Podsumowanie XVII Finału WOŚP na terenie Gminy i Miasta Witkowo
„Wielkie granie” rozpoczęła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych
z Poznania, która dała piękny koncert muzyczny, czym z pewnością zadowoliła
licznie zgromadzoną publiczność.

W

sali

kawiarnianej

Klubu

Garnizonowego przy dźwiękach zespołu

odbyły

się

imprezy

muzycznego „DUO DENS” Pana Tadeusza

z której uzyskano 2.350,00 zł, licytacja

Salskiego, odbyła się licytacja, a miłośnicy

z której uzyskano 3.470,oo zł, kiermasz

które dzisiaj zbieramy, będą przeznaczone

muzyki mogli sobie posłuchać „dobrej

książkowy-713,55 zł, sprzedaż ciast - 749,40

na zakup sprzętu i aparatury medycznej do

muzyki” oraz zatańczyć na parkiecie.

zł, wystawy sekcji modelarstwa „SOKÓŁ”

wczesnego wykrywania nowotworów

Gościnnie wystąpiła również Witkowska

i militariów - 151,26 zł oraz symultana

u dzieci”. Zaznaczył również, że „pieniądze,

Kapela Podwórkowa.

szachowa sekcji szachowej „JURAND”-

które zostaną zebrane w Witkowie, w wielu

Oprócz występów artystycznych dużym

przypadkach pozwolą w odpowiednim

zainteresowaniem cieszyła się wystawa

Ze zbiórki dokonanej przez Młodzieżową

czasie wykryć tę chorobę i dzięki temu

sekcji modelarstwa „SOKÓŁ” oraz militariów

Drużynę Pożarniczą przy OSP Witkowo

przyczynimy się do uratowania życia dzieci.
Każdy wrzucony grosz do puszek,

Po koncercie Burmistrz Gminy i Miasta -

Garnizonowego

towarzyszące takie jak: loteria fantowa

gdzie można było zobaczyć wystawę Air Soft

uzyskano kwotę 1.476,33 zł, a podczas

Gun - to wierne repliki broni palnej,

trwania turnieju halowej piłki nożnej, który

świadczy o naszym wsparciu XVII Finału

strzelające

i włączeniu się w tę wielką akcję” - zakończył

wykorzystywane w rozgrywkach airsoft,

Burmistrz Gminy i Miasta. Następnie

podobnych do paintballa.

Krzysztof Szkudlarek wspólnie z Zastępcą

miejscowe

Dowódcy 33. Bazy Lotniczej w Powidzu -

przedstawiły swój program artystyczny.

placówki

oświatowe

116,24 zł.

p l a s t i ko w y m i

kulkami,

Mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo
z dużym zaangażowaniem odpowiedzieli na

odbył się w hali sportowej Gimnazjum
w Witkowie uzyskano kwotę 1.150,00 zł.
Razem wszyscy kwestujący podczas
trwania XVII Finału WOŚP z terenu Gminy
i Miasta zebrali kwotę 20.011,72 zł.

dokonali

Na zakończenie wystąpiły zespoły

apel organizatorów, nie tylko wrzucając

„Światełkiem do nieba” i wojskowymi

uroczystego otwarcia XVII Finału wielkiego

działające przy Ośrodku Kultury, Sportu

pieniądze do puszek, ale również biorąc

racami i pokazem sztucznych ogni

ppłk

Dariuszem

Rajzel,

„grania”. W swoim wystąpieniu Burmistrz

i Rekreacji oraz w Klubie Garnizonowym

udział w loteriach, a także licytując gadżety

zakończono tegoroczny finał XVII edycji

powiedział między innymi, że „pieniądze,

w Witkowie.

i złote serduszka. Na terenie Klubu

WOŚP.
(S.A.)

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie międzysesyjnym od 24 listopada do 29 grudnia 2008 r.
,
uczestniczyłem w spotkaniu z Wiceministrem Rolnictwa -

Mszy św. w asyście Kompanii Honorowej Wojska

dofinansowanie w kwocie 1.600.000,00 zł. budowy

Panem Kazimierzem Plocke, który przedstawił obecną

Polskiego, pocztów Sztandarowych, delegacji złożyliśmy

kanalizacji sanitarnej w Witkowie w obrębie ulic:

sytuację w polskim rolnictwie. W czasie tego spotkania

przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich kwiaty.

Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Skośna, Wrzesińska

wskazani rolnicy z naszej gminy, w osobach: Pan Teofil

Następnie w hali sportowej uczniowie gimnazjum

i Wodociągowa.

Robaszkiewicz, Pan Marian Andrzejaszek, Pan Janusz

przedstawili część artystyczną związaną z wybuchem oraz

Tomczak, Pan Ignacy Przespolewski, Pan Eugeniusz

przebiegiem Powstania Wielkopolskiego.

Czaplicki oraz Pan Jarosław Mikołajczak otrzymali medale

,
otrzymano dodatkowe dofinansowanie w kwocie
11.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu

,
w dniu 27 grudnia z okazji 90. Rocznicy Wybuchu

Ochrony Gruntów Rolnych na wybudowane dróg

„Zasłużony dla rolnictwa”. W tym samym dniu

Powstania Wielkopolskiego wspólnie z delegacjami

rolniczych w miejscowości Folwark i Małachowo Złych

uczestniczyłem również w spotkaniu zorganizowanym

kombatantów, organizacji społecznych, stowarzyszeń,

Miejsc.

przez Senatora RP Piotra Gruszczyńskiego na temat:

harcerzy przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich

„Perspektyw rozwoju obszarów wiejskich”.

złożyliśmy wiązanki kwiatów.

,
wziąłem udział w uroczystym nadaniu tytułów „Wojtki
2008” organizowanym przez Radio „Gniezno” oraz

,
dla rolników z naszej gminy zorganizowałem spotkanie

tygodnik „Przemiany na Szlaku Piastowskim”.

informacyjne dotyczące zwalczania u trzody chlewnej
choroby Aujeszkyego. Informację w tym temacie
przedstawił Lekarz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Gnieźnie. Producenci trzody chlewnej mogli zapoznać
się również m.in. z bieżącą sytuacją na rynku trzody
chlewnej oraz perspektywami rozwoju rynku mięsnego.

,
uczestniczyłem w uroczystej sesji Rad Miasta Gniezna
i Powiatu Gnieźnieńskiego poświęconej 90. Rocznicy
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

,
uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych.

,
uczestniczono w spotkaniach opłatkowych: Ochotniczej

,
zorganizowałem spotkanie z Przewodniczącymi Komisji

Straży Pożarnej w Witkowie korzystając z okazji na tym

Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia tematów

spotkaniu wręczyłem nowy sprzęt służący do ratowania

sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy.

,
wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
,
zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski zgłoszone

,
w dniach od 10 do 12 grudnia br. odbyły się zebrania
konsultacyjne mieszkańców Osiedli Nr 1,2,3,4 i 5 na

na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

terenie Witkowa. Przedmiotem konsultacji było
zaopiniowanie projektów Statutów Osiedli. Przy okazji

Z zakresu obrotu nieruchomosciami:
,
rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na

spotkania przedstawiłem realizację zadań inwestycyjnych
za rok 2008 oraz zapoznałem z planami wydatków

dzierżawę nieruchomości położonej w Maleninie,

majątkowych na rok 2009.

stanowiącej część działki 81 o powierzchni 1,36 ha w celu

,
uczestniczyłem w uroczystym apelu z okazji Święta

jej rolniczego wykorzystania.

Patrona Szkoły w Gimnazjum im. Adama Borysa

,
dokonano aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania

w Witkowie. W czasie tej uroczystości szczególnie

wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami

wyróżniającym się uczniom tej placówki wręczyłem

mieszkalnymi lub przeznaczonych pod zabudowę

Stypendia Burmistrza Gminy i Miasta.

życia ludzkiego, ponadto uczestniczyłem w spotkaniach

mieszkaniową. W tym celu dokonano wyceny 68

opłatkowych

nieruchomości i wydano 75 wypowiedzeń dotychczasowej

Miejsko-Gminnego

Zarządu

OSP,

Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Promyk”

opłaty z jednoczesną propozycją aktualnej.

,
wydano 4 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości
położonych na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

Ze spraw dotyczacych Ochrony Srodowiska:
,
w ramach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego przez firmę „ELEKTRO RECYKLING”
z Nowego Tomyśla przeprowadzonej w dniu 22 listopada
2008r. zebrano ok. 3,5 tony zużytego sprzętu RTV.

,
przedstawiono wstępną opinię i uwagi w sprawie projektu
planu ochrony Powidzkiego Parku Krajobrazowego
wykonanego przez firmę „Biotope” na zlecenie Zespołu

,
wspólnie z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz uczniami

Parków Krajobrazowych w Poznaniu.

z Gimnazjum im. Adama Borysa zorganizowaliśmy Gminne
Obchody

90.

Ro c z n i c y

Wy b u c h u

,
wydano 9 decyzji zezwalających na wycinkę drzew

Po w s t a n i a

Wielkopolskiego. Z tej okazji odbyła się Msza św.
w Kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Witkowie, a po

Oddział w Witkowie, w Wigilii dla osób samotnych,
w Gwiazdce dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, w Wigilii
dla dzieci członków Witkowskiego Stowarzyszenia
Abstynentów „Tęcza”, w spotkaniu opłatkowym
z witkowskimi rzemieślnikami.

,
zorganizowałem spotkanie robocze ze Sztabem WOŚP,
w celu przygotowania XVII Finału. Dochód z tej akcji
przeznaczony zostanie na „Wczesne wykrywanie
nowotworów u dzieci”.

,
brałem udział w posiedzeniach Zarządu oraz wspólnie
z p. Zenonem Mietlickim w Walnym Zgromadzeniu Związku
Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

,
podpisałem umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na

i krzewów na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

,
rozpoczęto opracowywanie „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy i Miasta
Witkowo”.

Ze spraw dot. oswiaty:
,
przyznano stypendia szkolne socjalne na okres od
września do grudnia 2008 r.. Stypendia otrzymało 287
uczniów, na łączną kwotę 60.620,80 zł.

,
zorganizowałem spotkanie z dyrektorami placówek
oświatowych. W czasie spotkania poruszono między
innymi aktualną sytuację finansową w poszczególnych
jednostkach.

,
5 grudnia br. odbyło się szkolenie dla nauczycieli z naszych
c.d. str. 4

,
zgłoszono uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii

c.d. ze str. 3
placówek

o ś w i a t o w yc h .

Te m a t

s z ko l e n i a

to

„Zachowaj

Trzeźwy

Umysł”

oraz

w

kampanii

„Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole”. Spotkanie

profilaktyczno-edukacyjnej pt. „Sprawdź, czy Twoje picie

prowadziła Pani Teresa Kobrzyńska z Centrum Edukacji

jest bezpieczne”.

i Profilaktyki Problemów Uzależnień Wielkopolskiej
Fundacji ETOH w Poznaniu.

Z imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych:
,
odbyto spotkanie z kierownikami drużyn w ramach
organizacji VI Mistrzostw Sołectw Gminy i Zarządów
Osiedli w Halowej Piłce Nożnej. W dniu 30 listopada
rozpoczęto rozgrywki, które będę odbywać się systemem
„każdy z każdym”. Do mistrzostw przystąpiło Sołectwo:
Ruchocinek, Mielżyn, Kamionka, Chłądowo, Ćwierdzin,
Jaworowo oraz WSA „Tęcza” i reprezentacja Osiedla Nr 1 AC-97. Po rozegranych 5 - ciu kolejkach I rundy na
prowadzeniu znajduje się Sołectwo Ćwierdzin przed
Sołectwem Chłądowo, a III miejsce zajmuje Sołectwo
Mielżyn.

,
w związku z uczestnictwem Zespołu UKS „Błysk”, który
reprezentuje Gminę Witkowo w Powiatowej I Lidze Piłki
Siatkowej Mężczyzn,opłacono wpisowe do tych rozgrywek
oraz pokryto koszty dojazdu.

,
dofinansowano koszty przejazdu UKS „Iskra” na rozgrywki
w Powiatowej Mini Lidze Szkół Gimnazjalnych, która
odbywa się w hali sportowej w Trzemesznie.

,
podpisano umowę z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

,
w nagrodę za zwycięstwo w Wojewódzkich Sztafetowych

Oddział

Wielkopolski w Poznaniu na realizację obszaru

Biegach Przełajowych uczniom z Gimnazjum i ze Szkoły

A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi”. Pomoc ta ma

Podstawowej Nr 2 w Witkowie, dofinansowano wyjazd na

na

basen do Swarzędza.

celu

zdobycie

wykształcenia

przez

osoby

niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz

Z zakresu inwestycji:
Zakonczono nastepujace inwestycje , i tak;
,
zakończono remont Stadionu Miejskiego w Witkowie.

gminy miejsko-wiejskie.

,
wydano 4 decyzje administracyjne na dofinansowanie
pracodawcom kosztów kształcenia 9 - ciu młodocianych

Wykonawcą było przedsiębiorstwo Anbud ze Strzałkowa.

pracowników zamieszkujących teren gminy Witkowo.

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
,
dofinansowano zorganizowanie Wigilii dla osób

,
zorganizowano VI Mikołajkowy Turniej Przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy i miasta
Witkowo. W Turnieju wzięło udział 7 placówek
oświatowych, które za udział w turnieju otrzymały sprzęt
edukacyjno-sportowo-rekreacyjny.

,
zakończono modernizację dróg i ulic na terenie Gminy
i Miasta Witkowo. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „STAWOJ PLUS”
z Cielimowa. Wykonano następujące ulice: ul. Młyńska,
Piastowska oraz Kosynierów Miłosławskich.

samotnych oraz zakup paczek świątecznych dla dzieci
członków

Stowarzyszenia

Abstynentów

„Tęcza”

w Witkowie.

,
zorganizowano wyjazd dzieci ze świetlicy środowiskowej
do kina HELIOS w Gnieźnie.

,
dofinansowano imprezę integracyjną ”Integracja na
sportowo i świątecznie” dla dzieci i młodzieży
zorganizowaną

przez

Stowarzyszenie

Młodych

Wielkopolan.

ul. Piastowska

,
zorganizowano i dofinansowano Otwarty Turniej Piłki
Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych.

,
zorganizowano i dofinansowano zawody strzeleckie
z okazji 90 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego
w Mielżynie.

,
zorganizowano dla uczniów klas VI szkół podstawowych
z terenu Gminy zajęcia profilaktyczne z zakresu
problemów alkoholowych.

,
zakupiono paczki świąteczne dla dzieci uczestniczących
w zajęciach świetlicy środowiskowej.

,
zrefundowano koszty dojazdu osobom uzależnionym
i współuzależnionym na różnego rodzaju terapię.

W ramach wspólpracy samorzadu gminnego
z organizacjami pozarzadowymi dzialajacymi na
terenie gminy i miasta dofinansowano miedzy
innymi:
,
UKS Błysk” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na
zorganizowanie otwartych turniejów w tenisie stołowym
i piłce siatkowej mężczyzn.

ul. Kosynierów Miłosławskich
c.d. str. 5

c.d. ze str. 4

,
dokonano aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych

,
zlecono wykonanie wycinki zakrzaczeń przy drogach

,
dokonano odbioru technicznego Remizy Strażackiej wraz

z naniesieniem wykonanej sieci wodociągowej i kanalizacji

gminnych w Kołaczkowie, Ćwierdzinie, Wierzchowiskach,

z salą i zapleczem kuchennym w Skorzęcinie. Wykonawcą

deszczowej w ul. Radosnej i Skorzeckiej w Witkowie oraz

Gorzykowie, Ruchocinku, Ruchocinie, Mąkownicy

było przedsiębiorstwo „Anbud” ze Strzałkowa.

w miejscowości Wiekowo.

,
ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację
budynku komunalnego w Ruchocinku.

i w Strzyżewie Witkowskim. Wykonawcą jest Spółdzielnia
Kółek Rolniczych z Witkowa.

,
do dnia 23 grudnia trwały prace w Parku Miejskim przy

,
zamontowano nowe urządzenia zabawowe na placu

ul. Park Kościuszki i Stary Rynek. W chwili obecnej ze

zabaw w Witkowie przy ul. Poznańskiej, Wykonawcą było

względu na panujące warunki atmosferyczne prace

przedsiębiorstwo SUN+z Gruszczyna.

zostały wstrzymane. Wykonawcą zadania jest Zakład
Usługowo-Handlowy z Wrześni.

,
zamontowano sześć nowych wiat przystankowych:
w Witkowie na ulicy Żwirki i Wigury, ul. Gnieźnieńskiej,

Inne wazniejsze prace i dostawy:
,
dokonano rekultywacji terenu w miejscowości SkorzęcinRybakówka. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych z Gniezna.

,
wykonano równanie dróg gruntowych w miejscowościach
Kamionka, Wiekowo, Małachowo Złych Miejsc i Piaski.

Z zakresu pozyskiwania zewnetrznych zródel
finansowych:
,W ramach programu „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”
złożono niezbędne dokumenty, celem otrzymania
dofinansowania budowy kompleksu boisk z zapleczem
socjalno-szatniowym, przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie.

Wykonawca było Przedsiębiorstwo TransportowoHandlowo-Usługowe Jan Krzewiński z Dębiny.

Krzysztof Szkudlarek

ul. Gnieźnieńska
w Małachowie Wierzbiczanym 2 szt., w Mąkownicy

Świąteczna Pomoc

i Chłądowie. Dostawcą była spółka BUDOTECHNIKA Sp.

W dniu 22 grudnia 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie zorganizował Wigilię dla Samotnych, na

z o.o. z Pilchowic oraz naprawiono stare wiaty

którą zostało zaproszonych 80 osób samotnych zamieszkujących w mieście i gminie Witkowo.

przystankowe w Gaju Żelaźnicy i Gorzykowie. Wykonawcą
był Zakład Gospodarki Komunalnej.

,
opracowano kompleksową dokumentację projektowokosztorysową na budowę obiektu sportowego w ramach
programu ORLIK 2012,

,
Na potrzeby Urzędu zakupiono 5 zestawów
komputerowych, 5 monitorów, 5 drukarek laserowych
i drukarkę igłową. Dostawcą była Firma HandlowoUsługowa „2B” z Witkowa.

,
założono nowe lampy w miejscowościach: Małachowo
Kępe -11 szt., Skorzęcin Wieś -12 szt., w Witkowie
ul. Podgórna 7 szt., ul. Powidzka 9 szt. Wykonawcą była
Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z Kalisza.

W uroczystości udział wzięli również: Burmistrz Gminy

Z okazji Świąt Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował

i Miasta Pan Krzysztof Szkudlarek, Przewodniczący Rady

paczki dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach,

Miejskiej Pan Bogusław Mołodecki, Proboszcz Parafii św.

obdarowano 400 dzieci ze 156 rodzin.

Mikołaja ks. Stanisław Goc oraz Kierownik Elżbieta Jagielska
i pracownicy MGOPS w Witkowie.
Kolację uświetnił występ zespołu „Przyjaciele
św. Mikołaja” pod kierunkiem Pana Michała Bocheńskiego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie
składa serdeczne podziękowanie za ofiarność i pomoc
w przygotowaniu Wigilii dla Samotnych oraz paczek
świątecznych dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
1) Firmie GENOWEFA w Witkowie.
2) Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Witkowie.
3) Firmie KUBIAK w Witkowie.
4) Firmie MARAS w Witkowie.
5) SOBIESKI TRADE w Kołaczkowie.
6) KOS-POL w Kołaczkowie.
7) Firmie Przewozowej MROZIŃSKi w Mielżynie.
8) Firmie TIM w Witkowie.
9) Zakładowi Poprawczemu w Witkowie.
10) APTECE p. Krystyna Klebańska w Witkowie.
11) Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Witkowie.
(E.J.)

ul. Podgórna

I Turniej Piłki Nożnej Halowej - WOŚP
W niedzielę 11 stycznia w hali sportowej Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie odbył się I Turniej Piłki Nożnej Halowej rozegrany dla Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Po m y s ł o d a w c a m i z a w o d ó w b y l i
nauczyciele wychowania fizycznego
z witkowskich szkół Krzysztof Chołodecki
z Gimnazjum w Witkowie i Bartłomiej
Łobodziec z ZSP w Witkowie. W organizacji
turnieju pomagali UGiM w Witkowie,
Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
i UKS „Błysk” działający przy ZSP
w Witkowie. Turniej otworzył Zastępca
Burmistrza GiM Witkowo Marian Gadziński.
Zawodnicy biorący udział w zawodach
reprezentowali zakłady pracy i instytucje.
Dodatkowo w każdej drużynie mogło grać
d w ó c h z aw o d n i k ó w n i e b ę d ą c yc h
pracownikami, bądź przedstawicielami
danej instytucji, lub danego zawodu.
W turnieju zagrali między innymi żużlowcy
i osoby związane z TŻ Start Gniezno. Poza
nimi wystąpiły zespoły: Nauczyciele, Policja,

Zakład Poprawczy, Straż Pożarna, Wojsko,
Witowa. Było jeszcze kilka innych ekip, które
chciały zagrać w turnieju, ale względy
organizacyjne nie pozwoliły na ich grę.
W grupie A zagrali: Policja, Straż Pożarna,
Zakład Poprawczy. W grupie B rywalizowali:
Wojsko, Nauczyciele, Witowa, Start
Gniezno. Sześć drużyn zasiliło konto WOŚP
kwotą 600 złotych wpisowego. Zawodnicy
Startu Gniezno podpisali piłki, które były
później licytowane. W hali gimnazjum piłka
z autografami żużlowców poszła za 250
złotych. Piłkę wylicytował Hocine Taibi
prezes Vitcovii Witkowo, który przekazał ją

klubowi. Drugą piłkę z podpisami żużlowców
licytowano w klubie garnizonowym. Nabył ją
za 150 złotych Marcin Plucner właściciel
firmy Marpol. Wyżej wymieniony stał się
również właścicielem karnetu na mecze
żużlowe Startu Gniezno w 2009 roku, który
kosztował 100 złotych. Turniej piłkarski był
bardzo interesujący. Każda ekipa walczyła
o wygraną. Po zaciętych meczach wyłoniono
dwa zespoły, które zagrały w półfinałach.
Zwycięzcą grupy A została drużyna Zakładu
Poprawczego. Drugie miejsce zajęli piłkarze
Policji. W grupie B najlepsi byli zawodnicy
Witowej. Z drugiego miejsca awansowali do
półfinału Nauczyciele. W pierwszym
półfinale Nauczyciele pokonali Zakład
Poprawczy 2:0. W drugim półfinale Policja
pokonała Witową 3:1. W meczu o 3 miejsce
Witowa pokonała Zakład Poprawczy 1:0.

Bramkę na 30 sekund przed końcem strzelił
Rafał Pietrowski. W finale Nauczyciele
pokonali Policję 1:0. Gola na wagę
zwycięstwa strzelił Wojciech Kędzierski.
Pierwszym zwycięzcą I Turnieju Piłki Nożnej
Halowej rozegranego dla WOŚP została
drużyna Nauczycieli. Nauczyciele zagrali
w składzie: Marek Łabarewicz, Krzysztof
Chołodecki, Dariusz Kuryło, Bartłomiej
Łobodziec, Wojciech Kędzierski, Adrian
Michalak, Michał Roszkowiak. Drugie
miejsce zajęła drużyna Policji: Wiesław
B o s a k , M a r c i n Tr u d z i ń s k i , J a k u b
Przybyliński, Leszek Banaszak, Waldemar

Tymczyński, Tomasz Dylewski, Przemysław
Cieciura, Jarosław Gielewski. Trzecie
miejsce zajęła drużyna Witowej: Krystian
Plekut, Wojciech Goliński, Marcin
Twardowski, Waldemar Masłowski, Damian
Szczepaniak, Robert Przychodzki, Rafał
Pietrowski. Królem strzelców imprezy został
Damian Szczepaniak z Witowej, który zdobył
sześć goli. Najlepszym bramkarzem turnieju
został Marek Łabarewicz, który w pięciu
meczach wpuścił tylko dwa gole. Na
wyróżnienie zasłużył też Leszek Banaszak,
golkiper Policji, który bronił wyśmienicie.
Wszystkie ekipy otrzymały pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Najlepsze
trzy ekipy otrzymały puchary. Puchar za
I miejsce ufundował patron medialny
turnieju Kurier Słupecki. Puchar za II
miejsce ufundował Piotr Jóźwik Przewodniczący Komisji Szkolnictwa,
Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. Puchar
za III miejsce zasponsorował Roman Popek
- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w
Witkowie. Statuetki dla wyróżnionych
piłkarzy ufundowała Firma Kubiak producent rozdzielnic elektrycznych.
Nagrody rzeczowe oraz przedmioty, które
trafiły na licytację w gimnazjum, a także
w Klubie Garnizonowym ufundowali: Firma
Euroverlux Sp. Z.O.O. z Gniezna, Firma
Handlowo - Produkcyjno - Usługowa
z Gniezna „ Wajm” Spółka Jawna Janusza
i Wiesława Malęgowskich. Hurtownia
„Contex” Sebastiana Mrozińskiego z Gniezna
i Hocine Taibi - prezes Vitcovii Witkowo.
Wodę dla piłkarzy ufundował Bank
Spółdzielczy,. Ponadto imprezę wsparli Jan
Kupś z klubu Jim oraz Marcin Plucner z Firmy
Marpol. Czwarte miejsce w turnieju zajęła
drużyna Zakładu Poprawczego w Witkowie:
Waldemar Popek, Andrzej Draheim, Tomasz
Mućka, Mariusz Nowak, Paweł Rogalski,
Krzysztof Dominiak, Krzysztof Kamiński.
Piąte miejsce zajęła Straż Pożarna: Rafał
Sterling, Marcin Sterling, Maciej Kral,
Krzysztof Kral, Łukasz Kamiński, Tomasz
Wabiński, Sebastian Zamiara. Drużyna
Wojska Polskiego zajęła szóstą lokatę: Piotr
Chlebowski, Grzegorz Szczepski, Paweł
Stranc, Piotr Śliwecki, Rafał Sienica, Bogdan
Chmielewski, Maciej Chmielewski, Krzysztof
Hoffmann, Łukasz Woś, Dariusz Kujawski.
Start Gniezno zajął siódme miejsce. Drużyna
z Gniezna rozkręcała się z biegiem turnieju.
Należą się jej brawa za sprawienie
niespodzianki jaką był remis z Wojskiem.
Skład: Mirosław Jabłoński, Kacper Gomólski,
Maciej Fajfer, Robert Wawrzyniak, Dariusz
Imbierowicz, Michał Gromadzki, Łukasz
Dobrychłop, Maciej Wilkosz, Mateusz
Klejborowski, Arkadiusz Nowicki, Władysław
Magda. Występ zespołu TŻ Start Gniezno
doszedł do skutku między innymi dzięki
pomocy Natalii Sety z Witkowa, rzeczniczki
prasowej klubu. Organizatorzy: Danuta
Rybińska, Krzysztof Chołodecki i Bartłomiej
Łobodziec składają podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że
taka impreza mogła mieć miejsce. Oprócz
wyżej wymienionych podziękowania należą
się włodarzom miasta Burmistrzowi GiM
Krzysztofowi Szkudlarkowi i jego zastępcy
Marianowi Gadzińskiemu oraz Dyrektorowi
Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
Marianowi Łukowskiemu, którzy dali zielone
światło imprezie oraz bezpłatne użyczyli

halę, sędziom zawodów: Wiesławowi
Kaczmarkowi i Jarosławowi Barszczowi,
pielęgniarce Grażynie Jakubowskiej,
sędzinom stolikowym: Anicie Szcześniak
i Marlenie Gawrońskiej oraz prezenterom
muzycznym Remigiuszowi Popkowi oraz
D a r i u s z o w i Ł u ko w s k i e m u u c z n i o m
gimnazjum, dzięki którym przez cały turniej
z głośników płynęła muzyka. Podziękowania
za pomoc należą się także Ryszardowi
Jaworskiemu pracownikowi gimnazjum.

Zawody wzbogaciły program imprez
naszej gminy. Miejmy nadzieję, że na stałe
wejdą do kalendarza witkowskiej WOŚP.
Pieniądze zebrane podczas turnieju oraz
pozyskane w wyniku licytacji w klubie
wsparły konto witkowskiej Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wyniki
Grupa A
ZP - Policja 0:2
Straż - ZP 1:1
Policja - Straż 5:0 (w.)
Grupa B
Witowa - Wojsko 2:1
Nauczyciele - Start 7:1
Start - Witowa 0:4
Nauczyciele - Wojsko 0:0
Start - Wosjko 2:2
Nauczyciele - Witowa 0:1
Półfinały
ZP - Nauczyciele 0:2
Witowa - Policja 1:3
O 3 miejsce
Witowa - ZP 1:0
Finał
Nauczyciele - Policja 1:0
Kolejność końcowa:
1. Nauczyciele
2. Policja
3. Witowa
4. Zakład Poprawczy
5. Straż Pożarna
6. Wojsko
7. Start Gniezno
(K.Ch.)

Szkoła Podstawowa Nr 3 - W grudniu …
Chrześcijańska tradycja nakazuje, aby w dniu 6 grudnia obdarowywać innych

grudniowa

Klubu

możliwość zapoznania się w sposób ciekawy

prezentami, jak to czynił św. Mikołaj, biskup Miry w IV wieku. W tym dniu

Przyrodnika, zorganizowana po raz trzeci

i zrozumiały dla wszystkich, z treścią

cieszyła się dużym uznaniem. Uczniowie

poszczególnych praw, które zawiera PDPCz.

Samorząd Uczniowski „TRÓJKI” przygotował słodką niespodziankę.

Święty Mikołaj w towarzystwie śnieżynek

akcja

Szkolnego

aktywnie włączyli się w zbiórkę darów dla

„Z Poznania hasło pada. Za wolność!

bezdomnych zwierząt ze schroniska

W bój ! Za broń!” W dniu 12.12.2008r.

w Gnieźnie. Przynieśli karmę, miski, koce

uczniowie klas IV - VI zgromadzili się na

i zabawki dla czworonożnych przyjaciół.

uroczystym

Najbardziej zaangażowani uczniowie mieli

powstańcom wielkopolskim. Słowami

przed swoimi rodzicami i najbliższymi oraz

cukierkami. Stało się tradycją naszej szkoły,

pracownikami szkoły, którzy tego dnia

że w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia

spotkali się przy świątecznym stole.

uczniowie, nauczyciele i pracownicy

Przedstawienie zobaczyły też dzieci

uczestniczą w jasełkach, które mają

z Ochronki. Ten czas wykorzystała również

przybliżyć tajemnicę świąt. W tym roku

Rada Rodziców proponując własnoręcznie

okazję uczestniczyć w wycieczce do

wierszy i pieśni oddano hołd tym, którzy

schroniska i osobiście przekazać zebrane

walczyli i ginęli za wolną Wielkopolskę. Apel

dary.

był podsumowaniem tematu realizowanego

„ONZ jest, działa na globie, żeby na co
dzień lżej było tobie”. Dzień 10 grudnia

odbyliśmy

podróż
aby

po

krajach

zapoznać

się

Unii

wykonane ozdoby, które cieszyły się dużym

ze

powodzeniem wśród uczniów, rodziców,

zwyczajami w poszczególnych krajach. Kto

pracowników i osób odwiedzających szkołę.

i kiedy przynosi prezenty, jakie potrawy

Dobrym upominkiem jest zawsze książka.

dominują na wigilijnym stole, jak dekoruje

Potwierdził to kiermasz „taniej książki”

się domy i mieszkania. Nie zabrakło kolęd

zorganizowany przez bibliotekę szkolną.

śpiewanych przez uczniów w języku

Dzięki tej akcji wzbogacił się nasz

angielskim, niemieckim, hiszpańskim

księgozbiór.

i polskim. W jasełkach pokazały się też dzieci

poświęconym

z oddziału przedszkolnego, występując

odwiedzał poszczególne klasy i częstował

Europejskiej,

apelu

na

lekcjach

historii

i

godzinach

wychowawczych.

1948r. to ważna data w historii ONZ - została

21 października przeprowadzony został

proklamowana Powszechna Deklaracja

ogólnopolski „Multitest” z matematyki.

Praw Człowieka. W 2008 roku obchodziliśmy

Organizatorem było Centrum Edukacji

60. rocznicę tego wydarzenia. Opracowany

Szkolnej w Warszawie. Wyniki otrzymaliśmy

„OD GWIAZDORA DLA AZORA”, to

został harmonogram działań, które miały

w grudniu. Z grupy 17 uczestników z SP3

przybliżyć uczniom znajomość praw

uczennica klasy VI b, Sonia Wolek,

człowieka.

Pierwszym

etapem

było

przydzielenie klasom jednego prawa,
omówienie go wraz z wychowawcą
i

przedstawienie

w

formie

scenki,

rymowanki, piosenki. Prezentacja odbyła się

otrzymała wyróżnienie za zajęcie 15
miejsca. Gratulujemy!
Po wytężonej pracy, wprowadzeni
w odpowiedni nastrój, udaliśmy się na ferie
świąteczne.

podczas apelu zorganizowanego przez SU
w dniu 10 grudnia. Uczniowie mieli

(A.B.M.)

„Dzieci pomagają dzieciom”

Bal na pożegnanie jesieni w Przedszkolu „Bajka”

Uczniowie ZSP w Mielżynie corocznie przygotowują Jasełkę jako wyraz

„To w naszym przedszkolu bajek wiele znamy,

autentycznego apostolstwa dzieci. Pod kierunkiem katechetki Małgorzaty

wszyscy je lubimy, chętnie oglądamy.

Klimaszewskiej uczniowie klasy I G zaprezentowali 6 stycznia br. w Święto Trzech

Nie obce nam te postacie bajkowe,

Króli, uroczystości Objawienia Pańskiego Pantonimę Misyjną.

bardzo sympatyczne i kolorowe”.

Uczniowie w sposób niezwykły, bo tylko
za pomocą gestów, ruchu i muzyki wyrazili

Przy akompaniamencie Pana Michała
Bocheńskiego

kolędy

śpiewali:

Słowami hymnu przedszkola rozpoczął
się jesienny bal.

Panu Bogu wdzięczność za powszechność

D. Wieczorek, A. Karwecki, J.Słowińska,

Nauczycielki M. Kalinowska i I. Laciuga

zbawienia, którego zwiastunem był m.in.

z klasy III SP, A. Piechocka z klasy IV SP oraz

zaprosiły wszystkie dzieci do wspólnej

hołd Trzech Mędrców szukających Prawdy.

Ł. Łuczak i I. Ruszkowska z klasy II G.

zabawy oraz do udziału w konkursach:
rysunkowym, przyrodniczym, plastycznym.

nauczycielki M. Kalinowska i S. Jaskuła
zaprosiły pracowników przedszkola oraz
dzieci na program słowno - muzyczny pod
tytułem „Idzie lasem pani Jesień”
Podczas występów dzieci piosenką
i wierszem pożegnały Panią Jesień.

Dzieci z poszczególnych oddziałów
zaprezentowały się piosenką o tematyce
jesiennej. Następnie wszystkie dzieci

I. Laciuga

ulubionych utworach. Dzieci sześcioletnie

S. Jaskuła

z oddziału Przyjaciół Pszczółki Mai oraz

Na scenie mogliśmy zobaczyć: Świętą

Dzień ten stał się również okazją do

Rodzinę, pasterzy oraz dzieci: biedne,

złożenia życzeń i podziękowań Pani Ewie

zapracowane, wyzyskiwane, bite. Dzieci

Kaźmierczak w związku z przejściem na

z „czarnymi sercami” złe i okrutne jako obraz

emeryturę. Pani Ewie życzenia wszelkiej

tego „ czarnego świata” - wojny, wyzysku,

pomyślności, zdrowia, szczęścia składali

nieludzkich zachowań dorosłych.

przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego,

Tę wzruszającą inscenizację mogli

dyrektor i pracownicy szkoły.

również zobaczyć mieszkańcy Mielżyna
i okolic oraz podopieczni Domu Pomocy
Społecznej zaraz po mszy świętej.

Grażyna Grzybowska

M. Kalinowska

wspólnie bawiły się i tańczyły przy

Zabawa karnawałowa w Małachowie Złych Miejsc

Jasełka w Przedszkolu „Bajka”
Grudzień jest ulubionym miesiącem dzieci, oczekują one na przyjście Mikołaja,

W dniu 9 stycznia 2009 r. w Małachowie Złych Miejsc odbyła się zabawa

Święta Bożego Narodzenia, przygotowują świąteczne dekoracje sali, upominki

karnawałowa z elementami świątecznymi.

dla najbliższych, śpiewają kolędy. W ten sposób tworzą świąteczny nastrój.

Jedną z grudniowych tradycji są

Po przedstawieniu jasełka nauczycielki

spotkania wigilijne z udziałem rodziców na

M. Kalinowska oraz S. Jaskuła złożyły

które

Jasełka.

wszystkim świąteczne życzenia, wręczyły

Podtrzymując naszą tradycję zaprosiliśmy

dzieciom upominki i zaprosiły na słodki

rodziców na takie spotkanie.

poczęstunek.

dzieci

przygotowują

(na)

Na scenie stoi szopka, kołyska, zwierzęta,
wokół stoją mali aktorzy, prezentują swoje
role i śpiewają kolędy.

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
w Poznaniu o/Gniezno i Klub Pracy
w Witkowie.

W trakcie imprezy przeprowadzono

Uczestnikami zabawy były dzieci

z balonami”, „Taniec na gazecie”, „Taniec
z krzesłami”, zabawa „Jedzie pociąg”, Quiz

wiejskich:

wiedzy wigilijno - noworoczny.

z

Małachowa

Złych

Miejsc

Wszyscy uczestnicy z uśmiechem na

t ra d yc j ą

z a b aw

twarzy brali udział w proponowanych

k a r n awa ł o w yc h

konkursach, zachęcając do zabawy także

i zachęcenie do ich kultywowania, rozwijanie

swoich rodziców. Uczestnicy bawili się przy

aktywności

Mężczyzn o puchar Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błysk”.

- Zenon Mietlicki - Radny Rady Miejskiej,
Sołtys Małachowa Złych Miejsc.

i młodzież wraz z rodzicami z terenów

Celem zabawy było zapoznanie dzieci

Dnia 06.12.08r. w ZSP w Witkowie odbył się Otwarty Turniej w Piłce Siatkowej

Powiatu Gnieźnieńskiego,

szereg zabaw i konkurencji m. in. : „Taniec

i Małachowa Szemborowice.

Turniej piłki siatkowej

muzycznej

muzyce pana Eugeniusza Myszkowskiego

i artystycznej, kształcenie umiejętności

ruchowej,

z Witkowa. Na dzieci czekały również

Wzięły w nim udział cztery drużyny:

przygotowaniem

rozgrywkami

wspólnej zabawy, tworzenie atmosfery

nagrody w postaci rzeczowej oraz słodycze

1.

UKS „Błysk” Witkowo

ligowymi(drużyna UKS „Błysk” uczestniczy

życzliwości i współpracy oraz pozytywnych

ufundowane przez Stowarzyszenie Młodych

przed

2.

Gmina Niechanowo

w rozgrywkach I Powiatowej Ligii w Piłce

relacji w grupie, radość ze wspólnej zabawy i

Wielkopolan i Radę Sołecką Małachowa

3.

Nikolaus Powidz

Siatkowej Mężczyzn).

współzawodnictwa dzieci.

Złych Miejsc, a także czekolady ufundowane

4.

Kolumbowie Witkowo

Osobami

przygotowującymi

i odpowiedzialnymi byli nauczyciele
Przed pierwszym gwizdkiem sędziego
kapitanowie drużyn dokonali losowania,
które przydzieliło poszczególnym drużynom

wychowania fizycznego z ZSP Witkowo
Rybińska Danuta i Łobodziec Bartłomiej.
Rozgrywane mecze stały na wysokim

numer startowy w turnieju, kolejność

poziomie m.in. za sprawą udziału w turnieju

spotkań ustalono wcześniej. System

doświadczonych

rozgrywek

obejmował

mecz

drużyn

takich

jak

„każdy

Kolumbowie-Witkowo i Nikolaus Powidz

z każdym”, co umożliwiło rywalizację

znanych w powiecie, gdyż od kilku lat

wszystkich drużyn między sobą. Oficjalnego

występują one w imprezach i turniejach piłki

otwarcia turnieju dokonała dyrektor Zespołu

siatkowej.

Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie pani
Joanna Czekała. Turniej zorganizowany

Janecki Adrian, Koziński Paweł, Straub
Krzysztof, Wasztyl Michał, Reszelewski

„Błysk” Witkowo przy współudziale Urzędu

Dariusz, Piniarski Marcin, Han Krzysztof,

Gminy i Miasta Witkowo, miał na celu

Mauzer

popularyzację gry w piłkę siatkową, jak

prowadzącym zespół jest Łobodziec

również założeniem było podniesienie

Bartłomiej.

poziomu rywalizacji gry między drużynami
biorącymi udział w imprezie, gdyż
organizatorzy chcą, by odbywał się on

W a l d e m a r.

Opiekunem

KOLEJNOŚĆ SPOTKAŃ/WYNIK
1-2 UKS BŁYSK : GMINA NIECHANOWO 2 : 1
3-4 KOLUMBOWIE : NIKOLAUS POWIDZ 0 : 2

corocznie i na stałe został wpisany

1-3 UKS BŁYSK : NIKOLAUS POWIDZ 1 : 2

w kalendarz imprez sportowych GiM

2-4 GMINA NIECHANOWO : KOLUMBOWIE 0 : 2

Witkowo oraz przedsięwzięć UKS „Błysk”.
Tu r nie j

okaz ał

s ię

takż e

2-3 GMINA NIECHANOWO : NIKOLAUS POWIDZ 0 : 2

1-4 UKS BŁYSK : KOLUMBOWIE 0 : 2

dobr ym

sprawdzianem dla naszej szkolnej drużyny
z uwagi na fakt udziału w imprezach rangi

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA TURNIEJU/PKT./SETY

1. KOLUMBOWIE WITKOWO 6/6:0/153:124
2. NIKOLAUS POWIDZ 4/4:3/144:137

powiatowej i innych spotkaniach, w których

3. UKS BŁYSK WITKOWO 2/3:5/173:154

mają możliwość rywalizacji i zgrywania się,

4. GMINA NIECHANOWO 0/1:6/115:163

skutkować

będzie

lepszym

Zabawa rozpoczęła się od powitania

przez p. Tadeusza Tomaszewskiego

dzieci i rodziców oraz przypomnienia pojęcia

i Telesfora Gościniaka. Miłą niespodzianką

karnawał i zapoznania z tradycją zabaw

było pojawienie się Gwiazdorów, którzy

karnawałowych.

wręczyli każdemu dziecku słodki upominek.

Na zabawie pojawili się

zaproszeni

goście:

(B.Ł.)

Imprezę prowadziła pani Arleta Bekas
przy współpracy Joanny Adamczewskiej.

- Tadeusz Tomaszewski - Poseł na Sejm

Zabawa karnawałowa cieszyła się dużym

RP, Prezes Stowarzyszenia Młodych

zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży

Wielkopolan w Poznaniu,
- Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy

i rodziców, którzy mogli mile, ciekawie
i z radością spędzić piątkowe popołudnie.

i Miasta w Witkowie,
- Telesfor Gościniak - Radny Rady

Naszą drużynę reprezentowali:

został przez Uczniowski Klub Sportowy

co

Organizatorem imprezy byli: Sołtys
i Rada Sołecka Małachowa Złych Miejsc,

J. Adamczewska

Kolejny sezon Witkowian w trzeciej lidze

Wspieramy WOŚP
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny zagrała w Klubie

Seniorzy Sekcji Szachowej „Jurand” Witkowo rozegrali w grudniu dwa spotkania

Garnizonowym w Witkowie. Pieniądze zebrane w trakcie imprezy XVII Finału

w Wielkopolskiej III Lidze Szachowej Seniorów sezonu 2008/2009.

WOŚP przeznaczone zostaną na „wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci”.

Tradycyjnie, wspólną loterię fantową

Przygotowałyśmy 320 losów, każdy

przygotowała Biblioteka Publiczna wraz

w cenie 2 zł. : 170 losów - książki, 82 losy -

z Biblioteką Garnizonową. To dzięki

maskotki, pozostałe 68 to lizaki i balony.

ofiarności naszych czytelników zebrałyśmy

Loteria przebiegała bardzo sprawnie,

dużą ilość fantów przeznaczonych na ten

wszystkie losy zostały sprzedane.

W pierwszym meczu rozegranym we

Drużyna Juranda Witkowo po dwóch

Wrześni, pokonali drużynę Wrzosu 5 do 1.

rundach spotkań zajmuje szóste miejsce. Do

Bardzo zdecydowane zwycięstwo w meczu

rozegrania zostało jeszcze dziewięć

bez historii. Drużyna z Wrześni, która kilka

spotkań. Wszystko jest możliwe. Jeżeli nie

lat temu grała już w trzeciej lidze, nie

będzie problemów ze składem i dopisze

sprostała

szczęście, są realne szanse na utrzymanie

dobrze

przygotowanym

zawodnikom Juranda.

wysokiej pozycji w tabeli.

Uzyskałyśmy kwotę 640 zł., oraz 73,55 zł.

cel. Mieszkańcy Witkowa jak zawsze chętnie

darowizny, co dało razem 713,55 zł.

uczestniczyli w naszej akcji.

Bibliotekarze

pragną

gorąco

podziękować swoim czytelnikom, którzy
wsparli swoimi darami naszą coroczną
akcję, a w szczególności: p. Joannie
Andrzejewskiej, p. Annie Muszyńskiej,
p. Ewelinie Nowackiej, oraz p. Ewie Popek
z uczniami klasy 0-I Szkoły Podstawowej
w Gorzykowie. Serdecznie dziękujemy!
(I.S.), (K.P.)

IX Edycja Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej

W

drugim

meczu,

Kolejny mecz Jurand Witkowo rozegrał

rozegranym

w Witkowie, z drużyną Wieży Kórnickiej,

na

niestety szachiści z Witkowa musieli uznać

z Hetmanem w Koninie. Natomiast u siebie,

wyjeździe

w

dniu

11.01.2009r.

wyższość szachowej myśli z pod Poznania.

szachiści z Witkowa zagrają z Piastem Śrem

Powiatowa Liga Piłki Siatkowej mężczyzn zainaugurowała IX edycję.
W rozgrywkach pierwszej ligi w obecnym sezonie po awansie z pierwszego
miejsca w ubiegłej edycji II Ligi występuje Zespół Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Błysk” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.
Zmagania i rywalizację o prym najlepszej
drużyny

powiatu

zaplanowano na przełomie listopada/marca
2008/2009.
Do

Kwapich Bartłomiej Łobodziec.

gnieźnieńskiego

pierwszoligowych

Zmagania
z

rozgrywek

zespół

rozpoczął

od

wygranego spotkania w Łubowie (3:2)
zespołem

„Straceńców”

Gniezno.

Następnie pokonał w Kiszkowie tamtejszą

przystąpiło sześć zespołów:

Wełniankę w stosunku 3:0, a ostatnio także

1. ZSP/UKS „Błysk” Gmina Witkowo

w Łubowie nie dał szans Zespołowi „Sano”

2. „Sano” Piast Łubowo

Piast Łubowo wygrywając również w setach

3. GKS „Piast” Łubowo

3:0. Najbliższa kolejka spotkań zostanie

4. „Straceńcy” Gniezno

rozegrana 24.01.2009r , gdzie zespół

5. „Wełnianka” Kiszkowo

ZSP/UKS „Błysk” Gmina Witkowo zmierzy

6. Hurtownia Sportowa „Piast” Gniezno.

się z zespołem Piasta Łubowo. Mecz

Zespół ZSP/UKS „Błysk” Gmina Witkowo,

rozegrany zostanie w Kiszkowie.

którego opiekunem prowadzącym jest

V kolejka spotkań zostanie rozegrana

Bartłomiej Łobodziec w rozgrywkach spisuje

w dniu 31.01.2009r w hali sportowej

się w dobrze i godnie reprezentuje Gminę

gimnazjum w Witkowie z zespołem

Witkowo. Po trzeciej kolejce spotkań

Hurtowni Sportowej z Gniezna. Po tej

zajmuje II miejsce. Skład zespołu tworzą:

kolejce zespoły wejdą w fazę rozgrywek

Tomasz Gaziński, Marek Gaziński, Marek

Play-off i rozpoczną rywalizację o najwyższe

Pietrowicz, Marcin Orsztynowicz, Michał

lokaty.

Wasztyl, Paweł Koziński, Krzysztof Straub,
Krzysztof Han, Krzysztof Jędrzejczak, Rafał

(B.Ł.)

Porażka 0,5 do 5,5 jest bardzo wysoka,

25.01.2009r. Mecz zostanie rozegrany

a miały na nią wpływ dwie przyczyny. Po

w Klubie Garnizonowym, w godzinach 10.00

pierwsze „Jurand” musiał zagrać w składzie

- 14.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich

rezerwowym, a po drugie przy dość

kibiców „królewskiej gry” do dopingowania.

poprawnie rozegranych partiach zabrakło
trochę szczęścia w końcówkach.

(MARIO)

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
„Na szczęście są ludzie, którym sercu

2 miejsce: Kinga Chmielewska- kl.5;

Andrzejkowe wróżby - czary - mary.

następny prezent , było to przedstawienie

bliskie jest piękno mowy”.

3 miejsce: Monika Kierzek- kl.6;

To był wieczór pełen magii (28 listopada

o życiu i losach - kogo? Oczywiście Świętego

To hasło konkursu recytatorskiego, który

Wyróżnienia otrzymali: Damian Paprocki-

2008r.). Wróżyli sobie wszyscy: duzi i mali,

Mikołaja! Dowiedzieliśmy się o jego życiu

odbył się w naszej szkole 24 listopada 2008r.

kl.0, Remigiusz Swat-kl.1, Mateusz

młodzi i trochę starsi. Były „wychodzące

i o tym, że jest patronem…panien, które

Uczniowie przygotowywali tekst recytując

Łuczak-kl.3, Bartosz Zamolski-kl.5.

wyraziście, w odpowiednim tempie,

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu

z dynamiką, siłą głosu oraz starając się

czuwała pani Małgorzata Frąckowiak.

wywołać jak najlepsze wrażenie na jurorach.

Konkurs matematyczny klas IV.

Wyniki

konkursu

przedstawiały

się

następująco:

buty”, taniec z „krzesłami”, z balonikiem,

chcą wyjść za mąż.

z kapeluszem. Każdy chciał wiedzieć, co go

„W anielskim kręgu” - to tytuł wystawki

czeka w przyszłości. Wszystkim towarzyszył

przygotowanej przez Samorząd Uczniowski

radosny nastrój. Kto miał ochotę na coś

wraz z panią Ewą Popek, a pokazującej

słodkiego -mógł skorzystać z kawiarenki.

aniołki z różnych stron i w różnych

Spotkanie z policjantem.

postaciach. Są prześliczne.

Odbyło się w naszej szkole 28 listopada

A

2008r.Przybył do nas nasz dzielnicowy:

przepyszne pierniczki, a dochód

do

tego

uczniowie

sprzedawali

J. Gielewski. Uczniowie naszej szkoły

przeznaczyli

przygotowali krótkie przedstawienie o tym,

i

jak radzić sobie w razie zagrożenia,

niespodzianki jak przystało na czas

w przypadku pobicia czy wymuszenia

przedświąteczny.

dla

potrzebujących

dzieci

chorych

p o m o c y.

Same

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w konkursie matematycznym w Witkowie

1 miejsce: Katarzyna Rzepka-kl.3;

w dniu 25 listopada 2008 r. Zajęli trzecie

2 miejsce: Ludwik Kneblewski-kl.2;

miejsce za Szkołą Podstawową nr 3 oraz

3 miejsce: Ola Kozłowska-kl.0; .

Mielżynem. Wraz z Panią Danutą Misiak

To klasy młodsze.

pojechali: Mikołaj Miechowicz , Łukasz

A w klasach starszych:

Paluch ,Zuzanna Śruba oraz Sonia

1 miejsce: Monika Krzyżanowska-kl.6;

Januchowska.

pieniędzy przez starszych kolegów. Pan

Święta Patrona. Dnia 18 grudnia 2008 r.

policjant wyjaśnił, co należy robić w takich

uczniowie naszej szkoły wzięli udział

sytuacjach, do kogo zwrócić się o pomoc.

w uroczystych obchodach Święta Patrona

Nad wszystkim czuwała pani Beata

Szkoły połączonych z 90 rocznicą Powstania

Prusinowska.

Wielkopolskiego w Zespole Szkolno-

Święta Każdy z nas - i mały, i duży - czeka

Przedszkolnym

na święta, a jeszcze bardziej na Świętego

wiązankę

Mikołaja. Do naszej szkoły przybył w piątek -

obeliskiem.

w

kwiatów

Mielżynie.
pod

Złożyli

pomnikiem

5 grudnia 2008 r. Każdy go witał

Uroczysta Wigilia Szkolna - odbyła się

z uśmiechem i lekką trwogą, bo Mikołaj

w naszej szkole 19 grudnia 2008 r.

trzymał w dłoni wielką rózgę. Ale nikt nie

Uczniowie wraz z panią katechetką Renatą

oberwał, a jeszcze został obdarowany

Bagrowską przygotowali przepiękną

słodyczami.

To

jeszcze

nie

koniec

jasełkę, a pan dyrektor złożył wszystkim

prezentów, bo…..

najserdeczniejsze życzenia świąteczne

„Żyć tak, jak Święty Mikołaj”- pod tym

i noworoczne.

hasłem uczniowie wraz z panią katechetką
Renatą Bagrowską

przygotowali

Ewa Bartczak

Grudniowy Gość
W naszym przedszkolu - Oddziale Zamiejscowym w Kołaczkowie tradycją stało
się już, wspólne z rodzicami przeżywanie najbardziej rodzinnych świąt - Świąt
Bożego Narodzenia.

W dniu 19. 12. 2008 r. zaprosiliśmy
wszystkich rodziców na uroczystość

w

miesiącu

sierpniu

korytarza

przedszkolnego, dbanie o utrzymanie

przedszkolną pod hasłem „ Spotkanie przy

odpowiedniej temperatury w budynku, czy

choince".

też udostępnianie świetlicy wiejskiej na

Dzieci z obu grup przedszkolnych ( 3,4,5 -

imprezy i uroczystości przedszkolne.

latki , 6-cio latki) przedstawiły wspólny

Grudniowy gość nie tylko obdarowywał

program słowno - muzyczno - taneczny

dzieci prezentami, ale również wraz z nimi

zawierający inscenizację pt. „Świąteczne

brał udział w zabawach ruchowych

zamieszanie”, wiersze, piosenki oraz układy

i pozował do zdjęć.

taneczne.
Ogromną niespodzianką dla naszych

Świąteczny nastrój panujący podczas
spotkania wywołał w nas uczucie radości,

przedszkolaków było pojawienie się

wzruszenia i przekonania, iż stanowimy

Mikołaja w osobie pana sołtysa Ireneusza

jedną, wielką przedszkolną rodzinę.

Kwapicha, który od wielu lat opiekuje się
naszą placówką. Przykładem współpracy w

Barbara Zamiara

roku szkolnym 2008/2009 było ; malowanie

Elżbieta Zielińska

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 9 grudnia odbyło się posiedzenie
Komisji Finansów i Rozwoju SpołecznoGospodarczego.

Rada Miejska podjęła następujące
uchwały:

Komisja zapoznała się

- uchwałę Nr XX/168/08 dotyczącą

z opinią Komisji Rolnictwa i opinią Komisji

Statutów Osiedli: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5;

Szkolnictwa na temat projektu budżetu

- uchwałę Nr XX/169/08 ustalającą cenę

gminy i miasta na 2009r. Po czym

za przyjęcie odpadów na składowisku (155,-

wypracowała własną opinię na ten temat.

zł netto za tonę);

Projekt budżetu zaopiniowano pozytywnie,
bez uwag.

- uchwałę Nr XX/170/08 ustalającą
ekwiwalent pieniężny dla członków OSP

W dniu 12 grudnia odbyło się kolejne
posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Głównym

(13,-zł/h);
- uchwałę Nr XX/171/08 dotyczącą

Komisja Szkolnictwa
- uchwałę Nr XX/176/08 dot. wydatków,
które nie wygasają z upływem roku

- uchwałę Nr XX/178/08 dokonującą
zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.;
- uchwałę Nr XX/179/08 uchwalającą

budżetowego;

Komisja Finansów
tematem posiedzenia było dokonanie

Gminnego

kontroli finansowej Zakładu Gospodarki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komunalnej

na 2009r.;

w

zakresie

gospodarki

odpadami, za III kwartały br.
W dniach 18, 19 i 22 grudnia odbyły się

Programu

Profilaktyki

- uchwałę Nr XX/172/08 dotyczącą
Programu Współpracy z organizacjami

przedsesyjne posiedzenia Komisji. Głównym

pozarządowymi i innymi podmiotami na

ich celem było zaopiniowanie tematów

2009r.;

Komisja Finansów
-

uchwałę

Nr

XX/177/08

dot.

przystąpienia do realizacji projektu
w ramach Programu Operacyjnego p.n. „Im
większe doświadczenie strażaka, tym
wyższe

poczucie

bezpieczeństwa

budżet gminy i miasta na 2009r.;
- uchwałę Nr XX/180/08 o planach pracy
Rady Miejskiej i Komisji Rady na 2009r.
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana
jest na 20 lutego 2009r.

w otaczającym społeczeństwie”;
(B.R.M.)

Komisja Rolnictwa
planowanych do rozpatrzenia na sesji Rady
Miejskiej, planowanej na dzień 29 grudnia

-

uchwałę

Nr

XX/173/08

dot.

przystąpienia do realizacji zadania „System

br. Ponadto Komisja Rolnictwa zapoznała się

unieszkodliwiania odpadów komunalnych

z realizacją inwestycji, Komisja Finansów

dla gmin objętych porozumieniem wraz

analizowała sytuację finansową szkół.

z budową Zakładu Zagospodarowania

Komisje opracowały również własne plany

Odpadów w Lulkowie”.

pracy na 2009r.
W dniu 29 grudnia odbyła się XX sesja

- uchwałę Nr XX/174/08 dot. uchylenia
uchwały Nr IX/85/03 o przystąpieniu do

Rady Miejskiej. Po ustaleniu porządku

sporządzenia

obrad, Rada Miejska wysłuchała informacji o

zagospodarowania przestrzennego terenów

działalności międzysesyjnej Burmistrza

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;

Gminy i Miasta, tj. od 22 listopada br. do 28
grudnia br.

miejscowego

planu

- uchwałę Nr XX/175/08 dot. sprzedaży
nieruchomości zabudowanej w Skorzęcinie;

Sesja Rady Miejskiej

Obrona Cywilna

Ośrodek Terapeutyczny

Zasady postępowania i zachowania się obywateli na wypadek różnych
zagrożeń.Powszechnie wiadomo, że w czasie możliwe jest wystąpienie szeregu
poważnych zagrożeń, których ofiarami mogą być obywatele naszego miasta.

Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Sportowa 15, 62-230 Witkowo tel. 061 4778 134

Skala zagrożeń i ich rodzaj może być bardzo różnorodny.
Czynny w godz. 9:00 - 12:00
- środki

alarmowe

przedsiębiorstw

i innych.
Aby powiadamianie i alarmowanie miało
sens, konieczna jest znajomość przez
obywateli

sygnałów

alarmowania

2. P r z y g o t o w a n i e

środków

Koło Hafciarskie "RÓŻE"

Do niezbędnych środków ułatwiających

należą:

- zapasy wody pitnej i do celów sanitarno- zapasy żywności;

gradobicie, upały;

- środki higieny;
(skażenie

do

przygotowywania

posiłków (ze źródłem paliwa);

uwolnienie

- ciepła odzież i bielizna osobista;

niebezpiecznych środków chemicznych,

- podstawowe środki medyczne;

pożary w miejscowościach, katastrofy

- radio na baterie lub inne źródło

- poniedziałek 18:00 - 21:00
- czwartek 18:00 - 21:00

epidemiologiczne: epidemie.

3. Podstawowe zasady zachowania się
obywateli w sytuacjach zagrożeń.

1. Powiadamianie i alarmowanie
obywateli, odwoływanie alarmów.

Do uniwersalnych zasad zachowania się
obywateli

w

sytuacjach

zagrożeń,

Podstawowym zadaniem obrony cywilnej

ułatwiających adaptację do trudnych

jest powiadomienie lub zaalarmowanie

warunków należą:

obywateli

o możliwości wystąpienia

zagrożenia.
Pozwoli to ludności na wykonanie
takich przedsięwzięć jak:
zapasów

żywności

i wody;

pomocy

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii

- słuchanie rad i poleceń uprawnionych do

- przygotowanie i sprawdzenie środków
łączności.

Nowotworów w Poznaniu na podstawie umowy zawartej z Narodowym

kierowania w sytuacjach zagrożeń (straż
pożarna, policja, specjalistyczne grupy

powiadamianiu

i alarmowaniu obywateli będą miały:
wcześniej

systemy

alarmowe;

Funduszem Zdrowia oraz Burmistrzem Gminy i Miasta w Witkowie
w dniu 8 kwietnia 2009 r. (środa), w godz.9,00 - 17,00
wykona bezpłatnie 100 badań mammograficznych piersi w mammobusie dla

ratunkowe);
- w razie konieczności bezdyskusyjne

które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii
opłacanej przez NFZ.

i gazu oraz zabezpieczenie mienia.

oraz ośrodki telewizyjne;

mieszkanek Gminy i Miasta.
W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku 50 - 69 lat,

opuszczenie miejsca zamieszkania;
- wyłączenie źródeł i odbiorników prądu

- centralna i regionalne rozgłośnie radiowe

OGŁOSZENIE

ludziom

- przygotowanie ukryć;

- przygotowane

Zajęcia grupy socjoterapeutycznej

możliwie normalnego życia;
- udzielanie
potrzebującym;

w

- wtorek 18:00 - 19:00 (w 1-szy i 3-ci wtorek miesiąca)

radiowych;

- rozsądne korzystanie z zapasów;

rolę

alkoholowym

komunikatów

- przygotowanie środków medycznych;

Wiodącą

Dyżur interwencyjno - wspierający dla osób z problemem

- zachowanie spokoju i prowadzenie

- ukrycie w budowlach ochronnych;
- przygotowanie

słuchanie

- czwartek 13:00 - 14:00 (w 3-ci czwartek miesiąca)

środa 18:00 - 21:00

- szybkie działanie, ale bez paniki;
- ciągłe

"Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny
Koło w Witkowie"

informacji.
sanitarno-

- piątek 15:30 - 17:00
"Grupa Wsparcia AA"

katastrofy

zagrożenia

- poniedziałek 15:30 - 17:00

- czwartek 14:00 - 17:00

- urządzenia

- zapasowe źródła światła;

budowlane;

"Świetlica Środowiskowa"

- środa 15:30 - 17:00

promieniotwórcze), katastrofy kolejowe,
drogowe,

- czwartek 9:00 - 12:00

- wtorek 14:00 - 17:00

higienicznych;

powodzie i zatopienia, wichury, śnieżyce,

atomowych

Rejonowy w Witkowie
- środa 9:00 - 12:00

z warunków koniecznych

przeżycie należą:

elektrowni

- piątek 10:00 - 12:00

jednym

i możliwych na terenie gminy i miasta

katastrofy techniczne: awarie

- wtorek 10:00 - 12:00

niezbędnych do przeżycia jest
przetrwania.

katastrofy naturalne: pożary lasów,

w Gnieźnie Koło w Witkowie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd

i powiadamiania.

Do najbardziej prawdopodobnych

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne "PROMYK"

(S.K.)

- środki łączności przewodowej i radiowej;

Miejsce postoju mammobusu - parking Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie,
ul.Gnieźnieńska 1.
Badania rozpoczną się o godz.9,00. W ciągu godziny wykonanych zostanie około 10 - 12
mammografii.

OGŁOSZENIE

U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się w pierwszych 10-dniach cyklu
miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia miesiączki.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument

informuje, że w każdy poniedziałek i wtorek od godz. 16.00 - 18.00

ubezpieczenia.

w Budynku Oświatowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie

Rejestracja na badania prowadzona będzie pod bezpłatnym numerem

(I piętro - gabinet pielęgniarki) można skorzystać z pomocy psychologa.

infolinii: 0 800 160 168 Przy zgłoszeniu należy podać numer PESEL.
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy

„DOZÓR” z Gniezna

Witkowska Kompania Powstańcza po 90 latach ponownie w Inowrocławiu
W środę 7 stycznia odbył się Powstańczy Rajd Samochodowy Witkowo Inowrocław. Celem jego było uczczenie pamięci czynu bojowego Kompanii
Witkowskiej w walkach o Kujawy w styczniu 1919 roku. Rajd wpisał się
w program obchodów 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
w województwie kujawsko-pomorskim, których gospodarzem był Inowrocław.

na potrzeby widowiska pomnika cesarza

również

Wilhelma

uroczystościach swój znaczący udział.

I,

symulację

walk

sfotografowali się po zakończeniu walk
o stolicę Kujaw. O godzinie 11.50 nastąpił

autokary z dziećmi ze Szkoły Podstawowej

przemarsz zwartą kolumną na czele

nr 2 w Witkowie, mielżyńskiego gimnazjum

z Orkiestrą Dętą Powiatu i Miasta Gniezna

oraz samochód z grupą wychowanków

w kierunku Rynku. Wejście naszej Kompanii

Zakładu Poprawczego. Po przybyciu na

dowodzonej przez Krzysztofa Musidlaka

miejsce szeregi witkowian zasilił starosta

otwierało obchody rocznicowe Powstania

gnieźnieński Krzysztof Ostrowski oraz radny

Wielkopolskiego

powiatowy Robert Gaweł. Około godziny

Inowrocławia.

11.15 dokonano rekonstrukcji historycznej

prezydenta miasta Ryszarda Brejzę i krótkiej

Po

o ra z

w

tych

z wykorzystaniem pojazdu pancernego.

Szczególne podziękowania należą się
dzieciom i młodzieży z Witkowa i Mielżyna,

przy ulicy Dworcowej, gdzie odsłonięto

które

tablicę

zdecydowały się uczestniczyć w tej lekcji

pamiątkową

poświęconą

rozstrzelanemu w 1939 r. nieznanemu

Zbiórka miała miejsce o godz. 8.30 pod

miało

Uroczystości zakończyły się w koszarach

powstańcowi wielkopolskiemu.

Salą Historii Witkowa. Do Rajdu dołączyły

Witkowo

pomimo

znacznego

mrozu

historii.
Inicjatorem Rajdu był Krzysztof Musidlak,

wyzwolenia

powitaniu

przez

pod budynkiem Inowrocławskiego Domu

inscenizacji uczestnicy imprezy przeszli od

Kultury. Zdjęcie Grupy Rekonstrukcji

Rynku do koszar dawnego 59 Pułku Piechoty

Historycznej „Kompania Witkowska im.kpt.

Wlkp. oglądając po drodze rekonstrukcję

Obchody należy uznać za udane.

a wsparcie finansowe uzyskaliśmy od

Stanisława Połczyńskiego” wykonano

walk powstańczych, jakie miały miejsce

W czasie ich trwania widać było na ulicach

Starosty Gnieźnieńskiego oraz Burmistrza

w miejscu, gdzie w styczniu 1919 r.

w Inowrocławiu dziewięćdziesiąt lat temu,

tysiące mieszkańców Inowrocławia, a dużą

Gminy i Miasta Witkowo.

powstańcy wielkopolscy z naszego miasta

m.in. walki o pocztę, obalenie zbudowanego

ich część stanowiła młodzież. Ważne, że

M. Zborowski

