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Sprawozdanie z działalności

Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie za 2006 rok (część 2)
Zapraszamy państwa do zapoznania się z drugą
częścią sprawozdania z działalności Burmistrza
oraz Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie za rok
2006.

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:
1. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Witkowo oraz 2 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
- 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 o łącznej powierzchni 30,6452 ha.
- w miejscowości Kołaczkowo - teren działek o
numerach ewidencyjnych 17/12, 17/15, 17/17 i
18/3 o łącznej powierzchni 3,16 ha z przeznaczeniem na cele aktywizacji gospodarczej - przetwórstwo rolno-spożywcze.
2. Podjęto 7 uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- Witkowo działki nr 153, 154, 155 o łącznej powierzchni 3,0036 ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.
- Witkowo działki nr 28/3 i 38/4 o łącznej pow.
0,1440 ha z przeznaczeniem pod aktywizację
gospodarczą,
- Chłądowo działka nr 44/5 o pow. 1,3997 ha z
przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne z dopuszczeniem nieuciążliwych
usług,
- Chłądowo część działki nr 31/17 z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem nieuciążliwych usług,
- Witkowo działki nr 681/1, 681/2, 681/3, 681/4,
681/5 o łącznej pow. 0,5045 ha z przeznaczeniem
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- Małachowo Wierzbiczany działka nr 21/8 o pow.
0,3860 ha z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne,
- Małachowo Złych Miejsc działka nr 90 o pow.
1,57 ha z przeznaczeniem pod aktywizację gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe,
3. Sporządzono 167 wypisów, wyrysów i zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Witkowo.
4. Dokonano analizy 8 wniosków właścicieli działek, dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Z zakresu ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
W 2006r. wpłynęło 117 wniosków, w tym:
- 94 wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
- 9 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego,
- 13 wniosków o przeniesienie lub zmianę wydanych decyzji,

- 1 wniosek o odstąpienie od ustalenia warunków
zabudowy.
Wydano:
- 84 decyzje o warunkach zabudowy (w 1 przypadku odmówiono ustalenia warunków zabudowy),
- 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,
- 10 decyzji zmieniających ustalenia warunków
zabudowy (w 2 przypadkach wydano decyzje
odmowne),
- przeniesiono 1 decyzję o warunkach zabudowy
na rzecz innej osoby,
- w 1 przypadku umorzono postępowanie
(wnioskodawca wycofał wniosek),
- w 2 przypadkach nie uzupełniono złożonych
wniosków.
Z zakresu prowadzenia spraw związanych z
ustalaniem nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz numeracją nieruchomości:
- podjęto 1 uchwałę w sprawie nadania nazwy
ulicy Bajecznej w Witkowie,
- wydano 37 zawiadomień w sprawie nadania
numeracji porządkowej nieruchomości.
Z zakresu prowadzenia spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
W 2006r. przydzielono 6 lokali mieszkalnych, w
tym:
- lokal mieszkalny, położony w budynku gminnym
w Mielżynie po filii Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Witkowo o powierzchni 45,3 m 2,
- lokal mieszkalny, znajdujący się w budynku
Szkoły Podstawowej w Gorzykowie o powierzchni
52,0 m 2 ,
- 4 lokale mieszkalne w budynku gminnym w
Ruchocinku o pow. od 42,1 m 2 do 55,6 m 2. W/w
lokale otrzymały rodziny figurujące na Gminnej
liście mieszkaniowej oraz Gminnej liście przydziału lokali socjalnych. W roku 2006 do Urzędu
Gminy i Miasta w Witkowie wpłynęły 22 wnioski
o przydział lokalu mieszkalnego. Odbyło się 10
posiedzeń
Komisji
Mieszkaniowej.
Na posiedzeniach członkowie Komisji między
innymi zapoznawali się ze złożonymi wnioskami
w sprawie przydziału lokali mieszkalnych, analizowali i badali sytuację finansową oraz mieszkaniową wnioskodawców. Po spełnieniu wymogów
określonych w uchwale, 8 rodzin zostało zakwalifikowanych i wpisanych w Rejestr potrzeb mieszkaniowych.

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:
I. Zbywanie nieruchomości
W roku 2006 r. dokonano zbycia następujących
nieruchomości komunalnych:
- podpisano umowę przeniesienia własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod wydobycie kruszywa naturalnego,
położonej w Ćwierdzinie, na rzecz KRUSZGEO
WIELKOPOLSKIE KOPALNIE Sp. z o.o. w Poznaniu. Cena sprzedaży wyniosła 615.000,00 zł.
- sprzedano lokal mieszkalny wraz pomieszczeniem gospodarczym i przynależnym gruntem, na
rzecz najemcy położony w Witkowie przy ul.
Dworcowej za cenę 1.444,00 zł.
- sprzedano działkę o pow. 0,0300 ha, na rzecz

właścicieli nieruchomości przyległej, położoną w
Wiekowie, za cenę 1.342,00zł brutto.
- sprzedano lokal mieszkalny wraz pomieszczeniami gospodarczymi i przynależnym gruntem na
rzecz najemcy, położony w Witkowie przy ul.
Kosynierów Miłosławskich za cenę 6.300,00zł.
- sprzedano na rzecz najemcy nieruchomość
stanowiącą działkę nr 97/2 zabudowaną częścią
budynku poszkolnego i budynkiem gospodarczym, położoną w Gorzykowie za cenę 17.895,00zł.
- sprzedano działkę o pow. 0,1439 ha, położoną
w Gorzykowie. Nieruchomość została sprzedana
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
za cenę 13.420,00 zł. brutto.
- w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego dokonano sprzedaży praw majątkowych do
nakładów budowlanych w postaci pięciu domków
letniskowych w zabudowie szeregowej, posadowionych na gruncie Gminy Witkowo w Ośrodku
Wypoczynkowym w Skorzęcinie, za łączną kwotę
151.922,00 zł.

II. Nabywanie nieruchomości
- podpisano akt notarialny nabycia od Parafii
Rzymsko-Katolickiej w Witkowie nieruchomości
stanowiącej działkę niezabudowaną o pow.
0,0117ha, położoną przy ul. Polnej w Witkowie w
celu poszerzenia działki gminnej (przejścia z ulicy
Polnej do targowiska miejskiego) za cenę
2.925,00 zł
- w celu uregulowania własności gruntów, podpisano akt notarialny nabycia nieruchomości położonej w Skorzęcinie, o łącznej powierzchni
0,0722 ha, zabudowaną budynkami :świetlicy
wiejskiej, sklepem i lokalem mieszkalnym.
- Gmina Witkowo otrzymała w użyczenie nieruchomość stanowiącą obiekty po zlikwidowanym
przedszkolu wojskowym, w celu poszerzenia bazy
lokalowej Przedszkola Miejskiego.
- dokonano rozliczenia nakładów poczynionych
na gruncie gminnym przez firmę TONSIL ( nakłady w postaci domków letniskowych w dwóch
segmentach, hangaru i świetlicy.)

III. Dzierżawy
- wydzierżawiono w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego:
▪ grunt rolny położony w Ćwierdzinie, o powierzchni 2,10 ha
▪ grunt rolny położony w Ostrowitym Prymasowskim o powierzchni 0,50 ha.
▪ ponadto wydzierżawiono bezprzetargowo:
• grunty pod garażami przy ul. Jasnej i Dworcowej oraz grunty pod pawilonami handlowymi. W
tym celu przygotowano 15 umów dzierżawy.
• grunt pod garażem w Ruchocinku na rzecz
właściciela garażu, w tym celu przygotowano 1
umowę dzierżawy
• grunty w celu rolniczego wykorzystania, położone na terenie gminy Witkowo, w tym celu
przygotowano 9 umów dzierżawy.
• oddano w użyczenie na rzecz Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Gnieźnie pomieszczenia w budynku
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie o pow. łącznej 46,60m 2 w celu zapewnienia warunków stacjonowania karetki „W”
c.d. str. 4

c.d. ze str. 3

IV. W zakresie pozostałych spraw z tytułu
gospodarki nieruchomościami:
- dla celów podatkowych sporządzono wykaz
dzierżawców gruntów komunalnych
- zaktualizowano o stopień inflacji stawki czynszów dzierżawnych.
- zaktualizowano rejestr gruntów komunalnych.
- wydano 8 decyzji ustalających opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów gminy i miasta Witkowo
na łączną kwotę 57.456,40 zł.
- wydano 2 postanowienia wszczynające postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonych w Mielżynie i Małachowie Złych Miejsc.
- przygotowano informację o stanie mienia komunalnego.
W zakresie dodatków mieszkaniowych:
- wydano 389 decyzji, w tym: 348 decyzji pozytywnych, 37 decyzji odmownych ze względu na
to, że wnioskodawcy nie spełnili warunków
uprawniających do przyznania dodatku mieszkaniowego, 2 decyzje o wygaśnięciu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy oraz 2 decyzje
wstrzymujące wypłatę dodatku mieszkaniowego.
W 2006 roku wypłacono 2067 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 226.885,87 zł.

W zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
- przygotowano i opracowano: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i
Miasta Witkowo oraz Regulamin dostarczania
wody i odprowadzania ścieków.
- przeprowadzono kontrolę wykonanych przyłączy
sanitarnych w mieście Witkowo (ul. Kwiatowa i
Powidzka) oraz we wsi Skorzęcin
- przeprowadzono dwie kontrole obrzeży jezior
Ostrowickie, Niedzięgiel, Białe, Piłka oraz tzw.
„dzikich” biwakowisk.
- skontrolowano gospodarkę odpadami w budynkach przy ul. Szkolnej, Kwiatowej, w gospodar-

„Teraz Polska"

Gmina i Miasto Witkowo brała udział w I Edycji
Konkursu „Teraz Polska" dla Gmin w kategorii
Gmin Miejsko - Wiejskich organizowanym przez
Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. Celem
tej edycji Konkursu było wyłonienie oraz wyróżnienie Godłem „Teraz Polska" najlepszych, pod
względem gospodarności oraz atrakcyjności dla
mieszkańców i przedsiębiorców, gmin w Polsce.
Kapituła sklasyfikowała Gminę i Miasto Witkowo
na 20 miejscu w kategorii Gmin Miejsko - Wiejskich.
(P.Sz.)

stwach rolnych we wsi Ostrowite Prymasowskie,
Gaj, Sokołowo oraz w prywatnych domkach
wypoczynkowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
- przeprowadzono wiosenny i jesienny przegląd
stanu urządzeń melioracyjnych na terenie gminy
(rowy melioracyjne, tereny nawadniane przy
rzece Bawół).
- skontrolowano wykonanie prac konserwacyjnych Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie. Ogółem wykonserwowano 20,3 km rowów i usunięto
46 awarii drenarskich.
- wydano 61 decyzji na usunięcie drzew oraz dwa
zezwolenia na przetarcie drewna i jego transport.
- udzielono pomocy przy organizacji akcji
„Sprzątanie Świata - Polska 2006”.
- w ramach zadrzewień gminy wysadzono drzewa
przy stawie, na ul. Dębińskiej przy ul. Jana Pawła
II oraz uzupełniono zadrzewienia przy ul. Gnieźnieńskiej, Warszawskiej, Poznańskiej, Sportowej,
Żwirki i Wigury i Łąkowej.

W zakresie rolnictwa:
- u 475 rolników oszacowano straty spowodowane długotrwałą suszą w uprawach polowych i na
trwałych użytkach zielonych.
- rozpatrzono 62 wnioski rolników ubiegających
się o kredyt suszowy. Wnioski zostały przesłane
do Wojewody Wielkopolskiego oraz do Banku
Spółdzielczego w Witkowie.
- udzielano pomocy rolnikom przy wypełnianiu
wniosków o dopłaty bezpośrednie.
- koordynowano prace związane z zaopatrzeniem
rolników w wapno nawozowe i prace związane z
pobieraniem prób glebowych do oznaczenia
zawartości składników pokarmowych.

W zakresie spraw kadrowych Urzędu GiM
i podległych zakładów:
- na dzień 31 grudnia 2006 r. w Urzędzie były
zatrudnione 32 osoby, w tym 28 na pełen etat, 2
osoby na 1/2 etatu i 2 osoby na 1/4 etatu.
- rozwiązano umowę o pracę z 1 osobą, która
miała zawartą umowę na czas określony.

- zorganizowano staż dla 20 bezrobotnych absolwentów na okres od 3 do 6 miesięcy, zatrudniono 21 osób w ramach przygotowania zawodowego, dla 12 osób bezrobotnych bez prawa do
zasiłku,
zorganizowano
prace
społecznoużyteczne.
- 18 osób odbyło praktykę zawodową, w tym: 7
studentów i 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
- zawarto umowę agencyjną z 15 osobami na
pobieranie opłat za wjazd i wstęp na teren OW w
Skorzęcinie.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
Środki finansowe zostały przeznaczone między
innymi na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, na ubezpieczenie samochodów i strażaków - ochotników, na ryczałty kierowców samochodów pożarniczych, na ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach gaśniczoratowniczych, przeglądy samochodów, legalizację
gaśnic i aparatów tlenowych oraz na bieżące
utrzymanie samochodów strażackich. Na bieżąco
utrzymywane są też wszystkie remizy OSP na
terenie GiM Witkowo.
W 2006 r. zanotowano 63 pożary, 54 różnych
interwencji i 12 wypadków drogowych.
Wspólnie z jednostkami OSP z Gminy Niechanowo i Czerniejewo w ramach szkolenia zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze, które
odbyły się w Niechanowie.
Na szczeblu miejsko - gminnym zorganizowano Turniej Wiedzy Pożarniczej.
W zakresie działalności gospodarczej:
W okresie sprawozdawczym wpisano do rejestru 83 przedsiębiorców, wykreślono 103, a zmianę w zakresie adresów i miejsc prowadzenia
działalności dokonało 91 podmiotów gospodarczych.
Nowo zarejestrowani przedsiębiorcy zgłosili
działalność w zakresie:
handlu - 15 przedsiębiorców, budownictwa - 7,
gastronomii - 2, stolarstwa - 17, transportu - 9,
usług medycznych - 5, usług porządkowych - 3,
innych - 33.
Udzielono 130 pisemnych odpowiedzi w sprawach ewidencji działalności gospodarczej dla
ZUS-u, Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, Komisariatu Policji, kancelarii adwokackich
i komornikom sądowym. Do Krajowego Rejestru
Sądowego zostało wpisanych 3 przedsiębiorców 3 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
W 2006 r. zaopiniowano 49 podań o wydanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydano 92 zezwolenia w tym:
- 45 - na sprzedaż alkoholi do 4,5% (piwo) handel - 24; gastronomia - 21;
- 24 - na sprzedaż alkoholi od 4,5% do 18%
(wino) - handel - 17; gastronomia - 7
- 23 - na sprzedaż alkoholu ponad 18% (wódka)
- handel - 15; gastronomia - 8
Uwaga! Szczegółową informację z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i z
finansowej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujęto w
sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu
gminy i miasta za 2006 r.
(UGiM)

Pół wieku Pułku

Obchody pięćdziesięciolecia powstania 3. Pułku Zaopatrzenia połączone
ze świętem 33 Bazy Lotniczej w Powidzu rozpoczęła msza św. w Klubie
Żołnierskim w Powidzu następnie uczestnicy Zjazdu, zaproszeni goście:
władze lokalne i powiatowe, emerytowani dowódcy pułku oraz obecni i
byli pracownicy cywilni wojska wzięli udział w uroczystej zbiórce, podczas której wręczono wyróżnienia za duży wkład pracy, osobiste zaangażowanie na rzecz jednostki wojskowej.
Pułkownik Tadeusz Mikutel - dowódca 33. Bazy Lotniczej w swoim wystąpieniu podkreślił, że zadania jakie
stawiał swoim przełożonym były
wykonywane w sposób terminowy i
na wysokim poziomie merytorycznym i fachowym. Podkreślił również,
że Baza w Powidzu ciągle się rozwija, a to dobrze rokuje na przyszłość
jednostki. Ponadto w bardzo bogatym programie obchodów uczestnicy
Zjazdu wysłuchali koncertu Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego.
Pierwszego stycznia 1957 roku w
garnizonie Powidz utworzono 3. pułk

obsługi lotniska, którego trzon tworzyły: batalion samochodowy i wartowniczy, dywizjon ubezpieczenia
lotów, kompania obsługi lotniska i
kompania łączności oraz służby
techniczne i kwatermistrzowskie.
Cztery lata później przemianowano
go na 3. pułk zaopatrzenia wyłączając z jego struktur organizacyjnych
dywizjon ubezpieczenia lotów, kompanię łączności i zespół dowodzenia
lotami, na bazie których utworzono
samodzielny dywizjon dowodzenia
lotami. Od 1stycznia 2001 roku 7.
P u ł k L o t n i c t w a Bo m b o w o Rozpoznawczego został poddany

kolejnej restrukturyzacji w wyniku
czego powstały trzy niezależne
jednostki: 33. Baza Lotnicza, 6. i 7.
eskadra Lotnictwa Taktycznego.
Przez ponad pięćdziesiąt lat 7. Pułk
bazował na różnych lotniskach, a od
1957 roku na lotnisku w Powidzu,
na którym stacjonowały różne typy
samolotów: Tu-2, Pe-2, Po-2, Ił -28,
Su-20 i Su-22. Ponadto po moderni-

zacji lotniska oraz ze względu na
położenie posiada predyspozycje i
możliwości do przyjmowania wszelkich statków powietrznych włącznie
do C-5 Galaxy i AN-124 Rusłan. 33.
Baza dziedziczy tradycja 7. pułku,
jako jednostki logistycznej i co roku
w połowie maja obchodzi swoje
święto.
(N.A.)

Spotkanie na temat bezpieczeństwa na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie
W dniu 10 maja br. z inicjatywy Burmistrza GiM Krzysztofa Szkudlarka
zostało zorganizowane spotkanie, którego tematem było przygotowanie
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie w sezonie letnim 2007 pod
kątem szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W spotkaniu uczestniczył Wójt
Gminy Niechanowo, przedstawiciel
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
Komendy Powiatowej Policji w
Gnieźnie, Komisariatu Policji w Witkowie, Powiatowej Straży Pożarnej

w Gnieźnie, dyrekcji OW w Skorzęcinie oraz przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Przestrzegania Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Witkowie.
W czasie spotkania Burmistrz GiM

Krzysztof Szkudlarek, wspólnie z
Wójtem Gminy Niechanowo Eugeniuszem Zamiar wręczyli na ręce
Komendanta Posterunku Policji w
Witkowie Piotra Cejmana tester
wraz z niezbędnymi odczynnikami
służący do wykrywania narkotyków.
Tester został zakupiony przez Gminę
Niechanowo i Gminę Witkowo ze
środków finansowych przeznaczonych na ten cel w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Za ten
prezent podziękował Komendant
Komisariatu Policji w Witkowie Piotr
Cejman oraz Komendant Powiatowy
Policji w Gnieźnie - Paweł Nejman.
Burmistrz GiM Krzysztof Szkudlarek
przedstawił charakterystykę OW w
Skorzęcinie zwracając między innymi
szczególną uwagę na infrastrukturę
Ośrodka, drogi dojazdowe i ewakuacyjne, ilość wypoczywających i
przebywających osób.
Komendant Powiatowy Policji

Paweł Nejman zapoznał zebranych z
zagrożeniami, jakie występowały do
tej pory na terenie OW. Przedstawił
zabezpieczenie przez Policję bezpieczeństwa wypoczywających na
terenie OW osób. Działania będą
wspierane między innymi przez 4
psy tropiące z przewodnikami, sekcję ruchu drogowego, żandarmerię
wojskową i brygadę antyterrorystyczną.
Przedstawiciel Powiatowej Straży
Pożarnej w Gnieźnie Wojciech Mazur zwrócił między innymi uwagę na
odpowiednie oznakowanie i przejezdność wszystkich dróg na terenie
OW, zaapelował, by w soboty i
niedziele nadal pełnione były przez
miejscowe jednostki OSP tzw.
„dyżury”.
Na koniec Burmistrz Krzysztof
Szkudlarek podsumował spotkanie i
podziękował wszystkim za przybycie.
(B.R.M.)

Aby pamięć nie zaginęła

„Kto czyta - żyje wielokrotnie”

„Tadeusz Kościuszko - aby pamięć nie zaginęła” to tytuł inscenizacji,
którą obejrzeli uczniowie klas IV - VI w Szkole Podstawowej nr 2 w
Witkowie.

W ten sposób oddano cześć tym:
„Co rwali kajdany łańcucha przez
własną mękę i przez własny czyn dla
Polski jutra, dla Ojczyzny ducha…” i
zrealizowano jeden z wielu punktów
wychowania patriotycznego.
Przypomniano wydarzenia mające
miejsce w 1794 r. oraz postaciebohaterów, którzy znaleźli miejsce
na kartach naszej historii, a wśród
nich szewc Kiliński, poeta Jasiński,
chłop Bartosz Głowacki.
Wzruszyły strofy wiersza o śmierci
gen. Sowińskiego, o rzezi warszawskiej Pragi, o klęsce pod Maciejowicami. Niezwykła chwila, gdy jeden z
uczniów recytował:
„Ja, Tadeusz Kościuszko,
Przysięgam w obliczu Boga całemu
Narodowi Polskiemu…” .
Były kosa, szabla, czapka krakowska, jedna z uczennic wystąpiła w
stroju krakowskim. A w tle białoczerwona flaga i portret Naczelnika.
Ozdobą programu były pieśni
śpiewane przez chór szkolny. Wysłu-

chano: „Dalej, bracia, bierzmy kosy”, „Hej, hej rycerze”, „Bartoszu,
Bartoszu”.
Cisza „jak makiem zasiał”, skupione twarze uczniów na widowni,
burza oklasków to nagroda dla młodych artystów.
W-ce Pani Dyrektor Pani Elżbieta
Makowska podziękowała za występ,
chwilę zadumy. Na zakończenie
zadała kilka historycznych pytań, na
które szybko uzyskała właściwe
odpowiedzi.
Uczniowie zostali również zaproszeni do zapoznania się z gazetką
ścienną o życiu i dokonaniach
T.Kościuszki.
Wprawdzie Powstanie Kościuszkowskie zakończyło się klęską, ale
duch w narodzie żył. Polacy nigdy
nie pogodzili się z niewolą. Przechowywali w sercach słowa Naczelnika i
próbowali je realizować.
B. Erdmańska
M. Zborowski

Pod takim hasłem dnia 25 kwietnia 2007 w bibliotece w Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie odbył się gminny konkurs czytelniczy dla
uczniów klas II.

Udział wzięli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej z Gorzykowa: Łukasz
Paluch i Sonia Januchowska; z Mielżyna: Natalia Patrzał i Mateusz
Włodarczyk; z SP-2: Katarzyna Kubacka i Magdalena Grzechowiak i z
SP-3: Anna Woźniakowska i Iga
Wójcicka.
Uczestnicy mieli za zadanie ciekawie przedstawić ulubioną książkę,
piękne przeczytać jej fragment i
przeczytać wylosowany tekst. Komisja w składzie: p. Ewa Popek, Tamara Sienkiewicz, Barbara Nowakowska i Dobrosława Czempińska oceniały wystąpienia uczniów. Zwracały
uwagę na pomysłowość zaprezentowania wybranej książeczki oraz
technikę czytanych tekstów. Najwięcej punktów otrzymały:
Iga Wójcicka - I miejsce,
Kasia Kubacka - II miejsce,
Anna Woźniakowska - III miejsce.
Konkurs miał za zadanie zachęcić
uczniów do podzielenia się radością i
wrażeniami po przeczytanej lektu-

rze, ale także umiejętnością czytania
na głos. Potrzeba czytania i kontaktu z książką jest bardzo duża u
uczniów klas młodszych. Ich aktywność czytelnicza przejawia się
przede wszystkim w sięganiu po
książkę dla przyjemności. Często
zachętą są kolorowe ilustracje. To
właśnie one pobudzają do poszukiwania w tekście informacji. Głównym bohaterem tego spotkania był
Miś Uszatek. Właśnie minęło 50 lat
od ukazania się w czasopiśmie „Miś”
pierwszego opowiadania o misiu,
„co klapnięte uszko ma”. Teksty,
które dzieci losowały do czytania
zaczerpnięte zostały właśnie z książk i C z es ł aw a J a n c z ar s k i eg o
„Przyjaciele Misia Uszatka”. Było to
miłe spotkanie i ciekawe doświadczenie zarówno dla dzieci jak i nauczycieli.(W. Rachut)
„Kto czyta - żyje wielokrotnie!
Kto zaś z książkami obcować nie chce,
Na jeden żywot jest skazany”
Cz. Jachowicz

Witaj Maj,Trzeci Maj…
Był rok 1971. Wielkie dni przeżywała Warszawa. Czwarty rok obradował Sejm Czteroletni. Toczyła się zacięta walka o losy Polski.

Uchwalenie Konstytucji i zaprzysiężenie Jej 3 Maja było doniosłym
aktem
historycznym,
dowodem
patriotyzmu
i
demokratycznych
przekonań narodu.
Te bardzo ważne informacje posiedli uczniowie naszej szkoły nie tylko
na lekcjach historii.
Kilka dni przed kolejną rocznicą
tego ważnego wydarzenia historycznego miała miejsce, w Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie, uroczysta inscenizacja. Wierszem i piosenką oddano hołd twórcom Konstytucji.
Ze szczególną uwagą wysłuchano
słów przysięgi:
„ Ślubuję Ci Panie,
jakem król jest prawy
dopóki sił stanie

nie zdradził ustawy.
I że w polskim kraju
od końca po kraniec
braterstwo i miłość
nigdy nie ustanie.
Bogacz kto czy biedny,
z panów czy kmieci wszyscyśmy wszak jednej
matki Polski dzieci.”
Przypomniano fragmenty Konstytucji, m.in. o tym, że: „Wszelka
władza w społeczności ludzkiej
początek swój bierze z woli narodu”.
Pani Dyrektor Jolanta JakubasZawiślak podziękowała „artystom” z
klas IV - VI za występ, podkreśliła
wagę szkolnych inscenizacji.
B. Erdmańska
M. Zborowski

Uroczyste wręczenie stypendiów
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
Dnia 28 maja 2007 r. w hali Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
odbyło się rozdanie stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo tym
uczniom, którzy w I półroczu uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Te
zaszczytne nagrody przyznane zostały 12 gimnazjalistom.

Wręczenia dokonał w obecności
Rodziców, uczniów Burmistrz Gminy
i Miasta Krzysztof Szkudlarek.
Przemawiając do Rodziców nagro-

dzonych, gratulował wytrwałości w
zdobywaniu wiedzy oraz determinacji w pasji, z jaką zgłębiają tajniki
nauki.
Zauważył również, że niektórzy ze
stypendystów już kolejny raz sięgają
po ten laur.
Gimnazjaliści wyróżnieni nagrodą to
nie tylko wzorowi uczniowie, poświęcający czas na naukę; to młodzi
ludzie, którzy znajdują czas na pozalekcyjne przedsięwzięcia.
Mogą stanowić przykład do naśladowania i to również Burmistrz
podkreślił w swoim wystąpieniu.

Nagrodzonym i ich Rodzicom gratulował także Dyrektor Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie,
Marian Łukowski.

Wśród stypendystów znaleźli się:
1. Piniarska Ewelina 5,21
2. Robaszkiewicz Kinga 5,14
3. Biegalska Adrianna 5,08
4. Sesiuk Aleksandra 5,08
5. Michno Natalia 5,08
6. Świniarska Zuzanna 5,07
7. Ziółkowski Adrian 5,07
8. Musidlak Karolina 5,07
9. Kral Weronika 5,0
10. Marszałek Andżelika 5,0
11. Zamiar Marcin 5,0
12. Czempiński Kamil 5,0
Jolanta Chyba

Gminny Konkurs Plastyczny
Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych corocznie organizowany jest konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Witkowo.
9.Blaszyńska Ilona
10.Chmielewski Bartłomiej
11.Kasprzyk Paulina
12.Kneblewski Nikodem
13.Kozłowski Bartosz
14.Kurzawa Adam
15.Marciniak Tomasz
16.Paluch Michał
17.Pietraszak Żaneta
18.Michałowski Marek

W tym roku Gminna Komisja
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych postanowiła
przyłączyć się do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla
dzieci i młodzieży pod hasłem:
„Kiedy dzwonię po straż pożarną?”, którego celem było wyrobienie możliwie skutecznych sposobów
reakcji w przypadku wystąpienia
pożarów, wypadków i innych zagrożeń.
Zwrócono się do dyrektorów
placówek oświatowych oraz do
opiekunów świetlicy środowiskowej
o zorganizowanie konkursu na w/w
temat i dostarczenie prac do Urzędu
Gminy i Miasta do dnia 16.03.2007r.
Format i technika prac była dowolna.
Do Urzędu Gminy i Miasta wpłynęły
prace następujących uczniów:
I. Szkoła Podstawowa Nr 2 w
Witkowie
1.Skotnicka Justyna
2. Stelmaczyk Patrycja
3. Zych Arkadiusz
4. Zamiar Karolina
5.Gruszczyńska Monika
II. Szkoła Podstawowa Nr 3 w
Witkowie
1. Bojarska Aneta
2. Josiak Alicja
3. Nowicka Agnieszka
4. Migdał Marta
5. Jaworska Natalia
6. Wojtas Eryk
III. Szkoła Podstawowa w Gorzykowie
1. Antczak Kamil
2. Kasprzyk Marcin
3. Kierzek Monika
4. Nowaczyk Dawid
5.Woźniak Maciej
6.Antczak Marcin
7.Bartczak Jakub
8.Nowaczyk Patryk

IV. Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Mielżynie
1.Markiewicz Karina
2.Kowalska Agata
3.Słowińska Julia
4.Wieczorek Dominik
5.Błaszczyk Dawid
6.Gadziński Maciej
7.Patrzek Natalia
8.Płatek Anna
9.Witucka Marta
10.Włodarczyk Mateusz
11.Janiak Marta
12.Wawrzyniak Dominika
13..Janiak Magdalena
V. Gimnazjum w Witkowie
1.Kubasik Kamila
2.Depczyńska Katarzyna
3.Grzybowska Marta
4.Piniarska Ewelina
5.Biegalska Adrianna
6.Wojciechowska Karolina
7.Śledzik Magdalena
8.Tylkowska Agata
9.Grzybowska Anna
VI. Świetlica środowiskowa
1.Drzewiecka Julia
2.Wabińska Michalina
3.Zieliński Kacper
4.Piniowska Weronika
5.Szcześniak Jagoda
6.Borys Karolina
7.Zamiara Monika
8.Bohn Sara
9.Kmieciak Sara
10.Radacz Natalia
11.Czerniejewska Kinga
Przedstawiciele Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonali oceny
prac w/w osób i postanowili nagrodzić wszystkich autorów prac.
Wybrano natomiast 10, które
zakwalifikowały się do konkursu
powiatowego.
Nagrody zostaną wręczone w/w
uczniom na apelach szkolnych w
poszczególnych placówkach oświatowych.
(M.P.)

Dzień bibliotekarza
„Prawdziwy cud”. Lexie Darnell to
bibliotekarka o perfekcyjnym podejściu do zawodu i miłym usposobieniu.
My bibliotekarze w dniu naszego
święta protestujemy przeciwko
panującemu stereotypowemu obrazowi bibliotekarstwa i bibliotekarza.
Apelujemy do wszystkich, że to
jaki będzie obraz naszego zawodu
zależy nie tylko od nas samych ale i
również od naszych czytelników.
Niech każdemu człowiekowi przyświeca piękna myśl:
(…)Jaka dogodność dla wiedzy, jaka
przystępna i tajemna nauka mieści
się w księgach i z jaką pewnością
odkrywamy, bez zawstydzeń, słabości naszej niewiedzy! (…)

8 maja obchodziliśmy w całym kraju Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej
okazji bibliotekarze jak co roku przygotowali Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Bogaty i różnorodny program sprawił, że przerodził się on w
"Tydzień bibliotek”, który obfitował w różnego rodzaju wystawy, konkursy i spotkania.
Od samorządowców i bibliotekarskiej braci otrzymałyśmy życzenia
wytrwałości, uporu, energii, życzono
nam pomysłów na szerzenie w
społeczeństwie wiedzy i informacji o
niej, nawyku czytania i poszanowania dla słowa drukowanego. Zmienia
się podobnie jak oblicze współczesnych bibliotek wizerunek zawodu
bibliotekarza. Bibliotekarstwo XX i
XXI w. posiłkuje się szerokim wachlarzem zawodów i specjalności.
Sukces biblioteki jest sukcesem jej
pracowników. Zawód bibliotekarza
ewaluuje się szybkim tempem.

Czynnikami decydującymi o tych
przemianach są zmiany w organizacji pracy bibliotek, nowe zbiory
biblioteczne, automatyzacja i komputeryzacja. W pracy bibliotecznej
niezbędna jest komunikatywność.
Współczesny bibliotekarz musi być
wszechstronny. Musi być dobrym
organizatorem, psychologiem, pedagogiem, komunikatywnym, kompetentnym, wykształconym, miłym w
obejściu człowiekiem..
Za przykład bibliotekarza książkowego może posłużyć nam bohaterka
książki Nicholasa Sparksa pt.

(B.Sz.)

Półfinał Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Szachach Strefy Wschodniej na rok 2007
W dniach 21 - 22 kwietnia 2007 roku w Koninie odbyły się Półfinały
Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Szachach Strefy Wschodniej. W
mistrzostwach uczestniczyło ok. 100 zawodników reprezentujących
kluby szachowe województwa wielkopolskiego strefy wschodniej. Zawodnicy byli podzieleni na grupy wiekowe, wśród dziewcząt i chłopców
oddzielnie, tj: do lat 7,9,11,13,15 i 18.

Uzyskana lokata dała mu bezpośredni awans do Finałów Mistrzostw
Wielkopolski. Poza tym Kuba Mierzejewski wypełnił normę na piątą
kategorię szachową osiągając ranking 1200. W kategorii dziewcząt do
lat 13 dużą niespodziankę sprawiła
Natalia Krygowska zajmując drugie
miejsce i zdobywając srebrny medal.
Także srebro wywalczyła Paulina
Rewers - grając w kategorii dziew-

W bardzo dziwnych okolicznościach, po niekorzystnej dla niego
decyzji sędziego, przegrał partię,
która przy wygranej dawała przynajmniej brązowy medal. Ale taki
jest sport. Ponadto Joasia Liberkowska zajęła szóste miejsce, a Mikołaj
Antczak ósme, co dało zawodnikom
także awans do Finałów Mistrzostw
Wielkopolski. Trochę poniżej oczekiwań zagrali: Adrian Góraj, Sebastian

Srebrne Medalistki Paulina Rewers i Natalia Krygowska

Z klubu Jurand Witkowo wystartowało w zawodach dziesięcioro
młodych szachistów:
- Mikołaj ANTCZAK - C18;
- Paweł DĘBCZAK - C15;
- Adrian GÓRAJ - C15;
- Damian KROCZKA - C18;
- Natalia KRYGOWSKA - D13;
- Joanna LIBERKOWSKA - D18;
- Jakub MIERZEJEWSKI - C7;
- Beata MIKOŁAJCZAK - D15;
- Sebastian POLEROWICZ - C18;
- Paulina REWERS - D18.
Po dwóch dniach wyczerpujących
zmagań, organizatorzy mistrzostw
przystąpili do wręczania pucharów,
medali i dyplomów najlepszym za-

wodnikom. Reprezentanci Witkowa
odnieśli duży sukces w rozgrywkach, zdobywając trzy medale oraz
siedmioro awansowało do Finału
Mistrzostw Wielkopolski.
Pierwsze miejsce wywalczył w
kategorii siedmiolatków, zdobywając
złoty medal, Kuba Mierzejewski.
Jako jeszcze sześciolatek, był najmłodszym uczestnikiem całych
mistrzostw, a i tak spisał się znakomicie. Grupa przedszkolaków grała
razem w jednej grupie z dziewięciolatkami.
W łącznej klasyfikacji C9, Kuba
zajął szóste miejsce, wyprzedzając
kilku starszych od siebie szachistów.

Jakub Mierzejewski zajął VI miejsce w kategorii juniorów do lat 9

cząt do lat osiemnastu.
Poza tym pozostali zawodnicy
Juranda zajęli kilka wysokich punktowanych miejsc ale niestety poza
podium. Beata Mikołajczak była
najbliżej podium ale jednak zajęła
czwartą lokatę. Dzięki dobrej grze
wykonała normę na piątą kategorię
szachową. Damian Kroczka był
dopiero piąty.

Polerowacz i Paweł Dębczak, zajmując miejsca na początku drugiej
dziesiątki (10., 12., 13.).
Wysokie miejsca indywidualnie
znalazły odzwierciedlenie w klasyfikacji drużynowej, gdzie reprezentanci Juranda Witkowo zdobywając
35 punktów zajęli piąte miejsce.
(MARIO)

Światowid „Pilotażowy Program Leder+”

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

Dnia 8 maja 2007 roku odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie
Światowid - Lokalną Grupę Działania (LGD) Programu Leader szkolenie
pod tytułem „Pilotażowy Program Leder+”. Szkolenie odbyło się w sali
Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.

Spotkanie prowadziła Prezes
Stowarzyszenia Pani Karolina Strugała - Jankowka. Do udziału zaproszono wójtów, burmistrzów, skarbników i przewodniczących rad gmin
naszej LGD oraz zarządu Stowarzyszenia Światowid. Tematem przewodnim spotkania było omówienie

podejścia typu Leader jako nowej
metody wspierania rozwoju obszarów wiejskich, planów realizacji
programu Leader+ w latach 2007 2013 oraz przedstawienie roli i znaczenia Lokalnej Grupy Działania w
rozwoju naszych obszarów wiejskich
poprzez planowanie i realizację
Strategii Stowarzyszenia Światowid.
Pokrótce Pani Prezes Karolina Strugała - Jankowska przedstawiła również działania aktualnie realizowanego przez Stowarzyszenie Światowid
projektu „Kolebka Piastów - Kolebką
Inicjatyw”, Pilotażowego Programu
Leader +.
Ważnym elementem spotkania
było poinformowanie zebranych o
możliwości finansowania projektów
inwestycyjnych. Przyszła rola LGD
Stowarzyszenie Światowid to bycie
swego rodzaju „regionalną instytucją finansującą” na terenie naszych

gmin. Zgodnie z aktualną wersją
PROW 2007-2013 - dokumentem
stanowiącym podstawę do wypłacania dofinansowań na terenach wiejskich - Ministerstwo Rolnictwa powierzy Lokalnym Grupom Działania
prawo do dysponowania środkami
na finansowanie przedsięwzięć na
ich terenie.
Będą to środki na działania:
1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa.
3. Odnowa i rozwój wsi.
4. Lokalne Strategie Rozwoju poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach

wiejskich zawsze, gdy będą one
zgodne z celami wypracowanej
przez Stowarzyszenie Światowid
Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Szczegółowych informacji na
temat zasad przygotowania projektów inwestycyjnych udziela w Stowarzyszeniu Światowid ekspert ds.
doradztwa Pani Kamilla Łącka.
Po części prezentacyjnej uczestnicy szkolenia debatowali na temat
finansowej strony programu Leader
i wariantach finansowania realizacji
programu Leader+ Schemat II.
Po omówieniu najistotniejszych
kwestii, w celu promocji produktu
lokalnego, uczestnicy szkolenia
mogli skosztować wypieków kulinarnych, przygotowanych przez gospodynie domowe z Trzemeszna.
Anna Nawrocka

▪ Konkurs czytelniczy klas II.
Odbył się w Szkole Podstawowej nr
2 w Witkowie. Z panią Ewą Popek
pojechali: Łukasz Paluch, który zajął
IV miejsce i Sonia Januchowska.
▪ VII Powiatowy „Przegląd Piosenki
Zdrowotnej i Ekologicznej” Witkowo
2007. Zorganizowano 26.04.2007 w
Klubie Garnizonowym w Witkowie
pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowa. Wzięli
w nim udział:
Dominika Paluch kl. III
Kinga Chmielewska kl. III
Julita Michalska kl. III
Mikołaj Miechowicz kl. II
Julita Kozłowska kl. V

li:
Tomasz Marciniak kl. VI
Nikodem Kneblewski kl. VI
Michał Paluch kl. VI
Zajęli III miejsce.
▪ „Mały Sport - Wielka Radość” VIII regionalna Olimpiada Przedszkolaków. Odbyła się 18 maja
2007r.
Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji - zaprosił wszystkich przedszkolaków, którzy pojechali z panią
Ewą Bartczak. Remigiusz Swat zajął
II miejsce w rzucie kółkiem ringo.
Organizatorem było Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan.
▪ Dni Unii Europejskiej odbyły się w

Karolina Jasińska kl. V
Monika Kierzek kl. IV
„Nutki” wróciły z wyróżnieniem.
▪ „Wiem, myślę, liczę” - konkurs
matematycznych klas II - odbył się
27 kwietnia w Szkole Podstawowej
nr 8 w Gnieźnie. Wraz z panią Popek
pojechali Łukasz Paluch i Mikołaj
Miechowicz.
„Powiatowy etap Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie
Ruchu Drogowego”.
Odbył się 24 IV w Gnieźnie. Z panem Antonim Ziobrowskim pojecha-

Niechanowie 17 maja 2007r. Nasi
uczniowie pod kierunkiem pani Ewy
Popek i Beaty Prusinowskiej prezentowali Danię. Wszyscy byli świetnie
przygotowani. Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Europejski.
▪ „Dzień Matki”
Uroczystość ta odbyła się 24 maja
2007r. Uczniowie klas 0 - 3 przygotowali piękne wiersze i piosenki dla
mam, a mamy zrewanżowały się
słodką niespodzianką. Nie kryły łez
wzruszenia.
Ewa Bartczak

Tydzień Kultury Języka Polskiego w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
W dn. 14 - 18 maja kolejny raz obchodziliśmy w naszej szkole Dni Kultury Języka Polskiego. Ta doroczna impreza ma na celu wzbudzenie w
młodzieży polonistycznej ciekawości, uwrażliwienie na problemy kultury
języka, podkreślenie wagi znajomości ojczystej mowy.

z kl. IIIe i ona uzyskała tytuł
„Mistrzyni Ortografii 2007”.
Dużym wyzwaniem okazał się
także Konkurs Wiedzy o „Panu Tadeuszu”. Do konkursowych zamagań
stanęły zespoły ze wszystkich klas
II. Zwyciężyła grupa z kl. IIb w
składzie: Monika Monit, Karolina
Musidlak, Maria Sucholas, Bartosz
Zaryczny.
Zwycięzcy wszystkich konkursów
otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Dyrektora naszej
szkoły.
Tegoroczny Tydzień Kultury Języka Polskiego przeszedł do historii.

Uczestnicy konkursu w trakcie pracy
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie
jeszcze bardziej uzmysłowili sobie,
że „granice ich języka są granicami
ich świata.”
Jolanta Chyba

Uczestnicy konkursu Złotousty
Nauczyciele - poloniści w programie obchodów zaplanowali przedsięwzięcia, które spełniały wspomniane
warunki. Każda klasa wraz z wychowawcą miała za zadanie ułożyć
dowcipne dyktando na swój temat.
Powstały teksty pełne humoru i...
ortograficznych pułapek. Laur zwycięstwa przypadł klasie IIf.
Kolejnym punktem polonistycz-

nych potyczek był Konkurs Krasomówczy „Złotousty 2007”. Tu najlepsza okazała się Patrycja Kowalska z kl. Ie, a wyróżnienia otrzymały
Kinga Robaszkiewicz z kl. If i Martyna Chmielewska z kl. Ig
Jak co roku został wybrany „Mistrz
Ortografii”. W ortograficzne i interpunkcyjne pułapki języka polskiego
nie dała się złapać Natalia Wanicka
Zwycięzcy konkursu wiedzy o Panu Tadeuszu

Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej
Za trzy lata Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie obchodzić będzie sześćdziesięciolecie istnienia. W
piątek 11 maja z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej na wspólne świętowanie Jan Dżygała - kierownik ZGK oraz poszczególni kierownicy wydziałów zaprosili m.in. Krzysztofa Szkudlarka Burmistrza Gminy i
Miasta Witkowo, Mariana Gadzińskiego jego zastępcę oraz wszystkich swoich pracowników.

którzy odwiedzają nasze miasto.
Słyszy się, że mamy czysto, ładną
zieleń, a nasze miasto jest zadbane.
Tak dobre sprawne funkcjonowanie
Zakładu możliwe jest dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników.
Zakład Gospodarki Komunalnej w
Witkowie zajmuje się m.in. odbiorem ścieków, oczyszczaniem miasta,
utrzymaniem zieleni, wywozem
nieczystości stałych i płynnych oraz
budową chodników.

Podczas spotkania dyplomy za
wzorową pracę otrzymali:
Mariusz Jastrzębski, Jan Ziarl January Kozłowski, Zbigniew tranc, Tomasz Babisz, Jarosław MielcarekI
Zygmunt Wasiewicz1 Zygmunt Pawlak, Kazimierz Dżygała, Andrzej
Kosz, Jan Gaca i Grzegorz Jeżewski

natomiast nagrody pieniężne otrzymali wszyscy pracownicy.
Wszystko funkcjonuje tak dobrze
dzięki Wam, dzięki Waszemu zaangażowaniu - powiedział J. Dżygała.
Dziękuję Wam za to, że jesteście do
dyspozycji w każdy dzień niezależnie od tego, czy to jest dzień wolny,

czy święto - dodał J. Dżygała. Natomiast Krzysztof Szkudlarek składając
życzenia powiedział: Pełnicie bardzo
ważną rolę w naszym mieście i na
przestrzeni kilkunastu lat skala waszych usług zwiększyła się, ale nadal
robicie to doskonale. Potwierdzeniem na to jest opinia wielu ludzi

Zakład zatrudnia pięćdziesięciu
sześciu pracowników, a kierowaniem poszczególnymi działami zajmują się: Andrzej Banaszyński Wydział Usług Komunalnych i Zieleni Miejskiej, Marian Walczak - Wydział Wodociągów, Danuta Górska Wydział Oczyszczalni Ścieków, Danuta Małecka - jest kierownikiem
Działu Technicznego i Ekipy Remontowo - Budowlanej natomiast Wydziałem Gospodarki Komunalnej
kieruje Maria Wojtkowiak. Najważniejszą jednak osobą w firmie jest
Irena Reszelska - główna księgowa.
(N.A.)

Zapomniany Cichociemny
Witkowo może poszczycić się w swojej historii znaną postacią jaką był
jeden z Cichociemnych, Adam Borys pseud. Pług, żołnierz Armii Krajowej, dowódca „Parasola”, powstaniec warszawski 1944 roku. Niejako w
jego cieniu pozostaje inny witkowianin, Cichociemny - ppor. Tadeusz
Jaworski pseud. Gont.

Na zdjęciu Tadeusz Jaworski (po prawej stronie)
Cichociemnych, owianych w kraju
legendą, zrodziła wojenna potrzeba.
Polskie podziemie ponosiło duże
straty w walce z okupantem. Uzupełnieniem dla Armii Krajowej mieli
być właśnie Cichociemni - doskonale
wyćwiczeni, przeznaczeni do zadań
specjalnych żołnierze Sikorskiego,
przerzucani do okupowanej Polski
drogą lotniczą, pod osłoną nocy.
Wybrano ich ponad dwa tysiące. Z
tych „turystów Sikorskiego” należało
stworzyć najlepszych komandosów,
dywersantów. Szkolenie odbywało
się w tajemnicy, w polskich i brytyjskich ośrodkach szkoleniowych.

Składało się z wielu, ciężkich kursów, na których uczono ich jak
przetrwać w trudnym terenie, strzelać z różnych rodzajów broni, rozbrajać i produkować bomby, wysadzać w powietrze budynki, pociągi,
mosty. Do podstawowych ćwiczeń
należał jednak skok ze spadochronem. Opanowanie tej umiejętności
miało być wykorzystane przy zrzucie
do Polski. Kurs ukończyło jedynie
605 osób, do skoku zakwalifikowano
579, a skoczyło tylko 316, w tym 1
kobieta. Do kraju lecieli więc oficerowie sztabowi, radiotelegrafiści,
fachowcy od wywiadu morskiego i

lotniczego, dowódcy oddziałów,
którzy mieli stanowić uzupełnienie
kadr polskiego podziemia.
Jednym z nich był przedwojenny
mieszkaniec naszego miasta - Tadeusz Jaworski. Urodził się 25.05.1914
r. w Witkowie, gdzie ukończył również szkołę powszechną. Edukację
kontynuował w gimnazjum w Trzemesznie. Na przełomie lat 1935/36
ukończył dywizyjny kurs podchorążych rezerwy piechoty. Studia w
Poznaniu przerwał wybuch wojny. W
1939 r. T. Jaworski walczył w szeregach 17 Dywizji Piechoty. Po Kampanii Wrześniowej został internowany na Węgrzech. Przedostał się do
Francji, gdzie otrzymał przydział do
3 Dywizji Piechoty. Po klęsce Francji
służył w Wielkiej Brytanii, w 10
Brygadzie Kawalerii Pancernej. Z tej
jednostki przeszedł do szkolenia w
dywersji. Zaprzysiężony został
29.11.1942r. i przybrał pseudonim
„Gont”. Skok do kraju wykonał w
nocy z 17 na 18.02.1943 r. w okolicach Mińska Mazowieckiego w ramach operacji „Wall”. Otrzymał
przydział do Kedywu Okręgu AK
Lwów, jako dowódca ośrodka dywersyjnego „Zachód”. Przejął również funkcję dowódcy komórki likwidacyjnej.
Po wylądowaniu, wraz z innymi
członkami operacji, rozpoczął intensywne szkolenie grup dywersyjnych.
Wykonano kilka akcji mających na
celu zdobycie amunicji, broni. T.
Jaworski uczestniczył z 15 na
16.06.1943 r. w udanej akcji odbicia
Jana Bojczuka (ze Stronnictwa Naro-

dowego) z lwowskiego szpitala
więziennego. Zadaniem lwowskiego
Kedywu była likwidacja konfidentów, agentów ukraińskich i polskich
współpracujących z okupantem.
Jesienią 1943 r. Kedyw we Lwowie
rozpoczął akcje sabotażowe na
torach kolejowych. Cichociemni ze
Lwowa brali także udział w operacjach odwetowych przeciwko Ukraińskiej Armii Powstańczej. Niestety
Jaworski nie doczekał końca wojny.
W dniu 14.09.1943 r. został aresztowany przez niemiecką policję Kripo,
przypuszczalnie na podstawie donosu. „Gonta” wywieziono do obozu
Gross-Rosen, a stamtąd do obozu w
Buchenwaldzie, gdzie 19.03.1945 r.
zmarł. Podporucznik Tadeusz Jaworski został odznaczony pośmiertnie Virtuti Militari V klasy.
Do walki z okupantem, z narażeniem życia stanęło ich trzystu szesnastu. „Gont” zapłacił cenę najwyższą. Może w przyszłości warto upamiętnić tę postać, nazywając jej
imieniem jedną z witkowskich ulic.

W artykule wykorzystano:
J. Tucholski, Cichociemni, Warszawa
1985.
J. Tucholski, Spadochronowa opowieść, Warszawa 1991.
K. A. Tochman, Słownik biograficzny
Cichociemnych, Rzeszów 1996.
J. Węgierski, W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989.
Relacje ustne siostry - Kazimiery Jaworskiej 2005 r.
Zdjęcie w zbiorach Sali Historii Witkowa
Mariusz Zborowski

Ogłoszenie
W związku z kończącą się kadencją ławników sądowych informuję, że w terminie do dnia 30 czerwca 2007r. można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Słupcy, na kadencję 2008 - 2011.

Zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych i aktami
wykonawczymi, ławnikiem może być
wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył
30 lat, jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co
najmniej od roku, nie przekroczył 70
lat, jest zdolny ze względu na stan
zdrowia do pełnienia obowiązków
ławnika i posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikiem nie mogą być: osoby
zatrudnione w sądach powszech-

nych i prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których
orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania
sądowego, funkcjonariusze Policji
oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i
aplikanci adwokaccy, radcy prawni i
aplikanci radcowscy, duchowni,
żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, której rada
dokonuje wyboru ławników. Nie
można być ławnikiem jednocześnie
w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą
zgłaszać: stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów
prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkują-

cych stale na obszarze miasta i
gminy. Kandydatów na ławników do
orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje
się na karcie zgłoszenia, którą można otrzymać w Urzędzie Gminy i
Miasta (pokój nr 24) lub pobrać ze
strony internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).
Do karty złożonej przez obywateli
dołącza się listę osób, zawierającą
imię, nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z
dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do
składania wyjaśnień w sprawie
zgłoszenia kandydata na ławnika
przez obywateli jest pierwsza osoba
wymieniona na liście.
Do zgłoszenia kandydat na ławnika załącza: 3 aktualne fotografie,

informację z Krajowego Rejestru
Karnego, oświadczenie, że nie toczy
się przeciwko niemu postępowanie
karne oraz zaświadczenie lekarskie
stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyboru ławników dokona
Rada Miejska najpóźniej w październiku br., po zapoznaniu się opinią
powołanego wcześniej przez Radę
Zespołu ds. opiniowania kandydatów.
Zgłoszenia przyjmowane będą w
Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie
- Biurze Rady Miejskiej pok. 24
(piętro), w poniedziałki w godzinach
od 8:00 do 16:00 a we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od
8:00 do 15:30.
Burmistrz
Gminy i Miasta
/-/ Krzysztof Szkudlarek

To warto wiedzieć…

Przetarg pisemny nieograniczony

Informator

Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Słownik OC cz. 5
siwert
nazwa jednostki równoważnika
dawki w układzie SI oznaczana
przez Sv. Nazwa siwert została
nadana dla upamiętnienia prof.
Sieverta - fizyka szwedzkiego;
skażenie promieniotwórcze
zanieczyszczenie substancjami promieniotwórczymi samej powierzchni
np.: ulicy, dachu, domu, skóry ludzkiej, terenu, sprzętu, pojazdów
mechanicznych itp.;
środki ochrony indywidualnej
(IŚOPS)
indywidualne środki ochrony przed
skażeniami pojedynczego człowieka.
Dzielą się na środki ochrony dróg
oddechowych i środki ochrony skóry;
system bezpieczeństwa obywatelskiego
należy przez to rozumieć zespół
norm i gwarancji prawnych oraz
sposób zorganizowania organów
władzy publicznej i innych podmiotów prawnych, stwarzające formalne
i praktyczne warunki ochrony obywateli przed zjawiskami groźnymi
dla życia i zdrowia lub powodującymi duże straty materialne oraz minimalizowania ich skutków i kształtowania otoczenia sprzyjającego harmonijnemu i zrównoważonemu
rozwojowi społeczeństwa;
sytuacja kryzysowa
należy przez to rozumieć stan narastającej destabilizacji, niepewności i
napięcia społecznego, charakteryzujący się możliwością utraty kontroli
nad przebiegiem wydarzeń albo
eskalacji zagrożenia, a w szczególności sytuację stwarzającą zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia, dzie-

na domki letniskowe w Skorzęcinie

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci sześciu domków letniskowych w zabudowie szeregowej, posadowionych na gruncie Gminy Witkowo w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie

dzictwa kulturowego, środowiska lub
infrastruktury krytycznej, w tym
spowodowaną zdarzeniem o charakterze terrorystycznym;
toksyczne środki przemysłowe
(TŚP)
substancje używane lub wytwarzane
w procesie produkcji, szkodliwe dla
zdrowia ludzi i środowiska naturalnego;
toksyny
toksyczne substancje wytwarzane
przez
o r g an i zm y
żywe
(mikroorganizmy zwierząt, rośliny).
Toksyny nie mają zdolności reprodukcji i należy je traktować jako
bojowe środki trujące;
wybuch jądrowy
eksplozja ładunku jądrowego odznaczającego się olbrzymią energią
określoną w tysiącach, a nawet
milionach ton równoważnika trotylowego;
wybuch termojądrowy
wybuch wywołany gwałtowną reakcją termojądrową. Zazwyczaj w
wybuchu termojądrowym wykorzystuje się łączenie deuteru z trytem
(dwóch izotopów wodoru);
zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (kryzysowe)
reagowanie na nadciągający lub już
trwający kryzys i usuwanie jego
skutków w cyklu zdarzeń i czynności, od przewidywania i planowania
antykryzysowego wraz z reagowaniem na codzienne zdarzenia, aż do
zakończenia odbudowy ze zniszczeń
(zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, odbudowa).

1. domek nr 1 wraz z wyposażeniem
( pierwszy od bocznej alei komunikacyjnej)
cena wywoławcza: 35.000,00 zł
2. domek nr 2 wraz z wyposażeniem
cena wywoławcza: 32.000,00 zł
3. domek nr 3 wraz z wyposażeniem
cena wywoławcza: 32.000,00 zł
4. domek nr 4 wraz z wyposażeniem
cena wywoławcza: 32.000,00 zł
5. domek nr 5 wraz z wyposażeniem
cena wywoławcza: 32.000,00 zł
6. domek nr 6 - pomieszczenia magazynowe z przeznaczeniem na
domek letniskowy
cena wywoławcza: 32.000,00 zł

Opracowano na podstawie kwartalnika
„Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego” wg Romana
Wojciechowskiego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19
czerwca 2007r. o godz. 11.00 w
siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w

Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w
sali nr 1
Warunkiem udziału w przetargu jest
złożenie oferty i wpłata wadium na
wybrany domek z podaniem numeru, na konto Gminy nr 43 8538
0002 0000 0677 2000 0008 do
dnia składania ofert tj: do godz.
10.00 dnia 19 czerwca 2007r.
Szczegółowe informacje na temat
przetargu wraz z regulaminem dostępne na stronach internetowych
i
www.bip.witkowo.pl
www.witkowo.pl oraz w Urzędzie
Gminy i Miasta w Witkowie pok. Nr
15 lub 16 lub pod nr telefonu
061 477-81-94, wew. 13 lub 14 w
godz. 8.00 - 15.30

Komunikat

Telefony Alarmowe

Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

1. Policja - 997, Dyżurny Gniezno tel. 061 4261730
2. Straż Pożarna - 998, Straż Poż. Gniezno tel. 061 4262301
3. Pogotowie Ratunkowe - 999, Pogot. Rat. Gniezno tel. 061 4261213
4. „Numer ratunkowy” - 112 - łączy wyżej wymienione
5. Komisariat Policji Witkowo tel. 061 4778177 (od godz.600 do 2200)
6. Dzielnicowy Rejon I - sierż. szt. Gielewski Mariusz
Miasto Witkowo
7. Dzielnicowy Rejon II - sierż. szt. Sławomir Całuj
Miejscowości: Chłądowo, Ćwierdzin, Folwark, Gaj, Kamionka, Kołaczkowo, Małachowo Złych Miejsc, Ostrowite Prymasowskie, Piaski, Skorzęcin, Sokołowo, Strzyżewo, Wiekowo, Witkówko.
8. Dzielnicowy Rejon III - sierż. szt. Maciej Hofman
Miejscowości: Czajki, Dębina, Gorzykowo, Jaworowo, Malenin, Małachowo Kępe, Małachowo Wierzbiczany, Mąkownica, Mielżyn, Odrowąż,
Ruchocin, Ruchocinek.
9. Pogotowie Wodociągowe i Kanalizacyjne
Zakład Gospodarki Komunalnej Witkowo tel. 061 4778 197
10. Pogotowie Energetyczne Witkowo tel. 061 4778116 (do godz.1500)
11. Pogotowie Energetyczne Słupca tel. 063 2747800
12. Urząd Gminy i Miasta Witkowo tel. 061 4778194

Podaje się do wiadomości mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo, że w
Planie działania w zakresie obrony cywilnej na 2007 rok na terenie Wojewódzkiego Wielkopolskiego , ujęte zostały comiesięczne głośne próby syren
alarmowych , które odbywać się będą w każdy czwarty czwartek miesiąca, o
godzinie 1200.
Celem tych działań jest praktyczne sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach oraz sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń
alarmowych.
Uruchomienie syren włączonych do radiowego systemu włączania syren
(jak nasze syreny witkowskie), odbywać się będzie centralnie z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Wydział Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu przekaże informacje o uruchomieniu syren w Radiu Merkury oraz w programie lokalnym TVP-3 Poznań.
Ustala się do stosowania jeden sygnał ćwiczebny:
dźwięk ciągły syren trwający 3 minuty
(sygnał ten oznacza: „odwołanie alarmu”)

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
zakresu infrastruktury i obrotu nieruchomościami, o realizacji zadań
publicznych zleconych organizacjom
pozarządowym, o zaplanowanych
pracach remontowych w obiektach
oświatowych oraz o realizacji
uchwały dot. prac społecznie użytecznych. Ponadto Komisja wysłuchała informacji p. Jana Dżygały Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej o sytuacji finansowej
Zakładu. Wspólnie z p. Krzysztofem

kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego.
Komisja zapoznała się z informacją
przedstawioną przez p. Piotra Cejmana - Komendanta Komisariatu
Policji dot. zabezpieczenia porządku
publicznego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie w sezonie
letnim oraz informacją p. Alicji Wentland - Dyrektora Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Witkowie dot.

Komisja Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej - 24.05.2007
W dniu 14 maja odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Kontrolowano działalność Uczniowskich Klubów Sportowych, funkcjonowanie hali sportowej przy Gimnazjum w Witkowie i Stadionu Miejskiego oraz stan boisk sportowych
na terenach wiejskich.
W dniu 21 maja odbyło się
kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Głównym tematem posiedzenia
było dokonanie kontroli dokumentacji, związanej z planowaną podwyżką cen za składowanie nieczystości
stałych na składowisku w Chłądowie. Zapoznano się również z zestawieniem kosztów funkcjonowania
hali sportowej przy Gimnazjum w
Witkowie, za 2006r.
W dniu 24 maja odbyło się
posiedzenie Komisji Szkolnictwa,

Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.
Komisja zapoznała się z przedstawionymi przez p. Marzenę Polak inspektora ds. oświaty, wydatkami
w oświacie za I kwartał br. Zapoznano się również z informacją o
funkcjonowaniu Bibliotek w gminie.
Wspólnie z p. Alicją Wentland Dyrektorem OKSiR-u omówiono
stan obiektów sportowych na terenie gminy i miasta, po czym Komisja
udała się w teren dla dokonania
oględzin szkół w Gorzykowie i Mielżynie oraz oględzin boiska sportowego w Jaworowie.
W dniu 25 maja odbyło się
posiedzenie Komisji Finansów i
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
Komisja zapoznała się z następującymi informacjami: o przygotowanych i odbytych w br. przetargach z

Komunikat

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego - 25.05.2007
Szkudlarkiem - Burmistrzem Gminy i
Miasta dyskutowano m.in. na temat
utrzymania boisk wiejskich, zakupu
sprzętu dla ZGK, segregacji nieczystości, zabezpieczenia porządku
publicznego na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
W dniu 30 maja odbyło się

przygotowania Ośrodka Wypoczynkowego do sezonu letniego.
Pan Tadeusz Bartkowiak przedstawił informację o realizacji uchwały Nr XXV/253/01 z 27.01.2001 r. w
sprawie utworzenia Związku Gmin
Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
(B.R.M.)

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

W związku z otrzymywanymi od społeczeństwa sygnałami opisującymi przypadki spożywania napojów alkoholowych - w sklepach lub w ich pobliżu informuję:
1. zgodnie z art.18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (Dz.U.
z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm.) w punktach handlowych obowiązuje zakaz spożywania alkoholi na miejscu.
2. prowadzący działalność handlowa, związaną ze sprzedażą napojów alkoholowych (dotyczy również sprzedaży
piwa) posiadają ustawowy zakaz sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych między innymi osobom, których
zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt i pod zastaw oraz w celu
tzw. „spożycia na miejscu”.
3. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu może być prowadzona tylko na podstawie odpowiedniego zezwolenia, wydanego przez organ
zezwalający (wójt, burmistrz, prezydent miasta).
Nie przestrzeganie tego zakazu może w konsekwencji spowodować cofnięcie zezwolenia na
sprzedaż detaliczną alkoholu.
(M.G.)

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/248/06
Rady Miejskiej w Witkowie z dnia
28 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta
Witkowo, należy stosować zasady
określone w tym „Regulaminie”.
Przypominam, że zgodnie z § 21 i
§ 22 pkt 1 tego Regulaminu, istnieje obowiązek szczególnej staranności utrzymania zwierząt domowych
- psów. Właściciele psów zobowiązani są wyprowadzać psy na smyczy a szczególnie groźne na smyczy i w kagańcu.
Osoby wyprowadzające psy zobowiązane są do sprzątania odchodów z terenów przeznaczonych do wspólnego użytkowania, a w szczególności: klatek schodowych, piwnic, dziedzińców, terenów przyblokowych,
ulic, placów, skwerów i parków.
Osoby lekceważące powyższe przepisy narażają się na ewentualne postępowanie mandatowe lub postępowanie w sprawie o wykroczenie przed Sądem
Rejonowym w Słupcy.
Jednocześnie wyrażam przekonanie, że troska naszych mieszkańców o czystość, ład i
porządek na terenie miasta i gminy, spowoduje dbałość o estetykę, bez potrzeby stosowania mandatów czy innych uciążliwości.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Dyżury Radnych
czerwiec 2007r.

▪ 4 czerwca
▪ 11 czerwca
▪ 18 czerwca
▪ 25 czerwca

Roman Popek
Paweł Lisiak
Marek Sucholas
Krzysztof Bykowski

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

Terminarz posiedzeń

czerwiec 2007r.

1. Komisja Rewizyjna

11 czerwca (poniedziałek) godz. 930

2. Komisja Finansów...

22 czerwca (piątek)

godz. 900

3. Komisja Szkolnictwa… 25 czerwca (poniedziałek) godz. 930
4. Komisja Rolnictwa…

26 czerwca (wtorek)

godz. 900

5. Sesja Rady Miejskiej

29 czerwca (piątek)

godz. 1200

„Podziel Się Życiem”
Akcja poboru krwi organizowana przez Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta odbędzie się 16 czerwca
2007r. w godz. 830 1230 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 18 do 65 lat.

Dawco!!!
-

poznasz swoją grupę krwi
zostaniesz przebadany przez lekarza
uzupełnisz kalorie w postaci czekolad, ciasteczek, soczku
otrzymasz legitymację HDK
możesz również odebrać wyniki badań laboratoryjnych
w siedzibie RCKiK

LGD Stowarzyszenie Światowid
serdecznie zaprasza na bezpłatne 2 dniowe szkolenie

„Rozwój agroturystyki na terenach wiejskich”
w ramach działania II.1.2. projektu “Kolebka Piastów - Kolebką Inicjatyw”
Pilotażowego Programu LEADER+, Schematu II

I Dzień
19 czerwiec 2007r. g. 9.00 - 14.00 - szkolenie teoretyczne
Urząd Gminy Kiszkowo, Sala Sesyjna, ul. Szkolna 2

Telefon zaufania
Od dnia 03.04.2007r. uruchomiony został dyżur interwencyjno - wspierający dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.

II Dzień
26 czerwiec 2007 - szkolenie plenerowe w gospodarstwach
agroturystycznych w Sławnie i Dąbrówce Kościelnej
Szkolenie przeprowadzi Pani Wiktoria Maciejewska ekspert z Wielkopolskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego, Dział Wspierania Rozwoju Obszarów
Wiejskich w Poznaniu

Zakres tematyczny szkolenia:

Porady udzielane są osobiście lub telefonicznie
w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca od
godz. 1800 do godz. 1900 w Punkcie Konsultacyjnym - Witkowo, ul. Sportowa 15
telefon zaufania 061 4778134

- Przepisy prawne w agroturystyce
- Możliwości finansowania agroturystyki
- Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej
Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony zaświadczeniem.
W trakcie szkolenia zapewniamy poczęstunek.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 czerwca 2007r. Formularz zgłoszeniowy
do pobrania na stronie www.swiatowid.lubowo.pl. Szczegółowe informacje
można uzyskać pod nr. tel: (061) 427-59-50, e-mail światowid@lubowid.pl

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. Gnieźnieńska1
Zespół Redakcyjny: Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska, Anna Kwapich, Krzysztof Dziel.
Skład Graficzny: Krzysztof Dziel Druk: Drukarnia Majorczyk.
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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