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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie międzysesyjnym od 2 do 25 września 2008 r.

▪ wspólnie z przedstawicielami naszej Rady Miejskiej

▪ w dniach od 15-19.09.2008 r. na terenie naszej

uczestniczyli we mszy św., następnie w sali OSP

i delegacjami reprezentującymi Gminę Witkowo

Gminy gościliśmy uczniów z zaprzyjaźnionej nie-

zostały wręczone medale, kwiaty oraz zostały

uczestniczyłem w Dożynkach-Powiatowo Gmin-

mieckiej Gminy Am Dobrock. Goście przybyli na

złożone z tej okazji gratulacje i życzenia. Uroczy-

nych, które w tym roku odbyły się w miejscowości

zaproszenie Dyrekcji i uczniów Gimnazjum im.

stość uświetniła swoim występem „Kapela Odjaz-

Borzątew gm. Mieleszyn.

Adam Borysa w Witkowie.

dowa” z Witkowa.
▪ zorganizowałem spotkanie z Przewodniczącymi
Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia tematów sesyjnych oraz bieżących spraw
Gminy.
▪ wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
▪ zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski
zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
▪ podpisano akt notarialny dotyczący sprzedaży

▪ uczestniczono w obchodach „Dnia Działkowca”

nieruchomości stanowiącej działki zabudowane

zorganizowanych przez Rodzinne Ogrody Działko-

budynkiem mieszkalnym wielolokalowym na rzecz

we

Spółdzielni Mieszkaniowej w Witkowie.

im.

Ludowego

Lotnictwa

Polskiego

oraz

w obchodach 55-lecia istnienia Rodzinnych Ogro-

▪ nabyto w drodze darowizny nieruchomość stano-

dów Działkowych im. Generała Karola Świerczew-

wiącą działkę o pow. 0,1800 ha zabudowaną

skiego w Witkowie.

budynkiem strażnicy OSP, położoną w Mielżynie.
▪ przygotowano do sprzedaży na rzecz uprawnionego najemcy, nieruchomość stanowiącą działkę
o pow. 0,1330 ha, położoną w Skorzęcinie, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednolokalowym
▪ objąłem Honorowym Patronatem Marsz na orien-

i gospodarczym. W chwili obecnej nieruchomość

tację pod hasłem „Mała Ojczyzna-Mielżyn”, które-

powyższa znajduje się na wykazie nieruchomości

go organizatorem był Zespół Szkolno-Przedszkolny

przeznaczonych do sprzedaży.

w Mielżynie. Impreza ta poświęcona była między
innymi poznaniu miejsc związanych z historią
Mielżyna i jego związków z Powstaniem Wielkopolskim.

Ze spraw dot. oświaty:
▪ zorganizowałem naradę z dyrektorami placówek
oświatowych.

W

czasie

spotkania

poruszono

▪ odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Sportu,

▪ zorganizowałem spotkanie dla Jubilatów obcho-

między innymi sprawy związane z aktualną sytu-

w czasie którego przedstawiono m.in. informację

dzących 50-lecie pożycia małżeńskiego. Jubilaci

acją w poszczególnych placówkach oświatowych,

w sprawie finansowania sportu kwalifikowanego

temat wyprawki szkolnej, przekazano informację

oraz upowszechniania kultury fizycznej organizacji

o warsztatach terapeutycznych dla szkół podsta-

pozarządowych oraz ustalono liczbę dodatkowych

wowych, o funkcjonowaniu świetlicy środowisko-

godzin w ramach Uczniowskich Klubów Sporto-

wej, dyżurów pełnionych przez psychologów oraz

wych na prowadzenie sekcji sportowych w nowym

przekazano informację na temat funkcjonowania

roku szkolnym 2008/2009.

Uczniowskich Klubów Sportowych.

▪ uczestniczyłem w obchodach 60-lecia istnienia
Koła Łowieckiego nr 99 „Krzyżówka”.

Z

zakresu

imprez

kulturalno-sportowo-

rekracyjnych:
▪ zorganizowano i dofinansowano otwarte Mistrzo-

c.d. str. 4

c.d. ze str. 3

koszty na obsługę wstępu wyniosły 47.491,00- zł

stwa Polski Jachtów Żaglowych sterowanych radiem, klasy F5-10.

Z zakresu inwestycji

ul. Zachodnia

ogłoszono przetargi nieograniczone na:
▪ zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Witko▪ dofinansowano wyjazd uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na biegi młodzieżowe w ramach
XXXI Biegu Lechitów.

wo. Otwarcie ofert 3 października 2008r.
▪ na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Witkowie, ul. Strzałkowska, Zielona,
Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska,
Ogrodowa. Otwarcie ofert 13 października 2008r.
▪ unieważniono

przetarg

na

zagospodarowanie

terenu Parku Miejskiego przy ul. Park Kościuszki
i Stary Rynek w Witkowie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę przeznaczoną w budżecie gminy i miasta na realizację

Budowa drogi w Skorzęcinie - Rybakówce

w/w zadania. W związku z powyższym ponownie
ogłoszony został przetarg. Otwarcie ofert 17
pażdziernika.

W ramach współpracy samorządu gminnego
z organizacjami pozarządowymi działający-

Inwestycje w trakcie realizacji, trwa:
▪ modernizacja dróg i ulic na terenie miasta i gminy

mi na terenie gminy i miasta dofinansowano

Witkowo. Obecnie wykonywane są ulice: Lotnicza,

między innymi:

Słowiańska i Zachodnia oraz droga w Skorzęcinie -

▪ Stowarzyszenie

Centrum

Rehabilitacyjno-

Kulturalne „Promyk” Koło w Witkowie w zakresie
wyjazdu na imprezę integracyjną pt. „Pożegnanie
Lata”.

Rybakówce. Trwają prace na ulicach Piwnej,
Osiedlowej i Wschodniej. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

ul. Piwna

„STAWOJ - PLUS” z Cielimowa.

▪ Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów,
Zarząd Rejonowy w Witkowie - dofinansowanie
wyjazdu z okazji 5-lecia istnienia Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi” do Kotliny Jeleniogórskiej.

ul. Osiedlowa
ul. Lotnicza

Ze spraw dot. Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie:
▪ w sezonie letnim 2008r. przy obsłudze wstępu na
teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie
zatrudnionych było 15 osób. Za bilety wstępu

ul. Wschodnia

wpłynęła kwota brutto 438.437,50 zł, natomiast
ul. Słowiańska

c.d. str. 5

c.d. ze str. 4

▪ budowa garażu z pomieszczeniami gospodarczymi

w Witkowie. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo

ściach Strzyżewo, Małachowo Wierzbicznay, Czaj-

„Anbud” ze Strzałkowa.

ki, Jaworowo, Mąkownica, Małachowo Szemboro-

w Skorzęcinie. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo

wice, Małachowo Złych Miejsc, Odrowąż, Gorzyko-

„Anbud” ze Strzałkowa.

wo i Chłądowo. Wymiany tej dokonała Spółka
Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza w ramach
naszego wkładu do spółki.
▪ zakończono budowę chodnika w miejscowości
Witkówko.

▪ trwa modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Inwestycje zakończone:

na terenie miasta w ulicach: Gnieźnieńska, Lotni-

▪ zakończono remont klatki schodowej i korytarzy

cza, Osiedlowa, Piękna, Pogodna, Radosna, Pia-

w budynku Gimnazjum w Witkowie, Wykonawcą

stowska, Słowiańska, Czerniejewska, Piwna, Braci

był

Łukowskich, Ogródek Jordanowski przy ul. Poznań-

„MOSTOSTAL-STOLBUD” Sp. z o. o. ze Słupcy.

Zakład

Usługowo-Produkcyjno-Handlowy
▪ zakończono budowę chodnika przy ul. Czerniejew-

skiej, Park przy ul. Słowackiego oraz w miejscowo-

skiej oraz chodnika między ul. Polną, a Poznańską

ści Kołaczkowo. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo

trwa budowa chodnika przy ul. Szkolnej. Wyko-

ENERGO-TELE z Gniezna.

nawcą

jest

Zakład

Gospodarki

Komunalnej

z Witkowa.

▪ dokonano

odbioru

2

dróg

rolniczych:

drogi

w miejscowości Folwark i Małachowo Złych Miejsc.

▪ trwają prace remontowe w budynku Urzędu Gminy

ul. Czerniejewska

w Witkowie. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo
„Anbud” ze Strzałkowa.

Folwark

Chodnik między ul. Polną, a ul. Poznańską

▪ trwają prace

remontowe

Stadionu

Miejskiego

Małachowo Złych Miejsc
▪ dokonano wymiany 126 szt. opraw oświetlenia
ulicznego i drogowego w Witkowie w ulicach:
Dworcowa, Witosa, Kosynierów Miłosławskich,
Łąkowa, Dębińska, Powidzka oraz w miejscowo-

ul. Szkolna
▪ zakończono

prace

związane

z

demontażem

i montażem nowych siedzisk ławek w OW Skorzę-

c.d. ze str. 3

cin. Wykonawcą było przedsiębiorstwo „Anbud” ze
Strzałkowa.

Jubileusz miłośników działek
Nie każdy ma możliwość być właścicielem ,,kawałka zielonego terenu'' przy swojej posesji. Tak
więc całkiem dobrze mają się ciągle popularne ogródki działkowe. Ich miłośnicy są zdania, że
pielęgnując swój ogródek łączą przyjemne z pożytecznym - uprawę warzyw i owoców wraz
z odpoczynkiem na świeżym powietrzu.

Zatem nic dziwnego, że na dzień działkowca połą▪ zakończono remont pokrycia dachowego na bu-

▪

odznakę „Zasłużony działkowiec” wręczono: Złotą

czony z jubileuszem 55 - lecia istnienia miejscowych

- Reginie Kierończyk, Henrykowi Gocał, Eugeniu-

Rodzinnych Ogrodów Działkowych, stawiło się liczne

szowi Mielcarkowi; Srebrną - Edmundowi Rybarczykowi, Ryszardowi Jacha, Czesławowi Mielcar-

dynku koszarowym w Ruchocinku. Wykonawcą

kowi, Janowi Piechockiemu i Mieczysławowi

było przedsiębiorstwo „Anbud” ze Strzałkowa.

Jałoszyńskiemu; Brązową - Eugenii Rewers,
Andrzejowi Szubie, Bogdanowi Szymańskiemu,

Z zakresu planowania i zagospodarowania

Eugenii Rybarczyk, Jerzemu Sycha, Urszuli Poborskiej, Urszuli Smolińskiej, Janowi Wiśniewskie-

przestrzennego:

mu, Witoldowi Sucholasowi, Sylwestrowi Modrze-

▪ trwa procedura zmiany studium uwarunkowań

jewskiemu i Zdzisławowi Plucińskiemu,

i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Witkowo, obejmująca obszar całej gminy tj.
18.440 ha. W chwili obecnej trwa opiniowanie
i uzgadnianie projektu.
▪ trwa procedura opracowania miejscowych planów
zagospodarowania

przestrzennego

terenów

w miejscowości Witkowo, obejmujących obszar ok.

grono witkowskich działkowców. Zaproszeni goście
pospieszyli z gratulacjami i życzeniami, a wśród nich
m.in. poseł Tadeusz Tomaszewski, zastępca Prezy-

25 ha, z przeznaczeniem pod budownictwo miesz-

denta Gniezna Rafał Spachacz, burmistrz Krzysztof

kaniowe i mieszkaniowo-usługowe. Po sporządze-

Szkudlarek,

niu projektu, zostanie on rozesłany do zaopiniowa-

w Poznaniu - Henryk Sobański. Jubileusz uświetniły

nia i uzgadniania.

prezes

Okręgowego

Zarządu

PZD

odznaczenia i wyróżnienia.

Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źró-

▪

Puchary za najpiękniejszą działkę (przyznał prezydent Gniezna na wniosek Zarządu ROD) ode-

deł finansowych:

brali: Henryk Gocał, Barbara Hoffman, Urszula

▪ zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

Poborska, Eugenia Rybarczyk, Maria Sandach

twa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego

i Sylwester Modrzejewski - pucharem wyróżnił

Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek

prezes ROD. Natomiast dyplomy otrzymali: Maria

preselekcyjny, dotyczący „Budowy Sali Sportowej

Janczewska,

dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej

Roman

Wasilewski, Wanda Kodyrko, Ireneusz Majewski

słych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Witkowie”

i Ewa Stejakowska,
▪

skierowany do oceny strategicznej.
Krzysztof Szkudlarek

Średziński,

Roman Pietrewicz, Jan Świerczek, Mieczysław

Nr 3 wraz ze stworzeniem pracowni do nauk ściprzeszedł pozytywnie ocenę formalną i został

Franciszek

Buksiński, Gabriel Rachelski, Czesław Mielcarek,

▪

Medalem Milenijnym, na wniosek prezesa ROD,

▪

za duży wkład pracy na rzecz Ogrodu laury wrę-

prezydent Gniezna uhonorował - Zofię Jaworską,

czono: Krystynie Szubie, Zdzisławowi Dudziczowi,

Urszulę Poborską i Wojciecha Topolskiego

Jerzemu Przybylskiemu, Danieli Wieczorkowskiej,

odznaką ,,Za zasługi dla PZD'' (na wniosek Zarzą-

Edwardowi Wareńczakowi i Mieczysławowi Jało-

du ROD K.R. PZD) wyróżniono - Teodora Nijaka

szyńskiemu.

i Jana Świerczka,

(na)

X Regionalny Turniej Rodzin „Sprawnych Inaczej”
W sobotę, 27 września w hali sportowej w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie odbył się jubileuszowy, X Regionalny Turniej Rodzin
„Sprawnych Inaczej”.

„Turniej Rodzin” rozpoczął się odśpiewaniem hymnu państwowego. Uczestników imprezy oraz zaproszonych gości
powitał Stanisław Dolaciński, wiceprezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan od kilkunastu lat podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Celem jest przede wszystkim wspólna
zabawa - podkreślił Tadeusz Tomaszewski. Natomiast oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Krzysztof Szkudlarek, burmistrz gminy i miasta Witkowo,
który podkreślił dużą rolę organizowania tego turnieju od dziesięciu lat przez
Tadeusza Tomaszewskiego. - Jest to
wspaniała okazja do rywalizacji i spę-

dzenia wolnego czasu. Przede wszystkim jest to integracja, a nigdy okazji
do tego typu spotkań nie jest za wiele.
W turnieju uczestniczyło 270 osób
spośród których, utworzono 65 rodzin
składających się z 3 osób ( w tym 2
osób dorosłych
i dziecka do lat 15).
Podczas imprezy przeprowadzono
szereg konkurencji sportowo - rekreacyjnych zarówno indywidualnych jak
i zespołowych, w których wyniki przedstawiają się następująco:
W przeciąganiu liny najlepsi byli:
Rodzina Świercz, która reprezentowała
- Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne „Promyk” w Trzemesznie, drugie miejsce zdobyła rodzi-

dów Ruchu w Gnieźnie, Patryk Trzaskawka reprezentujący Gnieźnieńskie
Stowarzyszenie Amazonek oraz Zenon
Grześkowiak z Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządów Ruchu
w Gnieźnie. Dużo frajdy zawodnikom
dostarczyła konkurencja rzucania lotką
do tarczy elektronicznej. Tu najwięcej
precyzji i cierpliwości mieli: Mirosław
Słomowicz ze Stowarzyszenia Centrum
Rehabilitacyjno - Kulturalne „Promyk”
w Gnieźnie, Andrzej Duda i Regina
Banaszkiewicz ze Stowarzyszenia
Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne
„Promyk”. Woreczkami do kosza najcelniej rzucali: Zofia Polasiak ze Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno Kulturalne „Promyk” Trzemeszno,
Krzysztof Bykowski ze Stowarzyszenia
Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne
„Promyk” Witkowo oraz Patryk Jerzyń-

Rehabilitacyjno - Kulturalne „Promyk”
w Gnieźnie. Zwycięzcy poszczególnych
konkurencji indywidualnych otrzymali
pamiątkowe medale. W klasyfikacji
drużynowej zwycięskie rodziny za
zajęcie od I do VI miejsca otrzymały
puchary. Ponadto wszystkie stowarzyszenia uczestniczące w turnieju otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz plakietki okolicznościowe. Organizatorzy
turnieju oprócz dobrej sportowo rekreacyjnej zabawy stworzyli także
dodatkową atrakcję w postaci punktu
mierzenia ciśnienia i poziomu cukru.
Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali
w ramach wyżywienia obiad. - Tegoroczny turniej, spartakiada przebiegła
w bardzo miłej i życzliwej atmosferze.
Jak co roku jest to miejsce spotkań
oddziałów lokalnych stowarzyszeń,
integracja środowiskowa różnych

ski reprezentujący Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek. Wiele atrakcji
dostarczyło również podbijanie piłeczki, którą najwięcej razy podbili: Zenon
Grześkowiak, Wielkopolski Związek
Inwalidów Narządów Ruchu
w Gnieźnie, Aneta Kuczerepa, Związek
Głuchoniemych Września i Mirosław
Kazimierczak, Środowiskowy Dom
Samopomocy „Dom Anki” w Gnieźnie.
W Quzie wiedzy o sporcie zmierzyli się
i najwięcej wiedzieli:Joanna Rewers,
Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne „Promyk” w Gnieźnie,
Mirosław Kazimierczak, Środowiskowy
Dom Samopomocy „Dom Anki”
w Gnieźnie i Teresa Radke, Polski
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Gnieźnie.
W klasyfikacji generalnej rodzin finałowe od I do VI miejsca w kolejności
zajęły rodziny: rodzina Kaźmierczaków,
Mirosław, Michał, Józef Środowiskowy
Dom Samopomocy „Dom Anki”
w Gnieźnie, rodzina Zielińskich, Marek,
Leszek, Lidia-Stowarzyszenie Centrum
Rehabilitacyjno - Kulturalne „Promyk”
Witkowo, rodzina Trzaskawka, Ewa,
Bogdan i Patryk z Gnieźnieńskiego
Stowarzyszenia Amazonek, rodzina
Grześkowiaków, Zenon, Wioletta,
Angela z Wielkopolskiego Związku
Narządu Ruchu w Gnieźnie, rodzina
Kuczerepów, Aneta, Jakub i Rafał
Związek Głuchoniemych we Wrześni
oraz rodzina Słomowiczów, Mirosław
i Wanda ze Stowarzyszenia Centrum

organizacji pozarządowych ale przede
wszystkim wspaniała zabawa - podkreślił Stanisław Dolaciński. Organizatorami imprezy byli:Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu - Biuro
Terenowe w Gnieźnie natomiast współorganizatorami: Ministerstwo Sportu
i Turystyki w Warszawie, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Starostwo
Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Gminy
i Miasta w Witkowie, Gimnazjum
w Witkowie i stowarzyszenia osób
niepełnosprawnych.
Uczestnicy sobotnich zmagań reprezentowali następujące stowarzyszenia,
organizacje i instytucje:Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Witkowo, Dom Pomocy Społecznej Zagórów, Związek Głuchoniemych Września,Wielkopolski Związek
Inwalidów Narządów Ruchu - Gniezno,
Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne „PROMYK” - Gniezno,
Trzemeszno, Witkowo, Towarzystwo
Pomocy Dzieciom - Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Gniezno, Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów - Gniezno Zarząd Rejonowy, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Gniezno
koło nr 8, Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” - Gniezno, Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek
i Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskie Dzieci Wojny.

na Kazimierczaków reprezentującaŚrodowiskowy Dom Samopomocy
„Dom Anki” z Gniezna, rodzina Filipiaków należąca do Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne
„Promyk” Trzemeszno. W zbijaniu
kręgli bezkonkurencyjny był Rafał
Kuczerepa ze Związku Głuchoniemych
z Wrześni, Stanisław Malinger z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarządu Rejonowego
w Gnieźnie i Kamil Maciejewski z Polskiego Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów koło nr 8 w Gnieźnie. Piłką
do kosza najcelniej rzucali: Paweł
Trepiński z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd

Rejonowy Gniezno, Patryk Jerzyński
reprezentujący Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek, Wioletta Grześkowiak z Wielkopolskiego Związek
Inwalidów Narządów Ruchu w Gnieźnie. Kolejną konkurencją było rzucanie
ringo, w której pierwsze lokaty zdobyli:
Paweł Kazimierczak z Środowiskowego
Domu Samopomocy „Dom Anki”
w Gnieźnie, Ryszard Mądry ze Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno Kulturalne „Promyk” w Trzemesznie
i Barbara Usajewicz z Gnieźnieńskiego
Stowarzyszenie Amazonek.
Zawodnicy strzelali także do mini
bramki. W tej konkurencji najlepsi byli:
Damian Grześkowiak Damian z Wielkopolskiego Związek Inwalidów Narzą-

(na)

80 lat istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
Jubileusz szkoły był okazją do spotkania się z najstarszymi absolwentami szkoły. Były wspomnienia, czas na refleksję nad drogą, którą odbyli
razem w szkole, wspomnienia czasów radości, entuzjazmu, a potem
żalu, że już to nie wróci oraz historia 80 lat istnienia placówki Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie, której dyrektorem obecnie jest
Joanna Czekała.

- W Witkowie i jego okolicach trudno
nie spotkać absolwenta naszej szkoły,
co jest dla nas źródłem wielu satysfakcji - stwierdziła dyrektor witkowskiego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
imienia Dezyderego Chłapowskiego. Placówka może pochwalić się bogatą
ofertą edukacyjną wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom lokalnego środowiska. Młodzi ludzie mają
możliwość zdobywać wiedzę w Liceum
Ogólnokształcącym, Liceum Ekonomicznym, Technikum Informatycznym,
Technikum Żywienia i Gospodarstwa
Domowego oraz Zasadniczej Szkole

Brytyjskiego (prowadzonego przez
anglistkę Monikę Nowakowską - Szymczak), Europejskiego (pracującego pod
okiem Magdaleny Błaszak i Justyny
Nowakowskiej)
i Informatycznego
(nadzorowanego przez Marię Kurczewską). Warto wspomnieć o sprawności
fizycznej uczniów. Młodzież reprezentuje,
z
sukcesami,
placówkę
i UKS ,,Błysk'' na różnego rodzaju
mistrzostwach, turniejach i zawodach
(...) - Rok 1928 to data, która zapoczątkowała kształcenie młodzieży na
obecnym terenie szkoły. Wówczas to
w willi po byłym starostwie przy ulicy

Zawodowej. Są tu nowocześnie wyposażone pracownie m.in. informatyczne,
sala gimnastyczna, a także i siłownia.
Prężnie działa Samorząd Uczniowski
(opiekunem młodzieży jest Krystyna
Żok), który prowadzi szereg szkolnych
akcji m.in. opiekuje się grobami Powstańców Wielkopolskich i zbiera
zabawki, książki oraz gry edukacyjne
dla maluchów z Domów Dziecka. Nie
sposób pominąć bogatego życia kulturowego szkoły. Z szerokiego wachlarza
imprez wymienić należy chociażby
Dzień Języków Obcych czy Bezpiecznego Internetu. Na uwagę zasługuje
także działalność szkolnych Klubów:

Lipowej, obecnie Kosynierów Miłosławskich, zaczęła funkcjonować Żeńska
Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego dodała Joanna Czekała, przybliżając
historię 80-lecia istnienia placówki.
Dostojny Jubileusz, w asyście licznie
przybyłych gości, świętowali: obecni
i emerytowani
nauczyciele
wraz
z pracownikami administracji i obsługi,
uczniowie, a także, co szczególnie
cieszyło organizatorów, absolwenci
placówki. Nie zabrakło także gości
honorowych. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili byli dyrektorzy szkoły
m.in. Zdzisław Skobejko i Zbigniew
Idzikowski. Niekwestionowaną boha-

terką gali była 88 - letnia absolwentka,
Maria Kozińska. - Osiemdziesiąt lat
istnienia naszej szkoły, to historia
pokoleń wielu ludzi, którzy ją tworzyli
i rozwijali - podkreśliła dyrektorka.
Początkowo zadaniem szkoły było
przygotować dziewczęta do prowadzenia domu. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących odbywały się zajęcia
w m.in. kuchni, szwalni i ogrodzie.
Kierownikami szkoły były wtedy: Irena
Zakrzewska,
Stanisława
Rokicka
i Ewelina Moczulska, a głównym wydarzeniem w ówczesnym życiu placówki,
było wręczenie sztandaru. Do dziś jest
on w jej posiadaniu, przechowywany
w Izbie Pamięci.
Powojenna historia placówki to
przede wszystkim wiele jej reform

i pomocą. Utrzymujemy także stały
kontakt z rodzicami - podsumowała
dyrektor Czekała.
Nieodłącznym elementem każdych
urodzin są gratulacje i życzenia.
A z tymi pospieszyli goście m.in.:
parlamentarzyści, a wśród nich senator
Piotr Gruszczyński i posłowie: Tadeusz
Tomaszewski, Paweł Arndt i Zbigniew
Dolata, władze samorządowe na czele
z wicestarostą Dariuszem Pilakiem,
przewodniczącą Rady Powiatu Danutą
Winiarską i burmistrzem Krzysztofem
Szkudlarkiem, przedstawicielami 33
Bazy Lotniczej, Banku Spółdzielczego
i dyrektorami szkół.
Uroczystość stała się okazją do
uhonorowania nagrodą starosty wyróżniających się nauczycieli. Laury ode-

i reorganizacji, a najważniejsze daty
w jej kronikach to rok 1972, w którym
to oddano do użytku nowy gmach
szkoły i 1987 - dzięki zabiegom m.in.
Henryka Knasta, Ludwika Czekały
i Mikołaja Sabika - szkole nadano imię
Dezyderego Chłapowskiego - patrioty
i wybitnego Wielkopolanina oraz wręczono sztandar. W 1999 roku, zgodnie
z reformą administracyjno - samorządową, nadzór nad szkołą przejął Wielkopolski Kurator Oświaty, natomiast

brali: dyrektor Joanna Czekała, Barbara Sesiuk, Henryka Robak i Sławomira
Szymajda. Natomiast nagrodami dyrektora szkoły za pracę dydaktyczno wychowawczą wyróżniono: Annę Malendowicz - Koteras, Halinę Dzieciuchowicz, Jolantę Witak, Magdalenę Błaszak, Justynę Nowakowską, Agnieszkę
Nowicką, Krystynę Żok, Ireneusza
Mazurkiewicza, Monikę Nowakowską Szymczak, Joannę Pustelnik i Krystynę
Popielec - Sturmer.

gnieźnieńskie starostwo powiatowe
zostało jej organem prowadzącym.
Tego roku, na mocy Aktu Przekształcenia, placówka otrzymała nazwę Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych.
Nasza
szkoła jest przyjazna uczniom i bezpieczna. Dzięki staraniom i zaangażowaniu nauczycieli rozwijamy zainteresowania uczniów, otaczając ich opieką

Jubileusz zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów
i absolwentów szkoły.
Zainteresowanych absolwentów szkoły
informujemy, że płyta z nagraniem uroczystości z Jubileuszu 80 – lecia szkoły jest do
nabycia w sekretariacie
Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie w cenie
20,00 zł tel. 061 4778135
(na)

60 lat Koła Łowieckiego - „Krzyżówka”
Stowarzyszenie pod nazwą Gminne Koło Łowieckie w Witkowie po raz
pierwszy zarejestrowane zostało pod koniec roku 1946. Wówczas funkcję prezesa sprawował Czesław Fink. W czerwcu 1948 roku odbyło się
pierwsze walne zebranie, na którym wybrano nowe władze (szefem
został Kazimierz Wareńczak), a Stowarzyszenie przyjęło nazwę - Koło
Łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego w Witkowie...

W tym okresie, Koło dysponowało
obwodami o powierzchni - 14 tys. 367
hektara wraz z 2 tys. 135 hektarami
lasu. W 1973 roku świętowano 25 lecie działalności. Podczas uroczystości
przyjęto nową nazwę - Koło Łowieckie
- „Krzyżówka”. Natomiast na kolejnym
jubileuszu, tym razem 55 -lecia, myśliwi ufundowali sztandar Koła. Wydana
została także obszerna monografia
obejmująca lata 1948-2003.
„W latach 1974-1999 Koło, w wyniku
reformy administracyjnej zostało,
przypisane do Wojewódzkiej Rady
Łowieckiej w Koninie i otrzymało nr 2.
Po 2000 roku Koło powróciło do Okręgowej Rady Łowieckiej w Poznaniu
i otrzymało nr 99. Obecnie dzierżawimy dwa obwody o powierzchni 9 tys.
239 hektara, w tym 2 tys. 753 hektara
lasu” - przytaczał historię Koła Łowiec-

kiego nr 99 „Krzyżówka” w Witkowie prezes Dionizy Gąsiorowski.
Myśliwi - członkowie Koła wraz
z zaproszonymi gośćmi, obchodzili 60 lecie istnienia. Uroczystość poprzedziła
Msza święta odprawiona w kościele
parafialnym przez księdza proboszcza
Stanisława Goca.
Dostojny Jubileusz stał się okazją do
uhonorowania zasłużonych. Złotym
Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczono prezesa Dionizego Gąsiorowskiego.
Medal Srebrny przyznano łowczemu
Januszowi Tomczakowi, a Brązowy Januszowi Olejniczakowi, Jarosławowi
Olejniczakowi i Rajmundowi Wolek.
Okrągła rocznica działalności Koła, to
także okazja do wyróżnienia braci
myśliwskiej „Krzyżówki”. Każdy działacz Koła otrzymał drobny upominek.
Nie zabrakło także gratulacji z do-

tychczasowych osiągnięć z życzeniami
dalszych sukcesów. Na ręce prezesa
złożyli je parlamentarzyści m.in. Tadeusz Tomaszewski i Piotr Gruszczyński,
samorządowcy m.in. prezydent Gniezna Jacek Kowalski oraz burmistrz
miasta i gminy Witkowo Krzysztof

skim - prezesem PZŁ w Poznaniu.
„60 lat w życiu koła łowieckiego to
historia kilku pokoleń myśliwych, historia zmian społeczno gospodarczych,
historia życia pewnej społeczności,
trosk, przyjaźni, radości i smutku” podkreślano.

Szkudlarek, przedstawiciele kół łowieckich i władz Polskiego Związku Łowieckiego na czele z Adamem Smorawiń-

Uroczystość zakończył krótki pokaz
myśliwskich sygnałów.
(na)

„Powstanie” w książce

Spotkanie „Przyjaciół Smoka Wawelskiego”
Bajka czy legenda są językiem najbardziej naturalnym, przemawiającym do wyobraźni małych dzieci. Opowieści te kształtują ich wyobraźnię, ich wizje świata.
W dobie postępu technicznego nie należy lekceważyć dziecka i jego kontaktów
z książki.

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie wydał książkę pt. „Powiat witkowski w okresie
Rewolucji Niemieckiej 1918/1919” (wydanie zostało sfinansowane przez gminę),
która wydana została dla uczczenia 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Witkowskiej.

Wydawcy i autorom książki zależy,

Nad Historią Powstania Wielkopolskie-

aby książka trafiła do szerszego grona

go. Spośród trzech egz. maszynopisów

czytelników. Publikacja zawiera blok

pracy o Witkowie, pożogę II wojny

unikalnych 100 fotografii ilustrujących

światowej przetrwał tylko jeden egz.

działania i osoby Powstańców oraz

z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

skorowidz nazw miejscowości i osobo-

i on stał się dla Autora podstawą do

we

Powstańców.

ogłoszenia jej drukiem w 1964 roku na

Książka liczy 240 stron formatu B5

emigracji w Brazylii. Studium Z. Wie-

w twardej okładce.

liczki o „Powiecie witkowskim w okre-

Noty

biograficzne

sie Rewolucji Niemieckiej 1918/1919”
jest monografią źródłową, zawierającą
Spotkania takie mają uwrażliwić
dzieci na dobro i piękno. W ten sposób
możemy pokazać jak urządzony jest
świat i jakimi prawidłami się kieruje
i rządzi. Biblioteka jest tym miejscem,
w którym w sposób szczególny można
spotkać się z książką i zaprzyjaźnić się
z nią.
Książki nie znają odpowiedzi na
wszystkie problemy ale obdarzają
magiczną siłą i pokazują kierunki, daje
drogowskazy na różnych drogach
naszego życia i dlatego uczmy dzieci
korzystać z nich i z ich możliwości.

Dlatego też spotkaliśmy się z grupą
przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego „Bajka”- grupą: „Przyjaciół Smoka
Wawelskiego”.

Wejdź do świata smoków - tajemniczych, fascynujących stworzeń.
Smok Wawelski - mityczny smok
mieszkający u podnóża krakowskiego
Wzgórza Wawelskiego w jaskini nazywanej Smoczą Jamą. Grupa sześciolatków z zaciekawieniem wysłuchała
legendy: „O wawelskim smoku, Królu
Kraku i szewczyku Skubie” oraz opowieści o bardziej sympatycznych smokach z książki pt.: ”Sceny z życia
smoków”.
Biblioteka od wielu lat prowadzi
zajęcia czytelnicze przygotowujące
dzieci do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
Młodzi czytelnicy zapoznali się
zasobami i funkcjonowaniem naszej
biblioteki. W procesie wdrażania wykorzystujemy elementy zabawy, książki,
głośne czytanie, programy komputerowe oraz formy plastyczne.
Dzieci dostały kolorowanki i do
dokończenia labirynt. Pokolorowały
smoka wawelskiego według własnej
wyobraźni. Prace zostały wystawione
w holu naszej biblioteki. Na koniec
wizyty dzieci zostały obdarowane
zakładkami do książek z wizerunkami
różnych smoków i zaproszenie do
częstego odwiedzania biblioteki.
(B.Sz.)

szczegółowe przypisy i źródła w językach:

niemieckim

i polskim.

Wśród

prac naukowych o dziejach Powstania
Wielkopolskiego jest bardzo ważnym
i jednym

z

najczęściej

cytowanych

źródeł przez ówczesnych i dzisiejszych
badaczy. Żadne inne miasto nie posiada tak szczegółowej i wczesnej monografii swego udziału w zrywie powstańczym 1918/1919 r.
Za Słownikiem Biograficznym Powstańców
powtórzyć,

Wielkopolskich
że

możemy

Zygmunt

Wieliczka

bardzo dobrze przedstawił nastroje
i patriotyczną działalność wielkopolskiego miasteczka w przełomowym
- Powstanie Wielkopolskie często

czasie. Sam Autor zaliczany jest do

określane jest mianem jednej z najbar-

pierwszych, i w dobie międzywojennej,

dziej chlubnych kart historii Polski.

czołowych badaczy dziejów Powstania

I choć zaczęło się w Poznaniu, samym

Wlkp. (Z. Grot); uznawany jest za

sercu regionu, także mieszkańcy Wit-

doskonałego znawcę dziejów Powsta-

kowa i okolic mogą być dumni ze

nia i jego historiografii, u którego

swojego udziału w tym przedsięwzię-

należy cenić pasję badawczą (prof.

ciu. Z tej dumy, pasji historycznej

A. Czubiński), a jego prace pozostają

i zaangażowania miłośników Witkowa

czołowym

zrodziła się idea poszerzonego wydania

tego okresu. Zmarł w 1975 r. w Brazy-

książki Zygmunta Wieliczki pt. „Powiat

lii.

witkowski w okresie rewolucji niemiec-

osiągnięciem

naukowym

Kupić ją można w Bibliotece Pu-

kiej 1918/1919”. Wydając tę szczegól-

blicznej

ną i jakże ważną pozycję pragnęliśmy

ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a.

Miasta

i

Gminy

otwarcia

to:

Witkowo,

uczcić 90 rocznicę zrywu Wielkopolan

Godziny

na Ziemi Witkowskiej. Książka opisuje

środa, piątek, w godzinach 11 - 18,

poniedziałek,

dorobek

natomiast wtorek, czwartek i sobotę

poprzednich pokoleń. Wierzymy, że

w godzinach 8 - 14. Ponadto można ją

pozwoli ona wszystkim czytelnikom na

nabyć w Sali Historii Miasta i Gminy

głębsze poznanie specyfiki tamtych dni

Witkowo, która jest czynna w ponie-

tak ważnych dla naszego narodu, dla

działki od godz. 9 - 11 i niedzielę od

witkowian. Mamy nadzieje, że przyczy-

godz. 11 - 13. Istnieje także możliwość

ni się do wiekszego zainteresowania

sprzedaży

tym ważnym wydarzeniem historycz-

Informacje

nym, nie tylko dla wielkopolan - powie-

umieszczenia w ofercie książki wyda-

dział Krzysztof Szkudlarek, burmistrz

nej

gminy i miasta Witkowo.

w Witkowie

karty

z dziejów

Witkowa,

przez

książki
na

w

Urząd
pt.

bibliotekach.

temat

możliwości

Gminy

„Powiat

i Miasta
witkowski

Wieliczki

w okresie Rewolucji Niemieckiej 1918-

powstała w 1933 roku w ramach prac

1919” w bibliotece lub pod numerem

dokumentacyjnych i badawczych dzia-

tel. 061-4778 162.

Monografia

Zygmunta

łającego w latach 20. i 30. ub. wieku
w Poznaniu Towarzystwa Dla Badań

(na)

„Moja ojczyzna - Mielżyn”

Zakończenie II edycji Targu Wiejskiego
Dnia 14 września 2008 r. na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficz-

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mielżynie „Moja ojczyzna - Mielżyn”

nego w Dziekanowicach odbyło się Zakończenie Lata, podczas którego
zorganizowany został Targ Wiejski Produktu Lokalnego i Tradycyjnego.

Wśród oryginalnych i nietuzinko-

Na targu nie zabrakło również drew-

wych wyrobów okolicznych wystawców

nianych i glinianych zabawek, upomin-

można było zakupić m.in. świeże jaja,

ków, szczotek z włosia końskiego.

wiejskie masło, maślankę, mleko i ser

W niedzielę Stowarzyszenie Świato-

oraz placki, miody i produkty pszczele,

wid miało przyjemność gościć Lokalną

a także kiszoną kapustę i pierniczki

Grupę Działania Wrota Wielkopolski.

lukrowane. Warzywa, owoce i kwiaty,

Motto grupy: „Spotkać się to początek;

jak również ryby w occie oraz wędzo-

zgodzić się to postęp; pracować razem

ne. Kiszone ogórki, smalec ze skwarka-

to

mi, domowe przetwory oraz ryby

przedstawicieli zaprzyjaźnionej LGD

w warzywach.

znaleźli się: Wójt Gminy Łęka Opatow-

sukces." (Henry

Ford).

Wśród

ska- Witold Jankowski oraz Grzegorz
Grzunka - Prezes Zarządu.
Goście zwiedzili Muzeum Pierwszych Piastów

pod opieką Hanny

Billert, gościli na naszym targu, gdzie
zrobili udane zakupy. W baszcie na
małym skansenie zapoznali się z dorobkiem

Stowarzyszenia

Światowid.

Grupy wymieniły się również doświadczeniami.
W sprzedaży znalazły się również

Wizytę

zaszczycili

także

swoją

cebulki kwiatowe, krzewy i drzewka

obecnością Marszałek Województwa

ozdobne oraz kosze z niekorowanej

Wielkopolskiego - Pan Marek Woźniak,

wikliny, haftowane serwetki i obrusy.

a także wójt gminy Łubowo - Pan

Gliniane garnki i donice, sznury i liny,

Andrzej Łozowski oraz Wicedyrektor

a także rzeźby z zabytkowego drewna,

MPP- Pan Marek Krężałek. Targ Wiej-

anioły z masy solnej i wieńce z naturalnego surowca.

W imprezie integracyjnej, której

tację musieli wykonać zadania, których

celem było poznanie miejsc związa-

celem było poznanie zabytków, waż-

nych z historią Mielżyna i jego związ-

nych historycznych wydarzeń, cieka-

ków z

Powstaniem

Wielkopolskim

wzięły udział 3 osobowe reprezentacje
z następujących placówek:
·
·

wych miejsc i ludzi „Naszej małej
ojczyzny”.
Chociaż czas realizacji zadań nie

Szkoła Podstawowa Strzałkowo

był istotny, bo cel zabawy był czysto

z opiekunką Grażyną Bednarek,

edukacyjny to jednak pierwsza na

Szkoła Podstawowa Niechanowo

miejsce dotarła drużyna z Gimnazjum

z opiekunką Mileną Pożegowiak,

im. Adama Borysa z Witkowa i to oni

· Gimnazjum Niechanowo z opiekunką

właśnie rozpoczęli wspólne biesiadowanie przy ognisku, pieczenie kiełba-

Magdaleną Twardowską,
· Gimnazjum Witkowo z opiekunem

sek i dzielenie się wrażeniami po odbytym marszu.

Krzysztofem Nowińskim,
· Szkoła Podstawowa nr 3 Witkowo

Końcowym etapem było podsumo-

z opiekunem Stanisławem Brząkow-

wanie zrealizowanych zadań. Wspólnie

skim oraz dyrektorem Szkoły nr 3 p.

odpowiadano na pytania konkursowe,

Anną Pawluk,

a Pan Michał swoim spokojnym i dow-

· Szkoła Podstawowa nr 2 Witkowo

cipnym

tonem dopowiadał

to, co

z opiekunem Czesławem Nowaczy-

ciekawe i ważne do zapamiętania „…

kiem,

nie musicie pamiętać dat, ale przejeż-

· Szkoła Podstawowa Mielżyn z opie-

dżając przez Mielżyn zapamiętacie tę
małą miejscowość, jako ważną pod

kunką Beatą Bil - Grzędą.
Organizatorem tej ciekawej, kształ-

względem historycznym, z zabytkami,

cącej i wychowawczej zabawy eduka-

miejscami i ludźmi, wartymi zobacze-

ski okazał się dużym sukcesem, klien-

cyjnej był Zespół Szkolno- Przedszkol-

nia i zapamiętania „Naszą małą ojczy-

tela oraz pogoda dopisały.

ny w Mielżynie im. Powstańców Wiel-

znę - Mielżyn…”

Monika Gramza

kopolskich i jej pomysłodawca Michał
Bocheński.

Patronem

honorowym

Impreza została zakończona patriotycznym akcentem - capstrzykiem pod

imprezy był Burmistrz Gminy i Miasta

Pomnikiem

Witkowo.

skich w Mielżynie. Rys historyczny

Powstańców

Wielkopol-

Uczestnicy imprezy spotkali się

Powstania Wielkopolskiego przedstawił

przed kącikiem patrona - „Powstańców

historyk Roman Organiściak. Uczniowie

Wielkopolskich”,
otwarcia

i

gdzie

uroczystego

Zespołu

powitania

przybyłych

złożyli wiązanki kwiatów

uczniów i opiekunów dokonali dyrektor

Szkolno-

Przedszkolnego
i zapalili

znicze.

szkoły Urszula Potaś i Zastępca Burmi-

Drużyny otrzymały nagrody książ-

strza Marian Gadziński. Z regulaminem

kowe „Powiat witkowski w okresie

imprezy

rewolucji niemieckiej 1918 - 1919”

zapoznał

drużyny

Michał

Bocheński.
Kolejność wymarszu drużyn ustalo-

ufundowane przez Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowo.

na została drogą losowania. Uczestnicy

Pod względem logistycznym impre-

zaopatrzeni w plan Mielżyna, wskazów-

zę zabezpieczali Grażyna Grzybowska

ki dotarcia do określonych celów,

i Roman Organiściak.

wyruszali w drogę w odstępach 5
minutowych. Podczas marszu na orien-

(G.G)

Zasłużony odpoczynek

„Sprzątanie Świata-Polska 2008”
W Polsce już od roku 1993 we wrześniu odbywa się akcja „Sprzątanie
Świata” , która ma coraz szerszy zasięg. Co roku bierze w niej udział
około 2 mln osób: głównie dzieci, młodzież szkolna, ale także osoby
dorosłe - pracownicy różnych instytucji i firm. Akcji udzielają poparcia
władze, samorządy, środki masowego przekazu oraz organizacje prośrodowiskowe.

Kierownik Jan Dżygała po 37 latach pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Witkowie przeszedł na zasłużoną emeryturę. Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Mołodecki, jego zastępca Marian Walczak
oraz Burmistrz Krzysztof Szkudlarek i jego zastępca Marian Gadziński
w obecności radnych i sołtysów podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej
pożegnali Kierownika ZGK w Witkowie.

Emeryt rozpoczął pracę 21 kwietnia
ponad trzydzieści siedem lat temu
natomiast funkcję kierowniczą pełnił
przez ostatnie jedenaście lat. - Były
czasy kiedy w Zakładzie pracowało stu

Akcja Clean up the World jest

skutecznie

przeciwdziałać

klimatycznym. Las pochłania dwutle-

gicznej.

nek węgla oraz inne szkodliwe sub-

Kiernan,

stancje na przykład pyły, produkuje

australijski przedsiębiorca

tlen, stabilizuje wilgotność powietrza,

i żeglarz-pasjonat. Zorganizował on

chroni przed szkodliwym wpływem

wówczas sprzątanie zatoki Sydney,

przemysłu, osłania gleby

w którym wzięło udział 40 tysięcy osób

magazynuje wodę opadową i zmniej-

i

zebrano

8

tysięcy

ton

i wody,

śmieci.

sza siłę wiatrów (w tym tornad, hura-

W Polsce taką akcję zorganizowano po

ganów). Las wymaga zatem troski ze

raz pierwszy z inicjatywy Miry Stani-

strony nas wszystkich, gdyż wszyscy

sławskiej- Meysztowicz, Polki zamiesz-

korzystamy

kałej w Australii.

Niestety, praktycznie na terenie całej

z

jego

dobrodziejstw.

„Sprzątanie Świata” jest akcją apoli-

Polski, lasy są zaśmiecane, niszczone

tyczną i dobrowolną. W pełni realizuje

i podpalane. Leśnicy sami nie poradzą

także postulat „ myśl globalnie- działaj

sobie z tym problemem. Musimy wszy-

lokalnie’’. Dzięki prostej formule, Clean

scy o nie dbać i chronić.

up the World jest akcją dla wszystkich.

Młodzież Gimnazjum im. Adama

Na poziomie lokalnym: dla szkół, sa-

Borysa w Witkowie w sobotę 20

morządów,

września

instytucji,

organizacji,

biznesu i mieszkańców, a na poziomie
globalnym dla wszystkich narodów
Ziemi. Czyste

środowisko

oraz

wzięła

aktywny

udział

w tegorocznej akcji Sprzątania Świata.
Pojechaliśmy do Skorzęcina, gdzie
pozbieraliśmy

śmieci

pozostawione

człowiek przyjazny naturze i dru-

przez turystów na trasie od Jeziora

giemu człowiekowi - to główne

Białego i wzdłuż plaży. Czego tam nie

przesłanie akcji.
Sprzątanie Świata to największa

było?

Elementy

garderoby,

części

samochodów, butelki, papier, pielu-

społeczna i ekologiczna inicjatywa

chy… Wstyd, że ludzie dorośli dają

w Polsce oraz jedna z największych na

uczniom taki przykład.

świecie.
Hasło tegorocznej akcji „Sprzątanie

Po skończonej pracy przygotowaliśmy ognisko, przy którym z apetytem

Świata - Polska 2008” przebiegającej w

zjedliśmy

dniach 19 - 20 - 21 września brzmiało

Bardzo dziękujemy za pomoc władzom

„Posprzątajmy nasze lasy”. Lasy są

Gminy i Miasta w Witkowie za pomoc

jednym z największych skarbów przy-

przywiezione

w przeprowadzeniu akcji. Opiekę nad
sprawowali

kiełbaski.

rody w naszym kraju, z którym styka-

młodzieżą

my się praktycznie każdego dnia.

z gimnazjum: p. M.Firych, p. K.Firych,

nauczyciele

Pokrywają one 28 proc. powierzchni

p. B.Pałka i p. I.Borys

państwa. Są one nie tylko ostoją tysięcy gatunków roślin i zwierząt, ale
szczególnie w obecnych czasach mogą

(na)

zmianom

programem publicznej edukacji ekoloZainicjował ją w 1989 roku Jan

dwudziestu pracowników, a zakres
obowiązków był mniejszy. Jednak
kiedy przepisy się zmieniały
i w Zakładzie zostało tylko pięćdziesięciu sześciu pracowników przybyło
także obowiązków. Jednak nie narzekam. Zakład zostawiam z wynikiem
finansowym na plusie, a i wyposażenie
Zakładu jest w bardzo dobrej kondycji,
dużo nowego sprzętu - komentuje Jan
Dżygała. - Emeryturę zaczynam od
wypoczynku, przez zimę chcę odpocząć natomiast od wiosny planuję
pomóc synowi w budowę warsztatu
stolarskiego - dodaje J. Dżygała.

I.Borys

Sportowcy z „Dwójki”
Dnia 3 września SP nr 2 w Witkowie
wzięła udział w XIX biegu ulicznym im.
Władysława Jagiełły w Pobiedziskach.
I miejsce Paulina Dziubak,
II miejsce Marta Kierzek,
III miejsce Karol Kowalski.
Dnia 18 września SP nr 2 w Witkowie wzięła udział w kolejnej edycji
rundy jesiennej Czwartku LA w Poznaniu. Paulina Dziubak II miejsce na
dystansie 300m, II miejsce w skoku
w dal, Marta Kierzek III miejsce na
dystansie 600m, Patrycja Majchrzak II
miejsce na dystansie 600m, I miejsce
w skoku w dal, Karol Kowalski II miejsce na dystansie 1000m, IV miejsce
w skoku w dal
Dnia 20 września SP nr 2 w Witkowie wzięła udział w Biegu Lechitów
w Gnieźnie. Indywidualnie III miejsce
zajął Miłosz Kasprzyk z kl: IV i Karol
Kowalski zajął VI miejsce z kl: VI. Bieg
sztafetowy natomiast uplasował się na
I miejscu w składzie: Marta Kierzek,
Szymon Grzechowiak, Hanna Szeszycka, Paweł Orchowski, Patrycja Majchrzak, Mariusz Starczewski, Paulina
Dziubak, Hubert Mielcarek, Karolina
Szefer, Karol Kowalski.
Dnia 27 września uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Witkowie wzięli

udział w osiedlowym Biegu Winiary
w Gnieźnie. Zespołowo jako szkoła
zajęli II miejsce. Jednak najlepsi okazali się:
Miłosz Kasprzyk kl: IV - 1 Miejsce
Daniel Nowaczyk kl: IV - 2Miejsce
Zuzanna Daniś kl: IV- 3 Miejsce
Paulina Dziubak kl: VI- 2 Miejsce
Karolina Szefer kl: VI - 4 Miejsce
Karol Kowalski kl: VI - 3 Miejsce
Dnia 2 października po raz trzeci
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2
w Witkowie wzięli udział w jesiennej
rundzie „Czwartków Lekkoatletycznych
w Poznaniu”. Karol Kowalski Na Dystansie 1000m - II Miejsce, Karolina
Szefer Na Dystansie 600m - I Miejsce,
Miłosz Kasprzyk Na Dystansie 1000m
I miejsce i w skoku w dal I miejsce,
Paulina Dziubak Na Dystansie 300m
I miejsce i w skoku w dal II miejsce
Dnia 3 października uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie
wywalczyli I miejsce w Powiatowych
Sztafetowych Biegach Przełajowych
w Gnieźnie w składzie: Marta Kierzek,
Miłosz Kasprzyk, Hanna Szeszycka,
Daniel Nowaczyk, Patrycja Majchrzak,
Mariusz Starczewski, Paulina Dziubak,
Hubert Mielcarek, Karolina Szefer,
Karol Kowalski.
Elżbieta Cieślicka

Z Prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 19 września odbyło się
kolejne posiedzenie Komisji Finansów
i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego
Rady Miejskiej. Komisja zapoznała się
z sytuacją finansową Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie, przed-

sezonu letniego, wysłuchała informacji
nt. realizacji uchwały Rady Miejskiej
o zakazie biwakowania oraz dokonała
oględzin lasów gminnych. Komisja
Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki
Społecznej zapoznała się z funkcjono-

Gminy i Miasta, tj. od 8 do 25 września
br., informacji Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji o przebiegu sezonu oraz
informacji Komendanta Komisariatu
Policji o zabezpieczeniu porządku
publicznego w okresie sezonu letniego.
Rada Miejska podjęła następujące
uchwały:
- uchwałę Nr XVII/148/08 w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

- uchwałę Nr XVII/153/08 w sprawie
przeznaczenia umorzonej pożyczki
z WFOŚiGW w Poznaniu (na inwestycje
proekologiczne);
- uchwałę Nr XVII/154/08 dokonującą
zmian w budżecie gminy i miasta na
2008r..
Rada Miejska zdecydowała przesunąć temat dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w Witkowie

Posiedzenie Komisji Finansów
stawioną przez p. Jana Dżygałę Kierownika Zakładu. Dyskutowano na
temat cen wody i ścieków w kontekście
znacznych podwyżek energii elektrycznej, na temat koniecznego dosprzętowienia oraz szeroko omówiono sprawy
związane z wywozem nieczystości.
Komisja ponadto zapoznała się z informacją o sprzedaży mienia komunalnego.
W dniach od 22 do 24 września
odbyły się przedsesyjne posiedzenia
Komisji. Głównym ich celem było
zaopiniowanie tematów planowanych

waniem Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz p. Małgorzatą
Rybacką omówiła sprawę wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży z terenu
gminy Witkowo.
W dniu 26 września odbyła się
XVII sesja Rady Miejskiej. W związku
z planowanym przejściem p. Jana
Dżygały - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na
emeryturę, Przewodniczący Rady p.
Bogusław Mołodecki z Wiceprzewodniczącym p. Marianem Walczakiem
podziękowali Kierownikowi w imieniu

Komisja Rolnictwa
na terenie gminy Witkowo (obniżenie
płatności);
- uchwałę Nr XVII/149/08 w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego (800,-zł - dla pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli);
- uchwałę Nr XVII/150/08 w sprawie
regulaminu korzystania z Parku Miejskiego (tzw. Strzelnica);
- uchwałę Nr XVII/151/08 dot. udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości poszkolnej w Skorzęcinie (20%
bonifikaty);
- uchwałę Nr XVII/152/08 dot. nadania
nazwy ulicy w Witkowie i Małachowie
Wierzbiczany („Różana”);

Komisja Finansów
do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej,
planowanej na dzień 26 września br.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego wysłuchała informacji p. Piotra
Cejmana - Komendanta Komisariatu
Policji nt. zabezpieczenia porządku
publicznego w okresie minionego

całej Rady Miejskiej za dobrą współpracę. Podziękowania i życzenia złożyli
również Burmistrz Gminy i Miasta p.
Krzysztof Szkudlarek ze swoim Zastępcą - p. Marianem Gadzińskim. Po czym
przystąpiono do dalszych obrad. Rada
Miejska wysłuchała: informacji o działalności międzysesyjnej Burmistrza

Sesja Rady Miejskiej

i Strzyżewie Witkowskim, do rozpatrzenia w późniejszym terminie.
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 21 listopada
2008r.
W dniu 30 września odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Kontrolowano
działalność
MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz rozliczenie Gminnego Klubu Sportowego „Vitcovia” z dotacji z budżetu
gminy. Komisja ponadto dokonała
kontroli wybranych świetlic wiejskich w Chłądowie i Kamionce - w zakresie
utrzymania stanu technicznego.
(B.R.M.)

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą
Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie

w dniu 14.10.2008r.
WYWIESZONE ZOSTAŁY WYKAZY NIERUCHOMOŚCI,

Wrzesień 2008r.

▪
▪
▪
▪

6 października Marek Sucholas
13 października Roman Popek
20 października Piotr Jóźwik
27 października Tomasz Deskowski

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.

Terminarz posiedzeń

POŁOŻONYCH W GAJU, ĆWIERDZINIE I MALENINIE,

Wrzesień 2008r.

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
I WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE PRZETARGU

1.
2.
3.
4.

Komisja Szkolnictwa…
Komisja Finansów…
Komisja Rolnictwa…
Komisja Rolnictwa…

16
20
23
30

października
października
października
października

(czwartek)
(poniedz.)
(czwartek)
(czwartek)

godz.
godz.
godz.
godz.

10,00
9,00
9,00
9,00

Ośrodek Terapeutyczny
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
Czynny w godz. 9:00 - 12:00
Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne "PROMYK"
w Gnieźnie koło w Witkowie
- wtorek 10:00 - 12:00
- piątek 10:00 - 12:00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd
Rejonowy w Witkowie
- środa 9:00 - 12:00
Koło Hafciarskie "RÓŻE"
- czwartek 9:00 - 12:00
"Świetlica Środowiskowa"
- poniedziałek 15:30 - 17:00
- wtorek 14:00 - 17:00
- środa 15:30 - 17:00
- czwartek 14:00 - 17:00
- piątek 15:30 - 17:00
"Grupa Wsparcia AA"
- poniedziałek 18:00 - 21:00
- czwartek 18:00 - 21:00
"Warmińsko - mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci
Wojny Koło w Witkowie"
- czwartek 13:00 - 14:00 (w 3-ci czwartek miesiąca)
Dyżur interwencyjno - wspierający dla osób z problemem
alkoholowym
- wtorek 18:00 - 19:00 (w 1-szy i 3-ci wtorek miesiąca)
Zajęcia grupy socjoterapeutycznej
środa 18:00 - 21:00

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych informuje, że od dnia 15 września 2008r. w każdy
poniedziałek i wtorek od godz. 16.00 - 18.00
w Budynku
Oświatowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie
(I piętro - gabinet pielęgniarki) można skorzystać z pomocy
psychologa.

Cykl szkoleń specjalistycznych i spotkań
informacyjnych dla rolników
z gminy Witkowo w roku 2008
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Zespół Doradczy w powiecie gnieźnieńskim, rozpoczyna ostatni cykl szkoleń
specjalistycznych i spotkań informacyjnych dla rolników z gminy Witkowo w roku 2008.
Harmonogram szkoleń przedstawia się następująco:
12.11.2008 r. godz. 10.00 sala nr 1 UGiM Witkowo
1. Wybrane zagadnienia zasady wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym - Cross Compliance.
2. Nowe wymagania w programach rolno-środowiskowych.
17.11.2008 r. godz. 10.00 sala nr 1 UGiM Witkowo
1. Finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z udziałem
krajowych i unijnych środków finansowych.
21.11.2008 r. godz. 10.00 sala nr 1 UGiM Witkowo
1. Krzyżowanie towarowe świń podstawą efektywnej produkcji
żywca wieprzowego.
2. Program zwalczania choroby Aujeszkyego w Polsce.
24.11.2008 r. godz. 10.00 sala nr 1 UGiM Witkowo
1. Bilans paszowy i bilans nawozowy w gospodarstwach rolnych.
08.12.2008 r. godz. 10.00 sala nr 1 UGiM Witkowo
1. Programy rolno - środowiskowe na lata 2007-2013
2. Przykład testowania gospodarstwa rolnego pod kątem spełnienia wymogów wzajemnej zgodności a otrzymywaniem dopłat
obszarowych.
Bardzo zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowej zwłaszcza tych rolników, którzy uczestniczą w programach rolno-środowiskowych lub zamierzają je
rozpocząć od 2009 r. (zmiany w wymaganiach), którzy planują inwestycje
w gospodarstwach oraz tych, którzy zamierzają poddać swoje gospodarstwa
ocenie w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności.
W związku z tym, że niektóre szkolenia mają ograniczoną ilość uczestników
bardzo proszę o dokonywanie zapisów tel. 061 4778 194 wew. 28, kom. 600
438 285 lub osobiście UGiM w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pokój nr 7.
Ponadto przypominam, że cały czas przyjmowane są zgłoszenia-zapisy chętnych i tych którym wyszły uprawnienie do odbycia kursu ochrony roślin.

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
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