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Nasze władze reprezentował 
zastępca burmistrza, pan M. Ga-
dziński, a władze oświatowe- pani 
wizytator S. Mrożek. Obecni byli 
dyrektorzy szkół i przedszkola z 
terenu miasta i gminy, a także 
przedstawiciele RR - panie R. 
Chmielewska i D. Binkiewicz. 
Zaprzyjaźnione patronackie jed-
nostki reprezentowali: 
-  pan pp łk P. Mi łończyk 
(dowództwo 33 Bazy Lotniczej); 
- pan mjr P. Turowski (6 eskadra 
lotnictwa taktycznego); 
- pan mjr M. Trelka (7 eskadra 
lotnictwa taktycznego). 
 Wszyscy z zaciekawieniem obej-
rzeli program przygotowany przez 
uczniów pod kierunkiem: A. Stę-
pień, A. Woś, A. Ciesielskiej. 

Dzień Patrona w SP nr 3 

Nosił on tytuł „Dziecięce marzenia 
się spełniają”. Ciekawostką były 
wiersze i scenki teatralne autor-
stwa mamy jednego z uczniów 
kl.III b, pani J. Mruk. Mówiły o 
pragnieniu latania, o tym, że trze-
ba uczyć się i pracować, by być 
mądrym i osiągnąć sławę. 
 Był też koncert życzeń dla gości i 
nauczycieli w wykonaniu chóru 
szkolnego i solistek: O. Kamiń-
skiej i O. Antczak. Na zakończe-
nie O. Kamińska zaprosiła za-
cnych gości do konkursu 
„Lotnicze skojarzenia”. Zabawa 
była świetna, a konkurs zakończył 
się remisem dla startujących dru-
żyn. 
Uczniowie kl. III b wraz z wycho-
wawczynią A. Stępień wykonali 

Kultura 

22 listopada 2006 r. w SP nr 3 świętowano Dzień Patrona. Było to, jak co roku, najważniejsze wydarze-
nie w życiu szkoły, na które licznie przybyli zaproszeni goście. 

album ze zdjęciami upamiętniają-
cymi pilota dywizjonu 300, witko-
wianina, pana J. Skowrona. 
Jego wnuczka, uczennica tej 
klasy, wręczyła album pani dyrek-
tor A. Pawlak. Zostanie on wy-
eksponowany w szkolnej izbie 
pamięci jako dowód zaintereso-
wania naszym Patronem i źródło 
informacji o historii lotnictwa. 
 Program podkreślał rolę Patrona 
w życiu naszej szkoły, był hołdem 
dla ludzi w stalowych mundurach. 
Młodzi artyści wykazali się dużym 
zaangażowaniem i talentami. 
Zaproszeni goście złożyli na ręce 
pani dyrektor A. Pawluk bukiety 
kwiatów i życzenia dla całej spo-
łeczności SP nr 3. 

(B.R.) 

W sobotnie przedpo-
łudnie grupa uczniów  
wraz z wychowawca-
mi wyruszyła na 
trasę marszu do 
Mielżyna. Wędrówkę 
rozpoczęto spod 
szkoły, następnie 
ulicami miasta za-
trzymując się w miej-
scach związanych z 
Powstaniem Wielko-
polskim udano się przez Debinę i 
Głożyny do Mielżyna. Celem było 
złożenie hołdu zamordowanym 
Pwstańcom Wielkopolskim we 
wrześniu 1939 roku. Przypomnia-
no postaci rozstrzelanych przez 
wojska hitlerowskie powstańców z 
Witkowa Franciszka Świerkow-
skiego i Adama  Szczepańskiego. 
Zapalono znicze. Dla wielu 

Powstańczy marsz 

uczniów poznane miejsce utrwali 
się w pamięci i wydarzenia z nim 
związane. Mamy nadzieję, że i oni 
w przyszłości przekażą tę pamięć. 
W marszu wzięło udział 28 
uczniów z klas czwartych i piątych 
wraz z trzema opiekunami. 
 

T. Deskowski 
M. Zborowski 

Cz. Nowaczyk 

„Kiedy znowu pójdziemy na taki rajd” pytali uczniowie po powro-
cie z Mielżyna. Poznanie historii poprzez działanie taką formę za-
proponowano uczniom z „dwójki” w zorganizowanym Pierwszym 
Szkolnym Marszu Powstańczym 2006.  
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Świąteczny akcent w bibliotece 
nalne i narodowe. 

Spotykamy się przy wigilijnym 
stole, składamy sobie życzenia, 
ł a m i e m y  s i ę  o p ł a t k i e m 
i oczekujemy Świętego Mikołaja, 
który musi pokonać długą drogę. 
A wyprawa nie należy do łatwych i 
bezpiecznych, bowiem podróż 
przebiega zarówno poprzez nie 
zaludnione tereny pokryte grubą 
warstwą śniegu, jak i pustynne 
piaski oraz zatłoczone ulice wiel-
kich miast. 

 
 Niech atmosfera świąt spę-

dzonych w gronie najbliższych 
przyniesie wiele radości, ciepła 
i optymizmu, a nadchodzący 
Nowy Rok tylko miłe niespo-
dzianki. 

(K.P.) 

Miesiąc grudzień wprowadza 
wszystkich w świąteczny nastrój, 
dlatego tematem stał się Święty 
Mikołaj i nadchodzące święta. 
Zainteresowani mogą zapoznać 
się z historią Świąt Bożego Naro-
dzenia, Mikołajek, a także 
z symbolami i zwyczajami świą-
tecznymi tj. opłatkiem, kolędą, 
pasterką czy kartkami świąteczny-
mi. 

Święta Bożego Narodzenia to 
najpiękniejszy i najbardziej rodzin-
ny okres roku; obchodzone są od 
IV wieku, a w Polsce od X wieku. 
Symbolika świąt jest bardzo boga-
ta, obfituje w zwyczaje i obrzędy 
świąteczne, które mimo upływu 
czasu są nadal praktykowane, 
umacniają więzi rodzinne i pod-
trzymują tradycje religijne, regio-

Biblioteka Publiczna co miesiąc organizuje wystawki książek połą-
czone z gazetką, które dotyczą obchodzonych rocznic nie tylko 
literackich. Wystawki te oglądać można w holu budynku oświato-
wego. 

Do tego zobowiązuje nas tradycja 
przekazywana z pokolenia na 
pokolenie. Chrześcijańskie obcho-
dy świąt Bożego Narodzenia po-
wstały w IV wieku naszej ery, 
podczas gdy od niepamiętnych 
czasów ludzkość gromadziła się 
na rodzinne święta w czasie, gdy 
prace polowe były już zakończo-
ne, wszystkie plony zebrane a 
cała przyroda zasypiała na okres 
zimowy (jak donosi Bożena Krzy-
wobłocka w książce pt.: „Stare i 
nowe obyczaje”). W Wigilię świąt 
Bożego Narodzenia wykonywano 
wiele prac, które w tym dniu miały 
magiczną moc. „Aby usunąć z 
domu i obory złe duchy, po do-
kładnym posprzątaniu izb i obej-
ścia wyrzucano śmieci za płot. 
Wieczorem odbywała się tradycyj-
na kolacja wigilijna. We wszyst-
kich domach starano się, by była 
możliwie najobfitsza. (...) Z nie-
cierpliwością czekano na pierw-
szą gwiazdkę. ”Bogactwo polskich 
zwyczajów nie tylko wigilijnych ale 
również związanych z pierwszym i 

Boże Narodzenie z książką 

losy, przygody oraz szczęśliwe 
zakończenie. Bajki, baśnie prze-
noszą maluchy w świat emocji, 
zaczynają kształtować ich osobo-
wość. Literatura dla dzieci star-
szych w wieku przedszkolnym 
zaczyna przedstawiać bardziej 
skomplikowane stosunki między 
ludźmi, pokazuje przykłady postę-
powania bohaterów, ich postawy. 
Te momenty mogą 
i najczęściej są inspiracją wycho-
wawczego oddziaływania 
Własne  książki, które  dzieci 
mają w domach rozbudzają w 
nich  zamiłowanie do fantazjowa-
nia a tym samym do  obcowania z 
książką (oglądania, czytania, 
słuchania) do szukania w książce 
rozrywki, potem pomocy w szkole, 
wskazówek życiowych.  Zmienia 
się to, gdy dziecko posiądzie 
sztukę samodzielnego czytania, 
my dorośli jesteśmy niezbędni w 
tym procesie dlatego zapraszamy 
wszystkie dzieci do spotkań z 
kolorową książką w Bibliotece. 
         

Na koniec spotkania dzieci 
zostały obdarowane zakładką, 
która jest niezbędna w kontaktach 
z książką oraz dyplomem uczest-
nictwa w pierwszej wycieczce do 
biblioteki. 

 
(B.Sz.) 

 

drugim dniem świąt możemy po-
znać sięgając do książki pt.: 
„Obyczaje w Polsce. Od średnio-
wiecza do czasów współcze-
snych”, która - podobnie jak wiele 
innych tytułów, dostępna jest w 
zbiorach Biblioteki Publicznej w 
Witkowie. Do opisywanych trady-
cji należy też sama „Wieczerza 
wigilijna, zwana także obiadem 
wigilijnym, postnikiem, pośnikiem, 
kutią, wilią, wyglądała różnie w 
różnych regionach Polski. Podob-
ne były jednak: pora rozpoczęcia 
kolacji, która gromadziła przy 
stole całą rodzinę (dawniej także 
służbę, co nie zdarzało się na co 
dzień), pozostawianie wolnych 
miejsc dla nieobecnych i zmar-
łych, dzielenie się opłatkiem, tra-
dycyjny zestaw postnych potraw
(...)” (cytowane z „Encyklopedii 
tradycji polskich”), których przepi-
sy przekazują nam nasze mamy i 
babcie. Tradycyjne przepisy od-
najdziemy wypożyczając z biblio-
teki „Potrawy na Wigilię i Boże 
Narodzenie”, „Święta w polskim 
domu” czy „Przepisy czytelników. 
Potrawy Wigilijne i świąteczne”. 
Obok tych tytułów, każdy znajdzie 
coś dla siebie i rodziny, co umili 
wspólnie spędzany świąteczny 
czas. 

Serdecznie zapraszamy 
 

Wiesława Gąsiorowska 

       Już w przedszkolu możemy 
rozpocząć edukację czytelniczą. 
Spotkania z dziećmi mają przybli-
żyć dzieciom książkę, zapoznać z 
jej powstawaniem i budową oraz 
możliwościami jej  wykorzystania. 
Zajęcia mają również nauczyć 
dzieci szacunku i dbałości o 
książkę oraz pokazać jak dużo 
czasu i wysiłku potrzeba, aby ją 
przygotować do przeczytania. 
      W dniu 23 listopada 2006 r. 
odwiedziła naszą bibliotekę grupa 
przedszkolaków z Przedszkola 
Miejskiego. Wszyscy wiemy, że 
kształtowanie kultury czytelniczej 
zaczyna się już u  małych dzieci 
od zainteresowania ich książką i 
innymi dokumentami oraz samą 
biblioteką, która te dokumenty 
gromadzi. 
      Pierwszy kontakt malucha z 
książką sprowadza się do ogląda-
nia ilustracji. Dziecko zaczyna 
śledzić układ plam barwnych na 
kartkach, odkrywa wyłaniające się 
z nich znane kształty. Staje się to 
początkiem do dalszych poszuki-
wań. Ilustracje tłumaczą dziecku 
słowa na zrozumiały na tym eta-
pie język barw, kształtów. Budzą 
jego zachwyt i zainteresowanie. 
W kontakcie dziecka z książką 
rośnie stopniowo rola tekstu, co-
raz ważniejsza staje się treść 
utworu i postaci bohaterów, ich 

Boże Narodzenie to święta prawdziwie rodzinne. Dlatego nie-
straszny jest nam czasem trud dalekiej podróży, by wspólnie siąść 
do wigilijnego stołu. Przyjmując obowiązki gospodarza tego dnia 
pragniemy by był on  wyjątkowy, by stół był suto zastawiony a 
potrawy były smaczne, niecodzienne i pięknie podane.  

Będę czytelnikiem  
Pierwsza wizyta w bibliotece 

Chodźcie, chodźcie, drogie dzieci, 
Czas Wam szybko tutaj zleci… 
W bibliotece Was witamy, 
do zwiedzania zapraszamy. 
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Sport 

Do rozgrywek zgłosiło się 9 dru-
żyn w tym 8 sołectw: Ruchocin, 
Jaworowo, Mielżyn, Ruchocinek, 
Sokołowo, Małachowo Złych 

Miejsc, Chłądowo i Małachowo 
Kępe oraz drużyna Witkowskiego 
Stowarzyszenia Abstynentów 
„TĘCZA” w Witkowie. 
Głównym celem tych mistrzostw 
jest krzewienie kultury fizycznej 
poprzez popularyzację gry w halo-
wą piłkę nożną, propagowanie 

Mistrzostwa Sołectw Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej 
pienie  do mistrzostw oraz życzył 
samych sukcesów    i   gry  fair 
play, a w mistrzostwach jak 
stwierdził niech zwycięży najlep-
sza drużyna. 
Wyniki  z  26.11.2006 r. 
WSA „Tęcza” - Ruchocin 6 - 1  
Sokołowo - Małachowo Kępe 6 - 4 
Jaworowo - Ruchocinek 10 - 0 
Mielżyn - Małachowo Zł.M.  2 - 1 
Wyniki z 03.12.2006 r. 
Małachowo Zł.M. - Jaworowo 3 - 4  
Ruchocinek - Sokołowo 2 - 5 
Małachowo Kępe - WSA „Tęcza” 1- 9 
Ruchocin - Chłądowo 1 - 4  
W tabeli „króla strzelców” na pro-
wadzeniu jest zawodnik sołectwa 
Jaworowo - Piotr Zaborniak, który 
strzelił rywalom 6 bramek, przed 
Robertem Kędzierskim - 5 bra-
mek. 

Wszystkie mecze będą sędziować 
Panowie - Jan Szturomski i Ma-
rian Szczepaniak, a opiekę me-
dyczną sprawować będą Panie : 
Marzena Zielińska i Jolanta Pie-
trowska. 

(S.A.) 

aktywnego spędzania czasu wol-
nego i integracja środowiska wiej-
skiego w myśl hasła: „Nie liczy się 
wynik - liczy się udział”. 

Głównymi organizatorami rozgry-
wek, które rozgrywane są syste-
mem „każdy z każdym” - mecz i 
rewanż, a trwać będą w każdą 
niedzielę od 26 listopada  2006 
roku do 18 marca 2007 roku są : 
Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji oraz 

sołtysi gminy. 
Podczas otwarcia IV edycji mi-
strzostw wszyscy zawodnicy i 
sympatycy halowej piłki nożnej 

uczcili minutą ciszy pamięć zmar-
łych podczas wykonywania swojej 
pracy górników z kopalni 
„HALEMBA” w  Rudzie Śląskiej.  
Uroczystego otwarcia mistrzostw 
dokonał Burmistrz Gminy i Miasta 
- Krzysztof Szkudlarek, który po-
dziękował drużynom za przystą-

W dniu 26 listopada  2006 roku w hali sportowej Gimnazjum w Witkowie odbyła się pierwsza runda  - 
czwartej edycji Mistrzostw Sołectw Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej.  

Składy osobowe drużyn biorących udział  
w Mistrzostwach Sołectw Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej  

WSA “Tęcza”WSA “Tęcza”  RuchocinRuchocin  
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SokołowoSokołowo  

Małachowo Zł. M.Małachowo Zł. M.  

RuchocinekRuchocinek  ChłądowoChłądowo  

Małachowo KępeMałachowo Kępe  

JaworowoJaworowo  MielżynMielżyn  

  TERMIN  IV   17.12.2006 
godz. 1000 SOKOŁOWO  -  CHŁĄDOWO 
godz. 1050 JAWOROWO  -  RUCHOCIN 
godz. 1140 MIELŻYN  -  MAŁACHOWO K. 
godz. 1230 MAŁACHOWO ZM.  -  RUCHOCINEK 

  Pauzuje - WSA „TĘCZA” 
  TERMIN  V  07.01.2007 

godz. 1000 MAŁACHOWO K. - MAŁACHOWO Z. 
godz. 1050 RUCHOCIN  -  MIELŻYN 
godz. 1140 CHŁĄDOWO  -  JAWOROWO 
godz. 1230 WSA „TĘCZA”  -  SOKOŁOWO 

  Pauzuje - RUCHOCINEK 
  TERMIN  VI  14.01.2007 

godz. 1000 JAWOROWO  -  WSA „TĘCZA” 
godz. 1050 MIELŻYN  -  CHŁĄDOWO 
godz. 1140 MAŁACHOWO ZM.  -  RUCHOCIN 
godz. 1230 RUCHOCINEK  -  MAŁACHOWO K. 

  Pauzuje - SOKOŁOWO 

Terminarz spotkań 
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27-07-2006 wychodzimy na 
pierwszą zaplanowaną (w ramach 
dni rezerwowych) wycieczkę do 
schroniska Täschhütte (2701m). 
Pieszo, starą drogą idziemy z 
campingu Randa do Täsch.  Skrę-
camy w wąską uliczkę podprowa-
dzającą pod strome zbocze. Za-
czynamy ostrą wspinaczkę. 
Pierwsze 200m w pionie idziemy 
w cieniu i docieramy do małego 
kościółka. Krótki odpoczynek, 
parę fotek i już idziemy dalej.  

Dalsza droga jest w połowie 
łatwiejsza niż początek. Po godzi-
nie wchodzimy na rozległą dolinę 
Ottavan, która  rozciąga się aż po 
lodowce  spływające z czteroty-
sięczników. Jest to pasmo górskie 
Mischabel. W masywie tym podzi-
wiać można takie szczyty jak: 
Allalinhorn 4027m, Alphubel 
4206m, Rimpfischhorn 4199m. 
Täschhorn 4490m, Strahlhorn 
4190m.  

 Cel osiągamy po trawersie 
dość stromego zbocza, a następ-
nie pokonanie stromego podejścia 
do samego schroniska Täschütte.  

Słoneczko grzeje niemiłosier-
nie, niebo jest bezchmurne, a 
widoki na cały masyw (z co naj-
mniej dziesięcioma szczytami 
powyżej cztery tysiące metrów), 
są przepiękne.  Tu wypoczywamy 
i posilamy się wyniesionym, wła-
snym prowiantem. Wchodzę do 
izby schroniska po okolicznościo-
wy stempel do pamiętnika, przy 
okazji zamawiam szklankę wody, 
za którą płacę 4 FCh (10,5 złote-
go).  

Po godzinie odpoczynku, 
schodzimy do Täsch, małymi 
grupkami, po 2-3 osoby. W koń-
cowej fazie stromego zejścia 
idziemy już w pojedynkę, bo każ-
dy wybiera swoją ścieżkę prowa-
dzącą na camping Attermenzen w 

Wyprawa na najwyższy szczyt Szwajcarii Dufourspitze cz.2 
Liskamm’a (4527m), a ścianą 
Dufourspitze. Trochę kluczymy, 
szukając dogodnych przejść 
przez olbrzymie szczeliny i wiszą-
ce seraki. Dla mnie, podejście tym 
lodowcem, na przełęcz Lysjoch 
(4248m) było trudne i bardzo 
wyczerpujące  moje siły. Na prze-
łęczy jesteśmy około godziny 12 
w południe.  

Odpoczywamy chwilę, przy 
okazji uzupełniamy nasz orga-
nizm wysokokalorycznymi odżyw-
kami i napojami z minerałami, 
które wypociliśmy przy podejściu. 
Każdy z naszej trójki robi kilkana-
ście zdjęć na otaczające nas 
czterotysięczniki.  

Następnie kierujemy się w 
stronę Balmenhornu (4167m). 
Wejście na szczyt (po założeniu 
stanowiska asekuracyjnego) z 
bardzo ciężkimi plecakami sprawi-
ło nam wiele trudności. Wierzcho-
łek Balmenhornu to spiętrzenie 
północnej krawędzi lodowca Lys. 
Tutaj ukryty w skałach szczyto-
wych, pochodzący z czasów 
pierwszej wojny światowej znajdu-
je się schron Capanne Balmen-
horn. Mamy farta, w Bivac-
co  Felice Giordano  nocuje dzi-
siaj tylko dwóch W łochów, a pod-
dasze dysponuje pięcioma miej-
scami.  

Po długim wypoczynku i na-
braniu sił, jeszcze tego dnia decy-
dujemy się wejść na Piramide 
Vincent (4215m). Schodzimy na 
przełęcz Colle Vincent 4088m i 
dość łatwo wchodzimy na szczyt. 
Po powrocie do schronu, robimy 
kolację i zaraz kładziemy się 
spać.  

31-08-2006 pobudka o godz. 
5, szykujemy się do wejścia  na 
cztery szczyty. Pogoda jest nie-
pewna. Przelatujące chmury i 
zimny wiatr nie wróżą nic dobre-
go. Z Balmenhornu atakujemy 
Corno Nero (4322m). Po dojściu 
do stromo spadającego lodowca 
szczytowego, Maciej przerywa 
atak. Brakuje nam paru śrub lo-
dowcowych aby zabezpieczyć 
bezpieczne pokonanie tej lodowej 
ściany. Do wierzchołka zabrakło 
około 50 metrów.  

Kierujemy się teraz na prze-
łęcz Zurbriggenjoch i atakujemy z 
marszu szczyt Ludwigshöhe 
(4341 m). 

Bogusław Brzozowski 
  

Ciąg dalszy już w następnym nume-
rze Witkowskich Wiadomości Samo-
rządowych.  

Randa.   
28-08-2006 wstajemy około 

6:30 i po posiłku i załadowaniu 
plecaków idziemy do miejscowo-
ści Randa, skąd prowadzi szlak 
do schroniska Weisshornhütte 
(2932m). Wejście zaczyna się 
dość ostro pod górę od wysokości 
1400m do 2500m. Na wysokości 
około 2300 metrów przechodząc 
łagodniejszym zboczem ogląda-
my piękne, letnie domki wykona-
ne z drewna, służące do letniego 
pobytu szwajcarskich górali lub 
odwiedzających tę górę gości. 

Jeszcze wyżej (około 2500m) 
idziemy obok wybudowanej z 
kamienia dużej obory, w której 
znajduje się duże stado owiec.  
Po dojściu do schroniska, chmu-
rzy się i zaczyna padać deszcz ze 
śniegiem. Wchodzimy do środka, 
podbijam swój górski pamiętnik, 
zamawiam zupkę i herbatkę z 
cytryną. Siedzący razem z nami w 
schronisku W łosi, częstują nas 
swoimi przyprawami i robią nam 
fotki. 

Czekamy na poprawę pogody. 

Po godzinie schodzimy na cam-
ping. Po  sowitej kolacji  i osobi-
stej toalecie włazimy w śpiwory i 
zasypiamy. Jutro udajemy się w 
Masyw Monte Rosy. 

29-08-2006 godzina szósta.  
Do ataku na zaplanowane do 
zdobycia szczyty położone w 
masywie Monte Rosy zdecydowa-
ła się męska trójka: Maciej La-
skowski - kierownik wyprawy, 
Piotr Tyszkowski i ja. Wstajemy, 
pakujemy plecaki zabieramy 3-
osobowy namiot i żywność na 
siedem dni. To duże obciążenie. 
Busem  jedziemy do Zermatt, a 
dalej „zębatką” na wysokość 
2815m do stacji Rotenboden.  

Stąd szlak sprowadza długim 
zejściem na lodowiec Gornerglet-
scher na wysokość 2400mnpm, 
następnie przechodzimy przez 
lodowiec Grenzgletcher i wspina-
my się po stromym, skalnym zbo-
czu do schroniska Monterosah-
ütte na 2800mnpm.  

Tu na tarasie, razem z Piotrem 
przygotowujemy obiad i czekamy 
na Macieja, który idzie z Zermatt. 
Biwak zakładamy 50 metrów po-
wyżej schroniska na zielonej traw-
ce wśród dużych bloków skal-

nych. Biwakuje tu wiele grup, 
które szykują się do ataku na 
trudny i najwyższy szczyt Szwaj-
carii. 

30-08-2006 kierownik wypra-
wy, po przeanalizowaniu stanu 
pogody, podejmuje decyzję, aby 
atak na Duforspitze przesunąć o 
parę dni. Zwijamy cały obóz i 
przenosimy się do schronu Bivac-
co  Felice Giordano na Balmen-
hornie (4167mnpm).  

Kierujemy się na lodowiec 
Grenzgletcher, który „płynie” mię-
dzy wysokimi skalnymi ścianami 

Täschhütte na tle WeisshornuTäschhütte na tle Weisshornu  

Przed wejściem na Balmenhorn (4167m)Przed wejściem na Balmenhorn (4167m)  
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Zawody zostały zorganizowane i 
przeprowadzone  przy wydatnej 
pomocy Dyrekcji  ZSP w Mielży-
nie i Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie - 
przez nauczycieli: p. Ryszarda 
Binieckiego i p. Krzysztofa Kosic-
kiego.  W zawodach startowało 11 
drużyn 3 osobowych z Gniezna, 
Żydowa, Trzemeszna, Witkowa i 

kowie - 169 pkt 
Kategoria indywidualna: 
- I miejsce - Adrian Kuzora - Gim-
nazjum nr 1 w Gnieźnie - 85 pkt, 
- II miejsce - Mateusz Kropaczew-
ski - Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie - 
85 pkt, 
- III miejsce - Olga Janaszak - 
Gimnazjum Mielżynie - 84 pkt, 
- IV miejsce - Martyna Grzybowi-
ska - Gimnazjum w Witkowie - 82 
pkt. 
Zwycięzcy otrzymali puchary, 
medale i dyplomy ufundowane 
przez sponsorów zawodów.  
Wszyscy zawodnicy, opiekunowie 
i goście zostali , po zawodach 
zaproszeni przez p. dyr. Janinę 
Fałdzińską na uroczysty obiad, do 
szkolnej  stołówki. 
Jako organizatorzy, chcielibyśmy 
bardzo gorąco podziękować p. 
dyr. J. Fałdzińskiej za okazaną 
gościnę oraz p. dyr. A. Duszyń-
skiemu i p.dyr. M. Olszewskiej z 
Gimnazjum nr 1, za pomoc w 
przygotowaniu zawodów i ich 
obecność na nich. Zawodnikom i 
ich opiekunom dziękujemy za 
udział i zapraszamy za rok na 
kolejne zawody - Mielżyn 2007. 
 

Ryszard Biniecki 
Krzysztof Kosicki 

Mielżyna.  
Zmagania przeprowadzono za-
równo w kategorii indywidualnej, 
jak i zespołowej. 
Zawody były sponsorowane 
przez: 
- Urząd Gminy i Miasta w Witko-
wie, 
- Prezesa Loku, p. płk rez. mgr 

inż. Jana Rasałę 
- Dyrekcje: Gimnazjum w Mielży-
nie i Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie, 
- LOK w Gnieźnie - p. Edmunda 
Olszewskiego. 
Zawodnicy strzelali z odległości 
10 metrów, w pozycji „stojąc”, z 
„wolnej” ręki. Oddawali trzy strzały 
próbne i dziesięć ocenianych. 
Wyniki zawodów przedstawiają 
się następująco: 
Kategoria zespołowa: 
- I miejsce - Gimnazjum nr 1 w 
Gnieźnie (I drużyna) - 235 pkt 
- II miejsce - Gimnazjum w Żydo-
wie - 227 pkt 
- III miejsce - Gimnazjum nr 1 w 
Gnieźnie (II drużyna) - 221 pkt 
- IV miejsce - Gimnazjum nr 2 w 
Gnieźnie - 220 pkt 
- V miejsce - Gimnazjum w Mie-
lżynie (I drużyna) - 216 pkt 
- VI miejsce - Gimnazjum nr 2 w 
Gnieźnie (II drużyna) - 216 pkt 
- VII miejsce - Gimnazjum w Mie-
lżynie (II drużyna) - 205 pkt 
- VIII miejsce - Gimnazjum nr 3 w 
Gnieźnie (I drużyna) - 205 pkt 
- IX miejsce - Gimnazjum w Trze-
mesznie - 193 pkt 
- X miejsce - Gimnazjum nr 3 w 
Gnieźnie (II drużyna) - 182 pkt 
- XI miejsce - Gimnazjum w Wit-

Nie możesz znaleźć pracy? Masz problem z obsługą 
komputera, z napisaniem CV, życiorysu bądź listu 

motywacyjnego? Potrzebujesz aktualnych przepisów 
prawa pracy, informacji z zakresu problematyki zwią-

zanej z członkostwem Polski w Unii Europejskiej? 
Przyjdź do  

Gminnego Centrum  
Informacji w Witkowie 

 

Zapraszamy  
od poniedziałku do soboty  

w godz. 800 - 1800  
 

Siedziba: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
ul. Powstańców Wielkopolskich 17a   

62- 230 Witkowo tel/fax: (061) 477 73 00 
 

Oferujemy: 
- pomoc w szukaniu pracy, 
- pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, 
- pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospo-
darczą, 
- możliwość skorzystania z materiałów i publikacji informa-
cyjno-szkoleniowych dostępnych w GCI, 
- współpracą z pracodawcami w celu zbierania ofert pracy 
oraz poszukiwania pracowników, 
- wysyłanie faksów, drukowanie, skanowanie, kserowanie. 
 
GMINNE CENTRUM INFORMACJI POWSTAŁO DZIĘKI DOFINANSOWANIU PRZEZ MINISTERSTWO  
GOSPODARKI I PRACY W RAMACH PROGRAMU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW  

„PIERWSZA PRACA”  

Zawody strzeleckie z broni pneumatycznej - Mielżyn 2006  
Dnia 6 listopada 2006 roku w godzinach przedpołudniowych odby-
ły się kolejne, coroczne zawody strzeleckie z broni pneumatycznej 
- Mielżyn 2006, dla uczniów gimnazjów z Gniezna i powiatu gnieź-
nieńskiego. Miały one miejsce w gościnnych progach mielżyńskiej 
szkoły.  

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, 
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą  

Urzędu Gminy i  Miasta 
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie 

w dniu 8.12.2006r.  
 

WYWIESZONY  ZOSTAŁ  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI , 
POŁOŻONYCH  W  WIEKOWIE  I  SKORZĘCINIE (OW), 

PRZEZNACZONYCH  DO WYDZIERŻAWIENIA  
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ. 

Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego 
dla dzieci, które we wrześniu 2006 r. 

rozpoczęły tzw. „zerówkę” 
Nowelizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 

poz. 992) przewiduje przyznanie dodatku do zasiłku rodzin-
nego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci rozpoczy-

nające roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. 
„zerówkę”. Dodatek ten przysługuje raz w roku, w związku z 
rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania 

przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko. 
Rodziny uprawnione do zasiłku rodzinnego, wychowujące 

dzieci realizujące w przedszkolach lub szkołach roczne przy-
gotowanie przedszkolne mogą składać wnioski o ustalenie 

prawa do wyżej wymienionego dodatku w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Witkowie przy ul. Gnieźnień-

skiej 1 (pokój nr 10). 
(I.W.) 
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Informacje 

Ministerstwo finansów 25 październi-
ka 2006 r. wydało obwieszczenie okre-
ślające górne granice stawek podatków 
lokalnych na rok 2007. W dniu 5 grudnia 
2006r. Rada Miejska w Witkowie uchwa-
liła nowe stawki podatkowe, które będą 
obowiązywały w 2007r. Zostały podjęte 
uchwały: 
W sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości:   
 1. od budynków mieszkalnych lub ich 
części oraz zajętych wyłącznie na po-
trzeby mieszkalne od 1m2 powierzchni 
użytkowej 0,35zł. (było 0,33zł.) 
 2. od budynków lub ich części związa-
nych z prowadzoną działalnością gospo-
darczą oraz od części budynków miesz-
kalnych zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej od 1m2 powierzchni 
użytkowej 12,00zł. (było 11,50zł.) 
 3. od budynków lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1m2 powierzch-
ni użytkowej 4,00zł. (b.z.) 
 4. od budynków lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użyt-

Podatki i opłaty lokalne w 2007r. 
kowej 3,65zł. (b.z.) 
5. od budynków pozostałych lub ich czę-
ści od 1m2 powierzchni użytkowej wyko-
rzystywanych na: 
a). garaże 3,00zł. (b.z.) 
b). budynki gospodarcze 2,00zł. (b.z.) 
c). cele rekreacyjne i letniskowe stano-
wiące własność osób fizycznych, w któ-
rych nie jest prowadzona działalność 
gospodarcza 6,23zł. (było 6,17zł.) 
d). budynki zajęte na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 3,00zł. (b.z.) 
e). cele inne niż wymienione w pkt. 1, 2, 
3, 4 i 5 a, b, c, d 6,23zł. (było 6,17zł.) 
6. od budowli: 
a). służących do odprowadzania i 
oczyszczania ścieków oraz bezpośred-
nio związanych z procesem poboru i 
uzdatniania wody 0,8% (było 0,7%.)   
b). pozostałych 2,0% (b.z.) 
7. od gruntów: 
a). związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, bez względu na 
sposób    zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 
0,50zł. (b.z.) 
b). letniskowych i rekreacyjnych od 1m2 

powierzchni 0,34zł. (było 0,33zł.) 
c). pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych od 1ha powierzchni 3,65zł. (było 
3,61zł.) 
d). zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1m2 powierzchni 0,20zł. (b.z.) 
e). pozostałych od 1m2 powierzchni 
0,10zł. (b.z.)” 
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta 
za okres pierwszych trzech kwartałów 
2006r.: 
Obniża się ustaloną przez Główny Urząd 
Statystyczny średnią cenę skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 
2006r. w wysokości 35,52zł. za jeden 
kwintal do kwoty 27,00zł. za jeden kwin-
tal, która będzie służyć naliczeniu podat-
ku rolnego za 2007r. 
Wysokość stawek pozostałych podatków 
i opłat lokalnych tj. podatku od środków 
transportowych, podatku od posiadania 
psów, opłat targowych i opłaty miejsco-
wej Rada postanowiła pozostawić bez 
zmian. 
 

(K.B.) 

 

Samorząd Rolniczy Wielkopolski oraz Urząd Gminy i Miasta        
w Witkowie informuje, że w niedzielę, 4 lutego 2007r. odbędą 
się wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
w Gnieźnie. 
 

Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 8 00 - 18 00 

 

Udział w wyborach zadecyduje, czy rolnicy, za pośrednictwem izby rolni-
czej, będą wpływać na: 
- projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, 
poprzez ich opiniowanie, 
- poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi, 
- kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji 
osób pracujących   w rolnictwie 
- współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych, 
- poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi, 
- ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie. 
Informacje o podziale okręgu wyborczego na obwody glosowania, składu obwodowych komisji wyborczych i 
miejsc lokali wyborczych, zostaną umieszczone w następnych biuletynach informacyjnych.  

KOMUNIKAT 
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Bieżące Inwestycje 
 1. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Skorzęcin. Wykonano kolektory grawitacyjne PCV O 200 mm o długości 963 mb 

oraz 21 szt przykanalików PCV O 160 mm o łącznej długości 153 mb. 

    

    

    

    

2. Dokonano częściowej 
wymiany okien w bydyn-
ku Gimnazjum w Witko-
wie. Wymieniono 132 szt 
okien zewnętrznych. 

3. Zakończono moderni-
zację kuchni wraz z za-
pleczem i przebudowano 
szatnię w Przedszkolu 
Miejskim przy ul. Po-
wstańców Wlkp. w Witko-
wie. 

4. Na ukończeniu jest 
budowa wielofunkcyjne-
go boiska sportowego 
przy ul. Czerniejewskiej 
w Witkowie wraz z zago-
spodarowaniem terenu 
polegającym na wykona-
niu piłkochwytów, ogro-
dzenia, chodników i 
miejsc siedzących. Bo-
isko o wymirach 44 m x 
22 m po obwodzie będzie 
posiadało trzytorową 
bieżnię, pokryte będzie 
sztuczną trawą z włókien 
polipropylenowych. 

5. Trwa budowa kanaliza-
cji sanitarnej wraz z prze-
pompowniami we wsiach 
Małachowo Złych Miejsc, 
Małachowo Szemborowi-
ce, Małachowo Wierzbi-
czany i miasto Witkowo. 
Do chwili obecnej wyko-
nano łącznie około 5,0 
km sieci kanalizacyjnej. 
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

Do dnia 30 października 2006r. do Urzędu 
Gminy i Miasta w Witkowie wpłynęło 450 
wniosków o przyznanie pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym w formie stypendium 
szkolnego. 

Gminna Komisja Stypendialna rozpatrzyła 
i zaopiniowała pozytywnie 442 wnioski. 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
przyznał pomoc materialną w formie po-
mocy rzeczowej o charakterze edukacyj-
nym, w tym w szczególności zakupu pod-
ręczników 442 uczniom na okres od wrze-
śnia do grudnia 2006r. 

 

Stypendia szkolne zostaną wypłacone w 
trzech terminach tj. 13, 15 i 18 grudnia 2006r. 
po złożeniu przez świadczeniobiorcę pisem-
nego oświadczenia, że przyznaną pomoc 
materialną przeznaczy wyłącznie na cele 
edukacyjne. 

(M.P.) 

Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiej-
skich w latach 2007-2013 będzie finansowana 
z funduszy wspólnotowych, budżetu krajowe-
go, zewnętrznych źródeł kredytowania oraz 
funduszy własnych beneficjentów.  
Projekt „Programu Operacyjnego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”  
(PO ROW 2007-2013), zawiera podstawowe 
założenia, cele oraz 
działania, które zo-
stały określone na 
podstawie przepisów 
rozporządzenia Rady 
Europy nr 1698/2005 
z dnia 20 września 
2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich 
ze środków Europej-
skiego Funduszu 
Rolnego. Projekt 
uwzględnia doświad-
czenia związane z realizacją PROW w latach 
2004-2006, Sektorowy Program Operacyjny 
„Restrukturyzacja i modernizacja  sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiej-
skich 2004 - 2006” oraz PO SAPARD, a także 
konsultacje z urzędami marszałkowskimi i 
instytutami naukowymi. Nowy program z 
punktu widzenia wdrażania i zakresu wsparcia 
będzie stanowił połączenie programów reali-
zowanych wcześniej. 
Główne cele polityki Programu Operacyjnego 
Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowane 
będą poprzez cztery priorytetowe osie, które 
obejmują grupy następujących działań na 

terenie całego kraju: 
*oś 1 (gospodarcza): wsparcie konkurencyjno-
ści sektora rolnego i leśnego, 
*oś 2 (środowiskowa): poprawa stanu środo-
wiska i krajobrazu 
*oś 3 (społeczna): podniesienie jakości życia 
na obszarach wiejskich i różnicowanie działal-
ności gospodarczej na obszarach wiejskich, 

*oś 4 LEADER: wzmoc-
nienie inicjatywy oddol-
nej, aktywizacji spo-
łeczności obszarów 
wiejskich i wymiany 
najlepszych praktyk. 
 
W kolejnych numerach 
biuletynu Witkowskie 
Wiadomości Samorzą-
dowe postaram się 
przybliżyć najbardziej 
popularne działania w 
poszczególnych osiach. 

Zachęcam również do śledzenia fachowej 
prasy, innych mediów, tablicy ogłoszeń 
WODR i ARiMR, gdyż poszczególne działania 
będą uruchamiane w różnych terminach po-
cząwszy od roku 2007. Informacje te będą 
także dostępne w internecie na stronach: 
 www.minrol.gov.pl oraz www.arimr.gov.pl 
 
Zapraszam na spotkania informacyjne 
poświęcone tej tematyce do miejscowości, 
w których takowe się nie odbyły. Pytajcie 
swoich sołtysów, czy i kiedy się odbędą. 

 
Krzysztof Tamioła 

Bezpłatne badania dla mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo 

powodów tak wielkiej śmiertelno-
ści jest późne wykrywanie tego 
nowotworu. Dlatego tak ważne są 
wczesne profilaktyczne badania 
mammograficzne. 
 W tym samym terminie dla 150 
mężczyzn w wieku od 45 roku 
życia, w ramach profilaktyki nowo-
tworów gruczołu krokowego 
(prostaty) odbyło się pobieranie 

krwi na oznaczenie stężenia PSA. 
Dla kobiet i mężczyzn, którzy 
ukończyli 50 lat przeprowadzono 
badania na obecność krwi utajo-
nej w kale, w ramach profilaktyki 
nowotworowej jelita grubego. 
Wszystkie badania finansowane 
były z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego. 

(W.R.) 

Rak piersi to najczęstszy nowo-
twór złośliwy występujący u ko-
biet. Wczesne wykrycie zmian i 
podjęcie leczenia może zapobiec 

rozwinięciu się choroby. Co roku 
stwierdza się w Polsce do 10 tys. 
nowych zachorowań i ok. 6 tys. 
zgonów z tego powodu. Jednym z 

W dniu 24 listopada przy Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, w 
mammobusie 100 mieszkanek gminy poddało się badaniu mammo-
graficznemu. Bezpłatne badania przeprowadzono zgodnie z poro-
zumieniem zawartym przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 
Nowotworów w Poznaniu z Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo. 

Stypendia Szkolne 
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Z prac Rady Miejskiej  w Witkowie 
trzenia na sesji. Projekt budżetu 
gminy i miasta na 2007r. przed-
stawił członkom Komisji p. Bur-
mistrz Gminy i Miasta. 

W dniu 4 grudnia odbyło się 
pierwsze posiedzenie Komisji 
Finansów i Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego. Na Zastępcę 
Przewodniczącego Komisji wybra-
no p. Ireneusza Kwapicha. Po 
wypracowaniu propozycji stawek 
podatkowych na 2007r. Komisja 
zaopiniowała pozostałe tematy 
sesyjne. Najwięcej czasu Komisja 

poświęciła analizie projektu bu-
dżetu gminy i miasta na 2007r., 
przedstawionego przez Burmi-
strza Gminy i Miasta. Po zapo-
znaniu się z opiniami Komisji 
Rolnictwa i Komisji Szkolnictwa, 
projekt budżetu zaopiniowano 
pozytywnie. Zgodnie z obowiązu-
jącą procedurą, opinie Komisji 
zostały przekazane Burmistrzowi, 
po czym budżet zostanie uchwa-
lony na III sesji, planowanej na 
dzień 29 grudnia br. 

(B.R.M.) 
 

W dniu 30 listopada odbyło 
się pierwsze posiedzenie Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Porządku Publicz-
nego. Obowiązki Zastępcy Prze-
wodniczącego Komisji powierzo-
no p. Zenonowi Mietlickiemu. 
Następnie Komisja  przystąpiła do 
wypracowania propozycji stawek 
podatku od nieruchomości i po-
datku rolnego na 2007r., zaopinio-
wano również projekty innych 
uchwał, planowanych do rozpa-
trzenia na II sesji Rady Miejskiej. 
Burmistrz Gminy i Miasta przed-

stawił członkom Komisji projekt 
budżetu gminy i miasta na 2007r. 
wraz z szerokim tematycznym 
komentarzem.  

W dniu 1 grudnia odbyło się 
pierwsze posiedzenie Komisji 
Szkolnictwa, Kultury, Sportu i 
Opieki Społecznej. Na Zastępcę 
Przewodniczącego Komisji wy-
brano p. Krzysztofa Bykowskiego. 
Po czym Komisja wypracowała 
propozycje stawek podatku od 
nieruchomości   i podatku rolnego 
na 2007r. Zaopiniowano również 
inne tematy planowane do rozpa-

Komisja Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki SpołecznejKomisja Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej  

KomisjaFinansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  

Ślubowanie Burmistrza Gminy i Miasta Krzysztofa Szkudlarka Ślubowanie Burmistrza Gminy i Miasta Krzysztofa Szkudlarka   

Sesja Rady Miejskiej w WitkowieSesja Rady Miejskiej w Witkowie  

II Sesja Rady Miejskiej w Witkowie 
- uchwałę Nr II/6/06 w sprawie 

wyboru p. Zenona Mietlickiego, 
jako przedstawiciela Rady Miej-
skiej w Związku Gmin Powidzkie-
go Parku Krajobrazowego; 

- uchwałę Nr II/7/06 w sprawie 
podatku rolnego (27,-zł); 

- uchwałę Nr II/8/06 w sprawie 
stawek podatku od nieruchomo-
ści; 

- uchwałę Nr II/9/06 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXVI/253/06 
dotyczącej sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w Witko-
wie i Strzyżewie; 

- uchwałę Nr II/10/06 w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Burmi-

strza Gminy i Miasta (na dotych-
czasowym poziomie); 

- uchwałę Nr II/11/06 dotyczą-
cą diet dla Radnych Rady Miej-
skiej (zmiany związane ze zmianą 
przepisów); 

- uchwałę Nr II/12/06 dotyczą-
cą zmiany uchwały Nr I/5/06 o 
składach Komisji (uzupełnienie 
składu Komisji Finansów i Roz-
woju Społeczno-Gospodarczego 
o Radnego p. Piotra Jóźwika). 

Kolejna sesja Rady Miejskiej 
planowana jest na dzień 29 grud-
nia 2006r. 

(B.R.M.) 

W dniu 5 grudnia odbyła się II 
sesja Rady Miejskiej w Witkowie. 
Po otwarciu sesji przez Przewod-
niczącego Rady i odegraniu hej-
nału gminy, p. Krzysztof Szkudla-
rek - Burmistrz Gminy i Miasta 
złożył wobec Rady Miejskiej i 
zebranych gości ślubowanie: 
„Obejmując urząd burmistrza 
gminy i miasta uroczyście ślubuję, 
że dochowam wierności prawu, a 
powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i 
pomyślności mieszkańców gminy 
i miasta”. Po złożeniu ślubowania 
Przewodniczący Rady nałożył 
Burmistrzowi insygnium władzy, w 

postaci ozdobnego łańcucha z 
napisem „Burmistrz Gminy i Mia-
sta”, co zostało przyjęte przez 
uczestników sesji oklaskami. W 
krótkim wystąpieniu p. Burmistrz 
stwierdził m.in., że ślubowanie to 
wielkie przeżycie, zaszczyt, ale 
też odpowiedzialność, a ma za-
szczyt pełnić stanowisko burmi-
strza po raz kolejny. Życzył Rad-
nym owocnej współpracy i satys-
fakcji z osiągnięć. 

Po czym złożono Burmistrzowi 
gratulacje i wręczono kwiaty. 

Następnie przystąpiono do 
kolejnych punktów porządku se-
sji. Rada podjęła następujące 
uchwały: 
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TRAWEX - systemy nawadniania ogrodów - Waldemar Budzyński 
zaprogramować na pracę w nocy, 
kiedy straty wody z powodu paro-
wania są najmniejsze. Często 
woda pobierana w nocy jest też 
łatwiej dostępna i tańsza np. przy 
zastosowaniu pompy i nocnej 
taryfy energetycznej. Oszczęd-
ność naszego czasu - ogród zaw-
sze będzie wyglądał efektownie 
nawet gdy wyjedziemy na waka-
cje lub często jesteśmy nie obec-
ni. Podniesienie materialnej war-
tości domu i ogrodu. Jak wynika z 
obserwacji instalacja systemu 
nawadniającego skutecznie wy-
płasza z ogrodu krety. 
 

Sterowanie systemem nawad-
niającym 
Sterowanie instalacją nawodnie-
niową może odbywać się zawora-
mi włączanymi ręcznie lub auto-
matycznie. Proszę zwrócić uwagę 
na fakt, iż w systemach nawad-
niających mamy do czynienia z 
dużymi wydatkami wody, a zatem 
do sterowania zraszaczami wynu-
rzanymi musimy użyć specjalnych 
zaworów o dużej drożności.  
  

 Katalog firm 

W styczniu br. na stronie internetowej Urzędu 
Gminy i Miasta w Witkowie powstał „Katalog 
Firm”. Katalog powstał w celu promowania 
przedsiębiorców prowadzących działalność w 
Gminie i Mieście Witkowo. Reklama interneto-

Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie 
ul. Gnieźnieńska 1, 

 promocja@witkowo.pl 
telefon: (061) 477-81-94 
 

Gminnego Centrum Informacji 
ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a, 

 gci@gci.witkowo.pl 
telefon: (061) 477-73-00 

Zainteresowanych prosimy  
o dostarczenie informacji do 

W każdym numerze „Witkowskich Wiadomości Samorządowych” zaprezentujemy Państwu jedną z firm działających  
na terenie gminy Witkowo, o której informacja zamieszczona została w katalogu firm. 

Korzyści ze sterowania automa-
tycznego 
Sterownik sam włącza dopływ 
wody. Mamy zatem więcej czasu 
dla siebie. Możemy precyzyjnie 
nastawić określoną dawkę wody-
nie zapomnimy już o włączeniu 
lub wyłączeniu podlewania, przez 
co rośliny dostaną bardzo dokład-
ną, przewidzianą ilość wody. Ste-
rowanie działa automatycznie 
nawet kiedy nas nie ma w domu. 
Wreszcie możemy wyjechać na 
urlop, a ogród będzie podlewać 
się sam, po powrocie nie zasta-
niemy żółtej trawy! Teraz możemy 
podlewać taniej, dzięki podlewa-

niu w nocy. Wtedy straty na sku-
tek podlewania są mniejsze, a 
jeśli mamy własną pompę - ener-
gia elektryczna w taryfie nocnej - 
tańsza. Zastosowanie kilku ste-
rowników łatwo podzieli system 
na niezależne sekcje pracujące o 
różnym czasie. Teraz możemy 
podlewać nawet jeśli ciśnienie i 
wydatek wody są nie wystarczają-
ce do równoczesnej pracy kilku 
zraszaczy. 

wa stanowi najlepsze źródło wiedzy o przed-
siębiorstwach i ich produktach, dlatego zgro-
madziliśmy w formie katalogu dane teleadre-
sowe, oferty oraz opisy profilu działalności 
firm. Poprzez katalog, oferta firm dotrze do 
większej grupy odbiorców. Chcemy pomóc 
Przedsiębiorcom w powiększaniu rynków 
zbytu oraz w znalezieniu i nawiązaniu wielu 
nowych, korzystnych kontaktów. Zachęcamy 
wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy i 
Miasta Witkowo do zaprezentowania 
(bezpłatnie) swojej firmy na łamach strony 
internetowej urzędu. 

Firma nasza zajmuje się profesjo-
nalnym projektowaniem i wykona-
niem terenów zielonych, oraz 
systemów podziemnego automa-
tycznego nawadniania. Posiada-
my w swojej ofercie również za-
kładanie trawników sianych i z 
rolki, jak i układanie kostki bruko-
wej i granitowej. Systemy nawad-
niania montujemy na bardzo do-
brej, znanej firmie niemieckiej 
GARDENA. Jesteśmy ich autory-
zowanym partnerem i posiadamy 
status ZŁOTEGO KLIENTA firmy 
GARDENA. Działamy na terenie 
całej Polski a w szczególności w 
Wielkopolsce. Możemy pochwalić 
się zamontowaniem 78 systemów 
nawadniających, założeniem ok. 
34 ogrodów o powierzchni od 
300m2 - 5000m2, głównie w Po-
znaniu, w Koninie, w Zielonej 
Górze, w Gnieźnie i w okolicach 
Poznania. Wyceny i projekty in-
stalacji nawadniających wykonu-
jemy nieodpłatnie. Nasze systemy 

posiadają roczną gwarancję, a 
części sterujące całą instalacją 
trzy lata. 
 
Jakie korzyści uzyskamy insta-
lując automatyczny system 
nawadniający? 
Naturalny wygląd ogrodu. Dys-
kretne podlewanie, bez wijących 
się węży i zraszaczy. Zraszacze 
wynurzają się tylko podczas pra-
cy, po czym znikają bezszelestnie 

w trawie. Podlewanie precyzyjne, 
dostosowane do wymogów po-
szczególnych roślin. Oszczęd-
ność wody. Zraszacz możemy 

Adres Dworcowa 19 b/3  62-230 Witkowo 
Telefon 0-600-365-577, Telefon/Fax (0-61) 477-75-72 

E-mail: nawadnianie@trawex.fc.pl 
Strona internetowa: www.trawex.fc.pl 



Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny                     
Adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 
62-230 Witkowo Ul. Gnieźnieńska 1 
Zespół Redakcyjny: Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska,  
       Anna Kwapich, Krzysztof Dziel, Wiesława Rudnicka.  
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
Niezamówionych materiałów i utworów redakcja nie zwraca. 

tel. (061) 477 81 94 
fax: (061) 477 88 55 
e-mail:promocja@witkowo.pl  
www.witkowo.pl 
www.bip.witkowo.pl 
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FirmaFirma  „Musielak”„Musielak”  
Witkowo 62Witkowo 62--230 ul. Dworcowa 22230 ul. Dworcowa 22  
tel. (061) 477tel. (061) 477--8080--66 66   
tel. kom. 606tel. kom. 606--814814--848848  

Kompleksowe Usługi PogrzeboweKompleksowe Usługi Pogrzebowe  

FirmaFirma istnieje od  istnieje od 1938 r.1938 r. jesteśmy z wami  jesteśmy z wami   
w najtrudniejszych chwilach  od ponad w najtrudniejszych chwilach  od ponad 68 lat68 lat      

-- Czynne całą dobę Czynne całą dobę  
-- Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości  
-- Autokarawan  Autokarawan --Transport na terenie gminy gratisTransport na terenie gminy gratis  
-- Przewozy zwłok  Przewozy zwłok -- pozwolenie cały kraj. pozwolenie cały kraj.  
-- Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali  Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali   
-- Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej  
-- Nekrologi  Nekrologi -- Krzyże  Krzyże -- Tabliczki na krzyże Tabliczki na krzyże  
-- Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych. Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych.  

Zakład pogrzebowyZakład pogrzebowy  
Ryszard BałoniakRyszard Bałoniak  

  

Witkowo, ul. Rzemieślnicza Witkowo, ul. Rzemieślnicza 1313  
  

Oferuje usługi pogrzebowe od A do ZOferuje usługi pogrzebowe od A do Z  
  

Telefon całodobowy: Telefon całodobowy: (061) 4 778530(061) 4 778530  
Tel. kom. Tel. kom. 504164241 504164241 lub lub 501778628501778628  

Świąteczna Zbiórka Żywności 

W dniach od 1 do 3 grudnia 2006r. została przeprowadzona w całym kraju 
Świąteczna Zbiórka Żywności. 
Również w naszej gminie pod patronatem Wielkopolskiego Banku Żywno-
ści , zbiórkę zorganizował   Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie  wraz z 
Gimnazjum im. Adama Borysa. 
Od piątku do niedzieli 50-ro wolontariuszy -uczniów gimnazjum,  zbierało 
żywność w 4 punktach tj. EURO-SAM i Sklep Spożywczy GS Witkowo przy ul. 
Poznańskiej, MARKET EKO przy ul. Czerniejewskiej oraz POLO-MARKET przy ul. 
Jana Pawła II. 
Dzięki hojności mieszkańców zgromadzono 932,44 kg podstawowych arty-
kułów żywnościowych. 
Ośrodek Pomocy Społecznej  z zebranej żywności jak również pomocy od 
sponsorów oraz znacznej dotacji z Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  sporządzi paczki świąteczne dla ok. 150 rodzin 
najbardziej potrzebujących. Zawierać one będą  podstawowe artykuły 
żywnościowe jak mąka ,cukier, ryż, kasza,  olej oraz owoce i słodycze dla 
dzieci. Wszystkim ofiarodawcom w imieniu naszych podopiecznych skła-
damy serdeczne podziękowanie za okazane serce  i pomoc. 

(E.J.) 

 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Witkowie zaprasza do nieodpłatnego 

korzystania z czytelni internetowej  
w siedzibie Ośrodka  

przy ul. Sportowej 15. 
 

Godziny otwarcia czytelni: 
poniedziałek, środa i piątek  
od godz. 800 do godz. 1800 

wtorek i czwartek  
od godz. 800 do godz. 1500  

Ogłoszenie OK,SiR 
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