VII Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych Witkowo - 2009
W dniu 6 grudnia 2009 roku z inicjatywy władz samorządowych Gminy
i Miasta Witkowo już po raz siódmy - „nasi najmłodsi mieszkańcy” spotkali
się jak zawsze w gościnnej hali sportowej przy Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie na turnieju przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
Tegoroczny turniej odbył się pod hasłem „Wychowanie poprzez sportedukacją jutra”. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem i prezentacją
wszystkich uczestników turnieju. Zawodników prowadził Burmistrz Gminy
i Miasta w asyście MIKOŁAJÓW i ŚNIEŻYNEK.

Turniej ten należał do wyjątkowych,
nie liczyły się zajęte miejsca lecz udział
w

poszczególnych

konkurencjach

sportowo-rekreacyjnych.

szybkobiegacz,

Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek,

„przewróć-postaw” i literowanie wyrazu

który

„MÓJ MIKOŁAJ”.

powitał

wszystkich

gości,

tor

Święta Najmłodszych - czyli Mikołaja i

z przełożeniem szarfy, zbieranie

zadania:

wyścigi

uroczyście otworzył turniej. Zaczęła się

„grzybków”, bieg wahadłowy, „zabawa

wspaniała zabawa, którą dopingowała

na kartonach” i wyścig z „butelkami

licznie zgromadzona publiczność. W

plastikowymi”.

części artystycznej wystąpiły dzieci z

Najstarsza

Przedszkola Miejskiego „BAJKA” w

w y ko ny wa ł a

z

grupa

6

wyścigi

z

Jasnej,

które

koszykowymi, w „toczeniu bombek”, na

pokaz

hulajnodze, biegu w koszulce oraz

Pań

wyścigu liczb, a na zakończenie drużyny
wraz z opiekunami przeciągały linę.

Spaleniak-Szlauderbach, wzbudzając

Wszystkie

pod

kierunkiem

zespoły

zmierzyły

się

aplauz zgromadzonej widowni. Po tym

z drużyną Burmistrza, którą tworzyli

wstępie rozpoczęły się rozgrywki

MIKOŁAJE, „ŚNIEŻYNKI”, radni Rady

sportowe w poszczególnych grupach

Miejskiej oraz dyrektorzy placówek

wiekowych, a w każdej z jednej

oświatowych z terenu Gminy i Miasta

konkurencji występował dodatkowo

Witkowo.

rodzic lub opiekun.
Dzieciaki z grupy 3 - 4 latków
rywalizowały w 5-iu konkurencjach

Zwycięzcami okazali się jednak
bohaterowie
„DZIECIAKI”.

tego

zakup sprzętu edukacyjno-sportowego.
MIKOŁAJAMI tego dnia byli: Urząd

im. Dzieciątka Jezus w Witkowie,

Gminy i Miasta, Gimnazjum w Witkowie,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz

Mielżynie, Przedszkola Miejskiego

Gminna

Komisja

Profilaktyki

latków

Małgorzaty Orsztynowicz i Hanny

artystyczny

plastycznych „MÓJ MIKOŁAJ 2009”.
Rysunki wykonały dzieci z: OCHRONKI

piłkami

wspaniały

ul.

rąk

Grupa 5 latków miała do wykonania
następujące

Witkowie

z

przeszkód,

do turnieju, złożył życzenia z okazji

zaprezentowały

otrzymały

Burmistrza Gminy i Miasta talony na

takich jak: sadzenie ziemniaków,

głos zabrał gospodarz turnieju Burmistrz

podziękował drużynom za przystąpienie

Na zakończenie imprezy poszczególne
reprezentacje

Imprezie towarzyszyła wystawa prac

Po odegraniu hejnału Gminy Witkowo

i pamiątkowy medal ufundowany przez
organizatorów.

dnia,

czyli

„BAJKA” w Witkowie z ul. Powstańców

i

Wlkp.. Przedszkola Miejskiego „BAJKA”

Alkoholowych. Dekorację wykonały

Rozwiązywania

Problemów

w Witkowie z ul. Jasnej, Przedszkola

Panie: Iwona Nadowicz-Mróz i Agnieszka

Miejskiego w Witkowie Oddziału

Narożna, pomoc medyczną zapewniła

Zamiejscowego w Kołaczkowie, Szkoły

Pani Marzena Zielińska, a konkurencje

Podstawowej Nr 3 w Witkowie i Szkoły

przygotowali

Podstawowej w Gorzykowie.

nauczyciele wychowania fizycznego

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali
od

MIKOŁAJA

-

słodki

i

przeprowadzili

z Gimnazjum w Witkowie.

prezent
(S.A.)

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie międzysesyjnym od 19 września do 20 listopada 2009r.
w magazynach Gminnej Spółdzielni „Samopomoc

„Orzeł - Symbol Przynależności”. W tym miejscu

Chłopska” w Witkowie wydawana była żywność dla

jeszcze raz pragnę podziękować tym wszystkim,

najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy

którzy przyczynili się do zorganizowania naszej

i Miasta Witkowo. W tym miejscu pragnę

witkowskiej uroczystości z okazji odzyskania przez

podziękować

Prezesowi

Polskę Niepodległości.

Kaz imie r zo w i

Zamiar

GS
za

„SCH”

Panu

udo s tę pnie nie

magazynów, Prezesowi Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych „Promyk” w Witkowie Panu
Ludwikowi Rajzel oraz Kierownikowi M-G OPS
w Witkowie Pani Elżbiecie Jagielskiej za sprawne
wydawanie żywności.

,wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej i moim
Zastępcą uczestniczyliśmy w Jubileuszu 10 - lecia
powstania Stowarzyszenia RehabilitacyjnoKulturalnego „Promyk” Oddział w Witkowie oraz

,wspólnie z Księdzem Proboszczem Stanisławem

w uroczystym Jubileuszu 15 - lecia powstania

Gocem, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Panią Alicją Wentland zorganizowałem uroczystość
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Z tej okazji Jubilaci
uczestniczyli we Mszy świętej, którą celebrował
Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński - Metropolita
Gnieźnieński

również

w

spotkaniu

,uczestniczono w uroczystym apelu z okazji Święta
Niepodległości zorganizowanym przez Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie. W czasie tego apelu
uczniowie, rodzice i pracownicy gimnazjum
podziękowali samorządowi za całokształt działań
związanych z poprawą estetyki i warunków
nauczania w Witkowskim Gimnazjum.

Oddziału

Rejonowego

Polskiego

Związku

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Witkowie.

okolicznościowym.

Jubilaci

otrzymali

okolicznościowe medale. Uroczystość uświetnił
swoim występem Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”.

,zorganizowano

Gminne

Obchody

Święta

Niepodległości. Z tej okazji, odprawiona została
Msza święta, a przy Pomniku Powstańców
Wielkopolskich odbyło się spotkanie patriotyczne
z

udziałem

pocztów

sztandarowych,

kombatantów, delegacji z zakładów pracy,

W czasie tego spotkania z rąk Komendanta

organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gnieźnie -

Część artystyczną przedstawili uczniowie

ppłka Bogusława Mołodeckiego otrzymałem

z Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie oraz

srebrny medal „Za zasługi dla obronności kraju”

Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”. Następnie była

Ministra Obrony Narodowej.

możliwość obejrzenia w Sali Historii wystawy pt.:

,podpisałem umowę z Wielkopolskim Bankiem
Żywności na dostarczenie ok. 38 ton żywności,
w postaci: mąki, mleka, masła, kaszy, cukru,
makaronu, sera żółtego, konserw, dżemu i płatków
kukurydzianych. Od 26 października przy
w s p ó ł p ra c y

ze

Stowarzyszeniem

Osób

Niepełnosprawnych „Promyk” w Witkowie oraz
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

c.d. str. 4

c.d. ze str. 3

Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej. Zwycięzcą

,wspólnie z Przewodniczącym Rady oraz Radnymi
Rady Miejskiej uczestniczyliśmy w uroczystości

została drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2
w Witkowie.

z okazji 50-lecia powstania Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Mieczysława Kalinowskiego w Witkowie.

omówienie programu LEADER. Program ten
polega na opracowaniu przez lokalne społeczności

,29 października br. zorganizowałem uroczyste

,wziąłem udział w inauguracyjnym spotkaniu

małych projektów, które łączą zasoby ludzkie,

Forum Rozwoju Szlaku Piastowskiego, które

naturalne, kulturowe oraz historyczne. Celem

odbyło się w Gnieźnie.
,uczestniczyłem w debacie, podczas której

najlepszych praktyk i aktywizacji społeczności

przekazanie do użytku nowego kompleksu

dyskutowano na temat ograniczeń i zakazów

sportowego w ramach programu „Moje Boisko -

używania jednostek pływających napędzanych

Orlik 2012”. Obiekt wybudowany został przy

programu jest wzmocnienie inicjatyw, wymiany
obszarów wiejskich.
,w związku z trudną sytuacją jaka utrzymuje się

silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu

w rolnictwie wystosowałem pismo do Premiera RP,

gnieźnieńskiego. W spotkaniu zorganizowanym

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka

przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wzięli

Sejmu RP, w którym zawarłem swoje stanowisko

udział przedstawiciele samorządów gmin powiatu

oraz stanowisko naszej Komisji Rolnictwa

gnieźnieńskiego,

reprezentanci

wędkarskich, policji i straży pożarnej.
,u c z e s t n i c z y ł e m w Ko n w e n c i e

środowisk

dotyczące

ekonomicznych

gospodarowania
W ó j t ó w,

Burmistrzów, Prezydentów, który odbył się

i

warunków

oczekiwanych

zmian

w rolnictwie.
,naszą Gminę odwiedził Prezes Platformy Polsko-

w Zakrzewie. Podczas Konwentu omówiono m.in.:

Tureckiego Stowarzyszenia Przyjaźni Biznesu

s t ra t e g i ę

z tureckiego miasta Tekkekoy położonym nad

rozwoju

sportu

w

powiecie

gnieźnieńskim, sprawę opracowywania planów

Morzem Czarnym. Spotkanie dotyczyło nawiązania

zagospodarowania przestrzennego na terenie
ul. Wrzesińskiej ze środków Ministerstwa Sportu

współpracy partnerskiej między Gminami m.in.

powiatu, potrzebę wyznaczenia przez gminy

i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego oraz ze

w zakresie spraw gospodarczo - kulturowych.

miejsc

p r z y s t o s o wa nyc h

do

l ą d o wa n i a

środków własnych gminy. W uroczystości

śmigłowców ratowniczych. Ponadto wziąłem

przekazania obiektu udział wzięli: Minister Sportu

udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów ze

i Turystyki - Pan Adam Giersz, Posłowie na Sejm RP

Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego. Również
uczestniczyłem w spotkaniu wójtów i burmistrzów
w Łubowie oraz w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu

Członków

Stowarzyszenia

Światowid.
,brałem udział w posiedzeniu Zarządu Związku
Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego
w Powidzu oraz w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników GARG-u w Gnieźnie.
,wziąłem udział w konferencji pt.: „Wizja nowej
polityki rozwoju regionalnego w świetle
doświadczeń

d o tyc h c z a s o w e j

realizacji

Panowie Paweł Arndt i Tadeusz Tomaszewski,

Wielkopolskiego

Senator RP - Pan Piotr Gruszczyński, Marszałek

Operacyjnego oraz zapisów projektu Krajowej

Województwa Wielkopolskiego Pan Marek

Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020”
,zorganizowałem spotkanie dla mieszkańców

Woźniak, asystent Wojewody Wielkopolskiego Pan

Regionalnego

Programu

Krzysztof Jarczyński, Starosta Gnieźnieński Pan

Witkowa oraz mieszkańców miejscowości:

Krzysztof

Małachowo Wierzbiczany, Małąchowo Złych

Ostrowski,

Radni

Powiatu

Gnieźnieńskiego Pani Krystyna Żok, Pan Waldemar
Webner, Radni Rady Miejskiej w Witkowie,
dyrektorzy

zakładów

pracy

i

placówek

oświatowych, Prezesi Klubów sportowych,
nauczyciele wychowania fizycznego, młodzież

Miejsc,

Małachowo

Kępe,

Małachowo

Szemborowice dotyczące II etapu gazyfikacji
Gminy.
,wspólnie

z

Powiatowym

,odbyto spotkanie z Przewodniczącymi Komisji
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:
,podpisałem warunkowe umowy sprzedaży
nieruchomości stanowiących:
,działkę gruntową niezabudowaną, położoną

Inspektoratem

w Małachowie Złych Miejsc, o pow. 0,0789 ha -

Weterynarii w Gnieźnie byliśmy organizatorem

cena sprzedaży 41.894,80 zł brutto;
,działkę gruntową niezabudowaną, położoną

szkolna oraz witkowska społeczność. Kompleks

spotkania z hodowcami trzody chlewnej z terenu

sportowy składa się z boiska do gry w piłkę nożną

Gminy Witkowo. Celem spotkania było omówienie

w Małachowie Złych Miejsc, o pow. 0,0756 ha -

z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boiska

procedur związanych z eliminacją choroby

cena sprzedaży 40.662,60 zł brutto. Działki zostały

wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i siatkówkę

Aujeszkyego jak i ewentualnych działań

z nawierzchnią poliuretanową i budynku sanitarnoszatniowego. Jest to obiekt ogólnodostępny. Na

profilaktycznych związanych z tą chorobą.
,wspólnie ze Stowarzyszeniem Światowid

nowo otwartym boisku zorganizowano Turniej

zorganizowano spotkanie informacyjne w celu

zbyte

w

drodze

przetargu

ustnego

nieograniczonego.
,podpisałem akt notarialny zbycia nieruchomości
c.d. str. 5

c.d. ze str. 4

stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem
w gruncie, częściach wspólnych i pomieszczeniami
przynależnymi, położony w Mielżynie, na działce
o pow. 0,1515 ha, na rzecz najemcy lokalu, za cenę
11.262,00 zł. Zgodnie z uchwałą XXVI/225/09
z dnia 18.09.2009r. została udzielona kupującym
bonifikata w wysokości 40% ceny nieruchomości.
,wydałem 5 decyzji zatwierdzających podziały
nieruchomości położonych na terenie gminy
i miasta Witkowo, stanowiące własność osób
prywatnych.
,wydałem 3 decyzje dotyczących przekształcenia
prawa użytkowania we własność nieruchomości
położonych w Witkowie i Małachowie Złych Miejsc .
,na dzień 14 grudnia 2009r. ogłoszono przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż:
,działki niezabudowanej o pow. 0,0728 ha,
położonej w Witkowie, przy ul. Kosynierów
Miłosławskich. Cenę wywoławczą ustalono
w wysokości 43.680,00 zł netto;
,działki niezabudowanej o pow. 0,0578 ha,
położonej w Witkowie, przy ul. Kosynierów
Miłosławskich wraz z udziałem w ½ w działce
o pow. 0,0252 ha. Cenę wywoławczą ustalono
w wysokości 24.090,00 zł netto;
,działki niezabudowanej o pow. 0,0555 ha,
położonej w Witkowie, przy ul. Kosynierów
Miłosławskich wraz z udziałem w ½ w działce
o pow. 0,0252 ha. Cenę wywoławczą ustalono
w wysokości 25.060,00 zł netto.
Ze spraw dotyczących Ochrony Środowiska:
,wydałem 16 decyzji na usunięcie drzew i krzewów
z terenu Gminy i Miasta Witkowo.
,w y s t ą p i ł e m z w n i o s k i e m

do

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych

do

budowy

dróg

gminnych

Czajki, Królewiec i Odrowąż.
,przygotowano raport z realizacji Programu

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. W tym roku
nagrody otrzymali: Pani Anna Pawluk - Dyrektor

Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie, Pani Jolanta

obejmujący okres 2 lat - od listopada 2007r. do

Jakubas-Zawiślak - Dyrektor Szkoły Podstawowej

listopada 2009r.
,w ramach działalności Zespołu ds. Edukacji

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, Pan

Nr 2 w Witkowie, Pani Urszula Potaś - Dyrektor

Ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego Parku

Marian

Krajobrazowego uczestniczono w spotkaniu dot.

w Witkowie, Pani Wanda Rachut - nauczyciel

Łukowski

-

Dyrektor

Gimnazjum

edukacyjnych na

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Witkowie, Pani Beata

2010r.
,uczestniczono w zorganizowanym przez Urząd

Prusinowska - nauczyciel w Szkole Podstawowej

planowanych przedsięwzięć

w Gorzykowie, Pani Izabela Laciuga i Pani

Miejski w Gnieźnie spotkaniu dot. realizacji

Małgorzata

inwestycji „System unieszkodliwiania odpadów

w Przedszkolu Miejskim w Witkowie oraz Pan

Orsztynowicz

nauczyciele

komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM

Tomasz Majchrzak nauczyciel w Gimnazjum

wraz z budową Zakładu Zagospodarowania

w Witkowie.
,zorganizowałem spotkanie z nauczycielami, którzy

Odpadów w Lulkowie”. Przygotowano również
dane w zakresie gospodarki odpadami z terenu

uzyskali

gminy Witkowo niezbędne do opracowania

mianowanego. Osoby te w obecności dyrektorów

awans

na

stopień

nauczyciela

wykonalności

placówek oświatowych z terenu Gminy złożyły

przedsięwzięcia.
,przygotowano dane i informacje z zakresu ochrony

uroczyste ślubowanie.
,przyjęto 295 wniosków o przyznanie pomocy

aktualizacji

studium

środowiska i gospodarki odpadami na terenie
gminy Witkowo dla potrzeb opracowania
„Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki

materialnej o charakterze socjalnym w formie
stypendium szkolnego.
,p r z y j ę t o 2 6 w n i o s k ó w

o

przyznanie

Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego”

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych

i aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 - 2011

pracowników.
,zorganizowano dwa spotkanie z dyrektorami szkół

z perspektywą na lata 2012 - 2019”.
,rozpoczęto opracowywanie aktualizacji Planu

funkcjonowanie placówek oświatowych, sprawę

i przedszkoli, na których omawiano bieżące

Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Witkowo

regulacji

na lata 2010 - 2013 z perspektywą do roku 2017.

niepedagogicznych oraz spawy dot. planów

Ze spraw dot. oświaty:
,uczestniczono w uroczystościach z okazji Dnia
Edukacji Narodowej w witkowskim gimnazjum,

wynagrodzeń

dla

pracowników

finansowych szkół na rok 2010.
,w ramach „Programu Radosna Szkoła” złożyłem
wniosek do Kuratorium Oświaty w Poznaniu
o udzielenie wsparcia finansowego na zakup

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie,

pomocy dydaktycznych na place zabaw przy Szkole

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Witkowie oraz

Podstawowej Nr 3 w Witkowie, w Szkole

w pasowaniu na uczniów klas I w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Witkowie.

w miejscowościach: Ostrowite Prymasowskie,

Podstawowej w

Gorzykowie

i w

Szkole

Podstawowej w Mielżynie .
,ponadto złożyłem do Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu

Mielżyn - Odrowąż i Ruchocinek.
,na terenie gminy i miasta dokonano nowych

wniosek o przyznanie środków finansowych dla
sześciu uczniów na realizację obszaru A „Programu

nasadzeń i uzupełnień drzew w Witkowie przy

Uczeń na Wsi” - pomoc w zdobyciu wykształcenia

ul. Dworcowej, Braci Łukowskich, Lotniczej,

przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące
gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie.
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
,zorganizowano dla 20 dzieci

spotkanie

weekendowe mające na celu promowanie
,z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla szczególnie

zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności

wyróżniających się nauczycieli zorganizowałem
spotkanie, w czasie którego wręczyłem nagrody

Gnieźnieńskiej, Żwirki i Wigury, Słowackiego, Jana
Pawła II, płka Hynka oraz w miejscowościach:
Folwark, Piaski, Kamionka i Sokołowo.
,dokonano corocznego przeglądu stanu żywotności
drzew na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie.
,p r z e p r o w a d z o n o

wyrywkowe

kontrole

nieruchomości w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy w miejscowościach
c.d. str. 6

c.d. ze str. 5

interpersonalnych

W ramach współpracy samorządu gminnego
oraz

zwiększenie

samoświadomości.
,dla 8 uczestników dofinansowano koszty udziału
w Ogólnopolskim Rajdzie Abstynenckim „Klonowy
Liść 2009”.
,dla 4 osób dofinansowano uczestnictwo w obozie

Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” w Witkowie

działającymi na terenie gminy i miasta

przy ul. Wrzesińskiej. Wykonawcą była Firma

dofinansowano między innymi:
,powiatowy konkurs recytatorski wierszy i pieśni

Kaszub z Kiełpina za kwotę: 1.039.866,39zł brutto.

organizacjami

o tematyce patriotycznej, który odbył się w Zespole

terapeutycznym zorganizowanym przez Poradnię

Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie.
,dokonano wpłaty wpisowego i zabezpieczono

Terapii Uzależnień w Gnieźnie.
,zakupiono materiały profilaktyczne i edukacyjne

Witkowo, która reprezentuje naszą gminę

dla poszczególnych szkół.
Z imprez kulturalno - sportowo rekreacyjnych:
,Młodzież z Gimnazjum w Witkowie, zajeła III

,zakończono prace przy Kompleksie Boisk

pozarządowymi

z

transport dla drużyny UKS „Błysk” - Gmina
w rozgrywkach Powiatowej I Ligii Piłki Siatkowej
Mężczyzn.
,dokonano wpisowego członków Sekcji Szachowej
Jurand biorących udział w rozgrywkach III Ligi
Województwa Wielkopolskiego.

miejsce w wojewódzkich przełajowych biegach
sztafetowych w Racocie.

Z zakresu inwestycji:
Inwestycje zakończone i w trakcie realizacji:
,zakończono prace przy modernizacji budynku

komunalnego w Ruchocinku, Wykonawcą była
Firma budowlana „Anbud” ze Strzałkowa za kwotę:
410.376,31zł. brutto. Zaadoptowano 16 nowych
mieszkań.

,trwają prace przy modernizacji pomieszczeń
świetlicy wiejskiej w Mielżynie. Wykonawcą jest
„MOSTOSTAL-STOLBUD” ze Słupcy za kwotę:
69.996,48zł. brutto. Prace polegają na: remoncie
kuchni i zaplecza kuchennego, wydzieleniu
pomieszczeń sanitarnych, wymianie okien oraz
położeniu płytek na posadzce.
,zakończono prace przy budowie sieci kanalizacji
sanitarnej

z

przykanalikami

w

ulicach

Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa,
Skośna, Wrzesińska, Ogrodowa. Wykonawcą było
przedsiębiorstwo Roboty Ziemne i InstalacyjneJakubowscy z miejscowości Drzewce. Roboty
,dofinansowano mistrzostwa Gminy w piłce nożnej

wykonano za kwotę: 1.913.946,57 zł. brutto.

szkół podstawowych, które odbyły się pod
patronatem Senatora RP Piotra Gruszczyńskiego
w Gnieźnie.
,dofinansowano X Szkolne Biegi Uliczne, które
odbyły się na Stadionie Miejskim w Witkowie,

,trwają prace związane z modernizacją parkingu

wzięło w nich udział 294 uczestników z przedszkoli,

przy Urzędzie Gminy i Miasta. Wykonawcą tych

szkół podstawowych i gimnazjów.

prac jest ZGK w Witkowie.

,zakończono prace przy modernizacji Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie. Wykonawcą był
Zakład Ogólno-Budowlany Stanisław Drzewiecki
z Niechanowa za kwotę: 111.984,67 zł. brutto.
,zakończono prace przy przebudowie oświetlenia
ulicznego w Witkowie. Wykonawcą było
przedsiębiorstwo „ENERGO-TELE” z Gniezna za
,dofinansowano wyjazd drużyn UKS „Sokoły”

kwotę: 50.949,68 zł brutto. Prace wykonano

w Mielżynie i MDP - OSP Witkowo na spartakiadę,

w Witkowie w ulicach: Park Kościuszki, płka Hynka,

która odbyła się w Kiszkowie.
,dofinansowano Mistrzostwa Gminy Witkowo

Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Braci Łukowskich,

,rozpoczęto prace przy remoncie świetlicy wiejskiej

Jasnej, na boisku przy ul. Czerniejewskiej, na

w Chłądowie w ramach przetargu na wykonanie

w piłce nożnej drużyn ponadgimnazjalnych.

terenie parków miejskich przy ul. Słowackiego
i ul. Wrzesińskiej.

c.d. str. 7

c.d. ze str. 6

,zamontowano tablice z regulaminem korzystania
na

terenie

placów

zabaw

w

Witkowie

ul. Poznańska, Czerniejewska i Słowackiego oraz
w Kołaczkowie.

Firma PRYMUS z Wrześni za kwotę: 4245,60zł.
brutto.
,zamontowano lampy oświetlenia ulicznego
w

Folwarku,

Małachowie

Wierzbiczany,

podwieszono 550mb linki oświetleniowej
i zamontowano oprawę oświetleniową w Gaju
Żeleźnica. Wykonawcą było przedsiębiorstwo
ENERGO-TELE z Gniezna za kwotę 2.800,00zł.
brutto.
,posadzono 93 drzewa w mieście Witkowo.
Nasadzenia wykonała firma Szkółkarstwo
Ozdobne z Sompolna.
remontu

świetlic

wiejskich

wraz

z zagospodarowaniem terenu. Wykonawcą jest
„MOSTOSTAL-STOLBUD” ze Słupcy.

,uporządkowano tereny zielone: skarpę położoną

Rozstrzygnięto następujące przetargi:
,rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie
dróg na terenie Gminy Witkowo. Wykonawcą jest
„ALKOM”

FIRMA

HANDLOWO-USŁUGOWA

za kwoty: odśnieżanie pługiem 90,00 zł/godz.;
pojazd z piaskarką 140,00 zł/godz.; mieszanina
piasku z solą 70,00 zł/tonę.
,rozstrzygnięto przetarg na: drukowanie Biuletynu
Informacyjnego Gminy i Miasta Witkowo Witkowskie Wiadomości Samorządowe -. Wybrano
ofertę Spółdzielni DOZÓR z Gniezna za kwotę:
1,03zł. netto za sztukę.

przy ul. Wrzesińskiej naprzeciw boiska sportowego
ORLIK, park przy ul. Słowackiego, moduły przy
ul. Czerniejewskiej, ul. Braci Łukowskich, drenaż
przy ul. Gnieźnieńskiej i drenaż na terenie boiska
w i e l o fu n k c y j n e g o

przy

Czerniejewskiej

w Witkowie. Prace wykonał p. Gulczyński z Konina
za łączną kwotę 11.800,00zł. brutto.
,zakupiono 5 gablot ogłoszeniowych na potrzeby

,ułożono drogę dojazdową i część chodnika przy

sołectw: Jaworowo, Skorzęcin, Ruchocinek,

kompleksie

Małachowo Złych Miejsc i Dębina za kwotę:

w Witkowie. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo

6.396,00zł. brutto.
,pomalowano elewację zewnętrzną budynku

boisk

sportowych

ORLIK

Drogowo Budowlane z Nekli za kwotę:
26.050,00zł. brutto.

Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, Wykonawcą

Ogłoszono następujące przetargi:
,ogłoszono dwa przetargi na: „Zwiększenie

było Przedsiębiorstwo „MOSTOSTAL-STOLBUD”
ze Słupcy za kwotę: 15.860,00zł. brutto.

atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo,
poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie”. Pierwszy etap - wykonanie
nawierzchni komunikacyjnych i obiektów małej
architektury, drugi etap - rekultywacja plaży
i remont mola. Otwarcie ofert nastąpiło 18
listopada 2009r. Obecnie trwa procedura
sprawdzania ofert. Na Pierwszy etap wpłynęło 14
ofert, a na drugi etap 8 ofert.
,ogłoszono przetarg na: „Budowę kanalizacji

,zamontowano 2 piłkochwyty na terenie boiska

sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami
w

miejscowościach:

Odrowąż,

Malenin,

Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, Gmina
Witkowo”. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 listopada
2009r.
Inne ważniejsze prace i dostawy:
,wymieniono stolarkę okienną w budynkach
świetlic wiejskich położonych w miejscowościach:
Folwark, Malenin, Strzyżewo Witkowskie
i Małachowo Kępe. Wykonawcą było
przedsiębiorstwo „MARPOL” z Witkowa za kwotę:
12.999,10zł. brutto.

,zakupiono i zamontowano tabliczki informacyjne
z numerami posesji dla miejscowości: Ćwierdzin,

ORLIK w Witkowie. Wykonawcą była spółka PEMA
z Nekli za kwotę: 6.002,40zł. brutto.

Chłądowo, Ruchocinek i Folwark. Wykonawcą było
przedsiębiorstwo JAWO-ZNAK z Gniezna.
,w y k o n a n o p r z y ł ą c z e e n e r g e t y c z n e

do

przepompowni ścieków w ul. Wodociągowej,
Strzałkowskiej i Wrzesińskiej. Wykonawcą było
przedsiębiorstwo ENERGO-TELE z Gniezna za
kwotę: 16.969,00zł. brutto.
,zakupiono 40 szt. krzeseł na potrzeby świetlicy
w

Strzyżewie

Witkowskim

oraz

20

szt.

na potrzeby świetlicy w Maleninie. Dostawcą była

,zlecono zimowe utrzymanie ulic w Witkowie.
Wykonawcą jest ZGK w Witkowie za cenę netto:
odśnieżanie pługiem 66,00zł., posypywanie
piaskarką - 68,00zł/h, mieszanina soli z piaskiem 73,00zł./tonę.
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych
źródeł finansowych:
,trwa ponowna ocena formalna i strategiczna
c.d. str. 8

c.d. ze str. 7

złożonego

w ramach dostępnych środków przyznanych dla
wniosku

dla

projektu

„Termomodernizacja budynków oświatowych

naszego województwa.
,trwa ocena formalna wniosku o dofinansowanie

w miejscowości Witkowo” w ramach działania 3.2

projektu „Usprawnienie systemu technicznego

„Infrastruktura

Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez

energetyczna

przyjazna

środowisku”, priorytetu III Wielkopolskiego

zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”,

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

w ramach działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa

2007-2013. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie

środowiskowego i ekologicznego”, priorytetu III

prac termomodernizacyjnych Szkoły Podstawowej

Wielkopolskiego

Nr 2, Nr 3 oraz budynku Przedszkola Miejskiego,

Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedmiotem

Regionalnego

projektu jest zakup samochodu ratowniczo-

projektu to kwota 1,7 mln zł. Wnioskowana kwota

gaśniczego wraz z niezbędnym sprzętem.

dofinansowania to 1,5 mln zł.
,zakończyła się ocena wniosku aplikacyjnego

zł. Z tego 60% to środki z Europejskiego Funduszu

sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami

Całkowita wartość projektu to kwota 700 000,00
Rozwoju Regionalnego.
,trwa przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla

Malenin,

projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe”,

Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka

w

miejscowościach:

Odrowąż,

w ramach działania „Podstawowe usługi dla

Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap”,

gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju

w ramach drugiego konkursu ogłoszonego dla

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowity

działania 6.1 „Turystyka”, priorytetu VI „Turystyka

koszt zadania to kwota 9,6 mln zł. Kwota

i środowisko kulturowe” Wielkopolskiego

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

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

stanowi

75%

ko s z t ó w

Z okazji Jubileuszu 90-lecia Polskiego
Czerwonego Krzyża w dniu 03.12.2009r
w Belwederze, odbyło się wręczenie działaczom
PCK odznaczeń państwowych.

Programu

przy ul. Jasnej w Witkowie. Całkowita wartość

o dofinansowanie projektu „Budowy kanalizacji

Witkowscy krwiodawcy w Belwederze

kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 4

2007-2013. Projekt obejmuje m.in. wykonanie

mln zł. Pozostała kwota na realizację w/w

przebudowy nawierzchni ciągów pieszo-jednych,

przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków

modernizację sieci oświetlenia, remont budynków

własnych gminy. W chwili obecnej projekt po

recepcji oraz obiektów małej architektury.

pozytywnej weryfikacji znajduje się na liście

Całkowita wartość zadania to 5,0 mln zł. Kwota

operacji zatwierdzonej przez Zarząd Województwa

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

Wielkopolskiego dla w/w działania. Umowa

kwalifikowanych, co stanowi kwotę 2,6 mln zł.

stanowi

65%

ko s z t ó w

o dofinansowanie na realizację tego zadania
z Samorządem Województwa zostanie zawarta

Krzysztof Szkudlarek

Za długoletnią działalność w Klubie Honorowych
Dawców Krwi w Witkowie, zaproszenie z Kancelarii
Prezydenta RP otrzymali: Pan Karol STASZAK, Prezes
Klubu HDK PCK odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,
oraz Pan Józef KRYSTYJANC, członek zarządu klubu
HDK PCK odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Odznaczenia, w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, podczas uroczystych
obchodów Jubileuszu odbywającego się w Sali
Konferencyjnej Rezydencji Belweder w dniu 3
grudnia br., wręczył Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Minister Paweł Wypych. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z okazji
Jubileuszowych obchodów 90-lecia Polskiego
Czerwonego Krzyża objął honorowym patronatem
obchody Jubileuszu oraz nadał odznaczenia osobom
zasłużonym w działalności na rzecz honorowego
krwiodawstwa.
(na)

„W przedszkolu nikt się nie nudzi”
„W przedszkolu nikt się nie nudzi” - te słowa oddają funkcjonowanie
Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie mieszczącego się przy ulicy Jasnej
38. Kilku tygodniowy kalendarz wydarzeń rozpoczyna cykl pasowań na
„Przedszkolaka” i na „Starszaka”. Najmłodsza grupa przedszkolna o nazwie
„Misie” podczas swojego pasowania zaprezentowała część artystyczną dla
rodziców, w której przebrała się za niedźwiadki brunatne (misie).

W czasie występów, maluszki dzielnie
śpiewały piosenki i recytowały wierszyki.
30 listopada społeczność
przedszkolna uczestniczyła w dniu
świętego Andrzeja. Było to spotkanie,
podczas którego nauczycielki zamieniły
się miejscami z andrzejkowymi gośćmi:
czarownicą, wróżką, nocą, cyganką,

czarodziejkami, gwiazdką. Goście wróżyli
dzieciom z kart, wosku oraz butów.
Wspólnej zabawy nie było końca. Był to
dzień pełen wróżb i zaklęć. Sala zamieniła
się w kolorową komnatę, którą
przygotowali dla swoich pociech rodzice,
w ramach współpracy z przedszkolem.
W czasie spotkania dzieci mogły

zapoznać się z obyczajami andrzejkowej
nocy i wziąć w nich udział. Na
zakończenie tego magicznego dnia każde
dziecko mogło wziąć udział w loterii
fantowej zorganizowanej przez Radę
Rodziców.
Kolejnym artystycznym wydarzeniem,
jakie oferowało dla dzieci Przedszkole
Miejskie „Bajka” było „Jesienne spotkanie
dzieci”. Miało ono na celu podsumowanie
zdobytych podczas zajęć wiadomości o
tematyce jesiennej. Przedszkolaki
dzielnie odpowiadały na tematyczne
pytania i zagadki. Wydarzeniem
podsumowującym „Jesienne spotkanie

dzieci” były międzygrupowe zawody
sportowe. Ich celem było rozwijanie
sprawności fizycznej dzieci oraz
wdrażanie ich do tak zwanej „zdrowej”
rywalizacji.
Święty Mikołaj odwiedził naszą
placówkę 5 grudnia. Niestety zważając
na pogodę musiał odwiedzić nas
samochodem. Dzieci z niecierpliwością
wyczekiwały gościa, który przywiózł im
słodkie upominki. W zamian za prezenty
przedszkolaki zaśpiewały Mikołajowi
zimowe piosenki.
A.G.

Spotkanie informacyjne dla sołtysów i producentów rolnych
Z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta, Pana Krzysztofa Szkudlarka
w dniu 24 listopada 2009 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Witkowie odbyło się spotkanie informacyjne dla sołtysów
i producentów rolnych z terenu Gminy i Miasta Witkowo
Burmistrz Gminy i Miasta omówił
projekt budżetu gminy i miasta na 2010
rok, ze szczególnym uwzględnieniem
planowanych zadań inwestycyjnych.

Ponadto przedstawił swoje stanowisko
i stanowisko Komisji Rolnictwa Rady
Miejskiej w Witkowie dotyczące
ekonomicznych warunków
gospodarowania i oczekiwanych zmian
w rolnictwie. Pismo zostało wystosowane
do Premiera RP, Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Sejmu RP.
Podczas spotkania zebrani zapoznali
się z informacją Kierownika Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie, Pani
Beaty Tamioła na temat wyników kontroli
gospodarstw rolnych metodą FOTO,

interpretacji protokołów pokontrolnych
i procedurą odwoławczą, w przypadku
gdy producent rolny nie zgadza się
z wynikami kontroli.

Pani Ewa Kwapich, specjalistka
z WODR Poznań zapoznała rolników ze
zmianami w prowadzeniu dokumentacji
i wymogami w Programach
Rolnośrodowiskowych w latach 20072013.
Kierownik Placówki Terenowej KRUS
w Słupcy, Pani Bożena Dzwoniarska
przedstawiła informację na temat zmian
w zakresie naliczania składek na
ubezpieczenia społeczne dla rolników
i ich rodzin.
(A.K. i K.T.)

Bez kompleksów
„...Policja jako instytucja państwowa również jest kryzysem dotknięta, ale
my, stojący na straży bezpieczeństwa i porządku prawnego, pomimo tych
zawirowań finansowych, musimy dbać o bezpieczeństwo naszych
obywateli. Nic nas od tego nie zwalnia, ale by maksymalnie dobrze
wykonywać swoją pracę, niezbędny jest to tego również sprzęt” - stwierdził
komisarz Jan Rabiej - Komendant Komisariatu Policji w Witkowie.

W dobie trudności finansowych
wsparcie lokalnych władz szczególnie
zyskuje na znaczeniu. To właśnie dzięki
hojności samorządu witkowskiego
i niechanowskiego policjanci wzbogacili
się o nowe auto. Mogli także
wyremontować dyżurkę komisariatu....
Kluczyki do samochodu policjantom
Komisariatu Policji w Witkowie przekazał
m. in. w obecności pełniącego obowiązki
komendanta Komendy Powiatowej Policji
w Gnieźnie - podinspektora Przemysława
Dorniaka, burmistrz gminy i miasta
Witkowo - Krzysztof Szkudlarek wraz
z wójtem gminy Niechanowo Eugeniuszem Zamiarem. To nie jedyny
prezent, który otrzymali „pod choinkę”
miejscowi policjanci. Zostali także

Uwaga przedsiębiorcy
Wszystkich przedsiębiorców zapraszamy do
zaktualizowania wpisów do Ewidencji Działalności
Gospodarczej celem przekwalifikowania
działalności według Polskiej Klasyfikacji
Działalności 2007.
PKD z 2004 roku ma zastosowanie do
dnia 31 grudnia 2009 roku.
Zmiany można dokonać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Witkowie od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 do 15.00, pokój nr 8.

obdarowani nowym komputerem. Warto
zaznaczyć, że oba samorządy wsparły
finansowo już wcześniej witkowski
komisariat kupując m. in sprzęt
komputerowy oraz kserokopiarkę.
W przyszłorocznym budżecie Gminy
i Miasta Witkowo jest ujęta kwota 20 tys.
zł z przeznaczeniem na zakup kolejnego
samochodu dla miejscowego Komisariatu
Policji.
Komisarz Jan Rabiej dziękując za
wsparcie, zaangażowanie i zrozumienie
burmistrzowi Krzysztofowi Szkudlarkowi

i wójtowi Eugeniuszowi Zamiarowi,
podkreślił wzorową współpracę policji
z samorządami. Wyraził także nadzieję,
na dalszą, równie dobrą i owocną.
„Myślę, że za jakiś czas, gdy się tu
spotkamy naprawdę będzie można się
pochwalić. Poszczycić, że policjanci
w Witkowie pracują w dobrych
warunkach” - zaznaczył Komendant
witkowskiego Komisariatu Policji. Słowa
uznania i wdzięczności popłynęły także
do wielu osób, które - jak podkreślił
komisarz Jan Rabiej w bezinteresowny
sposób wsparły policję.
„Wszystkim nam, a przede wszystkim
samorządowcom, zależy na tym, by nasi
mieszkańcy mieli poczucie
bezpieczeństwa i to bezpieczeństwo
między innymi albo i przede wszystkim
zapewniają policjanci. Ale wszyscy
wiemy, że każdemu do każdej pracy
potrzebne są odpowiednie warunki... My
jako samorząd Witkowa widzimy
potrzeby tego komisariatu, stąd też
wsparcie w wyremontowaniu dyżurki
witkowskiego Komisariatu Policji zaznaczył burmistrz Krzysztof
Szkudlarek. „...Zrobimy wszystko, by
mieszkańcy okręgu działania Komisariatu
Policji w Witkowie czuli się bezpiecznie” zadeklarował wójt Eugeniusz Zamiar.
Wsparcia w wyposażeniu nowej
dyżurki udzieliło Stowarzyszenie Pomocy
Poszkodowanym w Wypadkach
Komunikacyjnych „Na ratunek”. Jak
zaznaczył prezes Marek Kosmala - „na ile
możemy, pozwalają nam na to przepisy to
pomagamy z naszych funduszy, ale
również z tzw: jednego procenta, który
podatnicy przekazują z własnej woli na
poszczególne organizacje
samorządowe”.
Władzom samorządowym za
docenienie ciężkiej i dobrej pracy
policjantów z Witkowa, czego skutkiem
jest chęć pomocy tym policjantom
podziękował pełniący obowiązki
komendanta Komendy Powiatowej Policji
w Gnieźnie - podinspektor Przemysław
Dorniak.
(na)

„ANBUD” Firma Remontowo – Budowlana laureatem
ogólnopolskiego konkursu ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA 2009

Organizator przedsięwzięcia Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. 14
listopada uroczyście przedstawiła finał III edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Budowlanego „Orły Polskiego Budownictwa” pod Honorowym
Patronatem Ministerstwa Infrastruktury.

Wielka Gala gościła 850 osób, gdzie
spośród zacnych Laureatów
tegorocznej edycji , zasiadali również
przedstawiciele świata polityki,
telewizji, samorządów i biznesu.
W tym roku Organizator po raz
pierwszy postanowił połączyć finał
prowadzonych przedsięwzięć: Orłów
Polskiego Budownictwa, Pereł
Medycyny, Samorządów Przyjaznych
Przedsiębiorczości. Tym sposobem
doszło do znacznej integracji branż
naszej gospodarki. Galę poprowadził
Maciej Dowbor wraz z Joanną
Koroniewską.

Konkurs ma charakter cykliczny i jak
co roku adresowany jest do wszystkich
przedsiębiorców z sektora
budownictwa niezależnie od
charakteru własności zakładu pracy,
jego wielkości czy liczby zatrudnionych
p ra c o w n i k ó w ; p r z e d s i ę b i o r s t w
działających na terenie Polski oraz
wszystkich firm mających w Polsce
swoje oddziały lub przedstawicielstwa.
O tytuł „Orła Polskiego Budownictwa
2009” ubiegało się w tym roku ponad
100 przedsiębiorstw branży
budowlanej.

Niezmiennym celem konkursu jest
wyłonienie i promocja tych
przedsiębiorstw budowlanych, które
poprzez nowoczesne produkty, usługi,
technologie, procesy oraz metody
organizacji i zarządzania tworzą
budownictwo nowoczesne,
bezpieczne i konkurencyjne, w pełni
zaspokajające potrzeby
konsumentów. Konkurs pomoże
w dalszym rozwoju i ułatwi promocję,
jak również pozyskiwanie nowych
klientów i nowych rynków zbytu.

Organizatorzy Konkursu oczekują
zwiększenia aktywności firm
nagrodzonych w działaniach,
zmierzających do podniesienia ich
konkurencyjności na rynkach
krajowych i zagranicznych.
W tegorocznej edycji konkursu
laureatem wyróżnienia w kategorii
INWES TOR zos tał a dz iał ająca
w Witkowie Firma Remontowo Budowlana ANBUD, Andrzej Łykowski.
ANBUD zaprezentował swoje
osiągnięcia inwestycyjne na przełomie
trzech ostatnich lat uzyskując uznanie
k a p i t u ł y ko n k u r s u . P r z y z n a n e
wyróżnienie w trakcie gali odebrał
osobiście właściciel firmy ANBUD
Andrzej Łykowski.
Po oficjalnej części ceremonii, gości
bawili Skaldowie, których występ
zwieńczyły owacje na stojąco. Podczas
bankietu czas umilała Halina
Frąckowiak.
S. Grzybowski

Zbiórka płodów rolnych
W odpowiedzi na apel Wójta Gminy Bydgoszcz (Północno-Wschodnia
Małopolska), która na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku została
dotknięta klęską powodzi, na terenie Gminy Witkowo przeprowadzono
zbiórkę płodów rolnych.

Zebrano ponad 28 ton różnych płodów rolnych (zboże, okopowe,
warzywa). Produkty te zostały wysyłane w dniu 16.12.09r. do Gminy
Radgoszcz.

Dziękuję mieszkańcom naszej Gminy, którzy
solidaryzując się z poszkodowanymi mieszkańcami
Gminy Radgoszcz, wsparli ich pomocą rzeczową.
Dziękuję również pracownikom
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Witkowie, którzy
pomogli przygotować ładunek do transportu.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Krzysztof Szkudlarek

Spotkania z grupami przedszkolnymi

Młodzież pamięta o przeszłości

Od wielu lat w bibliotece prowadzone są zajęcia dla najmłodszych

Polskie Święto Narodowe obchodzimy 11 listopada. Pamiętają o nim

mieszkańców naszej Gminy.

uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie. W tym roku,
pod kierunkiem Beaty Bil - Gurzędy, przenieśli kolegów i koleżanki
w ponad stuletnią przeszłość.

W minionych tygodniach w Bibliotece
Miejskiej odbyły się spotkania z grupami
przedszkolnymi: „Koguciki”, „Bolek i Lolek”
i „Smerfy”. Dzieci bardzo chętnie
korzystają z zaproszeń do biblioteki,
a każde ich przybycie jest nowym
doświadczeniem. W ciągu pobytu
przeprowadzone były zajęcia tematyczne:
jedna grupa - Baśnie i bajki w naszym
życiu, druga grupa - Zwierzęta leśne
w zimie, trzecia grupa - Idą święta.

Prowadzenie zajęć w bibliotece ma
przede wszystkim na celu zainteresowanie
młodych mieszkańców instytucją kultury
jaką jest Biblioteka. Prowadzone zajęcia
oswajają dzieci z biblioteką, jej zbiorami,
możliwościami i zasadami
funkcjonowania. Poprzez takie spotkania
wyrabia się w młodym czytelniku,
swobodę, pewność siebie i łatwość
korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Zajęcia te stają się zachętą i magnesem do
ponownego przybycia do biblioteki. Dzieci
mobilizują również swoich rodziców
i wykazują coraz większe zainteresowanie
odwiedzaniem biblioteki. To prowadzi do
korzystania z księgozbioru dla
najmłodszych, a w późniejszym czasie
całości księgozbioru. Prowadzone od lat
zajęcia z dziećmi przedszkolnymi
dowodzą, że ponad 2/3 dzieci staje się od
pierwszego kontaktu z biblioteką stałymi
uczestnikami życia kulturo-twórczego.
Dzieci pod kierunkiem swoich nauczycieli
p r z y g o t o w u j ą p ra c e p l a s tyc z n e
o tematyce dotyczącej danego zajęcia,
które są następnie wystawiane w holu
biblioteki.

Podziękowaniem za ich pracę jest miły,
słodki akcent, z którego dzieci bardzo się
cieszą.
(B.Sz.)

W ciekawej lekcji historii, mającej
miejsce w muzeum, przypomnieli
najważniejsze wydarzenia, które

doprowadziły do odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Sceptycznie do tych wydarzeń
nastawieni „niepoprawni” uczniowie
w końcu zrozumieli, że to dzięki
patriotom i ich działaniom możemy
dziś żyć w wolnej Polsce, że przeszłość
jak najbardziej jest potrzebna i trzeba
o niej mówić.
Beata Bil- Gurzęda

Mielżyński Szkoła pracuje metodą projektu
W ZSP w Mielżynie od lutego do grudnia 2009 roku pracowano
w ramach projektu „NIE dla używek, TAK dla zdrowia i rekreacji”.

W tym czasie młodzież brała udział
w rajdach rowerowych i pieszych,
biwaku turystyczno - rekreacyjnym,
wyjazdach na basen, konkursach na
plakat, ulotkę, wiedzy o zdrowym stylu
życia, w spotkaniu z policjantem,
zajęciach z psychologiem, terapeutą
i trenerem asertywności.
Zorganizowano również konkurs
z udziałem mam ph. „ Mamo, baw się

razem z nami” oraz II Piknik Rodzinny,
p o d c z a s k t ó r e g o d z i e c i w ra z
z dorosłymi aktywnie spędziły
niedzielne popołudnie. W realizację
projektu włączyli się też rodzice
i wszyscy pracownicy Zespołu.
Dziękujemy władzom Gminy za
sfinansowanie naszego projektu.
Beata Bil - Gurzęda

W krainie łagodności

W listopadzie w Szkole Podstawowej nr 3

18 listopada Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
zorganizował wieczór poetycki pn. „W krainie łagodności”.

Na program w wykonaniu
uczestników organizowanych przez
OKSiR zajęć studia piosenki, pracowni
instrumentalnej oraz sceny teatralnej
złożyło się zaprezentowanie utworów
z repertuaru Cz. Niemena, M. Umer,
E. Demarczyk, zespołu Wołosatki,

10 listopada uczciliśmy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości
krótkim apelem nawiązującym do dni walki, nadziei i zwycięstwa.

poetyckie K. Wierzyńskiego,
J. Le chonia, J. Tuwima, czy
M. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej.
Zebrana na widowni publiczność
gromkimi brawami podziękowała
wykonawcom za prezentację.

Przyjezdnych w Turku, uczniowie

Gniezno

(S.R.)

reprezentujący szkołę zajęli I miejsce,

wzruszających wierszy i piosenek

Natomiast nasi sportowcy brali

szkolny. Goście, artyści i wszyscy

udział w XX Ogólnopolskich Biegach

obecni „odbyli lot”, odwiedzając

punktacji

miejsca drogie każdemu Polakowi:

drużynowej Szkół Podstawowych

Niepodległości.

W

Gdańsk - Westerplatte, Warszawę,
i

Powidz.

Oprócz

a wśród nich: Katarzyna Pokora IVa - I

wysłuchaliśmy fragmentu życiorysu

miejsce, Kasia Plucińska Vb - I miejsce,

pilota

Weronika Wareńczak Vb - III miejsce,

Skowrona, zaprezentowanego przez

Dywizjonu

300,

Józefa

Szymon Jesionowski VIa - III miejsce.

jego wnuczkę - Małgosię. Delegacje

Wiele radości sprawiły medale,

uczniów złożyły kwiaty na jego grobie

dyplomy i wywalczony puchar.

i w kąciku Patrona.

Zabawa Andrzejkowa w Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie
W dniu 25 listopada w Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie odbyła się
wesoła zabawa andrzejkowa prowadzona przez nauczycieli
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy.
W tym miesiącu sporo czasu i uwagi

Tegoroczne obchody odbywały się

poświęciliśmy Patronowi - Lotnictwu

pod hasłem: „Ten kto nie szanuje i nie
ceni przeszłości, nie jest godzien

Polskiemu.
Przypominano historię szkoły,

szacunku teraźniejszości ani nie ma

przeglądano kroniki, wspominano

prawa do przyszłości.” Te mądre słowa

odniesione sukcesy, redagowano

wypowiedziane przez J. Piłsudskiego

gazetki. 25 listopada spotkaliśmy się

zwróciły naszą uwagę na to, jak cenną

na uroczystym apelu, który z wielkim

rzeczą jest pamięć o tym, co miało

z a a n g a ż o wa n i e m

miejsce kiedyś.

p r z y g o t o wa l i

uczniowie z klas III - VI oraz chór

Główną atrakcję imprezy stanowiły
wróżby, a przede wszystkim tradycyjne
lanie wosku. Wszyscy znakomicie się

bawili i już przygotowują się do zabawy
karnawałowej.
(na)

(ab)

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniach 16, 17 i 18 listopada
odbyły się przedsesyjne posiedzenia
Komisji Rady. Głównym ich tematem
było zaopiniowanie projektów uchwał,
przygotowanych na listopadową sesję.
Ponadto Komisja Rolnictwa zapoznała
się z przebiegiem prac
konserwacyjnych prowadzonych na
terenie działania Gminnej Spółki
Wodnej oraz z informacją
przedstawicieli Wydziału Ochrony

- uchwał ę Nr XXVII/ 234/ 09
określającą stawki opłaty targowej;
- uchwał ę Nr XXVII/ 235/ 09
określającą stawki podatku od środków
transportowych;
- uchwał ę Nr XXVII/ 236/ 09
ustalającą stawkę dotacji
przedmiotowej na remont komunalnych
budynków mieszkalnych;
- uchwał ę Nr XXVII/ 237/ 09
ustalającą regulamin korzystania

Komisja Rewizyjna
w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu w Chłądowie;
- uchwał ę Nr XXVII/ 246/ 09
określającą wymagania, które winien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
zezwolenie na działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
i opróżniania zbiorników
bezodpływowych;

Komisja Szkolnictwa…
Środowiska Starostwa Powiatowego w
Gnieźnie nt. zagadnień związanych z
ochroną środowiska.
W dniu 20 listopada odbyła się
XXVII sesja Rady Miejskiej. Rada
wysłuchała informacji Burmistrza o
działalności międzysesyjnej, tj. od 20
września do 19 listopada, sprawozdania
Burmistrza z realizacji uchwał Rady
Miejskiej i Raportu z realizacji Programu
Ochrony Środowiska. Rada Miejska

grudnia br.
W dniu 23 listopada Komisja
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Porządku Publicznego,
a w dniu 27 listopada Komisja
Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki
Społecznej dokonały analizy projektu
budżetu gminy i miasta na 2010r.
Ko m i s j a S z k o l n i c t w a p o n a d t o
zapoznała się z „Informacją o stanie

z obiektu sportowego „ORLIK 2012”
w Witkowie;
- uchwałę Nr XXVII/238/09 nadającą
nazwę ulicy w Witkowie (Magnoliowa);
- uchwał ę Nr XXVII/ 239/ 09
upoważniającą Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej do podejmowania
działań wobec dłużników
alimentacyjnych;
- uchwał ę Nr XXVII/ 240/ 09
zmieniającą Gminny Program

XXVII sesja Rady Miejskiej
- uchwał ę Nr XXVII/ 247/ 09
określającą wymagania, które winien
spełnić przedsiębiorca ubiegający się
o ze z w o l e n i e n a p ro wa d ze n i e
działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, w zakresie
grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych;

realizacji zadań oświatowych w Gminie
Witkowo w roku szkolnym 2008/2009”.
W dniu 26 listopada odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Komisja dokonała kontroli sposobu
rozpatrywania skarg wpływających do
Urzędu Gminy i Miasta, kontroli
magazynu sprzętu sportowego Klubu

Komisja Finansów…
wysłuchała również informacji p.
Urszuli Potaś - Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie
o działalności Zespołu i informacji
p. Mariana Łukowskiego - Dyrektora
Gimnazjum w Witkowie o działalności
tej placówki.
Rada Miejska podjęła następujące
uchwały:
- uchwał ę Nr XXVII/ 231/ 09
dotyczącą podatku rolnego na 2010r.
(28,-zł);
- uchwał ę Nr XXVII/ 232/ 09
określającą stawki podatki od
nieruchomości na 2010r.;
- uchwał ę Nr XXVII/ 233/ 09
dotyczącą inkasa podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości;

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2009r.;
- uchwał ę Nr XXVII/ 241/ 09
zmieniającą Statut Związku Gmin
Powidzkiego Parku Krajobrazowego;
- uchwał ę Nr XXVII/ 242/ 09
o wyrażeniu zgody na sprzedaż udziału
w prawie własności nieruchomości
w Małachowie Złych Miejsc;
- uchwałę Nr XXVII/243/09
wyrażającą zgodę na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej w Gaju;
- uchwałę Nr XXVII/244/09 dot.
p r z y s t ą p i e n i a d o s p o r z ą d ze n i a
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego działki nr 37
w Małachowie Złych Miejsc;
- uchwał ę Nr XXVII/ 245/ 09

Komisja Rewizyjna
- uchwał ę Nr XXVII/ 248/ 09
dokonującą zmian w budżecie gminy
i miasta na 2009r.
Kolejna sesja Rady Miejskiej
w Witkowie planowana jest na dzień 29

S p o r t o w e g o „V I T C O V I A” o r a z
zapoznała się z realizacją remontów
komunalnych budynków mieszkalnych,
zaplanowanych na 2009r.
(B.R.M.)

Przedszkolne „Andrzejki” w Kołaczkowie

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

„Dawno, dawno temu w przedostatni dzień listopada”, w przeddzień św.
Andrzeja, wszystkie panny chciały dowiedzieć się o losie…”. Słowami
legendy o andrzejkowych wróżbach, dnia 30.11.1009r. rozpoczęliśmy
imprezę przedszkolną „Andrzejki”.

6 XI 2009 roku w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski, który
zorganizowała i przeprowadziła nauczycielka języka polskiego p. Małgorzata Frąckowiak. Skierowany on został do uczniów klas I - VI.
Repertuar był różnorodny.

Uczestnicy zabawy, dzieci i panie
z przedszkola w Kołaczkowie, ubrane były
w „magiczne stroje”. Przybyły czarownice
na miotłach, wróżki z cudownymi
różdżkami, „zaczarowane królewny i
królewicze oraz czarodzieje”.
W atmosferę czarów i magii
wprowadziły nas przysłowia i zaklęcia.
Poznaliśmy tradycję ludową wieczoru
wróżb pielęgnowaną od najdawniejszych
czasów i przekazywaną z pokolenia na
pokolenie. Swoją „przyszłość”
obgadywaliśmy podczas kolejnych wróżb
- z monetami, butami, wróżby „Łódeczki”,
„Serca”, „Jaki masz charakter”.
Kulminacyjnym punktem „Andrzejek”
było lanie wosku przy słowach piosenki:
„Wosk lejemy, wosk lejemy,

Uczniowie recytowali m. in. wiersze
Czesława Miłosza, Wisławy
Szymborskiej, Anny Kamieńskiej.
Występowi uczestników przysłuchiwała
się bardzo uważnie komisja konkursowa.
Zwycięzcami tegorocznego konkursu
w kategorii klas I - III zostali: Damian
Paprocki (I m-ce), Sandra Grabowska
i Krystian Paprocki (II m-ce), Ludwik
Kneblewski (III m-ce). Wśród
recytujących uczniów klas IV - VI komisja
konkursowa nagrodziła: Kingę
Chmielewską (I m-ce), Mikołaja
Miechowicza (II m-ce), Sonię
Januchowską (III m-ce). Wyróżnienie
w formie dyplomu otrzymali: Daria
Wawrzyniak, Martyna Nijak, Katarzyna
Rzepka, Julita Michalska.

zakończeniu patriotycznego występu
głos zabrali goście, aby przybliżyć
uczniom minione i ważne w dziejach
Polski lata. Z okazji Narodowego Święta
Niepodległości przygotowano także
szkolną wystawkę poświęconą walce
Polaków o odzyskanie wolności.
Dzień ten był dla nas prawdziwą lekcją
historii.
27 XI cała brać szkolna uczestniczyła
w zabawie andrzejkowej zorganizowanej
przez wychowawców klas. Pojawiły się
na niej prawdziwe wróżki, tudzież różne
postaci z bajek, w które wcielili się
najmłodsi uczniowie. Każdy miał okazję
dowiedzieć się, co czeka go
w przyszłości, a także wziąć udział
w atrakcyjnych z abawach. D la

10 XI obchodziliśmy uroczystość
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Z tej okazji uczniowie klas IV - VI - pod
kierunkiem p. Elżbiety Skudzawskiej oraz
p. Małgorzaty Frąckowiak - przygotowali
część artystyczną poświęconą tak
ważnemu dla naszej ojczyzny świętu.
Wśród publiczności zasiedli nie tylko
pedagodzy i uczniowie, ale i przybyli
w tym dniu zaproszeni emerytowani
n a u c z y c i e l e n a s z e j s z k o ł y. Po

zgłodniałych i spragnionych uczestników
andrzejek przygotowano także
kawiarenkę, w której można było nie
tylko się posilić, ale i odpocząć. Pełen
magii, tajemniczego uroku wieczór
zakończyła wspólna dyskoteka.
Uśmiechnięci, rozbawieni i z nadzieją,
że niektóre wróżby może się spełnią,
powróciliśmy do domów.

zaraz wszyscy się dowiedzą,
co nam wróżby, co nam wróżby,
co nam wróżby przepowiedzą”.
Korowód przebierańców bawił się przy
muzyce na żywo wykonywanej przez
nauczyciela rytmiki. Na zadowolonych
przedszkolaków czekały również słodkie
niespodzianki przygotowane przez
rodziców - Justynę Olszewską, Marlenę
Kaźmierczak i Kamillę Małecką. Nasze
„Andrzejki” są ważnym wydarzeniem w
przedszkolu. Dostarczają dzieciakom
zawsze wiele radości, a wróżby
pobudzają ich wyobraźnię
i pomysłowość. Są również źródłem dla
tradycji i obrzędów ludowych.
(B. Zamiara, E. Zielińska)

Infokiosk z dostępem do Internetu
Na początku grudnia w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie w biurze
informacji (parter) Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie zainstalował
Infokiosk.

Infokiosk jest prostym,
nowoczesnym urządzeniem
dotykowym dostępnym
dla
wszystkich, a szczególnie dla osób

poszukujących pracy jak i osób
chcących skorzystać z dostępu do
Internetu.
Korzystając z Infokiosku można
uzyskać następujące informacje:
Aktualne oferty pracy z Powiatowego
Urzędu Pracy w Gnieźnie, Bezpłatny
dostęp do Internetu, Oficjalny Serwis
Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta
w Witkowie, Oficjalny Serwis Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie,
Biuletyn Informacji Publicznej
w Witkowie, Do dyspozycji jest także
internetowa mapa Witkowa.
Zapraszamy do korzystania
z Infokiosku.
(M.L.)

„DOZÓR” z Gniezna

Małgorzata Frąckowiak

Dzień Patrona w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
Co roku, w rocznicę nadania Gimnazjum w Witkowie imienia Adama

Antosik (kl. IIc), Paulina Marczak (kl.

tancerki - jedna - w bieli - uosabiała

Borysa, społeczność szkoły oraz goście świętują Dzień Patrona. W tym

IIb), Paulina Owczarzak (kl. IIb),

dobro,

roku święto obchodzone było 27 listopada. W jesienne przedpołudnie

Dawid Borys (kl. IIId,), Sara Kmieciak

symbolizowała zło, śmierć, klęskę

zebraliśmy się w hali sportowej, aby wspólnie przypomnieć sobie postać

(kl. IIIe), Joanna Pustelnik (kl. IIIf),

i zagładę miasta.

Patrona.

Katarzyna Szeszycka (kl. IIIb),

Montaż poetycki przygotowany

Remigiusz Popek (kl. IIIe), Maurycy

został przez nauczycieli naszej szkoły:

Uroczystość rozpoczął Dyrektor

Dyrektora

w murach szkoły; Burmistrza Gminy

Teodozję i Jerzego Mikołajewskich,

i

Miasta,

mgr

inż.

Krzysztofa

Mariana Gadzińskiego, proboszcza

Teresę Szczerbę, Jolantę Chybę

Dominika Tubacka (kl. IIe). Na

plastyczna

uroczystość zostali zaproszeni Rodzice

Suborskiej, Iwony Nadowicz - Mróz

prymusów. Wyróżnionym uczniom i ich

i Agnieszki Narożnej.

Biblioteki

to

zasługa

Lilianny

Miejskiej,

przedstawicieli Rady Rodziców oraz
uczniów i nauczycieli.
Tak ważna uroczystość stała się

charakter

parafii p/w św. Mikołaja Stanisława

okazją do wyróżnienia tych uczniów,

Goca, prof. Huberta Borysa - syna

którzy uzyskali najlepsze wyniki

Patrona, pana Józefata Sztukę -

w nauce i otrzymali Stypendium

prezesa

Naukowe Burmistrza Gminy i Miasta

Doniosłym

i

wzruszającym

momentem było przekazanie szkole

nagrody,

namalowanego przez prof. Huberta

gratulował uczniom i ich rodzicom,

Borysa portretu Patrona. Syn Patrona

życzył także następnych edukacyjnych

dokonał symbolicznego odsłonięcia

sukcesów.

obrazu, wyjaśniając , w jakim okresie

Podczas Dnia Patrona zostały także

życia Adam Borys został na nim

wręczone nagrody tym uczniom,

przedstawiony. Wypowiedziany po

którzy osiągają najwyższe sportowe

odsłonięciu portretu fragment „Pieśni

lokaty.

III” Horacego zakończony słowami;

Po części oficjalnej zgromadzeni

Żołnierzy Armii Krajowej, Koło

-

i Krzysztofa Nowińskiego. Oprawa

prestiżowy

w Gnieźnie, dyrektorów placówek

czerni

Dajwłowski (kl. IIIf), Paulina Ludwicka

Gminy i Miasta. Burmistrz podkreślił

Zw i ą z k u

w

(kl. IIc), Katarzyna Sybilska (kl. IIIg),

Rodzicom stypendia wręczył Burmistrz

Światowego

-

oświatowych z terenu miasta i gminy,

szkoły, mgr Marian Łukowski. Powitał

Szkudlarka, Zastępcę Burmistrza - mgr

druga

„Nie wszystek umrę...” jeszcze bardziej

w hali obejrzeli spektakl pt. „Wielka

podkreślił

Księga życia Adama Borysa”. Pozwolił

wydarzenia.

niecodzienność

tego

Witkowo.
Do tego grona należą; Marta

on na przeniesienie się w czasy

Kolejny Dzień Patrona przeszedł do

Powstania Warszawskiego. Młodzi

historii. Na pewno spotkanie stało się

artyści w formie relacji radiostacji

okazją do podkreślenia niezwykłości

„Błyskawica” przedstawili powstańcze

losów i dokonań naszego Patrona

losy żołnierzy. Kulminacja montażu

oraz okazją do wielu wspólnych,

poetyckiego nastąpiła w momencie,

patriotycznych wzruszeń.

gdy na scenie pojawiły się dwie

Jolanta Chyba
fot. T.P.

VII Edycja Mistrzostw Sołectw i Osiedli Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej
W dniu 29 listopada 2009 roku w hali sportowej Gimnazjum w Witkowie
odbyła się inauguracja rozgrywek VII edycji Mistrzostw Sołectw i Osiedli
Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej.

W rozgrywkach bierze udział 10
drużyn, w tym 7 sołectw: Mielżyn,
Ćwierdzin, Jaworowo, Kamionka,
Chłądowo, Kołaczkowo i Ruchocinek,

Zarząd Osiedla Nr 1-AC-97, drużyna
ZRYW Witkowo oraz drużyna Zakładu
Poprawczego w Witkowie.
Głównym celem tych mistrzostw jest

krzewienie kultury fizycznej poprzez
popularyzację gry w halową piłkę
nożną, propagowanie aktywnego
spędzania wolnego czasu i integracja
środowisk w myśl hasła: „NIE LICZY SIĘ
WYNIK - LICZY SIĘ UDZIAŁ”.
Głównymi organizatorami rozgrywek
są: Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji, sołtysi oraz
przewodniczący zarządów osiedli.
Mistrzostwa rozgrywane są w hali
sportowej przy Gimnazjum w Witkowie.
W uroczystym rozpoczęciu mistrzostw
udział wzięli: Burmistrz Gminy i Miasta Krzysztof Szkudlarek, jego zastępca Marian Gadziński, Przewodniczący
Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu
i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Piotr Jóźwik oraz radni - Krzysztof
Bykowski i Eugeniusz Czaplicki.
Uroczystego otwarcia rozgrywek
dokonał Burmistrz Gminy i Miasta
w Witkowie - Krzysztof Szkudlarek,

który stwierdził na podstawie swoich
obserwacji, że Mistrzostwa te cieszą się
dużym zainteresowaniem zawodników
i publiczności, którzy przez prawie trzy
miesiące będą mieli możliwość grania
i obserwacji w/w rozgrywek. Z roku na
rok umiejętności sportowe zawodników
są wyższe, co wpływa również na
wyższy poziom rozgrywek. Mistrzostwa
te wpływają również na popularyzację
halowej piłki nożnej na naszym terenie.
Burmistrz życzył zawodnikom, którzy
biorą udział w rozgrywkach i drużynom,
które w nich uczestniczą by znalazły się
na podium.
Wszystkie mecze sędziować będą
Panowie - Jan Szturomski i Marian
Szczepaniak, opiekę medyczną
sprawować będzie Pan Artur Trząski,
a sekretarzem i sędzią technicznym
będzie Stanisław Antoszczyszyn.

Tabela wyników sezon 2009/2010

Chłądowo

Ćwierdzin

Kamionka

Jaworowo

Kołaczkowo

Mielżyn

Osiedle Nr 1 - AC-97

Ruchocinek

ZP Witkowo

„Zryw” Witkowo

(S.A.)

