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Starostowie dożynek wybrani
Starostami tegorocznych gminnych dożynek w Witkowie, które zaplanowano na 24 sierpnia, będą: Renata Jalowska z Mielżyna oraz Mieczysław Janicki z Witkowa. We wtorek, 29 lipca Krzysztof Szkudlarek, burmistrz gminy i miasta Witkowo odwiedził starostów dożynek wręczając
im osobiście zaproszenia.

Renata Jalowska od jedenastu lat

i Modernizacji Rolnictwa linii PROW -

wspólnie z mężem Sławomirem prowa-

dodaje pan Sławomir. Państwo Jalow-

dzi gospodarstwo rolne odziedziczone

scy uprawiają między innymi kukury-

po rodzicach. Państwo Jalowscy mają

dzę, buraki cukrowe, pszenicę ozimą

także syna Joachima, który chociaż jest
w wieku przedszkolnym bardzo dużo

i sorgo, a także niewielką powierzchnię
gruntów zajmują użytki zielone i pa-

wie o prowadzonym gospodarstwie.

stwiska.

Obecnie gospodarstwo państwa Jalow-

jest w maszyny takie jak: kombajn do

skich to ponad dwadzieścia osiem

buraków i ziemniaków, prasę zbierają-

hektarów gruntów we wsi Mielżyn (są
to gleby klasy II, III, IV, V i VI). -

cą słomę, dwa ciągniki rolnicze, rozsiewacz do nawozów, pług, agregat,

Gospodarstwo

darstwo odziedziczył po rodzicach.

opasów, cielęta i pięćdziesiąt sztuk

Obecnie uprawia grunty o powierzchni

trzody chlewnej. Gospodarstwo wypo-

44 hektarów, z czego 32 procent to

sażone jest we wszystkie niezbędne

grunty własne, pozostała ziemia jest
przez niego dzierżawiona. Od dziesię-

maszyny potrzebne zarówno do produkcji roślinnej jak i zwierzęcej.

ciu lat jest prezesem Kółka Rolniczego

Z

w Witkowie. W wolnym czasie uczestniczy w szkoleniach i kursach dla rolni-

zakupiłem 70 tonowy silos do zboża,
traktor rolniczy Ursus 1224, pług obro-

ków. - Gospodarstwo prowadzę razem

towy z wałem ugniatającym oraz gru-

własnych

środków finansowych

wyposażone

W gospodarstwie postawiliśmy między

sadzarkę do ziemniaków, dwie przy-

innymi na hodowlę krów mlecznych,
średnio w ciągu roku odstawiamy

czepy, wóz paszowy oraz wspólnie
z sąsiadami kombajn do zboża BIZON.

ponad 200 tys. litrów mleka. Obecnie

- W najbliższym czasie zamierzam

w nowo wybudowanej oborze, dwa

starać się o pieniądze z Unii Europej-

lata temu, mamy 29 sztuk krów, doce-

skiej, Sektorowego Programu Opera-

lowo planujemy, aby w oborze było ich
40 sztuk. Mamy też 11 sztuk jałowizny

cyjnego, na zakup nowego ciągnika
i maszyn rolniczych - podkreśla pani

- zaznacza pan Sławomir. - Na budowę

Renata.

z żoną Haliną od 16 lat i dwoma córka-

ber do upraw pożniwnych - powiedział

mi, Małgorzatą i Pauliną, które także

pan Mieczysław. - W planach mam

obory, jałówek cielnych oraz zakup

Pani Renata posiada kurs wycho-

wozu paszowego skorzystaliśmy ze

wawcy wycieczek, kurs obsługi kom-

chętnie pomagają w gospodarstwie.

jeszcze zmodernizowanie

środków finansowych Unii Europejskiej

putera oraz kurs gotowania i piecze-

Jednak wolę żeby wolny czas poświę-

inwentarskiego oraz chcę kupić prasę

z Sektorowego Programu Operacyjnego. Zainwestowaliśmy także w płytę

nia. Ponadto starościna jest członkiem
Rady Sołeckiej.

cały na naukę, a to na pewno kiedyś

rolującą. Pieniądze na ten cel chcę

obornikową i szambo, częściowo dofi-

Mieczysław Janicki, jako najstar-

zaprocentuje. Uprawiamy pszenicę
ozimą, rzepak, pszenżyto, jęczmień

pozyskać ze środków Unii Europejskiej
- dodaje pan Mieczysław.

nansowane z Agencji Restrukturyzacji

szy syn z czwórki rodzeństwa gospo-

jary i buraki cukrowe. Hodujemy 25

(na)

budynku

Brygada w Powidzu ma nowego dowódcę
Dowództwo w 3. Brygadzie Lotnictwa Transportowego objął płk dypl.
pil. Tadeusz Mikutel.

„Święto Plonów” w Mielżynie
Obchody zgodnie z tradycją zapoczątkowała msza św. dziękczynna,
Obowiązki przejął w obecności m.in.

spraw szkolenia w 7 pułku lotnictwa

Dowódcy Sił Powietrznych gen. broni

bombowo - rozpoznawczego, dowódcą

pil. Andrzeja Błasika, zastępcy szefa

7 eskadry lotnictwa transportowego

Inspektoratu Wsparcia - szefa logistyki

i szefem Wydziału Operacyjnego -

gen. bryg. Romana Klechy, Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej w Dębli-

zastępcy szefa Oddziału Wojsk Lotniczych 3. KOP. Przez ostatnie lata

nie gen. bryg pil. Bogdana Rajchela,

pracował jako starszy specjalista w

przedstawicieli władz lokalnych i samo-

Polskim Narodowym Przedstawiciel-

rządowych m.in. słupeckiego starosty

stwie Wojsk przy Kwaterze Głównej

Mariusza Rogi, zastępcy burmistrza
gminy i miasta Witkowo Mariana Ga-

Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO
w Europie, w MOPS. Ukończył Akade-

dzińskiego oraz wójta gminy Powidz

mię Obrony Narodowej oraz Studium

Ryszarda Grześkowiaka. W uroczysto-

Polityki Obronnej w Akademii Wojen-

ści wzięła udział także kadra wraz

nej Wojsk Lotniczych

z pracownikami 3. Brygady Lotnictwa

w Stanach Zjednoczonych.

Transportowego.

w

którą sprawował Ksiądz Proboszcz Krzysztof Domagalski.

Maxwell

Warto podkreślić, że praca w po-

W trakcie mszy św. dokonano poświę-

przed remizę strażacką na festyn,

cenia wieńcy dożynkowych przygoto-

w czasie którego można było upiec

wanych przez Sołectwa Mielżyn i Ru-

kiełbaski,

chocin

skorzystać z loterii fantowej.

oraz

chleba wypieczonego

z tegorocznych zbiorów. Po mszy
św. uczestnicy uroczystości udali się

Nowy dowódca 3. BLTr. przygodę

widzkiej Bazie nie jest dla niego czymś

z wojskiem rozpoczął w 45 pułku

nowym. Był już dowódcą 33 Bazy

lotnictwa szturmowego w Babimoście.

Lotniczej w Powidzu - Powierzone mi

Służbę pełnił w 6 pułku lotnictwa

obowiązki będę starał się wypełniać

myśliwsko

Pile

sumiennie, rzetelnie i odpowiedzialnie

(przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia od starszego pilota do dowódcy

dla dobra wojska i ku chwale Rzeczypospolitej - powiedział płk dypl. pil.

eskadry). W swojej wojskowej karierze

Tadeusz Mikutel.

-

bombowego

w

piastował wiele kierowniczych funkcji.
Był m.in. zastępcą dowódcy pułku do

(na)

skosztować placka

oraz

(A.K.)

Wszystko o czworonogach

Rowerowy sprawdzian
Warto uprawiać sport, a jazda rowerem jest jedną z najbardziej popu-

„Skuteczne działania pozwoliły wykształcić osobę wrażliwą i odpowie-

larnych dyscyplin. Dobre dla zdrowia i figury. Przybywa zatem osób,
które (szczególnie w okresie wiosenno-letnim) chętnie sięgają właśnie
po rower.

dzialną nie tylko za los zwierząt, ale także za całą przyrodę, bo przecież
bez niej nie będzie mógł żyć ani człowiek, ani zwierzę, ani roślina” podkreśliły autorki projektu pod hasłem: „W zgodzie z naturą”.

Mieszkaniec

Powidza

i

zapalony

rowerzysta - Łukasz Putz (Gnieźnieński

wypoczynku i rekreacji - z pewnością

Jego realizacji, wspólnie z uczniami

wszystkie miesiące dzieci zorganizowa-

i rodzicami, podjęły się: dyrektor pla-

ły m.in. wystawę czworonogów wraz

cówki Anna Pawluk oraz Grażyna

z wymianą

Jastrzębska, Katarzyna Pawluk-

opieki, pielęgnacji i żywienia psów.

Kotecka i Agata Woś. Kształtowanie
odpowiedzialnej opieki nad domowymi

Chętnie brały udział w konkursach, jak
chociażby plastycznym pod tytułem:

zwierzętami, to główny cel przyświeca-

„Moje

jący

W bogatej gamie imprez nie zabrakło

projektowi.

Młody

człowiek,

doświadczeń

wymarzone

na

temat

zwierzątko”.

uczestnicząc w przedsięwzięciu, prze-

też

konał się, że posiadanie zwierząt to nie
tylko przyjemność i spełnienie marze-

i rymowanek opowiadających o opiece
nad zwierzętami.

prezentacji

piosenek,

wierszy

Sporo uwagi poświęco-

zostały osiągnięte.

no kwestii sprzątania po

Klub Kolarstwa Górskiego wraz z Urzę-

swoim psie. W tym celu

dem Gminy) wpadł na pomysł, by

Wyniki:

zorganizować maraton rowerowy, czyli

- dystans mini - 18 km (wystartowały

terenowe zmagania gminnymi droga-

34 osoby) - K1 (do 18 lat) Marta Zie-

mi. Zamysł swój ogłosił w internecie

dzić Urząd Gminy i Miasta,
który przyłączył się do

lińska, K2 (19-30 lat)

Małgorzata

akcji, sponsorując specjal-

na stronie www.rowerowypowidz.pl.

Adamowicz, K3 (31-40 lat) Joanna

ne woreczki przeznaczone

Zgłosiło się ponad 150 osób z całego

Horemska, K4 (powyżej 40 lat) Joanna

właśnie na sprzątanie po

kraju.

m.in.

Nawrot (Witkowo); młodziki - Kacper

z Poznania, Gniezna, Wrześni, Konina,

Urbanowicz, juniorzy - Piotr Imbiero-

czworonogach. Przeprowadzono także (dzięki uprzej-

Łodzi, Pobiedziska i Turku. Nie zabra-

wicz, seniorzy Wiktor Witaszak, Master

mości kierownictwa miej-

kło

1 - Leszek Jopek, Master 2 - Henryk

Uczestnicy

także

przyjechali

mieszkańców

Powidza

i Witkowa, a wśród nich m.in. Michał

Dalecki,

Waszak, Michał Putz, Władysław Na-

- dystans mega - 42 km (na starcie

wrot i Jolanta Nawrot.

stawiło się ponad 130 osób) - K1

Rowerowa impreza jest nowością

Celina Kamionka, K2 Elżbieta Spław-

w gminie, która będzie miała kolejne

ska, K3 Dorota Czarnecka, K4 Renata

edycje. Choć nie wszystko przebiegło

Adamska, M1 Tomasz Wachowiak, M2

zgodnie z założeniami

(były m.in.

Marcin Nowak, M3 Piotr Syska, M4

problemy z oznakowaniem trasy), to

Leszek Dorynek, M5 Franciszek Sawic-

jednak, jak zapewniają organizatorzy,

ki.

dzieci postanowiły odwie-

scowych marketów) zbiórkę

karmy

dla

zwierząt.

Uczniowie odwiedzili również gnieźnieńskie schronisko dla psów oraz spotkali
się z weterynarzem, który
przybliżył

im

fizjologię

zwierząt.
Autorki projektu zamienia, ale przede wszystkim obowiązek.

rzają kontynuować niektóre z zadań

za rok będzie znacznie lepiej. W końcu

Zwycięzcy zostali uhonorowani m.in.

Uświadomił sobie wagę poszanowania

w kolejnym roku szkolnym. Zgodnie

zawody rowerowe na taką skalę prze-

pamiątkowymi medalami i dyplomami,

prowadzono na powidzkich terenach

nie zabrakło także nagród rzeczowych.

przyrody oraz nauczył ponosić konsekwencje za własne postępowanie

stwierdziły, że projekt utrwalił przyjazne postawy wobec wszystkich istot

po raz pierwszy. Główne założenia

Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu

wobec środowiska. Realizacja zamie-

żywych oraz wyrobił poczucie odpo-

zawodów - popularyzacja kolarstwa

nagród rozlosowano także upominki

rzeń z pewnością uwrażliwiła także

wiedzialności za domowe zwierzaki,

górskiego i turystyki rowerowej, pro-

wśród zgromadzonych.

mocja Powidza i Powidzkiego Parku
Krajobrazowego
zdrowego

stylu

oraz

propagowanie

życia,

aktywnego

(na)

uczniów

na

krzywdę

porzucanych

jak również nauczył dzieci reagować

zwierząt.

na niewłaściwe traktowanie czworono-

W życie szkolnej społeczności projekt zaczęto wprowadzać wraz z po-

gów.

czątkiem roku szkolnego. Przez te

(na)

„Święto Plonów” w Gorzykowie
Zgodnie z tradycją w miesiącu sierpniu organizowane są doroczne uroczystości święta plonów. Tegoroczne

Pani Lidia Paluch i Pan Wojciech Marciniak.

tegorocznego zboża, którzy podzielili
się nim z uczestnikami spotkania. Po
części oficjalnej rozpoczęła się część
artystyczna w wykonaniu dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Gorzykowie,
które przygotowała Pani Ewa Bartczak,
nauczycielka z tamtejszej placówki. Po
występach artystycznych odbył się
mecz piłkarski drużyn sołeckich wsi:
Gorzykowo i Mierzewo, który zakończył
się zwycięstwem drużyny z Mierzewa
5:4.
Dożynkowe uroczystości zakończyła
zabawa taneczna. Uczestnicy musieli
dużo wcześniej zakończyć zaplanowaną na boisku sportowym zabawę, ze
względu na niepomyślną pogodę,
która w dzień dożynek spłatała wszystkim psikusa. Od wczesnego rana było
dość chłodno i prawie bez przerwy
padał rzęsisty deszcz. Jedynie podczas
występów dzieci dał nam moment
wytchnienia, dzięki czemu mogliśmy
obejrzeć w całości ich występ.
Mimo utrudnień atmosferycznych
uroczystości dożynkowe przebiegły

W korowodzie ujechały także maszyny rolnicze prowadzone przez rolników z Gorzykowa.

pomyślnie. Mieszkańcy okolicznych
wiosek z zadowoleniem wracali do
swych domów. Warto również wspo-

Gości i mieszkańców biorących
udział w dożynkach powitał Marian
Marciniak- sołtys sołectwa. W części
oficjalnej dokonano przekazania na
ręce Burmistrza Gminy i Miasta i Księdza Proboszcza chleba wypieczonego z

mnieć o tym, że gorzykowska msza
dożynkowa była debiutem nowego
proboszcza., który sprostał postawionemu przed nim zadaniu.

dożynki parafialno-wiejskie obchodzono uroczyście w dniu 15 sierpnia w Gorzykowie.

Uroczystości rozpoczęła msza św.
dziękczynna odprawiona w kościele
przez Księdza Proboszcza Andrzeja
Czubaszewskiego. W trakcie mszy św.
dokonano poświęcenia wieńcy dożyn-

kowych sołectw: Odrowąża, Czajek,
Gorzykowa, Karsewa i Mierzewa.
Szczególnym zainteresowaniem zgromadzonych w kościele wiernych cieszył
się jego wystrój. Ołtarz udekorowany
został tegorocznymi owocami zrodzo-

nymi przez Matkę Ziemię. Znalazło się
tam m.in: zboże, warzywa, owoce oraz
gotowe produkty, które dzięki znojnej
pracy na roli możemy nabyć w sklepach. Kompozycja ta była wyrazem

podziękowania rolników za pomyślne
zbiory żniwne. Po mszy św. korowód
składający się z mieszkańców wsi oraz
zaproszonych gości ruszył w kierunku
stadionu wiejskiego. W korowodzie
uczestniczyli Starostowie dożynek:

(A.K.)

„Podzielili” się krwią
„Krew darem życia” - pod takim hasłem Zarząd Rejonowy PCK wraz

nictwa w Poznaniu

z Klubem Honorowych Dawców Krwi w Gnieźnie w sobotę, 9 sierpnia
zorganizował akcję poboru krwi w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gdzie został podstawiony autokar z Centrum Krwiodawstwa

Akces do wzięcia udziału w akcji zade-

się także Marianowi

klarowało 50 osób, z tego tylko 34

zastępcy burmistrza gminy i miasta

osoby

do

Witkowo za osobiste wsparcie i udo-

oddania krwi. Razem oddano 15.300
ml. krwi. Puchar Zenonowi Wasiakowi

stępnienie terenu, firmie Cerffur za
dodatkową słodką niespodziankę oraz

i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

zostały

wręczył

ul.

Marcelińska.

zakwalifikowane

Stanisław

Król,

wiceprezes

Zarządu rejonowego PCK. - Dziękuje-

akcji. Szczególne podziękowania należą
Gadzińskiemu,

kierownictwu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - podkreślił S. Król.

my wszystkim, którzy włączyli się do

Puchar dla dawcy, który w tym dniu

gólnie potrzebna m.in. ze względu na

oddał krew, i w sumie miał najwięcej

dużo wypadków. W takich przypad-

oddanych litrów krwi w swoim życiu

kach życie często ratuje krew, którą

ufundował

trzeba

Włodzimierz

Pilarczyk,

przetoczyć

poszkodowanym.

„Podziel się życiem ”
Akcja poboru krwi organizowana przez
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy
Urzędzie Gminy i Miasta odbędzie się

20.09.2008r. w godz. 830-1230
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Witkowie.
Zapraszamy wszystkich chętnych
w wieku od 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.
PCK

Oddanie krwi jest także okazją do jej

w Gnieźnie. Sponsorem akcji była
także firma Cerffur, która ufundowała

prezes

Zarządu

Rejonowego

przebadania, a wyniki można odebrać
w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-

słodki upominek. Organizatorzy akcji
zaznaczają, że lato jest czasem, kiedy
krew jest szcze-

www.hdkwitkowo.republika.pl

(na)

Nowości książkowe w Bibliotece Publicznej w Witkowie
Pascal

Życie jest opowieścią

ki i w dodatku musi się znosić dziwne spojrzenia

Płużański Tadeusz
Błażej Pascal (1623-1662),
francuski matematyk, fizyk,

Marquez Gabriel Garcia
Gabriel GarcÃa MÃrquez (1927,
Aracataca, Kolumbia) w swojej

spojrzenia krytyczne. Do tego dochodzą jeszcze

filozof i pisarz, obrońca janseni-

autobiografii „Życie jest opowie-

zmu, mistrz paradoksu. To on

ścią”, przywołuje wspomnienia

energii, Bobcia, który z uśmiechem na ustach podpala balkon albo rysuje wizerunki Hitlera na wielka-

powiedział o człowieku, że jest

tych miejsc i czasów, które

„trzciną myślącą”. Głosił wyższość poznania uczuciowego

ukształtować miały całą jego
twórczość, ukoronowaną Nagro-

i intuicyjnego nad rozumowym. Tadeusz Płużański

dą Nobla w 1982 roku. Obserwujemy, jak z atmosfe-

(ur. 1920), historyk filozofii, pisarz, pedagog. Od

ry kolumbijskiego wybrzeża lat trzydziestych, czter-

1979 profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

dziestych i pięćdziesiątych dwudziestego wieku -

Noc

Zajmuje się głównie antropologią filozoficzną, w tym
filozofią francuską i chrześcijańską. Jest autorem

czasów młodości - tworzy styl pisarski, często określany mianem realizmu magicznego. Zagłębiamy się

Wiesel Elie
Jedna z najgłośniejszych

kolegi z klasy, Jerzego Hajduka. Zapewne są to
klasówki z matmy i wybryki kuzyna o niespożytej

nocnych pisankach. A jednak do domu Żaków
z przyjemnością się wraca. Zawsze czeka tam liczna
rodzinka i pyszne potrawy przygotowywane przez
mamę Żakową.

wielu książek, m. in. „Człowiek między ziemią

w rzeczywistość, która nabierając uniwersalnych

książek

a niebem” (1977), „Poszukiwania: Szkice z filozofii

cech, stanowi tworzywo jego prozy. Poznajemy

ciągle utrzymująca się na

człowieka” (1988), „Przyjaciel mądrości” (1993).

bliskich mu ludzi, takimi jacy pozostali w jego wspo-

szczytach zachodnich list

mnieniach, i odkrywamy, co z ich losów i charakterów autor przekazał postaciom zaludniającym stroni-

bestsellerów. Wspomnienia pisarza, dziennikarza

ce jego opowiadań, Stu lat samotności, Jesieni

i działacza żydowskiego

patriarchy, Kroniki zapowiedzianej śmierci, Miłości w

Elie Wesela, który jako 15

Jan Paweł II 1920-2005
Nowak Andrzej
O tym papieżu napisano już
wiele książek. Wciąż jednak
możemy dowiedzieć się o nim
więcej. Wciąż, wraz z nowymi

czasach zarazy. Fascynujące spotkanie z autorem,
który twierdzi, że żyje tylko po to, by móc o tym
opowiedzieć.

latek

o

został

Holokauście,

z

rodziną

wywieziony w 1944 r. do
Birkenau. Po selekcji na rampie i kwarantannie trafił
do Auschwitz, potem do jednej z jego filii - Mono-

wydarzeniami pontyfikatu Jana

Mała księżniczka

witz. W 1945 r. został ewakuowany do Buchenwaltek opowieści, kiedy widzimy autora spokojnie żyją-

kowe dzieło. Niniejsza książka jest swego rodzaju

Burnett Hodgson Frances,
Birkenmajer Józef
Kolejna książka pisarki

krótkim przewodnikiem po biografii papieża przeło-

znanej

mu tysiącleci. Od małego chłopca z Wadowic, poprzez studenta polonistyki UJ, robotnika i aktora

dzieciom na całym świecie.
Autorka, po raz kolejny,

podziemnego

w p ro w a dz a

Pawła II odnawiamy także
perspektywę, w jakiej widzimy
to niezwykłe życie i jego wyjąt-

teatru

w

okupowanym Krakowie,

w

młodego kapłana, biskupa, metropolitę krakowskie-

od

pokoleń

cz y t eln i k a

cudowny świat,

zawsze

go, aż po wybór na następcę świętego Piotra - kolej-

już

zwycięża

gdzie
dobro.

du, gdzie doczekał końca wojny. Sielankowy począcego siedmiogrodzkim miasteczku, mimo trwającej
wojny, mocno kontrastuje z opisem pierwszych
godzin spędzonych w obozie. Mordowane niemowlęta i pracujące pełną parą krematoryjne piece, smród
palonych ciał i ludzkie przerażenie. Wiesel bez zbędnego patetyzmu opisuje obozową codzienność, która
pozbawiała ludzi resztek godności, gdy w skrajnie

ne etapy życia Karola Wojtyły śledzimy na tle historii
Polski, z którą jego myśl i uczucia tak mocno są

Wzruszająco opowiada o losach małej Sary,
„księżniczki” otoczonej blaskiem i bogactwem, która

nieludzkich warunkach walczyli o przetrwanie, zapo-

związane. Prezentujemy Ojca Świętego w jego

wraz z bankructwem i śmiercią ojca staje się posłu-

wamy to nieludzkie oblicze świata i człowieka, tym

niezliczonych podróżach apostolskich i w życiu co-

gaczką, traktowaną w sposób okrutny i nieludzki. Ale

dziennym w Watykanie pokazujemy go wśród tłu-

nawet głodna i przemarznięta, Sara w swojej wy-

bardziej straszne, że widziane oczami 15 letniego
dziecka, które przestaje nim być.

mów wiernych, wśród mężów stanu XX wieku,

obraźni i w duszy, zawsze pozostaje księżniczką.
Historia Sary, intrygująca i niezwykła, przekonuje

a także w wąskim gronie najbliższych przyjaciół.
Dzięki osobistym relacjom tych ostatnich, możemy

minając o człowieczeństwie. Z przerażeniem odkry-

Czasami wołam w niebo

o jednym że dobro tkwi w samym człowieku i to

do zestawu faktów znanych biografom papieża,

właśnie człowiek może uczynić ten świat naprawdę

dodać kilka nowych, poszerzających naszą wiedzę

pięknym.

Zwierzyńska-Matzke Tamara, Matzke Sven
Ta książka miała być historią
młodej kobiety, która ciężko

o życiu i osobowości Jana Pawła II.

choruje,

Chatka Puchatka
Agnieszki
Turowska Zofia
Nie jest to zwykła biografia,

Milne A. A., Shepard E. H.
Nowe wydanie „Chatki Puchatka” - tym razem dwuję-

a może nawet

nią

zyczne. Każdy może, czytając

w ogóle. W tej złej historii dobrze

przygody Krzysia, Kubusia,

opowiedzianej, jak pisała o swo-

Prosiaczka i ich przyjaciół,

im

zaglądać do angielskiego
oryginału. Dorosłym pozwoli

życiu

nie jest

Agnieszka

Osiecka,

jestem tylko przewodnikiem po
miejscach, które uznałam za znaczące. Wysłuchałam

to docenić urodę przekładu

rozmów Agnieszki samej z sobą i starałam się sło-

Ireny Tuwim, a dzieciom może ułatwi zapamiętywa-

wem wyreżyserować spektakl z zapisanego życia, bo

nie obcych słówek.

jak mówiła, wszystko, co piszę, jest o mnie. Rozmawiałam też z wieloma jej przyjaciółmi, bez pomocy
których ta książka nie mogłaby powstać. Dzięki

Szósta klepka

ze złożonym w depozycie Muzeum Literatury archi-

Musierowicz Małgorzata
Bohaterką jest Cesia Żakówna mająca kompleksy na tle

wum matki, mogę przedstawić czytelnikom fragmen-

własnej urody. Trudno ich nie

ty niepublikowanych dotąd pamiętników, listów
zapisków, piosenek i wierszy. To, co napisała

mieć, gdy ma się superatrak-

Agnieszka Osiecka, jest w tej książce najważniejsze.

imieniu Julia, piękne koleżan-

Agacie Passent, która umożliwiła mi zapoznanie się

„Zofia Turowska”

cyjną siostrę o romantycznym

ale

szczęśliwie

wyzdrowieje. Tak się nie
stało. Tamara Matzke dowiedziała się o swojej chorobie
pod koniec 1999 roku. Miała
wtedy 31 lat, za sobą kilka
lat szczęśliwego małżeństwa i pierwsze doświadczenia dziennikarskie, przed sobą rozległe plany. Mimo
cierpień i uciążliwej terapii długo wierzyła w zwycięstwo nad chorobą. Rak okazał się silniejszy, Tamara
umarła w grudniu 2000 roku. Książka zawiera fragmenty pamiętnika Tamary, jej korespondencję
z czasów choroby z przyjaciółmi i rodziną oraz wspomnienia męża. Wszystko to składa się na obraz
godnej podziwu walki i braku rezygnacji wobec
nieuchronności śmierci.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo
ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, środa, piątek w godzinach 11.00 - 18.00
Wtorek, czwartek i sobota w godzinach 8.00 - 14.00
(B.Sz.)

Letnie inwestycje
Czas urlopów i piękna pogoda nie opóźniają realizacji inwestycji związanych z budową dróg i chodników oraz remontem budynków zaplanowanych przez samorząd witkowski jeszcze w tym roku.

Budowa drogi na ulicy Piwnej

Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
Między innymi nowy rok szkolny
uczniowie Gimnazjum im.

Adama

Borysa w Witkowie rozpoczną w odnowionej szkole, powstanie też dziesięć
nowych nawierzchni ulicznych, a przy
kolejnych dziesięciu ulicach zmodernizowane zostanie oświetlenie. Ponadto
we wsi Skorzęcin zmodernizowana
zostanie świetlica. W planach na ten
rok jest także remont w budynku
Urzędu.
Obecnie trwa budowa dróg na
ulicach: Osiedlowej, Piwnej, Wschodniej, Zachodniej, Kosynierów Miłosławskich,

Słowiańskiej,

Piastowskiej,

Młyńskiej i Lotniczej (łącznie prawie
dwa kilometry drogi) Ponadto nowej
nawierzchni asfaltowej doczekały się
Folwark,

Małachowo Złych

Miejsc

i Skorzęcin, także na odcinku dwóch
kilometrów. Natomiast w budynku
gimnazjalnym trwają prace związane
z odnowieniem klatek schodowych

i

korytarzy, całkowity koszt tej inwe-

stycji to 151 662 zł. W ubiegłym roku
przeprowadzono

generalny remont

świetlic wiejskich, który w znacznym
stopniu zintegrował społeczeństwo
wiejskie, ponieważ w nich odbywają
się okolicznościowe imprezy. Obecnie
trwa remont kolejnej świetlicy wraz
z pomieszczeniami gospodarczymi we
wsi Skorzęcin za ponad 274 tysiące

Budowa drogi na ulicy Wschodniej

złotych. Do 15 października zostanie
modernizowane oświetlenie uliczne
przy ulicach: Gnieźnieńskiej, Lotniczej,
Pięknej Pogodnej, Radosnej, Piastowskiej, Słowiańskiej, Czerniejewskiej,
Osiedlowej i Piwnej za kolejne 356
tysięcy złotych. Ponadto planowany
jest remont pomieszczeń, w których
mieścił się Ośrodek Opieki Społecznej,
a

który obecnie mieści się

przy

ul. Polnej. Ta inwestycja przewidziana
jest za kwotę 42 tys. złotych.
(na)

Budowa drogi na ulicy Zachodniej

Nowa nawierzchnia chodnikowa na ulicy Nowej

Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Lotniczej

Sprawozdanie z działalności

Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie za 2007 rok.
W zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪

przygotowano i opracowano sprawozdanie
z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy
Witkowo.
przeprowadzono wyrywkową kontrolę wykonywanych przyłączy sanitarnych w mieście Witkowo.
przeprowadzono dwie kontrole obrzeży jezior:
Ostrowickie, Niedzięgiel, Białe, Piłka oraz tzw.
„dzikich” biwakowisk.
skontrolowano gospodarkę odpadami i gospodarkę wodno-ściekową w budynkach przy ul. Piastowskiej w Witkowie, we wsi Mielżyn oraz
w prywatnych domkach wypoczynkowych na
terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
przeprowadzono wiosenny i jesienny przegląd
stanu technicznego urządzeń melioracyjnych na
terenie gminy /rowy melioracyjne, tereny nawadniane przy rzece Bawół/.
skontrolowano wykonanie prac konserwacyjnych
Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie. Ogółem
wykonserwowano 27,7 km rowów i usunięto 87
awarii drenarskich.
udzielono pomocy przy organizacji akcji
„Sprzątanie Świata - Polska 2007”.
w ramach zadrzewień gminy wysadzono drzewa
przy ul. Braci Łukowskich, Słowackiego, Płk.
Hynka, na terenie placu zabaw dla dzieci przy ul.
Park Kościuszki, ul. Harcerskiej, Zuchów, Szkolnej,
Wierzbowej, Jesionowej, Modrzewiowej, Akacjowej oraz uzupełniono zadrzewienia przy ul. Gnieźnieńskiej, Warszawskiej, Poznańskiej, Jana Pawła
II. Posadzono krzewy (żywopłot) przy ul. Czerniejewskiej.

▪

▪

▪
▪

u 23 rolników oszacowano straty spowodowane
wystąpieniem wiosennych przymrozków w uprawach polowych i w sadach.
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 2007 r. w Urzędzie były
zatrudnione 33 osoby, w tym 29 na pełen etat, 2
osoby na 1/2 etatu i 2 osoby na 1/4 etatu.
rozwiązano umowę o pracę z 2 osobami: jedna
osoba miała zawartą umowę na czas określony,
a druga osoba przeszła na emeryturę.
od 16 lipca 2007 r. na stanowisko Skarbnika
Gminy i Miasta powołano panią Halinę Rzepecką.
zatrudniono 1 osobę w Referacie FinansowoBudżetowym Urzędu GiM.
zorganizowano staż dla 21 bezrobotnych absolwentów na okres 3 miesięcy. Zatrudniono 9 osób
w ramach przygotowania zawodowego, a dla 10
osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zorganizowano prace społeczno-użyteczne.
zatrudniono 17 osób na czas określony, w tym
w ramach zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy zatrudniono po odbyciu przygotowania
zawodowego lub stażu: 8 osób na okres 1 miesiąca, 1 osobę na okres 2 miesięcy, 2 osoby

▪

▪

▪

▪

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, na 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. Dla OSP Ruchocinek zakupiono samochód osobowy marki
Volkswagen.
W 2007 r. zanotowano 20 pożarów, 87 różnych
interwencji w tym m.in.: 22 wyjazdy do wypadków drogowych i 22 wyjazdy do usuwania drzew.
Wspólnie z jednostkami OSP z Gminy Niechanowo i Czerniejewo w ramach szkolenia zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze, które odbyły
się w Czerniejewie.
Na szczeblu miejsko - gminnym zorganizowano
Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz dwu - dniowe
szkolenie dla 67 członków Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych, które odbyło się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

W okresie sprawozdawczym wpisano do rejestru
118 przedsiębiorców. Wykreślono 95, a zmianę
w zakresie adresów i miejsc prowadzenia działalności dokonało 81 podmiotów gospodarczych.
Nowo zarejestrowani przedsiębiorcy zgłosili
działalność w zakresie: handlu - 27 przedsiębiorców, budownictwa - 25, stolarstwa - 7, transportu - 8, usług medycznych - 5, usług samochodowych - 6, pośrednictwa ubezpieczeniowego - 5.
Wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej
w 2007 r. dokonano w zakresie handlu - 24,
budownictwa - 11, stolarstwa - 56, transportu 14, usług samochodowych - 5, usług kierowcy 3.
W 2007 r. zaopiniowano 55 podań o wydanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydano 101 zezwoleń w tym:
49 - na sprzedaż alkoholi do 4,5% (piwo) - handel - 23; gastronomia - 26;
31 - na sprzedaż alkoholi od 4,5% do 18%
(wino) - handel - 24 ; gastronomia - 7
21 - na sprzedaż alkoholu ponad 18% (wódka) handel - 12 ; gastronomia - 9

W zakresie spraw wojskowych, spraw
obronnych i obrony cywilnej:
▪

W dniach od 22 do 27 marca 2007 r. odbył się
przed Powiatową Komisją Lekarską i Powiatową
Komisją Poborową w Gnieźnie pobór dla Gminy

zaktualizowano „ Plan Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej” dla Gminy i Miasta Witkowo,
który został zatwierdzony przez WKU i Starostwo
Powiatowe w Gnieźnie oraz przez Komendę
Powiatową Policji .
wspólnie ze Starostwem Powiatowym i WKU
Gniezno przeprowadzono 2 treningi akcji kurierskiej.

W zakresie kultury fizycznej:
▪

▪
▪

W 2007 r. koordynowano imprezy sportowo rekreacyjne, które odbywały się na terenie gminy
i miasta oraz zabezpieczono środki finansowe na
imprezy ujęte w gminnym kalendarzu imprez.
Organizatorami imprez sportowo-rekreacyjnych
był m.in.: Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji, Uczniowskie Kluby Sportowe
działające przy szkołach podstawowych, LOK
Witkowo i inne organizacje pozarządowe .
Opracowano gminny kalendarz imprez sportoworekreacyjnych.
W 2007 r. zorganizowano 80 imprez sportowo rekreacyjnych. Do ważniejszych imprez zorganizowanych w 2007 r. należy zaliczyć:

W zakresie sportu:
▪

W zakresie działalności gospodarczej:
▪

i Miasta Witkowa.
Na ogólną liczbę 105 wezwanych rocznika podstawowego 1988, do poboru stanęło 103 poborowych. W zakresie rejestracji rocznika 1989 wezwano 114 przedpoborowych.

W zakresie spraw obronnych:

W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
▪

W zakresie rolnictwa:
▪

w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy, 5 osób w ramach prac publicznych na
okres 3 miesięcy oraz przyjęto 1 osobę do pracy
na okres 6 miesięcy jako gońca.
17 osób odbyło praktykę zawodową, w tym: 10
studentów i 7 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
zawarto umowę agencyjną z 15 osobami na
pobieranie opłat za wjazd i wstęp na teren OW
w Skorzęcinie.

Część 4

Podsumowanie roku sportowego, Mistrzostwa
Sołectw w halowej piłce nożnej, Mistrzostwa
Sołectw w piłce nożnej z okazji Dni Witkowa
i Dożynek Gminnych, Witkowską Halową Ligę
Piłki Nożnej, Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym, w piłce siatkowej, tenisie ziemnym, Uliczne
Biegi Szkolne, Halowy Turniej Trampkarzy im. W.
Olczaka, Nocny - „Świąteczny Turniej Szachowy",
Spartakiadę Przedszkoli i klas „O”, Turniej Wielkanocny kl. I-III Szkół Podstawowych, turnieje
integracyjne gimnazjów w piłce nożnej - klas
pierwszych, w piłce siatkowej drużyn mieszanych
i inne.

W zakresie kultury:
▪

między innymi Przegląd Piosenki Zdrowotnej
i Ekologicznej, IX Powiatowy Przegląd Piosenki
Strażackiej, Warsztaty Taneczne Dziecięcych
Zespołów Ludowych, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Dni Witkowa, Dzień Dziecka, Majówki, Dożynki Gminne oraz Spotkania Patriotyczne
z okazji 3 Maja i Dnia Niepodległości - 11 listopada.

W zakresie działalności USC:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

sporządzono 103 akty małżeństwa, zarejestrowano 46 aktów zgonu i 6 aktów urodzenia,
wydano 98 zaświadczeń o braku przeszkód do
zawarcia związku małżeńskiego,
sporządzono 2 oświadczenia o uznaniu dziecka,
sporządzono i wydano 9584 odpisów z aktów
stanu cywilnego,
przekazano do ewidencji ludności 269 odpisów,
przyjęto 775 kopert dowodowych, a wysłano
705,
c.d. str. 11

c.d. ze str. 10

▪
▪

wydano 3525 dowodów osobistych,
wystąpiono o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 20 par.

W zakresie ewidencji ludności:
▪

W 2007 roku zarejestrowano następującą ilość
dokumentów: 137 szt. odpisów skróconych aktów
urodzenia, 182 szt. odpisów skróconych aktów
małżeństwa, 99 szt. odpisów skróconych aktów
zgonu, 309 szt. zgłoszeń wymeldowania z pobytu
stałego, 149 szt. zgłoszeń pobytu czasowego, 159
szt. zawiadomień o pobycie czasowym, 573 szt.
zgłoszeń pobytu stałego.

W zakresie spraw dotyczących Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie:
▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

w 2007 roku zawarto łącznie 334 umowy na
dzierżawę gminnego gruntu w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, w tym:
298 umów z dzierżawcami, którym wygasły poprzednie umowy, w tym: 38 zakładów pracy, 20
umów w celach handlowo-gastronomicznych, 240
umów z osobami fizycznymi oraz 36 umów
z nowonabywcami nakładów - domków, w tym od
Gminy 11 osób.
wystawiono 903 faktury VAT. Dotyczyły one
dzierżawy gruntów - na kwotę 1.095.149,18 zł.
brutto, najmu lokali 53.431,98 zł . brutto, dzierżawy gruntu w mieście na kwotę 42.717,04 zł.
brutto, wieczystego użytkowania gruntu na kwotę
17.718,54 zł. brutto, dzierżawy za grunty rolne na
kwotę 9.705,40 zł. brutto, za ogłoszenia w WWS
na kwotę 623,20zł. brutto.
do budżetu Gminy w roku 2007 za wstęp i korzystanie z urządzeń znajdujących się na terenie OW
w Skorzęcinie wpłynęła kwota brutto 368.096,50
zł.
należność za dzierżawę gruntu pod garażami
wyniosła brutto 19.360,80 zł.
za wynajem hali sportowej w Witkowie i w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mielżynie wpłynęła
kwota 31.189,50, zł.
rozpatrzono pozytywnie 10 wniosków złożonych
przez dzierżawców w sprawie między innymi:
rozłożenia na raty zapłaty dzierżaw lub odroczenia
terminu płatności.
rozpatrzono ogółem 24 wnioski na rozbudowę
i modernizację domków letniskowych, w tym 3
wnioski ze względu na brak możliwości rozbudowy rozpatrzono negatywnie.
rozpatrzono 25 wniosków w sprawie zgody na
zbycie nakładów w postaci domków położonych
na gruncie gminnym. W 24 przypadkach odstąpiono od prawa pierwokupu wyrażając tym samym
zgodę dzierżawcom na zbycie przez nich nakładów. W jednym przypadku Gmina skorzystała
z prawa pierwokupu i zwróciła wartość nakładów
w kwocie 480.000,00 zł. przejmując 3 segmenty
po 5 domków każdy oraz świetlicę przy domkach
i hangar przy plaży.
dla zapewnienia lepszego bezpieczeństwa
w Skorzęcinie, przeznaczono dodatkowe środki
dla Policji w celu organizacji dodatkowych służb
prewencyjnych. Dokonano także modernizacji
monitoringu poprzez montaż kamery obrotowej
przy plaży oraz wymianę monitora i rejestratora.

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Z zakresu księgowości budżetowej:
▪

▪

▪

na terenie gminy i miasta do płacenia łącznego
zobowiązania pieniężnego osób fizycznych było:
w podatku rolnym 1254 osoby

Aktualizowano plan finansowy, wykonano bilans
zamknięcia roku finansowego, prowadzono archiwizację zamkniętego roku finansowego, wykonywano kwartalne sprawozdania z wykonania planu
wydatków budżetowych. Przeprowadzono kontrolę wewnętrzną w jednostkach budżetowych
gminy tj. w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
oraz w Gimnazjum w Witkowie. Kontrolowano
zgodność miesięcznych sprawozdań jednostek
organizacyjnych Gminy z uchwałą budżetową w
zakresie planu finansowego dochodów i wydatków.
Rozliczano otrzymane dotacje, subwencje i środki
przekazywane z budżetu państwa oraz dochody
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie
ustawami.

W zakresie promocji Gminy i Miasta Witkowo:
▪

▪

W zakresie wymiaru podatków i opłat:
▪

w podatku od nieruchomości 3878 osób
w podatku leśnym 58 osób
podatkiem od nieruchomości jednostek prawnych
obciążonych było 65 podmiotów,
podatkiem rolnym jednostek prawnych obciążonych było 7 podmiotów, a leśnym 2,
załatwiono 50 wniosków w sprawie odroczeń
podatku i 3 wnioski w sprawie umorzeń odsetek
od nieterminowej wpłaty podatku oraz 7 wniosków dotyczących rozłożeń podatku na raty.
do zobowiązanych, którzy w terminie nie uregulowali swoich należności wysłano 1079 upomnień,
natomiast na zadłużonych podatników, którzy
mimo otrzymanych upomnień nie zapłacili podatku, wysłano do Urzędów Skarbowych 14 tytułów
wykonawczych.
rozliczono opłatę klimatyczną na sumę 12.290,00zł.
wprowadzono 746 zmian geodezyjnych w gospodarstwach rolnych i nieruchomościach,
wydano 600 zaświadczeń dot. stanu majątkowego,
opracowano i wydano 108 decyzji umorzeniowych ,
wydano 4276 decyzji wymiarowych, w tym: 1252
dot. łącznego zobowiązania pieniężnego, 347
dot. podatku rolnego, 9 dot. podatku leśnego
i 2668 dot. podatku od nieruchomości,
prowadzono rejestry przypisów i odpisów.
W ciągu roku wydano 193 decyzje dot. podatku
od nieruchomości, 33 decyzje w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 13 decyzji
w sprawie podatku rolnego.
opracowano i wydano 427 decyzji dot. zwrotu
producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz w związku z tym
sporządzono stosowne sprawozdania.

▪

gromadzono i opracowywano materiały do Witkowskich Wiadomości Samorządowych, zajmowano się ich dystrybucją. Bezpłatny biuletyn informacyjny ukazujący się każdego miesiąca przybliża mieszkańcom podejmowane przez samorząd
działania oraz relacjonuje najciekawsze wydarzenia z terenu naszej Gminy.
na spotkania z Inwestorami opracowywano
prezentacje multimedialne zawierające aktualne
oferty inwestycyjne.
umieszczano bieżące aktualności na stronie
internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.
Obecnie w ciągu miesiąca naszą stronę interneto-

▪

▪

▪

▪

▪

wą odwiedza około 5500 osób. W galerii zdjęć
zamieszczonej na stronie internetowej publikowane są zdjęcia z imprez i wydarzeń z terenu naszej
Gminy.
w celu promowania firm z terenu Gminy i Miasta
Witkowa na stronie internetowej Urzędu
www.witkowo.pl utworzono „Katalog Firm”,
w którym przedsiębiorcy bezpłatnie mogą
umieszczać informacje o swojej firmie. Baza firm
cały czas jest aktualizowana i publikowana
w kolejnych numerach Witkowskich Wiadomości
Samorządowych.
opracowano w języku polsko-angielskim nowy
Folder Gminy i Miasta Witkowo. Folder prezentuje dorobek i osiągnięcia Gminy Witkowo. Zawiera
charakterystykę gminy i jej położenie, historię,
ofertę turystyczną, działalność kulturalno sportowo i rekreacyjną, sukcesy ostatnich lat
oraz współpracę z zagranicą.
przy współpracy z Organizacją Turystyczną Szlak
Piastowski, Gmina Witkowo została zaprezentowana na Targach Turystycznych w Gdańsku oraz
na XIV Międzynarodowych Targach - Regiony
Turystyczne Na Styku Kultur w Łodzi
informacje oraz materiały promocyjne na temat
Gminy Witkowo ukazały się na łamach Biuletynu
Nasz Powiat Lokalna Grupa Działania, który
pozwala mieszkańcom regionu poznać bliżej
wszystkie jego zakątki, zacieśnia relacje pomiędzy gminami i umacnia współpracę w regionie.
Biuletyn wydawany przez Stowarzyszenie Światowid dostępny jest w urzędach gmin całego powiatu gnieźnieńskiego oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
prowadzono obsługę fotograficzną imprez na
terenie Gminy i Miasta Witkowo oraz archiwum
fotograficzne, które aktualnie zawiera około
30 000 opisanych oraz skategoryzowanych zdjęć.

Realizacja zadań z biura Rady Miejskiej:
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

zapewniono w ciągu całego roku obsługę techniczną 7 sesji Rady Miejskiej i kilkudziesięciu
posiedzeń Komisji Rady Miejskiej.
przekazywano pracownikom Urzędu podjęte
przez Radę Miejską uchwały oraz zgłoszone przez
Komisje Rady wnioski i propozycje.
prowadzono rejestry: uchwał Rady Miejskiej,
interpelacji Radnych, wniosków Komisji, zarządzeń Burmistrza, rejestr jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy oraz prowadzono
zbiór przepisów gminnych.
zorganizowano dwie narady z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli.
udzielano pomocy sołtysom i przewodniczącym
zarządów osiedli w realizacji ich zadań.
współpracowano z mediami w zakresie przekazywania informacji o działalności organów Rady
Miejskiej i organów gminy,
współpracowano z administratorem Biuletynu
Informacji Publicznej w zakresie jego tworzenia
oraz z redakcją „Witkowskich Wiadomości Samorządowych” .

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 2007 r.
Krzysztof Szkudlarek

Targ Wiejski w Dziekanowicach
Dnia 20 lipca 2008 r. na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Wstęgę Ostrowa Lednickiego, których

Serdecznie zapraszamy na kolejne

w Dziekanowicach odbył się kolejny Targ Wiejski Produktu Lokalnego
i Tradycyjnego, zrealizowany we współpracy z Urzędem Gminy w Łubowie.

głównym

Edycje Targów Wiejskich, które

organizatorem

był

Urząd

Gminy w Łubowie. Zarówno zawody

odbywają się na terenie Muzeum

pływackie jak i Targ cieszyły się dużym

Pierwszych Piastów na Lednicy

zainteresowaniem zarówno turystów

(Mały Skansen) w Dziekanowi-

jak i mediów, nie zawiodła nas także

cach.
Monika Gramza

pogoda.

Wśród wspaniałych wyrobów rzemiosła i rękodzieła można było zakupić
m.in. szczotki z włosia końskiego,
drewniane wiatraki, gliniane garnki,
haftowane serwetki i ozdoby, wyroby
z masy solnej i pamiątki, a także kwiaty i krzewy ozdobne. Nie zabrakło
również lokalnych produktów spożywJak zwykle swoje oryginalne i nietu-

czych, tj. jajka, sera, wędlin, smalcu,

zinkowe wyroby zaprezentowali oko-

wyrobów z mleka koziego, ekologicz-

liczni wystawcy uczestniczący w każdej

nych dżemów i miodu, świeżego chle-

Stowarzyszenie Światowid

edycji naszego Targu oraz nowi wy-

ba i domowych wypieków oraz owo-

stawcy, którzy dopiero próbują swoich

ców. Podczas Targu miały miejsce

sił na „lokalnym rynku”.

również Zawody w Pływaniu o Błękitną

pragnie zaprosić
na cykl Targów Wiejskich 2008 r.,
które odbędą się w następujących dniach:
23 sierpnia 2008 r.
14 września 2008 r.
Targi będą odbywały się na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Małym Skansenie (przy
przeprawie promowej), a 14 września wyjątkowo
w Dużym Skansenie.
Serdecznie zapraszamy!!!

Jestem przyjacielem przyrody
Wszyscy pragniemy zieleni łąk, czystego powietrza, zapachu lasów,
świergotu ptaków, słowem odpoczynku na łonie przyrody. Dlatego już
w wieku przedszkolnym należy ukazywać dzieciom piękno otaczającego
świata.
W miesiącu czerwcu nauczycielki M.

W trakcie turnieju komisja sędziow-

Kalinowska i I. Laciuga z Przedszkola

ska w skład której weszły pani dyrek-

Miejskiego „Bajka” opracowały i prze-

tor Ewa Skrzypska, Renata Jarecka

prowadziły TURNIEJ WIEDZY EKOLO-

oraz Justyna Gromadzińska przyzna-

GICZNEJ DLA DZIECI 5 i 6 letnich,
który poprzedzony był zajęciami

wała drużynom punkty za prawidłowe
wykonanie zadania.

o tematyce ekologicznej.

Na zakończenie turnieju pani dyrek-

Podczas turnieju dzieci rozwiązywa-

tor Ewa Skrzypska wszystkim uczestni-

ły zagadki słowne, słuchowe, wzroko-

kom turnieju wręczyła dyplomy MAŁE-

we, układały puzzle, historyjki obrazkowe, dobierały napisy do odpowied-

GO EKOLOGA oraz gratulowała dużej
wiedzy ekologicznej.

nich ilustracji.

Małgorzata Kalinowska
Izabela Laciuga

Nabór kandydatów na stanowisko
Kierownika ZGK w Witkowie

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie informuje, że mieszkańcy gminy, którzy
posiadają budynki pokryte eternitem i złożyli informację o użytkowaniu wyrobów zawierających azbest do Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, mogą ubiegać się o pomoc finansową, przy likwidacji wyrobów zawierających azbest
(dachy pokryte eternitem).

Przetarg na zadanie „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających
azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” wygrała Firma Zakład Ogólnobudowlany Specjalność Pokrywanie i Termoizolacja Dachów J.W.R. Pankowscy,
Spółka Jawna ul. Mieszka I 48 w Gnieźnie.
Koszt demontażu 1 m2 eternitu na budynkach mieszkalnych wynosi 8,55 zł
brutto i 9,75 zł brutto na budynkach gospodarczych.
Koszt unieszkodliwiania (tj. składowania, przetransportowania
i przekazania na składowisko) wynosi 16.04 zł brutto za 1 m2.
Dofinansowanie do kosztów usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest, transportu i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów azbestowych, przyznawane będzie w wysokości 80 % całościowych kosztów tych
działań, przy 20 % udziale środków własnych.
Łączna suma dofinansowania dla podmiotu nie może być jednak wyższa
niż 5.000 zł.
Na rok 2008 Gmina Witkowo ma do wykorzystania środki (z Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w wysokości 30.650 zł.
Mieszkańcy zainteresowani likwidacją wyrobów zawierających azbest winni
składać wnioski do tut. Urzędu pok. Nr 15.
Wnioski można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta, a wzory wniosków
dostępne są na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl.
Zakończenie zadania nastąpi do dnia 30 listopada 2008r.

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie
sierpień 2008r.

▪
▪
▪
▪

4 sierpnia
11 sierpnia
18 sierpnia
25 sierpnia

Krzysztof Bykowski
Marian Walczak
Ireneusz Kwapich
Eugeniusz Czaplicki

Wiceprzewodniczący Rady pełnić będą dyżury w następujących terminach:
▪
▪

Marian Walczak
Roman Popek

4 i 11 sierpnia
18 i 25 sierpnia

Dyżury Wiceprzewodniczących Rady i Radnych odbywać się będą w Urzędzie
Gminy i Miasta w Witkowie, pok. 23 w godz. od 14,00 do 15,00.

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie ogłasza nabór kandydatów na
stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:
a) wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu w ramach działań statutowych,
b) nadzór nad statutową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej,
c) ustalenie rocznych planów rzeczowo-finasowych Zakładu i ich wykonywanie,
d) opracowanie informacji i sprawozdań z realizowanych inwestycji,
e) współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,
f) dokonywanie analizy ekonomicznej Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem
kształtowania się kosztów, dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne Zakładu,
g) zabezpieczenie majątku Zakładu przed pożarem, kradzieżą, dewastacją,
h) zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych
Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwa umyślne, nieposzlakowana opinia, ukończone 18
lat,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku,
5) staż pracy - 5 lat w tym łącznie co najmniej dwuletni staż pracy w: samorządzie
terytorialnym na stanowiskach urzędniczych, w służbie cywilnej, w służbie zagranicznej (z wyjątkiem stanowisk obsługi), w innych urzędach państwowych
(z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi) lub na kierowniczych stanowiskach państwowych.
6) wykształcenie wyższe - preferowane o kierunku technicznym, prawniczym lub
ekonomicznym.
7) znajomość przepisów ustaw samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej,
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o własności lokali, o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
o gospodarce nieruchomościami, o finansach publicznych, prawo zamówień
publicznych.
Wymagania dodatkowe:
1) umiejętności organizacyjno - menedżerskie,
2) umiejętność kierowania pracą zespołu ludzi,
3) dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, komunikatywność,
4) aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,
5) znajomość obsługi komputera w programach Windows, MS Orfice i Internetu.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
1) życiorys - CV wraz ze zdjęciem,
2) list motywacyjny, (pisemne uzasadnienie motywacji ubiegania się o stanowisko
wraz z koncepcją organizacji i działania ZGK).
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie,
5) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych, o korzystaniu
z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) zaświadczenie o stanie zdrowia.
Wymagane dokumenty aplikacyjne z klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.
926 ze zm.) w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 29 sierpnia 2008r.
osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul.Gnieźnieńska 1 (pokój
nr 21-sekretariat) lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem "Dotyczy naboru na
stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie".
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie
nie będą rozpatrywane.
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