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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
3 marca 2011 r. w świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie odbył
się na szczeblu miejsko-gminnym Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Do eliminacji przystąpili przedstawiciele
szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkoły
ponadgimnazjalnej z terenu miasta i gminy
Witkowo oraz Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej z Ruchocinka i Witkowa. Turniej
otworzył Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie
Krzysztof Szkudlarek oraz prezes Zarządu
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Witkowie - dh. Marian Łukowski.
Nad poprawnym przebiegiem turnieju
czuwała komisja w składzie: kpt. Mirosław
Jankowski, z-ca dowódcy jednostki gaśniczej
PSP w Gnieźnie, dh Paweł Szymański naczelnik OSP Witkowo, dh Mariusz Janowicz prezes OSP Wiekowo oraz druhna Joanna
Andrzejewska z OSP Witkowo. Turniej składał
się z 2 części: testu pisemnego i finału ustnego.
Test pisemny zawierał 20 pytań dla
poszczególnych grup. Do finału
zakwalifikowało się 3 zawodników z każdej
grupy, którzy uzyskali najwyższą liczbę

punktów w eliminacjach pisemnych. W części
ustnej zawodnicy odpowiadali na pytania
z wylosowanego zestawu. Autorem pytań był
dh Tomasz Kuliński - dwukrotny laureat
Centralnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Za najlepszego zawodnika w grupie
I uznano Kacpra Jaworskiego - Szkoła
Podstawowa Nr 2 w Witkowie, II miejsce
wywalczył Kacper Ziemba Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Witkowie, a III miejsce Paulina
Broniecka Szkoła Podstawowa Nr 3
w Witkowie
W II grupie - I miejsce zajęła Karolina
Zamiar MDP Witkowo, II miejsce Wojciech
Knast MDP Witkowo, III miejsce Michał
Szkudlarek Gimnazjum Witkowo.
W III grupie - I miejsce zajął Remigiusz
Popek MDP Witkowo, II miejsce - Paweł
Dębczak MDP Witkowo, III miejsce Marcin
Zawada uczeń Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie.
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Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne
upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe
ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta
w Witkowie oraz Radnego Powiatowego
Telesfora Gościniaka. Nagrody zostały
wręczone przez Krzysztofa Szkudlarka
Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie
i Mariana Łukowskiego prezesa Zarządu M-G
ZOSP RP w Witkowie w towarzystwie członków
Komisji Sędziowskiej.

Podsumowując Burmistr z życzył
zwycięzcom dalszych sukcesów na szczeblu
powiatowym, aby w swoich osiągnięciach
doścignęli mistrza Tomasza Kulińskiego.
Słowa podziękowań skierowane również
zostały do opiekunów, którzy przygotowywali
dzieci i młodzież do turnieju.
Kolejny etap OTWP odbył się w dniu 12
marca 2011 r. w Czerniejewie.
(J.B.)

Eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
W pięknej scenerii zabytkowego Pałacu w Czerniejewie, w dniu 12 marca odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. O miano najlepszych w powiecie rywalizowała młodzież z 5 gmin naszego powiatu.

Wśród nich reprezentacja wyłoniona
w eliminacjach gminnych OTWP w Witkowie,
którą stanowili: w grupie szkół podstawowych:
Kacper Jaworski i Kacper Ziemba ze Szkoły
Podstawowej nr 2, w grupie szkół
gimnazjalnych: Karolina Zamiar i Wojciech
Knast z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
w Witkowie oraz Michał Szkudlarek

z gimnazjum w Witkowie, w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych: Remigiusz Popek
i Paweł Dębczak z MDP Witkowo oraz Marcin
Zawada z ZSP w Witkowie.
Pierwszą częścią turnieju stanowił test
pisemny, który wyłonił po trzy najlepsze osoby
z każdej grupy wiekowej do drugiej części
zmagań - finału ustnego. Poziom trudności

pytań przygotowanych przez funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Gnieźnie był, jak co roku na
wysokim poziomie. Pomimo tego uczestnicy
turnieju po raz kolejny popisali się wysoką
wiedzą między innymi na tematy: technik
pożarniczych, historii pożarnictwa,
poszczególnych gałęzi ratownictwa, prewencji
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pożarowej, udzielania pierwszej pomocy
medycznej czy znajomości obowiązujących
aktów prawnych.
Do części ustnej z gminy Witkowo
zakwalifikowało się aż 5 osób na 9 możliwych!
Po zaciętej walce twarzą w twarz z komisją
nasi reprezentanci uplasowali się na
następujących miejscach:
Grupa szkół podstawowych:
Kacper Ziemba - miejsce II
Kacper Jaworski - miejsce III
Grupa szkół gimnazjalnych:
Karolina Zamiar - miejsce II
Grupa szkół ponadgimnazjalnych:
Remigiusz Popek - miejsce I
Paweł Dębczak - miejsce III
Wszystkim uczestnikom należą się duże
brawa za ogromną wiedzę! Remigiusz Popek z
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej po raz
kolejny będzie reprezentował naszą gminę
i powiat na eliminacjach wojewódzkich
Turnieju.
Wszystkich młodych ludzi chętnych
ciekawie spędzić czas z rówieśnikami,
zobaczyć jak wygląda praca strażaka,
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Witkowie
zaprasza na zbiórki w każdą środę o godzinie
17.00 w świetlicy OSP Witkowo przy ulicy
Nowej 3.
(tkul)
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„Poznawali Ziemię Świętokrzyską”
W dniach od 31 stycznia do 4 lutego br. dla członków Grupy Turystycznej „Siedem”
z witkowskiego gimnazjum zorganizowano zimowisko w Nowej Słupi, niewielkiej
miejscowości położonej w Górach Świętokrzyskich.

W dniu 14 marca 2011r. z głębokim żalem pożegnaliśmy
śp. Ireneusza Kubiaka, niezwykłego człowieka,
Radnego Rady Miejskiej w Witkowie w kadencji
1995-1998 i kadencji 1998-2002. Był między
innymi członkiem Zarządu Gminy i Miasta.
Z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem wykonywał
mandat radnego, dla dobra mieszkańców Gminy.
Będziemy o nim zawsze pamiętać.
Podczas kilkudniowego wypoczynku
uczniowie zapoznali się z bogactwem
przyrodniczym i kulturowym tej części Polski.
Uczestniczyli w zwiedzaniu Muzeum
Starożytnego Hutnictwa, podczas którego
dowiedzieli się w jaki sposób dawniej
wytapiano rudę żelaza oraz co to są dymarki
świętokrzyskie.
Uczestniczyli także w pieszej wędrówce na
Łysą Górę (595 m n.p.m.), na szczycie której
znajduje się Klasztor Świętego Krzyża.
Podczas wizyty na Świętym Krzyżu zobaczyli
wnętrze świątyni oraz Muzeum Misyjne.
Jedna z legend głosi, że na Łysej Górze
odbywały się tzw. "sabaty czarownic". Byli
jednak rozczarowani, gdyż nie spotkali tam
żadnej z nich.
Oprócz dziedzictwa kulturowego młodzi

turyści mogli na własne oczy zobaczyć
gołoborze, czyli rumowisko skalne, które
powstało w wyniku wietrzenia mrozowego.
Wędrując pasem Łysogór podziwiali piękno
Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
w którym dominują jodły i buki. Młodzież
mogła również zobaczyć Emeryka, czyli
świętokrzyskiego pielgrzyma. Zgodnie
z legendą, święty ten przesuwa się o jedno
ziarno piasku w ciągu roku i jak dojdzie do
szczytu Łysej Góry to nastąpi koniec świata.
Nie musimy się jednak tego obawiać, bo przed
Emerykiem naprawdę długa droga na szczyt.
Będąc na Ziemi Świętokrzyskiej zwiedzili
także Starachowice, miasto związane m.in. ze
Stanisławem Staszicem i samochodami
ciężarowymi STAR. Celem wizyty w tym
mieście było zwiedzanie Muzeum Przyrody

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

i Techniki. Podczas dwugodzinnego pobytu
w muzeum uczniowie zapoznali się
ze sposobami eksploatacji rud żelaza oraz
rozwojem hutnictwa w mieście. Zobaczyli
maszyny (np. największą w Europie maszynę
parową), dzięki którym wytwarzano stal.
Oprócz części technicznej, młodzi turyści
zostali przeniesieni do triasu i jury - okresów
w dziejach Ziemi, które były związane
z dinozaurami. Pojawienie się wystawy
paleontologicznej w tym muzeum jest celowe,
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Burmistrz Gminy i Miasta
Krzysztof Szkudlarek

gdyż na Ziemi Świętokrzyskiej odnaleziono
ślady tych wielkich gadów. Nie zabrakło
również zwiedzania Kielc oraz Warszawy,
które były na drodze przejazdu.
Przez cały pobyt dopisywała pogoda, gdyż
w Górach Świętokrzyskich była aura typowo
zimowa. Na zboczach Łysogór leżała dość
gruba pokrywa śniegowa, a świecące słońce
i dość przyjemna temperatura sprzyjały
pieszym wędrówkom.
(na)

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
3 lutego chłopcy z klubu sportowego
Orły wzięli udział wraz z opiekunem p. Z. Bosackim w turnieju piłki nożnej.
Drużyna pokonała rywali i zwyciężyła,
zajmując pierwsze miejsce. Gratulujemy!
7 lutego uczniowie naszej szkoły miło
spędzili czas na basenie w Swarzędzu.
14 lutego wszystkie dzieci obchodziły

walentynki. Uczniowie kl. 0 - III wraz z p.
E. Popek bawili się przy muzyce z różnych
stron świata, uczestniczyli w przygotowanych
konkursach, loteryjce fantowej oraz wręczali
nauczycielom własnoręcznie wykonane
serduszka, a listonosz Remigiusz dostarczał
w tym uroczystym dniu walentynkowe kartki.
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. R. Bagrowską przygotował dla społeczności
uczniowskiej specjalnie na tę okoliczność
i przedstawił krótką część artystyczną,
w której wystąpił Romeo i Julia. Nie zabrakło
także wierszy o tematyce miłosnej, tańca
dyskotekowego zaprezentowanego przez
uczennice klasy VI oraz poczty
walentynkowej. Uwieńczeniem tego święta

była zabawa dyskotekowa, na której bawili się
starsi uczniowie. Wszyscy obecni w szkole
odczuwali miłą atmosferę, a widniejący na
ubiorach tudzież dekoracjach czerwony kolor
sprawiał, iż walentynkowe święto emanowało
ciepłem oraz magią.
Tego dnia dyrektor szkoły - Zdzisław Bosacki dokonał uroczystego wręczenia medali tym

chłopcom, którzy zajęli I, II, III miejsce
w Szkolnej Lidze Piłki Nożnej. Byli to:
Karol Woźniak, Maciej Nijak, Norbert
Białas (I miejsce), Łukasz Paluch,
Krzysztof Gepert, Mateusz Misiak (II
miejsce), Mikołaj Miechowicz, Dominik
Białas, Kacper Stręk (III miejsce). Uczeń
kl. VI - Karol Woźniak - za największą liczbę
strzelonych bramek uzyskał tytuł KRÓLA
STRZELCÓW.
Uczniowie kl. I - III wzięli udział
w konkursie matematycznym Matma na
wesoło. Uczestnicy rozwiązywali logiczne
zadania i test wiedzy. W tym roku szkolnym
tytuł Mistrza Matematyki zdobyła
uczennica kl. III - Julia Śruba. Tuż za nią

uplasowali się: Olga Kozłowska (kl. II) oraz
Remigiusz Swat (kl. III). Organizatorem
powyższego konkursu była p. E. Popek, która
dokonała wręczenia nagród i dyplomów
ufundowanych przez Radę Rodziców.
Zabawy literami to kolejny konkurs,
w którym rywalizowali młodsi uczniowie.
Uczestnicy rozwiązywali zagadki, rebusy
i krzyżówki. Mistrzem Zabaw Literami
został Damian Paprocki (kl. II), II miejsce
zajął Krystian Paprocki (kl. I), natomiast
III zdobyła Julia Śruba (kl. III). Dzieci
otrzymały dyplomy tudzież nagrody
sponsorowane przez Radę Rodziców.
Organizatorem konkursu była
p. B. Prusinowska.

Dzieci z kl. II oraz III uczestniczyły
w gminnym konkursie ortograficznym
Zostań Mistrzem Ortografii.
Uczniowie klas młodszych wzięli udział
w ogólnopolskim konkursie plastycznym
Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż
przychodzi ci z pomocą.
25 lutego w naszej szkole gościł cyrk
SZOK. Dla uczniów przygotowano wiele
atrakcji, m.in. żonglerkę, akrobacje, iluzję,
tresurę zwierząt. Chętne dzieci mogły wziąć
udział w konkursach. Spotkanie z tego typu
przedstawieniem cyrkowym sprawiło nam
wiele satysfakcji.
Małgorzata Frąckowiak

Złóż deklarację podatkową w Witkowie
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie oraz Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo uruchomili punkt informacyjny w Urzędzie Gminy i Miasta
w Witkowie. Punkt informacyjny czynny będzie do 29 kwietnia 2011r. w każdy
piątek w godz. od 9:00 do 13:00.
Do zakresu obowiązków pracownika US obsługującego punkt należeć będzie udzielanie
objaśnień dotyczących zeznań rocznych za rok 2010, a w szczególności:
• wydawanie druków zeznań rocznych zainteresowanym klientom,
• przyjmowanie wypełnionych przez podatników zeznań,
• udzielanie merytorycznych informacji w zakresie
- przedmiotu opodatkowania,
- preferencyjnych metod rozliczania,
- odliczeń od podstawy opodatkowania,
- odliczeń od podatku,
• sprawdzanie zeznań w możliwym zakresie pod względem merytorycznym i rachunkowym.

Harmonogram dyżurów
Godziny przyjęć: 9:00 - 13:00 (piątek)
LUTY - 11, 18, 25
MARZEC - 4, 11, 18, 25
KWIECIEŃ - 1, 8, 15, 22, 29
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KONKURS O POWSTAŃCZYM ZRYWIE
Dzień 27 grudnia 1918 roku, przyjazd Paderewskiego do Poznania, walki o Wielkopolskę, rozejm w Trewirze 16 lutego
1919 r. to fakty znane uczestnikom V Konkursu Wiedzy o Rewolucji Witkowskiej i Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919,
który odbył się 21 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie.

OKSiR zaprasza do udziału
w konkursie plastycznym
„WIELKANOCNA PISANKA”
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
zaprasza do udziału w konkursie
plastycznym „WIELKANOCNA
PISANKA”

Cele konkursu: rozwijanie zainteresowań
twórczych,rozbudzanie kreatywności dzieci,
kultywowanie tradycji wielkanocnych.

Uczniowie z klas 4-6 udzielali odpowiedzi

W trudnej rywalizacji miejsce I zajęli Bartosz

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, które

pisemnych na pytania dotyczące okoliczności

Nawrocki kl.5c i Bartosz Frańczak kl.5a, II

zostały ufundowane przez UGiM Witkowo

wybuchu i przebiegu Powstania

miejsce Jakub Dzięcielak kl.4a i Kajetan

oraz SP 2. Organizatorami konkursu byli:

Wielkopolskiego. Uczestnicy wykazali się

Deskowski kl.5c, III miejsce Jagoda

M. Zborowski, Cz. Nowaczyk i T. Deskowski.

sporą wiedzą o wydarzeniach tamtych czasów.

Szkudlarek kl.5a i Konrad Łączny kl.6a.
(M.Z.)

WSPARCIE RODZINY TO ZYSK DLA GMINY !!!
Informujemy, że Gmina i Miasto WITKOWO przystąpiła do
Ogólnopolskiej Kampanii „POSTAW NA RODZINĘ”. Głównym
zadaniem kampanii jest budowanie pozytywnego wizerunku
rodziny.
Badania naukowe udowodniły bowiem, że inwestowanie w relacje rodzinne obniża ryzyko sięgania przez dzieci po alkohol, narkotyki czy
dopalacze. Właśnie dlatego samorząd wiedząc, że stawianie na rodzinę to najlepsza profilaktyka popiera ją, zapraszając mieszkańców do wspólnego
działania.
Ogólnopolska inauguracja kampanii rozpoczyna się 21 marca 2011 roku, czyli w DZIEŃ WIOSNY.

Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
szkół podstawowych;
2. Technika prac: przestrzenna (mile widziana
różnorodność form i materiałów).

3. Ogłoszenie wyników: do końca kwietnia
na stronie internetowej;
oksir@skorzecin.net.pl
4. Każda praca powinna być opatrzona
metryczką (imię i nazwisko dziecka, wiek,
szkoła, imię i nazwisko opiekuna);
5. Nie zwracamy dostarczonych prac;
6. Prace należy dostarczyć do 10 kwietnia
2011r. na adres: Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Witkowie, ul. Sportowa 15
7. O terminie wręczenia nagród i wyróżnień
zainteresowane osoby zostaną
poinformowane przez organizatora.
8. Wszystkie informacje odnośnie konkursu
udzielane będą pod nr. : 61 477 92 77.
(S.R.)
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Niepełnosprawni zawsze są razem

Szanowni Rolnicy!

Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” Oddział
w Witkowie zorganizował spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy
połączone z Międzynarodowym Dniem Kobiet.

Informujemy, że w niedzielę, 3 kwietnia 2011 r. (niedziela) odbędą się wybory do
Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Spotkanie odbyło się w dniu 8.III.2011r.
o godzinie 16 w byłym Kasynie Oficerskim
w Witkowie. W spotkaniu udział wzięło 97
osób. Wszystkich przybyłych powitał Prezes
Stowarzyszenia Pan L.Rajzel. Z okazji
Światowego Dnia Inwalidy okolicznościowy
referat odczytał Pan E. Krupa - V-ce Prezes.
Następnie Panowie wręczyli kwiatki Paniom
z życzeniami z okazji Dnia Kobiet. Zaproszony
na uroczystość Pan Starosta Powiatu Gniezno
obdarował Panie Kwiatkiem. Zaproszeni
goście zajmując głos życzyli wszystkim
zdrowia i wytrwałości w codziennej społecznej
pracy. Następnie podano posiłek tj. Obiad,

kawę i ciasto oraz kolację. W czasie trwania
uroczystości umilała czas orkiestra pod kier.
Pana Andrzeja Grzechowiaka. Wszyscy mogli
zatańczyć , pośpiewać , a przede wszystkim
porozmawiać z przyjaciółmi o swoich troskach
dnia codziennego. Spotkania w gronie osób
niepełnosprawnych są nam wszystkim bardzo
potrzebne - stwierdzili uczestnicy. W miłej,
rodzinnej atmosferze czas szybko mija. Tak
też nasze spotkanie dobiegło końca o godzinie
21.00, Prezes podziękował wszystkim za
przybycie jak zawsze do miłego zobaczenia.

Czynne i bierne prawo wyborcze
w wyborach do organów samorządu
rolniczego mają:

podatnicy podatku rolnego, którzy są
właścicielami, posiadaczami lub
użytkownikami wieczystymi gospodarstw
rolnych, a więc gruntów rolnych
o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny
lub przeliczeniowy gruntów rolnych,

podatnicy podatku dochodowego z działów
specjalnych produkcji rolnej,

członkowie rolniczych spółdzielni
produkcyjnych posiadających w nich wkłady
gruntowe.

rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.927
z późn. zm.). Izby są rolniczym samorządem
zawodowym, działającym na rzecz
rozwiązywania problemów rolnictwa
i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim
podmiotów.
Za pośrednictwem Izby Rolniczej,
wybrani delegaci mają wpływ, m.in. na:

rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników
problemów,

projekty aktów prawnych z zakresu
produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez
ich opiniowanie,

I. Piaskowska

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na dzierżawę dwóch
lokali użytkowych położonych w Ośrodku Wypoczynkowym
w Skorzęcinie, przy Alei Promienistej.
Lokale przeznaczone są na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej:
handlowej, usługowej, lub gastronomicznej. Obiekty te stanowią pustostany
w stanie surowym, wymagającym przystosowania lokalu do rodzaju
prowadzonej działalności.
Lokal nr 2 - pow. 54,60 m2 + grunt o pow. ca. 40m2
Czynsz wywoławczy w stosunku rocznym wynosi 8.000,00 zł netto. Do wylicytowanego czynszu
doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami
Lokal nr 3 - pow. 54,60 m2 + grunt o pow. ca. 40m2
Czynsz wywoławczy w stosunku rocznym wynosi 8.000,00 zł netto. Do wylicytowanego czynszu
doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami
W związku z koniecznością
przystosowania lokali do prowadzonej
działalności i dokonania nakładów
budowlanych ustala się, że w roku 2011
całkowity czynsz wynosić będzie 1.000,00 zł
brutto, a w 2012 r. całkowity czynsz wynosić
będzie 5.000,00 zł. brutto
Wylicytowana stawka czynszu
obowiązywać będzie od roku 2013.
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, jawnie
20.04.2011r. o godz. 12.00 w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy
ul. Gnieźnieńskiej 1 w sali nr 1.
Warunkiem udziału w przetargu jest
złożenie oferty i wpłata wadium na wybrany

lokal z podaniem numeru lokalu, na konto
Gminy nr 43 8538 0002 0000 0677 2000
0008 do dnia składania ofert tj:
do godz. 10.00 dnia 20.04.2011r. (Wadium
uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło
w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy
Witkowo)
Szczegółowe informacje na temat
przetargu dostępne są na stronach
internetowych www.bip.witkowo.pl
i www.witkowo.pl oraz w Urzędzie Gminy
i Miasta w Witkowie pok. nr 15 lub 16 lub pod
nr telefonu 61 477-81-94, wew. 13 lub 14
w godz. 8.00-15.30.

W wyborach do Izby Rolniczej okręgiem
wyborczym jest Gmina Witkowo.
Głosowanie przeprowadzone
będzie w lokalu wyborczym
mieszczącym się w sali nr 1 Urzędu
Gminy i Miasta w Witkowie,
ul. Gnieźnieńska 1. Lokal wyborczy
będzie czynny w godzinach 8:0018:00.
Z terenu Gminy i Miasta Witkowo
wybieramy dwóch delegatów.
Kandydatami do Rady Powiatowej
Wielkopolskiej Izby Rolniczej z terenu Gminy
Witkowo są następujące osoby:

Stanisław Janas
zamieszkały w Gaju, rolnik

Jerzy Kubasiak
zamieszkały w Gorzykowie, rolnik
Podstawę prawną działalności
samorządu rolniczego w Polsce stanowi
ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach
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poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie

i warunków życia na wsi,

kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz

podnoszenie kwalifikacji osób pracujących
w rolnictwie,

współpracę z polskimi i zagranicznymi
organizacjami producentów rolnych,

poprawę stanu środowiska przyrodniczego
i zdrowia mieszkańców wsi,

ochronę dziedzictwa kulturowego
w regionie.
Zachęcamy do udziału w głosowaniu !
Z poważaniem
Komisja Okręgowa Nr 23 w Witkowie
Anna Kwapich - Przewodniczący Komisji
Krystyna Mietlicka - Wiceprzewodniczący Komisji
Eugeniusz Czaplicki - Sekretarz Komisji
Grzegorz Kaźmierczak - Członek Komisji
Tadeusz Jaskólski - Członek Komisji
(B.R.M.)

Oj, działo się, działo w „trójce”…
Ostatnie tygodnie obfitowały w ciekawe wydarzenia. Zaliczyć do nich można liczne konkursy, których byliśmy
gospodarzami lub w których braliśmy udział. Nie można pominąć imprezy zorganizowanej przez Radę Rodziców z okazji
Dnia Kobiet.

dostrzegali bogaty i piękny świat poezji.
Niektórzy z uczniów podzielili się swoimi
emocjami, a uczeń kl. IVa, Michał Goll,
podziękował za możliwość wystąpienia
w finale i stwierdził, że „był sprawiedliwie
oceniony”. Mamy nadzieję, że tę opinię
podzielą wszyscy. Jury w składzie: pani Irena
Skoczylas - pracownik Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Witkowie oraz nauczyciele
opiekunowie z poszczególnych szkół przyznali
następujące lokaty: I miejsce Ireneusz
Śronkowski, II miejsce Jagoda Szkudlarek,
III miejsce Marcelina Basińska i Ludwik
Kneblewski. Wyróżnienia otrzymali:
Katarzyna Kubacka, Dominika Rozmus
i Wiktoria Korytek. Podziękowania za
udział: Julia Słowińska, Katarzyna Rzepka,

23 lutego 16 uczestników wyłonionych
w eliminacjach klasowych i szkolnych spotkało
się na VI Gminnym Konkursie
Ortograficznym dla uczniów klas II i III
szkół podstawowych pod hasłem „Zostań
mistrzem ortografii”. Konkurs jest jedną
z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień
uczniów, przyczynia się do nabywania
umiejętności poprawnego pisania. Propaguje
w środowisku nauczycielskim
i samorządowym oraz wśród rodziców ideę
wspólnej odpowiedzialności za język polski.
Laureatami tegorocznej rywalizacji zostali:
w kategorii klas drugich - I miejsce Dawid
Groblewski SP 3, II miejsce Krystian Juszczak
SP3, III miejsce Antoni Jaszczak SP2.

W kategorii klas III - I miejsce Aleks
Kwapich SP3, II miejsce Dawid Cichy SP3, III
miejsce Ewelina Nowacka ZSzP w Mielżynie.
Fundatorem nagród była Gminna Komisja
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, a Rada Rodziców działająca
przy Szkole Podstawowej nr 3 sfinansowała
słodki poczęstunek i drobne upominki.
W komisji oceniającej pracowali nauczyciele
oraz kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Witkowie, pani Elżbieta
Jagielska.
9 marca już po raz siódmy odbył się
Gminny Konkurs Recytatorski uczniów
klas IV - VI. Zaprosiliśmy przedstawicieli
wszystkich szkół podstawowych naszej Gminy

i tradycyjnie, uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Niechanowie. W zmaganiach wzięło udział
14 uczestników. Młodzi recytatorzy byli
dobrze przygotowani i bardzo przejęci. Jury
miało niełatwe zadanie z ustaleniem, kto
spośród występujących jest najlepszy. Wszyscy
się podobali i wszystkich chciało się nagrodzić.
Dzięki hojności pana Burmistrza i środkom
finansowym Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
laureaci otrzymali piękne nagrody książkowe
i dyplomy. Pozostali uczestnicy także dostali
pamiątkowe książki i podziękowania. Pani
Dyrektor A. Pawluk, obecna na konkursie,
skierowała do młodych recytatorów wiele
ciepłych słów uznania i zachęty, by nadal

Olaf Wojtyra, Amanda Dobrychłop, Karol
Pietrowski, Oliwia Sybilska, Michał Goll. Słodki
poczęstunek dla wszystkich był możliwy dzięki
sponsorom: pani Katarzynie Wojtyrze - EURO SAM, pani Honoracie Glanc - Piekarnia GLANC
oraz panu Prezesowi GS Samopomoc Chłopska
w Witkowie.
3 marca reprezentacja naszej szkoły
wzięła udział w konkursie organizowanym
przez OSP w Witkowie pod hasłem
„Młodzież zapobiega pożarom”. Miłą
niespodziankę sprawiła nam Paulina
Broniecka z klasy Va, zajmując III miejsce
w kategorii szkół podstawowych. Różnie
dziś podchodzi się do popularnego
jeszcze nie tak dawno Dnia Kobiet.
Obchodzić? Nie obchodzić? A przecież
po raz pierwszy obchodzono ten dzień
w Stanach Zjednoczonych już w 1909 roku.
Później ten zwyczaj przyszedł do Europy.
Międzynarodowy Dzień Kobiet zatwierdzono
uchwałą Międzynarodowego Kongresu Kobiet
Socjalistek w Kopenhadze w sierpniu 1910 r.
Miał służyć budowaniu społecznego wsparcia
dla powszechnych praw kobiet. Domagano się
prawa kobiet do głosowania i obejmowania
stanowisk publicznych, prawa do pracy
i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania
dyskryminacji w miejscu pracy. W Polsce Dzień
Kobiet został zauważony dopiero po II wojnie
światowej. Był bardzo popularny w okresie
PRL. Obecnie corocznie odbywają się
organizowane przez feministki demonstracje
połączone z happeningiem na rzecz równego
traktowania kobiet i mężczyzn. Rada
cd. str. 9
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Nowe dowody osobiste
cd. ze str. 8

Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej
nr 3 im. Lotnictwa Polskiego, korzystając
z gościnności Dyrekcji, postanowiła
zorganizować z tej okazji popołudniowe
spotkanie dla szerokiego grona kobiet
z gminy i miasta. Przybyło nadspodziewanie
dużo pań - pracownic szkoły, mam, których
dzieci są uczniami naszej szkoły, absolwentek.
Były też te, których dzieci kiedyś się tu uczyły
lub dopiero będą się uczyć. Wśród obecnych
były i panie w ogóle niezwiązane z tą

placówką. Co je przyciągnęło? Otóż nie tylko
możliwość miłego spędzenia czasu, wypicia
k a w y, c z y p o d z i w i a n i a w y s t ę p ó w
najmłodszych uczniów. Przyciągnął nas
wszystkie szczytny cel i chęć podzielenia się
tym, co mamy. Impreza przebiegała pod
hasłem „Duże kobiety małym kobietkom”.
Wszystko zaczęło się od loterii fantowej. Losy
rozeszły się szybko, bo można było wygrać
cenne nagrody. Uzyskane środki zostaną
podzielone. Zasilą fundusz Rady Rodziców
i będą cegiełką na zakup nowych wózków dla
dziewczynek z klasy IIb - Weroniki i Wiktorii.

Ciekawym momentem tego spotkania były
występy najmłodszych uczniów z klasy IIb
oraz bliźniaczek i zespołu tanecznego
Melodyjki. Podziwiałyśmy śpiew i taniec.
Szczególne uznanie wzbudził „taniec połamaniec” w wykonaniu grupy chłopców.
Z wielką przyjemnością obejrzałyśmy występ
naszego absolwenta - Oskara Wojtyry. Panie
z Rady rodziców natrudziły się, by świetlicę
szkolną zamienić w nastrojową kawiarenkę.
Były pyszne ciasta, przygotowano bar
sałatkowy, a wszystko to dzięki licznym

sponsorom i współorganizatorom imprezy,
którym bardzo serdecznie dziękujemy.
Każda z kobiet wyszła z serduszkiem
podarowanym przez Wiktorię i Weronikę,
a mama dziewczynek nie ukrywała
wzruszenia i głębokiej wdzięczności dla
wszystkich obecnych i zaangażowanych
w przedsięwzięcie. Przez cały czas panowała
bardzo miła atmosfera. Jeszcze raz mogłyśmy
się przekonać, że więcej radości sprawia
dawanie niż otrzymywanie.
(ab)

Bardziej bezpieczne, umożliwiające elektroniczny kontakt z urzędami,
wzbogacone o elektroniczny nośnik danych (tzw. chip) z miejscem na
kwalifikowany e-podpis - takie będą nowe wielofunkcyjne dowody osobiste.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaproponowało wzór
nowego dokumentu tożsamości. Jednak o jego ostatecznym wyglądzie
zadecydują członkowie Rady Ministrów.

Zmieni się zawartość dowodu osobistego oprócz części graficznej zostanie w nim
zamieszczona warstwa elektroniczna, która
znacznie zwiększy poziom ochrony tego
dokumentu przed fałszerstwami i poszerzy jego
funkcjonalność.
Wszystkie informacje w warstwie graficznej
dowodu osobistego (umieszczone na awersie
i rewersie karty) zostaną zapisane również na
elektronicznym nośniku danych w dokumencie.
Dodatkowo znajdą się tam dane służące do
składania podpisu osobistego - podpisu
elektronicznego, który w elektronicznych
kontaktach z urzędami będzie równoważny ze
złożeniem własnoręcznego podpisu.
Wprowadzenie warstwy elektronicznej
dowodu osobistego pozwoli również na
elektroniczne potwierdzenie autentyczności
dokumentu (np. w urzędzie, banku).
W odróżnieniu od obowiązującego obecnie
wzoru dowodu osobistego, nowy dokument nie
będzie zawierał rysopisu, adresu zameldowania
oraz wzoru graficznego podpisu posiadacza
dokumentu. Zmiana zakresu danych uprości
procedurę wydawania dowodu osobistego, dzięki
czemu proces ten będzie bardziej przyjazny dla
obywatela. Do dowodu zostanie natomiast
wprowadzona informacja o obywatelstwie
polskim. Ułatwi to posługiwanie się dowodem
osobistym jako dokumentem poza granicami
kraju.
Nowy dowód osobisty będzie dokumentem
potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo
polskie na terenie Polski oraz m.in. państw strefy
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Schengen. Prawo posiadania dowodu osobistego
będzie miał każdy obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej od chwili urodzenia, natomiast osoby
pełnoletnie zamieszkałe na terytorium RP będą
miały obowiązek posiadania tego dokumentu.
Dzieci do 5 roku życia otrzymają dowód osobisty
z terminem ważności 5 lat, a pozostałe osoby na
10 lat.
O dokument tożsamości będzie można
starać się w dowolnej gminie, a nie jak dotąd
tylko w urzędzie właściwym ze względu na
miejsce zameldowania. Dowód osobisty ma być
wydawany wyłącznie na terenie kraju. Wniosek
złożymy również przez Internet. Ponieważ
dowód osobisty jest podstawowym dokumentem
potwierdzającym tożsamość, trzeba jednak
będzie przynajmniej raz pojawić się w urzędzie.
Nie dotyczy to dzieci do lat 5.
Nie zmienią się zasady dotyczące utraty
ważności dowodu osobistego, która nastąpi po
upływie terminu ważności dokumentu, a także
w wyniku utraty albo uszkodzenia. Ponieważ
w dowodzie nie będzie już danych adresowych,
jego posiadacz nie będzie musiał wymieniać
dokumentu, jeśli zmieni miejsce zameldowania.
Nowe dowody z mikroprocesorem
wydawane będą od 1 lipca 2011 roku.
W pierwszej kolejności otrzymają je osoby,
którym wydano dokument tożsamości w 2001
roku. W następnych latach wymianie podlegać
będą dowody z dobiegającym końca 10-letnim
terminem ważności.
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źródło informacji: www.mswia.gov.pl

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonych w Witkowie
Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości stanowiące działki niezabudowane, przeznaczone na cele infrastruktury
technicznej, ( na posadowienie trafostacji), oznaczone geodezyjnie:

nr 1064/1 o pow. 0,0036 ha zapisana w Sądzie Rejonowym w Słupcy w KW nr KN 1S/00020824/6, położona przy ul. Dębińskiej.

nr 1543/1, o pow. 0,0018 ha zapisana w Sądzie Rejonowym w Słupcy w KW nr KN 1S/00038887/4, położona przy ul. Rzemieślniczej

nr 1162/13 o pow. 0,0043 ha , zapisana w Sądzie Rejonowym w Słupcy w KW nr KN 1S/00020824/5, położona przy ul. Nowej.
Nieruchomości nie posiadają opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów i budynków są to tereny oznaczone
symbolem Bi-inne tereny zabudowane. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów gminy
Witkowo przedmiotowe działki oznaczone są jako tereny zainwestowane
Dla przedmiotowych działek została wydana dnia 13.05.2009r. decyzja Nr IT 7331/131/2008 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla
inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej w mieście Witkowo.
Działki oznaczone geodezyjnie nr 1064/1 i 1543/1 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dla działki 1162/13 dostęp do drogi
publicznej zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę
nr 1162/14 i przez działkę 1164/7, zapisaną w Księdze Wieczystej KW 22738
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13.700,00 zł netto
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami.
Wadium wynosi 2.500,00 zł
Przetarg odbędzie się 18 kwietnia 2011r. o godz.13,00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej
1, w sali nr 1.
1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek
zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
2. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. Ewentualne wznawianie granic może odbyć się staraniem i na koszt
nabywcy.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w kasie znajdującej się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie lub na konto
Urzędu w GBW Konin ( BS Witkowo) nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 13 kwietnia 2011r.
4. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:

osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

osoby prawne - aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,

małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego - pełnomocnictwo notarialne współmałżonka
obejmujące zgodę na licytacje i na zawarcie umowy sprzedaży.

dowód wpłaty wadium,
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwrócone
niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni od zamknięcia przetargu na wskazane konto bankowe. Wadium uznaje się
za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej
ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
7. Wybrany nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed zawarciem aktu notarialnego.
8. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz ujawnieniem praw własności w księdze wieczystej ponosi nabywca.
9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.
Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu wymaga takiego zezwolenia.
11. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie,
ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 477-81-94, wew. 13.
12. Nieruchomości można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. tel. (61) 477-81-94, wew. 13.
Witkowo, 2011-03-09
Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Skład Rad Sołeckich

na kadencję 2011-2014r.
Chłądowo
Sołtys: Jan Kaźmierczak
Skład Rady Sołeckiej: Jan Kaźmierczak,
Maria Całuj, Kazimierz Dominiak, Jacek
Kujawa
Dębina
Sołtys: Jarosław Kuliński
Skład Rady Sołeckiej: Jarosław Kuliński,
Bernard Kopacki, Danuta Gil, Wiesław Kuliński
Gaj
Sołtys: Stanisław Janas
Skład Rady Sołeckiej: Stanisław Janas,
Wojciech Kaźmierczak, Katarzyna Kubasik,
Zenon Średziński
Ruchocinek
Sołtys: Henryk Szymański
Skład Rady Sołeckiej: Henryk Szymański,
Leszek Mikołajewski, Janusz Nowaczyk,
Barbara Wasiewicz
Ćwierdzin
Sołtys: Franciszek Kozanecki
Skład Rady Sołeckiej: Franciszek Kozanecki,
Waldemar Sobaszkiewicz, Bolesław Sip, Janusz
Szuba
Kołaczkowo
Sołtys: Ireneusz Kwapich
Skład Rady Sołeckiej: Ireneusz Kwapich,
Sławomir Bruch, Tymoteusz Horbiński, Karol
Krajniak
Kamionka
Sołtys: Renata Robaszkiewicz
Skład Rady Sołeckiej: Renata
Robaszkiewicz, Romuald Chmiel, Andrzej
Koźiński, Jacek Paluch
Folwark
Sołtys: Tomasz Krajniak
Skład Rady Sołeckiej: Tomasz Krajniak,
Anna Kwapich, Zbigniew Sawikowski, Tomasz
Szcześniak
Mąkownica
Sołtys: Janina Wędzikowska
Skład Rady Sołeckiej: Janina Wędzikowska,
Małgorzata Kasprzyk, Wioletta Zawodna, Piotr
Jakubowski
Ruchocin
Sołtys: Bernard Malawko
Skład Rady Sołeckiej: Bernard Malawko,
Małgorzata Woźniak, Edward Ziółkiewicz
Czajki
Sołtys: Roman Rolewicz
Skład Rady Sołeckiej: Roman Rolewicz,
Andrzej Borowski, Marian Jerzak, Leszek
Kołodziejczak
Jaworowo
Sołtys: Krzysztof Bykowski
Skład Rady Sołeckiej: Krzysztof Bykowski,
Robert Kowalewski, Mirosława Kupaj, Wiesław
Chołżyński
Małachowo Wierzbiczany
Sołtys: Andrzej Grabowski
Skład Rady Sołeckiej: Andrzej Grabowski,
Wojciech Liberkowski, Włodzimierz Miechowicz,
Roman Przybylski
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Ostrowite Prymasowskie
Sołtys: Grażyna Pilaczyńska
Skład Rady Sołeckiej: Grażyna Pilaczyńska,
Henryk Garbatowski, Piotr Olszewski, Wanda
Wendland
Sokołowo
Sołtys: Beata Starczewska
Skład Rady Sołeckiej: Beata Starczewska,
Zbigniew Pawłowski, Leszek Trudziński, Roman
Wendland
Małachowo Złych Miejsc
Sołtys: Elżbieta Grabowska
Skład Rady Sołeckiej: Elżbieta Grabowska,
Renata Szalaty, Stanisław Wesołowski, Marek
Rurek
Strzyżewo
Sołtys: Karolina Dolata
Skład Rady Sołeckiej: Karolina Dolata,
Leszek Kryszak, Hubert Wentland, Sylwia
Wentland
Małachowo Kępe
Sołtys: Henryka Stejakowska
Skład Rady Sołeckiej: Henryka
Stejakowska, Aleksandra Marciniak, Krzysztof
Marciniak, Marek Wiatrowski
Mielżyn
Sołtys: Stanisław Przybylski
Skład Rady Sołeckiej: Stanisław Przybylski,
Zofia Bociek, Dorota Dżygała, Aneta ZachmycRogacka
Witkówko
Sołtys: Barbara Nowaczyk
Skład Rady Sołeckiej: Barbara Nowaczyk,
Sławomir Zawodny, Piotr Kaszyński, Tomasz
Szeszycki
Piaski
Sołtys: Stanisław Budynek
Skład Rady Sołeckiej: Stanisław Budynek,
Franciszek Budynek, Bernard Drzewiecki,
Eugeniusz Szyperski
Skorzęcin
Sołtys: Zygmunt Krall
Skład Rady Sołeckiej: Zygmunt Krall,
Grzegorz Nowaczyk, Marek Pankowski, Witold
Torzewski
Wiekowo
Sołtys: Tomasz Przychodzki
Skład Rady Sołeckiej: Tomasz Przychodzki,
Bożena Janowicz, Marta Pietruszewska,
Krzysztof Wiącek
Malenin
Sołtys: Jadwiga Walerczyk
Skład Rady Sołeckiej: Jadwiga Walerczyk,
Barbara Jaskólska, Ireneusz Majchrzak, Jacek
Gładziszewski
Gorzykowo
Sołtys: Marian Marciniak
Skład Rady Sołeckiej: Marian Marciniak,
Marian Andrzejaszek, Czesław Woźniak, Jerzy
Kubasik
Odrowąż
Sołtys: Ryszard Kozłowski
Skład Rady Sołeckiej: Ryszard Kozłowski,
Grzegorz Kasprzyk, Andrzej Kozłowski, Irena
Nowak

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonych w Małachowie Kępym, gmina Witkowo
Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości, stanowiące działki oznaczone geodezyjnie nr 68 i 69 o łącznej powierzchni 0,0800 ha,
zapisane w Księgach Wieczystych KW nr 22610 i 22609. Działki są zabudowane starym budynkiem gospodarczym o powierzchni
użytkowej 106,33 m2, położonym, na obu działkach, w stanie technicznym nadającym się do rozbiórki. Działki posiadają regularny kształt,
położone są przy drodze gruntowej. Teren nie jest uzbrojony. Woda i prąd w zasięgu działki.
Nieruchomości nie posiadają opracowanego
planu zagospodarowania przestrzennego,
w ewidencji gruntów i budynków jest to teren
oznaczony symbolem Br- grunty rolne zabudowane.
Określenie sposobu zagospodarowania wymaga
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu
W obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
terenów gminy Witkowo teren przedmiotowych
działek stanowi teren zainwestowany.
Cena wywoławcza wynosi: 29.600,00 zł
Wadium wynosi 5.000,00 zł
Przetarg odbędzie się 18 kwietnia 2011r.
o godz.1230 w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Witkowie, przy
ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.
1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu
nie są obciążone ograniczonymi prawami
rzeczowymi, nie stanowią przedmiotu
jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód
prawnych w rozporządzaniu nimi.
2. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie
danych z ewidencji geodezyjnej. Ewentualne
wznawianie granic może odbyć się staraniem
i na koszt nabywcy.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wniesienie gotówką wadium w kasie znajdującej
się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie lub na
konto Urzędu w GBW Konin ( BS Witkowo) nr 43
8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie
do dnia 13 kwietnia 2011r.
4. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni

okazać:

osoby fizyczne - dowód potwierdzający

tożsamość ( dowód osobisty lub paszport),

osoby prawne- aktualny wypis z właściwego

rejestru oraz umocowanie do zaciągania
zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby
prawnej,

małżonek zamierzający samodzielnie
licytować nieruchomość nabywaną do majątku
wspólnego - pełnomocnictwo notarialne
współmałżonka obejmujące zgodę na licytacje
i na zawarcie umowy sprzedaży.

dowód wpłaty wadium,
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet
ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwrócone
niezwłocznie po zakończeniu przetargu,
najpóźniej w ciągu trzech dni od zamknięcia
przetargu na wskazane konto bankowe.
Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło
w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy
Witkowo. Wadium ulega przepadkowi w razie
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał
od zawarcia umowy.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
przetargu zaoferował co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy
przetargu, z tym, że ono nie może wynosić mniej
niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w
górę do pełnych dziesiątek złotych.
7. Wybrany nabywca zobowiązany jest do

uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed
zawarciem aktu notarialnego.
8. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego
oraz ujawnieniem praw własności w księdze
wieczystej ponosi nabywca.
9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu
organizator może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
może nastąpić w przypadku uzyskania
zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758
z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do
ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
wymaga takiego zezwolenia.
11. Szczegółowych informacji o nieruchomości
będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie,
ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 477-8194, wew. 13.
12. Nieruchomości można oglądać po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu. tel. (61) 477-8194, wew. 13.
Witkowo, 2011-03-09

Składy Zarządów Osiedli
Zarząd Osiedla Nr 1
Przewodniczący Zarządu Osiedla: Jerzy Nowak
Z-ca Przewodniczącego Osiedla: Bronisław Zieliński
Członkowie Zarządu: Franciszek Wareńczak, Stanisław Majchrzak, Stanisław Nawrocki
Zarząd Osiedla Nr 2
Przewodniczący Zarządu Osiedla: Jan Orchowski
Z-ca Przewodniczącego Osiedla: Krystyna Świątek
Członkowie Zarządu: Kazimierz Walczak, Tomasz Rachelski, Zygmunt Wasiewicz, Krystyna Świątek
Zarząd Osiedla Nr 3
Przewodniczący Zarządu Osiedla: Zbigniew Simiński
Z-ca Przewodniczącego Osiedla: Mariusz Borys
Członkowie Zarządu: Izabela Piaskowska, Janina Nowacka-Wawrzyniak, Jan Robak
Zarząd Osiedla Nr 4
Przewodniczący Zarządu Osiedla: Marian Walczak
Z-ca Przewodniczącego Osiedla: Marek Zieliński
Członkowie Zarządu: Ryszard Nowakowski, Adam Skowron, Franciszek Bosacki, Grażyna Grzybowska, Ewa Janas
Zarząd Osiedla Nr 5
Przewodniczący Zarządu Osiedla: Adolf Pławczyk
Z-ca Przewodniczącego Osiedla: Stanisław Olas
Członkowie Zarządu: Piotr Jóźwik, Piotr Kania, Agata Prusak
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INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI
UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

Przypomina się, że zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo
przyjętym Uchwałą Nr XXVI/248/06 Rady Miejskiej
w Witkowie z dnia 28 lutego 2006 roku ze zmianami, do
obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe
w odniesieniu do psów należy m. in. natychmiastowe
usuwanie, pr zez właścicieli, zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na
innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te,
umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu
rozkładowi torbach, mogą być deponowane
w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów przewodników.
(P.J.)

ZAKAZ WYPALANIA TRAW
W związku ze zbliżającym się okresem wiosennym przypominamy o zakazie
wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach
przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. Wypalanie
traw i zarośli jest prawnie zabronione. Jest to jeden z najbardziej brutalnych
sposobów niszczenia środowiska naturalnego.

Wypalanie roślinności powoduje
wielkie szkody w środowisku:
- pożary wywołane przez podpalaczy mogą
przenieść się do zabudowań mieszkalnych, co
powoduje duże niebezpieczeństwo zdrowia
oraz życia ludzi i zwierząt,
- w pożarach giną ptaki oraz niszczone są
miejsca lęgowe wielu ptaków gnieżdżących się
na ziemi lub w strefie krzewów,
- wypalanie traw powoduje niszczenie
pożytecznych owadów, co w konsekwencji

powoduje obniżenie plonów roślin,
- giną zwierzęta domowe i leśne, które
przypadkowo znajdują się w zasięgu pożaru,
- płomienie niszczą miejsca bytowania
zwierzyny łownej, m. in. bażantów, kuropatw,
zajęcy, saren,
- w płomieniach ginie wiele pożytecznych
kręgowców, m. in. żaby, jaszczurki, krety,
jeże, zające, lisy, nornice, ryjówki i inne
drobne gryzonie oraz bezkręgowców, m. in.
dżdżownice, które użyźniają glebę, pająki,
wije i inne owady,
- pożary wywołane podpalaniem traw są
głównym i najczęstszym zagrożeniem dla
naszych lasów, ogień szybko rozprzestrzenia
się na duże połacie cennych drzewostanów, po
pożarze las odradza się przez dziesiątki lat,
- powstający dym podczas wypalania
roślinności może być przyczyną wypadków
samochodowych, zwłaszcza w pobliżu dróg,
- wypalanie traw powoduje wyjaławianie
gleby.

Wypalania traw i wszelkiej roślinności
zabraniają:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity z 2009 roku
Dz. U. Nr 151, poz. 1220), w tym art. 124
mówiący, że „zabrania się wypalania łąk,
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz
trzcinowisk i szuwarów” i art. 131 mówiący, że
każdy kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki,
rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe,
trzcinowiska lub szuwary podlega karze
przewidzianej w ustawie;
- ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach
(Dz. U. Nr 56, poz. 679 ze zm.), w tym art. 30
ust. 3 mówiący, że „w lasach oraz na terenach
śródleśnych, jak również w odległości do
100m od granicy lasu, zabrania się działań
i czynności mogących wywołać
niebezpieczeństwo, a w szczególności:
rozniecania ognia poza miejscami
wyznaczonymi do tego celu przez właściciela
lasu lub nadleśniczego, korzystania
z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej
warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
- zgodnie z art. 82 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 20
maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr

109, poz. 756), „kto nieostrożnie obchodzi się
z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom
dotyczącym zapobiegania i zwalczania
pożarów, a w szczególności w lesie lub na
terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej
niż 100m od granicy lasu przez m. in.
wypalanie wierzchniej warstwy gleby lub
pozostałości roślinnych, korzystanie
z otwartego płomienia lub dopuszcza się
innych czynności mogących wywołać
niebezpieczeństwo pożaru,podlega karze
przewidzianej w ustawie.
Po akcesji Polski z Unią Europejską
producent rolny otrzymuje dopłaty do
gruntów rolnych, na warunkach i trybie
określonym w ustawie z dnia 18 grudnia 2003
r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów
rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40). Art. 2.
ust. 1. ustawy stanowi: „...producentowi
rolnemu, przysługują płatności na będące w jej
posiadaniu grunty rolne utrzymywane
w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu
wymogów ochrony środowiska, zwane dalej
gruntami rolnymi”. Oznacza to, iż na grunty
wypalane może zostać nie przyznana dopłata.
Dbajmy o środowisko naturalne i nasze
najbliższe otoczenie!
(P.J.)
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Mistrzostwa gminy amatorów w tenisie stołowym
REGULAMIN
1. CEL - upowszechnianie kultury fizycznej
oraz propagowanie aktywnego spędzania
czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży
i osób dorosłych, impreza z Gminnego
Kalendarza Kulturalno-Sportowego na
2011 rok.
2. ORGANIZATORZY: Urząd Gminy i Miasta,
Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie, Uczniowskie Kluby
Sportowe z terenu gminy i miasta
3. MIEJSCE - hala sportowa Gimnazjum
w Witkowie, ul. Poznańska 47
4. TERMIN - 26 marca 2011 roku (sobota),
godz. 9,00
5. KATEGORIE WIEKOWE :
- szkoły podstawowe klasy I - IV dziewczęta i chłopcy
- szkoły podstawowe klasy V - VI dziewczęta i chłopcy
- Gimnazja - dziewczęta i chłopcy
- seniorki - OPEN
- seniorzy - OPEN
6. PROGRAM MINUTOWY
- godz. 9,00 - szkoły podstawowe
- godz.10,30 - Gimnazja
- godz. 11,00 - seniorki i seniorzy
UWAGA : kategorie wiekowe rozegrane
zostaną przy minimum 6-iu zawodników.
Uczestników obowiązuje zgłoszenie do
mistrzostw - 15 minut przed rozpoczęciem
danej kategorii wiekowej.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA - startują
wszyscy chętni zamieszkujący, uczący
się lub pracujący na terenie Gminy i
Miasta,
- zawodników obowiązuje strój
sportowy (miękkie obuwie) i własny
sprzęt (rakietka),
- nie mają prawa startu osoby
posiadające przeciwwskazania
lekarskie oraz zrzeszone w Polskim
Związku Tenisa Stołowego
8. SPRAWY TECHNICZNE
- mistrzostwa rozegrane zostaną
systemem w ”grupach” lub
„pucharowym”,
- pojedynki do 2-ch wygranych setów ;
do 11 pkt.
- mecze sędziują uczestnicy według
zasady - przegrywający sędziuje
następny pojedynek.
9. NAGRODY - zdobywcy 3-ch pierwszych
miejsc w każdej kategorii wiekowej
otrzymują pamiątkowe dyplomy,
medale i sprzęt sportowy.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
interpretacji niniejszego regulaminu.
ORGANIZATORZY

Bezpłatne badania mammograficzne
Uprzejmie informujemy, że Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie wspólnie
z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu

w dniu 18 maja 2011 roku (środa)
w godz. 10,00 - 17,00 w miejscowości WITKOWO
parking Urzędu Gminy i Miasta ul. Gnieźnieńska 1

KLUB PRACY OHP

doradztwo zawodowe, kursy, warsztaty
ul. Dworcowa 6, 62 - 230 Witkowo (budynek GS, I p.)
tel. (061) 477 81 63 wew. 209
e - mail: klubpracy.witkowo@wp.pl
ZAPRASZAMY
poniedziałek - piątek 7.45 - 15.45

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

organizują bezpłatne badania mammograficzne, w których mogą
uczestniczyć kobiety w wieku 50 - 69 lat, nie korzystające w ciągu ostatnich
dwóch lat z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument
ubezpieczenia !!!
Zapisy na badania od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 - 15,00
pod nr tel. 800 160 168 lub 61 - 855 75 28
Wyniki badań zostaną przesłane na podany adres domowy.

informuje,

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 17 marca 2011r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE I
RUCHOCINKU, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Badania finansowane są z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
ZADBAJ O ZDROWIE SWOJE !!!

, Marlena Lerka.
„SCRIPTOR” z Gniezna
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Zimowisko dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum

XI Halowy Turniej Piłki Nożnej
im. Walentego Olczaka

Już po raz kolejny biuro turystyczne Anny Mrozińskiej AnHo Travel z Mielżyna
we współpracy z UKS „Dwójka” zorganizowało zimowisko dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum. W zimowisku wzięło udział czterdziestu
uczestników.

W dniu 12 marca 2011 roku w gościnnej hali sportowej Gimnazjum im.Adama
Borysa w Witkowie odbył się już po raz XI Halowy Turniej Piłki Nożnej
im.Walentego Olczaka - długoletniego trenera młodzieży GKS „VITCOVIA”.
Patronat nad turniejem objął Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek.

Przez siedem dni pobytu w Białym Dunajcu
uczestnicy wyjazdu zdobywali i doskonalili
swoje umiejętności jazdy na nartach pod
okiem instruktorów. Innymi atrakcjami były
wyjazdy na baseny termalne, zajęcia
sportowe w sali gimnastycznej, kulig
z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, spotkanie

Zjazdowym o Puchar Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowo. Slalom narciarski odbywał
się na czas. Każdy uczestnik wykonał dwa
zjazdy. Puchary, karnety wjazdowe oraz
nagrody książkowe ufundował UGiM
w Witkowie. Medale dla każdego uczestnika
zasponsorowała Anna Mrozińska, a dyplomy

w izbie regionalnej oraz zwiedzanie
Zakopanego. W trakcie zimowiska rozegrano
po raz pierwszy Mistrzostwa w Narciarstwie

UKS „Dwójka”. Puchar burmistrza za
pierwsze miejsce otrzymał Nikodem
Olejniczak. Drugi był Bartłomiej Smoła,
a trzeci Jędrzej Kaźmierski. Dla wszystkich
tygodniowy pobyt w górach był doskonałą
formą relaksu. Zapewne wszyscy za rok
z chęcią powrócą w góry, aby ponownie
zasmakować białego szaleństwa.
(K.Ch.)

Organizatorami turnieju byli: GKS
„VITCOVIA” Witkowo oraz Urząd Gminy
i Miasta. Sponsorami byli: Piekarnia Pani
Honoraty Glanc, Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”, dowódca 33. Bazy
Lotnictwa Transportowego, OKSiR, Firma
Ubezpieczeniowa BiW oraz rodzina Państwa
Olczaków. W turnieju wzięło udział 10
zespołów , które podzielono na dwie grupy.

ZJEDNOCZENI Trzemeszno - MIESZKO
Gniezno : 1 - 2
W meczu o trzecie miejsce spotkały się
zespoły pokonane w półfinałach:
ZJEDNOCZENI Trzemeszno pokonało
w stosunku 2 - 1 Zakład Poprawczy z Witkowa,
a w wielkim finale MIESZKO Gniezno
pokonało GÓRNIKA Konin (w meczy było 1-1)
dopiero po rzutach karnych.

W pierwszej grupie znalazły się zespoły:
ZJEDNOCZENI z Trzemeszna, KRISMET
z Inowrocławia, ADO z Gniezna, GÓRNIKA
Konin i OLD-BOY Kłecko. W drugiej grupie
rywalizowały zespoły: MIESZKO z Gniezna,
SOKÓŁ z Kleczewa, Zakład Poprawczy
z Witkowa, MLECZARNIA z Witkowa oraz B i W
Witkowo. W grupach rozegrano mecze
systemem „każdy z każdym”. W wyniku
rozegranych meczy ustalono mecze
półfinałowe, w których spotkały się : GÓRNIK
Konin - Zakład Poprawczy: 1 - 1 karne 3 - 1

„Królem Strzelców” turnieju został
Sławomir Pudelewicz z MIESZKA Gniezno,
najlepszym zawodnikiem Jan Kmieczyński
z GÓRNIKA Konin z najstarszym zawodnikiem
Eugeniusz Banach z ADO Gniezno.
Wszystkie drużyny startujące w turnieju
oraz wyróżnieni zawodnicy otrzymali od
organizatorów pamiątkowe dyplomy
i puchary, które wręczali: Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta - Marian Gadziński, Dyrektor
OKSiR - Stanisław Rajkowski oraz rodzina
Państwa Olczaków.
(S.A.)
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Piłkarski Turniej Samorządów
o Puchar Marszałka Wielkopolski

Budowa hali sportowej w Witkowie

W minioną sobotę reprezentacja samorządu witkowskiego wzięła udział
w Piłkarskim Turnieju Samorządów o Puchar Marszałka Wielkopolski.
II edycja imprezy odbyła się w hali w Gułtowach.

Trwa budowa hali sportowej wraz z holem wejściowym i pomieszczeniami
dodatkowymi, przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3
w Witkowie. Budowany obiekt sportowy posiadać będzie wspólne wejście
i jeden poziom zabudowy ze Szkołą Podstawową nr 3.

W rywalizacji wzięły udział reprezentacje
pięciu samorządów: Witkowo, Kiszkowo,
Kostrzyn, Nekla, Kołaczkowo. W zawodach
wystąpili Radni Rady Miejskiej Witkowa
w składzie: Bogusław Mołodecki, Ireneusz
Kwapich, Eugeniusz Czaplicki, Łukasz
Grabowski, Piotr Jóźwik, Marek Sucholas oraz
nauczyciele wychowania fizycznego
Bartłomiej Łobodziec i Krzysztof Chołodecki.
Pierwszy mecz ułożył się po myśli Witkowian.
Wygrana 3:2 z Kostrzynem dawała nadzieję
na dobry wynik w turnieju. Dwa gole nasi
przedstawiciele stracili w ostatniej minucie gry,
co jak się później okazało zdarzało się częściej.
Bramkę Kostrzyna strzegł nie byle kto tylko
Piotr Mowlik, były reprezentant Polski,
srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich
w Montrealu oraz piłkarz m.in. Legi Warszawa
i Lecha Poznań. Wybitnego golkipera pokonał
dwukrotnie Krzysztof Chołodecki, a trzeciego
gola strzelił Marek Sucholas. Pierwszy mecz
nie był szczęśliwy dla radnego Piotra Jóźwika,
który zaraz po wejściu musiał opuścić boisko
z powodu kontuzji. Potem przyszedł czas na
dwie porażki. Mimo tego zespół z Witkowa

Obiekt posiada następujące parametry
techniczne: łączna powierzchnia zabudowy 2 634m2, łączna powierzchnia użytkowa
2 893m2 i kubatura 19 997m3.
Na obiekt składają się: hall główny
o powierzchni 201m2, sala sportowa o łącznej
powierzchni 1326m2 w tym pełnowymiarowa
płyta boiska o powierzchni 1015m 2
z pełnowymiarowym boiskiem o wymiarach
22m x 44m z możliwością podziału na
mniejsze pomieszczenia za pomocą specjalnej
kurtyny przesuwanej mechanicznie, sale
dodatkowe: gabinety, sale ćwiczeń
z zapleczami, fizykoterapia, sala ćwiczeń
korekcyjnych, zespół szatniowo - sanitarny,
pomieszczenie gastronomiczne.
W obiekcie znajduje się antresola
z dojściem do trybun dla widzów oraz dojściem
do pomieszczeń technicznych.
Wykonawcą zadania jest Firma
Remontowo-Budowlana ANBUD z Witkowa.
Planowany termin zakończenia inwestycji - do
30.09.2011r.

miał jeszcze szanse na zdobycie miejsca na
podium. Wygrana w ostatnim meczu
z Kiszkowem dawała drugie miejsce, a remis
gwarantował trzecią pozycję. Minutę przed
końcem witkowscy zawodnicy prowadzili 3:2
i wydawało się, że podium jest pewne. Niestety
wtedy to Kiszkowo wyrównało, a na pięć
sekund przed końcem strzeliło zwycięskiego
gola. Zamiast podium Witkowo zajęło dopiero
piąte miejsce. Turniej wygrało Kołaczkowo.
Druga pozycja przypadła piłkarzom
z Kiszkowa, a trzecia Kostrzynowi. Poza
podium z trzema punktami na koncie znaleźli
się zawodnicy Nekli i Witkowa. Królem
strzelców imprezy został strzelec siedmiu
bramek ksiądz Mariusz Wiśniewski, który jest
proboszczem parafii w Kołaczkowie. Siedem
goli na koncie miał także reprezentant
Witkowa Krzysztof Chołodecki, ale statuetka
dla najlepszego snajpera powędrowała do
zawodnika z drużyny, która zajęła wyższe
miejsce w tabeli. Najlepszym bramkarzem
wybrano Waldemara Wiśniewskiego z Nekli.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy z fotografią swojego zespołu.
Najlepsi zdobyli puchary. Turniej przebiegał
w miłej atmosferze. Witkowianie mimo, że nie
przywieźli pucharu byli zadowoleni z faktu
rywalizacji z innymi samorządowcami.
(K.Ch.)

Do połowy marca 2011r. wykonano roboty
stanu zerowego obiektu, część robót stanu
surowego i wykończeniowego hali sportowej
i zaplecza rekreacyjnego, część robót przy
budowie wejścia wraz z holem. Wykonano
drenaż opaskowy, przyłącze wodociągowe, na
ukończeniu są prace przy budowie przyłącza
i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, instalacji ciepłowniczej, instalacji
kanalizacyjnej w budynku oraz konstrukcji
dachu.
Budowany obiekt sportowy połączy
budynki szkolne i będzie wykorzystywany
przez uczniów jak i mieszkańców Gminy
i Miasta Witkowo.
Odpowiednie skonfigurowanie wejść i wyjść
z hallu budowanego obiektu sportowego do
obu szkół pozwoli na uniwersalne
dopasowanie komunikacji, np. korzystanie
z obiektu wyłącznie przez uczniów albo
zamkniecie komunikacji ze szkołami
i korzystanie przez grupy bądź osoby
indywidualne z zewnątrz.
(H.R.)

