecznej
jaką było rozdanie paczek przez
gwiazdorów.
150 osób, z rodzin korzystających
z pomocy Opieki Społecznej w
Witkowie dostało paczki ze słodyczami ufundowane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
oraz sponsorów.
Podczas spartakiady organizatorzy zapewnili uczestnikom, oprócz
paczek, opiekę medyczną (p.
Grażyna Jakubowska), oprawę
muzyczną wraz z występami i
częścią artystyczną, zawody sportowe oraz świetną zabawę.
Imprezę prowadziły: Arleta Bekas
i Joanna Adamczewska
przy
współpracy stażystek: Doroty
Binkiewicz i Michaliny Rewers
oraz Pauliny Wojciechowskiej,
Jacka Brucha, Natalii Blaszyńskiej, Błażeja Szaszczaka, Andrzeja Laciugi i harcerzy z 8 DH.
Uc zes tnic y s part aki ad y
„Integracja na sportowo i świątecznie” byli bardzo zadowoleni z
możliwości wzięcia udziału w

medale oraz nagrody książkowe.
Uczestnicy konkurencji sportowych za zajęcie od I do III miejsca
otrzymali pamiątkowe medale.
Dzieci brały również udział w
konkursie plastycznym „Moja
wymarzona choinka”. W nagrodę wszyscy otrzymali drobne
upominki - plany lekcji ufundowane przez p. Mariana Szcześniaka
przedstawiciela TUW CONCORDIA POLSKA. Podczas imprezy
cały czas panował świąteczny
nastrój, sala była przystrojona.
Nie tylko dzieci dobrze się bawiły,
także zaproszeni goście mieli do
wykonania zadanie - wspólnie
mieli przygotować ozdoby choinkowe i ubrać choinki pod którymi
na dzieci czekały paczki. W czasie trwania zabawy dzieci były
podzielone na grupy i wspólnie z
zaproszonymi gośćmi śpiewały
kolędy.
Jednak uczestnicy najbardziej nie
mogli się doczekać punktu kulmi-

zabawie świątecznej, która mogła
się odbyć dzięki organizatorom
oraz życzliwym sponsorom,
którym z całego serca dziękujemy:
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie: słodycze; Szkoła Podstawowa nr 3 w Witkowie: bezpłatny
wynajem sali gimnastycznej; Zakład Poprawczy w Witkowie sanki; Piekarnia „Glanc” w Witkowie - drożdżówki; Gminna
Spółdzielnia „SCh” w Witkowie
- pączki; Firma KOS-POL” w
Kołaczkowie - jabłka; Marian
Szcześniak Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CONCORDIA POLSKA Agencja w Witkowie - słodycze i upominki; Bank
Spółdzielczy w Witkowie - słodycze; Firma „PRI REAL - BUD” słodycze i upominki; Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w
Witkowie - nagłośnienie i transport.
(J.A), (M.R), (D.B)

Wyprawa na najwyższy szczyt Szwajcarii Dufourspitze cz.3
Po przejściu przez wierzchołek,
schodzimy na przełęcz i atakujemy Parrotspitze (4436 m.). Droga
na ten szczyt prowadzi bardzo
stromą i eksponowaną śnieżną
granią. Wieje dość silny wiatr,
który tworzy piękne, śnieżne
chmury „pióropusze” łączące się z
granią, którą właśnie się wspinamy. Na grani jest tego dnia dość
ciasno i aby się minąć z grupami
wchodzącymi z drugiej strony
szczytu, trzeba się porządnie
okopać i zabezpieczyć czekanem.
W zejściu zatrzymujemy się na
chwilę i robimy kilka zdjęć.
Schodząc dalej, kierujemy się
na przełęcz Seserjoch z której
będziemy wspinać się do najwyżej położonego schroniska w
Europie „Regina Margerita” na
szczycie Signalkuppe (4554m).
Warunki wspinaczki znacznie się
pogarszają. Wieje coraz mocniej,
przy kilkustopniowym mrozie w
chmurze i zadymce śnieżnej z
trudem docieramy do schroniska.
Pozostajemy w nim około dwóch
godzin, posilając się i przeglądając zgromadzone tu pamiątki i
zbiór książek o tematyce górskiej.
Wracamy przez przełęcz Lysjoch
do naszego bivacco Giordani na
Balmenhornie. Mieliśmy dużo
szczęścia, gdyż po godzinie rozpętała się burza z wyładowaniami
i opadami śniegu.
1-09-2006 rano warunki atmosferyczne nie uległy poprawie,
wszystkie wierzchołki toną we
mgle. Wieje silny wiatr. Zapada
decyzja o przeniesieniu obozu na
poprzednie miejsce, tzn. w okolice
schroniska
Monterosahütte.
Opuszczamy gościnny schron na
Balmenhornie.
Chmury schodzą coraz niżej.
Teraz w gęstej mgle wspinamy
się na przełęcz Lysjoch. Idziemy
na wyczucie. Dochodzimy do
głównego szlaku prowadzącego
ze schroniska Gnifetti Giovanni
(3.647m) na przełęcz, która teraz
tonie we mgle. Dzisiaj o ataku na
Dufourspitze (na którego szczyt
droga prowadzi przez wierzchołek
Zumsteinspitze 4563 m.), nie ma
co marzyć. Po krótkim odpoczynku, kierujemy się w stronę lodowca Grenzgletscher i schodzimy w
dół. Jednak we mgle nie trafiamy
na właściwy kierunek zejścia.
Robimy poprawkę, kiedy mgła na
chwileczkę się zmniejsza, przewiana wiejącym wiatrem. Jeszcze
sto metrów w dół i odsłania się
widok na cały lodowiec. Teraz
szybko tracimy wysokość, ale

przejście przez szczeliny lodowca
jest bardzo niebezpieczne i zabiera nam sporo czasu. Rozmiękczony śnieg lepiący się do raków
zmniejsza przyczepność, ślizgamy się po nim jak na nartach. Po
paru godzinach mijamy szczeliny i
wchodzimy na płaski, nie pokryty
śniegiem lodowiec spływający jak
rzeka w dół. Obieramy kierunek
schodzenia na miejsce, w którym
biwakowaliśmy przed paroma
dniami. Tam zostawiliśmy, ukryty
pod dużymi blokami skalnymi
sprzęt (buty trekingowe).
Rozbijamy namiot, suszymy
odzież i bieliznę. Pogoda nie napawa optymizmem na zdobycie
Dufourspitze. Wieczorem
za-

liną i dalej pniemy się w doskonałym tempie do góry.
Około godz. 900 doganiamy
ostatnie grupy wspinaczy na plateau Satteltole (4100m). Na przełęczy Sattel (4359mnpm) chwilę
zatrzymujemy się dla zamiany
kijków na czekany. Zbliżamy się
do pierwszego mikstowego przejścia, które jest ostre i bardzo
przepaściste. Pokonujemy je dość
sprawnie przy lotnej asekuracji.
Przechodzimy dalej na bardzo
stromą śnieżną grań i dochodzimy
do drugiej skalnej graniówki. Ta
grań może nie wydaje się już taka
przepaścista ale jest dłuższa i
kończy się kilkunastometrowym
kominem wyprowadzającym na

Bogusław Brzozowski i Piotr Tyszkowski na Dufourspitze
chmurzenie się zwiększyło ale nie
padało. Zostaje nam dwa dni na
wykonanie akcji. Zasypiamy z
nadzieją, że wczesny ranek przyniesie mroźną i bezchmurną pogodę.
2-09-2006 budzę się o 2:30,
wychodzę przed namiot, niebo
usiane gwiazdami. Jest mroźno.
Wracam i wsuwam się do śpiwora. Już pobudka? Jest godzina
piąta. Ubieramy się na „gotowo”
do wyjścia. Gotujemy nasze mamałygi z musli, mleka w proszku i
czekolady. Trzeba dużo silnej woli
aby te codzienne mikstury przełknąć. Popijamy słodką herbatą i
pakujemy na siebie plecaki. Wychodzimy o godz. 6:35. Mamy
„power i klimę”. Wchodzimy na
morenę i dość sprawnie poruszamy się po małych i dużych blokach skalnych. Pierwsze trzysta
metrów pokonujemy w 45 minut.
Po następnych kilkudziesięciu
minutach docieramy do lodowca.
Zakładamy raki i bez większych
przerw pniemy się do góry. Kiedy
wchodzimy na śnieg, wiążemy się

szczyt.
Wejście na wierzchołek jest
asekurowane grubą liną i starą
poręczówką. Przy ich pomocy bez
trudu pokonujemy ten pionowy
odcinek. Godzina 1115, druga co
do wysokości góra Europy została
zdobyta. Dopiero teraz wzrok ze
skał przenoszę na otaczający nas
krajobraz bliskich i odległych
szczytów alpejskich. Widok jest
przepiękny, sięgający po masyw
Gran Paradiso, masyw Mont
Blanc, Alpy Berneńskie. Robimy
zdjęcia, posilamy się i podziwiamy
potęgę Alp. Na szczycie przebywamy około godziny.
W drodze powrotnej, obie mikstowe
granie
pokonujemy
(oswojeni z tą „brzytwą”) przy
lotnej asekuracji i bez większych
trudności. Po zejściu na przełęcz
Sattel, kierownik proponuje, aby
strome, gładkie i mocno zmrożone odcinki zjechać na „pupie”.
Piotr i ja nie decydujemy się dlatego, że nasze plecaki opadają zbyt
nisko i hamują, nie pozwalając na
zjazd. Maciek pokazuje swoją

klasę w zjeździe i niczym Alberto
Tomba szusuje w dół po śnieżnym stoku. Około godziny 1400 na
wysokości około 3000 metrów
śnieg zaczyna szybko mięknąć.
Zapadamy się coraz głębiej i z
dużym trudem pokonujemy odsłaniające się szczeliny. Do namiotu
docieramy na godzinę 16. Rozbieramy się i na skałach suszymy
nasze ubrania, buty i przepoconą
bieliznę. Przebieramy się w suchą
bieliznę i zabieramy się do robienia uroczystego obiadu. Pozwalamy sobie z okazji tak wielkiego
sukcesu, zjeść podwójną porcję i
pić, pić dużo gorącej herbaty, aby
uzupełnić płyny w naszych zmęczonych organizmach. Krótko po
zachodzie słońca kładziemy się
spać. Jutro rano schodzimy do
Zermatt.
3-09-2006 Już w nocy pogoda
się zmieniła. Pada deszcz. Wstajemy o godz.700, robimy śniadanie. Około godziny 800 zaczyna
padać gęsty śnieg. Szybko zwijamy obóz, pakujemy wszystko do
plecaków. Wchodzimy na kamienistą morenę i idziemy do schroniska Monterosahütte, nie zatrzymując się mijamy je, na końcu
moreny schodzimy po bardzo
śliskim skalnym zboczu na lodowiec Grenzgletscher. Po kilometrze drogi ciągle kluczą między
szczelinami tego lodowca, przechodzimy na drugi lodowiec Gornergletscher. Szybko zbliżamy się
do masywu Gornergrat. Pogoda
zaczyna wyraźnie się poprawiać.
Słoneczko
wychodzące
zza
chmur bardzo mocno przygrzewa.
Wspinamy się ostro około 200m w
górę do ścieżki, którą dochodzimy
do stacji kolejki zębatej Rotenboden na wysokość 2815m. Zjeżdżamy do Zermatt, robimy małe
zakupy i busem dojeżdżamy na
camping w Randa. Dzielimy się
wrażeniami ze zdobycia Dufourspitze z pozostałymi członkami
wyprawy. Przygotowujemy uroczystą kolację, po której pakujemy
cały sprzęt i artykuły spożywcze w
torby. Jutro rano opuszczamy
Alpy Walijskie w Szwajcarii i jedziemy do Polski.
Szczyty, na które weszliśmy:
Dufourspitze (4634m)
Signalkuppe (4556m)
Parrotspitze (4436m)
Ludwigshohe (4341m)
Piramide Vincent
Balmenhorn (4167m)
Tournelon Blanc (3707m)
Petit Combin (3672m)
Bogusław Brzozowski
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Informacje
Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo, położonych w Mielżynie i Wiekowie
1. Działka gruntowa niezabudowana, nr 280/4, położona w Mielżynie
przy ul. Szkolnej, o pow. 0,0723 ha, zapisana w KW 22814. Wzdłuż granicy działki przylegającej do ul. Szkolnej przebiega linia NN. Opisywany
teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu zagospodarowania wymaga decyzji o warunkach zabudowy.
W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem R - tereny
rolne.

Cena wywoławcza wynosi 7.740,00 zł netto
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 22%
Wadium wynosi 700,00 zł
2. Działka gruntowa niezabudowana, nr 98/5, położona w Wiekowie, o
pow. 0,1491 ha, zapisana w KW 18354. Opisywany teren nie jest objęty
planem zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu zagospodarowania wymaga decyzji o warunkach zabudowy. W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem R - tereny rolne.

Cena wywoławcza wynosi 16.900,00 zł netto
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 22%
Wadium wynosi 1.500,00 zł
Przetarg odbędzie się 22.02.2007r. o godz.1200
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo,
przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.
1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

2. 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 19 lutego 2007r.
3. 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.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. 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.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden
uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym,
że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w
górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. Wybrany nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej ceny nabycia
przed zawarciem aktu notarialnego.
7. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz ujawnieniem praw
własności w księdze wieczystej ponosi nabywca.
8. Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy sprzedaży winien liczyć się ze
skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
9. 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.
Burmistrz GiM Witkowo
/-/ mgr inż. Krzysztof Szkudlarek

Jak od 01.01.2007 r. wnosimy opłatę skarbową
Kwestie związane z wnoszeniem opłaty skarbowej normuje ustawa z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz.1635) i rozporządzenie
ministra finansów z 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty
skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.U. Nr 246, poz.1804).
Od 1 stycznia 2007 r. zmienił się sposób wnoszenia opłat skarbowej. Zrezygnowano z uiszczania jej znakami opłaty skarbowej, jak również przy użyciu urzędowych blankietów wekslowych.
Zasadą jest, że opłatę skarbową wnosi się na rzecz tej gminy(miasta), na której
terenie ma siedzibę urząd (organ lub podmiot) dokonujący obciążonej nią czynności urzędowej, wydający zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). Inna
zasada obowiązuje tylko wówczas, gdy chodzi o opłatę od pełnomocnictwa, prokury, substytucji, a także ich odpisów, wypisów lub kopii. Opłatę skarbową od nich
wnosi się na rzecz urzędu gminy (miasta), właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu, czyli w praktyce- siedzibę sądu.
Opłata skarbowa została odniesiona do obowiązku jej zapłaty w stosunku do
konkretnych czynności organów administracji publicznej, tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania czynności urzędowej, przy jednoczesnej weryfikacji zakresu czynności urzędowych objętych tą opłatą. Zniesiono obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w stosunku do podań i weksli. Dotyczy to również dokumentów pełnomocnictwa i prokury - jeśli będą składane w sprawach innych niż z
zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek zainteresowanego. Zwrot będzie
możliwy, jeśli pomimo jej wniesienia czynność urzędowa nie zostanie dokonana.
Wyłączono możliwość ubiegania się o zwrot opłaty w przypadku, gdy upłynie 5 lat
licząc od końca roku, w którym dokonano jej zapłaty.
Zgodnie z nowymi przepisami, w Gminie Witkowo zapłaty opłaty skarbowej
należy dokonać przelewem na następujący rachunek Urzędu Gminy i Miasta Witkowo:

81 8538 0002 0000 0677 2000 0003 BS Witkowo
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta w WITKOWIE
z dnia 10 stycznia 2007 r.
Na podstawie art. 94 w związku z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
z późn. zm.), podaje się do wiadomości wyborców, że Rada
Miejska w Witkowie uchwałą Nr XXXIV/336/02 z dnia 28
czerwca 2002 r. i uchwałą Nr XXIX/268/06 z dnia 30 czerwca
2006 r. utworzyła następujące okręgi wyborcze oraz ustaliła
liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla
przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Witkowie, mającą również zastosowanie w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 4 marca 2007 r.

Nr
okręgu

Granice okręgu

Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu
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Obejmuje obszary wiejskie o charakterze rolniczym położone po obu stronach drogi Witkowo - Słupca tj. Mąkownica, Ruchocin i Mielżyn
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Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie
Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, tel. 0614778194.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Krzysztof Szkudlarek

Sprawozdanie
z realizacji uchwały Nr XIV/116/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2004r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
W związku z obowiązkiem nałożonym na gminy przez ustawę z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska /Dz. U. z 2001r. Nr 62,
poz. 627 ze zm./ Rada Miejska w
Witkowie podjęła uchwałę Nr XIV/117/04 w sprawie zmiany w Gminnym Programie Ochrony Środowiska uchwalonym uchwałą Nr XVI/115/00 z dnia 27 kwietnia 2000r.
oraz został opracowany i zatwierdzony uchwałą Nr XIV/116/04 Rady
Miejskiej w Witkowie z dnia 25
czerwca 2004r. Gminny Plan Gospodarki Odpadami, który określa
wielkości wytwarzanych i składowanych odpadów komunalnych na
lata 2004 - 2014.
Uchwalon y Gminn y Pr ogr am
Ochrony Środowiska i Gminny Plan
Gospodarki Odpadami nawiązują
do Polityki Ekologicznej Państwa,
określają
zadania związane z
ochroną środowiska i umożliwią
uzyskanie wsparcia finansowego z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na ich realizację.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych proekologicznych należy
zaliczyć wybudowane w roku 2003
składowisko odpadów komunalnych w Chłądowie o pojemności 72
tys. m3. Pozwoli to w perspektywie
kilkunastu lat na zminimalizowanie
zagrożenia dla środowiska spowodowanego odpadami stałymi, które
stanowią w gminie nadal poważny
problem. W roku 2003 na składowisku zdeponowano 768 ton odpadów komunalnych, w roku 2004
zdeponowano 2283 ton, w roku
2005 zdeponowano 2923 tony , a w
roku 2006 (za okres 11 miesięcy)
zdeponowano 3004 tony odpadów
komunalnych stałych, w tym 308
ton dostarczonych przez EKO
Strzałkowo.
Na terenie naszej gminy usuwaniem odpadów komunalnych stałych zajmują się firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie,
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO” Strzałkowo, Firma
Handlowo - Usługowa „ALKOM”
Henryk Sienkiewicz Poznań, a
odpadów komunalnych ciekłych:
Zakład Gospodarki Komunalnej w
Witkowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołaczkowie, Andrzej Nowakowski Publiczny Transport Ciężarowy w Witkowie, Florian Zieliński
w Witkowie.
Zgodnie z przyjętym Planem Gospodarki Odpadami, należy ograniczyć ilości deponowanych odpadów komunalnych na składowisku
poprzez ich segregowanie i selektywną zbiórkę. Segregowanie od-

padów (ze względu na brak sortowni) winno odbywać się w miejscu
wytwarzania tj. „u źródła” i na składowisku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
i Miasta Witkowo selektywną zbiórkę odpadów prowadzi się od roku
2002. Na terenie gminy jest ustawionych 35 kpl. na szkło i plastik w
tym: na terenie miasta Witkowo 19
kpl. i 16 kpl. we wsiach: Chłądowo,
Ćwierdzin, Folwark, Gorzykowo,
Jaworowo, Kołaczkowo, Malenin,
Małachowo Złych Miejsc, Małachowo Wierzbiczany - Sołectwo Małachowo Kępe, Mąkownica, Mielżyn,
Ostrowite Prymasowskie, Ruchocinek, Skorzęcin, Sokołowo i Wiekowo (w ostatnich czterech wsiach
jest tylko jeden pojemnik na szkło).
Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie ustawionych
jest sześć pojemników na szkło i
jedenaście na plastik.
W roku 2004 zebrano 65,9 t szkła,
plastiku, papieru, a w roku 2005
zebrano 62,9 t szkła, plastiku
i
makulatury. Opakowania (szkło)
odbierane są przez „URBIS” Sp. z
o.o. w Gnieźnie i do jesieni 2005r.
przez Wielkopolską Korporację
Organizacja Odzysku, Recykling
Sp. z o.o. w Poznaniu, następnie
przez Transport Ciężarowy Zbiórka, Skup Odpadów Janusz Błach owski z W r ześn i, a o d
1.03.2006r. Firmę Handlowo Usługową „ALKOM” z Poznania.
Najważniejszym zadaniem dla
Gminy jest objęcie wszystkich
gospodarstw domowych obowiązkowym wywozem odpadów komunalnych. Szacuje się, że miasto
objęte jest w 100%, a na terenach
wiejskich około 80% gospodarstw
domowych. Po dostarczeniu na
koniec roku wykazów zawartych
umów przez ZGK Witkowo, EKO
Strzałkowo i ALKOM w Poznaniu,
zostaną przeprowadzone kontrole
w terenie dotyczące gospodarki
odpadami stałymi i ciekłymi u właścicieli nieruchomości, którzy nie
posiadają podpisanych przedmiotowych umów.
Z uwagi na brak kompostowni na
terenie gminy istnieją trudności w
zagospodarowaniu i składowaniu
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji. Odpady „zielone” z
terenów zieleni miejskiej i Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie
(liście), przekazywane są do wykorzystania i kompostowania indywidualnym rolnikom. Na terenach
wiejskich i na obszarach miasta z

zabudową jednorodzinną, prowad zo n e j es t k om p o s t ow a n i e
„przydomowe” frakcji odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji.
Osady ściekowe z oczyszczalni
ścieków Małachowo Wierzbiczany
wykorzystywane są do rekultywacji
gruntów (Skorzecin) i „dzikich”
składowisk (Malenin, Ruchocin). W
roku 2004 gmina przejęła 153,8
ton, a w roku 2005 245 ton osadów
ściekowych.
Wszystkie szkoły na terenie naszej
gminy przystąpiły do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych przez Firmę Organizacja Odzysku „REBA”. Ponadto,
pojemniki na zużyte baterie znajdują się w sklepach na terenie miasta
Witkowo (GS przy ul. Poznańskiej,
EURO SAM, Biedronka, Polo Market, EKO) oraz w Urzędzie Gminy.
Na terenie gminy znajdują się
punkty skupu złomu: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w
Witkowie ul. Dworcowa 6, punkt
skup złomu Tomasz Sieradzki ul.
Warszawska 35 i punkt skupu
złomu Krzysztof Janasik ul. Dworcowa 11/5.
Ponadto, w gminie znajduje się
Punkt Zbierania Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego ul.
Nowa 7 w Witkowie, prowadzony
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie. Punkty zbierania
znajdują się również w sklepach
sprzedaży sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz w aptece ul.
Poznańska 18. Wydano decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia pn.
„Punkt złomowania samochodów i
sprzętu AGD i RTV w Mielżynie
Eugeniusz Mizera”.
Gmina Witkowo posiada podpisaną
umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowym „HETMAN”
Spółka z o.o. w Florianowie na
nieodpłatny odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu naszej
gminy.
Odnośnie likwidacji wyrobów zawierających azbest, zgodnie z art.
160 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, materiał ten został określony
jako substancja stwarzająca szczególne zagrożenie dla środowiska.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 23.10.2003r. dopuszcza wykorzystywanie i użytkowanie wyrobów
zawierających azbest do dnia 31.12.2032r.
W 2004r. Gmina przeprowadziła
częściową inwentaryzację wyrobów

azbestowo-cementowych (eternitu)
na terenach wiejskich, angażując w
te prace sołtysów.
Z terenu miasta nie posiadamy
pełnych danych dotyczących ilości i
jakości wyr obów azbestowocementowych. Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23.10.2003r. wszyscy właściciele,
zarządcy lub użytkownicy miejsc, w
których są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest, dokonują inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez
sporządzenie spisu z natury. Osoby fizyczne na podstawie inwentaryzacji sporządzają informację,
zgodnie z wzorem zawartym w
załączniku do rozporządzenia i
przedkładają Burmistrzowi. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia
każdego roku.
Szacunkowo do
roku 2033 na terenie gminy Witkowo powstanie około 4100 Mg odpadów azbestowo - cementowych.
Najbliższym naszej gminie składowiskiem odpadów niebezpiecznych
jest miejscowość Pasieka gm.
Trzemeszno, gdzie między innymi
można składować odpady zawierające azbest.
W roku 2005 Rada Miejska w Witkowie pojęła uchwałę Nr XXIII/214/05 w sprawie utworzenia
Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęła Statut Związku Gmin
Szlaku Piastowskiego. Głównym
celem utworzonego Związku Gmin
Szlaku Piastowskiego jest wspólne
wykonywanie zadań publicznych w
zakresie ochrony środowiska, w
szczególności w sprawach reprezentowania i koordynowania działań związanych z gospodarką wodną, ochroną powierzchni ziemi,
ochrony powietrza oraz prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami
na obszarze powiatów Gniezno Września. Planowana jest modernizacja i rozbudowa istniejącego
składowiska w Lulkowie - budowa
Zakładu Zagospodarowania Odpadów, co jest zgodnie z Wojewódzkim i Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami.
Mimo wybudowania składowiska
odpadów, nadal porzucane są
przez mieszkańców różne odpady
i powstają „dzikie” wysypiska, które
są sukcesywnie likwidowane. Porządkowano tereny „dzikich” wysypisk we wsiach: Malenin, Ruchocin,
Chłądowo Gaj, Piaski i Sokołowo.
(T.B.)
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III Sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Sesja Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 29 grudnia odbyła się
III sesja Rady Miejskiej. Rada
wysłuchała:
- informacji Burmistrza Gminy i
Miasta o działalności międzysesyjnej ;
- sprawozdania Burmistrza z realizacji Planu Gospodarki Odpadami
Gminy i Miasta;
- sprawozdania Burmistrza z wykonania uchwały Nr XVII/169/00
Rady Miejskiej dot. zasad zbywania nieruchomości.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:
- uchwałę Nr III/13/06 dot. wygaśnięcia mandatu Radnego p.Mariana G adzińskiego (w
związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza);
- uchwałę Nr III/14/06 w sprawie
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych w 2007r.;
- uchwałę Nr III/15/06 dot. wartości jednego punktu dla określenia

miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników szkół i przedszkoli;
- uchwałę Nr III/16/06 dot. zmiany
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.;
- uchwałę Nr III/17/06 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.;
- uchwałę Nr III/18/06 w sprawie
uchwalenia Programu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami na 2007r.;
- uchwałę Nr III/19/06 dot. stawki
dotacji przedmiotowej na remont
komunalnych budynków mieszkalnych;
- uchwały od Nr III/20/06 do Nr
III/24/06 włącznie dotyczące
uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego terenów w Chłądowie, Witkowie, Małachowie Wierzbiczany i
Małachowie Złych Miejsc;
- uchwałę Nr III/25/06 w sprawie
uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2007r.;
- uchwałę Nr III/26/06 dot. zmian

W dniu 14 grudnia odbyło się
pierwsze w kadencji posiedzenie
Komisji Rewizyjnej. Głównym
celem posiedzenia było opracowanie planu pracy Komisji na
2007r. Posiedzenie było też okazją do długiej dyskusji na temat
celu i zadań Komisji, rodzajów
kontroli, procedury opracowywania wniosku absolutoryjnego oraz
na temat problemów i spraw, z
jakimi Komisja zetknęła się w
poprzedniej kadencji.
W dniu 21 grudnia odbyło się
posiedzenie Komisji Szkolnictwa,
Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. Komisja zaopiniowała projekt
planu pracy Rady na 2007r. oraz
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opracowała plan pracy Komisji na
2007r. Ponadto zaopiniowano
tematy, mające być przedmiotem
obrad III sesji Rady Miejskiej,
planowanej na dzień 29 grudnia.
W dniu 22 grudnia odbyło się
posiedzenie Komisji Finansów i
Rozwoju Społeczno - Gospodarczego. Głównym celem posiedzenia było zaopiniowanie tematów, mających być przedmiotem
obrad III sesji Rady Miejskiej.
Pani Skarbnik Gminy i Miasta
przedstawiła projekt
uchwały
dotyczący zmian w budżecie na
2006r. i projekt dotyczący wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Poinformowała

(B.R.M.)

Bezpłatne badania
mammograficzne

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Pierwsze w kadencji posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w budżecie gminy i miasta na
2006r.;
- uchwałę Nr III/27/06 dot. rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej (skargi nie uwzględniono);
- uchwałę Nr III/28/06 dot. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
oraz planów pracy stałych Komisji
Rady;
- uchwałę Nr III/29/06 w sprawie
zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na rok 2007;
- uchwałę Nr III/30/06 w sprawie
przeznaczenia części umorzonej
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- uchwałę Nr III/31/06 w sprawie
wykazu wydatków budżetu Gminy
i Miasta na 2007 r., które nie
wygasają z upływem roku budżetowego.
Kolejna sesja Rady Miejskiej
planowana jest na dzień 23 lutego 2007r.

również o planowanych zmianach
w projekcie budżetu gminy i miasta na 2007r. Projekty miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego omówiła planistka
- p.Alicja Pogorzelska i p.Jan
Trzciński - Kierownik Referatu
Rozwoju Lokalnego w Urzędzie
Gminy i Miasta. Po zaopiniowaniu
projektu planu pracy Rady na
2007r. Komisja opracowała plan
pracy Komisji na 2007r.
W dniu 27 grudnia odbyło się
posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego.
Komisja zaopiniowała przedstawione przez pracowników Urzędu
projekty uchwał na III sesję Rady
Miejskiej, zaopiniowała projekt
planu pracy Rady na 2007r. oraz
opracowała plan pracy Komisji na
2007r. W planie pracy Komisji
uwzględniono wniosek Radnych:
p.Bogusława
Mołodeckiego,
p.Henryka Mucha, p.Piotra Jóźwika i p.Jerzego Skrzypka oraz
Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5 - p.Adolfa Pławczyka, o
ujęcie w planie pracy tematu dotyczącego problemu psów na terenie Osiedla Nr 5 w Witkowie.
(B.R.M.)

W dniu 21 grudnia przy Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, w
mammobusie 100 mieszkanek
gminy poddało się badaniu
mammograficznemu.
Bezpłatne badania przeprowadzono już po raz drugi zgodnie z
porozumieniem zawartym przez
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu z
Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo.
(W.R.)

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 2006r. 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 internetowa
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 it kow o d o z apr ez ent ow ani a
(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.

Pracownia Krawiecka "Izabela"
Adres ul. Wojska Polskiego 2b, 62-230 Witkowo
Telefon (061) 477-83-43
E-mail: izabelalisiecka@wp.pl
Pracownia Krawiecka "Izabela"
rozpoczęła swoją działalność w
1999r. Założyła ją Pani Izabela
Lisiecka. Firma zajmuje się usługowym szyciem odzieży lekkiejdamskiej z powierzonego materiału i dokonywaniem drobnych przeróbek. .Jakość świadczonych
usług, znalazła uznanie wśród
mieszkańców Witkowa i okolic, a
także Pań z poza granic kraju.

Wizytówką pracowni jest dobra
jakość i terminowość usług, fachowe doradztwo i miła obsługa.
Firma od niedawna prowadzi
także dodatkową usługę w obciąganiu guzików różnej wielkości.
Pracownia krawiecka czynna:
- wtorek i czwartek
od 12:00 do 16:30
- środa i piątek
od 10:00 do 14:00

Narada sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
W dniu 20 grudnia w Urzędzie Gminy i Miasta odbyła się narada sołtysów i przewodniczących
zarządów osiedli.
Rolniczej (termin wyborów - 4.II.2007r.).
Burmistrz Gminy i Miasta omówił projekt budżetu
gminy i miasta Witkowo na 2007r. oraz sprawy związane z przeprowadzeniem zebrań wyborczych w
związku z upływem kadencji organów sołectw i osiedli.

Podczas narady zebrani zapoznali się z
następującymi tematami:
1. zapoznano się z „Możliwościami skorzystania z funduszy wspierających rozwój wsi
na lata 2007-2013” - informację tę przedstawiła p.Beata Tamioła - Kierownik Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie;
2. p. Wioletta Mecler - pracownik Biura
Powiatowego Izby Rolniczej w Gnieźnie
omówiła sprawy związane z wyborami do
Rad Powiatowych do Wielkopolskiej Izby

Dokonano również wyboru p.Feliksa Kowalika do
pełnienia funkcji Przewodniczącego Gminnego Koła
Sołtysów w Witkowie. Wybrano też Zarząd Gminnego
Koła Sołtysów, w składzie: p.Feliks Kowalik, p.Ewa
Wiatrowska i p.Stanisław Janas. Dokonano wyboru
delegatów na Ogólne Zebranie Delegatów Rady Wojewódzkiej Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.
Delegatami zostali: p.Feliks Kowalik, p.Stanisław Janas, p.Ewa Wiatrowska i p.Adam Kujawa.
Na naradzie zapoznano się również z działalnością
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie,
którą przedstawił p.Grzegorz Siwiński - Dyrektor Generalny Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Na zakończenie spotkania p.Burmistrz złożył
wszystkim obecnym życzenia świąteczne, po czym
zebrani podzielili się opłatkiem.
(B.R.M.)

Komunikat
Od dnia 02.01.2007 roku wszelkie sprawy paszportowe, w tym złożenie wniosku
o wydanie dokumentu paszportowego
oraz odbiór paszportu będzie można
załatwić jedynie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 (składanie
wniosków) oraz Pl. Wolności 17 (odbiór
paszportów).
Z dniem 02.01.2007r. przestają działać
biura paszportowe przy Starostwach
Powiatowych.
Jednocześnie uprzejmie przypominamy,
że Wydział obsługuje klientów w poniedziałki od godz. 9:30 do godz.18:00,
czwartki w godz. 8:15-18:00 a we wtorki,
środy i piątki w godz. od 8:15 do 14:45.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu:
(061) 8541031 oraz na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pod adresem
www.poznan.uw.gov.pl
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Dyżury Radnych

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu
Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniach 3.01.2007r. - 8.01.2007r.
WYWIESZONE ZOSTAŁY WYKAZY NIERUCHOMOŚCI , POŁOŻONYCH W WITKOWIE
I OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM SKORZĘCIN,
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Ogłoszenie OK,SiR
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Witkowie zaprasza do nieodpłatnego
korzystania z czytelni internetowej
w siedzibie Ośrodka

przy ul. Sportowej 15
Godziny otwarcia czytelni:
poniedziałek, środa i piątek
od godz. 800 do godz. 1800
wtorek i czwartek
od godz. 800 do godz. 1500

Styczeń 2007r.

8 stycznia
15 stycznia
22 stycznia
29 stycznia

Henryk Mucha
Marian Walczak
Roman Popek
Eugeniusz Czaplicki

Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury w każdy poniedziałek.
Dyżury Przewodniczącego Rady i Radnych odbywać się będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie - pokój nr 23, w godz. od 14:00 do
godz. 15:00.

Nie możesz znaleźć pracy? Masz problem z obsługą
komputera, z napisaniem CV, życiorysu bądź listu
motywacyjnego? Potrzebujesz aktualnych przepisów
prawa pracy, informacji z zakresu problematyki związanej z członkostwem Polski w Unii Europejskiej?

Przyjdź do

Gminnego Centrum
Informacji w Witkowie
Zapraszamy
od poniedziałku do soboty
w godz. 800 - 1800
Siedziba: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Powstańców Wielkopolskich 17a
62- 230 Witkowo tel/fax: (061) 477 73 00

Oferujemy:
- pomoc w szukaniu pracy,
- pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,
- pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
- możliwość skorzystania z materiałów i publikacji informacyjnoszkoleniowych dostępnych w GCI,
- współpracę z pracodawcami w celu zbierania ofert pracy oraz
poszukiwania pracowników,
- wysyłanie faksów, drukowanie, skanowanie, kserowanie.
GMINNE CENTRUM INFORMACJI POWSTAŁO DZIĘKI DOFINANSOWANIU PRZEZ MINISTERSTWO
GOSPODARKI I PRACY W RAMACH PROGRAMU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW

„PIERWSZA PRACA”

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe

Firma „Musielak”
Witkowo 6262-230 ul. Dworcowa 22
tel. (061) 477477-8080-66
tel. kom. 606606-814814-848

Firma istnieje od 1938 r. jesteśmy z wami
w najtrudniejszych chwilach od ponad 69 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.
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 (wew. 31)
fax: (061) 477 88 55
e-mail: promocja@witkowo.pl
www.witkowo.pl
www.bip.witkowo.pl
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