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Protokół z VII Ulicznych Biegów Szkolnych „Witkowo - 2005”

Dodatkowe nagrody ufundowane
przez sponsorów zostały
wylosowane wśród wszystkich,
którzy ukończyli bieg.

- OKSiR w Witkowie -
wygrała Sandra Woźniak z Szk.
Podst. Nr 3 - klasa „0”
Rower - UGiM

- sponsorowane przez
Burmistrza Gminy i Miasta w
Witkowie, Gminną Spółdzielnie
“SCh” w Witkowie, Spółdzielnie
Mleczarską w Witkowie i Bank
Spółdzielczy w Witkowie wygrali:

- Dawid Lewandowski -
Witkowo
- Sebastian Przybyliński - SP Nr 3
Witkowo (

Wszystkie dyplomy, medale i
nagrody rzeczowe w postaci
sprzętu sportowego wręczali
osobiście Burmistrz Gminy i Miasta
Krzysztof Szkudlarek oraz jego
zastępca - Marian Gadziński.
Miłym akcentem rozpoczęcia VII
Ulicznych Biegów Szkolnych było
wręczenie podziękowań i nagród
przez Burmistrza Gminy i Miasta w
Witkowie - Krzysztofa Szkudlarka
trzem uczniom Gimnazjum z
Witkowa - Jakubowi Stępniowi,
Mateuszowi Radeckiemu i
Szymonowi Marszałkowi za
osiągnięte sukcesy w Mistrzostwach
Polski Młodzików, które odbyły się w
dniach 23 - 25 września 2005 roku
w Kielcach.
Organizatorzy dziękują wszystkim
tym, którzy przyczynili się do
sprawnego przeprowadzenia
imprezy. Funkcjonariuszom
Komisariatu Policji w Witkowie za
zabezpieczenie trasy biegów,
nauczycielom W-F za
przygotowanie zawodników i
techniczne przeprowadzenie
biegów, Panu Piotrowi Jóźwikowi za
prowadzenie spikerki zawodów,
Pani Marzenie Zielińskiej za opiekę
medyczną a uczennicy Gimnazjum
z Witkowa kol. Michalinie
Szcześniak za pilotowanie biegów
ulicznych.

Maskotka

Rowery

- Filip Majchrzak - SP 2 Witkowo
(klasy IV-VI)

Gimnazjum
(klasy I-III)

klasy I-III)
Sponsorom nagród organizatorzy
VII Biegów Szkolnych “Witkowo-
2005” składają podziękowania.

(S.A.) (P.P.)

3. Robert Kuczyński
6-io latki

1. Katarzyna Pokora
2. Katarzyna Rzepka
3. Oliwia Uhornicka

1. Bartosz Frańczak
2. Dominik Dylewski
3.Sebastian Kistowski

Klasy I

1. Natalia Dulowska - SP3
2. Martyna Kasprzyk - SP 2
3. Weronika Wareńczak - SP 3

1. Miłosz Kasprzyk - SP 2
2. Kamil Pankowski - SP 2
3. Rafa ł Galant - SP 3
Klasy II

1. Patrycja Majchrzak - SP 2
2. Roksana Łukowska - SP 2
3. Oliwia Chęś - SP 2

1. Przemysław Leśny - SP 2
2. Szymon Jesionowski - SP 3
3. Kamil Antczak - Gorzykowo
Klasy III

1. Agnieszka Nowicka - SP 3
2. Małgorzata Matuszewska -
Mielżyn
3. Hanna Szeszycka - SP 2

1. Filip Kowalski - Mielżyn
2. Hubert Mielcarek - SP 2
3. Michał Marszałek- SP 3
Klasy IV

1. Katarzyna Piestrzyńska - SP 2
2. Dominika Tubacka - SP 2
3. Andżelika Majchrzak- SP 2

1. Dawid Kułaga - Mielżyn
2. Patryk Pecyna - SP 2
3. Mateusz Pietrowski - SP 2
Klasy V

1. Natalia Jaworska- SP 3
2. Jagoda Koz łowska - SP 2
3. Andżelika Dzięcielak -SP 2

1. Patryk Ziółkowski- SP 3
2. Bartosz Binkiewicz - SP 3
3. Szymon Marciniak - SP 2
Klasy VI

Dziewczęta

Chłopcy

Szkoły Podstawowe

Dziewczęta

Chłopcy

Dziewczęta

Chłopcy

Dziewczęta

Chłopcy

Dziewczęta

Chłopcy

Dziewczęta

Chłopcy

Data
Miejsce

Organizatorzy:

Cel:

Sponsorzy:

Dotychczasowe biegi :

Wyniki:
Przedszkola

- 2 października 2005 r.
- stadion miejski w

Witkowie

-Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
-Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji
-UKS „Dwójka” przy SP-2 Witkowo
-UKS „OLIMP” przy SP-3 Witkowo
-UKS „ISKRA”przy Gimnazjum w
Witkowie
-UKS „ORŁY”przy SP w
Gorzykowie
-UKS „SOKOŁY” przy ZSPiG w
Mielżynie
-Dyrektorzy Przedszkoli

popularyzacja biegów wśród
szkó ł podstawowych,gimnazjów i
przedszkoli, aktywizacja
środowiska wiejskiego i miejskiego
do systematycznego uprawiania
kultury fizycznej.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo,
Gminna Spółdzielnia „SCh”,
Spółdzielnia Mleczarska, Bank
Spółdzielczy, Firma „JAH” Janusz
Mroziński, OKSiR Witkowo,
Gminna Komisja Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

1998 rok - 410 uczniów szkół
podstawowych
1999 rok - 495 uczniów szk.podst.
plus I klasa Gimnazjum
2000 rok - 576 uczniów szk.podst.
plus II klasy Gimnazjum
2002 rok - 600 uczniów szk.podst.
plus III klasy Gimnazjum
2003 rok - 608 uczniów szk.podst.
plus Gimnazja oraz 5-6 latki z
przedszkoli
2004 rok - 517 uczniów szk.podst.
plus Gimnazja oraz 5-6 latki z
przedszkoli
2005 rok - 550 uczniów szk.podst.
plus Gimnazja oraz 5-6 latki z
przedszkoli

5-io latki.

1. Weronika Sternalska
2. Julia Nowaczyk
3. Patrycja Kolasińska

Dziewczęta

Chłopcy

Dziewczęta

Chłopcy

Dziewczęta

Chłopcy

Dziewczęta

Chłopcy

Dziewczęta

Chłopcy

1. Zuzanna Świniarska - SP 2
2. Karolina Stanc - SP 2
3. Miriam Maciuga - SP 3

1. Karol Kral - SP 2
2. Adrian Ziółkowski - SP 3
3. Paweł Trzciński - SP 2

Klasy I

1. Karolina Musielak - Witkowo
2. Ewelina Piniarska - Witkowo
3. Sandra Krause -Mielżyn

1. Adrian Wucki - Witkowo
2. Grzegorz Szreyman - Witkowo
3. Bartosz Zaryczny - Witkowo
Klasy II

1. Marzena Salska - Witkowo
2. Angelika Stasiak - Mielżyn
3. Aleksandra Bruch - Witkowo

1. Kamil Sarnowski - Witkowo
2. Michał Kozanecki - Witkowo
3. Marcin Piniarski - Witkowo
Klasy III

1. Anita Szcześniak- Witkowo
2. Ewa Zdrojewska - Witkowo
3. Marlena Gawrońska - Witkowo

1. Bartosz Chmielewski - Witkowo
2. Szymon Marszałek - Witkowo
3. Adrian Pudło - Mielżyn

Przedszkola - 62
SP-2 - 205
SP-3 - 131
SP-Gorzykowo - 34
ZSPiG Mielżyn - 43
Gim. w Witkowie - 75
Razem - 550 uczniów
Zawodnicy którzy zajęli trzy
pierwsze miejsca otrzymali
pamiątkowe medale, zawodnicy z
miejsc I- VI pamiątkowe dyplomy, a
nagrody rzeczowe-losowane były
wśród wszystkich, którzy ukończyli
bieg.
Przedszkolacy oraz uczniowie klas
I i II szkół podstawowych otrzymali
dodatkowo słodycze ufundowane
przez Urząd Gminy i Miasta w
Witkowie - Gminną Komisję.
Profilaktyki iRozwiązywania

Gimnazja

Startowa ło:
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- uczestniczono w posiedzeniu Komisji Bez-
piecze stwa i Porz dku Publicznego Rady
Powiatu Gnie nie skiego, które odby o si na
terenie naszej gminy, a dotyczy o stanu za-
gro e  w ród m odzie y oraz dzia a prewen-
cyjnych i profilaktycznych z tym zwi zanych.
- wys a em do wszystkich so ectw kurendy w
sprawie istniej cych zagro e zwi zanych z
mo liwo ci wyst pienia choroby - ptasiej
grypy w Polsce, w celu podj cia i wprowadze-
nia stosowanych dzia a profilaktycznych
szczególnie dotyczy to gospodarstw hoduj -
cych drób.
- uczestniczy em w uroczystym spotkaniu z
okazji Dnia Dzia kowca zorganizowanym
przez Pracowniczy Ogród Dzia kowy im. Ge-
nera a Karola wierczewskiego w Witkowie.
- wzi em udzia w spotkaniu z okazji 15 -
lecia dzia alno ci Stowarzyszenia M odych
Wielkopolan w Poznaniu. Podczas tego spo-
tkania odebra em z r k Marsza ka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego podzi kowanie za wspó -
prac w organizacji letniego wypoczynku
dzieci i m odzie y.
- odbyto spotkanie z Przewodnicz cymi Komi-
sji Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówie-
nia tematów sesyjnych oraz bie cych spraw
Gminy.
- wypracowano projekty uchwa na dzisiejsz
sesj .
- zapoznano si i przekazano do realizacji
wnioski zg oszone na posiedzeniach poszcze-
gólnych Komisji Rady Miejskiej.
Ze spraw dot. OW w Skorz cinie:
- w dniu 15 lipca br. wp yn o do Gminy z
Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w Poznaniu postanowienie Prezesa o umo-
rzeniu post powania administracyjnego
wszcz tego z urz du w dniu 12 kwietnia br. w
sprawie na o enia na Burmistrza Gminy i
Miasta Witkowo kary pieni nej w zwi zku z
niewykonaniem prawomocnej decyzji Prezesa
z dnia 31.10.2001r. dotycz cej narzucania
dzier awcom uci liwych warunków umów
dzier awy gruntów poprzez zawy anie czyn-
szu dzier awnego.
- w dniu 10 sierpnia br. odby a si kolejna
rozprawa ze sprawy z o onej do S du w
2004r. z powództwa 3 dzier awców O rodka
Wypoczynkowego w Skorz cinie o zwrot ich
zdaniem nies usznie pobranego czynszu za
lata 1997-1998. Sprawa nie zako czy a si ,
jest w toku. S d wyznaczy kolejny termin
rozprawy na dzie 5 pa dziernika br.
- w dniu 14 wrze nia 2005r. do Gminy wp yn -
o z S du Rejonowego w S upcy 5 kolejnych
wezwa na rozprawy z powództwa dzier aw-
ców OW w Skorz cinie o zwrot pobranego
czynszu za lata 1997- 2002, a niektóre za lata
1997-2004. Na dzie dzisiejszy pozwy w S -
dzie w ww. sprawie z o y o 11 dzier awców.
Gmina dbaj c o jej dobro poprzez zapewnie-
nie dochodów broni swojego stanowiska w
sprawie wysoko ci stawek czynszu dzier aw-
nego.
Ponadto
- w okresie sezonu letniego 2005r. za wst p
na teren O rodka Wypoczynkowego w Sko-

- zawar em z Dyrektorem Agencji Nieruchomo-
ci Rolnych w Poznaniu umow o udzielenie

bezzwrotnej pomocy finansowej w wysoko ci
300.000,00 z . na wykonanie zadania p.n.
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyka-
nalikami w miejscowo ciach Jaworowo - Mie-
l yn - etap II”.
- podpisa em Porozumienie z Ministrem Kultu-
ry w sprawie udzielenia dotacji celowej w wy-
soko ci 8.840,00 z . na zadanie z zakresu
kultury obj te mecenatem Pa stwa w ramach
Programu Operacyjnego Promocja Czytelnic-
twa.
- z o y em wniosek o w czenie zadania zwi -
zanego z „Doposa eniem w komputery Gim-
nazjum im. Adama Borysa w Witkowie” do
kontraktu dla Województwa Wielkopolskiego
na lata 2005-2006 - Warto kosztorysowa
zadania wynosi 39.440,00 z . Przyznana dota-
cja wynosi  b dzie 19.700,00 z .
- podpisa em umow ze Starost Gnie nie -
skim na udzielenie pomocy finansowej w wy-
soko ci 4.000,00 z . na modernizacj boiska
sportowego w Skorz cinie.
- zawar em umow z Dyrektorem Wojewódz-
kiego Urz du Pracy w Poznaniu na dofinanso-
wanie projektu dotycz cego utworzenia Gmin-
nego Centrum Informacji realizowanego w
ramach Programu Aktywizacji Zawodowej
Absolwentów „Pierwsza Praca” w wysoko ci
50.000,00 z .
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisa-
em umow o udzielenie po yczki w wysoko ci
319.000,00 z . na wsparcie realizacji zadania
inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przykanalikami i przepompowni cie-
ków w Witkowie w obr bie ulic Brzozowa,
Akacjowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Kosynie-
rów Mi os awskich i Powidzka”.
- w ramach akcji spo ecznej „Przejrzysta Pol-
ska” zorganizowano kolejne spotkanie z
przedstawicielami organizacji pozarz dowych.
W czasie spotkania opracowano wst pny
projekt wieloletniego programu wspó pracy z
organizacjami pozarz dowymi, przedstawiono
sposób dotowania ww. organizacji, a tak e
wybrano zespó konsultacyjny ds. wspó pracy
z organizacjami pozarz dowymi w osobach: p.
Iza Piaskowska, p. Marian Goch, p. Arleta
Bekas i p. Marian Musielski. Koordynatorem
mi dzy organizacjami pozarz dowymi, a Gmi-
n zosta p. Stanis aw Antoszczyszyn.
- uczestniczy em w obchodach 87 rocznicy
powstania Lotnictwa Polskiego, które odby y
si w Bazie Lotniczej w Powidzu.
- w 66 rocznic wybuchu II Wojny wiatowej
wspólnie z Kombatantami, przedstawicielami
Zwi zku By ych o nierzy Zawodowych, Ko-
cio a, Policji, ogródków dzia kowych, harcerzy

oraz delegacjami z poszczególnych szkó
zapalono znicze i z o ono kwiaty przy Pomni-
ku Powsta ców Wielkopolskich oraz przy tabli-
cy pami ci umieszczonej na cianie Banku
Spó dzielczego.
- uczestniczy em w posiedzeniu Komisji Rol-
nictwa poszerzonym o obecno So tysów,
Prezesów Kóek Rolniczych oraz s u b i insty-

tucji odpowiedzialnych za zbiór i skup zbó w
czasie tegorocznych niw.
- zorganizowa em narad z So tysami, Preze-
sami Kó ek Rolniczych, Przewodnicz cymi
Kó Gospody Wiejskich w celu omówienia
bie cych spraw oraz spraw zwi zanych z
organizacj Do ynek Gminnych.
- na spotkaniach z dyrektorem OK,SiR-u i
Kierownikiem Zak adu Gospodarki Komunal-
nej omawiano bie ce sprawy zwi zane z
funkcjonowaniem tych jednostek.
- podpisano protokó z kontroli finansowej
przeprowadzonej przez Regionaln Izb Ob-
rachunkow w Poznaniu - Zespó w Koninie.
- na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia
U ytkowników O rodka Wypoczynkowego w
Skorz cinie p. Antoniego Karli skiego uczest-
niczy em w Walnym Zgromadzeniu Stowarzy-
szenia. Spotkanie to by o okazj do porusze-
nia wielu tematów, m.in. tematu zwi zanego z
przebiegiem sezonu letniego. Uczestnicy
Zgromadzenia mieli mo liwo zg oszenia
swoich propozycji, uwag i sugestii. Nie
wszystkie oczekiwania cz onków Stowarzy-
szenia s mo liwe do realizacji, jednak zg o-
szono wiele cennych uwag, które mo na zre-
alizowa . Wnioskowano m.in. o zwi kszenie
liczby osób sprawuj cych ochron , zmniejsze-
nie awaryjno ci o wietlenia ulicznego w
o rodku, rozwa enie mo liwo ci poszerzenia
wjazdu na teren o rodka, o zwi kszenie sze-
roko ci i nawierzchni ci gów komunikacyj-
nych, o stacjonowanie karetki pogotowia ra-
tunkowego, sta y dy ur lekarza, piel gnacj
zieleni, o ustawienie dodatkowych punktów
WC, itp. Pytano równie o stan zaawansowa-
nia prac nad miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego o rodka, o urucho-
mienie bankomatu. Nie do wszystkich zg o-
szonych uwag mo na by o pozytywnie si
ustosunkowa , ale cz zg oszonych spraw
mo e by pozytywnie rozwi zana np. wpro-
wadzenie dodatkowych s u b porz dkowych,
ustawienie dodatkowych ubikacji publicznych,
naprawienie nawierzchni dróg czy o wietlenia.
- wspólnie z p. Karolin Struga - Jankowsk
Prezesem Stowarzyszenia „ wiatowid” - orga-
nizacji non profit, zainicjowa em spotkanie z
grup przedsi biorców oraz prywatnych inwe-
storów z Hiszpanii. Przyby ych go ci zapozna-
em z ofert inwestycyjn gminy oraz prywat-
nych firm. Przedstawi em walory kulturowe,
turystyczne i przyrodnicze naszej gminy. Naj-
wi kszym zainteresowaniem w ród go ci
cieszy y si oferty inwestycyjne z zakresu
turystyki i rekreacji oraz budownictwa miesz-
kaniowego.
- u 279 rolników dokonano szacowania strat w
ziemiop odach, powsta ych na skutek kl ski
suszy na terenie naszej gminy. Rolnicy, którzy
posiadaj sporz dzone protoko y z oszacowa-
nia strat mog ubiega si o kredyt preferen-
cyjny w Banku Spó dzielczym na wznowienie
produkcji w gospodarstwach rolnych.
- uczestniczono w spotkaniu zorganizowanym
przez Starostwo Powiatu Gnie nie skiego
dotycz cym budowy Centrum Powiadamiania
Ratowniczego.

c.d. str. 4

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta WitkowoInformacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
o dzia alno ci w okresie mi dzysesyjnym od 1 lipca do 29 wrze nia 2005 r. o dzia alno ci w okresie mi dzysesyjnym od 1 lipca do 29 wrze nia 2005 r.



4

c.d. ze str. 3
rz cinie do Gminnej wp yn o 389.346,00 z
brutto. Od tej kwoty z dniem 1.06.2005 r. mu-
sieli my odprowadzi 7% Vat-u to jest kwot
25.471,20 z ., czyli kwota dochodu netto
wynosi 363.874, 80 z .
Wst p na teren O rodka obs ugiwa o cznie
15 osób, z czego 1 osoba (kierownik) przez
ca y sezon, pozosta e 14 osób po sezonu.
Jednorazowo pracowa o 8 osób. czne kosz-
ty p acy / p aca brutto + sk adki ZUS praco-
dawcy i fundusz pracy/ przez ca y sezon osób
zatrudnionych przy obs udze wynios y:
45.043,60 z .
Z zakresu obrotu nieruchomo ciami:
- dnia 1 lipca 2005r. aktem notarialnym doko-
nano zbycia nieruchomo ci gruntowej zabu-
dowanej wiat i budynkiem magazynowym o
pow. 0,2275 ha po o onej w Witkowie przy ul.
Nowej za cen 23.634,00 z . Nabywc zosta ,
p. Marcin Plucner, wy oniony w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego.
- dnia 1 lipca zbyto nieruchomo , po o on w
Witkowie stanowi c dzia k niezabudowan ,
o pow. 73 m2, na rzecz w a cicieli nierucho-
mo ci przyleg ej do dzia ki pa stwa Ratajsz-
czak, za cen 2.252,00 z brutto.
- dnia 3 sierpnia dokonano sprzeda y w dro-
dze negocjacji nak adów budowlanych w po-
staci 1 domku letniskowego typu „BRDA”
posadowionego na gruncie Gminy Witkowo w
O rodku Wypoczynkowym w Skorz cinie, za
cen 40.000,00 z . Nabywc zosta a p. Hele-
na Kuczy ska.
- przygotowano do sprzeda y nieruchomo
gruntow niezabudowan , po o on w wier-
dzinie, o pow. 10,48 ha na terenie wyst po-
wania z ó mineralnych. Na dzie 24 listopada
2005 r. og oszono przetarg ustny nieograni-
czony. Cena wywo awcza wynosi: 524.000,00
z .
Ze spraw dot. o wiaty:
- uczestniczono w posiedzeniu Komisji Kwali-
fikacyjnej w zwi zku z awansem zawodowym
nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3 w
Witkowie.
- zatwierdzono arkusze organizacyjne szkó i
przedszkoli na rok szkolny 2005/2006.
- przeprowadzono post powanie egzamina-
cyjne dla 6 nauczycieli, którzy ubiegali si o
awans zawodowy na nauczyciela mianowane-
go ( 2 nauczycieli z Gimnazjum w Witkowie, 1
ze Szko y Podstawowej w Gorzykowie i 3
nauczycieli z ZSzP i Gimnazjum w Miel ynie.
- w trybie zapytania o cen wybrano przewo -
ników dowo cych i zapewniaj cych opiek
uczniom w czasie dowozu i odwozu. Jest to
firma Autobusowe Us ugi Przewozowe, „JAH”
- Janusz Mrozi ski z Miel yna, za cen z
VAT: w cz ci I,IV,VIII,IX za 2,70 z ., w cz ci
III za 2,95 z ., w cz ci V,VII za 2,90 z . oraz
firma „KOS-POL” z Koaczkowa za cen z
VAT w cz ci II, VI za 2,59 z .
- uczestniczono w apelach szkolnych w Gim-
nazjum w Witkowie i w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Miel ynie.
- przyj to 485 wniosków o przyznanie pomocy
materialnej o charakterze socjalnym w formie
stypendium szkolnego.
- odbyto spotkanie z dyrektorami szkó i
przedszkola w celu zapoznania si z funkcjo-
nowaniem placówek o wiatowych w nowym
roku szkolnym 2005/2006.

Z imprez kulturalno - sportowo - rekreacyj-
nych:

- zorganizowano Do ynki Gminne, w ramach
których mi dzy innymi zorganizowano po raz
VI Mistrzostwa So ectw Gminy Witkowo w
pi ce no nej 6-cio osobowej.
- uczestniczono w VII Regionalnym Turnieju
„Sprawni Inaczej”, który odby si w hali spor-
towej.
- uczestniczono w Festynie Historyczno-
Rekreacyjnym w Grodzisku w Ma achowie
Z ych Miejsc, którego byli my wspó organiza-
torami, wspólnie z Organizacj Turystyczn
„Szlak Piastowski” i Stowarzyszeniem M o-
dych Wielkopolan. Najwi kszymi atrakcjami
imprezy by y pokazy walki, prezentacja uzbro-
jenia wczesno redniowiecznego, a tak e
konkursy i zabawy prowadzone przez grup
widowisk historycznych „Komes”.
- uczestniczono w wernisa u fotogramów
po wi conych nauczaniu i pielgrzymkom Ojca

wi tego do Ojczyzny. Organizatorem tego
spotkania by a Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Witkowo oraz uczestnicy Pieszej Piel-
grzymki Promienistej z Witkowa.
- uczestniczono w Festynie Policyjnym zorga-
nizowanym dla uczestników pó kolonii z tere-
nu naszej Gminy. Atrakcj tego Festynu by
Wielkopolski „Pyrek” oraz miasteczko ruchu
drogowego, w którym ka dy móg spróbowa
porusza si pieszo lub rowerem stosuj c si
do odpowiednich znaków drogowych.
- uczestniczono w Do ynkach Powiatowych,
które odby y si w K ecku.
- w dniu 15 wrze nia przez teren naszej Gmi-
ny przebiega IV etap 62 Wy cigu Kolarskiego
Tour de Pologne. W tym miejscu chcia bym
z o y podzi kowania wszystkim s u bom i
osobom, które zabezpiecza y przejazd kolarzy
na obszarze naszej Gminy.
- w sezonie letnim na terenie OW w Skorz ci-
nie byli my wspó organizatorami imprez spor-
towo-rekreacyjnych, takich jak:
1. VI Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w
P ywaniu D ugodystansowym, po czonych z
II Letni Promocj Walorów Turystyczno-
Rekreacyjnych Powiatów i Gmin Wielkopol-
skich.
2. Czterech Turniejów Pi ki Siatkowej Pla o-
wej.
3. Turnieju Pla owej Pi ki No nej.
4. Mistrzostw Polski Modeli aglowych kl. F-5
i 10, które odby y si w OW w Skorz cinie.
Wsparto finansowo nast puj ce przedsi -
wzi cia:
- zaj cia letnie dla dzieci i m odzie y organizo-
wane przez Klub Garnizonowy w Witkowie,
- zawody strzeleckie z okazji wi ta Wojska
Polskiego oraz wi ta Lotnictwa Polskiego.
- obóz sportowy uczniów z Gimnazjum w
Witkowie, który zosta zorganizowany w Mi -
dzyzdrojach.
- wyjazd grupy m odzie y ze szkó podstawo-
wych na I Mi dzynarodowy Turniej Pi karski
„Amica-Cup” do S upcy.
- dzia alno statutow Zwi zku By ych o -
nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Woj-
ska Polskiego w Witkowie w ramach wspó -
pracy samorz du gminnego z organizacjami
pozarz dowymi.
W ramach realizacji Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych:
- zorganizowano spotkanie organizacyjne dla
rodziców, których dzieci zakwalifikowane
zosta y do wyjazdu na kolonie letnie organizo-
wane zgodnie z Gminnym Programem Profi-
laktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholo-
wych, a w dniach 25.07.2005 r. - 03.08.2005
r. odby y si kolonie profilaktyczne w Kowa-
rach dla dzieci i m odzie y z terenu gminy
Witkowo, w których wzi o udzia 45 uczestni-
ków.
- uczestniczono w podsumowaniu obozu
szkoleniowego dla trampkarzy, który sfinanso-
wany zosta z funduszy pochodz cych z
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zy-
wania Problemów Alkoholowych.
- uczestniczono w imprezie Sportowo-
Rekreacyjnej, której organizatorem by o Wit-
kowskie Stowarzyszenie Abstynentów
„T cza”. Zawody te wsparli my ze rodków
pochodz cych z Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholo-
wych. Sfinansowano m.in.: zakup nagród,
opiek medyczn oraz pokryto koszty s -
dziowskie.
- zakupiono dla Komendy Powiatowej Policji w
Gnie nie pakiet uzupe niaj cy do testera nar-
kotyków.
- z okazji XI Dni Rodziny Gniezna i Powiatu,
przekazano do Miejskiego O rodka Kultury w
Gnie nie prace uczniów z naszych placówek
o wiatowych.
Z zakresu inwestycji:
I. Inwestycje zrealizowane i w trakcie reali-
zacji:
1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wo ci Skorz cin, gm. Witkowo”.
W dniu 20 lipca 2005r. zako czono budow
sieci grawitacyjnej i t ocznej o cznej d ugo ci
2,49 km w tym 234,0 mb sieci t ocznej wraz
z 2 przepompowniami cieków na terenie OW
Skorz cin. Wykonawc tego zadania by Za-
k ad Instalatorstwa Sanitarnego i Budownic-
twa Ogólnego Ryszarda Janiaka. Koszt inwe-
stycji to kwota 529.872,97 z . Zadanie jest
wspó finansowane w 75% z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w 10% z
bud etu pa stwa. Pozosta a cz kwoty na
realizacj tego zadania (15%) pochodzi z
bud etu gminy. W miesi cu sierpniu za po-
rednictwem Wielkopolskiego Urz du Woje-

wódzkiego z o ono wniosek o uruchomienie
rezerwy bud etowej na kwot 52.987,30 z .
2. „Modernizacja ulic na terenie Witkowa”.
Inwestycja obejmowa a modernizacj ul. Woj-
ska Polskiego o pow. 1020m2 wraz z uo e-
niem 102,0 mb kraw nika, ul. Harcerskiej i
Komisji Edukacji Narodowej o pow. 1016,0 m2

wraz z u o eniem 485 mb kraw nika
i odwodnieniem ul. Harcerskiej na dugo ci
48,0 mb. Wykonano nawierzchni asfaltow
ulicy Spokojnej o pow. 768,0 m2 oraz cz ci
ulic: Jasnej, Braci ukowskich, O wiatowej,

wirki i Wigury i Powsta ców Wielkopolskich
o cznej powierzchni 800,0 m2 wraz z wyko-
naniem parkingu przy ul. wirki i Wigury oraz
u o eniem kraw nika pod planowany parking
przy ul. Powsta ców Wielkopolskich. Wyko-
nawc tego zadania by o Przedsi biorstwo
Dróg i Mostów w Koninie, które powy sze
prace wykona o za cen 276.033,09 z .
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3. „Modernizacja dróg gminnych, na terenie
gminy Witkowo”.
Inwestycja obejmowa a budow dróg w Wie-
kowie (o d ugo ci 400,0 mb), w Strzy ewie
Witkowskim (o d ugo ci 437,0 mb) oraz mo-
dernizacj istniej cych nawierzchni bitumicz-
nych poprzez wykonanie nak adek w Strzy e-
wie Witkowskim 77,0 mb, wierdzinie 540,0
mb, Skorz cinie 160,0 mb, Kamionce 820,0
mb. Wykonawc tego zadania by o Przedsi -
biorstwo Robót Drogowych z Gniezna za cen
320.395,19 z .
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy-
kanalikami oraz przepompowniami cieków w
miejscowo ciach Jaworowo-Miel yn”.
Inwestycja obejmowa a wykonanie kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej o cznej d ugo ci
5.715,0 mb, 125 szt. przykanalików o cznej
d ugo ci 2.189 mb, kanalizacji t ocznej o cz-
nej d ugo ci 8.708,0 mb oraz 3 szt. przepom-
powni cieków w Odrow u, Miel ynie i Jawo-
rowie. W dniu 21 wrze nia 2005 r. rozpocz
si odbiór techniczny.
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej - osiedle
domków jednorodzinnych w Witkowie przy ul.
Powidzkiej”.
Inwestycja obejmowa a wykonanie kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i t ocznej wraz z prze-
pompowni cieków w Witkowie w obr bie
ulic: Brzozowa, Akacjowa, Jesionowa, Mo-
drzewiowa, Kosynierów Mi os awskich
i Powidzka o cznej d ugo ci 2.437,0 mb.
Wykonawc tego zadania by a firma Roboty
Ziemne i Instalacyjne - Jakubowscy. Koszt
inwestycji to kwota 355.100,09 z .
6. „Remont budynków w Ruchocinku - adapta-
cja na cele mieszkalne”.
Wykonawc tego zadania jest Przedsi bior-
stwo Budowlane Kazimierz Oliwecki. Koszt
inwestycji to kwota 179.565,80 z . Termin
zako czenia zadania 30.10.2005r. Inwestycja
obejmuje adaptacj na cele mieszkalne
dwóch budynków po by ej jednostce wojsko-
wej i utworzenie w nich 10 mieszka . Nowo
powsta e lokale zostan przydzielone rodzi-
nom, które obecnie znajduj si na li cie po-
trzeb mieszkaniowych.
7. „Dobudowa z modernizacj pomieszcze w
budynku przeznaczonym na Sal Pami ci w
Witkowie”. Wykonawc tego zadania jest
Przedsi biorstwo Budowlane Kazimierz Oli-
wecki. Koszt inwestycji to kwota 222.513,73z .
Termin zako czenia zadania 15.12.2005r.
8. „Pobudowanie szatni i docieplenie budynku
Przedszkola Miejskiego w Witkowie”.
Wykonawc tego zadania jest firma Us ugi
Budowlane, Malarstwo-Tapeciarstwo - Stani-
s aw Budynek. Koszt inwestycji to kwota 182-
.099,24 z . Termin zako czenia zadania
15.10.2005r. Obecnie trwaj prace zwi zane
z dociepleniem cian zewn trznych budynku
przedszkola i dobudow szatni.
9. „Pobudowanie cznika mi dzy budynkiem
Przedszkola Miejskiego, a budynkiem o wia-
towym w Witkowie”.
Wykonawc tego zadania jest Zak ad Us ugo-
wo-Produkcyjno-Handlowy MOSTOSTAL-
STOLBUD ze S upcy. Koszt inwestycji to
kwota 37.304,75 z . Termin zako czenia za-
dania 15.10.2005r. W chwili obecnej wykona-
no stopy elbetowe pod s upy podtrzymuj ce

cznik i dokonano monta u konstrukcji meta-
lowej.
10. „Modernizacja wietlic wiejskich wraz z ich
doposa eniem i zagospodarowaniem tere-
nów”.
W maju 2005r. Gmina Witkowo z o y a wnio-
sek do Urz du Marsza kowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego o dofinansowanie reali-
zacji projektu modernizacji wietlic wiejskich w
zakresie dzia ania „Odnowa wsi oraz zacho-
wanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
Wniosek po ocenie formalnej otrzyma 5 pkt.
Na wst pnej li cie rankingowej Gmina Witko-
wo znalaz a si na 110 miejscu. Wed ug uzy-
skanych informacji z Departamentu Rozwoju
Regionalnego, wniosek nasz po uzupe nieniu
brakuj cej dokumentacji, kwalifikuje si na
dofinansowanie.
11. „Remont pomieszcze w budynku Urz du
Gminy i Miasta w Witkowie”.
W dniu 12.09.2005r. nast pi o otwarcie ofert
przetargowych. Na realizacj tego zadania
wp yn y dwie oferty. Wybrano ofert Zak adu
Us ugowo-Produkcyjno-Handlowego MOSTO-
STAL-STOLBUD Sp. z.o.o. ze S upcy, za
cen 70.215,36 z .
12. „Budowa sieci wodoci gowej Skorz cin-
Pi ka, gm. Witkowo”.
W dniu 29.08.2005r. og oszono przetarg nie-
ograniczony na cz zadania obejmuj c
wykonanie sieci wodoci gowej fi 160 mm o
d ugo ci 1272,0 mb oraz fi 110 o d ugo ci
398,0 mb. Otwarcie ofert nast pi o
19.09.2005r. Obecnie trwa sprawdzanie ofert
pod wzgl dem formalnym i merytorycznym.
13. „Budowa o wietlenia ulicznego we wsi
Ma achowo Z ych Miejsc”.
W dniu 29.08.2005r. og oszono przetarg na
wykonanie tego zadania. Otwarcie ofert na-
st pi o w dniu 19.09.2005r. W chwili obecnej
równie trwa sprawdzanie ofert pod wzgl dem
formalnym i merytorycznym.
14. U o ono nowe nawierzchnie chodnikowe
na terenie miasta i gminy Witkowo:
- ul. wirki i Wigury - 103 m2,
- ul. wirki i Wigury (starobruk) - 345 m2,
- Ma achowo Wierzbiczany - 647 m2,
- ul. Braci ukowskich - 483 m2,
- ul. wirki i Wigury (II blok) - 106,5 m2,
- ul. Wrzesi ska - 64 m2,
- Gorzykowo - 211 m2,
- u o ono nawierzchni z kostki brukowej na
terenie placu targowego w Witkowie i ul. wir-
ki i Wigury i na ul. Kosynierów Mi os awskich.
Ponadto wykonano nast puj ce prace:
- zakupiono i zamontowano 59 nowych tablic
z nazwami ulic na terenie miasta Witkowa.
Wykonawc zadania by a firma UTAL z Po-
znania. Ca kowity koszt zadania to kwota
12.200,00 z .
- zakupiono sprz t komputerowy oraz zainsta-
lowano lokaln sie komputerow z przezna-
czeniem na potrzeby Gminnego Centrum
Informacji. Wykonawc tego zadania by a
firma Trol Inter Media z Wronek - wy oniona w
trybie zapytania o cen . Ca kowity koszt inwe-
stycji to kwota 51.742,48 z . Ponadto wykona-
no niezb dn instalacj elektryczn oraz
zakupiono meble biurowe.
- wykonano oznakowanie poziome przy posto-

ju TAXI w Witkowie,
- wykonano zjazd z ulicy Gnie nie skiej na ul.
S owia sk ,
- wymieniono i ustawiono nowe znaki drogowe
w obr bie ulic: wirki i Wigury, Braci ukow-
skich,
- wykonano przy cze wodoci gowe - skwer
przy ul. wirki i Wigury,
- wykonano studni kanalizacyjn z odej ciem
kolektora grawitacyjnego o d ugo ci 6,0 mb w
ul. Pogodnej w Witkowie,
- zlecono wykonanie dokumentacji technicznej
i kosztorysowej na wykonanie kot owni olejo-
wej przy filii przedszkola w Ko aczkowie,
- dokonano zapytania o cen na drukowanie
Biuletynu Informacyjnego Gminy i Miasta Wit-
kowo „Witkowskie Wiadomo ci Samorz do-
we”. Ofert  z o y o 5 firm. Wybrano ofert
Agencji Wydawniczo-Reklamowej „GRAFIKI”
z Gniezna za cen 1,39 z . za 1 egzemplarz.
II. Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:
1. Og oszono i zawiadomiono stosowne insty-
tucje o przyst pieniu do sporz dzenia miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego:
- Witkowo dzia ki nr 681/1, 681/2, 681/3, 681/-
4, 681/5 o cznej pow. 0,5045 ha z przezna-
czeniem pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne,
- Ma achowo Z ych Miejsc dzia ka nr 90 o pow.
1,57 ha z przeznaczeniem pod aktywizacj
gospodarcz oraz budownictwo mieszkanio-
we,
- Wiekowo dzia ki nr 171/2 i 171/3 o cznej
pow. 4,18 ha z przeznaczeniem po budownic-
two letniskowe,
- Ma achowo Wierzbiczany dzia ka nr 21/8 o
pow. 0,3860 ha z przeznaczeniem pod bu-
downictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- Skorz cin Nadle nictwo cz dzia ek nr
5078/2 i 5077/2 z przeznaczeniem pod budo-
w drogi publicznej,
- Ch dowo dzia ka nr 44/5 o pow. 1,3997 ha z
przeznaczeniem pod budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne z dopuszczeniem nie-
uci liwych us ug,
- Ch dowo cz dzia ki nr 31/17 z przezna-
czeniem pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne z dopuszczeniem nieuci li-
wych us ug,
- Skorz cin Nadle nictwo cz dzia ki nr 96/1
stanowi ca pla na terenie OW w Skorz ci-
nie przy Jeziorze Niedzi giel
Biuro projektowe INVEST-PLAN z Poznania
sporz dzi o projekty miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, które
zostan rozes ane do uzgodnienia i zaopinio-
wania.
2. Projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów dzia ek po o o-
nych na terenie OW w Skorz cinie jest opinio-
wany przez Powiatow Komisj Urbanistycz-
no-Architektoniczn . Po przedstawieniu uwag
do projektu miejscowego planu zostan wnie-
sione poprawki, a nast pnie projekt zostanie
wy o ony do wgl du i uchwalony. Uchwalenie
planu stworzy mo liwo podj cia prac inwe-
stycyjnych na terenie o rodka.

Krzysztof Szkudlarek
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Kultura

W poniedzia ek 19 wrze nia w
naszych murach go ci a pani
Izabella Kleba ska, autorka sce-
nariuszy programów radiowych i
telewizyjnych dla dzieci i m odzie-
y, dobranocek i bajek dla naj-

m odszych oraz setek piosenek.

Wspó pracowa a z programami
“telewizyjnej jedynki”: “5-10-15” i
“Domowe przedszkole”. Jest au-
tork programu pod tytu em
“Piosenkarnia”, w którym mo emy
us ysze piosenki napisane przez
dzieci.
Zaproszenie na to spotkanie przy-
j a Szko a Podstawowa Nr 3 w
Witkowie. Uczniowie klas III po-
znali zawi o ci zapisu nutowego,
które w profesjonalny sposób -
jasno i dowcipnie przedstawi a
autorka ksi ki pt.: “Jak d d ow-

Go  w Bibliotece

nica Akolada o muzyce opowia-
da”. Prosz c dzieci o powtarzanie
ruchów cia a, którymi przedstawi-
a na przyk ad klamr - tytuow
Akolad - na pi ciolinii sprawi a
im wielk zabaw . Czynny, wr cz
ywio owy udzia dzieci w tym

spotkaniu i ich miech dowodzi y
o wrodzonym talencie pisarki i
atwym kontakcie ze s uchaczami.
O tym jak bardzo podoba o si
spotkanie wiadczy chocia by
fakt, e dzieci same zaprasza y
pani Izabell na kolejne spotka-
nie. Na koniec by a pi kna ró a i
podzi kowania, a zaproszony
go mia “pe ne r ce roboty”
wpisuj c dedykacje w zakupione
na pami tk spotkania ksi ki.

Wies awa G siorowska

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo w celu przybli enia
czytelnikom sylwetek pisarzy obok plakatów i wystawek literac-
kich, organizuje spotkania autorskie.

Organizatorem tego przedsi -
wzi cia by a Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Witkowo oraz
uczestnicy Pieszej Pielgrzymki
Promienistej z Witkowa. Wernisa
zorganizowany zosta dla uczcze-
nia pami ci wielkiego Polaka
jakim by niezrównany Ojciec

wi ty Jan Pawe II, z okazji 45
lecia Pieszej Pielgrzymki Promie-
nistej oraz jako przygotowanie do
V Dnia Papieskiego obchodzone-
go w tym roku. W uroczystym
otwarciu uczestniczy Starosta
Powiatu Gnie nie skiego Tele-
sfor Go ciniak, Burmistrzowie
Gminy i Miasta Witkowo - Krzysz-
tof Szkudlarek i Marian Gadzi -

ski, Sekretarz El bieta Kie pi ska,
Skarbnik Gertruda Polak. Swoj
obecno ci zaszczyci nas ksi dz
Kanonik Zenon Rubach, Siostra
Dyrektor i Siostra Prze o ona z
Domu Pomocy w Miel ynie, Ks.
Proboszcz Stanis aw Goc, i Ks.
Rafa Hordik. Z zaproszenia nie-
licznie skorzystali radni, dyrekto-
rzy witkowskich szkó i zak adów
pracy. Eksponatami wystawy s

"My l c Ojczyzna: Jana Paw a II
dialog z Polsk "

fotogramy ilustruj ce nauczanie i
pielgrzymki Jana Paw a II do
Ojczyzny, które powsta y ze zbio-
rów fotografii u yczonych przez
watyka skie wydawnictwo LI-
BRERIA EDITRICE VATICANA,
TERTIO MILENIO INSTITUTE,
Wy sz Szko Europejsk im.
Ks. Józefa Tischnera. Na foto-
gramach odnajdujemy kluczowe
has a duszpasterskie Ojca wi -
tego i Jego wewn trzny dialog
prowadzony z Ziemi Ojczyst
od najwcze niejszych lat, który
zawsze by okazj do refleksji o
Bogu. Spogl daj c na poszcze-
gólne fotografie, prze ywamy
powtórnie ka d chwil obecno-

ci Jana Paw a II w Polsce, ka -
de Jego s owo.
Celem tej wystawy jest dotarcie
do WSZYSTKICH MIESZKA -
CÓW ca ej gminy, by na zawsze
pozosta y w naszej pami ci Jego
nauki, by by y drogowskazem w
kolejnych etapach naszego y-
cia.

Wies awa G siorowska

W dniu 16 wrze nia br. w Witkowie przy ulicy Stary Rynek
15 w sali w. Wojciecha odby o si niecodzienne spotka-
nie. Jego okazj  by o otwarcie wystawy po wi conej na-
ukom Ojca wi tego i Jego pielgrzymkom do Ojczyzny.
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Sukces M odzie owych Dru yn Po arniczych z Ruchocinka

Udzia wzi y 22 dru yny po arnicze z terenu
ca ego powiatu. Zawody rozegrane zosta y wg
regulaminu zawodów Sportowo - Po arniczych
OSP w konkurencjach wiczenia bojowego i
sztafety po arniczej dla seniorów oraz wg
regulaminu CTIF dla M odzie owych Dru yn
Po arniczych.

Klasyfikacja miejsc :
Grupa „A” Seniorzy:
I miejsce - OSP Trzemeszno 111,9 pkt.
II miejsce - OSP Mieleszyn 121,4 pkt.
III miejsce - OSP Zdziechowo 124,8 pkt.IV

miejsce - OSP Niechanowo 128,0 pkt.
V miejsce - OSP Skrzetuszewo 137,8 pkt.
VI miejsce - OSP Witkowo 157,2 pkt.
VII miejsce - OSP K ecko 166,0 pkt.
VIII miejsce - OSP Czerniejewo 178,5 pkt.
IX miejsce - OSP Lednogóra 206,5 pkt.
Kobiece Dru yny Po arowe:
I miejsce - OSP Modliszewo 160,0 pkt.
II miejsce - OSP Mieleszyn 214,3 pkt.
MDP Dziewcz t:
I miejsce - MDP Zdziechowa 989,4 pkt.
II miejsce - MDP Ruchocinek 989,0 pkt.

W sobot 24 wrze nia 2005r. w Czerniejewie przeprowadzone zosta y IV Powia-
towe Zawody Sportowo - Po arnicze dla jednostek Ochotniczych Stra y Po ar-
nych z powiatu gnie nie skiego.

22 wrze nia 2005r. w Witkowie nasze jednostki z Krajowego
Systemu Ratowniczo - Ga niczego wzbogacone zosta y :
OSP Witkowo w narz dzia hydrauliczne, zestaw medyczny.
OSP Skorz cin w zestaw medyczny i pi do ci cia betonu.
Druhu Prezesie! Naczelnik Ochotniczej Stra y Po arnej w Witkowie Stani-

Uroczyste przekazanie sprz tu do ratownictwa drogowego
s aw Olas melduje gotowo
przedstawicieli OSP z terenu
powiatów: pozna skiego, redz-
kiego, remskiego, wrzesi skie-
go i gnie nie skiego do rozpo-
cz cia uroczystego przekazania
sprz tu do ratownictwa drogo-
wego. Meldunek ten zosta
z o ony Prezesowi Zarz du
Oddzia u W ojewódzk iego
Zwi zku OSP RP w Poznaniu
druhowi Stefanowi Miko ajcza-
kowi - Marsza kowi Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.
Powitania przyby ych go ci
dokona gospodarz Gminy i
Miasta Witkowa Burmistrz
Krzysztof Szkudlarek.
Na uroczysto przybyli : Pose
na Sejm RP - Wiceprzewodni-
cz cy Parlamentarnego Zespo-
u Stra aków - Tadeusz Toma-
szewski, Zast pca Komendanta
Wojewódzkiego PSP - Wojciech
Mendelak, Starosta Powiatu

Gnie nie skiego - Jacek Kowal-
ski, kapelan stra aków gnie
nie skich - ks. Witold liwi ski,
prezesi Zarz dów Powiatowych,
komendanci powiatowi PSP,
burmistrzowie i wójtowie oraz
przedstawiciele jednostek OSP
w czonych do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Ga niczego.
Przekazania sprz tu dokona
Prezes Zarz du Wojewódzkie-
go ZOSP RP województwa
wielkopolskiego w towarzystwie
wiceprezesa W adys awa We-
so owskiego i dyrektora biura
Andrzeja Jankowskiego. Po-
wi cenia przekazanego sprz -

tu dokona ks. Witold liwi ski.
W imieniu OSP i samorz dow-
ców serdeczne podzi kowania
fundatorom z o y Starosta
Gnie nie ski, prezes Zarz du
Powiatowego ZOSP RP w
Gnie nie Jacek Kowalski.

(J.B.)

III miejsce - MDP Czerniejewo 974,0 pkt.
IV miejsce - MDP Gurówko 970,1 pkt.
V miejsce - MDP Mieleszyn 821,0 pkt.
MDP Ch opcy:
I miejsce - MDP Ruchocinek 1026,0 pkt.
II miejsce - MDP Czerniejewo 1024,0 pkt.
III miejsce - MDP Lednogóra 1003,4 pkt.
IV miejsce - MDP Zdziechowa 996,5 pkt.
V miejsce - MDP Mieleszyn 996,0 pkt.
Opiekunom, Prezesowi OSP Ruchocinek -
Henrykowi Krause oraz Naczelnikowi Andrze-
jowi Kobielskiemu i m odzie y gratulacje z o y
Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie Krzysztof
Szkudlarek i Prezes Zarz du MG ZOSP RP w
Witkowie Jolanta Bara ska.

(J.B.)
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Akcja Clean up the World jest
programem publicznej edukacji
ekologicznej.
Zainicjowa  j w 1989 roku Jan
Kiernan, australijski przedsi bior-
ca i eglarz-pasjonat. Zorganizo-
wa on wówczas sprz tanie zatoki
Sydney, w którym wzi o udzia 40
tysi cy osób i zebrano 8 tysi cy

ton mieci. W Polsce tak akcj
zorganizowano po raz pierwszy z
inicjatywy Miry Stanis awskiej-
Meysztowicz, Polki zamieszka ej
w Australii.
„Sprz tanie wiata” jest akcj
apolityczn i dobrowoln . W pe ni
realizuje tak e postulat „my l
globalnie- dziaaj lokalnie”. Dzi ki
prostej formule, Clean up the
World jest akcj dla wszystkich.
Na poziomie lokalnym: dla szkó ,
samorz dów, instytucji, organiza-
cji, biznesu i mieszka ców - a na
poziomie globalnym dla wszyst-
kich narodów Ziemi. Czyste ro-
dowisko oraz cz owiek przyjazny
naturze i drugiemu cz owiekowi -
to g ówne przes anie akcji.
W tym roku kampania „Sprz tanie

wiata-Polska” przekszta ci a si
w wieloletni program edukacyjny
w zakresie gospodarki odpadami.
Edycja 2005/2006 ma has o
„Wszystkie kolory recyklingu”. W
jej sk ad wchodz 2 sprz taniowe

weekendy ( 16-18.09.2005r. i 17-
19.03.2006r.), spo eczna sie
monitoringu rodowiska, konkurs
grantowy dla szkó , sta y dost p
do wiedzy o gospodarce odpada-
mi oraz edukacja ekologiczna.
Has o programu ma charakter
praktyczny, gdy wreszcie podj to
decyzj o ujednoliceniu kolorysty-
ki pojemników i worków do selek-
tywnej zbiórki w ca ej Polsce:
BIA E- szk o bezbarwne, ZIELO-
NE-szk o kolorowe, Ó TE- two-
rzywa sztuczne, oraz NIEBIE-
SKIE- na papier. „Wszystkie kolo-
ry recyklingu” to nie tylko barwy
pojemników, to te symbol spo-
ecznego zaanga owania, fanta-
zji, dobrych pomys ów jak co-
dziennie, prywatnie chroni rodo-
wisko (chocia by np. przez segre-
gacj zu ytych opakowa czy
baterii).
Gimnazjum im. A. Borysa w Wit-
kowie do akcji „Sprz tanie wia-
ta” przyst pi o 20 wrze nia
(wcze niej planowano na 16.09.
ale tego dnia pada deszcz). O
godzinie 9.30. na boisku szkol-
nym odby si apel podczas które-
go uczniom i nauczycielom przed-
stawiono genez i cele akcji, po-
szczególnym klasom przydzielono
teren do posprz tania oraz wyda-

„Sprz tanie wiata-Polska 2005”
W Polsce ju od roku 1993 we wrze niu odbywa si akcja „
Sprz tanie wiata”, która ma coraz szerszy zasi g. Co roku
bierze w niej udzia oko o 2 mln osób: g ównie dzieci, m o-
dzie szkolna, ale tak e osoby doros e- pracownicy ró -
nych instytucji i firm. Akcji udzielaj poparcia w adze, sa-
morz dy, rodki masowego przekazu oraz organizacje pro-
rodowiskowe.

no jednorazowe r kawice i worki
na mieci. Poinformowano te
wszystkich, e po wakacjach
zostaje wznowiona zbiórka surow-
ców wtórnych (makulatura, puszki
aluminiowe, baterie). Podsumo-
wano tak e ubieg oroczn zbiórk
odpadów nadaj cych si do po-
nownego wykorzystania. Wyró -
nionym uczennicom wr czono
dyplomy i symboliczne nagrody.
Po zako czonym apelu gimnazja-
li ci pod opiek nauczycieli wyszli
na wyznaczone ulice, aby je po-
sprz ta . Selektywna zbiórka
odpadów i recykling to podstawo-
we warunki jakie by y realizowane
w ramach sprz tania. Zebrano
oko o 40 worków odpadów, które
po o ono w pobli u pojemników
na mieci. Po zako czonej akcji
powiadomiono s u by komunalne.
Udzia w akcji „Sprz tanie wiata
Polska 2005” mia a na celu kszta -
towanie w ród m odzie y postaw i
nawyków proekologicznych, a
tak e rozwijanie odpowiedzialno-
ci za stan rodowiska.

Za organizacj i przebieg akcji
„Sprz tanie wiata” w Gimnazjum
odpowiedzialni byli nast puj cy
nauczyciele: I. Borys, M. Firych,
T. Majchrzak.

I. Borys

Rozpocz li my realizacj „Pilota owego Programu
LEADER+” na terenie powiatu gnie nie skiego. Ce-
lem projektu jest zintegrowanie lokalnej spo eczno-
ci, która wspólnie zdecyduje, co chce zrobi na

w asnym terenie i opracuje plan dzia ania.
W programie LEADER+ s rodki finansowe na zreali-
zowanie wytyczonych celów. Warunkiem ich pozy-
skania jest utworzenie Lokalnej Grupy Dzia ania na
naszym terenie oraz wypracowanie wspólnego pla-
nu dzia ania, czyli Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich, uwzgl dniaj cej potrzeby i
mo liwo ci mieszka ców.
Liczymy na to, e wespr Pa stwo tworz c si gru-
p swoim do wiadczeniem i wiedz , e zechcecie
by wspó gospodarzem tego przedsi wzi cia i
cz onkiem Lokalnej Grupy Dzia ania.
W serii spotka na terenie ca ego powiatu uczestni-
czy  b d przedstawiciele urz dów gmin, szkó ,
przedsi biorcy, rolnicy, formalne i nieformalne orga-

nizacje pozarz dowe, których g osy b d równie
wa ne przy podejmowaniu decyzji.
Program LEADER+ stwarza pot ne mo liwo ci. Sko-
rzysta y z niego wszystkie spo eczno ci wiejskie
„starych” krajów Unii Europejskiej i jest tam najbar-
dziej cenionym programem wiejskim. Czy my te
wykorzystamy t szans ? Rozstrzygnie o tym nasze
zaanga owanie i konkurencyjno wypracowanej
wspólnie strategii. Warto si  postara .

Serdecznie zapraszamy na spotkanie
w dniu 18.10.05 o godz. 10.00 - 13.00
Sala OSP w Witkowie.

Stowarzyszenie wiatowid
62-260 ubowo 1

Tel. (O-61) 427-59-50
e-mail: swiatowid@lubowo.pl

www.swiatowid.lubowo.pl

Zaproszenie

Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora

ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, Warszawa 00-930

Fundacja Programów Pomocy
dla Rolnictwa

mailto:swiatowid@lubowo.pl
http://www.swiatowid.lubowo.pl
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Samorz d Uczniowski, Klub M o-
dego Przyrodnika, Koordynator
ds. Zdrowia, nauczyciele wycho-
wania fizycznego i gimnastyki
korekcyjnej, ju w pi tek 23 wrze-
nia zorganizowali apel pod ha-

s em „Serce mamy tylko jedno”
po czony z wiczeniami rucho-

wymi na wie ym powietrzu.
Pomys spotka si z tak du ym
entuzjazmem w ród uczniów,
dlatego zaj cia ruchowe prowa-
dzone by y przez ca y tydzie
podczas du ej przerwy.
Wszyscy wzbogacili si o wiedz
na temat g ównego organu ludz-
kiego organizmu - serca.
Wi kszo ze zdziwieniem przyj -

Tydzie dla serca w „Trójce”
W niedziel 25 wrze nia br. obchodzony by  „ wiatowy
Dzie Serca”. Postanowili my w czy si aktywnie w ob-
chody tego wi ta.

Atrakcji nie brakowa o. Zespó
„Muzykanci” z witkowskiego
OKSiR-u pod kierownictwem p.
Katarzyny Kurpiewskiej oraz dzie-
ci z „trójki” u wietni y festyn pi k-
nymi wyst pami. yczliwe i mi e
panie piel gniarki z Przychodni
„Vita” mierzy y ch tnym poziom
cukru i cholesterolu. Mo na by o
obejrze pokazy Ochotniczej
Stra y Po arnej z Witkowa oraz
sprz t, jakim w codziennej pracy
dysponuje andarmeria Wojsko-
wa. Ka dy, kto cho troch lubi
sport móg zagra w pi k no n i
siatkow , czy te postrzela do

tarczy. Na wszystkich czeka o
pyszne domowe ciasto, kawa,
kie baska z grilla oraz obficie
zaopatrzony sklepik.
Wielkim powodzeniem cieszy a
si loteria fantowa, w której ka dy
los wygrywa . Imprez ko czy a
dyskoteka, na której bawili si
zarówno m odsi jak i doro li.
Wszystkim dopisa a pogoda, ale
przede wszystkim dobry humor.
Czekamy teraz na kolejne szkol-
ne imprezy.
Dyrekcja Szko y Podstawowej Nr
3, Rada Rodziców i wszyscy pra-

„ egnaj lato na rok”
festyn rodzinny w SP Nr3

cownicy szko y sk adaj serdecz-
ne podzi kowania sponsorom
imprezy, którymi s :
- Kierownik Kasyna Wojskowego
p. Gabriela Zajda
- Pa stwo Janaszakowie z Ksi -
garni w Witkowie
- Pan Wojtyra - sklep „Euro-sam”
- Pan Jerzy Koz owski - sklep
spo ywczy
- Pa stwo Ma gorzata i Tomasz
Szeszyccy
- Pa stwo Gromadzi scy - sklep
warzywny „Rzepka”
- GS Witkowo
- Sklep Market - EKO

- Pan Andrzej Dranikowski
Specjalne podzi kowania kie-
rujemy do:
- Piel gniarek z Przychodni „Vita”
- andarmerii Wojskowej
- Stra aków OSP Witkowo
- Pani Katarzyny Kurpiewskiej -
kierownika zespo u muzycznego
dzia aj cego przy OKSiR w Wit-
kowie oraz do wszystkich, którzy
maj otwarte serca dla ka dego
dziecka

Rada Rodziców przy Szkole Podsta-
wowej Nr 3 im. LP w Witkowie

W sobot 1 pa dziernika b.r. odby si w SP Nr 3 w Witko-
wie festyn pt.: „ egnaj lato na rok”. Punktualnie o godzinie
14.30 Pani Dyrektor Anna Pawluk wraz z wiceprzewodni-
cz c Rady Rodziców Renat Chmielewsk uroczy cie
otworzy y imprez , witaj c wszystkich przyby ych i ycz c
mi ej, rodzinnej zabawy.

Ko a zainteresowa w Klubie
Garnizonowym w Witkowie

ek 16:00 - 18:00 roda16:00 -18:00
5. Sekcja Szachowa „Jurand”
pi tek godz. 17:00 - 19:00 prowadzi
p. Mariusz Mierzejewski
6. Klub Modelarski „Sokó ”
- sekcja modeli plastikowych i karto-
nowych,
- sekcja modeli lataj cych i p ywaj -
cych
od poniedzia ku do pi tku godz.
17:00 - 19:00 (dla dzieci), sobota
godz. 09:00 - 14:00 (dla m odzie y
i doros ych), prowadzi p. Maciej
Barszcz.

1. Ko o Teatralne poniedzia ek
godz. 16:00 - 18:00 roda godz.
16:00 - 18:00
prowadzi: p. Patrycja Nowakowska,
p. Sylwia Wiatrowska.
2. Ko o Plastyczne wtorek godz.
16:00 - 18:00 prowadzi: p. Patrycja
Nowakowska, p. Sylwia Wiatrow-
ska.
3. Czytanie Bajek czwartek godz.
16:00 - 18:00 prowadzi: p. Patrycja
Nowakowska, p. Sylwia Wiatrow-
ska.
4. Taniec Nowoczesny Break
Dance prowadzi grupa tancerzy z
zespo u „Cosmo Villge” poniedzia-

a fakt, e przez ca e ycie cz o-
wieka, serce skurczy si i rozkur-
czy 3000 milionów razy i prze-
pompuje 400 milionów litrów krwi.
Odpowiada to ilo ci benzyny,
która by aby potrzebna do nape -
nienia baków 10 milionów samo-
chodów.

Mamy nadziej , e zarówno prze-
kazane informacje jak i zapropo-
nowana forma sp dzenia wolnego
czasu u wiadomi a wszystkim
znaczenie ruchu dla serca ka de-
go cz owieka, bez wzgl du na
jego wiek.
B dziemy kontynuowa takie
akcje, poniewa serce mamy tylko
jedno.

Organizatorzy
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Wyniki wyborów na Prezydenta w gminie Witkowo z dnia 09. 10.2005r.
Obwody-kandydaci SP Nr 3 SP Nr 2 UGiM Soko owo Ruchocinek Gorzykowo Miel yn Gimnazjum ZSP Razem

Frekwencja
w poszczególnych

obwodach [%]
51,54 55,56 51,63 54,84 48,17 43,85 53,22 55,30 52,29 52,32 %

Uprawnieni 1556 1609 1323 682 683 707 776 1152 2010 10498
Oddano g osów 802 894 683 374 329 310 413 637 1051 5493
G osów wa nych 799 887 672 372 326 310 410 636 1043 5455
G osów niewa nych 3 7 11 2 3 0 3 1 8 38

Bochniarz H. 27 21 3 3 2 2 5 12 11 86
Borowski M 308 310 31 26 10 18 10 44 170 927
Bubel L 1 2 1 0 1 1 1 0 0 7
Iljasz L 4 8 2 1 3 0 1 4 4 27

Kaczy ski L. 127 169 172 110 86 73 124 205 335 1401

Kalinowski J. 11 6 34 21 15 20 32 15 12 166

Korwin-Mikke J. 16 6 2 0 3 1 9 6 20 63

Lepper A. 86 83 293 145 148 153 168 139 183 1398

Pyszko J. 0 0 1 1 0 0 0 3 1 6

S omka A. 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
Tusk D. 214 278 130 65 57 39 58 205 303 1349
Tymi ski S. 4 3 2 0 1 3 2 2 4 21

Razem 799 887 672 372 326 310 410 636 1043 5455

Wybory Parlamentarne
Frekwencja na wyborach parlamentarnych na terenie gminy i miasta Witkowo wynios a 40,6 % i kszta towa a si nast puj co:

Obwód g osowania
SP Nr 3 SP Nr 2 UGiM Soko owo Ruchocinek Gorzykowo Miel yn Gimnazjum ZSP Razem

Liczba uprawnionych
do g osowana 1572 1619 1317 679 682 705 774 1147 2008 10503

Liczba oddanych
g osów 655 684 504 314 249 211 322 547 782 4268

W wyborach do sejmu z okr gu wyborczego nr 37 wchodzi o 9 osób:
Hofman Adam PiS, Nowak Tomasz PO, Grzeszczak Eugeniusz PSL,
Budner Alfred, Pilasz Józef i Ruci ski Andrzej z Samoobrony. W ród wy-
branych 3 osoby pochodz z Gniezna, a mianowicie: Zbigniew Dolata z
Prawo i Sprawiedliwo , Pawe Arndt z Platformy Obywatelskiej oraz Tade-
usz Tomaszewski z Sojusz Lewicy Demokratycznej . Natomiast w wybo-
rach do senatu, z naszego okr gu wyborczego wesz y dwie osoby z Koni-
na: Budner Margareta z Samoobrony oraz Waszkowiak Marek z Prawo i
Sprawiedliwo .

Wyniki wyborów do Sejmu RP - Gmina Witkowo

Nr
listy Nazwa komitetu wyborczego

Liczba
g osów
na list

Liczba
g osów
na list

[%]

1 KW Ruch Patriotyczny 126 3.09

2 KW Polska Partia Pracy 42 1.03

3 KW Liga Polskich Rodzin 278 6.82

4 KW Partii Demokratycznej - demokraci.pl 48 1.18

5 KW Socjaldemokracji Polskiej 203 4.98

6 KW Prawo i Sprawiedliwo 771 18.91

7 KW Sojusz Lewicy Demokratycznej 821 20.13

8 KW Platforma Obywatelska RP 554 13.59

9 KW Polskiej Partii Narodowej 7 0.17

10 KW Polskiego Stronnictwa Ludowego 270 6.62

12 KW Platformy Janusza Korwin-Mikke 49 1.20

13 KW Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 6 0.15

14 KW Polskiej Konfederacji - Godno i Praca 11 0.27

15 KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 877 21.51

17 KW Dom Ojczysty 11 0.27

18 KW Narodowego Odrodzenia Polski 4 0.10

Razem: 4078 100

Wyniki wyborów do Senatu RP - Gmina Witkowo

Wyszczególnienie listy
okr gowej

SP
Nr3

SP
Nr2

U
G

iM

Soko
ow

o

R
uchoci-
nek

G
orzykow

o

M
iel

yn

G
im

nazjum

ZSP

Razem

1. Antoszewski Jerzy 12 11 3 3 5 3 5 3 9 54

2. Bartkowiak Hieronim 9 8 9 6 3 1 6 6 9 57

3. Bobrowski Franciszek 244 197 30 19 12 12 12 44 102 672

4. Budner Margareta 46 52 122 86 71 80 69 87 134 747

5. Czerniejewski Stefan 85 77 11 7 3 4 5 19 34 245

6. Drewniak Andrzej 16 12 10 5 8 2 31 37 22 153

7. Florek Piotr 78 89 39 29 9 11 17 74 96 442

8. Gruszczy ski Piotr 89 110 52 32 22 20 29 119 159 632

9. Karaszewska Bogus awa 9 13 5 6 6 4 1 8 11 63

10. Niewiarowski Ireneusz 19 15 65 35 22 19 31 29 49 284

11. Orczyk Józef 32 22 7 6 5 2 6 8 16 104

12. Sobczak Beata 57 41 140 75 64 70 100 82 113 742

13. Streker-Dembi ska El bieta 215 179 25 15 8 11 15 38 114 620

14. Tomicki Marek 22 43 87 49 38 51 41 33 29 393

15. Waszkowiak Marek 106 119 94 45 41 32 54 154 219 864

16. Witkowski Józef 21 37 21 18 12 7 14 31 42 203

17. Wojtaszek Jerzy 64 80 67 62 43 24 70 105 119 634

Razem 1124 1105 787 508 372 353 506 877 1277
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Sport

Trasa ca ego wy cigu liczy a 1253
km d ugo ci, który rozpocz si w
Gda sku, a zako czy w Karpa-
czu. Jest to najbardziej presti o-
wa polska impreza sportowa
organizowana od 1928 roku.
Nasz Narodowy wy cig od 2005
roku wszed do grona najwi k-
szych wy cigów kolarskich wia-
ta, uczestnicz c w nowej kategorii
utworzonej przez Rad Kolarstwa
Zawodowego UCI pod nazw
UCI PRO TOUR.
Poniewa Tour De Pologne zosta
zaliczony do cyklu Pro Tour, w
tegorocznym wy cigu pojawi y si
najwi ksze gwiazdy wiatowego
kolarstwa z Danilo di Luc , lide-

rem klasyfikacji UCI na czele.
Mieszka cy naszej gminy mieli to
szcz cie zobaczy na ywo ca y
peleton, który w dniu 15 wrze nia
przeje d a przez Witkowo. Mimo
e trwa o to tylko kilka sekund na

ulicach zgromadzi y si  t umy
ludzi poczynaj c od najm od-
szych, a ko cz c na starszych
mieszka cach. Niezale nie od
wieku wszyscy z niecierpliwo ci i
wielkimi emocjami wypatrywali
liderów peletonu.

Tour De Pologne

Po rozegraniu lotnych premii we
Wrze ni, rodzie i remie kolarze
w Lesznie rozegrali pasjonuj cy
finisz, którego zwyci zc okaza
si  W och Daniele Bennati, drugi
by jego rodak Luca Paulini, a
trzeci nast pny W och Angelo
Furlan.
Dzi ki zaanga owaniu wielu
s u b technicznych, ósmy etap
wy cigu przez teren Gminy i Mia-
sta Witkowo przebiega bardzo
sprawnie i bez zak óce . W adze
samorz dowe gminy i miasta
szczególne podzi kowania sk a-
daj w tym miejscu funkcjonariu-
szom Powiatowej Komendy Poli-
cji w Gnie nie i Komisariatu Poli-

cji w Witkowie, stra akom z Wit-
kowa, Skorz cina, Wiekowa i
Gorzykowa, s u bie medycznej
JW 3293 w Powidzu, Posterunko-
wi Energetycznemu, firmie Kos-
Pol z Koaczkowa, so tysom wsi,
przez które jecha peleton kolar-
ski, pracownikom ZGK w Witko-
wie oraz wszystkim tym, którzy
przyczynili si do bezpiecznego
przejazdu na naszym terenie 62
wy cigu Tour De Pologne.

(W.R.)

W dniach od 12 do 18 wrze nia br. mieli my przyjemno
ledzi zmagania uczestników Tour De Pologne na ósmym

etapie wy cigu, trasa Inowroc aw-Leszno.

- stoczyam 3 zwyci skie boje, nie
trac c seta. Moimi rywalkami by y
panie: Maja Cie lik, któr pokona-
am 6:0, 6:1, Malwina Bednarz
6:4, 6:2 (obie z Chodzie y) oraz
Maria Judek z Poznania 6:1, 6:3.

- rywalki by y…
-…znacznie m odsze ode mnie,
co nie przeszkodzi o mi ponownie
- po raz drugi - zosta mistrzyni
Wielkopolski w tej kategorii wieko-
wej.
- Który turniej by trudniejszy?
- Ubieg oroczny, gdzie wygra am
5 na 7 turniejów i fina Masters.
- pocz tki kariery tenisowej, zwi -
zane s z rodzinnym miastem
Prosimy o szczegó y.
- w Inowroc awiu, rozpocz am
moj przygod z bia ym sportem,
a moim pierwszym trenerem by
p. Jerzy Gomu a, szkoleniowiec

w Goplanie, wychowawca m.in.
Wojciecha Kowalskiego. Gra am
kolejno w: skrzatach, m odzikach,
juniorkach i seniorkach, w latach
1984-85 zdobyli my mistrzostwo
Polski juniorek. Wygra am kilka
znacz cych turniejów indywidual-
nych, by am pierwsz rakiet w
pomorskim okr gu, obejmuj cym
Bydgoszcz, Toru , Inowroc aw,
Grudzi dz.
- lata a pani równie szybowcem?
- tak, w Aeroklubie Pomorskim.
Jestem pilotem szybowcowym,
posiadam trzeci klas . W 1995 r.
zdoby am uprawnienia instruktora
tenisa ziemnego. Od 1996 roku
mieszkam w Witkowie.
- wzór sportowca tenisisty?

Aneta Szeming z Witkowa -
mistrzyni Wielkopolski

- Amerykanin, Jimmy Connors,
jeden z pierwszych, który zacz
gra obur cznym beckhendem.
- komu dedykuje Pani tytu mi-
strzowski?
- mo e rodzicom, El biecie i Zbi-

gniewowi Koli skim z Inowroc a-
wia.
- po turnieju w Pobiedziskach
uczestniczy a Pani w zako czo-
nych niedawno, otwartych mi-
strzostwach Gniezna?
- tak, z Witkowa grali w nich
oprócz mnie koledzy: Zdzis aw
Mi ta, Janusz Pó rolniczak, Ra-
dos aw Paczkowski i Damian
Stefaniak. Wypadli my dobrze:
zaj am pierwsz lokat w grze
pojedynczej i trzeci w deblu.
Zosta am uznana za najlepsz
tenisistk i otrzyma am puchar,
ufundowany przez wójta Gminy
Gniezno. Koledzy - Zdzis aw
Mi ta i Janusz Dajw owski, byli o
krok od podium, zdobyli czwarte
miejsca w grach pojedynczych w
dwóch kategoriach wiekowych.
- prowadzi Pani szkó k tenisow
na kortach Witkowskiego O rod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji.
- s to dwie grupy: jedna 10 -
osobowa, druga 16. Wszystkich
zainteresowanych: dzieci, m o-
dzie i doros ych zapraszam na
korty w Witkowie.
- a pisz cy te s owa, poleca bar-
dzo nauk gry u pani Anety.
Dzi kuj naszej rozmówczyni,
ycz c sukcesów na korcie i w

pracy szkoleniowej.
Dariusz Roemer

W Pobiedziskach, odby y si w dniach 3-4 wrze nia br.,
tenisowe Mistrzostwa Wielkopolski Amatorów. Pierwsze
miejsce w kategorii do 35 lat, w grze pojedynczej, zdoby a
mieszkanka Witkowa, p. Aneta Szeming.

Zako czenie otwartych Mistrzostw WitkowaZako czenie otwartych Mistrzostw Witkowa
w tenisie ziemnym.w tenisie ziemnym.
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Gminne Centrum Informacji - od poniedzia ku do soboty  800 - 1800

Gminne Centrum Informacji powsta o w celu
realizacji zada wynikaj cych ze Strategii
zrównowa onego rozwoju Gminy i Miasta
Witkowo w zakresie rozwoju spo ecznego i
gospodarczego gminy, umo liwi te dokszta -
cenie wieloprofilowe dostosowane do potrzeb i
zasobów rynku pracy.
Podstawowym celem tej inwestycji jest zmniej-
szenie poziomu bezrobocia oraz niedopusz-
czenie by absolwenci szkó stawali si i pozo-
stawali bezrobotnymi. Utworzone GCI b dzie
umo liwia o dostosowanie poziomu wykszta -
cenia i kwalifikacji absolwentów do potrzeb
rynku pracy.
W celu uzyskania rodków na Gminne Cen-
trum Informacji Krzysztof Szkudlarek - Bur-
mistrz Gminy i Miasta w Witkowie przyst pi do
udzia u w konkursie prowadzonym przez sa-
morz d Województwa Wielkopolskiego o przy-
znanie grantu Ministerstwa Gospodarki i Pracy
na dofinansowanie projektu na tworzenie
Gminnego Centrum Informacji w ramach Pro-
gramu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów
Pierwsza Praca. Z wielu z o onych wniosków
wybrano osiem. Wniosek Gminy Witkowo zna-
laz si  w ród nich, dzi ki temu mo na b dzie
realizowa plany za o one w strategii zrówno-
wa onego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo.
Do g ównych zada GCI nale :
1 . wsp ieranie osób bezrobotnych
(absolwentów Szkó Ponadgimnazjalnych i
Wy szych) z terenów gminy i miasta Witkowo,
2. zapobieganie rozwarstwieniu spo ecznemu
oraz upo ledzeniu cywilizacyjno ekonomiczne-
mu,
3. zapewnienie bezpo redniego dost pu do
najnowszych technik oraz przybli enie spo-
eczno ci lokalnej szerokiego wachlarza us ug
teleinformatycznych oraz ich praktycznego
wykorzystania na rynku pracy,
4. stosowanie nowych technik gromadzenia,
przetwarzania, przekazywania i u ytkowania
informacji
5. dostosowanie zasobu wiedzy absolwentów
z terenu Gminy i Miasta Witkowo do wymaga

regionalnego rynku pracy poprzez Internet,
a) wyszukiwanie informacji na temat szkó ,
uczelni, organizowanych kursów specjalistycz-
nych, bran owych itd. oraz ich organizacja,
b) mo liwo edukacji poprzez Internet
(korzystanie z literatury, encyklopedii, s owni-
ków, itd.),
6. podniesienie poziomu wykszta cenia - w
szczególno ci mieszka ców obszarów wiej-
skich,
7. podwy szenie kwalifikacji zawodowych
absolwentów w zwi zku z przysz ym profilem
gospodarczym,
9. szukanie ofert pracy w serwisach interneto-
wych,
10. przygotowywanie dokumentów aplikacyj-
nych (CV, oferty podania o prac ).
11. udost pnianie informacji istniej cej w sieci
Internet:
a) korzystanie z internetu, redagowanie pism,
drukowanie, skanowanie,
b) szukanie ofert pracy w us ugach interneto-
wych, udost pnianie informacji z zakresu pra-
wa pracy, poradnictwa zawodowego, podno-
szenia kwalifikacji, tworzenie i aktualizacja
stron www,
c) obs uga poczty internetowej, umieszczanie
og osze w serwisach.
13. pomoc dla osób rozpoczynaj cych dziaal-
no gospodarcz :
a) udzielanie informacji, gdzie zarejestrowa
dzia alno , gdzie uzyska nr. NIP, REGON,
itd.,
b) udost pnianie aktualnych przepisów prawa
miejscowego oraz ustaw dost pnych w inter-
necie.
W przysz o ci planuje si równie wiadczenie
us ug w zakresie udzielania informacji dla osób
prowadz cych dzia alno gospodarcz  tj.:
a) wyszukiwanie adresów firm,
b) wyszukiwanie towarów, wyrobów i us ug,
c) wyszukiwanie kontrahentów i kooperantów,
rynków zbytu,
d) obs uga poczty internetowej dla ma ych i
rednich firm,

e) udost pnianie programów komputerowych.
W dalszej przysz o ci planuje si równie roz-
szerzenie dzia alno ci GCI o wiadczenie
us ug w zakresie promocji i rozwoju przedsi -
biorczo ci na terenie gminy oraz pomocy
instytucjom i organizacjom pozarz dowym.
Zak ada si , e w pierwszym roku funkcjono-
wania GCI z us ug Centrum b d korzystali
bezrobotni w szczególno ci zarejestrowani w
Powiatowym Urz dzie Pracy w Gnie nie.
Zao eniem jest, by zadania realizowane przez
GCI by y ró norodne i w istotny sposób przy-
czyni y si do:
- podnoszenia kwalifikacji,
- mo liwo ci wykonywania telepracy,
- pomocy bezrobotnym w poszukiwaniu pracy
oraz rozpoczynaj cym dzia alno gospodar-
cz ,
- organizowania kursów,
- zdobywania nowych rynków zbytu dla lokal-
nych przedsi biorców,
- powstawania ma ych firm, co w efekcie mo e
spowodowa spadek stopy bezrobocia,
- promocji gminy i dzia aj cych na jej terenie
firm,
- powstania punktu Informacji Europejskiej.
Zak ada si , e zakres dzia alno ci Infocen-
trum b dzie do rozleg y. Do g ównych us ug
wiadczonych przez Centrum nale a o b dzie

udost pnienie informacji istniej cych w sieci
oraz tworzenie i umieszczanie w sieci w a-
snych informacji, (m.in. zainteresowani przed-
si biorcy mog zg asza oferty pracy do Cen-
tum). GCI ma by placówk , która pomaga
b dzie mieszka com lokalnych spo eczno ci w
znalezieniu pracy odpowiedniej do ich kwalifi-
kacji, zarówno w miejscowych firmach, jak i w
wi kszych aglomeracjach miejskich oraz w
systemie telepracy. Jej dziaalno ma równie
mie na celu podnoszenie kwalifikacji miesz-
ka ców oraz podwy szanie poziomu wykszta -
cenia ludzi m odych. W przysz o ci planuje si
rozwój wiadczonych us ug dostosowanych do
potrzeb lokalnej spo eczno ci, (m.in. rolnikom i
przedsi biorcom o mo liwo ciach skorzystania
z funduszy strukturalnych). Koncepcja funkcjo-
nowania GCI zak ada równie pomoc organi-
zacjom pozarz dowym w wyszukiwaniu infor-
macji o programach pomocowych z UE, us ugi
doradcze oraz pomoc w zakresie dzia alno ci
organizacji.

(W.R.)

.W pa dzierniku 2005 r w budynku o wiatowym przy ul. Powsta ców Wlkp. 17a,
uruchomiono Gminne Centrum Informacji - bezp atny punkt dost pu do najnow-
szych us ug teleinformatycznych, dla osób bezrobotnych oraz osób chc cych
podnosi swoje kwalifikacje i umiej tno ci.

Informacje
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Rada wys ucha a nast puj cych
informacji:
- informacji Burmistrza Gminy i
Miasta o dzia alno ci mi dzyse-
syjnej, informacji o wykonaniu
bud etu gminy i miasta za I pó ro-

cze 2005r.;
- informacji Dyrektora O rodka
Kultury, Sportu i Rekreacji o prze-
biegu sezonu letniego;
- informacji Komendanta Komisa-
riatu Policji o zabezpieczeniu
porz dku publicznego w gminie i
w O rodku Wypoczynkowym w
Skorz cinie w okresie sezonu
letniego (informacj przedstawi
p.Tomasz Ware czak - Zast pca
Komendanta).

Podj to nast puj ce uchwa y:
- XXIII/205/05 w sprawie wyra e-
nia zgody na sprzeda nierucho-
m o c i w W i e k o w i e
(bezprzetargowe zbycie nierucho-
mo ci, niezb dnej do poprawienia
warunków zagospodarowania
nieruchomo ci przyleg ej);
- XXIII/206/05 w sprawie zmiany
nazwy ulicy Podgórnej i cz ci
ulicy Armii Pozna na ul.Jana
Paw a II i nadania Rondu przy
ul.Pozna skiej nazwy Jana Paw a
II;
- XXIII/207/05 w sprawie likwidacji
filii Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy w Miel ynie;
- XXIII/208/05 w sprawie przyst -
pienia do sporz dzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania
przestrzennego dzia ek w wier-
dzinie (na cele eksploatacji su-
rowców naturalnych);
- XXIII/209/05 w sprawie wysoko-

XXIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

ci oraz szczegó owych warunków
przyznawania i zwrotu zasi ku
celowego na ekonomiczne usa-
modzielnienie si (kwota zasi ku -
1.000,-z );
- XXIII/210/05 w sprawie zasad

zwrotu wydatków na wiadczenia
z pomocy spo ecznej (pomoc
przyznana pod warunkiem zwro-
tu);
- XXIII/211/05 w sprawie powie-
rzenia Burmistrzowi uprawnie do
ustalania wysoko ci cen i op at za
korzystanie z obiektów u yteczno-
ci publicznej;

- XXIII/212/05 w sprawie podj cia
wspó pracy z gmin niemieck
Am Dobrock;
- XXIII/213/05 zmieniaj ca bud et
gminy i miasta na 2005r.;
- XXIII/214/05 w sprawie utworze-
nia Zwi zku Gmin Szlaku Pia-
stowskiego;
- XXIII/215/05 w sprawie przyj cia
Statutu ww. Zwi zku Gmin;
- XXIII/216/05 w sprawie przyst -
pien ia do Stowarzyszenia
„ wiatowid” w ubowie;
- XXIII/217/05 w sprawie zmian w
Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwi zywania Problemów Alko-
holowych.
Ponadto na sesji Rada Miejska
wyrazi a opini o kolejno ci budo-
wy dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w 2006r. w ramach rekul-
tywacji.

Kolejna sesja Rady Miejskiej
planowana jest na dzie 25
listopada 2005r.

(B.R.M.)

W dniu 30 wrze nia 2005r. odby a si XXIII sesja Rady Miejskiej w
Witkowie.

Co to jest LEADER?
LEADER to program Unii Europej-
skiej na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich, szansa na popraw
sytuacji na wsi, co wa ne ca kowi-
cie oddolny sposób dzia ania w
rodowisku wiejskim i d ugofalowy

program dla wsi, sprawdzony i
ceniony w "starych" krajach Unii
Europejskiej.

Dlaczego LEADER?
- daje szans mieszka com wsi
na samodzielne rozwi zywanie
problemów na w asnym terenie.
- pobudza aktywno spo eczno-
ci wiejskiej i pozwala na lepsze

wykorzystanie potencja u ludzkie-
go.
- przyczynia si do zintegrowane-
go rozwoju obszarów wiejskich.
- pozwala podnie poziom ycia
na wsi.
- umo liwia pozyskanie rodków
finansowych na realizacj pomy-
s ów Lokalnych Grup Dzia ania.

Co to jest Lokalna Grupa Dzia-
ania?
- to niezb dny element do realiza-
cji programu LEADER.
- to porozumienie mieszka ców,
instytucji publicznych, gospodar-
czych, organizacji pozarz dowych
i innych.
- to partnerstwo, do którego mo e
przyst pi ka dy, kto gotów jest
podj dzia ania na rzecz w asne-
go regionu.
- powinna by zarejestrowana i
mie form prawn .
- ma za zadanie wypracowanie
zintegrowanej strategii rozwoju
oraz promowanie regionu.
- inspiruje i mobilizuje mieszka -
ców do udzia u w procesie two-
rzenia lokalnej strategii

- zapewnia wymian do wiadcze
w sieci LGD w kraju i za granic .

Zasady programu LEADER:
Terytorialne podej cie - wypraco-
wanie spójnego planu rozwoju na
rzecz konkretnego regionu.
Oddolno - okre lenie w asnych
potrzeb i mo liwo ci oraz podejmo-
wanie decyzji przez mieszka ców

wsi na szczeblu lokalnym.
Partnerstwo Lokalna Grupa Dzia a-
nia - dobrowolna koalicja ludzi z
ró nych sektorów ycia publiczne-
go, którzy wspó decyduj o po-
nadgminnej strategii i wspólnie j
realizuj .
Innowacyjno - miejsce na nowe
pomys y, nowe formy organizacji i
wspó pracy w zakresie promowania
walorów regionu, produktów lokal-
nych, oparte na oddolnej inicjatywie
i partnerskich zasadach wspó pra-
cy.
Zintegrowanie - d ugofalowe, spój-
ne plany dzia ania uwzgl dniaj ce
rzeczywiste potrzeby spoeczno ci
wiejskiej w dziedzinie ekonomicz-
nej, spo ecznej i ekologicznej.
Lokalne finansowanie i zarz dzanie
rodkami - autonomia LGD, odpo-

wiedzialno za podejmowane
decyzje i realizacj projektów na
w asnym terenie.
Wspó praca - wymiana do wiad-
cze i informacji mi dzy LGD w
kraju i za granic .
Program Leader jest nowatorsk
inicjatyw dla mieszka ców wsi,
instytucji publicznych, organizacji
pozarz dowych i otwiera przed nimi
ca kowicie nowe perspektywy na
wiele lat. To program dla ka dego,
kto chce mie wp yw na to, co si
b dzie dzia o.

(UGiM)

Program Leader + dla wsi
Program Unii Europejskiej wspieraj cy integracj lokalnej
spo eczno ci i inicjatywy podnosz ce jako ycia na wsi.
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W dniu 16 wrze nia 2005r. odby o si posie-
dzenie Komisji Finansów i Rozwoju Spo-
eczno-Gospodarczego Rady Miejskiej. Ko-
misja wys ucha a informacji Burmistrza Gminy
i Miasta na temat adaptacji obiektów w Rucho-
cinku na mieszkania socjalne oraz zapozna a
si z informacj o mieniu komunalnym na
wsiach i mo liwo ciach ich zbycia . Wys ucha-
no równie informacji p.Wies awy G siorow-
skiej - Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy w Witkowie o sytuacji finansowej Biblio-
teki i jej finansowych potrzebach.
Na posiedzenie poproszono równie p.Jana
D yga - Kierownika Zak adu Gospodarki
Komunalnej w Witkowie dla wyja nienia m.in.
sprawy podwy szenia ceny wywozu nieczy-
sto ci. Udzia w posiedzeniu p.Kierownika
ZGK by okazj do omówienia sprawy, porz d-
kowych na Osiedlu Nr 5, spraw wywozu odpa-
dów sta ych na wsiach i segregacji tych nie-
czysto ci, zapoznaniem si ze stanem wypo-
sa enia ZGK w odpowiedni sprz t.
W dniu 20 wrze nia 2005r. odby o si
posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Witkowie. Komisja spraw-
dzi a dzia alno Miejsko-Gminnego
O rodka Pomocy Spo ecznej w Witkowie
oraz dokona a finansowej realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wi zywania Problemów Alkoholowych.
Cz onkowie Komisji interesowali si m.in.
formami pomocy, pomoc dla bezdom-
nych, do ywianiem uczniów, terminami
wyp at wiadcze rodzinnych, stop bez-
robocia, zbiórkami odzie y i ywno ci,
funkcjonowaniem „telefonu zaufania”.
Wyja nie udzieli y: p.El bieta Jagielska
- Kierownik M-G O rodka Pomocy Spo-
ecznej oraz p.Marzena Polak - inspektor
ds. o wiaty w Urz dzie Gminy i Miasta.
W drugiej cz ci posiedzenia dokona a
kontroli funkcjonowania Uczniowskiego
Klubu Sportowego w Miel ynie, funkcjo-
nowania sali gimnastycznej w Miel ynie
oraz dokona a kontroli post pu prac pro-
wadzonych po JW. W Ruchocinku, w
zakresie ich przystosowania na mieszka-
nia socjalne.

(B.R.M.)

Posiedzenia Komisji

Dy ury Radnych Rady Miejskiej w Witkowie
- 10 pa dziernika Bernard Knast
- 17 pa dziernika Roman Popek
- 24 pa dziernika Piotr Jó wik
- 31 pa dziernika Zenon Mietlicki
Dy ury odbywa si  b d w Urz dzie Gminy i
Miasta w Witkowie - pokój nr 23,
w godz. od 14:00 do 15:00.
Przewodnicz cy Rady Miejskiej pe ni dy ury w
poniedzia ki w godz. od 15:00 do 16:00.

(B.R.M.)

Dy ury Radnych

 Witkowska Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Ostrowickiej
Tradycyjnie, w pierwsz niedziel wrze nia Witkowscy pielgrzymi - ponad 50-ciu pod opiek
kleryka Jacka Krzesi skiego w godzinach rannych wyruszyli na tras pielgrzymki do Sanktu-
arium Matki Boskiej Ostrowickiej. Poni ej, zamieszczamy fotoreporta z tej pielgrzymki.

Modlitwa na trasie Przewodniczy nasz opiekun,Modlitwa na trasie Przewodniczy nasz opiekun,
kleryk Jacek Krzesi ski kleryk Jacek Krzesi ski Magda przewodniczy modlitwie w SanktuariumMagda przewodniczy modlitwie w Sanktuarium

Procesja Eucharystyczna na zako czenie mszyProcesja Eucharystyczna na zako czenie mszy
wi tej odpustowejwi tej odpustowej

Dariusz Roemer

Ks. Proboszcz, Jan Dobrzy ski, zapoznajeKs. Proboszcz, Jan Dobrzy ski, zapoznaje
Witkowskich pielgrzymów z histori Sanktuarium Witkowskich pielgrzymów z histori Sanktuarium
Matki Boskiej Ostrowickiej. Matki Boskiej Ostrowickiej.

mailto:e-mail:promocja@witkowo.pl
http://www.witkowo.pl
http://www.bip.witkowo.pl
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Aby lepiej służyć
Wolontariusze współpracujący z Domem Pomocy Społecznej w Mielżynie ciągle
doskonalą swoje umiejętności, by zgodnie z tytułem projektu „Aby lepiej służyć”,
co raz doskonalej pomagać niepełnosprawnym mieszkankom.

zaprezentowany społeczności naszego Domu
oraz zaproszonym gościom zeszkoły w Mielżynie.
Przedstawienie podobało się publiczności, zosta ło
przyjęte wskupieniu i nagrodzone brawami.Był to
prawdziwie integracyjny teatr, sceny z życia
człowieka przedstawiali wspólnie wolontariusze
i dziewczyny z DPS. Także publiczność z łożona ze
sprawnych i niepełnosprawnych widzów właściwie
odczytała przesłanie spektaklu i wspólnie świetnie
się bawiła. Kolejne, październikowe warsztaty
będą poświęcone tańcom regionalnym i kulturze
Wielkopolski. Mamy nadzieję, że ich dorobkiem
uświetnimy obchody Święta Niepodległości w
naszej gminie.

S. Rafała Zofia Barańska - DPS Mielżyn

Niniejszy projekt zosta ł zrealizowany przy
wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach
Programu MŁODZIEŻ. Treści tego projektu
niekonieczn ie odzwier ciedla ją stanowis ko
Wspólnoty Europejskiej, czy Narodowej Agencji i
instytucjete nie ponosząza nieodpowiedzialności

W sierpniu (11-14.08.) dwadzieścia osób wzięło
udz ia ł w warsz tata ch f otogra fi czny c h
prowadzonych przez Piotra Zatonia. Ich
zwieńczeniem będzie wystawa najciekawszych
zdjęć ukazujących codzienne życiemieszkanek,
rehabilitację, zajęcia rewalidacyjne, terapię
zajęciową , życie religijne i kulturalne itp. Część
wystawy poświęcona będzie działaniom
projektu i wspólnym zajęciom dziewcząt z DPS
z wolontariuszami. Ważnym wydarzeniem była
uroczystość I Komunii Świę tej czterech
dziewczynek z naszego Domu: Agnieszki, Kasi,
Paulinki, i Agnieszki. Wspólne przeżywanie
Liturgii, śpiew i podniosły nastrój sprawiły,że dla
dziewczynek przyjmujących po raz pierwszy
Komunię św., ich rodzin i wszystkich obecnych
było to głębokie i wzruszające przeżycie. W
dniach 16-19 września jako kolejny element
projektu „Aby lepiej służ yć” od były się
integracyjne warsztaty teatralne dla Mieszkanek
DPS należących do grupy teatralnej „Śmieszki” i
chę tnych wol ontari uszy. Czte rodnio we
zmagania z teatrem pod okiem Anny Rogali
zw ieńczy ł spektakl o ży ciu c z łowie ka
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