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„Dzień dziękczynienia” w Gorzykowie
Każdego roku z okazji zakończenia żniw polska wieś dziękuje Bogu za plony,
prosząc jednocześnie o błogosławieństwo dla swojej pracy. Nieodzownym
elementem dziękczynienia za plony jest przygotowany z wielką starannością
wieniec dożynkowy

Wieńce dożynkowe, które mieliśmy okazję podziwiać w Gorzykowie
podczas tegorocznych dożynek,
to prawdziwe dzieła sztuki ludowej
wsi: Karsewo, Odrowąża, Mierzewa,

prowadziły zaprzężone do bryczki
konie Zenona Nowickiego z Gorzykowa. W bryczce, którą powoził sam
gospodarz jechali starostowie tegorocznych dożynek: Krystyna Kierzek
i Piotr Jastrzębski, Krzysztof Szkudlarek, Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo , ks. Grzegorz Groszkowski,
proboszcz gorzykowskiej parafii.
Gości dożynkowych przywitał Marian
Marciniak, sołtys Gorzykowa.

Dożynki, to przynoszenie chleba,
wieńców żniwnych, a te symbole
zawierają waszą codzienną troskę
i trud. Zawierają pytania, jaki wpływ
te zbiory będą miały na Wasze
gospodarstwa, ale również wiarę,
nadzieję, że jutro będzie lepiej. Za
tę wiarę, za nadzieję pragnę Wam
podziękować. Gorzykowo i okoliczne
wsie należące do parafii, to wybitnie
dobre rolnictwo. Tutaj zawsze rolnik

Głównym punktem dożynek było
symboliczne podzielenie chleba
przez Krzysztofa Szkudlarka i ks.
Grzegorza Groszkowskiego z uczestnikami spotkania. Krzysztof Szkudlarek w swoim przemówieniu podziękował rolnikom za trud, zaznaczył,
że to właśnie dzięki ich ciężkiej
pracy mamy codziennie chleb na
stole. - Dożynki, to dzień szczególny, to dzień rolników, to dzień
dziękczynienia za zbiory darów
ziemi, które dostarczają nam chleba.

wiedział co chce osiągnąć, potrafił
dobrze zaplanować i wykonać pracę,
a potem cieszyć się wspólnie zebranymi zbiorami - powiedział m.in.
Krzysztof Szkudlarek.
Imprezy
uświetniły
występy
dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Gorzykowie, które przygotowała
Ewa Barczak, nauczycielka z gorzykowskiej szkoły oraz zabawa taneczna. Biesiada przy dożynkowym stole
odbyła się w zajeździe PP. Rzepka
z Gorzykowa.

Czajek i oczywiście Gorzykowa.
Święto plonów w Gorzykowie obchodzone jest od lat osiemdziesiątych, a ich tradycją jest korowód
dożynkowy, który w tym roku po-

(E.S.)

Wakacyjne zmiany w Szkole podstawowej nr 3 w Witkowie
Czas odpoczynku już za nami, jednak nie wszyscy mogli z niego w pełni
skorzystać. Pracowicie spędziła wakacje Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 3 w Witkowie, Pani Anna Pawluk, która już w czerwcu rozpoczęła
prace remontowe w placówce.
Wszystko zaczęło się od sali
gimnastycznej i zaplecza sportowego. Sala przeszła gruntowny remont. Odnowione zostały ściany,
wymieniono niektóre grzejniki, drzwi
wejściowe, wycyklinowano i polakierowano parkiet Tutaj, w związku
z dużą powierzchnią prace trwały
najdłużej.
Następnie panowie zajęli się
klatkami schodowymi, które wyglądają teraz bardzo słonecznie, wprawiają w dobry nastrój mimo złej
aury za oknem.
Zupełnie inaczej prezentuje się
też parter „trójki”. Zlikwidowane
zostały dwa pomieszczenia, dzięki
którym korytarz stał się bardziej
przestronny (i z pewnością taki

pamięta
wielu
absolwentów),
a idealnie dobrane kolory zachęcają
do wejścia dalej. Wymienione zostały też oprawy oświetleniowe i inne
elementy wynikające z prowadzonych prac. Również woźny szkoły
zyskał estetyczne pomieszczenie.
Teraz z każdej strony może obserwować wszystko, co się dzieje
w tym miejscu budynku.
Dzięki zaangażowaniu przyjaciół
szkoły, którzy byli sponsorami
przedsięwzięcia odświeżona została
sala nr 11.
Wszystkiego i na bieżąco starała
się dopilnować sama Dyrektor Szkoły. Koordynowała prace, wybierała,
dobierała kolory, a efekt wszyscy
już znamy. Woźny szkoły też nie

szczędził sił i czasu, by Ją wspomagać.
Oczywiście,
wykonanie
tych
wszystkich prac było możliwe dzięki
zaplanowanym środkom finansowym, zrozumieniu i wsparciu Burmistrza naszej Gminy i Miasta, Pana

Krzysztofa Szkudlarka i Radnych,
szczególnie Pana Piotra Jóźwika.
Te zmiany zrobiły też duże wrażenie na uczniach i rodzicach przybyłych na inaugurację nowego roku
szkolnego.
(J.A.)

Imprezy Sportowo - Rekreacyjne - Dożynki Gminne 2007
X Mistrzostwa Sołectw Gminy
i Miasta w piłce nożnej 6-io
osobowej
Z inicjatywy władz samorządowych
Gminy i Miasta w dniu 25 sierpnia
2007 r. na stadionie miejskim
w Witkowie odbyły się już X Mistrzostwa Sołectw GiM w ramach obchodów Gminnych Dożynek Witkowo
2007. Głównym celem mistrzostw

Malenin, Wiekowo, Chłądowo, Małachowo Złych Miejsc i Witkowskie
S to w arz ys z en ie A bs t yn en tó w
„TĘCZA” oraz po raz pierwszy sołectw Ćwierdzin. Uroczystego otwarcia mistrzostw dokonał Burmistrz
Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek, który życzył zawodnikom odniesienia końcowego sukcesu i gry fairplay. Drużyny rywalizowały w 3-ch

Konkurencje sportowe dla dzieci i młodzieży cieszyły sie dużym zainteresowaniem

Uroczystego otwarcia mistrzostw dokonał Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek

było krzewienie kultury fizycznej
poprzez popularyzację gry w piłkę
nożną oraz propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
W mistrzostwach wzięło udział 10
zespołów - sołectw: Kamionka,
Jaworowo, Ruchocinek, Mielżyn,

rywali w stosunku 2:0 a w drugim
sołectwo Jaworowo pokonało Małachowo Złych Miejsc w stosunku 1:0.
W meczu o 3 - 4 miejsce Małachowo
Złych Miejsc pokonało Kamionkę
w stosunku 10:1 a w wielkim finale
sołectwo Chłądowo pokonało sołectwo Jaworowo po bardzo wyrównanej walce w stosunku 4:1.
W czasie trwania części artystycznej
Gminnych Dożynek wszystkie drużyny otrzymały z rąk Burmistrza GiM
pamiątkowe puchary i dyplomy,
zwycięzcy dodatkowo sprzęt sportowy - komplet koszulek, spodenek
i getrów piłkarskich, a pozostałe
zespoły dodatkowo po piłce nożnej.
W ramach Gminnych Dożynek
na płycie boiska odbyły się konku-

tyłem do mini-bramki i strzelali
na bramkę z 50 m.
W najciekawszej konkurencji - podnoszeniu ciężarka 17,5 kg najlepszymi okazali się: Tomasz Kędzierski 54 razy, Radosław Soliński - 20 razy
i Dariusz Wysocki - 14 razy . Nagrodami dla najlepszych zawodników
był sprzęt sportowy.
Zawody strzeleckie z broni
pneumatycznej
Liga Obrony Kraju w Witkowie zorganizowała po raz kolejny zawody
strzeleckie z broni pneumatycznej,
w których wzięło udział 76 osób.
Rywalizowano w dwóch grupach:
Mężczyźni
I miejsce - Mariusz Petelski - 40 pkt.
II miejsce - Eugeniusz Dąbek - 37 pkt.

grupach (2 grupy po 3 zespoły a 1
grupa 4 zespoły), grając systemem
„każdy z każdym”. W wyniku rozegranych spotkań do półfinałów
zakwalifikowały się sołectwa: Chłądowo - Kamionka i lepsze okazało
się sołectwo Chłądowo pokonując

W zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej wzięło udział 76 osób

Wręczenie nagród zwycięzcom mistrzostw odbyło się w trakcie obchodów Dożynek Gminnych

rencje sportowo-rekreacyjne
dla dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Dzieci rywalizowały w slalomie piłkarskim, żonglerce piłką nożną, biegach w workach,
rzutami lotkami do tarczy oraz strzelali do mini-bramki. Nagrodami
dla najlepszych były słodycze
i sprzęt sportowy. Młodzież i osoby
dorosłe próbowali swoich sił
w: rzutach beretem, podnoszeniu
ciężarka 17,5 kg, dożynkowym
slalomie sprawnościowym, strzelali

III miejsce - Leszek Mikołajewski - 36 pkt.
IV miejsce - Jakub Wojciechowski - 34 pkt.
V miejsce - Ildefons Łagocki - 31 pkt.

Kobiety
I miejsce - Lucyna Mikołajewska - 40 pkt.
II miejsce - Marzena Hofman - 31 pkt.
III miejsce - Agnieszka Michalska - 23 pkt.

Nagrodami w zawodach były pamiątkowe puchary, medale i dyplomy oraz dodatkowo słoiki miodu.
Dodatkowymi nagrodami pocieszenia w zawodach były: Kodeks Rowerzysty oraz Kodeks znaków i sygnałów drogowych.
(S.A.)

Stowarzyszenie Światowid w Finlandii
W połowie sierpnia z wizytą studyjną w Finlandii przebywała kilkuosobowa grupa osób reprezentujących m.in. Zarząd Stowarzyszenia Światowid i jego członków, w tym wójtowie i burmistrzowie wszystkich gmin
(członków) należących do Stowarzyszenia Światowid.

Gospodarzem wizyty była Lokalna
Grupa Działania Programu Leader
Viisari majaca siedzibę w centralnej
części kraju.
- Wyjazd studyjny do Finlandii,
to bardzo przydatny wyjazd dla
naszej LGD. Uczestniczyła w nim
grupa osób, która wkłada ogrom

pracy aby w przyszłości beneficjenci
mogli korzystać ze środków programu LEADER + . Wyjazd do Finlandii
pozwolił poznać projekty realizowane dzięki funkcjonowaniu LGD Viisari.
Gospodarze przygotowali różnorodną tematykę spotkań. Mieliśmy
okazję zapoznać się z różnymi projektami realizowanymi przy dużym
wsparciu finansowym z budżetu Unii
Europejskiej.
Ich doświadczenia stały się
dla nas kolejnym dobrym przykładem, poznaliśmy ich dotychczasowe
osiągnięcia jak również plany
na przyszłość. Podczas tej wizyty
mieliśmy możliwość zobaczenia
atrakcyjnych terenów środkowo-

zapoznać się z kilkoma projektami
finansowanymi przez Lokalną Grupę
Działania. Podziwiano m.in. Centrum
Rozwoju Bioenergii wspierające
nowoczesne technologie szczególnie
te które związane są z ciepłownictwem , w Instytucie Zasobów Naturalnych zapoznano Polaków z projektem przetwarzania wód ściekowych w różnych warunkach zabudowy i terenu. W Wanhat Wehkeet
pokazano klub strzelecki będący
jednocześnie firmą agroturystyczną,
która co roku organizuje ogólnoświatowe zawody strzeleckie. Przedstawiono spółdzielnię Linnan Liisa

posiadają piękne sale gościnne
i biesiadne dla 300 osób. Obok nich
rozwijają się inne projekty uatrakcyjniające region: muzeum automobilizmu i amfiteatr na wolnym powietrzu. Największym jednak sukcesem okazał się projekt rozwoju
firmy księgowej Dextili Oy. Dzięki
zrealizowaniu projektu z dofinansowaniem z Programu Leader + firma
ta rozszerzyła zakres usług i zwiększyła zatrudnienie o osiemnaście
osób. Dziś dzięki wykorzystaniu
nowych kadr i Internetu obsługuje
firmy nawet z odległych Helsinek.
Z gośćmi z Polski spotkali się

zajmującą się bezposrednio sprzedażą lokalnych wyrobów. Jej powstanie i rozwój jest efektem projektu
szkoleniowego dla producentów
ufundowanego przez LGD Viisari.
Goście z polski zwiedzili także Dom
Opieki Społecznej prowadzony dla
trzydziestu osób. Dumni Finowie

także: burmistrz Vitasaari, lokalny
urzędnik do spraw turystyki i przedstawiciele dwóch agencji Rozwoju
ekonomicznego. Podróż zorganizowano w ramach projektu ,,Kolebka
Piastów-Kolebką inicjatyw” programu Leader +, finansowany przez
Sektorowy
Program
Operacyj-

opowiedzieli o swoich projektach
związanych z łowiectwem i wędkarstwem, które są dla wielu firm dobrym źródłem dochodu. Ponadto
Finowie
pokazali
gospodarstwa
agroturystyczne, niektóre z nich

ny ,,Restrukturyzacja i Modernizacja
Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów wiejskich i działania
pilotażowego programu Leader+.

zachodniej Finlandii poznać efektywność ich wykorzystania. Bogactwo lasów i jezior naturalnie nakreśliło kierunek gospodarki - powiedział Krzysztof Szkudlarek, burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo. - Myślę,
że ta wizyta była kolejnym krokiem
do podpisania umowy o współpracy

partnerskiej. Jestem przekonany,
że wszystkie działania prowadzące
do tworzenia możliwości, do absorpcji środków unijnych należy intensyfikować - dodał Krzysztof Szkudlarek.
W trakcie pobytu przedstawiciele
naszego regionu mieli okazję poznać praktyczną stronę Programu
Leader i efekty jego działania oraz
zapoznać się z zasadami jego funkcjonowania. Ten program dobrze
sprawdził się w Finlandii, że jej
władze zadbały, aby rozwój stu
procent obszarów wiejskich tego
kraju był dofinansowywany metodą
Leader. To trzeci obok Hiszpanii
i Irlandii tak dobry przykład. Na
miejscu goście z Polski mieli okazję

(E.S.)

Rozpoczęcie roku szkolnego w Mielżynie
Inauguracja roku szkolnego 2007/2008 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mielżynie miała szczególny charakter dla uczniów i pracowników
szkoły.

Po raz pierwszy od 37 lat, uroczystego otwarcia roku szkolnego dokonała nie pani Janina Fałdzińska, lecz
powołana na stanowisko dyrektora
z dniem 1 września pani Urszula
Potaś.
Uroczystość rozpoczęła się
o godzinie 9.00 mszą świętą,
po której uczczono minutą ciszy
pamięć ofiar II wojny światowej
podczas zbiórki przy głazie upamiętniającym poległych mieszkańców
Mielżyna. W oficjalnej części inauguracji roku szkolnego, która rozpoczęła się w budynku szkoły o godzinie
10.00 uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo M.

pracy. Spotkanie stało się okazją
do wręczenia aktów mianowania
na stopień nauczyciela dyplomowanego nauczycielkom pp. M. Klimaszewskiej i E. Kowalskiej.
W swoim wystąpieniu Zastępca
Burmistrza M. Gadziński życzył
kadrze nauczycielskiej owocnej
pracy dydaktyczno - wychowawczej
pod nowym kierownictwem. Przewodniczący Rady Rodziców F. Kowalik złożył nowo mianowanemu
dyrektorowi deklaracje współpracy
oraz wspólnej realizacji wszystkich
zadań stojących przed szkołą. Wyraził nadzieję na kontynuację dbałości
o szkołę i jej wygląd. Do składanych

Gadziński, proboszcz mielżyńskiej
parafii ks. S. Łątka, przedstawiciele
Rady Rodziców, rodzice, uczniowie
oraz grono pedagogiczne.
Referat okolicznościowy upamiętniający wydarzenia II wojny światowej odczytała uczennica kl. III gimnazjum Patrycja Gurzęda.
Dyrektor szkoły p. U. Potaś złożyła zebranym uczniom i nauczycielom
życzenia wielu sukcesów w nauce
i pracy, uzyskiwania jak najwyższych
edukacyjnych osiągnięć, wyróżnień
i nagród, efektywnej i twórczej

życzeń przyłączyło się grono pedagogiczne.
Zastępca Burmistrza M. Gadziński
d o k o n ał p o d su mo w an i a
„Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej - Zachowaj Trzeźwy Umysł
2007”. Wręczył uczniom naszej
szkoły nagrody rzeczowe. Uczniowie
klas V SP i III G zostali nagrodzeni
kronikami. Uczennice K. Nowak (kl.
V SP) i N. Patrzek (kl. III SP) otrzymały puzzle, a S. Kowalski (kl. IIIG)
został nagrodzony grą.
Grażyna Grzybowska

Kolonii letnie w Skorzęcinie (Turnus II)
Od 6.08. do 10.08.2007r. w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie
został zorganizowany letni wypoczynek dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Organizatorem kolonii był Urząd Gminy i Miasta w Witkowie.
W drugim turnusie wypoczywało
44 dzieci z miejscowości: Ruchocinek, Witkowo, Mielżyn, Jaworowo,
Gaj, Sokołowo, Skorzęcin.
Wypoczywające dzieci otrzymywały
trzy posiłki dziennie: śniadanie,
obiad i kolację.
Na koloniach dzieci: poznawały
historię Wielkopolski uczestnicząc
w wycieczce do Biskupina i Wenecji,
bawiły się i wypoczywały w sposób
bezpieczny i ciekawy, dbały o bezpieczeństwo swoje i kolegów, dbały
o porządek na terenie bazy, realizo-

po jeziorze Niedzięgiel.
Realizacja ramowego planu zajęć
służyła: wypoczynkowi dzieci
w sposób czynny i ciekawy, zabawie
oraz rozwojowi intelektualnemu
dzieci, realizowaniu własnych pomysłów w sytuacjach otwartych i niepewnych, wzbogacaniu wiedzy
w ośrodku, w którym żyją, stwarzała warunki do wypoczynku w miłej
i przyjaznej atmosferze, zapewnieniu ciągłej terapii, rekreacji na świeżym powietrzu w celu poprawy
zdrowia.

wały program ekologiczny i profilaktyczny, prowadziły współzawodnictwo w rozgrywkach sportowych.
Organizowane były następujące
imprezy: wycieczka do Biskupina,
chrzest kolonisty, ognisko pod hasłem „Maraton uśmiechu”, zabawy
przy muzyce pod hasłem „Poznajmy
się, Bal u Zeusa”. Festiwal piosenki
kolonijnej, plebiscyt na milusińską
i milusińskiego kolonii, rozgrywki
sportowe spartakiada kolonijna „Żyj

Efekty końcowe:
1. Integracja dzieci poprzez pracę
w zespole i zabawie.
2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i samodzielności.
3. Pobudzanie potrzeby współdziałania oraz swobody wyrażania myśli
i uczuć.
4. Kształcenie kultury osobistej.
Koloniści dziękują za okazanie
serca w zorganizowaniu wypoczynku letniego 2007/2008 Burmistrzowi

zdrowo i sportowo”, konkurs na
rzeźby z piasku - osada w Biskupinie, podsumowanie kolonii pt.
„Przeżyjmy to jeszcze raz ”, zabawy
terenowe - podchody o tematyce
turystycznej i ekologicznej , spotkanie z policjantem, rejs statkiem

Gminy i Miasta Witkowo p. K. Szkudlarkowi, Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo p. M. Gadziński, p. M. Polak, p. Dyrektor OKSiR.
A. Wentland, Radnemu R.M. p. R.
Popkowi.
Arleta Bekas

Inauguracja roku szkolnego w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
W poniedziałek, 3 września br., we wszystkich szkołach w Polsce rozpoczął się rok szkolny. Witkowskie placówki rozpoczęły go od uczestnictwa we Mszy św. w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja.

etek „Przyjaciel Szkoły”. Po raz
pierwszy przyznano je:
- Krzysztofowi Szkudlarkowi Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo,
- Annie Uherek - ustępującej Przewodniczącej Rady Rodziców,
- Mariuszowi Gielewskiemu policjantowi z Komisariatu w Witkowie.

Wręczając statuetki, dyrektor
podkreślił zasługi wyróżnionych na
rzecz gimnazjum.
Kolejnym ważnym punktem inauguracji było złożenie ślubowania
przez uczniów klas pierwszych.
Po ślubowaniu, uczennica kl. II f -

W Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny 2007/2008
odbyła się w hali sportowej. Gości:
Krzysztofa Szkudlarka - Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo, Ks. Stanisława Goca - proboszcza parafii p.w.
św. Mikołaja w Witkowie, Mariusza
Gielewskiego - policjanta z Komisariatu Policji w Witkowie, prezydium
ubiegłorocznej Rady Rodziców: A.
Uherek, R. Chmielewską, D. Madej,
M. Kubasik, rodziców, grono peda-

gogiczn e, pr a cowników or az
uczniów powitał dyrektor szkoły mgr Marian Łukowski. W przemówieniu inauguracyjnym dyrektor,
cytując słowa z Ks. Koheleta: „
Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy
pod niebem...”, stwierdził, że minął
czas wakacji, a przed wszystkimi
czas wytężonej pracy. Nawiązał
także do 68 rocznicy wybuchu II
wojny światowej i zaciągniętej warty
przez harcerzy naszego gimnazjum.
Podkreślił męstwo i ofiarność polskiego żołnierza. Potwierdzeniem
tego były słowa poety Jana Brze-

chwy: „Bo serca nasze odważne,

nie można ich uciemiężyć,
śmierć - nieważne, życie - nieważne, ważne - zwyciężyć!”
W dalszej części przemówienia
dyrektor podkreślił także, że z chwilą przekroczenia progu tej szkoły
wszyscy są uczniami Gimnazjum im.
A. Borysa w Witkowie, wszyscy
mają takie same prawa i obowiązki.
Nie ma tu podziału na: ” tych z SP
2, SP 3, czy Gorzykowa”. Od 01
września 2007 r. o jednolitości

będzie mówił także strój uczniowski,
który został wprowadzony na podstawie art. 64 a Ustawy o Systemie
Oświaty. Zwracając się do uczniów
klas pierwszych powiedział, że rozpoczynają nowy etap w swoim
życiu, który porównuje do nie zapisanej księgi, która dopiero czeka na
swój zapis, a uczniowie klas II i III
będą zapisywać kolejne jej rozdziały. Kończąc swoje przemówienie,
złożył wszystkim życzenia, przede
wszystkim osiągania wielu sukcesów
na miarę swoich możliwości.
Niecodziennym i podniosłym
wydarzeniem było wręczenie statu-

Kinga Robaszkiewicz odczytała
referat poświęcony wydarzeniom
września 1939 r.
Uczniowie oddali hołd poległym w
II wojnie światowej, składając kwiaty i zapalając znicze na grobie swojego patrona - Adama Borysa.
Swoje życzenia skierowali do nauczycieli i uczniów goście uroczystości: p. Krzysztof Szkudlarek, ks.
Stanisław Goc i p. R. Chmielewska.
Uroczystość inauguracji roku szkolnego przygotowały panie: U. Knast,
I. Trelka, H. Krych.
(M.Ł.)

Mistrzostwa Polski Jachtów Żaglowych
W dniach 1 - 2 września 2007 roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie odbyły się Mistrzostwa Polski Jachtów Żaglowych Sterowanych Radiem Klasy F5-10.

Głównymi organizatorami imprezy
byli: ZW LOK Poznań oraz Urząd
Gminy i Miasta w Witkowie, a wykonawcami: Klub Modelarski GKM
„SOKÓŁ”, OKSiR i Sekcja Żaglowa
ZG LOK. Współorganizatorami byli:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
Prezydent Miasta Gniezno, 3 Brygada Lotnictwa Transportowego i 33
Baza Lotnicza w Powidzu.
Przewodniczącym JURY był Maciej
Barszcz a sędzią głównym mistrzostw był J. Springer z Wągrowca. Kierownikiem startu (aplikant) M. Karkoszka z Witkowa, kierownik
zawodów - T. Goławski z Poznania,
sekretarzem zawodów był D. Kistowski z Leszna, sędziowie obserwatorzy to: J. Hejne i K. Bjorklund
z Witkowa a obsługę techniczną
sprawowali: J i G.Hyk, S i P Mikołajczakowie i R. Popek.
Uroczystego otwarcia mistrzostw
dokonał Burmistrz Gminy i Miasta
w Witkowie - Krzysztof Szkudlarek.

Wyniki mistrzostw:
Klasyfikacja SENIOR F5-10
Mistrz Polski - Julian Damaszk - RJK
„BLIZA-BALEXMETAL” Wejherowo
V-ce Mistrz Polski - Grzesław Suwalski
- RJK „BLIZA-BALEXMETAL”
II V-ce Mistrz Polski - Jerzy Sokołowski
- „OGNIWO” Wągrowiec
II V-ce Mistrz Polski - Andrzej Szłapka
- „WODNIK” Poznań

Klasyfikacja JUNIOR F5-10

Nagrodami w mistrzostwach były
pamiątkowe dyplomy, medale, puchary oraz nagrody rzeczowe
w postaci
sprzętu
sportowego
i modelarskiego.
Sponsorzy zawodów to: Starostwo
Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miasta
Gniezno, Urząd Gminy i Miasta
w Witkowie, OK,SiR w Witkowie, 33
Baza Lotnicza w Powidzu, 3 Brygada

Lotnictwa Transportowego w Powidzu, MARKET „EKO” Witkowo, Wiesław Kazuś „WITBUD” Witkowo,
Agencja Ubezpieczeniowa Zenon
Burhardt, „DOMENA” Szeszyccy
i KnOZŻ Konin.
W mistrzostwach startowała reprezentacja kraju udająca się za 2
tygodnie na mistrzostwa Świata do
SENECA (Słowacja) w ilości 16
reprezentantów oraz zawodnicy z 7
zespołów krajowych. W stawce
zawodników widzieliśmy wielu mistrzów i vice mistrzów świata.
Regaty przebiegały przy pięknej
żeglarskiej pogodzie (silny wiatr
i słoneczna pogoda z przelotnymi
opadami), co powodowało, że licznie zebrani kibice żeglarstwa i wczasowicze mogli docenić świetną
formę naszej kadry narodowej.
Zawody zakończyły się bez protestów, przebiegały w sportowej,
koleżeńskiej atmosferze, co było
również sukcesem sędziów i obsługi
technicznej, którą sprawowali członkowie UKS GKM „SOKÓŁ” Witkowo.
Całości dopełniły wspaniałe warunki hotelowe zabezpieczone przez
OKSiR Witkowo oraz smaczne wyżywienie świadczone przez „BISTRO -

Mistrz Polski - Damian Damaszk - RJK
„BLIZA-BELEXMETAL” Wejherowo
V-ce Mistrz Polski - Łukasz Sokołowski
- „OGNIWO” Wągrowiec
II V-ce Mistrz Polski - Adam Oksiński RJK „BLIZA-BALEXMETAL”

Klasyfikacja zespołowa
I - RJK „BLIZA-BALEXMETAL ” Wejherowo
II - KM LOK „OGNIWO” Wągrowiec
III - WZMOT LOK „WO DNIK” Poznań
IV - UKS „CZARNI” Pieszcz
V - S M „PRZYLESIE” Leszno
VI - S MO „FENIKS” Brzeg
VII - U KS GKM „SOKÓŁ” Witkowo

Plażowa Piłka Siatkowa
W dniu 19 sierpnia 2007 roku na plaży Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie odbył się turniej piłki siatkowej plażowej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta - Krzysztofa Szkudlarka.

Organizatorami byli: Urząd Gminy
i Miasta oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji a głównym celem
turnieju było upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i osób
dorosłych oraz popularyzacja piłki
siatkowej plażowej. Jednodniowy
turniej był kontynuacją corocznej
edycji turniejów przeprowadzanych
przez OPEL SZPOT Swarzędz.
W turnieju wzięło udział 10 par
zawodników, które podzielono na
dwie grupy.
W grupach zawodnicy grali systemem „każdy z każdym”, do dwóch
wygranych setów. W półfinałach
spotkali się : Marcin Orsztynowicz
i Karol Zazula z Witkowa, którzy
pokonali Jarosława Skrzypczaka
i Adama Gajdę w stosunku 2 : 0
oraz Marek i Tomasz Gazińscy,

którzy pokonali w stosunku 2 : 0
parę Mateusz Marciniak i Mateusz
Szczepaniak. W spotkaniu o trzecie
miejsce para Skrzypczak-Gajda
przegrała
z
parą
MarciniakSzczepański w stosunku 1 : 2.
W finale bracia Gazińscy nie dali
szans parze Zazula - Orsztynowicz
wygrywając w stosunku 2 : 0. Organizatorzy dla najlepszych 3-ch par
przygotowali pamiątkowe dyplomy,
puchary i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.
Sędzią głównym turnieju był Krzysztof Jędrzejak.
Mimo, że tego lata odbył się tylko
jeden turniej siatkarski, to cieszył
się on dużym zainteresowaniem
zebranej publiczności i wypoczywających turystów.
(K.Ch.), (S.A.)

Wizyta młodzieży z gminy Am Dobrock
W dniach 5-10 września 2007, na zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Krzysztofa Szkudlarka gościli w naszej gminie uczniowie z zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Am Dobrock.

Goście zostali oficjalnie powitani w
Urzędzie Gminy i Miasta przez Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka, Zastępcę Burmistrza - Mariana Gadzińskiego oraz Dyrektora Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie Mariana Łukowskiego. Podczas
spotkania Burmistrz przedstawił
młodzieży prezentację multimedialną charakteryzująca naszą Gminę.
Następnie uczniowie zwiedzili Salę

Historii i przeszli przez witkowską
starówkę do Gimnazjum im. A.
Borysa. W trakcie wizyty w gimnazjum młodzież obejrzała krótkie
przedstawienie w języku niemieckim
w wykonaniu gimnazjalistów z klasy
II, a także wzięła udział w zawodach sportowych.
Podczas pięciodniowego pobytu
uczniowie mieli możliwość poznać
historię, tradycje, kulturę oraz oby-

czaje panujące w naszym kraju.
Zwiedzili miedzy innymi Muzeum
Początków Państwa Polskiego, Katedrę Gnieźnieńską, rezerwat archeologiczny w Biskupinie oraz muzeum
kolejki wąskotorowej w Wenecji.
W programie wizyty znalazł się
również czas przeznaczony na poznawanie zwyczajów panujących w
polskich rodzinach. Podczas tego
dnia nasi Gimnazjaliści gościli

w swoich domach koleżanki i kolegów z gminy niemieckiej.
Młodzież z gminy Am Dobrock
ostatni dzień wizyty spędziła na
łonie przyrody i natury odwiedzając
szkółkę leśną oraz poznając regionalną kuchnię i zwyczaje w gospodarstwie agroturystycznym.
Po południu młodzież niemiecką
wraz z opiekunami pożegnał Burmistrz Gminy i Miasta Krzysztof
Szkudlarek oraz młodzież z witkowskiego Gimnazjum .
Podczas spotkania goście podziękowali za wspaniałe przyjęcie, gościnność oraz atmosferę panującą
w trakcie całego pobytu.

Więcej szczegółowych informacji
o wizycie młodzieży niemieckiej na
naszym terenie w następnym wydaniu „Wiadomości Samorządowych”.
(E.M.)

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą
Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniu 29.08.2007r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,
POŁOŻONYCH W GORZYKOWIE I GAJU, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU.

Ogólnopolska kampania edukacyjna „Ciąża bez alkoholu”
Gmina Witkowo aktywnie włączyła się w ogólnopolską kampanię
„Ciąża bez alkoholu”.

Celem kampanii jest zmniejszenie
liczby kobiet pijących alkohol
w czasie ciąży i zachęcenie ich
do zachowania całkowitej abstynencji.
Organizatorem kampanii jest
Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, a honorowy patronat objęli: Minister Zdrowia
prof. Zbigniew Religa, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Światowa Organizacja Zdrowia - Biuro
w Polsce.
Nawet najmniejsza ilość alkoholu
jest niebezpieczna dla rozwijającego
się organizmu dziecka. Tymczasem
z badań wynika, że co trzecia kobieta w wieku 18-40 lat piła alkohol
w czasie ciąży. Jeśli kobieta pije
alkohol w tym okresie, naraża swoje
dziecko na ryzyko nieodwracalnych
uszkodzeń, które będą rzutować na
całe jego życie.
Mogą to być mikrouszkodzenia
układu nerwowego i narządów oraz
pełnoobjawowy FAS-Płodowy Zespół
Alkoholowy (ang. Fetal Alcohol
Syndrome). Nawet troje dzieci na
1000 urodzeń może być dotkniętych
zespołem FAS. Dziesięciokrotnie
więcej może cierpieć na skutek
innych zaburzeń spowodowanych
przez działanie alkoholu w okresie
płodowym.
Dane wskazują, że FAS może
występować częściej niż zespół
Downa! Brak prawidłowej diagnozy
uniemożliwia
jednak
udzielenie
profesjonalnej pomocy takim dzieciom.
Udział nasz to akcja informacyjna
która polega na rozdawaniu materiałów edukacyjnych (ulotki, plakaty,

broszury). Materiały te trafią m. in.
do: placówek podstawowej opieki
zdrowotnej, poradni ginekologiczno
- położniczych, Miejsko - Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Witkowie, punktu konsultacyjnego i szkół.
Z informacją o konieczności zachowania abstynencji podczas ciąży
chcemy dotrzeć do jak największej
liczby mieszkańców gminy. Będziemy zachęcać lekarzy do tego, by
informowali kobiety o negatywnym
wpływie alkoholu na rozwijający się
płód i o konieczności zachowania
abstynencji w ciąży. Kampanii towarzyszyć będą emitowane w ogólnopolskich mediach spoty telewizyjne
i radiowe oraz akcja billboardowa.
Nasza gmina bez wahania przystąpiła do tej niezwykle potrzebnej
kampanii.
Realizujemy w ten sposób działania
edukacyjne i informacyjne wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Abstynencja podczas ciąży jest
ważna dla zdrowia Twojego dziecka!
Z taką informacją pragniemy dotrzeć do naszych mieszkańców. Nie
istnieje bezpieczna dla kobiet
w ciąży dawka alkoholu, która na
pewno nie zaszkodzi rozwojowi
nienarodzonego dziecka. Nawet
najmniejsza ilość alkoholu wypita
w ciąży - w tym kieliszek czerwonego wina czy jedno piwo - stanowi
zagrożenie.
Dlatego
specjaliści
zalecają, aby kobiety spodziewające
się dziecka zrezygnowały w ogóle
z picia alkoholu. Wybierz dziewięć
miesięcy bez alkoholu!
(M.P.)

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”
INFORMACJA

Zakończyła się szósta edycja ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu.
Gmina Witkowo po raz kolejny uczestniczyła w tej

informuje, że do dnia 15 września 2007r.,

kampanii.

a

W 2007 roku w ramach kampanii odbyło się 5 konkursów indywidualnych: „Lubię siebie”, „Lubię ruch”
- dla uczniów szkół podstawowych, „Poznaję siebie
i innych”, „Lubię sport”, „Napisz do Marka Kamińskiego” - dla gimnazjalistów oraz 2 konkursy zespołowe: „Wiem i umiem” oraz „Sprawdzam i wybieram”.
Wśród laureatów w/w konkursów znaleźli się przedstawiciele naszej gminy:
▪ Natalia Patrzek z ZSP w Mielżynie,
▪ Sebastian Kowalski z ZSP w Mielżynie,
▪ Klaudia Nowak z ZSP w Mielżynie,
▪ Klasa II gimnazjum z ZSP w Mielżynie,
▪ Klasa IV szkoły podstawowej z ZSP w Mielżynie.
Wymienieni laureaci otrzymali nagrody wraz z dyplomami. Nagrody zostały wręczone na apelach szkolnych.

do dnia 15 października 2007r w UGiM

(M.P.)

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie
w

przypadku

słuchaczy

kolegiów

w Witkowie pok. nr 20 można składać
wnioski o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Miesięczna wysokość dochodu na
osobę w rodzinie ucznia uprawniająca o ubieganie się o pomoc materialną o charakterze socjalnym, nie może przekroczyć 351,00 zł netto.
Burmistrz GiM Witkowo
Krzysztof Szkudlarek

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
terenie miasta i gminy. Komisja
sprawdziła m.in. stan drzew, o usunięcie których wnioskowali mieszkańcy Gminy oraz stan ulic na terenie miasta i gminy.
W dniu 29 sierpnia odbyło się
posiedzenie Komisji Szkolnictwa,
Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.
Celem posiedzenia było dokonanie
oględzin terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie oraz spotka-

gospodarności i estetyki terenu,
kontroli
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie w zakresie przygotowania do nowego
roku szkolnego oraz kontrolę realizacji zaplanowanych inwestycji.
W dniu 31 sierpnia odbyło się
posiedzenie
Komisji
Finansów
i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego. Komisja zapoznała się z informacją nt. dowozu dzieci do szkół w

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
W dniu 28 sierpnia odbyło się
posiedzenie
Komisji
Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego. Głównym

celem posiedzenia było dokonanie
przez Komisję oględzin w terenie
w zakresie utrzymania porządku
i w zakresie ochrony środowiska na

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
nie z Burmistrzem, Dyrektorem
OKSiR, Prezesem i Wiceprezesem
Stowarzyszenia Użytkowników OW
nt. funkcjonowania Ośrodka w sezonie letnim.
W dniu 30 sierpnia odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Komisja dokonała kontroli obiektów
po JW. w Ruchocinku w zakresie
Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej dokonała oględzin terenu
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

nowym roku szkolnym oraz wysłuchała informacji p. Ewy Skrzypskiej
– Dyrektora Przedszkola Miejskiego
o sytuacji finansowej tej placówki.
Sprawdzono również w Gimnazjum,
w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole
Podstawowej Nr 3 w Witkowie realizację prac remontowych.
(B.R.M.)

KOMUNIKAT
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody
Wielkopolskiego informuje o akcji zwalczania
wścieklizny.

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie
informuje, że w dniach od 3 września do 18 września
2007 r. planowane jest przeprowadzenie jesiennej akcji
wykładania z samolotów immunoprzynęt do zwalczania
wścieklizny u lisów wolno żyjących na terenie
woj. wielkopolskiego.
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego.
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 0618549900
tel. 0618549910

„Ostatni lot Try’n get it porucznika Knoxa”
Od 17.06.07 r. w Sali Historii Witkowa czynna jest wystawa nosząca
tytuł „Ostatni lot Try’n get it porucznika Knoxa”. Jest ona podsumowaniem blisko dziesięcioletniej pracy członków Witkowskiego Klubu Kolekcjonerów nad historią amerykańskiego samolotu bombowego B-17 G,
Latająca Forteca o nazwie własnej Try’n get it, który w marcu 1945
roku wylądował awaryjnie w okolicach Witkowa.

Pierwsze wiadomości o samolocie
członkowie Klubu otrzymali przypadkowo od znajomych osób w połowie
90-tych lat. Powtarzające się informacje należało jednak sprawdzić.
Wiązało się to z odnalezieniem
świadków oraz miejsca lądowania,
w szczególności zaś odszukania
pozostałych po tej maszynie części,
które mogły znajdować się w pobliskich wioskach, gospodarstwach.
Przeprowadzono wiele wywiadów
z mieszkańcami Czajek, Witkowa,
Królewca, Mierzewa, którzy to wydarzenie pamiętali.
W większości relacji występowały
powtarzające się fakty. Samolot
lądował późną zimą, w Czajkach
koło Witkowa. Był dużą, czterosilni-

kową maszyną w kolorze srebrnym.
Do samolotu docierali mieszkańcy
okolicznych wiosek i witali się, jak
się okazało, z kilkoma amerykańskimi lotnikami. Jeden ze świadków
zdołał zapamiętać namalowaną
kobietę w stroju kąpielowym pod
kabiną pilotów. Część przybyłych
zwróciła uwagę na jedyny sprawny
silnik spośród czterech jakie samolot
posiadał.
Na miejsce lądowania przyjechali
wkrótce z lotniska polowego
w Mierzewie Rosjanie.
Po przywitaniu załoga zabrana
została przez Sowietów i ulokowana
na blisko tydzień w mierzewskim
pałacu. Przy samolocie Rosjanie
pozostawili wartownika, zdemonto-

wali sprawny silnik i przypuszczalnie
zabrali zamki z karabinów. Po kilku
dniach wartę „zdjęto”, z czego
skwapliwie skorzystali mieszkańcy
wiosek. Ruszyli więc do samolotu
ciekawscy, ale także i ci,którzy upatrywali w nim źródło pozyskania
solidnego, wojskowego materiału.
Cięto według uznania blachę, rozmontowywano silniki, demontowano
fotele, a nawet karabiny.
Z taką garścią informacji,
po ponad pięćdziesięciu latach
członkowie Klubu rozpoczęli poszukiwania. W pierwszej kolejności należało ustalić gdzie konkretnie samolot

nego. Przeszukane zostało także
miejsce lądowania gdzie odnaleziono drobne, ale często ciekawe
przedmioty. Oprócz kawałków blach
trafiały się łuski karabinowe, szkło
pancerne, tabliczka znamionowa
lewego skrzydła, a nawet moneta
pięciocentowa. Na tydzień przed
otwarciem wystawa wzbogacona
została o turbosprężarkę z witkowskiej Fortecy.
Dalsze żmudne poszukiwania
miały na celu poznanie okoliczności
lądowania tej „egzotycznej” maszyny koło Witkowa, a także ustalenie
dalszych losów załogi.

wylądował, co przy pomocy świadków okazało się najprostszym zadaniem. Spory rezultat dały penetracje
gospodarstw, warsztatów. W ich
wyniku pozyskano m.in. łopatę
śmigła (w dwóch częściach), fragm enty poszycia kadłuba
(wykorzystywane np. do obudowy
wiatraka), części układu hydraulicz-

Ciąg Dalszy artykułu w następnym Numerze
Witkowskich Wiadomości Samorządowych.
Wystawę można zwiedzać w piątki oraz
niedziele w godzinach od 11:00 do 13:00
w Sali Historii Witkowa
Witkowski Klub Kolekcjonerów działa
w składzie:
Michał Cecha, Wiesław Głowinkowski,
Edward Szczerba, Ryszard i Mariusz Zborowscy.
(M.Z.)

Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
To warto wiedzieć…

do niszczenia roślinności.

mogą zapadać na różne choroby zakaźne. Powstają one w wyniku dostania się do organizmu określonych
zarazków chorobotwórczych.
Zarazkami tymi nazywamy drobnoustroje (mikroorganizmy), które po
wniknięciu do organizmu ludzkiego (lub
zwierzęcego) rozmnażają się jego
kosztem, wywołując określone objawy
chorobowe. Niektóre drobnoustroje
chorobotwórcze w wyniku swojej
przemiany materii, wydzielają szkodliwe dla organizmu ludzkiego jady
(toksyny). Do mikroorganizmów chorobotwórczych, które mogą być użyte na
polu walki, zaliczamy różnego rodzaju
bakterie, wirusy, riketsje i grzybki,
które są zdolne do wywołania masowych zachorowań ludzi (epidemii),
u zwierząt (epizoocji) oraz u roślin
(epifitozy).

Natomiast z zakażeniami spotykamy
się podczas zastosowania broni biologicznej czyli „Bojowych Środków Biologicznych”. Ludzie, zwierzęta i rośliny

Bakterie są to mikroorganizmy, które
wytwarzają własne substancje enzymatyczne potrzebne im do rozmnażania się. Powodują takie choroby, jak

W Nr 8/2007 Witkowskich Wiadomości Samorządowych na stronie 7
w Informatorze OC i Zarządzania Kryzysowego, w Tabeli „Rodzaje alarmów,
treści komunikatów ostrzegawczych,
sygnały alarmowe” pod Lp. Nr 5, w
rubryce 2 jest: „Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami”, a powinno być:
„UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI”.
Skażenia powodowane są przez
czynniki rażenia broni jądrowej - skażenie promieniotwórcze, lub skażenie
chemiczne czyli bojowe środki trujące
lub toksyczne środki przemysłowe.
Są to substancje, które ze względy
na swe toksyczne działanie mogą być
użyte do rażenia ludzi i zwierząt oraz

wąglik, dżuma, bruceloza, czerwonka
bakteryjna, dur brzuszny itp.
Wirusy są pasożytami. Powodują
m.in. wirusowe zapalenie opon mózgowych, chorobę Heinego-Mediny, grypę.
Riketsje odznaczają się cechami
zarówno wirusowymi (pasożytnictwo),
jak i bakteryjnymi (produkowanie
własnych enzymów). Wywołane przez
nie choroby charakteryzują się wysoką
temperaturą i wysypką (dur plamisty,
gorączka Gór Skalistych).
Pasożytujące grzybki chorobotwórcze przenikają (w postaci zarodników)
do organizmów wraz z wdychanym
powietrzem przez błony śluzowe
lub przez uszkodzoną skórę. Objawy
choroby grzybiczej przypominają gruźlicę, zapalenie płuc lub grypę.
Zarazki chorób zakaźnych mogą być
rozprzestrzeniane za pomocą bomb,
pocisków, rakiet lub aerozoli rozsiewanych przez samoloty. Powstałe w ten
sposób obłoki bakteryjne są przenoszone z wiatrem często na duże odległo-

ści. Zarazki mogą być zaszczepiane
żywym nosicielom, takim jak owady
i gryzonie. Dywersanci natomiast mogą
zatruwać źródła wody, pastwiska
i punkty żywienia zbiorowego.
Wrotami zakażenia organizmu mogą
być: nos, usta, oczy i skóra. Zakażenie
może nastąpić w wyniku: wdychania
zakażonego powietrza, spożywania
zakażonych produktów lub wody,
ukąszenia przez zarażone owady
lub kleszcze, dostania się drobnoustrojów lub toksyn na skórę i błony śluzowe, wniknięcia zarazków przez rany
zadane zakażonymi pociskami, bezpośredniego kontaktowania się z chorymi.
Oznakami użycia broni biologicznej
są następujące zjawiska: nagłe pojawienie się - w nienaturalnej liczbie owadów lub gryzoni (czasem nieznanych w okolicy), nagłe i bez wyraźnej
przy czy ny zachorowania zwierząt
domowych i leśnych, padła zwierzyna i
ptactwo.
(R.N.)

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 Witkowo do zaprezentowania (bezpłatnie) swojej firmy
na łamach strony internetowej
urzędu.

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

„K&S” Knowledge and Skills

Bezpłatna reklama
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
(bezpłatne wydawnictwo o nakładzie 1000 egzemplarzy
docierające bezpośrednio do mieszkańców Gminy).
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
62-230 Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1
telefon: (0 61) 477-81-94 (wew. 31)
e-mail: promocja@.witkowo.pl

Zachęcamy wszystkich
do bezpłatnej promocji
swojej firmy

Terminarz posiedzeń

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie

wrzesień

wrzesień 2007r.

1. Komisja Rolnictwa…

17 września (poniedziałek) godz. 900

2. Komisja Szkolnictwa... 18 września (wtorek) godz. 930
3. Komisja Finansów…

19 września (środa) godz. 900

4. Sesja Rady Miejskiej

21 września (piątek) godz. 1200

5. Komisja Finansów…

25 września (wtorek) godz. 900

6. Komisja Rewizyjna

28 września (piątek) godz. 930

INFORMACJA
W związku z wejściem w życie w dniu 17 września
2007r. ustawy z dnia 11 maja 2007r. o tworzeniu
i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. z dnia 17 lipca 2007r.) Burmistrz Gminy

▪3

września
▪ 10 września
▪ 17 września
▪ 24 września

Roman Popek
Piotr Jóźwik
Zenon Mietlicki
Tomasz Deskowski

Przewodniczący Rady Miejskiej 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.

Telefon zaufania
Od dnia 03.04.2007r. uruchomiony został dy-

istniejących obiektów handlowych o powierzchni sprze-

żur interwencyjno - wspierający dla osób
z problemem alkoholowym i członków ich ro-

daży przekraczającej 400 m2, obowiązani są złożyć do

dzin.

i Miasta Witkowo informuje, że właściciele (zarządcy)

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo wniosek o udzielenie
zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu
handlowego.
Wymogi wniosku określa art. 4 tejże ustawy. Wnioski
należy składać w terminie do dnia 17 października

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

2007r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1,
62-230 Witkowo, pok. nr 26.

numer telefonu zaufania

061 4778134

Podstawa prawna: art. 17 w/w ustawy.

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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