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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie międzysesyjnym od 1 lipca do 4 września 2008 r.
▪ uczestniczono w spotkaniu na temat ostatecznego
wyboru wariantu inwestycji pn. „System unieszko-

dzialnych za zbiór i skup zbóż w czasie tegorocznych żniw.

▪ wspólnie z nauczycielami i harcerzami z witkowskiego gimnazjum, byłymi żołnierzami, członkami

dliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych
porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospo-

Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych, Księdzem Proboszczem zapalono

darowania Odpadów w Lulkowie”. Wybrano wa-

znicze i złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem

riant 4c w/w w inwestycji, zawarty w Aktualizacji
Studium Wykonalności. Studium to opracowało

Powstańców Wielkopolskich w kolejną rocznicę
wybuchu II wojny światowej.

i zaktualizowało Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii
Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka
Jawna. Na spotkaniu ustalono również składkę
gmin na kompleksowe opracowanie całej dokumentacji powyższej inwestycji. Ustalono wysokość
składki na 5 zł. od mieszkańca danej gminy i obowiązywać ona będzie od przyszłego roku budżetowego.
▪ brałem udział w posiedzeniu Zarządu Związku
Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
▪ złożyłem wniosek do Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który umorzył nam spłatę pożyczki
w wysokości 269.500,00 zł. na budowę kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami
w miejscowości Jaworowo i Mielżyn.
▪ Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pozytywnie
rozpatrzył nasz wniosek o udzielenie pomocy
finansowej w kwocie 1.600.000,00 zł, w tym do
realizacji w bieżącym roku 200.000,00 zł. W/w
pożyczka przeznaczona jest na budowę kanalizacji
sanitarnej w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona,

▪ zorganizowałem naradę z Sołtysami, Prezesami

Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska

Wiejskich w celu omówienia bieżących spraw oraz

i Ogrodowa.
▪ uczestniczono w uroczystości objęcia przez płk

spraw związanych z organizacją Dożynek Gminnych.

dypl.pil. Tadeusza Mikutela obowiązków Dowódcy

▪ na spotkaniach z dyrektorem OK,SiR-u i Kierowni-

▪ odbyto spotkanie z Przewodniczącymi Komisji

kiem Zakładu Gospodarki Komunalnej omawiano

Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia
tematów sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy.

Kółek Rolniczych, Przewodniczącymi Kół Gospodyń

bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem tych
jednostek.

▪ wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.

▪ dokonano oszacowania strat w ziemiopłodach

▪ zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski

w gospodarstwach rolnych spowodowanych dłu-

zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

gotrwałą suszą u 511 rolników na powierzchni
9.790 ha.
▪ zorganizowano zbiórkę zużytego sprzętu elek-

Z zakresu obrotu nieruchomościami:

trycznego i elektronicznego.

3. Brygady Lotnictwa Transportowego w Powidzu
oraz w spotkaniu z okazji Święta Lotnictwa.

▪ rozesłano ogłoszenia do sołtysów informujące

▪ w dniu 17 lipca 2008r. odbył się przetarg ustny

o możliwości skorzystania z pomocy finansowej

nieograniczony na dzierżawę nieruchomości sta-

przy likwidacji wyrobów zawierających azbest.

nowiącej lokal użytkowy o pow. użytkowej 72,10
m2 przy ul. Poznańskiej 16. W przetargu brało

O pomoc finansową mogą ubiegać się mieszkańcy
gminy, którzy w tym roku zamierzają dokonać

udział 5 uczestników. Proponowany czynsz wyno-

wymiany pokrycia dachowego z eternitu.
▪ wspólnie z Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

sił 1.150,00zl netto. W przetargu czynsz osiągnął 2.200,00zł netto. Wyłoniony dzierżawca to firma

w Poznaniu zorganizowano bezpłatne badania
mammograficzne dla kobiet z przedziału wiekowe-

„UNIPOL” Spółka Jawna.
▪ wydano 5 decyzji zatwierdzających podziały nieru-

go 50-69 lat, z badania tego skorzystał 64 kobiet.

chomości położonych na terenie gminy i miasta
Witkowo.
▪ w poniedziałek tj. 8 września nastąpi podpisanie
aktów notarialnych: - sprzedaży nieruchomości
stanowiącej działki 47/11 i 47/13 zabudowanej
budynkiem mieszkalnym wielolokalowym na rzecz
Spółdzielni Mieszkaniowej w Witkowie w związku
z zaspokojeniem roszczenia Spółdzielni wynikającym z art. 231 Kodeksu Cywilnego oraz nabycia
w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej

▪ uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rolnictwa
poszerzonym o obecność Sołtysów, Prezesów
Kółek Rolniczych oraz służb i instytucji odpowie-

działkę oznaczoną geodezyjnie nr 72, o pow.
0,1800 ha zabudowaną budynkiem strażnicy OSP,
położonej w Mielżynie.
c.d. str. 4

c.d. ze str. 3

Z imprez kulturalno-sportowo-rekracyjnych:

Ze spraw dot. oświaty:
▪ w sezonie letnim na terenie Ośrodka Wypoczynko▪ przyjęto wnioski o przyznanie pomocy materialnej

wego w Skorzęcinie byliśmy między innymi współ-

o charakterze socjalnym w formie stypendium

organizatorem

szkolnego.

takich jak:
▪ Turnieju Plażowej Piłki Nożnej,

▪ uczestniczono w uroczystych apelach z okazji

imprez

wo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
▪ uczestniczono w Dożynkach Wiejskich w Gorzykowie i w Mielżynie.

sportowo-rekreacyjnych,

rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2008/2009
w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie oraz
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców
Wielkopolskich w Mielżynie.

▪ Ogólnopolskiego Zlotu Kadetów,
▪ Plażowej Piłki Rugby.

▪ w trybie zapytania o cenę wybrano przewoźników
na obsługę dowozów dzieci do szkół w roku szkolnym 2008/2009. Są to firmy: JAH - Jan Mroziński
z Mielżyna i „KOS-POL” z Kołaczkowa.
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

W ramach współpracy samorządu gminnego

▪ zorganizowano kolonie profilaktyczne dla 45 dzieci.

z organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie gminy i miasta dofinansowano

w tym roku kolonie odbyły się w Górach Stołowych
w Radkowie. Ogólny koszt kolonii to kwota:
28.980,00 zł.

między innymi:
▪ Międzynarodowe Spotkania Młodych Wokalistów Skorzęcin 2008.

▪ częściowe koszty pobytu 20 zawodników oraz 2
opiekunów z Gimnazjum i ze Szkoły Podstawowej
Nr 2 na obozie sportowym w Międzyzdrojach.
▪ przydzielono 6 godzin dla instruktora modelarstwa
działającego w ramach sekcji UKS Organizator
przy OK,SiR Witkowo.
▪ udzielono pomocy finansowej na organizację
turnieju piłki plażowej organizowanego przez
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie.
Ze

spraw dot.

Ośrodka Wypoczynkowego

w Skorzęcinie:
▪ wspólnie z przewodniczącymi Komisji naszej Rady

▪ dofinansowano wypoczynek letni organizowany
przez Stowarzyszenie „Młodych Wielkopolan”
i „Ziemię Gnieźnieńską”. Ogólna kwota dofinansowania to 16.000,00 zł.

▪ zorganizowano Dożynki Gminne, które odbyły się

Miejskiej uczestniczyłem w Zebraniu Sprawozdaw-

24 sierpnia br. na stadionie miejskim. W ramach
dożynek zorganizowano po raz XII Mistrzostwa

czym Użytkowników Ośrodka Wypoczynkowego

Sołectw i Zarządów Osiedli w piłce nożnej,

w Skorzęcinie. W czasie spotkania wymieniono
poglądy dotyczące funkcjonowania Ośrodka

w których wzięło udział 12 zespołów, zawody
strzeleckie, w których uczestniczyło 50 zawodni-

w bieżącym sezonie oraz zapoznano się z propozycjami dotyczącymi przyszłego roku.

ków, turniej tenisa ziemnego, w którym udział
wzięło 16 zawodników oraz konkurencje sporto-

Z zakresu inwestycji:
Przeprowadzono

przetargi

nieograniczone

oraz dokonano zapytania o cenę, i tak:
▪ rozstrzygnięto przetarg na modernizację dróg
i ulic na terenie miasta i gminy Witkowo, wybrano
ofertę firmy PPHU „Stawoj Plus” Sp. z o.o. z Cielimowa za kwotę 1.631.385,68 zł brutto.
▪ rozstrzygnięto przetarg na modernizację i budowę
oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy
Witkowo, wybrano ofertę firmy ENERGO-TELE
z Gniezna za kwotę 355.701,51 zł brutto.
c.d. str. 5

c.d. ze str. 4

▪

▪ rozstrzygnięto przetarg na wykonanie remontu
pomieszczeń

w

budynku

Urzędu

wykonano parking oraz ogrodzenie przy placu

▪ rozpoczęto budowę oświetlenia ulicznego w Witkowie.

zabaw na ul. Polnej,

Gminy

▪

i Miasta w Witkowie, wybrano ofertę Firmy Budowlanej ANBUD ze Strzałkowa, za kwotę 42.067,22 zł

trwa budowa dróg i ulic na terenie miasta i gminy
Witkowo.

brutto.

▪ wykonano kanalizację sanitarną na ul. Słowiańskiej, Piastowskiej, Osiedlowej i Czerniejewskiej
o łącznej długości ok. 500 mb.
▪ wykonano remont dachów na domkach letnisko-

▪ trwa remont pomieszczeń w budynku Urzędu
Gminy i Miasta w Witkowie.

wych na terenie OW Skorzęcin.
▪ rozstrzygnięto przetarg na remont Stadionu Miejskiego w Witkowie, wybrano ofertę Firmy Budowlanej ANBUD ze Strzałkowa, za kwotę 159.113,72
zł brutto.

▪ trwa budowa garażu z pomieszczeniami gospodarczymi w Skorzęcinie,
▪ wykonano częściowy demontaż i montaż nowych
siedzisk ławek w OW Skorzęcin,

▪ rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na modernizację ulicy Słowiańskiej cd. i bocznej części
ul. Młyńskiej w Witkowie, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego L. Stachowiak,
Starczanowo za kwotę 219.555,39 zł brutto.
Inne ważniejsze prace i dostawy:
▪ osadzono 16 szt. nowych ławek parkowych na
terenie Parku Strzelnicy w Witkowie i w Mielżynie.

Z zakresu planowania i zagospodarowania
przestrzennego:
▪ trwa procedura zmiany studium uwarunkowań
▪ wykonano remont cząstkowy na drogach i ulicach
gminy Witkowo.
▪ wykonano remont korytarzy i klatki schodowej
w gimnazjum w Witkowie.

i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Witkowo, obejmująca obszar całej gminy
tj. 18.440 ha. W chwili obecnej projekt zmiany
studium jest na etapie uzgadniania i opiniowania.
▪ trwa procedura opracowania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego terenów miejscowości Witkowo, obejmujące obszar ok. 25 ha,
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
i mieszkaniowo-usługowe. Po przygotowaniu
projektu planu zostanie on rozesłany do instytucji
uzgadniających.

▪ wykonano chodniki w Witkowie ul. Jana Pawła II,

▪ zakończył się termin wyłożenia do publicznego

Jasna, Czerniejewska o łącznej pow. ok. 400 m²,
▪ wybudowano

kolektory

kanalizacji

wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Witkowie oraz

burzowej

w ul. Kosynierów Miłosławskich, Lotnicza, Piastowska, Słowiańsk, Młyńska, Zachodnia, Wschodnia,

w Strzyżewie Witkowskim. W dniu 12 sierpnia
odbyła się publiczna dyskusja nad przyjętymi
w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami.

ok. 700mb,

Uwagi do projektu planu można wnosić do 16
września.
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowych:
▪ W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 złożono
wniosek preselekcyjny o dofinansowanie projektu
budowy sali sportowej dla Szkoły Podstawowej Nr
2 i 3. W chwili obecnej wniosek znajduje się na
etapie oceny formalnej.

▪ wykonano sieć wodociągową w ul. Osiedlowej ok.
300 mb,

▪ wykonano zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego - Strzelnica, przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie.

Krzysztof Szkudlarek

90 - lat polskiego lotnictwa
„...To najlepsza okazja do podziękowania wszystkim żołnierzom za trud, który wkładają w służbę wojskową...”
- podkreślił płk dypl. pil. Tadeusz Mikutel - dowódca 3 Brygady Lotnictwa Transportowego.

Święto lotnictwa oraz jubileusz 90lecia polskiego lotnictwa, świętowali
żołnierze 3 Brygady Lotnictwa Transportowego oraz 33 Bazy Lotniczej.
Obchody - na płycie powidzkiego
lotniska wojskowego - rozpoczęto

uroczystą zbiórką. Przy wciągnięciu na
maszt flagi wysłuchano sygnału Wojska Polskiego. Święto, stała się także
okazją do wręczenia nagród rzeczowych, finansowych, urlopów krótkoter-

- płk Jan Rynkiewicz.
„...Brygady, jako jedyne jednostki
lotnicze wykonują obecnie zadania
w ramach kontyngentów wojskowych.
Latają do Afganistanu, Iraku i Czadu...
Po powrocie kontyngentu z Litwy,
gdzie latały Migi-29, to właśnie samoloty transportowe są w zasadzie jedynymi, które latają w rejon konfliktów
zbrojnych. Poza tym jednostki 3 Brygady Lotnictwa Transportowego pełnią
dyżur ratowniczy...” - zaznaczył dowódca 3 Brygady Lotnictwa Transportowego. Warto nadmienić, że 33 Baza
Lotnicza podlega właśnie 3. BLTr. od 1
kwietnia ubiegłego roku.
Po uroczystości zgromadzeni mieli
okazję, z której zresztą chętnie skorzystali, przyjrzeć się żołnierskiemu
umundurowaniu, odznaczeniom oraz
literaturę o tematyce wojskowej.
Z zainteresowaniem oglądali ekspozy-

minowych, pochwał oraz nadania
tytułu „wzorowy żołnierz”. W sumie
uhonorowano około stu osób.
Uroczystość uświetnił przelot dwóch
samolotów F-16. Nad niebem powidzkiego lotniska pojawiły się na kilka

i gnieźnieński - Krzysztof Ostrowski,
prezydent Gniezna - Jacek Kowalski,
burmistrz gminy i miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek, przedstawiciele
m.in. policji na czele z nadkom. Janem

cję sprzętu technicznego oraz nowoczesnego wyposażenia. Wystawa
przygotowana została w Klubie Garnizonowym, a oprowadzał po niej mjr
Henryk Kątny.

Krauze - komendantem powiatowej
policji w Słupcy, szef konińskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień - Władysław Walewander oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu

Wystawa dostępna była także przez
cały dzień (27.08) - zwiedzić ją mógł
każdy. Chętnych do przyjrzenia się
wojskowemu wyposażeniu nie brakowało.
(na)

chwil - nadleciały z Krzesin. Nie obyło
się oczywiście bez defilady oraz gratulacji i życzeń zaproszonych gości.
Wśród nich m.in. władze samorządowe
- starosta słupecki - Mariusz Roga

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mielżynie

Maleńkie - potrójne szczęście
„Płakałam i śmiałam się jednocześnie. Było to dla mnie totalne zasko-

Za nami pola i kwieciste łąki, jeziora, góry i morze, nadszedł czas

czenie, tym bardziej, że w początkowej fazie ciąży poinformowano nas
o... bliźniaczkach, a tu proszę! Taka niespodzianka...” - mówi z nieskry-

żmudnej i ciężkiej pracy, zdobywania wiedzy i umiejętności tak bardzo
potrzebnej w codziennym życiu i pracy.

waną radością mama trojaczków.

Magdalena i Marek Andrzejaszek
pobrali się trzy lata temu. Z uśmiechem twierdzą, że narodziny akurat
trójki synów, to prezent na trzeci rok
ich wspólnej drogi życia. „Jakże wspaniały prezent” - podkreśla dumny tata.
Trzeba przyznać, że ojciec chłopców
nie miga się od obowiązków i bądź co
bądź, ogromu pracy. „Jest co robić
przy jednym dziecku, a co dopiero przy
trójce. Jednak radzimy sobie, choć nie
da się ukryć, że przy dużej pomocy
obu babć - Anny i Genowefy - również
mieszkanek Witkowa. Zarówno ja, jak
i mój maż, jesteśmy bardzo wdzięczni
naszym mamom za czas, który poświęcają naszym dzieciom, a także za
pomoc i radę” - stwierdza młoda mama.
Dla państwa Andrzejaszków już
bliźniaczki (o których była mowa wraz
z początkiem ciąży) były zaskoczeniem,
a co dopiero trojaczki. Małżonkowie
podkreślają, że w ich rodzinach nigdy
nie było ciąży mnogiej. „Tym większa,
nie tylko dla nas, ale i całej rodziny
niespodzianka” - mówią młodzi rodzice.
Trojaczki - Adaś, Jasiu i Bartek przyszły
na świat w jednej z poznańskich klinik.
Pani Magdalena podkreśla, że w czasie
ciąży czuła się całkiem nieźle, ale
ponieważ po późniejszych badaniach
okazało się, że będą oni szczęśliwymi
rodzicami trojaczków, była pod opieką
poznańskich lekarzy. Chłopcy, co
najważniejsze, przyszli na świat zdrowi
- Adaś ważył równe 2 kilogramy, Jasiu
miał 2.140, a Bartek - 2.310. „Poród,
oczywiście w grę wchodziło tylko cesarskie cięcie, odbył się prawidłowo,
bez żadnych przykrych niespodzianek.
Wróciliśmy do domu szczęśliwi” podkreśla młoda mama.
Maluchy są w dobrych rękach. Pani
Magdalena wraz z mężem i babciami

czuwają, by niczego im nie brakowało.
Jak sama twierdzi, choć pracy jest
naprawdę dużo i czuje się zmęczona,
jest ogromnie szczęśliwa. Dodaje
jednak, że sama nie sprostała by
obowiązkom. „Mamy mały problem,
przy karmieniu, cała trójka chce jeść o
jednej porze. Pewnie, że można karmić
na dwie ręce, choć i tak jest to nie
lada wyczyn, ale nakarmić jednocześnie trójkę maluszków jest niemożliwością. Tak więc bez babć ani rusz, tym
bardziej, że mąż musi wrócić do pracy”
- mówi Magdalena Andrzejaszek.

Czas odpoczynku już więc za nami.
Uczniowie ZSP w Mielżynie rozpoczęli

cowników szkoły wreszcie uczniów
przywitała dyrektor szkoły Urszula

nowy rok szkolny 2008/2009 w pięk-

Potaś. W przemówieniu dyrektor szko-

nych, kolorowych salach lekcyjnych
(bowiem w czasie wakacji odnowiono

ły upamiętniła wydarzenia II wojny
światowej oraz ofiarność, męstwo

pomieszczenia w klasach nauczania
zintegrowanego, wymalowano i odno-

i odwagę mielżyńskich bohaterów.
Zapoznała zebranych ze zmianami

wiono pomieszczenia sanitarne, gabi-

w Ustawie o Systemie Oświaty oraz

net dyrektora i higienistki szkolnej).
Inaugurację nowego roku szkolnego

proponowanymi przez MEN nowościami organizacyjnymi i rozpoczynającym

poprzedzono mszą świętą. Wszystkich

się „Roku Przedszkolaka’’.

uczniów, rodziców i nauczycieli witał u
wrót kościoła proboszcz Ks. K. Doma-

Dyrektor szkoły Urszula Potaś złożyła również uczniom i pracownikom

galski. W oficjalnej części, która rozpoczęła się o godzinie 10- tej w budynku

szkoły życzenia wielu sukcesów, wyróżnień, nagród oraz jak najwyższych

szkoły zgromadzonych gości: Zastępcę

edukacyjnych osiągnięć.

Burmistrza GiM Witkowo M. Gadzińskiego, Ks. K. Domagalskiego - pro-

Życzenia owocnej pracy złożył
gronu pedagogicznemu i uczniom

boszcza mielżyńskiej parafii p.w.
Wszystkich
Świętych,
wikarego

Zastępca Burmistrza Marian Gadziński.
Część
artystyczną
rozpoczynającą

D. Witkowskiego (absolwenta naszej

nowy

szkoły), przedstawicieli Rady Rodziców,
rodziców, grono pedagogiczne, pra-

E. Kowalska i M. Bocheński.

rok

szkolny

przygotowali:
(G.G.)

Pierwszy września w ZSP
Nadszedł pierwszy września. Uczucia były mieszane - dla jednych
Pan Marek - wojskowy, zatrudniony
jest w powidzkiej 33 Bazie Lotniczej.
Zawodowo
pracowała
dotychczas
także pani Magdalena. Na razie jednak
pozostanie z synami w domu.
Pomoc obiecał już burmistrz Krzysztof Szkudlarek. Jak podkreślił, do
uzgodnienia są jeszcze szczegóły
z rodzicami, ale szczęśliwym rodzicom
mają pomagać, na zmianę, dwie panie. Do domu państwa Andrzejaszków
będą one przychodziły na cztery godziny dziennie pomagać w prowadzeniu
gospodarstwa domowego.
Z pewnością chłopcy postawili „na
głowie” dotychczasowe życia Magdy
i Marka Andrzejaszków, ale to właśnie
dla nich są największym skarbem.
(na)

„w końcu”, dla innych „niestety”. Mimo tej różnicy zdań każdy postanowił pojawić się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na apelu rozpoczynającym kolejny, pełen niespodzianek, smutków i radości rok szkolny.
Gdy Pani Dyrektor Joanna Czekała
powitała wszystkich uczniów tłum

w nowej pracy! Jednak dopiero na
koniec apelu uczniów czekała najwięk-

podziękował jej gromkimi brawami. Nic

sza niespodzianka - poinformowano

w tym dziwnego - mało kto na tym
stanowisku cieszy się tak olbrzymią

ich, że zajęcia lekcyjne będą odbywały
się tylko w głównym budynku. Wszy-

popularnością
uczniów.

scy przyjęli tę wiadomość ze smutkiem, ponieważ czas pobytu w szkole

Apel

i

szacunkiem

obfitował

w

wśród

zaskoczenia

na pewno się wydłuży do późnych

i niespodzianki. Pierwszoklasiści poznali
swoich wychowawców, nauczycieli.

godzin popołudniowych. Jednak powiadają: „Jak mus to mus!”. I właśnie

Przedstawiono też całe grono pedago-

tak większość osób podeszła do zagad-

giczne - okazało się, że zaszły ogromne zmiany! Brak niektórych nauczycieli

nienia. Bo w szkole podstawą są znajomi i nauczyciele - a to na pewno pozo-

wywołał okrzyki złości i smutek na
twarzach. Mimo to ich zastępcy zostali

stanie na wysokim poziomie.
Wszystkiego najlepszego w nowym

sympatycznie

roku szkolnym!

powitani.

Powodzenia

Sylwia Błach

Inauguracja roku szkolnego w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
Uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego 2008/2009 w Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie odbyła się 1 września br. o godz. 10.00, po
Mszy św. w miejscowym kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja.

Uroczystość inauguracyjną prowadzili uczniowie, którzy na samym wstępie

boszcz parafii p.w. św. Mikołaja, prezydium Rady Rodziców: Renata Chmie-

powitali: Dyrekcję, Grono Pedagogicz-

lewska - przewodnicząca, Marzena

ne, Szanownych Gości, Przyjaciół

Kubasiak

-

skarbnik.

Dyrektor życzył między innymi sukcesów w nauce, wytrwałości w dążeniu

nie przeprowadził Dyrektor - Marian
Łukowski.

do obranego celu, spełniania marzeń,

Starsi koledzy życzyli pierwszakom

zapoczątkowania dobrych, wypróbowanych przyjaźni. Jan Paweł II mówił:

samych piątek i szóstek, a uczniom
klas trzecich: „ oby egzaminy okazały

„Musicie wymagać od siebie,
choćby nikt od Was nie wymagał.”

się proste i przystępne, a ostatni rok
był nie tylko ciężką pracą, ale również

A stare ludowe przysłowie mówi, że

przyjemnością i zabawą.” Uczniowie

człowiek uczy się przez całe życie.
I Wy , młodzi ludzie u progu dorosło-

złożyli także życzenia Gronu Pedagogicznemu, by współpraca z uczniami

ści, nauki pobieracie nie tylko w szkol-

układała się jak najlepiej, by pamiętali,

nej ławce, ale także podczas codzien-

że „ uczeń to też człowiek”. W tym

nych sytuacji, które wymagają od Was
podejmowania decyzji.

miejscu przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego złożyli na ręce Dyrekcji

Prowadzący

Jesteśmy tu, by Was w tych decy-

Szkoły, Rodziców, pracowników i swoje

poprosili Dyrektora szkoły - Mariana

koleżanki i kolegów. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Krzysztof Szku-

Łukowskiego o zabranie głosu i wygłoszenie kilku słów powitania. W swoim

dlarek - Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo, Ks. Stanisław Goc - pro-

przemówieniu skierowanym do wszystkich zgromadzonych w hali sportowej

wiązanki kwiatów.

zjach wspierać, służyć pomocą i radą.
Szanowni Goście, Grono Pedagogiczne,

Młodzież przypomniała również 69
rocznicę agresji hitlerowskich Niemiec

Pracownicy, Szanowni Rodzice !

na Polskę w 1939 r. Pamięć poległych

Korzystając z okazji, chciałbym
podziękować Panu Burmistrzowi

uczczono minutą ciszy oraz złożeniem
kwiatów w Kąciku Patrona.

i Radzie Miejskiej w Witkowie za przeprowadzenie remontu korytarzy i klatki

Swoje życzenia skierowali do
uczniów goście uroczystości: p. Krzysz-

schodowej w budynku gimnazjum. Nie

tof Szkudlarek, Ks. Stanisław Goc i p.

byłoby tego remontu, gdyby nie przychylność władz samorządowych

Renata Chmielewska.
Tego samego dnia o godz. 11.30

i troska o lepsze warunki pracy i nauki-

młodzież gimnazjum, harcerze wraz

Tradycją Gimnazjum im. Adama Borysa
jest to, że w pierwszym dniu nowego

z władzami gminy i kombatantami
spotkali się przy pomniku Powstańców

roku szkolnego pierwszoklasiści składają ślubowanie na sztandar szkoły,

Wielkopolskich, by złożyć hołd bohaterom II wojny światowej.

powtarzając słowa przysięgi. Ślubowa-

(M.Ł.)
fot. Tomasz Pluciński

Dożynki Wiejskie w Małachowie Złych Miejsc

Czas upływa bardzo szybko - SP nr 3
Wszyscy pamiętamy jeszcze chwile oczekiwania na wakacje. Mimo wy-

5 sierpnia 2008 r. w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc odbyły się Do-

tężonej pracy były też momenty zabawy i rozrywki, wycieczki, pikniki,
Dzień Dziecka, majówka zorganizowana przez Radę Rodziców. Potem

żynki Wiejskie.

było zakończenie roku szkolnego, pożegnanie klas szóstych.

Wielu uczniów cieszyło się dobrymi
ocenami, wyróżnieniami, nagrodami.

Sylwestrowi Grochowiakowi, Ryszardowi Jankowskiemu, Stanisławowi Kołec-

Wakacyjne miesiące upłynęły jeszcze

kiemu,

szybciej. Można było korzystać ze
słońca, bo pogoda dopisywała, odpo-

Wykonanie prac remontowych możliwe
było dzięki panu Andrzejowi Łykow-

czywać do woli, robić to, na co ma się
ochotę …W szkole w tym czasie tętniło

skiemu - prezesowi firmy ANBUD,
który udostępnił niezbędne rusztowa-

„życie”.

nie.

Remontowano,

malowano,

Grzegorzowi

Łasińskiemu.

Sołtys Sołectwa z zwycięską drużyną z Małachowa Złych Miejsc.

odświeżano, a wszystko po to, aby
jeszcze przyjemniej pracowało się

I tak 1 września spotkaliśmy się
znowu: uczniowie, rodzice, nauczyciele

w nowym roku szkolnym.

i

Szczególnym blaskiem lśni nasz
pomnik-samolot TS-8 „Bies” i tablica

zadania, nowe wyzwania, nie zawsze
łatwe. Nikt nie będzie szczędził sił

pamiątkowa. Te ważne symbole, związane z historią i patronem szkoły zo-

i czasu, by wspierać naszych uczniów.
Zaproponujemy im różne formy rozwi-

stały odnowione dzięki pomocy i zaan-

jania zdolności, poszerzania wiedzy,

gażowaniu wielu osób. Serdecznie
dziękujemy tym, którzy pozytywnie

kształtowania
osobowości.
Mamy
nadzieję, że pomożemy naszym pod-

odpowiedzieli na prośbę i podjęli stosowne działania: Dowódcy 33 Bazy

opiecznym osiągnąć najwyższe oceny,
lokaty, sprecyzować zainteresowania,

Lotniczej płk. dypl. pl. Leszkowi Duba-

pokonywać

jowi, mjr. Markowi Krukowi oraz Mariuszowi Kaźmierczakowi, Adamowi Łysia-

drodze ku dorosłości.

kowi,

Damianowi

pracownicy.

Przed

pierwsze

nami

kolejne

trudności

Kaźmierczakowi,

„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,

na
(na)

W trakcie uroczystości odbył się mecz
piłkarski drużyn z Małachowa Złych

uroczystości zakończyła zabawa taneczna.

Miejsc. Zwycięska drużyna otrzymała

(B.R.M.)

pamiątkowe

dyplomy.

Dożynkowe

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że Gmina Witkowo po
raz kolejny przystępuje do realizacji programu „UCZEŃ NA WSI”
w Obszarze A.
Program "UCZEŃ NA WSI" ma na celu pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące tereny wiejskie Gminy Witkowo.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się
osoba niepełnosprawna, która:
1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności,
2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w sz kole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3) posiada stałe zameldowanie na terenie wiejskim Gminy Witkowo,
4) posiada miesięczne dochody brutto nie przekraczające 120% najniższego
wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny tj.
1.123,20zł brutto.
Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa dla Wnioskodawcy, w ramach programu, może obejmować następujące koszty: zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności
fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne), związane z dostępem
do Internetu (instalacja i abonament), kursy doszkalające w zakresie programu nauczania
oraz kursy językowe (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania
ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia), wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych.
Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu
komputerowego!
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może
obejmować dodatkowo następujące koszty: opłaty za naukę (czesne), zakwaterowania
(gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania), dojazdów do szkoły.

- uzupełnisz kalorie w postaci czekolad, ciasteczek, soczku,
- otrzymasz legitymację HDK,

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowie pok. nr 20 do dnia
30.09.2008r.

- możesz również odebrać wyniki badań laboratoryjnych w siedzibie RCKiK.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pokój
nr 20, tel. 0614778194 wew. 18

www.hdkwitkowo.republika.pl
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Karolka Karotka i dzieciaki
z gumy do żucia
Bieniek Christian
Karolka Karotka ma nowe
hobby: taniec! Od kiedy poznała tancerza breakdance
zaczęła z zapałem tańczyć.
Wpadła więc na świetny pomysł, żeby razem ze swoimi
przyjaciółkami wystąpić na
imprezie szkolnej, i na krótko
przed terminem imprezy obwieściła to wszystkim w
klasie. Jest tylko jeden problem: musi dopiero przekonać do tego przyjaciółki, które jeszcze niczego
nie...

Karolka Karotka i tajemniczy skarb
Bieniek Christian
Karolka Karotka chce szukać
skarbów. Cenne przedmioty
należące do starożytnych Rzymian tylko czekają na odkrycie... Ale jeszcze coś jednego
zajmuje Karolkę: kto codziennie kładzie czerwoną różę na
jej wycieraczce? W grę właściwie wchodzi jedna, jedyna osoba...

Raj na ziemi czyli Rady
nie od parady II
Kolejny tom wierszy, z których każdy kończy się morałem - przysłowiem. Tym
razem autorka stara się uczulić młodego czytelnika na
sprawy dotyczące środowiska,
tego najbliższego i tego odległego, oraz na los wszystkich
żywych istot - od maleńkiej
roślinki do olbrzymiego słonia.
W ciekawej i zabawnej, a więc atrakcyjnej dla dzieci
formie przekazuje całkiem poważne...

Magnes Amelka
Majgier Katarzyna
Amelka ma dziesięć lat,
pięcioro młodszego rodzeństwa, trzech zwariowanych
kolegów i wielką fantazję.
To ostatnie - jak sądzi zawdzięcza temu, że ma
dużo czasu na myślenie
i marzenie. W wolnych
chwilach dziewczynka pisze
wiersze i powieści. Usiłuje
też zaangażować kolegów i rodzeństwo w zorganizowanie teatrzyku. Pewnego dnia, zdmuchując świeczki na urodzinowym torcie, wypowiada życzenie chce zostać gwiazdą filmową. Wkrótce w jej rodzinnej wsi pojawia się ekipa filmowa, która zamierza
tam kręcić film kostiumowy...

Dochować tajemnicy
Na podstawie serialu Disney
Channel (praca zbiorowa)

Miley Stewart wygląda jak
zwykła dziewczyna z sąsiedztwa. Jednak, gdy nad sceną
zapalają się reflektory, Miley
staje się Hannah Montaną,
nastoletnią gwiazdą pop!
Utrzymywanie tego w tajemnicy i konieczność godzenia
szkoły ze sławą piosenkarki

jest trudniejsze, niż Miley sądziła. Gdy jej kolega
Olivier zaczyna mieć obsesję na punkcie Hannah
Montany, Miley nie wie, co...

Kaśka Podrywaczka
Marta Fox
Kaśka Podrywaczka to mądra i
napisana z humorem powieść
Marty Fox o zbuntowanej
nastolatce, uwielbiającej taniec
i dyskoteki. Autorka młodzieżowych bestsellerów i tym razem
w sposób otwarty i bezpośredni porusza problem dojrzewania, rozwichrzonych emocji,
zaufania, buntu wobec niekoniecznie przykładnych
dorosłych, przyjaźni, miłości. To powieść, którą
zachwycą się...

Amy na czacie
Hooper Mary
Powieść dla młodzieży o niebezpieczeństwach internetu,
pełna nieoczekiwanych zdarzeń
i ostrzegająca przed przypadkowymi znajomościami, zawieranymi?w sieci?. Po kłótni z
najlepszymi przyjaciółkami,
nastolatka Amy postanawia
znaleźć towarzystwo gdzie indziej. Internet wydaje
jej się do tego idealny, choć zdaje sobie sprawę, że
spotykanie się sam na sam z rozmówcą z...

AliAntka
Regina Kowalska
"AliAntka" zdobyła nagrodę w II
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Wydawnictwa
TELBIT na powieść dla młodzieży. Dobrochna, uczennica trzeciej klasy gimnazjum, staje
przed trudną prawdą jej rodzice
rozwodzą się. Decyzja ta wprowadza szereg poważnych i nieodwracalnych zmian w
uporządkowanym świecie dziewczyny. W środku
roku szkolnego opuszcza Warszawę,...

Zaćmienie
Stephenie Meyer
Kiedy media zaczynają donosić o serii tajemniczych morderstw w Seattle, a do lasów
wokół Forks powraca żądna
zemsty wampirzyca, Bella
uświadamia sobie, że znowu
grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo. W dodatku, wiedząc, że jej decyzja może
doprowadzić do odnowienia
odwiecznego konfliktu pomiędzy wampirami a wilkołakami, zmuszona jest wybierać pomiędzy miłością...

Jak puch z dmuchawca
Karen Kingsbury
Kiedy Rip Porter wychodzi
z więzienia, postanawia
odzyskać swego syna, którego nawet nie zna. Ale czteroletni Joey ma już rodziców...
Kocha ich i jest dla nich
całym światem. Jeden telefon
sprawia, że idylla, jaką jest
życie rodziny Campbellów,
zostaje zniszczona. Jack
i Molly są zrozpaczeni, nie wiedzą, co robić ? prawo
pozwala na odebranie im ich jedynego dziecka!...

Blond gejsza
Jina Bacarr
Wczesnym latem 1892 roku
w Japonii spadły obfitsze niż
zwykle deszcze. Japończycy
nazywają tę porę "deszczami
śliwy", gdyż przychodzi ona,
kiedy dojrzewające owoce zaczynają kusić nowymi doznaniami. Tak jak dziewczyna, która
staje się kobietą.

Akt zdrady
Flynn Vince
Do wyborów prezydenckich
w Stanach Zjednoczonych zostało
już niewiele czasu. Kandydaci
próbują dotrzeć do jak największej rzeszy wyborców. Wydaje
się, że nic nie zakłóci tego demokratycznego procesu. Ktoś jednak
spróbuje zmienić bieg zdarzeń.
Atak terrorystyczny przyspiesza
wybór Josha Alexandra na głowę państwa. Wszystkie
agencje rządowe rozpoczną poszukiwanie zamachowca. Ten jednak pozostanie on nieuchwytny. Czy
Alexander poświęcił własną żonę dla zdobycia stanowiska i władzy? Kto tak naprawdę stoi za atakiem?
Dyrektor CIA Irene Kennedy wszczyna własne śledztwo. Do pomocy wzywa swojego ulubionego i najlepszego agenta Mitcha Rappa, który nie waha się
narazić wszystkim, aby sprawiedliwości stało się
zadość.

Ciemność płonie
Ćwiek Jakub
Katowice Główny - dla Ciebie to
pewnie tylko dworzec, dla bezdomnych umieralnia, dla Wybranych jedyny azyl. Byłeś wtedy
dzieckiem w ciemnym pokoju.
Nagle wiszący płaszcz przemienił
się w upiora, a liżące podłogę
światło księżyca zaczęło pełznąć
ku Tobie jak macka. Tak właśnie
Ciemność zagląda nam w oczy. Sama wybiera sobie
ofiary i zaczyna płonąć...Wybrani przez Ciemność nie
mają wyboru. Bezpieczne miejsce mogą znaleźć
tylko wśród bezdomnych na katowickim dworcu.
To właśnie spotkało Natkę - studentkę, która pewnego dnia została napadnięta. Wszyscy tylko patrzyli.
Jedynie biednie ubrany starszy mężczyzna przyszedł
jej wtedy z pomocą. Dziewczyna chciała mu się
odwdzięczyć, a nieświadomie wzięła na siebie cudze
przekleństwo. I zapłonęła Ciemność

Być córką gwiazdy
Rayban Chloe
Chcesz wiedzieć, jak to jest być
córką megagwiazdy? potwornie
bogatej i niewiarygodnie sławnej?
Poznaj Hollywood Bliss Winterman
(dla przyjaciół Holly). To córka
Kandhi, megagwiazdy pop, idolki
milionów fanów, jednej z najbogatszych kobiet świata. I wcale nie
najszczęśliwsza dziewczyna na świecie. Co zrobi
Holly, kiedy mama postanowi zmienić ją w miniaturową wersję samej siebie, podczas gdy ona marzy o
czymś zupełnie innym?
Opracowała (B.Sz.)
Sprostowanie
Pod artykułem „Nowości książkowe w Bibliotece Publicznej” w nr 8
Witkowskie Wiadomości Samorządowych wkradł się błąd i pomyłkowo
zamieszczono niewłaściwego autora, za błąd przepraszamy. Autorką
opracowanego zestawienia książkowego była Aleksandra Radke.

VIII Mistrzostwa Wielkopolski w Plażowej Piłce Nożnej
Porywisty południowy wiatr, przelotne opady deszczu oraz słońce
w takich warunkach atmosferycznych rywalizowali uczestnicy VIII Mistrzostw Wielkopolski w Plażowej Piłce Nożnej. Poziom zawodów przerósł oczekiwania samych organizatorów.

Eliminacje w fazie grupowej przebrnęli szczęśliwie zawodnicy Energetiki
Września, GGP KGL Września, Hurtowni Piast, Korona s.c., FC Gębarzewo,
Niepowołani przez Beenhakkera, Cosinus Gniezno, Anty.
Pierwszy ćwierćfinał rozegrali zawodnicy z Wrześni Energetika oraz
GGP KGL. W wyrównanym pojedynku
zwyciężyli zawodnicy drużyny GGP KGL
pokonując 1:0 Energetikę, zwycięską
bramkę zdobył Kamil Kozielski. Drugi
z 4 ćwierćfinałów rozegrali zawodnicy
Hurtowni Piast i Korony w regulamino-

wym czasie gry padł wynik 1:1 bramki
zdobyli Marcin Bilicki dla Piasta i Damian Szczepaniak dla Korony. O wyniku tego spotkania rozstrzygnęły rzuty
karne, w nich lepsi okazali się zawodnicy Korony pokonując Hurtownie Piast
3:0. Przedostatnią parę ćwierćfinałową
tworzyły drużyny Niepowołanych przez
Beenhakkera oraz FC Gębarzewo
w regulaminowym czasie gry nie padło
rozstrzygnięcie i o wyniku po raz drugi
zadecydowały rzuty karne. Skuteczniej
egzekwowali je zawodnicy FC Gębarzewa pokonując 4:1 drużynę Niepowoła-

nych. W ostatnim ćwierćfinale spotkali
się zawodnicy Cosinusa oraz Anty.
Cosinus doznał dotkliwej porażki 5:0
bramki strzelali Marek Janaszak, Bartosz i Sebastian Staszewscy, Błażej
Franczak oraz Tomasz Zimnik.
Awans dalej uzyskały zespoły Korony i GGP KGL oraz FC Gębarzewo
i Anta tworząc kolejno pierwszą i drugą
parę półfinałową. Pierwszy półfinał nie
przyniósł rozstrzygnięcia w regulaminowym czasie gry po bramkach Damiana Szczepaniaka i Krzysztofa Graczyka
na tablicy widniał wynik 1:1. Rzuty
karne przegrali zawodnicy GGP KGL
Września 2:3. W drugim równie emocjonującym półfinale uczestnicy eliminacji do Pucharu Polski w Beach Soccerze zespół Anty przegrał w karnych
z FC Gębarzewo 2:1. Wielką klasą
i umiejętnościami wykazał się Robert
Grzesik broniąc 4 rzuty karne.
W meczu o 3 miejsce spotkały się
zespoły GGP KGL i Anty, którzy czysto
i gładko wygrali 0:3. Bramki strzelili
Marek Janaszak oraz Tomasz Zimnik 2.
Mecz finałowy VIII Mistrzostw Wielkopolski stał na najwyższym poziomie.
Po pierwszej połowie bliżej zwycięstwa
byli zawodnicy Korony po bramce
Daniana Szczepaniaka, lecz po zmianie
stron wyrównał Mateusz Zawada i po
raz kolejny zdecydowała skuteczność
z 9 metra. Karne lepiej egzekwowali
zawodnicy Korony i to oni pojechali do
domu z Pucharem Jacka Kowalskiego
za zajęcie I miejsca w VIII Mistrzostwach Wielkopolski.

Klasyfikacja generalna
VIII Mistrzostw Wielkopolski
Zwycięzcą turnieju została Korona
s.c. otrzymując puchar ufundowany
przez Prezydenta Jacka Kowalskiego.
Drugie miejsce w turnieju zajęła drużyna FC Gębarzewo obdarowana została
pucharem ufundowanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Krzysztofa Szkudlarka. Trzecie miejsce przypadło uczestnikowi eliminacji do Pucharu Polski zespołowi Anta. Otrzymał
on puchar Dyrektora OKSiR Witkowo.
W klasyfikacjach indywidualnych
nagrodzeni zostali następujący zawodnicy:
Najlepszy Bramkarz
Robert Grzesik FC Gębarzewo
Król Strzelców
Tomasz Zimnik Anta
Najlepszy Zawodnik
Bartosz Staszewski
Anta
Drużyna Fair Play
FC Gębarzewo
Najsympatyczniejszy Zawodnik
Łukasz Łakomy FC Gębarzewo
Najmłodszy Zawodnik
Szymon Andrzejewski Niepowołani
przez Beenhakkera
Najskuteczniejsza Drużyna
Anta
FMS Gniezno

Otwarte Mistrzostwa Polski Jachtów Żaglowych RC
W dniach 13 - 14 września 2008 roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski Jachtów
Żaglowych Sterowanych Radiem Klasy F5-10.

Klasyfikacja JUNIOR F5-10
Głównymi organizatorami imprezy
byli: Biuro Wielkopolskiego Zarządu
LOK w Poznaniu, Urząd Gminy i Miasta
w Witkowie, Klub Modelarski GKM
„SOKÓŁ”, OKSiR oraz Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Prezydent Miasta
Gniezno, 3 Brygada Lotnictwa Transportowego i 33 Baza Lotnicza w Powidzu.
Wyniki mistrzostw:
Klasyfikacja SENIOR F5-10
1. Springer Jan - 20.9
S.M. Wągrowiec
2. Albrecht Paweł - 79.4
PKM LOK “Wodnik” Poznań

3. Becker Andrzej - 106.0
Bliza Wejcherowo

1. Oksinski Adam - 42.8
Bliza Wejherowo
2. Ejsymont Michał - 174.0
S.M. Wagrowiec
3. Klawikowski Karol - 226.0
Bliza Wejherowo
Klasyfikacja Otwarta
1. Springer Jan - 20.9
S.M. Wagrowiec
2. Damaszk Damian - 26.1
Bliza Wejherowo
3. Sokolowski Lukasz - 42.8
S.M. Wagrowiec

Nagrodami w mistrzostwach były
pamiątkowe dyplomy, medale, puchary
oraz nagrody rzeczowe w postaci
sprzętu sportowego i modelarskiego.
Regaty przebiegały przy pięknej
żeglarskiej wietrznej pogodzie, co
powodowało, że licznie zebrani kibice
żeglarstwa i wczasowicze mogli docenić świetną formę naszej kadry narodowej.
Zawody przebiegały w sportowej,
koleżeńskiej atmosferze, co było również sukcesem sędziów i obsługi technicznej, którą sprawowali członkowie
UKS GKM „SOKÓŁ” Witkowo.
(na)

Ekshumacja Żołnierzy Niemieckich

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 28 sierpnia odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Głównym tematem posiedzenia było dokonanie kontroli bieżącej działalności
Burmistrza Gminy i Miasta. Kontrolowano również w terenie wybrane
inwestycje - modernizację Strzelnicy
oraz remont w budynku Gimnazjum.

W dniu 5 września odbyła się XVI
sesja Rady Miejskiej. Rada Miejska
wysłuchała informacji o działalności
międzysesyjnej
Burmistrza
Gminy
i Miasta, tj. od 1 lipca do 4 września
br.
Rada Miejska podjęła następujące
uchwały:

W miesiącu lipcu w Małachowie Złych Miejsc dokonano ekshumacji
żołnierzy niemieckich. Przeprowadzona została przez Stowarzyszenie
Pomost, które od 1997 r. prowadzi poszukiwania grobów żołnierzy niemieckich i osób cywilnych poległych w czasie II wojny światowej.
Współpracuje ściśle z Niemieckim Ludowym Związkiem Opieki nad Grobami Wojennymi.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
W dniach 28 i 29 sierpnia oraz
w dniu 2 września odbyły się przedsesyjne posiedzenia Komisji. Głównym
ich celem było zaopiniowanie tematów
planowanych do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej. Komisja Finansów
i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego
sprawdziła realizację prac remontowych w budynkach oświatowych
i zapoznała się z realizacją inwestycji,
Komisja Szkolnictwa Kultury, Sportu

- uchwałę Nr XVI/144/08 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Mielżynie;
- uchwałę Nr XVI/145/08 zmieniającą
uchwałę Nr XV/139/08 dot. procedury
uchwalania budżetu;
- uchwałę Nr XVI/146/08 dot. inwestycji wieloletniej pn. „Modernizacja
budynku komunalnego w Ruchocinku
(na lokale socjalne);
- uchwałę Nr XVI/147/08 dokonującą

Stowarzyszenie działa na terenie
Wielkopolski i ma za sobą ekshumacje

i numeru dane zostaną przekazane
stronie niemieckiej w celu dalszej

m.in. w Gnieźnie, Szemborowie, Krzy-

identyfikacji. Szczątki żołnierzy zostaną

żówce (gmina Witkowo), pod Ostrowem Wielkopolskim.

pochowane na Cmentarzu Miłostowskim w Poznaniu. Wydobyte przedmio-

Siedemnastego lipca członkowie
Stowarzyszenia wspierani przez Mariu-

ty a wśród nich; patki kołnierzowe
żołnierza Luftwaffe, guziki mundurowe

sza i Ryszarda Zborowskich przeprowa-

zasilą zbiory Sali Historii Miasta Witko-

dzili ekshumację żołnierzy niemieckich.
Na podstawie relacji jednego ze świad-

wa.
Sala Historii Miasta Witkowa prosi

ków- Jana Marciniaka, ciała Niemców

osoby posiadające informacje dotyczą-

pozbierane we wsi i wokół niej miały
zostać pochowane w narożniku dawne-

ce pochówków żołnierzy niemieckich
o kontakt.

go parku. Przy pomocy sprzętu mechanicznego odsłonięto miejsce pochów-

Sala Historii czynna w poniedziałki
od godz. 9.00 do 11:00 i niedziele od

ku, w którym zlokalizowano szczątki

godz. 11.00 do 13.00 Więcej na

czterech żołnierzy. Przy użyciu wykrywacza metalu udało się odnaleźć czy-

www.sala-historii-witkowo.cba.pl

telny znak tożsamości grenadiera
pancernego. Po odczytaniu przydziału

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
i Opieki Społecznej dokonała wizji
lokalnej Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie, a Komisja Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania
Porządku Publicznego dokonała oględzin w terenie w zakresie utrzymania
porządku i czystości oraz w zakresie
ochrony środowiska.

zmian w budżecie gminy i miasta na
2008r.;
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 26 września
2008r.
(B.R.M.)

Mariusz Zborowski

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie
Wrzesień 2008r.

1 września - Henryk Mucha

informuje,

8 września - Jerzy Skrzypek

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą

15 września - Roman Popek

Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniu 15.09.2008r.
WYWIESZONE ZOSTAŁY WYKAZY NIERUCHOMOŚCI,

22 września - Zenon Mietlicki
29 września - Edwin Dzieciuchowicz

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

POŁOŻONYCH W MIEŚCIE I GMINIE WITKOWO,

Terminarz posiedzeń

PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
I SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Apel do sprzedawców wyrobów tytoniowych
Szanowni Państwo Pragnę Państwa
poinformować, że w Gmina Witkowo przystąpiła do realizacji Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży
„Stop 18”, której podstawowym
celem jest ograniczenie dostępu
młodych ludzi do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży,
a tym samym zwiększenie świadomości i odpowiedzialności sprzedawców dotyczącej ochrony zdrowia. W związku z tym wspólnie
z harcerzami zorganizowano w dniu 11.09.2008 r. Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży.
Harcerze z Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie dostarczyli
ulotki i naklejki z logiem naszej akcji oraz z treścią obowiązujących przepisów prawnych. Ulotka dodatkowo zawiera wskazówki
dla sprzedawców, jak odmawiać sprzedaży papierosów nieletnim.
Przekazane naklejki powinny być umieszczone w widocznym dla
klientów miejscu. W przypadku wątpliwości, można uzyskać więcej
informacji na stronie internetowej Programu Odpowiedzialnej
Sprzedaży http://www.stop18.pl.
Zapraszam do wspólnego, wielotorowego działania, które może
przyczynić się do poprawy zdrowia i ograniczania zgubnego wpływu
nikotyny. Wierzę, że nasze wspólne działania przyczynią się do
zwiększenia odpowiedzialności za zdrowie młodego pokolenia
i ograniczą dostęp osób nieletnich do wyrobów tytoniowych.

Wrzesień 2008r.

1. Komisja Finansów

19 września (piątek)

godz. 9,00

2. Komisja Rolnictwa…

22 września (poniedz.)

godz. 9,00

3. Komisja Szkolnictwa… 23 września (wtorek)

godz. 10,00

4. Komisja Finansów…

24 września (środa)

godz. 9,00

5. Sesja Rady miejskiej

26 września (piątek)

godz. 12,00

6. Komisja Rewizyjna

30 września (wtorek)

godz. 9,30

Ogłoszenie
o punktach zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity Dz. U.
z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości informację o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego na terenie Miasta i Gminy Witkowo:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie
ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo
Punkt Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
ul. Nowa 7, 62-230 Witkowo.

2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Witkowie
ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo
Punkt Zbierania - sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Sklep RTV i AGD, ul. Poznańska 1, 62-230 Witkowo.

3. Apteka mgr Krystyna Klebańska
ul. Poznańska 18, 62-230 Witkowo
Punkt Zbierania - sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Krzysztof Szkudlarek

Apteka, ul. Poznańska 18, 62-230 Witkowo.

Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny
Adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, 62-230 Witkowo ul. Gnieźnieńska 1
Zespół Redakcyjny: Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska, Anna Kwapich, Krzysztof Dziel.
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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