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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie międzysesyjnym od 2 stycznia 2007 r. do 27 lutego 2007 r.

- w dniu 26 stycznia na terenie naszej Gminy
gościliśmy delegację przedsiębiorców z Hiszpanii. W czasie krótkiego roboczego spotkania

goście interesowali się terenami przeznaczonymi pod zabudowę jednorodzinną, szczególnie działkami położonymi wokół miasta, terenami przeznaczonymi pod aktywizację gospodarczą oraz uzbrojeniem tych terenów. Drugim tematem, który interesował gości to rekreacja i wypoczynek. Z zainteresowaniem oglądali Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie.
Interesowali się formą własności Ośrodka,
jego zarządzaniem i kierowaniem, jaka jest
infrastruktura techniczna ośrodka, liczba osób
wypoczywających w sezonie, oraz jakie są
możliwości zainwestowania na tym terenie.

Przy okazji zaprezentowaliśmy również tereny
leżące w rejonie Skorzęcin-Rybakówka. Delegacji tej przewodniczyła Pani Karolina Strugała
- Jankowska Prezes Lokalnej Grupy Działania
„Światowid”, które jest członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Jest to ogólnopolskie porozumienie organizacji, które współdziałają na rzecz przygotowania polskiej wsi
do funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej.
- uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu
Członków Stowarzyszenia Wielkopolskiego
Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.
- dokonano analizy wniosku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej o zatwierdzenie
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków.
- zorganizowano spotkanie dotyczące funkcjonowania oczyszczalni ścieków. W spotkaniu
wzięli udział: wykonawca, użytkownik, inspek-

tor nadzoru oraz inwestor.
- na spotkaniach z Dyrektorem Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji omawiano bieżące funkcjonowanie zakładu, m.in.: sprawy realizacji
zadań z zakresu kultury i sportu. Dokonano
oceny realizacji gminnego kalendarza imprez
sportowo-kulturalnych.
- uczestniczyłem w spotkaniu rolników, działaczy Związków Rolników, sołtysów z terenu
powiatu gnieźnieńskiego z przedstawicielem
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Parlamentarzystami Wielkopolski, na temat
„trudnej sytuacji w rolnictwie”. Spotkanie to
odbyło się w Kłecku.
- uczestniczyłem wspólnie z p. Zenonem Mietlickim w sesji Związku Gmin Powidzkiego
Parku Krajobrazowego oraz w posiedzeniu
Zarządu. Głównym tematem posiedzenia było
współfinansowanie przerzutu wód do jezior:
Budzisławskiego i Wilczyńskiego ze środków
finansowych pochodzących z funduszy unijnych. Przedstawiciel kopalni „Konin” S.A.
zapoznał ze stanowiskiem dotyczącym ewentualnego przerzutu wód kopalnianych z odkrywki Jóźwin do w/w jezior.
- w związku z wyborami do Rady Powiatowej
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w powiecie
gnieźnieńskim przygotowano listy wyborców
uprawnionych do głosowania, udzielono pomocy przy przygotowaniu lokali dla Obwodowych Komisji Wyborczych, które miały siedzibę w miejscowości: Sokołowo, Wiekowo,
Mielżyn, Gorzykowo i mieście Witkowo. Wybory przeprowadzone zostały w dniu 4 lutego
2007 r. Na radnych do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z terenu naszej Gminy wybrano: p. Stanisława Janasa i p. Feliksa
Kowalika. W tym miejscu gratuluję Panom
wyboru i życzę sukcesów w pracy na rzecz
rozwoju naszego rolnictwa.
- zgodnie z kalendarzem wyborczym wydałem
zarządzenie w sprawie okręgu i obwodu głosowania nr 7 w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mielżynie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Witkowie, wyznaczonych na dzień
4 marca 2007 r. Miejska Komisja Wyborcza
zarejestrowała 2 listy kandydatów na radnych:
KWW „Samorządna Gmina Witkowo” - kandydat Lisiak Paweł i KWW - Adama Szewczyka kandydat Szewczyk Adam.
- zakończono zebrania wyborcze w Sołectwach i Zarządach Osiedli oraz dokonano
analizy spraw i tematów zgłoszonych na tych
spotkaniach
- zorganizowano naradę sołtysów i przewodniczących osiedli. Podczas spotkania przedstawiłem informację z przebiegu zebrań wyborczych w sołectwach i osiedlach, następnie
wręczyłem podziękowania za wieloletnią
współpracę oraz pomoc i życzliwość okazy-

waną w rozwiązywaniu problemów wspólnoty
samorządowej Sołtysowi Sołectwa Czajki
Panu Stefanowi Borowskiemu, Sołtysowi
Sołectwa Mąkownica Panu Henrykowi Drzazgowskiemu, Sołtysowi Sołectwa Ruchocin
Panu Feliksowi Kowalikowi, Sołtysowi Sołectwa Folwark Panu Andrzejowi Burzyńskiemu,
Sołtysowi Sołectwa Małachowo Wierzbiczany
Panu Henrykowi Bartłomiejczakowi, Sołtysowi
Sołectwa Wiekowo Panu Remigiuszowi Starczewskiemu oraz przewodniczącym Zarządów Osiedli Panu Stanisławowi Pelickiemu i
Panu Michałowi Balcerowskiemu.
- przeprowadzono konsultacje społeczne na
temat zmiany Statutu Osiedla Nr 5 w Witkowie
- oznaczenie obszaru Osiedla.
- uczestniczono w zebraniach sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych na
terenie Gminy i Miasta oraz w zebraniu sprawozdawczym Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie.
- uczestniczyłem w spotkaniu Prezesów
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego z Prezesem Zarządu
Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie,
podsumowujące działalność za rok 2006.

- zorganizowano i przeprowadzono XV Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W
wyniku tej akcji zebrano 14.360,23 zł. Pieniądze te zostały przeznaczone „na ratowanie
życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i
na naukę udzielania pierwszej pomocy”. Dla
sponsorów XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowano spotkanie, na
którym wręczono pamiątkowe dyplomy. W
tym miejscu jeszcze raz pragnę podziękować
c.d. str. 4

c.d. ze str. 3

tym wszystkim, którzy zaangażowali się i przyczynili do tego, że na terenie naszej Gminy
akcja ta mogła się odbyć.

- podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem
Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” Spółka z
o.o. z siedzibą w Florianowie na nieodpłatny
odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu
gminy Witkowo w roku 2007 .
- wspólnie z Zastępcą, Przewodniczącymi
Komisji Szkolnictwa, Rewizyjnej oraz inspektorem z referatu infrastruktury technicznej obejrzeliśmy basen „Świat wodny w Swarzędzu”
oraz basen szkolny w Poznaniu. Celem naszej
wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem
obiektu, kosztami utrzymania, rozwiązaniami
technologicznymi, oczyszczaniem, filtrowaniem wody, itp.
- zorganizowałem spotkanie z opiekunami
Uczniowskich Klubów Sportowych, dyrektorem
OK,SiR-u, prezesami organizacji pozarządowych w dziedzinie upowszechniania kultury
fizycznej oraz Kierownikiem Klubu Garnizonowego pod kątem przygotowania planu zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży w
okresie ferii zimowych.
- odbyto spotkanie z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia tematów sesyjnych oraz bieżących spraw
Gminy.
- wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą
sesję.
- zapoznano się i przekazano do realizacji
wnioski zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.
- ogłoszono otwarty konkurs ofert na zadanie
publiczne w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na 2007 rok.

Z zakresu obrotu nieruchomościami:
- wydałem zarządzenie w sprawie ustalenia
rocznej stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów komunalnych i najem lokali
użytkowych w oparciu o średnioroczny wskaźnik inflacji .
- zaktualizowano wykaz dzierżawców gruntów
komunalnych przeznaczonych do opodatkowania w 2007 r.
- odbył się przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej
położonej w Mielżynie, o pow. 0,0723 ha. za
cenę 7.840,00 zł. (netto) i działki gruntowej
niezabudowanej, położonej w Wiekowie, o

pow. 0,1491 ha. za cenę 17.070,00 zł. (netto)

Drużyn Mieszanych.

Ze spraw dot. oświaty:
- złożono wniosek o przystąpieniu do Ogólnopolskiego konkursu „GMINA WIEJSKA PRZYJAZNA DZIECIOM”,
- na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej
dokonano analizy kosztów utrzymania poszczególnych placówek oświatowych za rok
2005 oraz za trzy kwartały roku 2006 r.
- sporządzono informację PIT 8 S o wysokości
wypłaconego stypendium za okres od stycznia do grudnia 2006r.
- uczestniczono w podsumowaniu Rejonowego Konkursu Literackiego „Narodziny Młodych
Talentów”, które odbyło się w „Sali Historii”, a
którego organizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie oraz w podsumowaniu
Programu „Twórcze spotkania”, które odbyło
się w Szkole Podstawowej Nr 3 w Witkowie.
Spotkanie to uświetniło przedstawienie pt.:
„Mały Książę” w wykonaniu uczestników Programu.

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
- zorganizowano wyjazd dzieci ze świetlicy
środowiskowej do kina „HELIOS” w Gnieźnie,
- podpisano umowę - zlecenie na prowadzenie zajęć profilaktycznych i edukacyjnorozwojowych dla dzieci, młodzieży oraz ich
rodzin, umowę-zlecenie na prowadzenie zajęć
z dziećmi w świetlicy środowiskowej w Witkowie oraz umowę na prowadzenie programu
terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich
rodzin w formie prowadzenia Punktu Konsultacyjnego,
- dofinansowano: zakup nagród dla uczniów,
którzy brali udział w Gminnym Konkursie
Ortograficznym organizowanym przez Szkołę
Podstawową Nr 3 w Witkowie pt. „Zostań
mistrzem ortografii”, Gminnym Konkursie
Recytatorskim dla uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych organizowanym przez Szkołę
Podstawową Nr 3 w Witkowie oraz wyjazdy
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i
gimnazjów na basen do Wrześni i Konina w
ramach Akcji - Zima 2007 r.

Z imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych:
- Gmina była współorganizatorem III Regionalnego Turnieju Piłki Siatkowej Old-boyów

- w dniu 3 lutego br. odbył się II Gminny Turniej unihocka klas IV szkół podstawowych z
terenu gminy i miasta.
- uczestniczyliśmy oraz byliśmy współorganizatorem VIII Turnieju Tenisa Stołowego Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Starostów i Prezydentów, który odbył się 10 lutego 2007 r. w
hali sportowej w Witkowie. Wystartowało w
nim 68 zawodników z całej Wielkopolski.

- w dniu 11 lutego br. rozpoczęto II rundę
czwartej edycji halowej piłki nożnej sołectw z
terenu gminy i miasta. Zakończenie mistrzostw planuje się na dzień 17 marca br.

- wspólnie z OKSiR-em zorganizowaliśmy
wystawę prac plastycznych pt.” Skorzęcin z
cyklu Malowana Wielkopolska”. W wystawie
tej swoje prace prezentowali artyści ze Stowarzyszenia Plastyków i fotografików „DEDAL” z
Poznania.

- na dzień 6 marca 2007 r. zaplanowano zorganizować podsumowanie roku sportowego
2006.
c.d. str. 5

c.d. ze str. 4

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

drugi krytej pływalni o wymiarach niecki basenowej 25x12,5 m.

- UKS - „Iskra” przy Gimnazjum w Witkowie udział 10 sportowców w obozie kondycyjnym
w Szklarskiej Porębie.
- wyjazd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
z Witkowa, Ruchocinka i Mielżyna na basen
do miejscowości Mogilno w ramach Akcji Zima
- 2007.
- nieodpłatnie udostępniono halę sportową dla
trampkarzy i juniorów Gminnego Klubu Sportowego Vitcovia” Witkowo w listopadzie i grudniu
2006 r. oraz w styczniu i lutym 2007 r. oraz
dofinansowano zakończenie Witkowskiej Ligi
Halowej Piłki nożnej sezonu 2006-2007.

- przetarg nieograniczony na wykonanie remontu domków letniskowych i świetlicy w OW
Skorzęcin, ofertę złożyło 13 firm. Wybrano
ofertę firmy MOSTOSTAL-STOLBUD za cenę
202.512,01 zł.
- zapytanie o cenę na dostawę papieru do
kserokopiarek i drukarek wpłynęło 5 ofert.
Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo
Usługowego GAWRON za cenę 4.500,00zł.
- zapytanie o cenę na dostawę materiałów
biurowych. Wpłynęły 4 oferty, wybrano ofertę
Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego
BIUROMARKET oddział Gniezno, za cenę
1.363,77zł.

Z zakresu inwestycji:
W zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowych:
Wystąpiłem z dwoma wnioskami do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie inwestycji budowy obiektów
sportowych w Gminie
Witkowo w latach 2007-2010 w ramach
„Programu rozwoju bazy obiektów sportowych
Województwa Wielkopolskiego na lata 20072010”. Pierwszy projekt dotyczy budowy hali
sportowej o wymiarach 44 x 22 m, natomiast

Przeprowadzono przetargi nieograniczone, i tak:

Inwestycje w trakcie realizacji:
- trwa budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej,
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i
przepompowniami dla wsi Małachowo Złych
Miejsc, Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany. Do chwili obecnej wykonano ok. 6 km sieci.

Inne ważniejsze prace i dostawy:
- wykonano utwardzenie żużlem paleniskowym dróg i ulic,
- zlecono wykonanie odwiertów celem wyko-

Szkolenie rolników
W dniu 6 marca 2007r w sali nr 1
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie zostało przeprowadzone
szkolenie dla rolników na temat
zasad i możliwości finansowania
zadań inwestycyjnych w rolnictwie, w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w latach 2007 - 2013 oraz wypełniania wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub przyznania płatności z tytułu wsparcia działalności

nania badania gruntów pod kompleks sportowy przy Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 3,
- zakupiono i zamontowano kilka nowych
znaków drogowych,
- rozbudowano przepust drogowy na drodze
Gaj-Żelaźnica,

Informacja dotycząca miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
W Wydziale Infrastruktury Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu trwa
sprawdzanie planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych na sesji Rady Miejskiej w Witkowie w dniu 29 grudnia 2006r.
Ponadto trwa procedura opracowania miejscowych planów 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
tereny rolnicze, a także terenu działek w miejscowości Kołaczkowo z przeznaczeniem na
cele aktywizacji gospodarczej - przetwórstwo
rolno-spożywcze. W miesiącu marcu projekty
miejscowych planów zostaną wysłane do
uzgadniania i opiniowania.
Krzysztof Szkudlarek

Wybory Samorządowe

rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2007.
Szkolenie przeprowadzili: Kierownik Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Gnieźnie Pani Beata
Tamioła i przedstawiciel Oddziału
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu Pan
Piotr Łykowski.
W szkoleniu uczestniczyło 49
rolników.
(T.B.)

Wyniki Wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie
W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie z dnia
4.03.2007 r. w okręgu wyborczym nr 7 (Sołectwa: Mąkownica, Ruchocin, Mielżyn) na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list
oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr 1 - KWW "Samorządna Gmina Witkowo"
1. Lisiak Paweł, lat 52, zam. Mielżyn - 110 głosów
Lista nr 2 - KWW - Adama Szewczyka
1.Szewczyk Adam, lat 28, zam. Mielżyn - 35 głosów
Na 783 wyborców uprawnionych do głosowania udział w wyborach
wzięło 149 wyborców (4 głosy nieważne). Frekwencja w wyborach wyniosła: 19,03 %

Nieodpłatnie badanie mammograficzne piersi
Uprzejmie informujemy, że Ośrodek
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na podstawie umowy
zawartej z Narodowym Funduszem
Zdrowia oraz Burmistrzem Gminy i
Miasta w Witkowie wykona nieodpłatnie w dniu 14 marca (środa) 2007 r.
dla mieszkanek Gminy i Miasta Witkowo 100 badań mammograficznych
piersi w mammobusie. W badaniach
mogą uczestniczyć kobiety w wieku:
50 - 69 lat (50 lat musi być ukończone
przed dniem badania) które w ciągu
ostatnich dwóch lat nie korzystały z
profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ.
(S.A.)

„PROMYK” w 2007 r.

Przedszkolak bezpieczny na drodze

Pomimo złej pogody PROMYK pracuje według ustalonego uprzednio planu pracy. W najbliższym czasie planujemy wyjazd do Lądu
na Misterium Męki Pańskiej.

Z pewnym zaangażowaniem przygotowujemy się do spotkania z
okazji Światowego Dnia Inwalidy
połączonego z Dniem Kobiet.
Usilnie chcielibyśmy pojechać na
Panoramę Racławicką. Informujemy, że hala rehabilitacyjna jest

czynna od poniedziałku do piątku.
Pracuje tam dobrze wykonujący
zabiegi Pan Rehabilitant. Zapraszamy ze skierowaniem lekarskim. O dalszej pracy zarządu
„PROMYK” w najbliższym czasie.
Izabela P.

Wiek przedszkolny jest dobrym momentem rozpoczęcia edukacji
drogowej. Wiedząc, że dziecko w wieku siedmiu lat staje się pełnoprawnym i samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego wszystkie przedszkola dużą uwagę przywiązują do edukacji drogowej.

W miesiącu styczniu nauczycielki Małgorzata Kalinowska i
Maria Lisiecka z Przedszkola
Miejskiego w Witkowie opracowały i przeprowadziły Quiz na temat
ruchu drogowego, który poprzedzony był pogadanką przeprowadzoną przez pana Andrzejewskiego oraz pana Gielewskiego - policjantów z Posterunku Policji w
Witkowie.
Uczestnikami Quizu były grupy:
Krasnale, Kubuś Puchatek, Smerfy, Pszczółka Maja.
Honorowym gościem był policjant
pan Andrzejewski. Podczas spotkania dzieci rozwiązywały zagadki słowne, słuchowe i wzrokowe,
porządkowały znaki drogowe,
układały puzzle, śpiewały piosenki.
Zmaganiom dzieci przyglądała się

Rozegrane
mecze

Punkty

Bramki
Strzelone

Bramki
Stracone

1. Sokołowo

13

36

59

26

2. Jaworowo

14

35

67

28

3. Mielżyn

13

31

88

18

4. Małachowo Z. M.

13

25

65

37

5. Chłądowo

13

22

41

24

6. Ruchocin

14

9

29

69

7. WSA "Tęcza"

13

8

35

8. Ruchocinek

13

6

9. Małachowo K.

14

4

Drużyna

komisja sędziowska, w skład
której weszli: pani dyrektor Ewa
Skrzypska, pan Andrzejewski,
pani Gromadzińska, studentka
odbywająca praktykę oraz dwoje
dzieci.
Na koniec spotkania pan Andrzejewski stwierdził, że dzieci
wykazały się dużą wiedzą na
temat ruchu drogowego.
Nauczycielki w nagrodę za aktywny udział wręczyły każdej drużynie znak „Stop”, który będzie można wykorzystać w czasie przejścia
przez ulicę.
Druga strona znaku to uśmiechnięta buzia, podziękowanie dla
kierowcy, który zatrzymał się, aby
umożliwić przejście dzieciom.
Małgorzata Kalinowska
Maria Lisiecka

W dniu 17 marca 2007 roku w hali sportowej Gimnazjum
w Witkowie odbędzie się ostatnie spotkanie IV edycji
Mistrzostw Sołectw Gminy Witkowo w Halowej Piłce
Nożnej.

Termin XVIII

17.03.2007

godz: 15.00

Małachowo K. - Chłądowo

godz. 15.50

Ruchocinek - WSA "Tęcza"

67

godz: 16.40

Małachowo Z.M. - Sokołowo

32

71

godz: 17.30

Mielżyn - Jaworowo

27

103
5.03.2007 r.

Pauzuje - Ruchocin

Czym jest Internet? - profilaktyczne działania w Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie
Jednak z używaniem Internetu wiążą
się potencjalne niebezpieczeństwa,
zagrażające w szczególny sposób
najmłodszym użytkownikom. „Nigdy
nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” i to jest największe niebezpieczeństwo.
27 października 2006r. NASK i Fundacja Dzieci Niczyje zorganizowały w
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
konferencję pt. Bezpieczny Internet.
Uczestnictwo w tym spotkaniu pozwoliło mi pogłębić wiedzę i pozyskać
materiały dotyczące zagrożeń płynących z Internetu.

Internet stał się nieodzownym narzędziem pracy i rozrywki. Umożliwia wszechstronną komunikację, ułatwia kontakty, niwelując ograniczenia przestrzenne i zapewnia
porozumiewanie się w czasie rzeczywistym. Ułatwia naukę
i rozwija zainteresowania, daje możliwość dyskusji o hobby z osobami je dzielącymi, a nawet zdobycia tytułu naukowego na wirtualnym uniwersytecie.

Ze względu na to, że Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest na
całym świecie w lutym, właśnie wtedy
przeprowadziłam cykl lekcji w klasach
IV-VI. Podejmowaliśmy tematy dotyczące:
- niechcianych i nieodpowiednich
treści, na które można natrafić na
stronach www;
- nękania przez komunikatory czy
pocztę elektroniczną (tzw. cyberbulling);
- łamania praw autorskich oraz strat
finansowych (nielegalne ściąganie i
udostępnianie plików);
- etykiety obowiązującej w Internecie;

- uzależnienia od Internetu.
W holu szkoły zawisła gazetka dla
dzieci z 10 zasadami, które należy
przestrzegać, by bezpiecznie poruszać się w Internecie. Znalazły się
tam też porady dla rodziców.
Mam nadzieję, że poprzez taką profilaktykę unikniemy sytuacji, w której
nasze dzieci umówią się na spotkanie
z osobą poznaną w Internecie i nie
powiadomią o tym fakcie rodziców czy
innych osób dorosłych.
Statystyki donoszą, że 37% dzieci
przyjmuje propozycję spotkania z
osobą poznaną w Internecie, 17% nie
powiadamia o tym fakcie nikogo.
Wśród 367 badanych dzieci w wieku
12-17 lat 48% udaje się na spotkanie
w pojedynkę, 45,8 % w towarzystwie
rówieśników a tylko 1% z rodzicami.
Osoby zainteresowane tą tematyką
mogą odwiedzić strony:
www.saferinternet.pl,
www.dzieckowsieci.pl,
www.dyzurnet.pl,
www.dzienbezpiecznegointernetu.pl.
Katarzyna Kotecka

Zebrania sprawozdawcze w OSP

Dobiegł okres sprawozdań za 2006 r. w jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Witkowo.
Najszybciej podsumowań rocznych jak zwykle w miłej atmosferze dokonano w jedynej zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kołaczkowie. Długoletni prezes
d-h Ryszard Orchowski i niezawodny naczelnik d-h Wiesław Goll
robią wszystko żeby w ich środowisku było najbezpiecznej, jak
również niosą pomoc poza terenem swojej działalności.
W OSP Gorzykowo choć małe
środowisko pod przewodnictwem
d-ha Jana Balcerka i d-ha Wojciecha
Michałowskiego
próbują
przede wszystkim zapobiegać
nieszczęściom poprzez propagowanie tematyki przeciw pożarniczej w środowisku szkolnym,
gdzie wsparcie otrzymują od d-ha
Zdzisława Bosackiego - dyrektora
miejscowej szkoły podstawowej.
OSP Mielżyn miniony rok, pod
nowym władaniem jednostki przez
prezesa d-ha Artura Dobrychłopa
należał do udanych. Ożywili się
druhowie pod względem operacyjnym , rozkręca się praca z młodzieżą.
Najbardziej
dręczący

problem to ich własny obiekt świetlica, która wymaga dużych
nakładów finansowych na niezbędne remonty.
OSP Wiekowo po przejęciu
„rządów” przez młodą generację prezesa d-ha Mariusza Janowicz
a i naczelnika d-ha Krzysztofa
Kurkowskiego nastąpił przełom .
W 2006 r. strażacy z Wiekowa
byli wszędzie widziani i to przy
pożarach. Szczególne zasługi to
ich udział przy pożarze lasu w
Ćwierdzinie, praca z młodzieżą i
to nie tylko w swoim środowisku.
OSP Skorzęcin - nowo wybrany
prezes w 2006 r. d-h Zygmunt
Krall miał się czym chwalić przed
gościami - nowym Komendantem
Powiatowym Państwowej Straży
Pożarnej w Gnieźnie kpt. Wojciechem Mazurem, Burmistrzem
Gminy i Miasta
w Witkowie
Krzysztofem Szkudlarkiem, komendantem gminnym - Bartoszem Klichem oraz dzielnicowym
Komisariatu Policji w Witkowie Sławomirem Całuj, który wymienił
się ze strażakami swoimi spo-

strzeżeniami, uwagami w zakresie
bezpieczeństwa. Jednostka ta
należąc do Krajowego Systemu
Ratownictwa
Gaśniczego
to
przede wszystkim kształcenie
strażaków, udział przy pożarach,
zdarzeniach na terenie gminy i
poza nią. Jako zadanie główne na
najbliższe lata wyznaczyli sobie
budowę nowej remizy.
Najwięcej elementów zawierało
zebranie sprawozdawcze w OSP
Witkowo. Wynika to z dźwigania
przez tę jednostkę głównych obowiązków związanych z gaszeniem
pożarów i likwidacja miejscowych
zagrożeń. Strażacy z Witkowa
kontynuują działania założycieli
od 1868 roku , dysponują największą ilością sprzętu i pojazdów. W
2006 r. interweniowali w 109 akcjach ratowniczo - gaśniczych.
Goście obecni na zebraniu nie
szczędzili ciepłych słów. Zarówno
poseł Tadeusz Tomaszewski nowy Komendant Powiatowy kpt.
Wojciech Mazur, radny powiatowy
- Telesfor Gościniak oraz Prezes
Zarządu M-G ZOSP RP w Witkowie - Krzysztof Szkudlarek podkreślali, że determinacja do niesienia pomocy jest nie tylko efek-

tem dobrego sprzętu ale przede
wszystkim powodem heroicznego
poświęcenia kosztem rodzin i
rezygnacji z czasu na odpoczynek. Druhowie pokazują swoje
umiejętności na imprezach gminnych, ich bazę odwiedzały delegacje z Niemiec, Hiszpanii. Wysoko oceniła ich komisja NATO
przebywająca z wizytą w listopadzie ubiegłego roku. Głównym
problemem ukazanym przez Zarząd działający pod kierunkiem
prezesa d-ha Grzegorza Barańskiego i naczelnika d-ha Stanisława Olasa jest mała liczba chętnej
młodzieży do działania w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Tą
drogą zapraszamy chętną młodzież w wieku od 12 do 18 lat do
pracy ze strażą witkowską. Drugi
problem to zużywanie się sprzętu
i potrzeba na ten cel dużych inwestycji.
OSP Ruchocinek - jest jednostka
bardzo aktywna. Jej główne sukcesy to zwycięstwa w zawodach
sportowo - pożarniczych seniorów, a przede wszystkim to wspaniała praca z młodzieżą. Czego
sukcesy widać w zawodach. Prezes OSP d-h Henryk Krause i
naczelnik d-h Andrzej Kobielski
oraz dwu osobowy motor tej jednostki d-h Izydor Kobielski i jego
małżonka Kazimiera Kobielska
marzą o samochodzie do przewożenia podstawowego sprzętu
pożarniczego i uczestników zawodów.
Wszystkim strażakom - ochotnikom bardzo dziękujemy i życzymy
wytrwałości w swojej działalności
w 2007 r.
(J.B.)

IV sesja Rady Miejskiej

W dniu 28 lutego odbyła się IV
sesja Rady Miejskiej. Rada wysłuchała informacji Burmistrza Gminy
i Miasta o działalności międzyse-

syjnej oraz informacji o przebiegu
zebrań wyborczych zwołanych
dla wyboru sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów

osiedli i członków zarządów osiedli.
Rada Miejska podjęła następujące uchwały:
- uchwałę Nr IV/32/07 dot. cen
wody i zrzutu ścieków (cena wody
- 1,94zł/m3 brutto, cena zrzutu
ścieków - 3,54zł/m3 brutto);
- uchwałę Nr IV/33/07 w sprawie
nadania imienia Przedszkolu
Miejskiemu („BAJKA”);
- uchwałę Nr IV/34/07 dot. sieci
publicznych szkół podstawowych;
- uchwałę Nr IV/35/07 w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze na terenie Gminy;
- uchwałę Nr IV/36/07 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej w

Wiekowie;
- uchwałę Nr IV/37/07 w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2007-2011;
- uchwały od Nr IV/38/07 do Nr
IV/41/07 włącznie dotyczące
uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego terenów w Witkowie (przy ul.
Północnej), Ćwierdzinie, Kołaczkowie i Jaworowie;
- uchwałę Nr IV/42/07 dot. zmian
w budżecie gminy i miasta na
2007r.
Kolejna sesja Rady Miejskiej
planowana jest na dzień 30 marca 2007r.
(B.R.M.)

Narada z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli
21 lutego 2007 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyła
się narada z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli.

Podczas spotkania Burmistrz
Gminy i Miasta Pan Krzysztof
Szkudlarek przedstawił informację
z przebiegu zebrań wyborczych
zwołanych dla dokonania wyboru
organów samorządu wiejskiego i
miejskiego na okres kadencji
2007-2010r.
Po czym w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Sołtysa
wręczył podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania,
owocną współpracę na rzecz
lokalnej społeczności Sołtysowi
Sołectwa Mąkownica Panu Henrykowi Drzazgowskiemu, Sołtysowi Sołectwa Czajki Panu Stefanowi Borowskiemu, Sołtysowi Sołectwa Folwark Panu Andrzejowi
Burzyńskiemu, Sołtysowi Sołectwa Ruchocin Panu Feliksowi
Kowalikowi, Sołtysowi Sołectwa
Wiekowo Panu Remigiuszowi
Starczewskiemu, Sołtysowi Sołectwa Małachowo W ierzbiczany

Panu Henrykowi Bartłomiejczakowi oraz Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Nr 1 Panu Michałowi Balcerowskiemu i Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Nr 3
Panu Stanisławowi Perlickiemu.
Następnie Burmistrz złożył gratulacje i życzenia w związku z wyborem na Sołtysa Sołectwa Mąkownica Pani Janinie Wędzikowskiej, Sołtysowi Sołectwa Czajki
Panu Romanowi Rolewiczowi,
Sołtysowi Sołectwa Folwark Panu
Tomaszowi Krajniakowi, Sołtysowi Sołectwa Małachowo Wierzbiczany Panu Andrzejowi Grabowskiemu, Sołtysowi Sołectwa Wiekowo Panu Tomaszowi Przychodzkiemu, Sołtysowi Sołectwa
Ruchocin Panu Bernardowi Malawko oraz Przewodniczącemu
Zarządu Osiedla Nr 1 Panu Jerzemu Nowakowi i Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Nr 3 Panu
Edwinowi Dzieciuchowiczowi.

Gratulacje i życzenia w związku z
ponownym wyborem otrzymali
sołtysi Sołectw: Chłądowo Pan
Jan Kaźmierczak, Ćwierdzin Pan
Franciszek Kozanecki, Dębina
Pan Jarosław Kuliński, Gaj Pan
Stanisław Janas, Gorzykowo Pan
Marian Marciniak, Jaworowo Pan
Krzysztof Bykowski, Kamionka
Pan Teofil Robaszkiewicz, Kołaczkowo Pan Ireneusz Kwapich,
Malenin Pan Tadeusz Chorn,
Małachowo Kępe Pani Ewa Wia-

Zarządu Osiedla Nr 4 Pan Marian
Walczak i Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 Pan Adolf Pławczyk.
Podczas spotkania Burmistrz
przedstawił także informację na
temat wyborów do Rady Powiatowej do „Wielkopolskiej Izby Rolniczej” oraz informację na temat
planów rozwojowych Gminy i
Miasta Witkowo na lata 20072013.
Pani Emilia Salska - pracownik

trowska, Małachowo Złych Miejsc
Pan Zenon Mietlicki, Mielżyn Pan
Stanisław Przybylski, Odrowąż
Pan Ryszard Kozłowski, Ostrowite Prymasowskie Pani Grażyna
Pilaczyńska, Piaski Pan Stanisław
Budynek, Ruchocinek Pan Henryk
Szymański, Skorzęcin Pan Adam
Kujawa, Sokołowo Pan Czesław
Starczewski, Strzyżewo Pan Tadeusz Jaskólski i Witkówko Pani
Barbara Nowaczyk oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 Pan
Edward Rutecki, Przewodniczący

Banku Spółdzielczego w Witkowie
przedstawiła ofertę banku dot.
kredytów preferencyjnych dla
rolnictwa.
Szkolenie z zakresu Obrony
Cywilnej przeprowadził inspektor
ds. Obrony Cywilnej Pan Ryszard
Nadowicz.
Wybrano Pana Stanisława Przybylskiego Sołtysa Sołectwa Mielżyn - Przewodniczącym Gminnego Koła Sołtysów Gminy Witkowo.
(B.R.M.)

To warto wiedzieć…

Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Słownik OC cz. 2
budowla ochronna - schron
specjalne pomieszczenie wykonane
ze zbrojnego betonu zazwyczaj
wykonane w ziemi i przeznaczone
dla ochrony ludzi przed oddziaływaniem czynników rażenia broni jądrowej. Schron przeciwatomowy pozwala na przeżycie nawet w drugiej
strefie zniszczeń i na przebywanie w
nim przez dłuższy czas (min. 3 dni);
budowle ochronne - ukrycie
pomieszczenie przygotowane we
własnym zakresie przez mieszkańców na wypadek wojny atomowej w
nadających się do tego celu miejscach. Są to przede wszystkim
piwnice przykryte co najmniej metrową warstwą ziemi lub grubymi stropami betonowymi, płytami chodnikowymi, płytami żelaznymi, deskami;
workami z piaskiem itp.;
choroba popromienna
ostry stan popromienny lub zespół
objawów popromiennych jakie powstają w wyniku nadmiernego napromieniowania całego ciała lub
jego większej części;
dawka
ilość energii udzielana jednostce
masy napromieniowanej substancji
(żywej lub martwej) przez promienie
jonizujące. Inaczej mówiąc, jest to
część (lub cała) energia promieniowania pochłonięta przez ośrodek
napromieniany. Jednostką dawki w
układzie SI jest dżul na kilogram J/
kg - gy, czyli grej), a jednostką poza
układową - rad i rem. Symbolem
dawki jest D;
dawka awaryjna
dawka, jaką można obciążyć ratownika uczestniczącego w wypadku
radiacyjnym. Dawka awaryjna wynosi jednorazowo do 0,25 Sv (siwert)
w przypadku ratowania życia ludzkiego, natomiast do 0,12 Sv - w
przypadku ratowania mienia dużej
wartości;
dawka dopuszczalna
wartość dawki określona przepisami
kompetentnych władz lekarskoprawnych, do wysokości której mogą być napromieniowane osoby
narażone zawodowo;
dawka ekspozycyjna
inaczej ekspozycja;
dawka pochłonięta
energia jakichkolwiek promieni jonizujących pochłonięta ( zaabsorbowana) przez jednostkę masy napromieniowanej substancji. Pojęcie
dawki pochłoniętej jest zastępowane
po prostu przez dawkę;
dawkomierz (dozymetr)
służy do rejestracji dawek promie-

niowania gamma i neutronowego w
zakresie od 5 do 1500 cGy . Wielkość dawki określa się za pomocą
specjalnego czytnika;
dawkomierz (dozymetr) chemiczny
przyrząd służący do pomiaru dużych
dawek w zakresie od kilku do kilkaset grejów. Najprostszym dawkomierzem chemicznym jest DP-70M,
zawierający ampułkę z roztworem
wskaźnikowym, którego zabarwienie
jest proporcjonalne do dawki pochłoniętej;
dezaktywacja
usuwanie substancji powodujących
skażenie promieniotwórcze terenu,
wody, żywności, sprzętu, uzbrojenia
itd. Usuwanie substancji promieniotwórczych prowadzi się najczęściej
metodami fizycznymi lub fizykochemicznymi (ścieranie, zrywanie, zmywanie, przykrywanie, adsorpcja).
Nie ma dotychczas sposobu niszczenia skażeń promieniotwórczych,
które w sposób naturalny maleją w
czasie;
ekspozycja
miara promieni X lub gamma oparta
na ich zdolności do jonizacji powietrza. Pojęcie ekspozycji ostatnio
straciło w dozymetrii na znaczeniu,
ponieważ w ogóle można obyć się
bez niego, posługując się jedynie
pojęciem dawki. Jednostką ekspozycji w układzie SI jest C/kg, natomiast
jednostką pozaukładową - rentgen;
fala uderzeniowa
jednokrotny, gwałtowny skok ciśnienia, gęstości i temperatury rozprzestrzeniający się w ośrodku materialnym z prędkością naddźwiękową.
Źródłem fal uderzeniowych są wybuchy. Po przejściu fali uderzeniowej
przez dany punkt następuje faza
podciśnienia;
filtropochłaniacz maski przeciwgazowej
urządzenie służące do oczyszczania
powietrza z substancji szkodliwych
dla zdrowia, występujących w postaci par, gazów i aerozolu (środki
trujące, radioaktywne i biologiczne).
Składa się z filtra przeciwuderzeniowego (karton filtracyjny) i warstwy
sorbentu (węgiel aktywny);
formacje OC
podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są
formacje obrony cywilnej;
gazy bojowe
potoczna nazwa BST. Jest ona
uzasadniona historycznie, ponieważ
pierwsze środki trujące o znaczeniu
militarnym były istotnie gazami chlor;

gotowość cywilna
należy przez to rozumieć stan zorganizowania państwa i społeczeństwa, który stwarza możliwości
podjęcia skutecznych działań odpowiednio do rzeczywistego poziomu
ryzyka;
indywidualny pakiet przeciwchemiczny (IPP)
pakiet do przeprowadzania częściowych zabiegów sanitarnych i specjalnych niedużych powierzchni
ciała (dłonie, szyja) oraz umundurowania oporządzenia i broni osobistej, skażonych ciekłych ŚT;
infrastruktura OC
obiekty, urządzenia i instytucje
zapewniające skuteczność wykonania zadań OC (techniczne systemy
alarmowe i łączności, budowle
ochronne, punkty zabiegów sanitarnych, punkty zabiegów specjalnych,
ośrodki szkolenia, magazyny, stanowiska kierowania);
kierowanie OC
oddziaływanie na podmioty zobowiązane do wykonania jej zadań z
wykorzystaniem ustalonych reguł
(procedur) w następujących celach:
ochrony ludności, zakładów i dóbr
kultury, ratowania i udzielania pomocy w czasie wojny oraz współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych
i zagrożeń środowiska;
klęska żywiołowa
zdarzenie, które powoduje lub może
spowodować degradację środowiska, stwarzając poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi
lub żywych zasobów przyrody oraz
działalności gospodarczej;
kryzys
sytuacja powstała na skutek załamania się stabilnego rozwoju, grożąca utratą inicjatywy i koniecznością
godzenia się na przyjmowanie niekorzystnych warunków, wymagająca
podjęcia zdecydowanych kroków
zaradczych;
likwidacja skażeń
zespół przedsięwzięć mających na
celu usunięcie lub zniszczenie BŚT,
substancji promieniotwórczych lub
środków biologicznych, skażających
ludzi, sprzęt i teren. Likwidacja skażeń obejmuje zabiegi sanitarne i
zabiegi specjalne;
moc dawki
szybkość napromieniowania wyrażana w jednostkach dawki na jednostkę czasu. W układzie SI jednostką mocy dawki jest wat na kilogram (W/kg). Pozaukładowymi jednostkami mocy dawki są: rad na
godzinę (rad/h), rad na minutę (rad/
min) itd. zachodzi przy tym zależność 1 W/kg = 100 rad/s = 1 Gy/s;

maska przeciwgazowa
urządzenie służące do ochrony dróg
oddechowych, twarzy i oczu przed
działaniem substancji szkodliwych
dla zdrowia (środki trujące, biologiczne i radioaktywne). Maski przeciwgazowe dzieli się na maski filtracyjne i maski izolacyjne;
maska przeciwgazowa filtracyjna
typ maski przeciwgazowej, w której
powietrze potrzebne do oddychania
pobiera się z otaczającej atmosfery
po uprzednim jego oczyszczeniu z
gazów, par i aerozoli substancji
toksycznych. Składa się z dwu zasadniczych części: filtropochłaniacza służącego do oczyszczania
powietrza, części twarzowej chroniącej drogi oddechowe, twarz i oczy
przed skażeniami. Powietrze wydychane usuwane jest na zewnątrz
maski;
maska przeciwgazowa izolacyjna
typ maski przeciwgazowej, który
zabezpiecza całkowitą izolację dróg
oddechowych, twarzy i oczu od
otaczającej atmosfery. Powietrze do
oddychania regeneruje się przy
wykorzystaniu znajdującego się w
masce zapasu tlenu i pochłonięciu
wydzielającego się podczas oddychania dwutlenku węgla. Maski
przeciwgazowe izolacyjne dzielą się
na: maski z chemicznym źródłem
tlenu, maski z tlenem sprężonym i
maski z innymi mieszankami oddechowymi.
napromieniowanie
poddawanie
działaniu
promieni
jonizujących substancji nieożywionych lub organizmów żywych w
celach badawczych, technologicznych, czy leczniczych. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie substancje i
organizmy stale są napromieniowane wskutek istnienia na Ziemi tzw.
tła promieniowania;
OC (obrona cywilna)
obrona cywilna ma na celu ochronę
ludności, zakładów pracy i urządzeń
użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy
poszkodowanym w czasie wojny
oraz współdziałanie w zwalczaniu
klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków;
ochrona ludności
jedno z zadań obrony cywilnej, które
obejmuje przedsięwzięcia umożliwiające przetrwanie ludzi w czasie
kataklizmu i wojny;
Ciąg dalszy w następnym numerze
„Wiadomości Samorządowych”.
Opracowano na podstawie kwartalnika
„Informator Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego” wg Romana
Wojciechowskiego.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie - luty 2007 r.
misje rozpatrzyły zagadnienia,
związane z zakresem działania
poszczególnych Komisji. Komisja
Finansów i Rozwoju Społeczno Gospodarczego dokonała oceny
sytuacji finansowej Gimnazjów,
Komisja Rolnictwa wspólnie z
Komendantem Komisariatu Policji
p. Piotrem Cejmanem i Komen-

wierzono p. Grzegorzowi Kaźmierczakowi - Przewodniczącemu
Komisji Finansów. Oprócz członków Komisji w posiedzeniu
uczestniczyli: p. Marian Gadziński
- Zastępca Burmistrza Gminy i
Miasta, p. Gertruda Polak Skarbnik Gminy i Miasta, p. Alicja
Wentland - Dyrektor OK,SiR oraz

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 8 lutego odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej. Komisja dokonała
drugiej części kontroli placówek
oświatowych w zakresie dożywia-

w zakresie realizacji programu
profilaktycznego. Wypracowane
w wyniku kontroli wnioski zostały
przekazane Burmistrzowi Gminy i
Miasta.

Komisja Finansów i Komisja Szkolnictwa
dantem Żandarmerii Wojskowej p.
Witoldem Ziółkowskim omówiła
sytuację w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy. Komisja Szkolnictwa
natomiast zapoznała się z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i z
sytuacją finansową w oświacie.
Członkowie Komisji Finansów

p. Krystyna Witczak - inspektor
ds. OW w Skorzęcinie. Głównym
celem posiedzenia było omówienie spraw związanych z bieżącą
działalnością Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Witkowie
oraz z funkcjonowaniem Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
Radni zapoznali się z sytuacją
finansową OKSiR-u, wpływami za

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego
nia uczniów. Kontrolowano Szkołę
Podstawową Nr 3 w Witkowie
oraz Przedszkole Miejskie w Witkowie. Kontrolowano ponadto
Gminny Klub Sportowy „Vitcovia”
w zakresie udzielonych dotacji z
budżetu gminy i miasta oraz działalność Świetlicy Środowiskowej

W dniach od 16 do 20 lutego
odbyły się przedsysyjne posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.
Głównym tematem posiedzeń
było zaopiniowanie projektów
uchwał, mających być przedmiotem obrad sesji, planowanej na
dzień 28 lutego br. Ponadto Ko-

Komisja Rolnictwa

Komisja Szkolnictwa

uczestniczyli również w spotkaniu
nt. projektu technicznego budowy
kompleksu sportowego w Witkowie w rejonie Szkoły Podstawowej
Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3.
W dniu 23 lutego odbyło się
wspólne posiedzenie
Komisji
Szkolnictwa, Kultury, Sportu i
Opieki Społecznej oraz Komisji
Finansów i Rozwoju SpołecznoGospodarczego Rady Miejskiej w
Witkowie. Przewodniczenie po-

dzierżawione w OW w Skorzęcinie grunty oraz wpływami z tytułu
podatku od nieruchomości. W
czasie dyskusji wskazano między
innymi na celowość zaplanowania
w budżecie gminy i miasta na
2008r. środków finansowych na
modernizację sieci energetycznej
w Ośrodku Wypoczynkowym w
Skorzęcinie.
(B.R.M.)

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.

Witsan Instalacje Sanitarne i Grzewcze s.c.
Adres ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo
Telefon: tel./fax (0-61) 477-90-33, kom. 601-274-407, 601-845-467
E-mail: witsan-witkowo@wp.pl

Firma “Witsan Instalacje Sanitarne
i Grzewcze s.c. ”, działająca na
rynku ponad 12 lat , wykonuje usługi
w branży instalacyjnej grzewczej i
san i tar n ej n a ter en i e W i tkowa ,Wielkopolski oraz Unii Europejskiej.
Naszą specjalnością są nowoczesne,
energooszczędne systemy centralnego ogrzewania oraz systemy uzdatniania wody, centralnego odkurzacza, przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz układów kolektorów
słonecznych. Oferowane przez nas
technologie i urządzenia są rozwiązaniami sprawdzonymi w praktyce
podczas wieloletnich bezawaryjnych
eksploatacji.
Stosowane technologie w systemach
centralnego ogrzewania pozwalają
na szybki montaż instalacji na placu
budowy jak i w czasie remontu. Naszą specjalnością jest wodne ogrzewanie podłogowe. We wszystkich
stosowanych rurach nie osadza się

kamień kotłowy.
Mamy duże doświadczenie w wykonawstwie układów: kominek z płaszczem wodnym - kocioł c.o. Takie
połączenie daje wymierne korzyści
finansowe. Instalujemy kotły na ekogroszek, miałowe oraz opalane drewnem.
W polskich warunkach należy rozpatrywać również stosowanie kolektorów słonecznych jako wspomagającego źródła do otrzymywania ciepłej
wody. Jesteśmy gotowi do wykonania
takiego systemu.
Najnowszą dziedziną naszej działalności są instalacje pomp ciepła.
Oferujemy nowoczesne systemy
centralnego odkurzania. Warto o nich
pamiętać przy wykańczaniu nowo
powstałego domu. W praktyce wykonuje się go w dwóch etapach
(pozwala to na rozłożenie kosztów na
2 raty). Szczególną zaletą systemu
jest jego cicha praca oraz wyrzucanie
powietrza na zewnątrz domu, co jest

bardzo korzystne dla osób skłonnych
do alergii.
Ciekawą ofertą są urządzenia uzdatniania wody dla poszczególnych
mieszkań i domów jednorodzinnych.
W Witkowie woda jest na tyle twarda
że sprawia wiele kłopotów w życiu
codziennym, zarówno w sposób
widoczny (zacieki na ceramice sanitarnej, lub pokryte ''kamieniem kotłowym'' baterie), jak i zupełnie niezauważalny (zwiększona ilość zużywanych środków piorących, mydła czy
szamponów). Po zastosowaniu tego
urządzenia zmiękczona woda nie

ku do kanalizacji. Dotyczy to rozrzuconej zabudowy jak i domków letniskowych. Oferujemy wtedy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ceny
takich oczyszczalni nie dużo przekraczają wartość szamb, natomiast
koszty eksploatacji są bez porównania niższe.
Firma jest przeszkolonym partnerem producentów systemów instalacyjnych. Wykwalifikowany personel z nabytym doświadczeniem
gwarantuje prawidłowe wykonawstwo.

pozostawia żadnych osadów na
szkle, nie tworzą się rdzawe naloty
na urządzeniach sanitarnych, grzałki
czajników elektrycznych nie pokrywają się kamieniem i nie ma potrzeby
stosowania żadnych środków w
zmywarkach. Nie należy mylić zmiękczania wody z innymi metodami
filtracji, gdzie woda jest pozbawiana
wszystkich składników mineralnych
tak ważnych dla zdrowia. Średnie
miesięczne koszty eksploatacji urządzenia utrzymują się na poziomie
około 35 zł.
Ważną sprawą jest prawidłowe postępowanie ze ściekami w przypadku
braku możliwości podłączenia budyn-

Wszystkie oferowane przez nas
wyroby posiadają certyfikaty dopuszczające do stosowania w
budownictwie.
Dla osób i instytucji zainteresowanych termomodernizacją wykonujemy AUDYTY ENERGETYCZNE.
Wszelkie dodatkowe informacje
można uzyskać w siedzibie firmy w
Witkowie ul: Poznańska 33 w godzinach: poniedziałek - piątek 900 1700,

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług !!!

Dyżury Radnych

Bezpłatna reklama

Marzec 2007r.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy Witkowo
do nadsyłania materiałów promocyjnych do publikacji w katalogu
firm. Wystarczy przygotować krótką informację o prowadzonej
działalności oraz dane adresowe.
Nadesłane materiały zostaną zamieszczone na stronie Internetowej Urzędu www.witkowo.pl (Oficjalną stronę internetową Urzędu

w

ciągu miesiąca odwiedza około 5000 internałtów) oraz zostaną opublikowane na łamach Witkowskich Wiadomości Samorządowych

5 marca
12 marca
19 marca
26 marca

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.

(bezpłatne wydawnictwo o nakładzie 1000 egzemplarzy docierające bezpo-

Ogłoszenie OK,SiR

średnio do mieszkańców Gminy).

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
62-230 Witkowo

Henryk Mucha
Ireneusz Kwapich
Marian Walczak
Marek Sucholas

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie
zaprasza do nieodpłatnego korzystania

ul. Gnieźnieńska 1
telefon: (0 61) 477-81-94 (wew. 31)
e-mail: promocja@.witkowo.pl

z czytelni internetowej w siedzibie Ośrodka

Zachęcamy wszystkich do bezpłatnej promocji swojej firmy

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

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.

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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