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Wieża przeciwpożarowa

X Uliczne Biegi Szkolne „ Witkowo -2009”
Tegoroczne X Szkolne Biegi Uliczne odbyły się w niedzielę 4 października
na Stadionie Miejskim w Witkowie. Impreza sportowa odbyła się , jak co
roku pod hasłem „Wynik to jedno, udział to drugie”. Głównym celem
biegów jest upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie
aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.

Rozgrywane biegi dają również
szansę dzieciom do spróbowania swoich
sił, zachęcają do aktywności, pozwalają
wychwycić młode talenty i dalej je
rozwijać. W biegach wzięły udział
następujące kategorie wiekowe przedszkola (5, 6 latki), szkoły
podstawowe (klasy I - VI) i gimnazja
(klasy I - III).

Organizatorami imprezy byli: Urząd
Gminy i Miasta w Witkowie, Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji, Uczniowskie
Kluby Sportowe, Gminna Komisja
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

i Miasta Krzysztof Szkudlarek oraz jego
zastępca Marian Gadziński. Na koniec
spośród wszystkich uczestników zostały
rozlosowane nagrody główne. Maskotkę
którą ufundował Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji wylosowała Luiza

Podstawowa nr 2 Witkowo.
Organizatorzy dziękują wszystkim tym,
którzy przyczynili się do sprawnego
przeprowadzenia imprezy: Panu Piotrowi
Jóźwikowi za prowadzenie spikerki
zawodów, Pani Marzenie Zielińskiej za

Spieczyńska - Przedszkole „Bajka”
Witkowo, rower ufundowany przez
Spółdzielnię Kółek Rolniczych i Urząd
Gminy i Miasta wylosowała Marta
Sobczyk - Szkoła Podstawowa nr 3
Witkowo, rower ufundowany przez Bank
Spółdzielczy wylosowała Klaudia
Kamińska - Szkoła Podstawowa nr 2

opiekę medyczną, jak i również
Dawidowi Dolacie i Michałowi Horn za
pilotowanie biegów ulicznych. Zawody
pod względem technicznym obsługiwali
nauczyciele wychowania fizycznego,
pracownicy UGiM, pracownicy OKSiR,
uczennice Gimnazjum w Witkowie,
natomiast zabezpieczeniem trasy biegu

Witkowo, kolejny rower ufundowany
przez Gminną Spółdzielnię „SCH”
i Spółdzielnię Mleczarską Witkowo
wylosował Patryk Janaszak - Gimnazjum
Witkowo. Przekazany przez Burmistrza
Gminy i Miasta talon na zakup sprzętu
i stroju sportowego został wylosowany
przez Bartłomieja Brucha - Szkoła

zajęła się OSP Witkowo i pracownicy
Komisariatu Policji Witkowo, dzięki
czemu zawody przebiegały bezpiecznie
i w miłej atmosferze. Pomimo wietrznej
pogody to sportowe wydarzenie
spotkało się z dużym zainteresowaniem
kibiców i miłośników biegania.

Alkoholowych, Dyrektorzy Szkół
i Przedszkoli. W tegorocznych zawodach
wzięło udział 294 uczniów w różnych
kategoriach wiekowych. Nagrody
główne zostały ufundowane przez Urząd
Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury, Sportu i
R e k r e a c j i , B a n k S p ó ł d z i e l c z y,
Spółdzielnię Mleczarską, Spółdzielnię
Kółek Rolniczych, Gminną Spółdzielnię

„Samopomoc Chłopska” w Witkowie
oraz Gminną Komisję Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Nagrody, medale
i dyplomy wręczali Burmistrz Gminy

(M.L.)

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie międzysesyjnym od 27 czerwca do 17 września 2009 r.
wybrana została Pani Jadwiga Walerczyk.

,brałem udział w posiedzeniu Zarządu Związku
Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.
,zapoznano się z wystąpieniem pokontrolnym
z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy
i Miasta w Witkowie przez Regionalną Izbę
,w dniach od 3 do 5 lipca br. delegacja strażaków
i samorządowców z naszej gminy gościła
w zaprzyjaźnionej Gminie Am Dobrock. Delegacja
pojechała na zaproszenie braci strażackiej
z Jednostki OSP w Kendingbruch z okazji 75
rocznicy powstania tej jednostki.

Obrachunkową. Z wystąpieniem tym zapoznała się
również nasza Komisja Finansów.
,uczestniczono w uroczystej zbiórce z okazji Święta
Lotnictwa, która odbyła się na lotnisku w Powidzu
oraz w uroczystości z okazji Święta Policji
w Gnieźnie.

,b y l i ś my

współorganizatorem

spotkania

informacyjnego dla rolników z terenu Gminy
Witkowo. W czasie spotkania przybliżono rolnikom
tematykę

kontroli

gospodarstw

rolnych

wykonywanych w celu weryfikacji danych
zadeklarowanych we wniosku o przyznanie
płatności bezpośrednich. Na spotkaniu omówiono
również

zasady

wykonywania

kontroli

gospodarstw rolnych metodą FOTO (cyfrowe
odwzorowanie terenu wykonane na podstawie
zdjęć lotniczych lub zobrazowań satelitarnych i na
podstawie wywiadu terenowego).
,z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów

w

Poznaniu

zorganizowano

bezpłatne badania na obecność krwi utajonej dla
125 mieszkańców Gminy i Miasta powyżej 50 roku
życia oraz badania na oznaczenie poziomu PSA dla
82 mężczyzn powyżej 50 roku życia.

,uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rolnictwa
poszerzonym o obecność Sołtysów, Prezesów
Kółek Rolniczych oraz służb i instytucji
odpowiedzialnych za zbiór i skup zbóż w czasie
tegorocznych żniw.

,w miesiącu sierpniu wspólnie z wojewódzkim
Specjalistycznym Zespołem ZOZ chorób płuc
i gruźlicy zorganizowano bezpłatne badania

,uczestniczono w uroczystości wręczenia sztandaru

rentgenowskie płuc, z których skorzystało 85 osób,

i w Jubileuszu 80 - lecia powstania OSP

a z badań spirometrycznych płuc 61 mieszkańców

Goczałkowo-Gurówko.
,wspólnie z Sołtysami i samorządowcami naszej

naszej Gminy i Miasta powyżej 30 roku życia.

gminy uczestniczyliśmy w Wielkopolskim Pikniku
Sołtysów, który odbył się 11 lipca br. w Sompolnie.
,przeprowadzono wybory Sołtysa w Sołectwie
Malenin. Nowym Sołtysem Sołectwa Malenin

,zorganizowałem naradę z Sołtysami, Prezesami
Kółek Rolniczych, Przewodniczącymi Kół Gospodyń
Wiejskich w celu omówienia bieżących spraw oraz
spraw związanych z organizacją Dożynek
Gminnych.
,na spotkaniach

z

dyrektorem

OKSiR-u

i Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej
omawiano

bieżące

sprawy

z funkcjonowaniem tych jednostek.

związane
c.d. str. 4

sprzedaż działek niezabudowanych położonych w

wjeździe

,wspólnie z Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

Małachowie Złych Miejsc: o pow. 0,0789 ha, cena

w Skorzęcinie. Wydano także mapę, na której

w Poznaniu zorganizowałem bezpłatne badania

wywoławcza: 34.000,00 zł netto oraz o pow.

zaznaczone zostały wszystkie obecne i nowe szlaki

0,0756 ha, cena wywoławcza: 33.000,00 zł netto.
,przygotowano do sprzedaży 3 lokale mieszkalne,

rowerowe rozmieszczone na terenie Powidzkiego
Parku Krajobrazowego. W dniu 29.08.2009r.

położone w miejscowościach Skorzęcin, Mielżyn

nastąpiło uroczyste otwarcie tego przedsięwzięcia.

c.d. ze str. 3

mammograficzne dla kobiet z przedziału
wiekowego 50-69 lat, z badania tego skorzystało
105 kobiet.

Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych, Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Stowarzyszenia Centrum KulturalnoRehabilitacyjnego

„Promyk”,

Rodzinnych

Ogródków Działkowych im. Generała Karola
Świerczewskiego,

Księdzem

Proboszczem

zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów pod
Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w kolejną
rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Wypoczynkowego

W tym celu fundacja All For Planet z Poznania

najemców.

zorganizowała rajd rowerowy z Trzemeszna do

z o. o., Nowa Wieś na prowadzenie działalności

gimnazjum, byłymi żołnierzami, członkami

Ośrodka

i Mąkownica w drodze pierwszeństwa na rzecz ich

Z zakresu ochrony środowiska:
,wydano decyzję dla firmy Eko-Skórtex Gizałki Sp.

,razem z nauczycielami i harcerzami z witkowskiego

do

Wilczyna.
,w lipcu i sierpniu uczestniczono w spotkaniu
dotyczącym utworzenia na terenie powiatu
gnieźnieńskiego Stowarzyszenia „Rybactwo Ziemi

polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych

Piastowskiej”, które skupiać będzie osoby

od właścicieli nieruchomości na terenie gminy

i instytucje związane z gospodarką rybacką. Celem

Witkowo.
,w dniu 1 lipca 2009 r. podpisano Porozumienie

środków z Unii Europejskiej na działania związane

utworzenia Stowarzyszenia jest pozyskanie

z firmą ELEKTRORECYKLING z Nowego Tomyśla

z gospodarką i infrastrukturą rybacką w ramach

w zakresie cyklicznych akcji wywozu odpadów

Osi Priorytetowej 4 - Programu Operacyjnego

elektrycznych i elektronicznych oraz promowania

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa

właściwych zachowań mieszkańców Gminy

i nadbrzeżnych obszarów rybackich”.
,w sierpniu wzięto udział w spotkaniu w Ślesinie,

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
w każdym gospodarstwie domowym.
,przygotowano zbiórkę zużytego

które zostało zorganizowane przez Kopalnię Węgla
sprzętu

Brunatnego „KONIN” w sprawie realizacji

elektrycznego i elektronicznego odbieranego przez

planowanej inwestycji p. n. „Przerzut wód

firmę ELEKTRORECYKLING z Nowego Tomyśla.

kopalnianych

Zużyty sprzęt mieszkańcy gminy mogli oddać

i Wilczyńskiego”. Na spotkaniu omówiono postępy

do

J.

Budzisławskiego

bezpłatnie do oznakowanego samochodu na

prac związanych z przedmiotową inwestycją, która

terenie miasta Witkowo. Zbiórka odbyła się 5

jest obecnie na etapie wydawania decyzji

września 2009r.
,w ramach działalności Związku Gmin Powidzkiego
Parku Krajobrazowego zostały zmodernizowane

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia.
,na sierpniowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa,

szlaki rowerowe na terenie całego Parku. Poza

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku

istniejącymi szlakami na terenie gminy Witkowo

Publicznego Rady Miejskiej w Witkowie zapoznano

został wytyczony dodatkowy szlak rowerowy

się z informacją dotyczącą realizacji inwestycji pn.

z miasta Witkowo przez Kamionkę do miejscowości

„System unieszkodliwiania odpadów komunalnych
dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz
z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Lulkowie”, do której przystąpiła Gmina i Miasto
Witkowo. Informację na ten temat przedstawił
p. K. Kasprzyk z Urzędu Miasta w Gnieźnie.
Do końca 2009 roku planowane jest przygotowanie

,w Stanicy ZHP w Gaju został udostępniony

całościowej dokumentacji przedsięwzięcia, a na

bezpłatny dostęp do Internetu mieszkańcom

początku roku zostanie złożony wniosek

Sołectwa.
,odbyto spotkanie z Przewodniczącymi Komisji

o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków
unijnych w ramach Programu Operacyjnego

Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia
tematów sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy.
,wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
,zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski
zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych
Komisji Rady Miejskiej.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
,wydałem 6 decyzji zatwierdzających podziały
nieruchomości położonych na terenie gminy

Infrastruktura i Środowisko.
,dokonano zakupu worków i rękawic dla szkół,
które wzięły udział w akcji Sprzątania Świata.
Skorzęcin.

Inwestycja

objęła

również

W tym roku dni Sprzątania Świata przypadły na 18,

wybudowanie miejsca postojowego na trasie

19 i 20 września. Tematem przewodnim

szlaku rowerowego dookoła Jeziora Niedzięgiel

tegorocznej akcji jest sprzątanie lasów.
,opracowano „Aktualizację Programu Ochrony

w miejscowości Wiekowo oraz umieszczenie
dwóch tablic informacyjnych z mapami szlaków

Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata

rowerowych PPK w Witkowie (na rynku) i przy

2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017”,
która po zaopiniowaniu przez Starostwo

i miasta Witkowo, stanowiące własność osób

Powiatowe w Gnieźnie zostanie uchwalona przez

prywatnych

Radę Miejską w Witkowie.

oraz

7

decyzji

dotyczących

przekształcenia prawa użytkowania we własność
nieruchomości

położonych

w

i Małachowie Złych Miejsc .
,n i e r o z s t r z y g n i ę t o p r z e t a r g u

Witkowie

Ze spraw dot. oświaty:
,przyjęto wnioski o przyznanie pomocy materialnej

ustnego

o charakterze socjalnym w formie stypendium

nieograniczonego na dzierżawę części działki,

szkolnego.
,uczestniczono w uroczystych apelach z okazji

o pow. 0,3822 ha, położonej w Gorzykowie,
stanowiącej staw. Na przetarg wpłynęły dwa

rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2009/2010

wadia. Jednak nie zgłosił się żaden z uczestników.
,ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na

w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
c.d. str. 5

c.d. ze str. 4

i „Ziemię Gnieźnieńską” dla 195 uczniów. Ogólna

oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.
Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie.

kwota dofinansowania to 19.500,00 zł.
Z imprez kulturalno-sportowo-rekracyjnych:
,w sezonie letnim na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego

w

Skorzęcinie

współorganizatorem

imprez

Gminnych w miejscowości Zdziechowa w Gminie
Gniezno.
,zorganizowano

byliśmy

sportowo-

Mistrzostwa

Gminy

Szkół

Podstawowych w Piłce Nożnej 6-osobowej, które
były eliminacjami do wyłonienia reprezentacji
gminy do Mistrzostw Powiatu Gnieźnieńskiego
o

Puchar

Senatora

RP

Pana

Piotra

rekreacyjnych między innymi, IX Edycji rozgrywek

Gruszczyńskiego, pod patronatem Antoniego

o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Piechniczka.
,w dniu 4 października br. na stadionie Miejskim
w Witkowie odbyły się X Szkolne Biegi Uliczne.
,uczestniczono w obchodach „Dnia Działkowca”
zorganizowanych przez Rodzinne Ogrody Działowe
im. Karola Świerczewskiego w Witkowie.

,przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne na
stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego. Awans ten otrzymali: Pani Irena
Nowak - nauczyciel w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mielżynie, Pani Katarzyna
Pawluk-Kotecka

-

nauczyciel

w

Szkole

Podstawowej Nr 3 w Witkowie, Pani Sylwia
Frączkowiak i Pan Mariusz Zborowski - nauczyciele

w Plażowej Piłce Nożnej oraz Mistrzostw Polski

ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie

Modeli Pływających Sterowanych Radiem.

W ramach współpracy samorządu gminnego
z organizacjami pozarządowymi działającymi na
terenie gminy i miasta dofinansowano między
innymi:

,częściowe koszty pobytu 7 zawodników oraz
opiekuna z Gimnazjum na obozie sportowym
w Międzyzdrojach.
,udostępniono transport dla Koła Hafciarskiego
„Róże” uczestniczącego w podsumowaniu „Targów
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
,zorganizowano kolonie profilaktyczne dla 90
uczniów. W tym roku kolonie odbyły się
w Skorzęcinie. Ogólny koszt kolonii to kwota
34.650,00 zł. Odbyły się dwa turnusy, po 7 dni
każdy.

,Uczestniczono w podsumowaniu XIV Warsztatów
Artystycznych Dziecięcych i Młodzieżowych
Zespołów Tanecznych, które odbyły się od 7 - 12
września na terenie OW w Skorzęcinie. Głównym

Wiejskich” zorganizowanych przez Stowarzyszenie
„Światowid”

Łubowo,

które

odbyły

się

w Dziekanowicach.
,na II półrocze 2009 r. przyznano dodatkowe

organizatorem warsztatów jest Starostwo

godziny w ramach Uczniowskich Klubów

Powiatowe

Sportowych na działalność sekcji sportowych

w

Koninie.

Z

naszej

Gminy

w warsztatach uczestniczyła grupa taneczna

w ramach upowszechniania kultury fizycznej dzieci

„Mielżyniacy” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

i młodzieży na terenie gminy i miasta Witkowo.
,dofinansowano udział w Warsztatach Tanecznych

w Mielżynie.
,zorganizowano Dożynki Gminne, które odbyły się
23 sierpnia br. na stadionie miejskim. W ramach
dożynek zorganizowano po raz XIV Mistrzostwa
Sołectw i Zarządów Osiedli w Piłce Nożnej,

dla Zespołu „Mielżyniacy” z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie.
,uzupełniono trawą murawę Stadionu Miejskiego
w Witkowie.

w których wzięło udział 9 zespołów, zawody
strzeleckie, turniej tenisa ziemnego oraz
konkurencje sportowo-rekreacyjne dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych.

,dofinansowano wypoczynek letni organizowany
przez Stowarzyszenie „Młodych Wielkopolan”

Ze spraw dot. Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie:
,z dniem 5 czerwca rozpoczęło się pobieranie opłat
za
,uczestniczyłem

w

Dożynkach

Wiejskich

wstęp

do

Ośrodka

Wypoczynkowego

w Skorzęcinie. W związku z tym zatrudniłem 14

w Gorzykowie oraz w Dożynkach Powiatowoc.d. str. 6

c.d. ze str. 5

z miejscowości Drzewce. Do wykonania pozostało

osób, z których jedna w charakterze kierownika

wykonanie przewiertów i trzech przepompowni.

pracowała przez cały sezon , pozostałe 13 osób
podzielono na dwie grupy, które pracowały po 6
tygodni.
,u c ze s t n i c z y ł e m

w

Sprawozdawczym

c o ro c z ny m

Ze b ra n i u

Użytkowników

Ośrodka

Wypoczynkowego w Skorzęcinie. W czasie
spotkania wymieniono poglądy dotyczące
funkcjonowania Ośrodka w bieżącym sezonie oraz
poinformowałem między innymi o możliwościach
Boisko przy ul. Czerniejewskiej

pozyskania środków finansowych na rewitalizację
OW w Skorzęcinie i koncepcji ich wykorzystania.

i Wigury, Braci Łukowskich, Jasnej, na boisku przy
ul. Czerniejewskiej, na terenie parków miejskich

Z zakresu inwestycji:
Przeprowadzono przetargi nieograniczone, i tak:

,zakończono prace przy modernizacji Gimnazjum

Modernizację

im. Adama Borysa w Witkowie. Wykonawcą był:

pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mielżynie gm.

Zakład Ogólno-Budowlany z Niechanowa za

Witkowo. Wykonawcą jest spółka „MOSTOSTAL-

kwotę: 111.984,67zł. brutto.

,rozstrzygnięto

przetarg

na

przy ul. Słowackiego i Wrzesińskiej.
Zakończono następujące inwestycje:
,zakończono modernizację dróg na terenie Gminy
i Miasta Witkowo o nawierzchni asfaltowej

STOLBUD” ze Słupcy za kwotę: 69.996,48zł.

w Chłądowie oraz z Dębiny do Strzyżewa

brutto. Prace polegają na: remoncie kuchni
i zaplecza kuchennego, wydzieleniu pomieszczeń
sanitarnych i wymianie okien.
,rozstrzygnięto przetarg na dowozy dzieci do szkół
na terenie gminy Witkowo oraz do miasta Gniezna.
Dla części 1, 3, 4, 5, 8, 9 i 10 za cenę 3,30zł/km, dla
części 6 i 11za cenę 4,00zł/km wykonawcą jest
przedsiębiorstwo „JAH” z Mielżyna, natomiast dla
części 2 i 7 za cenę 3,50zł/km przedsiębiorstwo
„KOS-POL”.
,rozstrzygnięto przetarg na wykonanie remontu
świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem
terenu w miejscowościach: Chłądowo, Małachowo
Złych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo
o ra z

adaptację

budynku

ko m u n a l n e g o

w Jaworowie na świetlice wiejską. Wybrano ofertę

,trwają prace przy budowie Kompleksu Boisk
Sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 w Witkowie,

Witkowskiego o szerokości 4,0m i łącznej dł. 1,77

ul. Wrzesińska. Wykonawcą jest: Firma Kaszub

km.

z Kiełpina za kwotę: 1.039.866,39zł brutto.

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe STAWOJ PLUS

Zadanie

wykonało

Przedsiębiorstwo

Sp. z o.o. z Cielimowa za kwotę: 537.894,93zł

Zakładu Usługowo-Produkcyjno-Handlowego

brutto.
,na terenie miasta zakończono modernizację ulic:

MOSTOSTAL-STOLBUD ze Słupcy za kwotę:
886.216,15zł.brutto.

Radosna, Pogodna i Brzozowa: o łącznej długości
0,402 km i szerokości od 3,5m do 5,7m

Inwestycje w trakcie realizacji:
,trwają prace przy modernizacji budynku
komunalnego w Ruchocinku. Wykonawcą jest:
Firma budowlana „Anbud” ze Strzałkowa.
Do końca sierpnia 2009r. zmodernizowano
w całości 6 mieszkań, w trakcie modernizacji
pozostaje 10 mieszkań.
,trwają prace przy przebudowie oświetlenia
ulicznego

w

Witkowie.

Wykonawcą

jest

przedsiębiorstwo „ENERGO-TELE” z Gniezna za
kwotę: 50.949,68 zł brutto. Prace polegają na
montażu nowych lamp ulicznych w ulicach: Park

ul. Radosna

Kościuszki, Płk. Hynka, Mickiewicza, Żwirki

,trwają prace przy budowie sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w ul.: Strzałkowska,
Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna,
Wrzesińska,

Ogrodowa.

Wykonawcą

jest

przedsiębiorstwo Roboty Ziemne i Instalacyjne

ul. Pogodna
Park Kościuszki

c.d. str. 7

c.d. ze str. 6

Czerniejewskiej oraz w Kołaczkowie. Wykonawcą

z krawężnikami i ściekami. Położono również nową

było przedsiębiorstwo „SUN+” z Gruszczyna za

warstwę asfaltu na ulicy Łąkowej o łącznej

kwotę: 64.989,40 zł. brutto.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie

,zakończono remont korytarzy, klatek schodowych
i schodów wejściowych w Budynku Oświatowym
ul. Łąkowa

powierzchni 1320m2. Pobudowano parkingi przy

przy. ul. Powstańców Wielkopolskich. Wykonawcą
była firma „Anbud” ze Strzałkowa za kwotę
30.000,00zł brutto.

ul. Czerniejewskiej o powierzchni 900m2 i Płk.

plac zabaw w Kołaczkowie

Inne ważniejsze prace i dostawy:
,odmalowano oznakowanie poziome na terenie

Hynka o powierzchni 163m2. Wykonawcą było

Gminy i Miasta Witkowo za cenę 6.996,46zł brutto.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Gniezna za

Wykonawcą było przedsiębiorstwo „JAWO-ZNAK”

kwotę: 413493,36zł. brutto.

z Gniezna.
,wykonano równanie dróg: Ruchocinek-Głożyny,
Gaj-Żeleźnica, Wiekowo, Piaski, Ostrowite-KinnoJerzykowo, Skorzęcin-Wylatkowo. Wykonawcą
było P.T.H.U Budowa Dróg z Dębiny za kwotę
5.160,60zł brutto.
,wykonano remont budynku świetlicy wiejskiej
Budynek Oświatowy przy. ul. Powstańców Wielkopolskich

w Mąkownicy polegający na wymianie podłogi
i malowaniu ścian. Wykonawcą była Firma „Anbud”
ze Strzałkowa za kwotę: 10.820,26 zł. brutto.

parkingi przy ul. Czerniejewskiej

Budynek Oświatowy przy. ul. Powstańców Wielkopolskich

,zamontowano urządzenia zabawowe na placach
zabaw w Witkowie przy ul. Słowackiego,

świetlica wiejska w Mąkownicy

,wykoszono pobocza dróg gminnych na terenie
Gminy i Miasta Witkowo, ca 120 km poboczy za

parkingi przy ul. Płk. Hynka

kwotę: 5.336,79zł brutto, wykonawcą była

,zakończono modernizację Szkoły Podstawowej nr

Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Witkowa.
,wykonano remont cząstkowy dróg gminnych:

2 w Witkowie. Wykonawcą było: P.P.H.U „NEXSA”
Agnieszka Zimna z Gniezna za kwotę: 90.682,22zł.

Kołaczkowo - Ćwierdzin - Wierzchowiska, ul. Braci

brutto. Prace modernizacyjne polegały między

Łukowskich i przejazdu kolejowego Małachowo

innymi na: remoncie korytarzy, klatek schodowych

Szemborowice za kwotę: 5.550,00zł brutto.

i wymianie 27 szt. drzwi do pomieszczeń

Wykonawcą było P.P.H.U. „STAWOJPLUS”

klasowych.

z Cielimowa.
plac zabaw w Witkowie przy ul. Słowackiego

Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie

plac zabaw w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej

c.d. str. 8

c.d. ze str. 7

,wykonano następujące chodniki: ul. Spokojna,
plac przy Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie,

tj. 18.440 ha,
,m i e j s c o w e g o

,zakończyła się ocena strategiczna wniosku
planu

zagospodarowania

przestrzennego w Witkowie, z przeznaczeniem pod

p re s e l e k c y j n e g o,

d o tyc z ą c e g o

p ro j e k t u

„Termomodernizacji budynków oświatowych

budownictwo mieszkaniowo-usługowe o łącznej

w miejscowości Witkowo” w ramach priorytetu III

powierzchni ca 25,0 ha.

Wielkopolskiego

Regionalnego

Programu

Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych

obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych

źródeł finansowych:
,w dniu 2 września 2009r. w siedzibie Urzędu

Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3 oraz budynku

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Miejskiego,

przy

ul.

Jasnej

podpisałem umowę o dofinansowanie projektu

strategicznej, decyzją Zarządu Województwa

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy

Wielkopolskiego został umieszczony na liście

Witkowo,

poprzez

Ośrodka

rezerwowej wniosków preselekcyjnych wybranych

S k o r z ę c i n i e ”,

do wstępnego dofinansowania. W przypadku

rewitalizację

Wypoczynkowego
plac przy Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie

Przedszkola

w Witkowie. Projekt po pozytywnej ocenie

w

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

pojawienia się dodatkowych środków Zarząd

Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI

Województwa Wielkopolskiego podejmie decyzję

ul. Czerniejewska, Wykonawcą był ZGK z Witkowa

o wstępnym przyznaniu dofinansowania projektów

za łączną kwotę 38.649,81zł brutto.

z listy rezerwowej. Całkowita wartość projektu to
kwota 1,7 mln zł. Wnioskowana kwota
dofinansowania to 1,5 mln zł.
,t r w a o c e n a w n i o s k u

aplikacyjnego

o dofinansowanie projektu „Budowy kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami
w

miejscowościach:

Odrowąż,

Malenin,

Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe,
gm. Witkowo”, w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
ul. Czerniejewska

„Turystyka i środowisko kulturowe”, działania 6.1

2007-2013. Całkowity koszt zadania to kwota

„Turystyka”,

9,6 mln zł. Kwota dofinansowania stanowi 75%

schematu

I

„Infrastruktura

,pobudowano sieć wodociągową ca 280mb

turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego

kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej niż

w Chłądowie za cenę 7000,00zł brutto.

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

4 mln zł. Pozostała kwota na realizację w/w

Wykonawcą był ZGK z Witkowa.
,wykonano czyszczenie kanalizacji burzowej na

Przedsięwzięcie obejmuje m.in. renowację mola,

przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków

budowę boisk, urządzenie placów zabaw,

terenie Osiedla nr 5 w Witkowie za kwotę:

przebudowę nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych,

własnych gminy.
,
podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji

2.759,26zł brutto. Zadanie zostało wykonane przez

sieci oświetlenia oraz remont obiektów małej

budowy kompleksu boisk sportowych w ramach

ZGK z Witkowa.
,wymieniono odcinek sieci burzowej w ul. Jana

architektury. Całkowita wartość zadania to kwota

programu „Moje Boisko - Orlik 2012” ze środków

5,6 mln zł. Kwota dofinansowania stanowi 65%

Pawła II o dł. 21 mb za kwotę: 7.737,82zł brutto.

kosztów kwalifikowanych zadania, co stanowi 2,9

Wykonawcą był ZGK z Witkowa.
,zakupiono 7 szt. ławek parkowych za cenę

mln zł. Pozostała kwota na realizację w/w
przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków

340,00zł netto za sztukę. Dostawcą było

własnych gminy. Obecnie przygotowywane są

przedsiębiorstwo

P. P. H . U .

REKORD

z Konstantynowa Łódzkiego.
,wstawiono 7 szyb hartowanych w wiatach
przystankowych w Gorzykowie, Ruchocinie

dokumenty przetargowe.
,w dniu 16 września br. w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
podpisałem umowę o dofinansowanie „Remontu

Kamionce za kwotę 1737,28zł brutto. Wykonawcą

świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem

było przedsiębiorstwo PROFIL-GLASS z Gniezna.

terenu w miejscowościach: Chłądowo, Małachowo
Złych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo
o ra z

adaptację

budynku

ko m u n a l n e g o

w Jaworowie na świetlicę wiejską”, w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania „Odnowa
i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie
obejmuje wykonanie prac remontowych w sześciu
świetlicach wiejskich. Celem operacji jest
stworzenie mieszkańcom dobrych warunków do
spędzania wolnego czasu oraz poprawa estetyki
wsi. Całkowita wartość zadania według kosztorysu
Z zakresu planowania i zagospodarowania

inwestorskiego to kwota 1,1 mln zł. Kwota

przestrzennego:

d o f i n a n s o wa n i a

Trwa procedura opracowania:
,zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego

Gminy

Witkowo, obejmująca obszar całej gminy

stanowi

75%

ko s z t ó w

kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 500
tys.

zł.

Po

przeprowadzonym

przetargu

nieograniczonym całkowita wartość projektu
wynosi 905 736,15 zł.

budżetu państwa. Na realizację tego zadania
Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło kwotę
333 tys. złotych. Pozostała kwota na realizację
tego zadania pochodzi ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
oraz środków własnych gminy.
Krzysztof Szkudlarek

„Przyjaźń nie zna granic”
„Przyjaźń nie zna granic”. Słowa te były mottem szóstego już spotkania
młodzieży Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie z uczniami HaputUnd Realschule Cadenberge, które odbyło się w dniach 07-12 września
2009 r. w Dolnej Saksonii w Niemczech.
Po d c z a s p o w i t a n i a w s z ko l e
w Cadenberge pani Burmistrz Betina
Gallinat oraz pani dyrektor Sabine Dilbat
niejednokrotnie podkreślały, iż radość,
która towarzyszy każdemu spotkaniu
i łzy podczas rozstania są dowodem na
to, iż nie ma tutaj mowy o zwykłej
współpracy lecz prawdziwej przyjaźni
pomiędzy młodymi Polakami i Niemcami.

sposoby spędzania czasu. Był to jednak
przede wszystkim czas na jeszcze lepsze
poznanie i zacieśnianie kontaktów
pomiędzy rówieśnikami z Witkowa i Am
Dobrock. Uczniowie wrócili z tych
spotkań zadowoleni i podekscytowani.
Wymieniali się doświadczeniami,
opowiadali o swoich przeżyciach,
sposobach spędzenia popołudnia
i rodzinach swoich koleżanek i kolegów.
Radość, która towarzyszyła tym
opowieściom dawała organizatorom
poczucie, iż warto inicjować takie
spotkania.

następnego dnia podczas wizyty
w „Domu emigranta” w Bremerhaven.
Młodzież miała tam okazję poznać losy
siedmiu milionów Europejczyków, którzy
z różnych powodów musieli
wyemigrować ze swego kontynentu.
Uczestnicy spotkania przenieśli się do
roku 1888, aby wspólnie z pasażerami
parowca „Lahn” wyruszyć w podróż do
Nowego Jorku. Gimnazjaliści poznali
powody emigracji swych bohaterów,
warunki w jakich podróżowali
pasażerowie 3 klasy i informacje na
temat ich późniejszych losów.
Innymi atrakcjami, jakie
organizatorzy zaplanowali dla
uczestników z Polski i Niemiec była

wizyta w elektrowni wiatrowej typu
„Offshore” oraz zwiedzanie Hamburga.
Dzięki intensywnemu ale niezwykle
interesującemu programowi spotkania
witkowscy gimnazjaliści mogli bliżej
poznać region, w którym mieszkają ich
niemieccy przyjaciele. Najważniejszy
podczas spotkania był jednak czas, który
uczestnicy z Polski i Niemiec spędzali
wspólnie, poznając się nawzajem
i zacieśniając kontakty i przyjaźnie, które
miejmy nadzieję nie skończyły się
z chwilą odjazdu polskiego autokaru do
Witkowa.

(na)

Bądź odpowiedzialnym sprzedawcą „Stop 18”
10 września 2009 r. na terenie Witkowa prowadzone były działania
w ramach Ogólnopolskiego Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży Stop 18.

W spotkaniu wzięło udział 19 uczniów
Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie i ich opiekunowie: Dyrektor
szkoły, Pan Marian Łukowski oraz
nauczyciele języka niemieckiego, panie
Anna Dębiec i Eliza Marcinkowska, które
dodatkowo pełniły rolę tłumaczy
w zwiedzanych miastach, muzeach
i obiektach.
Swój pobyt w Niemczech witkowscy
gimnazjaliści rozpoczęli od wizyty
w Haupt- und Realschule w Cadenberge.
Uczniowie zwiedzili szkołę, poznali

Głównym celem programu jest

Przypomnieli pracownikom sklepów,

zapobieganie sprzedaży wyrobów

kiosków, marketów, że mają oni prawo

tytoniowych

Niezwykle ciekawym dla polskich
uczniów punktem programu była wizyta
na terenie Parku Narodowego Morza
Wattowego, jednego z najważniejszych
na świecie terenów odkrywanych przez
morze w czasie odpływu i pieszy rajd na
wyspę Neuwerk. Gimnazjaliści i ich
niemieccy koledzy przeszli po

młodym

ludziom

żądać dokumentu potwierdzającego

i podniesienie świadomości prawnej

pełnoletność

sprzedawców.

papierosy.

osoby

Dlatego harcerze działający przy

Warto na zakończenie dodać, że nie

Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie

tylko postawa handlowców może

odwiedzili witkowskich sprzedawców,

zadecydować

kioskarzy oraz placówki handlowe,

ogólnopolskiego programu, ale także

o

powodzeniu

w, których sprzedawane są wyroby

zaangażowanie wszystkich dorosłych,

tytoniowe. Rozdawali ulotki, naklejki,

którzy nie powinni, będąc świadkami

zawierające informację o tym, jaką

łamania prawa przez handlowców,

karę można wymierzyć sprzedawcy,

przechodzić wobec takich sytuacji

który

obojętnie.

nie

przestrzega

zakazu

Arleta Bekas

sprzedaży tytoniu młodym ludziom.

rodzaje prowadzonych w niej zajęć,
uczestniczyli we wspólnej lekcji
wychowania fizycznego oraz zajęciach
komputerowych, podczas których
polsko-niemieckie pary rozwiązywały
internetowy quiz dot. naszych szkół. Po
przedpołudniu spędzonym w szkole
niemieccy uczniowie zaprosili przyjaciół
z Polski do swoich domów. Dzięki tym
wizytom polscy gimnazjaliści mogli
przyjrzeć się z bliska zwyczajom
panującym w niemieckich rodzinach,
poznać ich upodobania kulinarne,

przybrzeżnych równinach błotnych
dziesięciokilometrowy odcinek łączący
niemieckie miasto Cuxhaven z należącą
administracyjnie do Hamburga wyspą
Neuwerk. Podczas tej wędrówki
towarzyszył im niemiecki przewodnik,
który opowiedział młodzieży o akwenie,
żyjących w nim organizmach oraz
wyspie. Był to dzień męczący, jednak
stanowiący niezwykle ciekawą lekcję
geografii, która zapewne na długo
pozostanie w pamięci gimnazjalistów.
Na lekcję historii przyszedł z kolei czas

kupującej

Spotkanie z hodowcami trzody chlewnej
Wspólnie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Gnieźnie byliśmy
współorganizatorem spotkania z hodowcami trzody chlewnej z terenu
Gminy Witkowo.
Spotkanie odbyło się 28 września br.

Wszelkich informacji na temat

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta

choroby Aujeszkyego można uzyskać

w Witkowie. Celem spotkania było

w

omówienie procedur związanych

We t e r y n a r i i

z eliminacją choroby Aujeszkyego, jak

0614264604.

i ewentualnych działań profilaktycznych
związanych z tą chorobą.

Powiatowym
w

Inspektoracie
Gnieźnie,

tel.
(A.K.)

„Sprzątanie Świata - 2009”

Spotkanie informacyjne Stowarzyszenia Światowid

W Polsce już od roku 1993 we wrześniu odbywa się akcja „Sprzątanie

W dniu 23 września w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się

Świata”, która ma coraz szerszy zasięg. Co roku bierze w niej udział około 2

spotkanie informacyjne Stowarzyszenia Światowid (LEADER), które

mln osób: głównie dzieci, młodzież szkolna, ale także osoby dorosłe-

adresowane było do osób fizycznych zamieszkałych lub prowadzących

pracownicy różnych instytucji i firm. Akcji udzielają poparcia władze,

działalność gospodarczą na terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz gminy

samorządy, środki masowego przekazu oraz organizacje prośrodowiskowe.

Kostrzyn, Kleszczewo, Nekla i Pobiedziska.

Akcja Clean up the World jest
programem publicznej edukacji
ekologicznej. Zainicjował ją w 1989
roku Jan Kiernan, australijski
przedsiębiorca i żeglarz - pasjonat.
Zorganizował on wówczas sprzątanie
zatoki Sydney, w którym wzięło udział
40 tysięcy osób i zebrano 8 tysięcy ton
ś m i e c i . W Po l s c e t a k ą a k c j ę
zorganizowano po raz pierwszy
z inicjatywy Miry StanisławskiejMeysztowicz, Polki zamieszkałej
w Australii.
„Sprzątanie Świata” jest akcją
apolityczną i dobrowolną. W pełni
realizuje także postulat „ myśl globalnie
- działaj lokalnie''. Dzięki prostej
formule, Clean up the World jest akcją
dla wszystkich. Na poziomie lokalnym:
dla szkół, samorządów, instytucji,
organizacji, biznesu i mieszkańców,
a na poziomie globalnym dla wszystkich
narodów Ziemi. Czyste środowisko oraz
człowiek przyjazny naturze i drugiemu
człowiekowi - to główne przesłanie
akcji.
Sprzątanie Świata to największa
społeczna i ekologiczna inicjatywa
w Polsce oraz jedna z największych na
świecie.
Hasło tegorocznej akcji „Sprzątanie
Świata - Polska 2009” przebiegającej
w dniach 18-19-20 września brzmiało
„Pomagajmy - Ziemi codziennie”.
Należy dbać o środowisko na co dzień
w domu, w szkole, pracy, na zakupach
podróżując, wypoczywając spędzając
czas w lesie, itp. Każdy z nas może
w codziennym swoim funkcjonowaniu
trochę ulżyć środowisku. Pamiętajmy
też, że takich „nas” w samej Polsce jest
blisko 40.000.000 - i te niewielkie
zmiany spowodują wielkie pozytywne
konsekwencje!
! Zgaś zbędną żarówkę, świeć
przykładem.
! Domykaj lodówkę, ustawiaj

Szkolenie skierowane zostało do:
- organizacji pozarządowych, fundacji,
stowarzyszeń, które posiadają siedzibę
lub prowadzą działalność na terenie
w/w.
- jednostek samorządu terytorialnego
np: gmin,
- samodzielnych jednostek typu
biblioteki, domy kultury,
- metropolii, archidiecezji, diecezji,
administratury apostolskiej, parafii,
opactwa, klasztorów niezależnych,
domów zakonnych, wyższych i niższych
seminarii duchownych diecezjalnych,
- kościelnych wydawnictw, zakładów
wytwórczych, usługowych i handlowych,
zakładów charytatywno-opiekuńczych,
szkół i innych placówek oświatowowychowawczych, działających w ramach
kościelnych osób prawnych,

chłodzenie na taką temperaturę,
jakiej rzeczywiście wymagają
produkty.
! Telefon naładowany? - ładowarkę
wyjmij z gniazdka!
! Precz z wodolejstwem.
! Wszystkie śmieci są nasze - poddawaj
je recyklingowi.
! Oszczędnie dozuj proszki do prania
i inne detergenty, a przy okazji obniż
temperaturę prania.
! Idąc na zakupy, zabierz ze sobą torbę
wielokrotnego użytku.
! Kupuj mniej opakowań, będziesz miał
mniej śmieci.
! Kupuj papier makulaturowy do
drukarek i xero.
! Stand-by. Wyłącz „tryb czuwania”
w monitorach, drukarkach,
zasilaczach.
Młodzież Gimnazjum im. Adama
Borysa dzięki pomocy UGiM w Witkowie
(autobus, worki i jednorazowe
rękawice), wraz z opiekunami udała się
w sobotę 19.09.2009r. do Skorzęcina,
gdzie w miarę swoich możliwości
posprzątała to, co pozostawili po sobie
niektórzy wypoczywający tam podczas
wakacji.
Ty l k o w s o b o t ę z e b r a n o
w Skorzęcinie około 50 worków śmieci.
Czego tam nie było?
Po ciężkiej pracy, gimnazjaliści mogli
skonsumować kiełbaskę upieczoną
w ognisku.
Człowiek jest częścią przyrody i tak
jak wiele innych organizmów wpływa na
środowisko, w którym żyje. Jednak robi
to w o wiele większym stopniu niż
pozostałe istoty żywe, często
powodując nieodwracalne zniszczenia
w otaczającym go środowisku.
Akcja Sprzątanie Świata ma na celu
kształtowanie wśród młodzieży, ich
rodzin, znajomych, itp. właściwe
nawyki proekologiczne.
(I.B.)

Podczas szkolenia został omówiony
cel programu LEADER - oddolne
partnerskie podejście do rozwoju
obszarów wiejskich, realizowany przez
LGD, polegający na opracowaniu przez
lokalną społeczność LSR - (Lokalna
Strategia Rozwoju) oraz realizacji
wynikających z niej innowacyjnych
projektów łączących zasoby ludzkie,
naturalne, kulturowe, historyczne,
wiedzę i umiejętności przedstawicieli
trzech sektorów: publicznego,
gospodarczego i społecznego. Celem
programu jest wzmocnienie inicjatyw,
wymiany najlepszych praktyk
i aktywizacji społeczności obszarów
wiejskich.
(M.L.)

Nie sprzedaję wyrobów tytoniowych niepełnoletnim
10 września 2009r. pedagog Beata Bil-Gurzęda wraz z uczennicami klasy
VI SP Martyną Bruch i Darią Kobielską odwiedziła punkty handlowe
w Mielżynie.

W ramach akcji "Nie sprzedaję
wyrobów tytoniowych niepełnoletnim"
uczennice przekazały sprzedawcom
materiały reklamowe, które

właściciele sklepów
w widocznych miejscach .

umieścili

Koordynator
Beata Bil-Gurzęda

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
Dnia 16 IX 2009 roku reprezentacja chłopców naszej szkoły pod
kierownictwem pana Zdzisława Bosackiego wyjechała na Mistrzostwa
Gminy w piłce nożnej.

Drużyna składała się z sześciu
zawodników. Chłopcy spisali się
bardzo dobrze. Zdobyliśmy II miejsce
i nie przegraliśmy żadnego meczu.
Oto, jak przedstawiały się wyniki
meczów: ze SP nr 2 - 0:0, ze SP nr 3 1:1, z ZSP Mielżyn - 2:1.
Drużyna wystąpiła w składzie:
Kozłowski Szymon, Zamolski Bartosz,
Blaszyński Karol, Białas Alan, Paluch
Łukasz, Miechowicz Mikołaj, Woźniak
Karol.
25 IX 2009r. uczniowie naszej szkoły
wraz z nauczycielami pojechali do
Szkółki Leśnej w Powidzu. Wycieczkę
zorganizował Samorząd Uczniowski,
którego opiekunką jest pani Ewa
Popek. Wyjazdem uczciliśmy przybyłą
do nas jesień. Na miejscu czekało na
nas wiele atrakcji, m.in. spotkanie
z leśnikiem, który zaprowadził nas do
kwater z różnymi sadzonkami roślin,
np. sosną, świerkiem iglastym, jodłą,
lipą, brzozą, klonem, olszą. Mieliśmy

okazję przekonać się, jak pachnie
daglezja, w jaki sposób odróżnić klon
jawor od klonu zwyczajnego, dlaczego
lipę sadzi się w lasach oraz w jakim
celu zabezpiecza się włókniną nasiona
grabu. Niektórzy z nas otrzymali nawet
na pamiątkę małą sadzonkę.
Następnie oglądaliśmy paśniki dla
zwierząt leśnych oraz budki lęgowe dla
ptaków. Na zakończenie naszego
pobytu w szkółce czekało na nas
wcześniej przygotowane ognisko.
Zanim jednak zaczęliśmy piec
kiełbaski, musieliśmy wykonać
przydzielone nam zadania - np.
przeprowadzić wywiad z leśnikiem,
przynieść z lasu kolorowe rośliny,
liście, zaśpiewać piosenki o tematyce
leśnej itp.
Rozśpiewani, wzbogaceni o nową
wiedzę na temat lasu wróciliśmy do
szkoły. Wycieczka ta na pewno
pozostanie na długo w naszej pamięci.
Być może wrócimy tu za rok.
(na)

„Sport - Uśmiech - Zabawa 2009”
26 września 2009r. w hali sportowej w Kiszkowie odbyła się XIV
Regionalna Spartakiada Uczniowskich Klubów Sportowych
i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Sport -Uśmiech -Zabawa 2009”.

Celem organizowanej spartakiady
była aktywizacja Uczniowskich Klubów
Sportowych i Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych, popularyzacja kultury
fizycznej i rekreacji wśród dzieci
i młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjów, włączenie do aktywnej
rekreacji wspólnie z dziećmi - rodziców,
opiekunów, nauczycieli i sympatyków
UKS, popularyzacja idei olimpijskiej oraz
wiedzy na temat działalności UKS i MDP.
Spartakiada rozpoczęła się
prezentacją wszystkich drużyn.
O d ś p i e w a n o H y m n Pa ń s t w o w y.
Powitania uczestników spartakiady,
zaproszonych gości i organizatorów
dokonał Stanisław Dolaciński Wiceprezes Stowarzyszenia Młodych
Wielkopolan w Poznaniu, natomiast
oficjalnego otwarcia imprezy dokonał
Tadeusz Bąkowski - Wójt Gminy
Kiszkowo.

drużyna OSP MODLISZEWO.
Zwycięzcy konkurencji
indywidualnych i zespołowych otrzymali
p a m i ą tko w e m e d a le , n a t o m i a s t
w klasyfikacji zespołowej za zajęcie od
I do VI miejsca puchary. Impreza
zgodnie z regulaminem zabezpieczona
była od strony medycznej. Wspaniała
sportowo - zabawowa atmosfera
towarzyszyła zawodnikom przez cały
czas trwania spartakiady.
W klasyfikacji generalnej wyłoniono
sześć najlepszych zespołów
1. UKS SPARTAKUS KISZKOWO - 331
pkt.
2. UKS SOKOŁY MIELŻYN - 257 pkt.
3. UKS BŁYSKAWICA NIECHANOWO - 247
pkt.

4. MDP OSP RUDNIKI - 207 pkt.
5. MDP DYMKI ZDZIECHOWA - 185 pkt.
6. KLUB SPORTOWY STRAŻAK DRĄŻNO 174 pkt.

W klasyfikacji Młodzieżowych Drużyn

GMINNY KLUB SPORTOWY „VITCOVIA” WTKOWO
informuje mieszkańców Gminy i Miasta o najbliższych terminach
spotkań piłkarskich rozegranych na stadionie miejskim w Witkowie:
SENIORZY - 17.10.2009 r. (sobota) godz.15,00 - Błękitni Owińska
SENIORZY - 31.10.2009 r. (sobota) godz.14,00 - Kotwica Kórnik
SENIORZY - 14.11.2009 r. (sobota) godz.13,00 - Kłos Zaniemyśl
JUNIORZY MŁODSI - 11.10.2009 r. godz.11,00 - Mikołaj Dominowo
JUNIORZY MŁODSI - 25.10.2009 r. godz.11,00 - Kotwica Kórnik
JUNIORZY STARSI - 18.10.2009 r. godz.11,00 - Orkan Objezierze
JUNIORZY STARSI - 08.11.2009 r. godz.11,00 - Kopernik Poznań

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

w dniu 8.10.2009r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
WITKOWO, POŁOŻONYCH W MIEŚCIE I GMINIE WITKOWO PRZEZNACZONYCH DO
WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZEATRGOWEJ

W spartakiadzie udział wzięły
następujące drużyny UKS i MDP: MDP
„Ogniki” - Witkowo, USKS Rodzice
Dzieciom, UKS „Błyskawica”
Niechanowo, Klub Sportowy Strażak Drążno, UKS „Spartakus” - Kiszkowo,
MDP „Iskierki” - Modliszewo, MDP
Dymki, UKS „Sokoły” Mielżyn, UKS
„Jarząbek” - Jarząbkowo, UKS „GOL”
Sławno, MDP Rudniki, łącznie startowało
11 drużyn. Puchar Ministerstwa Sportu
i Turystyki w Warszawie dla „Najlepiej
prezentującej się drużyny” otrzymała

Pożarniczych zajmujących najwyższe
miejsca z punktacji generalnej zajęły
następujące zespoły: I. MDP OSP
RUDNIKI, II. MDP DYMKI ZDZIECHOWA,
III. KLUB SPORTOWY STRAŻAK
DRĄŻNO.
W imieniu organizatorów serdecznie
dziękujemy wszystkim uczestnikom,
współorganizatorom, sponsorom
i działaczom za wkład, zaangażowanie
w organizację i przebieg spartakiady.
Stanisław Dolaciński

Zlot miłośników motoryzacji

Ślubowanie nauczycieli

O samochodowych wyścigach coraz częściej mawia się, że jest to sport
XXI wieku. Zawsze skupia uwagę i wzbudza zainteresowanie.
We współczesnej „dżungli” motoryzacji pogłębianie umiejętności
prowadzenia auta jest bez wątpienia niezbędne. Oczywiście wszystko
z głową i zdrowym rozsądkiem.

Około 70 pasjonatów motoryzacji
z całej Polski zawitało - w ostatni
w e e k e n d ( 1 8 - 2 0 . 0 9 .) - d o
Skorzęcińskiego Ośrodka
W y p o c z y n k o w e g o „ M i e s z k o ”.
Przyciągnął ich piąty Ogólnopolski Zlot
Forda Probe.
Organizatorzy sportowej imprezy Klub Ford Probe Drivers - dostarczyli
uczestnikom moc wrażeń i adrenaliny.
W sobotnie przedpołudnie (19.09.)
rozegrane zostały amatorskie wyścigi
równoległe na tak zwaną jedną
czwartą mili, czyli 402 metry. Czas
pokonania obowiązkowego odcinka
mierzony był profesjonalnym
sprzętem pomiarowo sygnalizacyjnym.

„Tu jest bezpiecznie, więc nie ma
obawy, że coś może się komuś
przykrego przytrafić. Dla nas
wszystkich jest to ogromna frajda.
Poza tym promujemy jazdę na
trzeźwo. Jednym z naszych przykazań
jest hasło - nigdy nie jeżdżę po
alkoholu. Miło nam, że w Ośrodku
Wypoczynkowym w Skorzęcinie
odwiedzili nas przedstawiciele władz
gminy Witkowo. Prawdopodobnie za
rok na kolejnym zlocie urządzimy
wyścigi o puchar Burmistrza Witkowa”
- podkreśla organizator Sławomir
Majewski.

Dnia 6 października 2009r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło
się spotkanie z nauczycielami, którzy w wyniku postępowania
egzaminacyjnego uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego.

Awans ten uzyskali: Pani Irena
Nowak

z

Ze s p o ł u

Szkolno

dyrektorzy placówek oświatowych:

-

Pan Marian Łukowski, Pani Jolanta

Przedszkolnego w Mielżynie, Pani

Jakubas- Zawiślak, Pani Anna Pawluk,

Katarzyna Pawluk - Kotecka ze Szkoły

Pani Urszula Potaś, Pan Zdzisław

Podstawowej Nr 3 w Witkowie, Pani
Sylwia

Frączkowiak

ze

Szkoły

Podstawowej Nr 2 w Witkowie i Pan
Mariusz

Zborowski

ze

Szkoły

Podstawowej Nr 2 w Witkowie, którzy
powtarzając

za

Burmistrzem

Krzysztofem Szkudlarkiem słowa roty
złożyli

uroczyste

ślubowanie

potwierdzając je własnoręcznym
podpisem.
Nauczyciele składając ślubowanie
zapewnili, że będą rzetelnie pełnić
powinność nauczyciela wychowawcy

Rywalizacja odbyła się na jednej
z „betonówek” - drodze łączącej
wojskowe lotnisko (33 Bazę Lotniczą w
Powidzu) z drogą relacji Powidz Witkowo. Impreza była niestety
zamknięta dla widzów. Jak podkreśla
organizator Sławomir Majewski „decyzja ta pokierowana była
względami bezpieczeństwa”. Trzeba
jednak przyznać, że pomysłodawcy
sportowego współzawodnictwa dopięli
wszystko na ostatni guzik. Przedarli się
przez gąszcz różnorodnych zezwoleń.
Zgodę na wyścigi samochodowe
wyraziło między innymi Słupeckie
Starostwo Powiatowe oraz Urząd
Gminy w Powidzu, jak również
Ko m e n d a Wo j e w ó d z k a Po l i c j i
w Poznaniu i instytucje wojskowe.
Ponadto całość zawodów
zabezpieczała policja z Komendy
Powiatowej w Słupcy oraz słupecki
zespół ratownictwa medycznego
i straż pożarna.

Uczestnicy zlotu zakochani są
w Fordach. Jak zgodnie twierdzą,
samochody którymi się ścigają nie są
ulepszane. Startują bez żadnych zmian
i przeróbek. W takim stanie, w jakim
wyjechały z fabryki. Są to zazwyczaj
roczniki 1989 - 1992 oraz
produkowane między rokiem 1993,
a 1997.
Zwycięzca wyścigu (w sobotni
wieczór już w OW w Skorzęcinie)
otrzymał puchar, a zdobywcy drugiego
i trzeciego miejsca zostali
uhonorowani pamiątkowymi
medalami. W motoryzacyjnej
rywalizacji wzięli udział (była kategoria
Open) także i Ci, którzy choć teraz
jeżdżą autami innej marki, to byli także
kierowcami Forda.
Zlot przestaje być tylko
ogólnopolski, bowiem w wyścigu
wystartowała także drużyna z Czech.
Kolejny zlot miłośników Forda - za rok.
(na)

i opiekuna młodzieży, będą dążyć do

Bosacki, Pani Ewa Skrzypska oraz

pełni rozwoju osobowości ucznia

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta

i własnej, będą kształcić i wychowywać

Witkowo Pan Marian Gadziński

młode pokolenie w duchu umiłowania

i inspektor oświaty Pani Marzena

Ojczyzny, tradycji narodowych oraz

Polak.

poszanowania

Burmistrz

Konstytucji

Rzeczpospolitej Polskiej.
W spotkaniu uczestniczyli również

pogratulował

nauczycielom tego awansu i życzył
dalszych

sukcesów

i

kariery

w zawodzie nauczyciela.
(M.P.)

Wieża przeciwpożarowa
W okolicach Witkowa pojawiła się nowa konstrukcja nośna. Jest nią
nowo wybudowana wieża przeciwpożarowa o konstrukcji żelbetowej
z kabiną obserwatora o wysokości trzonu żelbetowego 42,0 m.
Wieża jest nowym i ważnym
elementem

systemu

ochrony

przeciwpożarowej, umożliwiającym
monitorowanie terenów leśnych
zagrożonych

pożarami.

Została

wybudowana przy udziale środków
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
(A.K.)

Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2008r.
Wydatki inwestycyjne 2008
W 2008 roku na terenie Gminy i Miasta

oświetlenia ulicznego w ul.: Gnieźnieńskiej, Lotniczej,

wraz ze zmianą organizacji ruchu na ul. Stary Rynek.

Witkowo

Osiedlowej,

12. W zakresie zagospodarowania terenów

zrealizowano

następujące

Pięknej,

Pogodnej,

Radosnej,

inwestycje:

Piastowskiej, Słowiańskiej, Czerniejewskiej, Piwnej,

1. Budowa i modernizacja dróg gminnych i ulic:

Braci Łukowskich w Ogródku Jordanowskim przy

Zmodernizowano następujące drogi

ul. Poznańskiej w Parku przy ul. Słowackiego oraz

roślinność, ułożono kostkę poz-bruk,

gminne: Folwark, Skorzęcin, Małachowo Złych

w Kołaczkowie. Łącznie zamontowano 98 lamp.

moduły roślinne między innymi na terenie Parku

Dodatkowo wymieniono 160 opraw oświetlenia

Kościuszki i Starego Rynku.

Miejsc, o łącznej długości 2100 mb.

rekreacyjnych w mieście:
Wykonano instalację nawadniającą i nasadzono
wykonano

Zmodernizowano ulice na terenie miasta

ulicznego i drogowego w Witkowie w ulicach:

Na Strzelnicy przy ul. Wrzesińskiej pobudowano

Witkowa: ul.: Osiedlowa, Piwna, Zachodnia,

Dworcowej, Witosa, Kosynierów Miłosławskich,

ścieżki rekreacyjne, nasadzono roślinność, osadzono

Wschodnia, Lotnicza, Piastowska, Słowiańska,

Łąkowej, Dębińskiej, Powidzkiej, Podgórnej oraz

ławki oraz urządzono parking w parku.

Młyńska, Kosynierów Miłosławskich, Płk. Hynka,

w

13. Remont stadionu miejskiego:

miejscowościach:

Strzyżewo,

Małachowo

Żwirki i Wigury o łącznej długości 2100 mb.

Wierzbiczany, Czajki, Jaworowo, Mąkownica,

2. Ułożono nowe nawierzchnie chodnikowe:

Małachowo Szemborowice, Małachowo Złych Miejsc,

w

Wy re m o n t o wa n o

ciągi

ko m u n i k a c y j n e ,

ogrodzenie, trybuny, wymieniono zadaszenie,

Nawierzchnie chodnikowe zostały wykonane

Odrowąż, Gorzykowo, Chłądowo, Małachowo Kępe,

zamontowano cześć nowych siedzisk i nowe boksy dla

Witkowie

Skorzęcin. Zamontowano 14 nowych lamp ulicznych

zawodników.

na

ul.

Szkolnej,

Pa r k o w e j ,

Czerniejewskiej, Nowej, Jasnej, Polnej, na terenie

w miejscowościach: Kamionka, Folwark, Skorzęcin

14. Ponadto wykonano szereg drobniejszych

targowiska miejskiego, wykonano parking przy

Rybakówka, Chłądowo, Gorzykowo, Kołaczkowo

zadań, jak między innymi:

ul. Parkowej oraz w Parku Strzelnicy, Łączna

i w Witkowie na ul. Skorzęckiej i Jasnej.

-

powierzchnia nowych nawierzchni to: ca 3100 m2.

7. Rozbudowa i remont świetlic wiejskich:

związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic oraz

coroczne organizowanie i prowadzenie spraw

Ponadto udzielono pomocy finansowej dla powiatu

Pobudowano garaż z zapleczem socjalnym remizy

zawieraniem stosownych umów. W 2008 r. zawarto

gnieźnieńskiego przy budowie chodników w Witkówku

strażackiej oraz wyremontowano świetlicę wiejską

umowy ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Witkowie -

i w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej, których łączna

w Skorzęcinie.

na teren gminy i Zakładem Gospodarki Komunalnej

długość wynosi 480mb.

8. Budynek komunalny w Ruchocinku:

w Witkowie - na teren miasta.

3. Budowa kanalizacji burzowej:

Wykonano modernizację dachu i wymianę okien

Wykonano odcinki kanalizacji burzowej wraz
z

przykanalikami

w

ulicach:

Ko s y n i e r ó w

Miłosławskich, Zachodniej, Wschodniej, Młyńskiej,
Słowiańskiej, Piastowskiej, Lotniczej, Radosnej
i Płk.Hynka o łącznej długości ca 1500 mb.

w budynku komunalnym w Ruchocinku (budynek

-

na

bieżąco

dokonywano

kontroli

stanu

oznakowania i stanu nawierzchni dróg oraz

poszkolny).

współpracowano z właściwymi organami w tym

9. Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy:

zakresie.

W zakresie działań związanych z poprawą
bezpieczeństwa zlecono montaż 6 kamer w Witkowie

-

zakupiono bądź wymieniono oraz ustawiono

nowe znaki drogowe, tablice z nazwami ulic na terenie

4. Budowa kanalizacji sanitarnej i jej

i Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

miasta i gminy oraz zamontowano 6 nowych wiat

modernizacja:

10. W zakresie remontu w Ośrodku

przystankowych .

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej
z

przykanalikami w

Witkowie

w

okolicach

ul. Strzałkowskiej.
Wykonano

przebudowę

sieci

kanalizacji

Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
Wykonano remont domków letniskowych,

-

według potrzeb na terenie gminy i miasta

wykonywano remonty cząstkowe dróg.

zamontowano 280 mb ogrodzenia przy miejscach

-

parkingowych oraz wymieniono siedziska w ławkach

sieci oświetleniowej na terenie miasta i gminy.

sprawowano nadzór nad prawidłową eksploatacją

sanitarnej z przykanalikami na terenie OW

11. W zakresie opracowania dokumentacji:

Ponadto wykonano szereg napraw bieżących

w Skorzęcinie oraz w Witkowie w ulicach:

- zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-

oświetlenia ulicznego. Prace te były wykonywane

Piastowskiej,

Słowiańskiej,

Osiedlowej,

Czerniejewskiej o łącznej długości ca 905 mb.
5. Remonty w placówkach oświatowych:
Wykonano modernizację klatki schodowej

kosztorysowej na budowę kompleksu boisk

przez Spółkę Oświetleniową KALISZ średnio 1 raz

sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”.

w miesiącu.

- zlecono opracowanie projektu stałej organizacji

-

ruchu na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą

w Ogródku Jordanowskim przy ul. Poznańskiej oraz

zamontowano nowe urządzenia zabawowe

i korytarzy w budynku Gimnazjum w Witkowie.

wojewódzką nr 260 w miejscowości Małachowo Złych

pobudowano parkan o długości 130 mb przy

6. W zakresie

Miejsc. oraz na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej

targowisku miejskim w Witkowie.

ulicznego

modernizacji oświetlenia

oraz

wymiany

opraw

oświetleniowych:
Przebudowano i zmodernizowano ca 3 km linii

i Słowiańskiej z drogą wojewódzką nr 260 w Witkowie.

-

- zlecono opracowanie koncepcji stałej organizacji

przystosowany dla osób niepełnosprawnych

pobudowano

sanitariat

wolnostojący

ruchu na drodze wojewódzkiej nr 260 w Witkowie

w Witkowie przy ul. Stary Rynek.

WYDATKI INWESTYCYJNE
1

2

3

LP.

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

1.

o10

2.

600

3.

630

4.

700

5.

750

6.

754

7.

801

8.

851

9.

852

10.

900

11.

921

12.

925

13.

926

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Kultura fizyczna i sport
RAZEM

* wydatki niewygasające 300 000 zł

4

2008 ROK

(wykonanie)

5

6

2009 ROK

%

(plan)

0 zł

90 000 zł

2 648 825 zł

1 394 000 zł

52,63%

87 583 zł

306 080 zł

349,47%

150 000 zł

300 000 zł

200,00%

23 910 zł

32 507 zł

135,96%

385 983 zł

85 000 zł

22,02%

161 703 zł

1 985 500 zł

1227,87%

16 000 zł

0 zł

0,00%

26 707 zł

0 zł

0,00%

966 240 zł

1 961 195 zł

202,97%

485 000 zł

161,67%

300 000 zł *
250 000 zł

1 500 zł

0,60%

174 097 zł

1 213 140 zł

696,82%

5 191 048 zł

7 853 922 zł

151,30%

Wydatki inwestycyjne w 2008r. z podziałem wg działów i zadań
Na wydatki inwestycyjne w budżecie gminy zaplanowane na kwotę 5.422.102,00zł, wykonano na kwotę 5.191.047,02 zł tj. 95,7%. W budżecie gminy wydatki
majątkowe stanowią 18,6 % kwoty wydatków ogółem.

e

ę

*

* wydatki niewygasające 300 000 zł

„DOZÓR” z Gniezna

Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2008r.
WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2008 ROK

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK I PLAN NA 2009 ROK

wydatki inwestycyjne

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2008 ROK

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2008 ROK

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2008 ROK

XI Regionalny Turniej Rodzin „Sprawnych Inaczej”
W dniu 19 września 2009 roku na hali sportowej w Gimnazjum w Witkowie
przy ul. Poznańskiej odbył się: XI Regionalny Turniej Rodzin „Sprawnych
Inaczej”.

Organizatorami imprezy byli:
Młodych
Wielkopolan w Poznaniu - Biuro
Terenowe w Gnieźnie,
+
Ministerstwo Sportu i Turystyki
w Warszawie,
+
Urząd Marszałkowski w Poznaniu,
+
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
+
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie,
+
Gimnazjum w Witkowie,
+
S t o wa r z y s z e n i a O s ó b
niepełnosprawnych.
Celem imprezy była popularyzacja
kultury fizycznej i rekreacji wśród
„sprawnych inaczej”, aktywizacja
środowisk i stowarzyszeń do
systematycznego działania w zakresie
kultury fizycznej i rekreacji osób
+
Stowarzyszenie

zdrowych i niepełnosprawnych,
wyrabianie nawyku aktywnego udziału w
sportowych imprezach rekreacyjnych
mieszkańców miast i wsi ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób
dorosłych „sprawnych inaczej”.
W turnieju uczestniczyło 265
uczestników, spośród których
utworzono 56 rodzin składających się z
3 osób, w tym 2 osób dorosłych i dziecka
do lat 15.
Uczestnicy reprezentowali
następujące stowarzyszenia,
organizacje i instytucje:
+
G n i e ź n i e ń s k i e S t o wa r z y s ze n i e

Amazonek,

Wśród organizatorów i zaproszonych
gości w imprezie uczestniczyli;

Krzysztof Szkudlarek Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo, Stanisław Dolaciński
Wiceprezes Stowarzyszenia Młodych
Wielkopolan, Telesfor Gościniak
Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu
Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Radny
Powiatu Gnieźnieńskiego,
Krzysztof Bykowski - Radny Rady
Miejskiej w Witkowie.
W czasie imprezy przeprowadzono
szereg konkurencji sportowo rekreacyjnych zarówno indywidualnych
jak i zespołowych, których wyniki
przedstawiają się następująco:
Przeciąganie liny: Rodzina Palickich Gnieźnieńskie Stowarzyszenie
Amazonek, Rodzina Michalskich - Dom
Anki Gniezno, Rodzina Grześkowiaków WZINR Gniezno
Zbijanie kręgli: Grześkowiak Zenon -

+
Wielkopolski

Związek Inwalidów
Narządów Ruchu - Gniezno,
+
Stowarzyszenie Centrum
Rehabilitacyjno - Kulturalne
„PROMYK” - Gniezno i Witkowo,
+
Towarzystwo Pomocy Dzieciom - Koło
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej - Gniezno,
+
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów - Gniezno i Witkowo
+
Środowiskowy Dom Samopomocy
„Dom Anki” - Gniezno.
Turniej Rodzin „Sprawnych Inaczej”
rozpoczął się odśpiewaniem Hymnu
Państwowego. Uczestników imprezy
oraz zaproszonych gości powitał
Wiceprezes Stowarzyszenia Młodych

Wielkopolan - Stanisław Dolaciński.
Sportowe pozdrowienia przekazał
uczestnikom imprezy radny powiatu
gnieźnieńskiego - Dyrektor Wydziału
Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w
G n i e ź n i e Te l e s f o r G o ś c i n i a k ,
a oficjalnego otwarcia turnieju dokonał
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Krzysztof Szkudlarek.
Wszyscy uczestnicy imprezy minutą
ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłych
górników Kopalni „Wujek” solidaryzując
się w bólu i cierpieniu z rodzinami
zmarłych jak i walczących o życie
w szpitalach górników.

WZINR Gniezno, Palicki Norbert Gnieźnieńskie Stowarzyszenie
Amazonek, Kaźmierczak Sylwia Rodzina Witkowo
Rzut piłką do kosza: Słomowicz
Adrian - Promyk Gniezno, Budasz Paweł Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Gniezno,
Piastowska Marlena - Promyk Witkowo
Rzut ringo: Chojnacki Jan - WZINR
Gniezno, Grześkowiak Zenon - W Z I N R
Gniezno, Wiśniewska Magdalena Promyk Gniezno
Podbijanie piłeczki tenisowej:
Trafny Maciej - Wielkopolski Związek
Inwalidów Narządu Ruchu Gniezno,
Zabierowska Luiza - Wielkopolski
Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Gniezno Przedwojski Andrzej Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej
„Dom Anki” Gniezno
Strzał piłką do mini bramki:
Bykowski Krzysztof - Promyk Witkowo,
Grześkowiak Zenon - Wielkopolski
Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Gniezno, Kniaż Marian - Wielkopolski
Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Gniezno
Rzut lotką do tarczy elektronicznej:
Konieczny Andrzej - Wielkopolski
Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Gniezno, Osińska Ewa - Środowiskowy
Dom Pomocy Społecznej „Dom Anki”

Gniezno, Kaźmierczak Sylwia - Rodzina
Witkowo

