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Kolonie profilaktyczne w Skorzęcinie
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, 45 uczniów z terenu Gminy Witkowo w dniach
30.07 - 6.08.2009r. przebywało na koloniach profilaktycznych
w Skorzęcinie.

Podczas kolonii zorganizowane zostały

profilaktyczno - terapeutycznego

następujące atrakcje: wyjazd do

o tematyce: „szkodliwości używania

Rogowa - Zaurolandia, wycieczka do

papierosów, alkoholu i narkotyków,

Swarzędza

-

umiejętności

wycieczki,

dyskoteki,

pływalnia,

piesze

powiedzenia-

nie-

konkursy

asertywność” i wiele innych ciekawych

karaoke, ognisko, gry sportowe,

atrakcji. Drugi turnus kolonii rozpoczął

zajęcia integracyjne mające na celu

się dnia 7.08.2009r dla kolejnych 45

wzajemne poznanie się jak i wzajemne

dzieci i trwał do dnia 14.08.2009r.

zrozumienie, realizacja programu
(M.L.)

Pielgrzymka Witkowsko - Częstochowska

Akcja oddawania krwi

Dnia 28.07.2009r wyruszyła piesza pielgrzymka Witkowsko -

W sobotę 11 lipca w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie Polski

Częstochowska pod hasłem „Życie w obfitości”.

Czerwony Krzyż Oddział w Gnieźnie oraz Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Witkowie byli organizatorami akcji oddawania krwi.

Kilkadziesiąt osób honorowo oddało

do tego typu zabiegów. Akcja cieszyła

krew w specjalnie sprowadzonym na

się bardzo dużym zainteresowaniem.

tę okazję autobusie przystosowanym

Trasa pielgrzymki prowadziła przez:
Witkowo,

Mielżyn,

Skarboszewo,

Strzałkowo,

Ciążeń,

Te g o r o c z n a

Witkowsko

-

Trzemeszeńska pielgrzymka liczyła 86

Trąbczyn,

osób, której przewodnikiem był ks.

Tuliszków, Turek, Jeziorsko, Zopole,

Łukasz Staniszewski. Pielgrzymka

Felinów, Izbisko. Msza Święta w

dotarła do Częstochowy 5 sierpnia, a na

Kościele pw. Św. Mikołaja w Witkowie

powitanie wyruszył autobus z rodzinami

odbyła się o godz. 9.00, w której wziął

oraz osobami, które nie mogły wziąć

udział Burmistrz Gminy i Miasta

w niej udziału. Msza Święta z udziałem

Krzysztof
Elżbieta

Szkudlarek,
Kiełpińska,

Sekretarz
Burmistrz

(S.R.)

pielgrzymów i ich rodzin odbyła się
o godz. 12.00 na Jasnej Górze.

Trzemeszna Krzysztof Dereziński oraz
Proboszcz

ks.

Stanisław

Goc.

(M.L.)

OGŁOSZENIE
„PODZIEL SIĘ ŻYCIEM” akcja poboru krwi organizowana
przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie
Gminy i Miasta odbędzie się 05.09.2009r w godz. 8.30 12.30 w AUTOBUSIE przy sali Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 18 do 65 lat.

-

DAWCO!!!
poznasz swoja grupę krwi,
zostaniesz przebadany przez lekarza,
uzupełnisz kalorie w postaci czekolad, ciasteczek, soczku,
otrzymasz legitymację HDK,
możesz również odebrać wyniki badań laboratoryjnych w siedzibie RCKiK.

Starościna Dożynek Gminnych - Witkowo 2009
Charakterystyka gospodarstwa rolnego Pani Haliny Jankowskiej
Starościny Dożynek Gminnych - Witkowo 2009.
Pani Halina Jankowska wraz
z mężem Zenonem prowadzi od 1983
roku rodzinne gospodarstwo rolne
w miejscowości Malenin. Gospodarstwo
otrzymali od rodziców.
Obecnie rodzina liczy 6 osób
i gospodaruje na powierzchni około 16
ha, w tym 15 ha użytków rolnych.
Dzierżawi też ponad 2 ha użytków
zielonych.

Starosta Dożynek Gminnych - Witkowo 2009
Charakterystyka gospodarstwa rolnego Pana Mirosława Brucha
Starosty Dożynek - Witkowo 2009.

przeznaczone jest tylko do odchowu
cieląt. Cielęta są kupowane i opasane do
wagi około 700 kg.
Średnio w roku utrzymywanych jest
około 25 sztuk bydła i 80 sztuk trzody
chlewnej.
Produkcja towarowa gospodarstwa
Państwa Jankowskich przeznaczona na
sprzedaż to :
- 200 ton buraków cukrowych

Gospodarstwo rolne p. Mirosława

wyposażone jest w niezbędne maszyny

Brucha położone jest we wsi Sokołowo.

potrzebne do prowadzenia produkcji

Powierzchnia gospodarstwa wynosi 42

roślinnej jak i zwierzęcej.

hektary, w tym 15 hektarów to grunty
dzierżawione. Są to gleby IV i V klasy.
Pan Mirosław gospodarstwo przejął od
swoich rodziców w 2005r. Obecnie
gospodaruje

wspólnie

z

żoną

Katarzyną. Państwo Bruchowie mają
dwoje dzieci w wieku przedszkolnym.
W gospodarstwie prowadzona jest
W gospodarstwie prowadzona jest
produkcja roślinna i zwierzęca.
Struktura zasiewów w gospodarstwie
w roku 2009 przedstawiają, się
następująco :
- Rzepak ozimy
3 ha,
- Pszenica ozima 2 ha,
- Pszenżyto ozime 2 ha,

- 6 ton pszenicy
- 12 ton rzepaku
- 8 ton żywca wołowego
- 7 ton żywca wieprzowego.
Gospodarstwo posiada niezbędne
maszyny do prowadzenia produkcji
roślinnej i zwierzęcej.
Za otrzymane fundusze z działania 6

W gospodarstwie znajdują się
następujące maszyny rolnicze:
- 3 ciągniki rolnicze o mocy 40 do 80 KM
- agregat uprawowy
- opryskiwacz polowy
- pług
- rozsiewacz nawozów
- sieczkarnia polowa do kukurydzy

produkcja roślinna oraz produkcja

- wóz paszowy

zwierzęca.

- prasa do słomy oraz współudział

Gospodarstwo

specjalizuje

się

w produkcji mleka. Od jednej krowy

w kombajnie do zboża i ziemniaków.
W 2007 r. gospodarstwo otrzymało

rolnik pozyskuje około 7000 litrów
mleka w ciągu roku, co umożliwia
wywiązanie się z kwoty mlecznej.
Roczna

produkcja

mleka

w gospodarstwie wynosi około 150
tysięcy litrów mleka.
W gospodarstwie utrzymuje się:
- około 50 szt. bydła, w tym 20 krów
mlecznych, jałówki cielne oraz opasy,
które sprzedawane są na ubój w wadze
600 - 700 kg.
Struktura zasiewów w 2009 roku
w gospodarstwie wygląda następująco:

- Jęczmień jary
4 ha,
- Buraki cukrowe 3 ha,
- Zielonki
3 ha,
Natomiast średnie plony z ostatnich lat
to :
- Rzepak ozimy
4 t/ha
- Pszenica ozima 6 t/ha
- Pszenżyto ozime 5 t/ha
- Jęczmień jary
5 t/ha
- Buraki cukrowe 60 t/ha
- Zielonki
35 t/ha.
Gospodarstwo utrzymuje krowy
mleczne ( 3 sztuki ), od których mleko

PROW 2004 - 2006 Dostosowanie
Gospodarstw do Standardów Unii
Europejskiej wybudowano urządzenia
do przechowywania nawozów
naturalnych : płyta obornikowa 70 m 2
i zbiornik na gnojówkę 45 m 3.
Na dzień dzisiejszy gospodarstwo
spełnia wymagania w zakresie zasad
wzajemnej zgodności. Pani Halina jest
aktywną członkinią Koła Gospodyń
Wiejskich w Maleninie.

- pszenica ozima

2,5 ha

środki finansowe na budowę płyty

- żyto ozime

2,0 ha

obornikowej

- pszenżyto ozime

13,0 ha

gnojówkę z Sektorowego Programu

zbiornika

- jęczmień ozimy

5,0 ha

O p e ra c y j n e g o

2004

- kukurydza na kiszonkę

7,5 ha

Dostosowanie

do

- ziemniaki przemysłowe

6,0 ha

Unijnych.

- trwałe użytki zielone

4,0 ha

- pozostałe zielonki 2,0 ha

-

2006

na
-

Standardów

W najbliższej przyszłości rolnik
planuje przeprowadzenie dalszej

Średnie plony uprawianych roślin
w ostatnich latach wynosiły:

modernizacji obory i zakupu nowej
dojarki. Złożył również wnioski na

- pszenica ozima

40 q/ha

dofinansowanie

- żyto ozime

35 q/ha

gospodarstwa rolnego z funduszu

modernizacji

- pszenżyto ozime

40 q/ha

PROW 2007 - 2013, które już w części

- jęczmień ozimy

45 q/ha

zrealizował kupując wóz paszowy.

- kukurydza na kiszonkę

450 q/ha

zielonej masy

W 2008 roku Pan Mirosław Bruch został
wyróżniony jako rolnik gminy Witkowo

- ziemniaki przemysłowe

300 q/ha

- trwałe użytki zielone

260 q/ha

zielonki.
(A.K., K.T.)

oraz

Gospodarstwo Państwa Bruchów

na Dożynkach Powiatowych.
(A.K., K.T.)

Aktualne inwestycje
Obecnie realizowanych jest kilka inwestycji, które odbywają się
w placówkach oświatowych oraz na ulicach na terenie Gminy i Miasta
Witkowo. Koszt aktualnych inwestycji to ponad dwa miliony złotych.
W połowie lipca podpisano umowę

Natomiast w gimnazjum remontowane

i przekazano plac budowy przy

są między innymi klatki schodowe,

ul. Wrzesińskiej, gdzie powstanie

klasy, wymieniane drzwi i malowane

kompleks

boisk

sportowych

z zapleczem sanitarnym w ramach

inne pomieszczenia szkolne. Podobny
remont

przeprowadzono

ul. Radosna

„Moje boisko Orlik 2012”.
programu „Moje boisko Orlik 2012”.

w poprzednim roku w części budynku.

Wykonanie zadania zaplanowano na

W

ostatnim

czasie

ekipy

kwotę 1.039.866 tys. zł brutto, z czego

remontowe

333 tys. złotych pochodzić będzie

modernizacji dróg w Chłądowie,

z

Strzyżewie Witkowskim, Dębinie

Urzędu

Marszałkowskiego

było

widać

przy

Województwa Wielkopolskiego, tyle

i Witkowie. Nie próżnują także

samo dołoży także Ministerstwo

budowlańcy przy modernizacji ulic

Sportu i Turystyki (budżet państwa).

przy niedawno powstałych osiedlach,

Zakończenie zadania zaplanowano w

na ul. Radosnej, Pogodnej, Łąkowej

ul. Pogodna

Parking przy ul. Czerniejewskiej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie
II połowie października tego roku.

i Brzozowej. Również dobiegają końca

Ponadto trwają gruntowne prace

prace związane z budową kolejnych

remontowe

parkingów, które zapewnią wygodę

w

budynkach

oświatowych: w Szkole Podstawowej

mieszkańcom ulic: Czerniejewskiej

nr 2 w Witkowie i w witkowskim

i Pułkownika Hynka. Dla najmłodszych

Gimnazjum. W dwójce remontowane

ustawiono nowe zestawy zabawowe:

są korytarze i klatki schodowe

w parku przy ul. Słowackiego, przy

(wymieniane są m.in. drzwi do

ul.

pomieszczeń klasowych, układane są

w Kołaczkowie.

płytki gresowe oraz grzejniki).

Czerniejewskiej

oraz
(M.G.)

Nowe zestawy zabawowe w parku przy ul. Słowackiego

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
Dnia 16 czerwca 2009 r. po raz drugi
odbyły się w naszej szkole Dni
Europejskie.

Każda

z

klas

jadł już obiadu.
Uczniów
wspierali

w

przygotowaniach

wychowawcy,

a

nad

przygotowała wiadomości o wybranym

wszystkim czuwały panie Danuta

państwie Unii Europejskiej. Tym razem

Misiak i Elżbieta Skudzawska.

uczniowie wybrali: klasa O-I - Anglię,

Tego dnia również nastąpiło

klasa II-III - Szwecję, klasa IV -

zakończenie konkursu „Zbieramy

Czechy, klasa V i VI - Austrię.

puszki”.

Zaprezentowano

ciekawostki

Najwięcej - 9404 szt. zebrała

o każdym państwie, podziwiano

uczennica kl. VI Ewelina Białas i to ona

przyniesione eksponaty, widokówki,

pojechała do domu nowym rowerem.

Szymon Kozłowski -356 szt. Drugie

Vondraczkowa, The Beatles, Doda,

miejsce- Ewelina Białas kl.VI-314 szt.

Wojak Szwejk i inni artyści znani

Trzecie miejsce- Dominika Paluch kl.V-

i lubiani prezentowani przez naszych

176 szt. Czwarte miejsce- Julia Śruba

uczniów. Czujnym okiem patrzyła na te

kl. I-142 szt. Uczniowie otrzymali

występy pani Ewa Popek, a wspierali ją

sportowe koszulki.

wychowawcy. Na każdego uczestnika

Organizator zbiórek - pani Ewa

czekała słodka niespodzianka.

Bartczak obiecała, że od września

Pożegnanie klasy szóstej.

będą

ro w e r y,

Dnia 19 czerwca 2009 r. na

a uczniowie postarają się pokonać

uroczystym apelu pożegnaliśmy

c ze k a ć

ko l e j n e

Ewelinę Białas zbierając jeszcze więcej

uczniów klasy szóstej :Ewelinę Białas,

zdjęcia. Każda z klas przygotowała

Drugie miejsce zajął uczeń kl. I Remik

puszek oraz baterii. To był naprawdę

Monikę

występ artystyczny prezentujący

Swat - ponad 7 000 szt. i on również

dzień pełen niespodzianek.

Krzyżanowską, Julitę Nijak, Żanetę

wybrany kraj i jego artystów. Była więc

otrzymał rower. Natomiast dzielnie ich

ABBA ze Szwecji, THE BEATLES

wspierali koledzy, przynosząc puszki,

Mini Eurowizja 17 czerwca
którzy w ubiegłych latach dostali

To już dziewiąta edycja zmagań

Monikę

Rzepkę, Marcina Kasprzyka, Dawida
Nowaczyka,

2009r.
z Anglii, Helena Vondraczkova z Czech

Kierzek,

Macieja

Woźniaka,

Daniela Michalskiego, pożegnała ich

oraz walce wiedeńskie z Austrii. Na

rowery: Karol Blaszyński i Krzysztof

uczestników konkursu. Aby wziąć

wychowawczyni pani Danuta Misiak.

zakończenie mogliśmy zakosztować

Gepert i oni otrzymali piłki.

w niej udział należało przygotować

Wszyscy byli bardzo wzruszeni

mini playback z piosenką kraju Unii

i przejęci.

dań z każdego kraju przygotowanych
przez uczniów. To dopiero była uczta.
Nikt na pewno tego dnia w domu nie

Zakończyła się tegoroczna
zbiórka baterii.
Pierwsze miejsce zajął uczeń kl. V -

Europejskiej oraz polską piosenkę. No
i

się

zaczęło:

ABBA,

Helena

(na)

Stowarzyszenie Światowid

Profilaktyka raka jelita grubego
Dnia 21 lipca 2009 roku o godzinie 11.00 w wyniku porozumieniu
Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Burmistrzem Gminy
i Miasta Witkowo odbyła się pogadanka dotycząca profilaktyki badania
raka jelita grubego z mieszkańcami Gminy i Miasta, którzy ukończyli 50
lat.

Dnia 29 lipca 2009 roku w

była następująca: badaniom raka jelita

godzinach od 9.00 do 13.00 w Urzędzie

grubego poddało się 125 osób,

Gminy i Miasta Witkowo zostały

natomiast na prostatę 82 osoby.

przeprowadzone badania: raka jelita

Badania te zostały w całości

grubego i na oznaczenie poziomu PSA-

sfinansowane

Profil Nowotworu Gruczołu Krokowego

Województwa Wielkopolskiego.

przez

budżet

(Prostata). Frekwencja w tym dniu
(M.L.)

Notatka ze spotkania „Ryba” Program Operacyjny - „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”.

W dniu 14 lipca 2009r. o godzinie
13.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy
Łubowo odbyło się pierwsze spotkanie
poświęcone Programowi
Operacyjnemu „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013”. Na spotkaniu gościliśmy
Panią Elizę Klósak z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego i Pana Adama
Futymskiego, którzy przedstawili
warunki i tryb oraz formy pomocy
w ramach powyższego zadania.
Przybyli również przedstawiciele
rybaków, którzy na terenach naszych
gmin prowadzą działalność związaną
z rybactwem.
Omówione zostały główne cele Osi
4, jak również podstawowe kryteria
wyboru i zasady funkcjonowania
Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) do
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Rybackich (LSROR).
Zaprezentowany kalkulator umożliwił
uczestnikom zorientowanie się, które
gminy z naszego terenu mogłyby
przystąpić do Programu Operacyjnego
RYBY (czyli te, które spełniają kryteria
„rybackości” o poziomie >0,4, nie

przekraczają 100 tys. mieszkańców i są
geograficznie powiązane).
Niestety stwierdzono, że LGD
Światowid - zrzeszając gminy o zbyt
dużej liczbie mieszkańców - nie spełnia
kryteriów rybackości >0,4, toteż nie
może stać się Lokalna Grupą Rybacką.
W związku z tym padła propozycja
przekształcenia innego istniejącego
stowarzyszenia na LGR i utworzenia
np. na terenie następujących gmin:
Czerniejewo, Kiszkowo, Kostrzyn,
Pobiedziska, Łubowo, Witkowo,
Kłecko, Gniezno, Sławno. Jest to jedna
z propozycji jaką rozważano, ale
jednocześnie najkorzystniejsza, gdyż
w tym momencie przekraczamy
wskaźnik rybackości 0,8 i LGR może
otrzymać 85 euro na mieszkańca
gminy.
Kolejne spotkanie odbyło się 30
lipca 2009r. o godzinie 10.00 w Sali
Sesyjnej Urzędu Gminy w Łubowie.
Spotkanie to zostało połączone ze
szkoleniem w zakresie tworzenia
LSROR i LGR, które umożliwi
wszystkim uczestnikom uzyskanie
niezbędnych kwalifikacji do tworzenia
LGR.
Zarząd
Stowarzyszenia Światowid

Dni Partnerstwa Lokalnego 2009
W ramach drugich ogólnopolskich Dni Partnerstwa Lokalnego w dniach
15 sierpnia - 30 września 2009 r. odbędą się 23 regionalne imprezy,
prezentujące bogactwo kulturowe i przyrodnicze różnych zakątków
Polski. Celem tego cyklu jest upowszechnianie osiągnięć Grup
Partnerskich, które aktywnie działają na rzecz rozwoju i promocji swoich
regionów. Od Małopolski po Pomorze i od Dolnego Śląska po
Podkarpacie świętować będą lokalne partnerstwa należące do Krajowej
Sieci Grup Partnerskich, wspierane od wielu lat przez Fundację
Partnerstwo dla Środowiska (www.grupypartnerskie.pl).

OGŁOSZENIE
MY
MŁODZI

Zespół Śpiewaczy „MY MŁODZI”
ogłasza nabór kobiet i mężczyzn do
Zespołu. Bliższych informacji udziela
Pani Helena Biegalska
tel. 061 - 477 71 17
lub
0787 710 323

Atrakcyjne festyny, jarmarki, rajdy
i koncerty to wynik:
* …setek partnerskich przedsięwzięć
zrealizowanych w różnych zakątkach
kraju,
* …utworzenia tysięcy kilometrów
szlaków rowerowych, pieszych,
konnych i kajakowych,
* …zebrania wielu niepowtarzalnych
produktów rękodzielniczych i lokalnych
przysmaków, które znalazły swych
miłośników,
* …zaangażowania licznych dzieci,
które poznały lepiej swój region
i zaczęły doceniać jego kulturę
i przyrodę.

Współpraca wzbogaca!
Tych wszystkich osiągnięć nie
byłoby, gdyby nie współpraca - zarówno
na poziomie lokalnym w ramach
poszczególnych Grup Partnerskich tj.
pomiędzy samorządami, szkołami,
organizacjami pozarządowymi
i prywatnymi firmami z danego terenu,
jak i na poziomie krajowym - w ramach
Krajowej Sieci Grup Partnerskich.
Partnerstwo to metoda rozwoju
regionów z ludźmi i dla ludzi!
Zarząd
Stowarzyszenia Światowid

Półkolonie 2009 w gminie Witkowo
W dniach od 20.07-01.08.2009 r. zostały zorganizowane zajęcia
sportowo - rekreacyjne w miejscu zamieszkania w ramach Półkoloni
„Sport- Uśmiech- Zabawa 2009”. Adresatem letniego wypoczynku były
dzieci i młodzież z terenów wiejskich i miejskich, z rodzin o niskim
statusie materialnym, z rodzin dysfunkcyjnych i wielodzietnych.

Głównym organizatorem półkolonii
było Stowarzyszenie Młodych
Wielkopolan w Poznaniu, które
pozyskało środki na realizację tegoż
zadania z Funduszu zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów na
dofinansowanie programu
ukierunkowanego zwłaszcza na
realizację zajęć „Powszechnej nauki

sportu w kształtowaniu charakterów
i rozwoju sprawności fizycznej;
promocja kultury fizycznej poprzez
aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży
w zajęciach sportowo - rekreacyjnych,
przede wszystkim promocja „wody”
jako obszaru środowiska zabawy,
sportu oraz zdrowia; edukacja
w zakresie bezpieczeństwa, profilaktyki

pływania”. Współorganizatorem
letniego wypoczynku był Urząd Gminy
i Miasta w Witkowie oraz Wielkopolska
Wo j e w ó d z k a
Komenda OHP
w Poznaniu - Klub Pracy w Witkowie.
Celem półkolonii było:
zorganizowanie bezpłatnego
wypoczynku dzieci młodzieży w miejscu
zamieszkania z terenów miejskich
i wiejskich, z rodzin o niskim statusie
materialnym, z rodzin dysfunkcyjnych,
wielodzietnych; wyrabianie nawyków
kulturalnego oraz aktywnego spędzania
czasu wolnego; kształtowanie
umiejętności komunikowania się,
doskonalenie współdziałania w zespole
oraz integracja grupy; kultura słowa
i zwrotów grzecznościowych;
uświadomienie dzieciom i młodzieży roli

uzależnień, zdrowego stylu życia;
wyrabianie podstawowych nawyków
higienicznych - zarówno czystości
osobistej, jak i dbałośći o sprzęt i lokal;
dożywianie, kultura spożywania
posiłków.
Półkolonie odbywały się w 5
punktach - miejscowościach:
Małachowo Złych Miejsc (Świetlica
Wiejska) - 34 uczniów, wychowawcy:
Stanisława Choroszko, Ewelina
Grabowska; Ruchocinek (Świetlica
Wiejska) - 33 uczniów, wychowawcy:
Renata Maliszewska, Paulina Turz;
Skorzęcin (Świetlica Wiejska) - 31
dzieci, wychowawcy: Agnieszka
Kozińska, Agnieszka Nowak;
Gorzykowo (Szkoła Podstawowa) 26uczniów, wychowawcy: Beata

Maciejewska, Karolina Wędzikowska;
Witkowo (Gimnazjum - Budynek
Oświatowy) 39 uczniów, wychowawcy:
Paweł Piniarski, Karolina Furmaniak,
Jagoda Owczarzak.
W sumie na terenie gminy Witkowo
wypoczywało 163 uczniów w przedziale
wiekowym od 6 roku życia do 13 lat.
Zajęcia prowadzone były w godzinach
od 9.00- 15.00.

Półkoloniści mieli możliwość 4 razy
pojechać na plażę do Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Tam
korzystali z kąpieli wodnych
i słonecznych, oczywiście
poprzedzonych pogadanką
z ratownikiem p. Czesławem
Nowaczykiem na temat bezpiecznego
korzystania z akwenów wodnych.
W czasie pobytu nad wodą doskonaliły

Koordynatorem półkolonii był Lider
Klubu Pracy w Witkowie - Joanna
Adamczewska.
W trakcie półkolonii zrealizowano
bardzo atrakcyjny program. Cele zajęć
sportowo - rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży realizowane były
w następujących blokach
programowych:
1.
Zajęcia organizacyjne
i integracyjne. W ramach tych zajęć
dzieci wspólnie z wychowawcami
sporządziły kontrakty, które przez okres

umiejętności pływania, odbywały się
gry i zabawy w wodzie i na „piasku”.
Wielką atrakcją był rejs statkiem
„KAROLINKA”, przejażdżka na karuzeli
oraz zjazd na zjeżdżalni wodnej.
Ważnym wydarzeniem był CHRZEST NA
PÓŁKOLONISTĘ, któremu towarzyszyła
świetna zabawa.
Półkoloniści mieli również
możliwość wykazania się podczas
wyjazdu na Regionalną Spartakiadę
Sportowo - Rekreacyjną Półkolonii
„Dajmy Szansę 2009” do Gniezna, gdzie

trwania półkolonii obowiązywały na
każdej placówce. Zostały także
zapoznane z następującymi
regulaminami: p. poż., BHP, obiektu
(placówki), wycieczek pieszych
i autokarowych, zachowania się
podczas kąpieli.
2.
Zajęcia sportowo rekreacyjne. W ramach tych zajęć
odbyły się m. in.: rozgrywki zespołowe
i indywidualne, gry i zabawy ruchowe.

reprezentacja Witkowa zajęła IV
miejsce, a reprezentacja Gorzykowa IX
miejsce w klasyfikacji generalnej.
Półkoloniści przywieźli ze sobą puchary
i dyplomy.
Odbył się tam również konkurs
plastyczny pt. „Wakacje moich marzeń”
lecz prace były przygotowywane
wcześniej na placówkach. III miejsce
zajęła Półkolonia Witkowo.
3.
Za j ę c i a t u r y s t y c z n o -

krajoznawcze. Zajęcia te
ukierunkowano na dobre poznanie
n a j b l i ż s ze g o t e re n u i o ko l i c y.
Zorganizowano Integracyjny Piknik
w Kołaczkowie pt. „B iesiada
Przyrodnicza”, gdzie dokonano

wyspy, gry i zabawy zorganizowane
przez Komendę Powiatową Policji i Straż
Pożarną, konkurencje sportoworekreacyjne, występ teatrzyku Herbii
z inscenizacją pt. „Dyzio na drodze”
oraz piosenkarki Haliny Benedykt.

przeglądu piosenki półkolonijnej
i turystycznej. Każda półkolonia musiała
wykonać także emblemat o tematyce
przyrodniczej, przygotować reklamę
dotyczącą zdrowego stylu życia, a także
regulamin zachowania się w lesie
„Turysto pamiętaj!”. Na naszą biesiadę
przybył przedstawiciel Nadleśnictwa
Gniezno - Leśnictwa Stary Dwór
p. Włodzimierz Orchowski, który
przeprowadził pogadankę na temat
bezpiecznego zachowania się w lesie
oraz otaczającej nas przyrody. Odbyły
się występy, konkursy, tańce, hulanki i
swawole, a punktem kulminacyjnym
było ognisko z pieczeniem kiełbasek,

4.
Zajęcia kulturalno oświatowe. W ramach tych zajęć odbyły
się gry i zabawy świetlicowe, zajęcia
taneczne i muzyczne, nauka piosenek
kolonijnych, zgadywanki, kalambury,
mini playbak show, mikrofon dla
każdego, karaoke, zajęcia plastyczne,
konkursy plastyczne, wykonanie kroniki
półkolonii.
Koordynator wraz z wychowawcami
przygotował również „Koncert życzeń”,
podczas którego dzieci wśród
zaproszonych gości zaprezentowały
występ artystyczny podsumowujący co
robiły i gdzie były podczas 12-dniowego
pobytu na półkoloniach.

ufundowane przez Państwo Annę
i Janusza Tomczaków z Firmy „KOSPOL”.
Półkoloniści skorzystali również
z wyjazdu na Regionalny Pojedynek
Sportowo - Turystyczno - Rekreacyjny
„Dajmy Szansę 2009” do Ostrowa
Lednickiego, gdzie zapoznano dzieci
z historią Pierwszych Piastów na
Lednicy, w programie było również
przepłynięcie promem na drugą stronę

5.
Zajęcia edukacyjne. Program
półkolonii ukierunkowany był także na
edukację, również w zakresie
profilaktyki uzależnień. Chodziło m. in.
o wzmacnianie osobowości poprzez
pogadanki na temat szkodliwości
palenia papierosów, zażywania
narkotyków i spożywania alkoholu,
a także zdrowego stylu życia. W tym
zakresie odbyła się pogadanka
z prezentacją przygotowana przez

pielęgniarkę - p. Grażynę Jakubowską.
Była też prelekcja na temat
sposobów radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, umiejętnośći
podejmowania decyzji, umiejętnośći
powiedzenia „nie” - asertywność. Jak
również zwrócenie uwagi na kulturę
słowa i zwrotów grzecznościowych.
W ramach tych zajęć odbyły się także
pogadanki i spotkania oraz dyskusje
z przedstawicielami Policji, Straży
Pożarnej, Ratownikiem i Leśnikiem.
Zajęcia miały na celu szczególne
zwrócenie uwagi uczestników na
sprawy bezpiecznego zachowania się
w wodzie oraz w pobliżu akwenów
wodnych, podstawy ratownictwa
wodnego, bezpiecznego poruszania się
po drogach, czy na terenie leśnym,
a także zwrócenie uwagi na
bezpieczeństwo swojej osoby
i uczestników półkolonii.

z Ko ł a c z k o w a - j a k c o r o k u
przygotowała dla półkolonistów
ognisko z pieczeniem kiełbasek; Firma
„PRI REAL - BUD” z Witkowa - wsparcie
finansowe; Firma „KUBIAK” z Witkowa wsparcie finansowe; Starostwo
Powiatowe w Gnieźnie zasponsorowało
słodycze i zakładki reklamowe; PPHU
„Studio Hollywood' z Witkowa zasponsorowało materiał na chusty dla
dzieci; na wycieczki dzieci mogły
wyjeżdżać dzięki firmie transportowej
„JAH” Janusza Mrozińskiego z Mielżyna;
pomagali nam dyrektorzy szkół:
p. Marian Łukowski i p. Zdzisław
Bosacki oraz sołtysi z miejscowości,
w których odbywały się półkolonie:
Państwo Zenona i Henryk Szymańscy
(Ruchocinek), Krystyna i Zenon
Mietliccy (Małachowo Złych Miejsc),
Adam Kujawa (Skorzęcin); p. Arleta
Bekas pomagała nam przy realizacji

6.
Zajęcia porządkowe. Zajęcia
typowo porządkowe związane
z pełnieniem dyżuru: przygotowywanie
do posiłku, nakrywanie stołów,
sprzątanie pomieszczeń itp. (m. in.:
k u l t u r a s p o ż y w a n i a p o s i ł k ó w,
sortowanie śmieci).
Dzieci podczas wypoczynku
korzystały z posiłków regeneracyjnych,
które dla gminy Witkowo były
przygotowywane przez Panie kucharki z
Gimnazjum w Witkowie oraz „Camping
Mieszko”. Był to zawsze ciepły obiad
plus coś dla łasucha: drożdżówka,
jogurt, pączek, batonik, owoc.
Jednak półkolonie trudno
byłoby zorganizować, gdyby nie
życzliwość organizatorów, sponsorów
oraz osób z naszej gminy, które nam
pomagały: Stowarzyszenie Młodych
Wielkopolan w Poznaniu - główny
organizator; Urząd Gminy i Miasta
w Witkowie - współorganizator,
dofinansowanie letniego wypoczynku
w miejscu zamieszkania; Wielkopolska
Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu
- współorganizator; Firma „AGPOL”
Producent mebli z Małachowa
wsparcie finansowe; Firma KOS-POL

programu. Codziennie dzieci dostawały
ciepły posiłek, który przygotowywały
Panie Kucharki z Gimnazjum
w Witkowie - p. Małgorzata Malawko
i p. Irena Misiak oraz „Camping
Mieszko” Waldemara Adamczewskiego
w Skorzęcinie. Zakład Poprawczy
w Witowie pomagał przy dowozie
posiłków na placówki, p. Grażyna
Jakubowska zapewniła dzieciom pełną
opie kę me dycz ną, p. Cze s ł aw
Nowaczyk (ratownik) przeprowadził
pogadankę o bezpieczeństwie nad
wodą, p. Włodzimierz Orchowski
(leśniczy - Leśnictwo Stary Dwór)
zapewnił półkolonistom pogadankę
o zachowaniu się w lesie i o otaczającej
nas przyrodzie, p. Eugeniusz
Myszkowski - oprawa muzyczna
imprezy w Kołaczkowie,
Dzieci były bardzo zachwycone
z takiej formy wypoczynku.
Zorganizowane zajęcia rozbudzały
aktywność dzieci i integrowały grupę.
Z jednej strony na ich twarzach było
widać uśmiech i zadowolenie,
a z drugiej strony smutek i żal, że to już
koniec.
(J.A, K.F)

Wycieczka do Gdańska

Bezpłatne badania płuc

Mieszkańcy podwitkowskiej wsi Małachowo Złych Miejsc sami

Dnia 12.08.2009r w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie w ramach

postanowili zorganizować sobie wakacje.

programu Profilaktyki schorzeń układu oddechowego odbyły się
BEZPŁATNE BADANIA PŁUC - polegające na wykonaniu zdjęcia klatki
piersiowej oraz badaniu spirometrycznym.

W sobotę 20 lipca ponosząc niewielkie
ko s z ty p r ze j a zd u zo rg a n i zo wa l i
wycieczkę dla 40 osób do Gdańska i na
We s t e r p l a tt e . P r z e d s i ę w z i ę c i e
zorganizował członek Rady Sołeckiej
w Małachowie - Pan Łukasz Grabowski
i Pani Renata Szalaty.
Wycieczka rozpoczęła się od
zwiedzania Westerplatte. Duże wrażenie
zrobiły na zwiedzających przygotowania
do przypadającej 1 września okrągłej 70
tej rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej.
W p ro g ra m i e w yc i e c z k i by ł a
obowiązkowo krótka wizyta na plaży. Jak
się okazało był to pierwszy kontakt
z morzem dla blisko 15 osób!
W Gdańsku duże wrażenie zrobił
rozpoczynający się właśnie Jarmark
Dominikański. Liczne koncerty, wystawy
i atrakcje, które były z tym związane

niewątpliwie na długo pozostaną
w pamięci osób biorących udział
w wycieczce.
Mieszkańcy żałują jedynie, że
autobusy nie mają więcej miejsc, bo
chętnych jest zawsze znacznie więcej.
Zdarzało się, że całe rodziny miały okazję
jechać na wycieczkę pierwszy raz
w życiu.
Mieszkańcy udowodnili, że samemu,
nie oglądając się na szarą rzeczywistość
można zorganizować sobie za niewielkie
pieniądze wspaniały wypoczynek.
Uczestnicy wycieczki wrócili bardzo
zadowoleni i już planują następne
wyjazdy.
Dzięki dofinansowaniu wyjazdu przez
Posła do Parlamentu Europejskiego Konrada Szymańskiego można było
obniżyć koszty jednostkowe wyjazdu.

Rzetelnej oceny wyników dokonają

Program został sfinansowany przez

lekarze specjaliści chorób płuc.

Urząd Marszałkowski Województwa

Z badań skorzystało: 85 osób zgłosiło

Wielkopolskiego.

się na zdjęcie rtg klatki piersiowej,

(M.L.)

natomiast na spirometrię 61 osób.

Łukasz Grabowski

Zarząd Promyka nie odpoczywa
Po podpisaniu stosownej umowy przez Burmistrza G i M Witkowo
Krzysztofa

Szkudlarka,

Prezesa

Storzarzyszenia

Centrum

Rehabilitacyjno Kulturalnego „PROMYK” Gniezno - Oddział Witkowo,
Pana Ludwika Rajzel i Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu w dniach
od 13.07 - 24.07.2009r. odbyło się wydawanie żywności.

W akcji tej wzięli udział pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Witkowie. Z tej formy pomocy
skorzystało 714 rodzin (1809 osób),
a w sumie wydano prawie 79,866 ton
różnych artykułów spożywczych za
kwotę 163 116,64 zł. Następną tego typu
akcję przewiduje się w drugiej połowie
września.

Burmistrz G i M Witkowo Krzysztof
Szkudlarek serdecznie dziękuje
Prezesowi Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” - Panu
Kazimierzowi Zamiar za udostępnienie
p o m i e s z c z e ń i m a g a z y n u o ra z
wszystkim, którzy pomagali przy
wydawaniu żywności.
(J. Piaskowska)

Bezpłatne Kursy
Pozarządowy Inkubator Inicjatyw Obywatelskich
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan przystąpiło w roku bieżącym do
rozpisanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursu
i pozyskało na zadanie projektowe pod nazwą Pozarządowy Inkubator
Inicjatyw Obywatelskich dotację pochodzącą ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Bazę
■ pomocy i integracji społecznej,

Czym jest PIIO?

i

szkoleniowo-doradczą

i n t e g ra c y j n o - r o z w o j o w ą

dla

w działaniach projektowych weźmie
udział ok. 5280 uczestników, w tym

- Pozarządowy Inkubator Inicjatyw

prawa administracyjnego, cywilnego,

Pozarządowego Inkubatora Inicjatyw

w szkoleniach i doradztwie - 1000

Obywatelskich to inicjatywa powołana

karnego, prawa pracy, zarządzania

Obywatelskich stanowią:

osób, w zadaniach integracyjno-

społecznościach

■ Regionalne Centrum Wspierania

Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan

lokalnych, zarządzania funduszami

Inicjatyw Obywatelskich w Gnieźnie

w

Wielkopolskiej

(Gniezno

Komendy

OHP

zapotrzebowania w innych siedzibach-

w Poznaniu, Powiatowego Urzędu

centrów, klubów pracy, instytucji,

Pracy w Gnieźnie, Urzędu Miejskiego

organizacji

w Gnieźnie) w celu wspierania

obszarze Wielkopolski)

(w

ramach

partnerstwa

Poznaniu,

Wo j e w ó d z k i e j

informacją

w

oraz

AKADEMIA

likwidowania przyczyn zróżnicowań

SPOŁECZNYCH:

pomysłów

na

- Zasadniczym kierunkiem działania
jest

mieszkańcom

na

I N N O W AT O R Ó W

zapewnienie

■ Szkolenie wolontariuszy sportu
osób niepełnosprawnych-Gniezno,

województwa

■ Regionalne

seminaria

wielkopolskiego, w tym powiatu

informacyjno-promocyjne sportu osób

gnieźnieńskiego

niepełnosprawnych - Koło, Śrem

dostępu

do

■ Szkolenia zawodowe:

oraz przedsięwzięć o charakterze

- Kursy komputerowe (Gniezno,

zostały na określoną grupę adresatów,

- Kursy

obsługi

urządzeń

biurowych (Kłecko)

są to: mieszkańcy województwa

- Lektoraty języka angielskiego

wielkopolskiego, osoby reprezentujące

(Gniezno, Witkowo, Niechanowo,

różne

Kłecko)

g r upy

w ie ko w e ,

o s o by

niepełnosprawne, osoby pracujące,

- Kurs

kandydatów

na

poszukujące zatrudnienia, pracownicy

wychowawców placówek wypoczynku

instytucji publicznych, organizacji

dzieci i młodzieży - Poznań,

pozarządowych, sektora prywatnego,
instytucjonalni,

aktywizację społeczności lokalnych na
różnych płaszczyznach.
uruchomione zostały:

-

Gniezno,
Warsztaty

z

zakresu

kształtowania kariery zawodowej
Kłecko)

INNOWATORÓW

SPOŁECZNYCH,

( B ) P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A
O CHARAKTERZE INTEGRACYJNYM:

które - dzięki wsparciu specjalistów,
instruktorów

koordynatorów

oraz

poszczególnych

działań projektowych-stanowić będą
praktyczny aspekt organizowania się
lokalnych społeczności w zakresie
tworzenia równych szans rozwojowych
grup

w i e ko w yc h

i środowiskowych.
Przewidywane działania:
PUNKT

w Niechanowie (tel. 0 509 194 349)
■ Gminne Centrum Informacji

i

aktywni

mieszkańcy

ostoją

■ Stowarzyszenie Pelikan z Żydowa

(Poszczególne Centra, Kluby Pracy

na projekt "Aktywni mieszkańcy
szansą

uczestników projektu).

Kierownikiem

działania

Poż ar na

bezpieczeństwa gminy"

w chwili obecnej prowadzą rekrutację
Podejmowane

S traż

w Witkowie na projekt "Świadomi

mają

charakter ponadlokalny, obejmą
Ogółem

Rozwoju

Wsi".

projektu

jest

p. Agnieszka Frąckowiak.
Joanna Adamczewska
Lider Klubu Pracy w Witkowie

K O N S U LTA C Y J N Y-

poradnictwo w zakresie:
■ rynku pracy (Gniezno, Witkowo,
Niechanowo, Kłecko)

CHCESZ ZDOBYĆ ŚREDNIE
WYKSZTAŁCENIE?
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH W WITKOWIE
prowadzi nabór na pierwszy rok nauki w roku
szkolnym 2009/2010
Jeśli masz ukończoną:

fo t o g ra f i c z n e

(Gniezno, Witkowo, Niechanowo,

■ PUNKT KONSULTACYJNY
■ AKADEMIA

- Wa r s z t a ty
-

W ramach proponowanego zadania

r ó ż nyc h

■ Ochotnicz a

■ Gminne Centrum Informacji

- Kurs kierowników wycieczek
szkolnych - Niechanowo,

pozarządowi, propagujący integrację i

dla

zdobyły także:

477 81 63 wew. 209)

wielkopolskiego.

Kłecko)

działania projektowe nakierowane

t re n e r ó w,

Warto zaznaczyć, że w ramach
wspomnianego konkursu pieniądze

Witkowo, Trzemeszno, Niechanowo,

Jak mówią autorzy projektu,

partnerzy

■ Klub Pracy w Witkowie (tel. 061

swoim zasięgiem obszar województwa

specjalistycznych szkoleń i doradztwa
integracyjnym.

(tel. 0 509 194 349; 061 426 33 29)

w Kłecku (tel. 061 427 00 64).

(A) SZKOLENIA

społecznych i ekonomicznych.
„Inkubatora”

ramach

pozarządowych

rzecz

autorskich

w

szkoleniowych - 4280 osób.

■ XI Regionalny Turniej Rodzin
„Sprawnych Inaczej” -Witkowo,
■ XIII Regionalna Olimpiada Osób
Niepełnosprawnych -Kiszkowo,
■ III Regionalny Festyn Sportowo-

- zasadniczą szkołę zawodową uczysz się 2 lata,
- gimnazjum i ośmioletnią szkołę podstawową uczysz się 3 lata.
Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym (co druga
sobota i niedziela).
- po zakończeniu semestru nie jesteś egzaminowany przez
państwową komisję egzaminacyjną. Egzaminy semestralne
bezpłatne u nauczyciela wykładającego dany przedmiot,
- po ukończeniu szkoły będziesz mógł przystąpić do egzaminu
maturalnego, a po jego zdaniu otrzymać świadectwo
dojrzałości,
- gwarantujemy Tobie wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
- zapewniamy bezpłatne pomoce dydaktyczne,
- szkoła wydaje zaświadczenia do WKU, ZUS i KRUS.

Rekreacyjny Seniorów „Sport receptą
na zdrowie” -Gniezno,
■ VI Cykl Spartakiad „Integracja na
sportowo i świątecznie”. IMPREZY
RODZINNE

-

25

miejscowości

województwa wielkopolskiego,
■ Pojedynek

Sportowo-

Rekreacyjny ”Pożegnanie wakacji” Gniezno.

Informacji udziela i przyjmuje zapisy sekretariat
Gimnazjum w Witkowie
przy ul. Poznańskiej 47,
tel. ( 061 ) 477-82-50

NIE PRZEGAP !!! JEDYNA OKAZJA !!!

Katalog Firm
BRILLIANT ENGLISH
Adres: Żwirki i Wigury 3F, 62-230 Witkowo
Telefon: 606 709 542, 691 749 752

ZAPRASZAMY MIESZKANKI GMINY I MIASTA WITKOWO
NA BADANIA PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ

MAMMOGRAFIA
bezpłatna dla Pań w wieku 50 - 69 lat
(roczniki od 1940 do 1959)
które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat lub w roku 2008
(w ramach Programu Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania
powtórnych badań po upływie 12 miesięcy. Na badania należy zgłosić się
z Dowodem Osobistym i wynikiem (zdjęcia i opis) ostatniego badania

Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym

w dniu 16 WRZEŚNIA 2009 r. (ŚRODA)
NA PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY I MIASTA
PRZY UL. GNIEŹNIEŃSKIEJ 1 W WITKOWIE
w godzinach: 8:30 - 13:00 i 14:00 - 19:00
Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL) od dnia 14 SIERPNIA 2009 r.
w godz. 8:00 - 16:00 (od poniedziałku do piątku) pod numerami:

0 800 101 201 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne)
0 61 84 42 714 z telefonów komórkowych (połączenie płatne)
Istnieje możliwość zapisania się w dniu badania w ambulansie (o ile będą wolne miejsca).

Dla pań, powyżej 35 roku życia, nie spełniających kryteriów badań bezpłatnych,
koszt mammografii wynosi - 70 zł. Do badań płatnych niezbędne jest
skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty (ginekolog, onkolog).

Infolinia 0800 101 201

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie przypomina, że zgodnie z uchwałą
Nr XXVI/248/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2006r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
i Miasta Witkowo, zmienionej uchwałą Nr XXIII/199/09 Rady Miejskiej
w Witkowie z dnia 24 kwietnia 2009r.:

Właściciele nieruchomości
zapewniają utrzymanie na ich terenie
czystości i porządku oraz należytego
s ta nu s a ni ta r n o - higie nicz ne go,
poprzez:
- wyposażenie nieruchomości
w dostateczną ilość pojemników
służących do gromadzenia odpadów zgodnie z zasadami ustalonymi w w/w
uchwale,
- utrzymanie w należytym stanie
sanitarnym pojemników na odpady,
- przyłączenie nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej w ciągu
1 ro k u o d j e j w y b u d o wa n ia ,
a w pozostałych przypadkach
wyposażenie nieruchomości w szczelny
zbiornik bezodpływowy lub
przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych,
- uprzątanie zanieczyszczeń z części
nieruchomości udostępnionych do
użytku publicznego oraz z chodników
przylegających bezpośrednio do
nieruchomości,
- usuwanie ze ścian budynków,
ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń,
plakatów, napisów, rysunków itp.,
umieszczonych tam bez zachowania
trybu przewidzianego przepisami
prawa,
- niezwłoczne usuwanie z terenu
nieruchomości materiału
rozbiórkowego i resztek materiałów

budowlanych, powstałych w wyniku
remontu i modernizacji lokali
i budynków.
Częstotliwość pozbywania się
odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości ustala się:
- raz na dwa tygodnie,
- warunkowo raz w miesiącu
w przypadku braku w pojemnikach
odpadów ulegających biodegradacji,
- przynajmniej raz w miesiącu dla
właścicieli działek letniskowych
w okresie od 1 maja do 30 września
każdego roku.
Zabrania się gromadzenia
w pojemnikach na odpady komunalne
śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu,
żużla, szlamów, substancji toksycznych
i żrących, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zużytych
olejów, resztek farb, rozpuszczalników,
l a k i e r ó w
i
i n n y c h
odpadów niebezpiecznych. Zabrania
się spalania w pojemnikach i koszach
na odpady jakichkolwiek odpadów.
Do pojemników na papier i tekturę
zabrania się wrzucać opakowania
z żywnością, wapnem, cementem,
kalkę techniczną, prospekty, foliowane
i lakierowane katalogi.
Do pojemników na opakowania
szklane zabrania się wrzucać ceramikę
(porcelana, naczynia typu arco, talerze,
doniczki), lustra, szklane opakowania
farmaceutyczne i chemiczne
z pozostałościami zawartości, szkło
budowlane (szyby okienne, szkło
zbrojone) i szyby samochodowe.
Do pojemników na opakowania
z tworzyw sztucznych zabrania się
wrzucać tworzywa sztuczne
pochodzenia medycznego, mokre folie,
opakowania i butelki po olejach,
smarach, puszki i pojemniki po farbach
i lakierach, opakowania po środkach
chwasto - i owadobójczych.
Zabrania się odprowadzenia
płynnych odchodów zwierzęcych oraz
odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których
gromadzone są ścieki bytowe.
Właściciele nieruchomości są
zobowiązani do zawarcia umowy
z podmiotem uprawnionym do odbioru
odpadów komunalnych i opróżniania
zbiorników bezodpływowych oraz do
udokumentowania w formie umowy
faktu korzystania z usług podmiotu
uprawnionego w zakresie odbioru
odpadów komunalnych lub opróżniania
zbiorników bezodpływowych. Dowody

uiszczania opłat za odbiór odpadów
i opróżnianie zbiorników
bezodpływowych, właściciel
nieruchomości jest zobowiązany
przechowywać przez okres 5 lat.
Do obowiązków właścicieli
utrzymujących zwierzęta domowe
należy:
1) w odniesieniu do psów:
- zarejestrowanie w Urzędzie Gminy
i Miasta Witkowo – stanowisko d/s
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w terminie 14 dni od wejścia
w posiadanie psa; wpis w rejestrze
obejmuje następujące dane: imię
i na z w is ko w ł a ś cicie la , a dre s
właściciela, numer identyfikacyjny
nadany psu, imię psa,
- oznakowanie psa znaczkiem
identyfikacyjnym, znaczek wydawany
jest nieodpłatnie przez inspektora d/s
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej,
- wyposażenie psa w obrożę,
a w przypadku ras uznawanych za
agresywne w kaganiec,
- prowadzenie psa na uwięzi, a psa
rasy uznawanej za agresywną lub w
inny sposób zagrażającego otoczeniu
w nałożonym kagańcu,
- opłacanie podatku od posiadania
psów,
- systematyczne szczepienie psów
przeciwko wściekliźnie zgodnie
z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczania chorób zakaźnych,
która nakłada obowiązek szczepienia
psów w wieku powyżej trzech miesięcy
i okazywanie na żądanie władz
sanitarnych, weterynaryjnych,
policyjnych, zaświadczenia
o przeprowadzonym szczepieniu,
- uzyskanie zezwolenia Burmistrza
Gminy i Miasta w Witkowie na
utrzymywanie psa rasy uznawanej za
agresywną, zgodnie z treścią
rozporządzenia ministra spraw
wewnętrznych i administracji
w s p ra w i e w y k a z u ra s p s ó w
uznawanych za agresywne,
2) w odniesieniu do wszystkich
innych zwierząt domowych:
- stały i skuteczny dozór,
- nie wprowadzanie zwierząt do
obiektów użyteczności publicznej,
z wyłączeniem obiektów
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak
lecznice, wystawy itp., postanowienie
to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów
przewodników, nie wprowadzanie
zwierząt domowych na tereny placów
gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż
i kąpielisk,
- zwolnienie zwierząt domowych
z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na
terenach zielonych do tego
przeznaczonych i specjalnie

oznakowanych w sytuacji, gdy
właściciel ma możliwość sprawowania
kontroli nad ich zachowaniem,
- zwolnienie przez właściciela
nieruchomości psów ze smyczy na
terenie nieruchomości może mieć
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość
jest ogrodzona w sposób
uniemożliwiający jej opuszczenie przez
psa i wykluczający dostęp osób
trzecich, odpowiednio oznakowana
tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,
- natychmiastowe usuwanie, przez
właścicieli psów, zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta
domowe w obiektach i na innych
terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności na
chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych, itp.,
nieczystości te, umieszczone
w szczelnych torbach, mogą być
deponowane w komunalnych
urządzeniach do zbierania odpadów,
postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z psów
przewodników,
- nie dopuszczanie do zakłócenia
ciszy i spokoju przez zwierzęta
domowe.
Na terenie gminy zabrania się:
- spalania odpadów niebezpiecznych
i opakowaniowych (PET) na
powierzchni ziemi oraz w instalacjach
grzewczych budynków,
- niszczenia lub uszkadzania
o b i e k t ó w m a ł e j a r c h i t e k t u r y,
trawników oraz zieleńców, urządzeń
wyposażenia placów zabaw, koszy
ulicznych, obiektów przeznaczonych do
umieszczania reklam i ogłoszeń,
urządzeń stanowiących elementy
infrastruktury komunalnej,
- umieszczania afiszy, reklam,
nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach
do tego nie wyznaczonych;
- wyprowadzania psów na tereny
przeznaczone dla zabaw dzieci
i uprawiania sportu,
- zakopywania odpadów oraz
padłych zwierząt,
- indywidualnego wywożenia
i wysypywania odpadów stałych,
- wylewania nieczystości ciekłych
poza wyznaczonymi do tego celu
stacjami zlewnymi,
- indywidualnego opróżniania
zbiorników bezodpływowych przez
właścicieli nieruchomości,
- wykorzystywanie nieczynnych
studni kopanych do gromadzenia
odpadów, nieczystości ciekłych i wód
opadowych spływających
z powierzchni dachów, pojazdów, itp..
(P.J.)

Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
e-mail: ugim@witkowo.pl, witkowo@witkowo.pl,
WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl

Telefony
Centrala - Biuro Informacji: tel. 061 4778 194, fax. 061 4778 855
e-mai: info@witkowo.pl
Sekretariat: tel. 061 4778 194 (w. 38) e-mai: sekretariat@witkowo.pl
Sekretarz: tel. 061 4778 194 (w. 21) e-mai: sekretarz@witkowo.pl
Skarbnik: tel. 061 4778 194 (w. 17) e-mai: skarbnik@witkowo.pl
Referat Infrastruktury: tel. 061 4778 194 (w.16)
e-mai: infrastruktura@witkowo.pl
Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe:
tel. 061 4778 194 (w. 24) e-mai: przetargi@witkowo.pl
Inwestycje, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo i numeracja
nieruchomości tel. 061 4778 194 (w. 24)
e-mai: infrastruktura@witkowo.pl
Referat Gospodarki nieruchomościami tel. 061 4778 194 (w. 13)
e-mai: gospodarka@witkowo.pl
Referat Ochrony Środowiska tel. 061 4778 194 (w. 13)
e-mai: środowisko@.witkowo.pl
Dodatki Mieszkaniowe tel. 061 4778 194
Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 061 4778 194 (w. 35)
e-mai: usc@witkowo.pl
Ewidencja ludności tel. 061 4778 194 (w. 33) e-mai: elud@witkowo.pl
Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe
tel. 061 4778 194 (w. 32)
Ewidencja przedsiębiorstw, OSP, kadry tel. 061 4778 194 w. 32
e-mai: kadryugim@witkowo.pl
Biuro Rady Miejskiej w Witkowie tel. 061 4778 194 (w. 23)
Referat rolnictwa tel. 061 4778 194 (w. 12) e-mai: rada@witkowo.pl
Promocja tel. 061 4778 194 (w. 31) e-mai: promocja@witkowo.pl
Oświata tel 061 4778 194 (w. 18) e-mai: oswiata@witkowo.pl
Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 061 4778 194 (w. 18)
e-mai: obronacywilna@witkowo.pl
Referat ds. finansowych: wymiar podatków, księgowość podatkowa
tel. 061 4778 194 (w. 25) e-mai: podatki@witkowo.pl
Referat ds. finansowych: sprawy OW Skorzęcin, umowy dzierżawy,
wystawianie faktur VAT, sporządzanie listy płac, prowadzenie
spraw ZUS, prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego
tel. 061 4778 194 (w. 14) e-mai: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl
Księgowość tel. 061 4778 194 (w. 15) e-mai: księgowość@witkowo.pl
Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 061 4778 194 (w. 28)
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 061 4778 491
Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 061 4778 197
e-mai: biuro@zgk-witkowo.wp.pl www: www.zgk-witkowo.pl
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji tel. 061 4779 277
e-mai: oksir@skorzecin.net.pl www: www.skorzecin.net.pl
Biblioteka Publiczna Witkowo tel. 061 4778 162
e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl www: www.biblioteka-witkowo.com.pl
Policja tel. 061 4778 177
Straż Pożarna tel. 061 4778 188
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Energetyczne 991

„DOZÓR” z Gniezna

W dniu 24 lipca 2009r. z głębokim żalem
pożegnaliśmy śp. Tadeusza Chorna,
długoletniego Sołtysa Sołectwa Malenin.
Z wielkim zaangażowaniem wykonywał
obowiązki Sołtysa, był również aktywnym
członkiem Kółka Rolniczego w Maleninie.

Będziemy o nim zawsze pamiętać.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Burmistrz Gminy i Miasta
Krzysztof Szkudlarek

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

w dniu 31.07.2009r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZYKOWIE,
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE PRZETARGU

I Rekreacyjny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej

Mistrzostwa Wielkopolski w Plażowej Piłce Nożnej

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

W sobotę i niedzielę 1 i 2 sierpnia na plaży w Ośrodku Wypoczynkowym

zorganizował 8 sierpnia I Rekreacyjny Turniej

w Skorzęcinie rozegrane zostały Mistrzostwa Wielkopolski w Plażowej

Plażowej Piłki Siatkowej. Od godziny

Piłce Nożnej o Puchar Marszałka Województwa.

jedenastej na plaży głównej w zmaganiach
turniejowych uczestniczyło 16 par w tym
jedna kobieca.

Po 4 godzinnych rozgrywkach, które
obserwowało kilkaset przebywających

OKSiR Witkowo Stanisław Rajkowski
wręczył najlepszym duetom nagrody

na plaży osób zwycięzcami została

ufundowane przez Browar Tyskie oraz

para Ossowski - Nowak z Wrześni

pizzerię Verona Skorzęcin - Aleja

przed parą Lisiecki - Markiewicz.

Promienista. Szef Ośrodka składa

Trzecie

serdeczne podziękowania darczyńcom

miejsce

zdobyły

panie

Grześkowiak - Pacyńska. Dyrektor

W mistrzostwach udział wzięło 20

zajęła

drużyn z Wielkopolski rywalizując w

z

drużyna

Niechanowa.

Tr a n s t a c h
Najlepszym

grupach o wyłonienie finalistów

zawodnikiem mistrzostw wybrano

niedzielnych

zawodnika drużyny EL - PIETZ

zmagań.

Przy

temperaturze 32 stopni niedzielne

z Poznania Władysława Bromirskiego.

spotkania finałowe wygrał zespól EL -

W nagrodę zawodnik z osobą

za przekazane nagrody.
(S.R.)

PIETZ z Poznania, który otrzymał

towarzyszącą spędzi tygodniowe

Puchar Marszałka oraz liczne nagrody

wakacje nad Morzem Czarnym

rzeczowe. Drugie miejsce zajęła

w Bułgarii. Nagrodę dla najlepszego

drużyna Winiary Team z Gniezna, która

bramkarza

otrzymała Puchar Burmistrza Gminy

ufundował Dyrektor Ośrodka Kultury,

i Miasta Witkowo. Trzecie miejsce

Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Artura

Szambelana

(S.R)

