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Wielkie zakończenie karnawału w Witkowie!
W ostatnią niedzielę karnawału kilkuset najmłodszych mieszkańców Gminy
Witkowo ze swoimi rodzicami, babciami oraz dziadkami przez trzy godziny
wyśmienicie bawiło się podczas imprezy pn. „Zapraszamy do tańca połamańca”.

Korzystając z zaproszenia Krzysztofa
Szkudlarka Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo młodzi witkowianie mieli doskonałą
okazję do wspólnej zabawy przy znakomitych
animacjach profesjonalnych clownów
„Ruphert & Rico”. Barwna, kolorowa

scenografa, doskonała muzyka, super
kontakt wykonawców z dziećmi to wszystko
sprawiło, że wspólny pobyt dzieci w niedzielne
popołudnie 10 lutego w hali sportowowidowiskowej przy ul. Czerniejewskiej na
długo zapadnie w ich pamięci.
(S.R.)
Zdjęcia z imprezy znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria

Spotkanie dzieci z policjantami
W dniu 04.01.2013r. w przedszkolu odbyło się spotkanie dzieci z policjantami
z Komisariatu Policji w Witkowie. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z oddziałów:
„Przyjaciół Kubusia Puchatka”, „Krasnoludków” i „Przyjaciół Smoka
Wawelskiego”.

Na zaproszenie wychowawczyń przybyli
asp. Mariusz Gielewski i st.post. Mariusz
Wasielewski. Spotkanie miało na celu
pr zypomnienie i utrwalenie zasad
bezpiecznego poruszania się po drogach,
zachowania ostrożności w kontaktach
z nieznajomymi, wyjaśnienie, na czym polega
praca policji i zaprezentowanie wyposażenia

policyjnego. Panowie policjanci w sposób
wyczerpujący opowiedzieli o swej pracy oraz
zademonstrowali akcesoria policyjne.
Duże zainteresowanie wśród dzieci
wzbudziły kajdanki, pałka policyjna,
a szczególną radość sprawiło przymierzenie
kamizelki kuloodpornej. Dzieci miały także
możliwość obejrzenia radiowozu policyjnego.

2-2013

str. 2

Przedszkolaki wraz z policjantami udały się
także na przejście dla pieszych znajdujące się
w pobliżu placówki, gdzie przypomniano im
zasady prawidłowego przechodzenia przez
jezdnię.
Na zakończenie przedszkolaki
podziękowały za spotkanie wręczając
upominek. Po tym spotkaniu na pewno żaden
przedszkolak nie będzie obawiał się spotkania
z policjantem i będzie wiedział, że jest on jego
przyjacielem, który chętnie służy pomocą.
Serdecznie dziękujemy panom policjantom,

że znaleźli czas na spotkanie z naszymi
przedszkolakami. Zapraszamy częściej do
naszego przedszkola!
(S.N. , M.K.)

Sukces Gimnazjalistek z Witkowa

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

11 stycznia 2013r. w Budzisławiu Kościelnym odbył się III etap (parkowy)
XII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Komisji Finansów i Komisji Oświaty
W dniu 10 stycznia br. odbyło się
kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Komisja dokonała kontroli w Szkole
Podstawowej w Gorzykowie i kontroli Świetlicy
Wiejskiej w Maleninie.
W dniu 17 stycznia br. odbyło się
wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Komisji Finansów i Komisji Oświaty. Na
posiedzeniu omówiono między innymi:
sprawę dofinansowania działalności
Gminnego Klubu Sportowego „Vitcovia”,
sprawę funkcjonowania Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie, wydatki
OKSiR-u na działalność sportowo-rekreacyjną
oraz sprawę przekształcenia Zakładu
Gospodarki Komunalnej w spółkę.
W dniach 11, 12 i 13 lutego br.,
odbyły się przedsesyjne posiedzenia Komisji
Rady Miejskiej, dla zaopiniowania projektów
uchwał, przygotowanych na lutową sesję
Rady. Oprócz tematów związanych z sesją,
Komisja Oświaty zapoznała się z sytuacją
finansową w oświacie, Komisja Rolnictwa
zapoznała się z działalnością Związku Gmin
Powidzkiego Parku Krajobrazowego w 2012
roku, natomiast Komisja Finansów - m.in.
z realizacją uchwały dotyczącej opłat za
zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.

do realizacji kolejnych punktów porządku
obrad.
Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

uchwałę Nr XXIII/227/2013 o likwidacji
Szkoły Podstawowej w Gorzykowie;

uchwałę Nr XXIII/228/2013 dot. ceny
wody i zrzutu ścieków (taryfa);

uchwałę Nr XXIII/229/2013 dot.
Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi;

uchwałę Nr XXIII/230/2013 zmieniającą
uchwałę z 2010r. o współdziałaniu
z miastem Gniezno w zakresie opieki nad
bezdomnymi psami;

uchwałę Nr XXIII/231/2013 o zmianie
Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy i Miasta;

uchwałę Nr XXIII/232/2013 w sprawie
sprzedaży lokali mieszkalnych
usytuowanych w Witkowie;

uchwałę Nr XXIII/233/2013 w sprawie
rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych
w 2013r.;

uchwałę Nr XXIII/234/2013 dot. dotacji
celowych na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy
i miasta;

Celem konkursu jest zdobywanie wiedzy
dotyczącej parków krajobrazowych Polski,
poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii,
ochrony przyrody i środowiska. Nasze
Gimnazjum reprezentowały laureatki etapu
szkolnego, który odbył się w listopadzie 2012
roku. Były to: Magdalena Chyba, Daria
Jedwabna, Daria Knast i Izabela Ratajska.
Test, który rozwiązywali wszyscy uczestnicy
konkursu składał się z 25 pytań z których 16
to tzw. pytania ogólne (identyczne we
wszystkich województwach, dotyczące ogólnej
wiedzy przyrodniczej i ekologicznej),

pozostałe 9 to pytania dotyczące parków
krajobrazowych województwa
wielkopolskiego (jest ich 13).
Uczennice Gimnazjum im. A.Borysa
w Witkowie zajęły I miejsce, zdobywając
57 punktów na 100 możliwych i 5 marca
reprezentować będą Powidzki Park
Krajobrazowy w etapie wojewódzkim.
Konkurs przebiegał w bardzo miłej i życzliwej
atmosferze. Każda z uczestniczek otrzymała
dyplom, mp4 i nagrody książkowe.

Przedsesyjne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej
W dniu 15 lutego br. odbyła się kolejna,
XXIII sesja Rady Miejskiej. Rada wysłuchała
informacji Burmistrza Gminy i Miasta
o działalności międzysesyjnej, informacji
Dyrektora Biblioteki Publicznej oraz
Dyrektora Gimnazjum o działalności tych
placówek. Po czym Radni przystąpili


uchwałę Nr XXIII/235/2013 zmieniającą

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata
2013-2024;

uchwałę Nr XXIII/236/2013 o zmianach
w budżecie gminy i miasta na 2013r.;
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana
jest na dzień 27 marca 2013r. (środa).
(B.R.M.)
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Ferie z Klubem
W czasie ferii w Klubie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego zorganizowano
liczne atrakcje takie jak:

1) Wyjazd na basen do Wrześni
Mimo zimowej aury i niskiej temperatury,
dzieci w komplecie stawiły się do wyjazdu na
pływalnię. Podczas pobytu na basenie
rozegrany został mecz piłki wodnej (rzuty do
bramki), zjeżdżalnia też cieszyła się wielkim
zainteresowaniem. Każdy dawał z siebie
wszystko, by pokazać kolegom swoje
umiejętności pływackie.
2) Wyjazd do Gaju
W planach wyjazdu do Gaju był konkurs
lepienia bałwanów, lecz mróz skutecznie to
uczestnikom uniemożliwił. W zamian za to
zorganizowano konkursy robienia aniołków
na śniegu, strzał piłką do celu z zawiązanymi

egzotyczne rośliny i zwierzęta do stolicy
Wielkopolski. Na miejscu Pan przewodnik
wyjaśnił zasady funkcjonowania Palmiarni
i rozpoczął opowiadanie o setkach
wspaniałych gatunków ze świata fauny i flory.
Trwające ponad 2 godziny spotkanie
w Palmiarni pozostawiło wśród uczestników
wiele pozytywnych wrażeń.
4) Wyjazd do Powidza
Tego dnia zajęcia rozpoczęto wizytą na
Lotnisku w Powidzu. Dzieci zobaczyły
samoloty SU-22 i SU-20. Największy
entuzjazm wzbudziła zaś wizyta w hangarze
samolotów Herkules - można było dotknąć
maszyny i wejść do środka. Następnym

Tego śnieżnego dnia wycieczka rozpoczęła się
od wizyty w skansenie miniatur
w Pobiedziskach. Można tam było zobaczyć
między innymi miniaturę Katedr y
Gnieźnieńskiej, Stary Rynek w Poznaniu
i wiele innych zbytków. Następnym celem było
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie
w Uzarzewie. Tam mali zdobywcy mogli
poznać wiele gatunków zwierząt z całego
Świata oraz zobaczyć trofea myśliwskie.
Wizyta w muzeum sprawiła dzieciom wiele
przyjemności oraz poszerzyła zasób wiedzy.
6) A także gry i zabawy
Zajęcia klubowe to wspaniały sposób na
zagospodarowanie wolnego czasu. Podczas
ferii odbyły się tutaj między innymi: turniej
mini piłkarzyków, konkurs karaoke,
rysowanie laurek na obchody dnia babci

i dziadka, angielski na wesoło, gry planszowe,
planszoteka - stowarzyszenie „Lider”,
wernisaż małego artysty Macieja Serżysko,
mikrofon dla wszystkich, dyskoteka dla dzieci.
Organizatorami ferii w Klubie 3. Skrzydła
Lotnictwa Transportowego byli Henryk Kątny kierownik Klub 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego oraz Dorota Kwapisz-Korytek
i Kr zysztof Wojtkowiak. Ponadto
organizatorzy zostali wsparci przez PTTK
Witkowo, Stowar zyszenie „Lider”,
Stowarzyszenie - Centrum Edukacyjno
Wypoczynkowe „Gajówka”, a także
Włodzimierza Orchowskiego z nadleśnictwa
„Bór”, oprawę muzyczną zapewniał Witold
Biegalski.
(K.W.)

INFORMACJA
Informuję, że od dnia 01 stycznia 2013r. nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących
obowiązku meldunkowego w oparciu o ustawę z dnia 07 grudnia 2012r.
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2012r. , poz. 1407)

oczami i dmuchanie balonów na czas. Podczas
konkurencji rozpalono ognisko, przy którym
można było rozgrzać się, zjeść kiełbaskę
i wypić gorącą herbatę. Główną atrakcją dnia
było spotkanie z leśnikiem z nadleśnictwa
„Bór”, który zapoznał pociechy ze zwierzyną
żyjącą w naszych lasach, opowiadając przy
tym ciekawe historie. Oprawę muzyczną
zapewnił Pan Witold Biegalski.
3) Wycieczka do Palmiarni w Poznaniu
Od początku podróży do Poznania dzieci
zastanawiały się jak to możliwe, że za oknem
sroga zima, a my jedziemy oglądać

punktem dnia było ognisko w Powidzu
z kiełbaską, chlebem, do tego czekolada
i soczek dla każdego. Odbyły się tam
konkurencje śniegowe takie jak: jazda na
łopacie, wyścigi na sankach, lepienie zamków
ze śniegu. Kulig niestety się nie odbył, konie
odmówiły posłuszeństwa, w zamian za to
dzieci wysłuchały historii o koniach i mogły
pogłaskać zwierzaki. Cały dzień towarzyszył
nam muzyk Pan Witold Biegalski.
5) Wyjazd do skansenu miniatur
w Pobiedziskach oraz Muzeum
Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie
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Zmiany te dotyczą m. in. :
1. wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad
3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres
dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie,
2. wydłużony został termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 dni do 30 dni oraz zniesione
zostały sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,
3. przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie ma obowiązku zgłaszania informacji
o wykształceniu, obowiązku wojskowym i przedkładania książeczki wojskowej,
4. istnieje możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego poprzez pełnomocnika,
5. wydłużony został okres wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3
do 6 miesięcy,
6. zniesiony został obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów,
7. zniesiony został obowiązek właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów
pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,
8. zniesiony został obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej,
obywateli państw EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie
przekraczający 3 miesięcy.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Z życia Szkoły Podstawowej
w Gorzykowie

11 stycznia 2013r. odbyła się zabawa
karnawałowa dla dzieci. Nauczyciele
przygotowali wiele atrakcji, między innymi
zabawy oraz konkursy. Głównym punktem
programu był Mikołaj, który wręczył dzieciom
upominki. Ponadto uczestnicy zabawy mogli
wziąć udział w loterii fantowej, odpocząć przy
kawie, herbacie i ciastku w kawiarence.
20 stycznia w gorzykowskim kościele
miał miejsce uroczysty koncert kolęd,
w którym udział wzięli uczniowie
reprezentujący zespół TIK TAK oraz Jakub
Jastrzębski. Dzieci zaśpiewały zgromadzonej
publiczności kolędy tudzież pastorałki.
29 stycznia uczniowie kl. 0-I gościli w ramach ogólnopolskiej kampanii
„Cała Polska czyta dzieciom” - p. Marylę Swat,
która w humorystyczny sposób przedstawiła
wiersze J. Tuwima. Dzieci uważnie słuchały
przybyłego gościa, który sprawił, iż przeniosły
się w świat marzeń. Uwieńczeniem spotkania
było wręczenie p. Swat dyplomu oraz
upominku.

Karnawałowo w Liliowym Stawie
Indianki, wróżki, księżniczki, królowie i spidermani... wszystkie przedszkolaki
z Przedszkola - Ochronki wyglądały szałowo, a bawiły się jeszcze lepiej.
Bal karnawałowy zorganizowany w Liliowym Stawie pokazał, jak należy bawić
się, gdy przyjdzie na to czas.

31 stycznia odbył się szkolny konkurs
matematyczny „Matma na wesoło”. Jego
uczestnikami byli uczniowie kl.I-III, którzy
zmagali się z testem matematycznym.
Tytuł „Mistrza matematyki” zdobył Krystian
Paprocki (kl.II). Na II miejscu uplasowała się
Nikola Swat (kl.I), natomiast na miejscu III
ulokował się Bartosz Olejniczak (kl.II).
Organizatorem konkursu była p.E.Popek.
Uczeń kl.0 - Damian Marciniak - odniósł
sukces w konkursie plastycznym. Wykonał on
pracę na temat „Zaprzęg św. Mikołaja”, która

została wysłana do czasopisma „Abecadło”
do Krakowa. Zwycięzca otrzymał dyplom oraz
książki. Gratulujemy!
(M.F.)

Dzieciaki tańczyły, śpiewały - zabawie nie
było końca. W karnawałowych strojach
wystąpiły również wychowawczynie oraz
rodzice dzieci. Podczas balu wszyscy tańczyli
przy popularnych melodiach z różnych stron
świata, które królują obecnie na dyskotekach.
Po wspólnym szaleństwie na dzieci czekał
pyszny posiłek i słodki poczęstunek.
Jak zwykle wyłoniono króla i królową balu
zostali nimi Amelka Nowicka z grupy
maluchów i Marcel Kurowski z grupy
starszaków. Rozstrzygnięto też konkurs na
najładniejsze przebranie. W kategorii dziecko
zwyciężył Szymon Roszkowiak z grupy
średniaków, natomiast w kategorii dorosły
Pan Robert Kurowski. Zabawa prowadzona
była z rozmachem przez DJ Tomka, mającego
doskonały kontakt z dziećmi.

Tańce pr zerywane były ciekawymi
konkursami, w których wszyscy mogli wziąć
udział. Szczególnym powodzeniem cieszyła
się loteria fantowa z atrakcyjną nagrodą
główną - laptopem, wygranym przez małego
Krzysia. Szczególne podziękowania należą się
Pani Kasi i jej mężowi - właścicielom Liliowego
Stawu za udostępnienie lokalu i możliwość
zabawy w tym niezwykle pięknym
i klimatycznym miejscu.
(M.P.)

Ferie z Mikołajem
W czasie tegorocznych ferii zimowych do Świetlicy Wiejskiej w Kołaczkowie
przybył Święty Mikołaj. Ta baśniowa postać, w którą wierzą nie tylko dzieci jest
bardzo ważną osobą, która odgrywa istotną rolę w życiu każdego dziecka.

Wszyscy znamy Św. Mikołaja, jako
korpulentnego dziadka w czerwonym
kubraku, z wielką siwą brodą i workiem
pełnym prezentów. By uczestniczyć w wesołej
zabawie z Mikołajem, na spotkanie przyszło
ponad pięćdziesięcioro dzieci wraz z rodzicami
i dziadkami.
Wszystkich uroczyście powitał Sołtys
Sołectwa Kołaczkowo Ireneusz Kwapich.
Dzięki Radzie Sołeckiej i Sołtysowi
Kołaczkowa oraz ludziom dobrego serca,
dzieci mogły cieszyć się z odwiedzin
Św. Mikołaja, który wprowadził w zimowy
mroźny wieczór dużo ciepła i radości. Imprezę
prowadził Sebastian Zieliński wraz z Paulą
i Kingą, które przeprowadzały różne
konkursy, a dzieci mogły wykazać się
spostrzegawczością i sportowym sprytem jak
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również talentami wokalnymi. Uśmiechy
dzieci wypełniły salę, a zabawy i konkursy
nagrodzono słodkimi upominkami. W czasie,
gdy dzieci się bawiły, rodzice i dziadkowie
raczyli się wyśmienitymi wypiekami
przygotowanymi przez organizatorów.
Oczywiście najwięcej radości sprawił
Św. Mikołaj wręczając każdemu dziecku
paczkę słodyczy obiecując, że w przyszłym
roku na pewno do nich również przybędzie.
Czas mijał niezwykle szybko podczas dobrej
zabawy i tańców, aż żal było się rozstać.
Organizatorzy dziękują Radnemu Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego Andrzejowi
Kwapichowi oraz Pani Renacie Robaszkiewicz
za pomoc w organizacji spotkania.
(na)
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XXIII Sesja Rady Miejskiej w Witkowie
W piątek 15 lutego br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Podczas posiedzenia obecni zapoznali
się z informacją o funkcjonowaniu Biblioteki Publicznej oraz Gimnazjum
im. A. Borysa w Witkowie. Radni podjęli także szereg uchwał, które dotyczyły
m.in.: likwidacji Szkoły Podstawowej w Gorzykowie, zatwierdzenia taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi.

Piątkowe obrady rozpoczęły się od pytań
i interpelacji. Jako pierwszy głos zabrał
zastępca burmistrza - Marian Gadziński, który
zaapelował do obecnych o wsparcie finansowe
dla ucznia z gminy Witkowo, który uczęszcza
do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, gdzie
trenuje pływanie odnosząc w tej dyscyplinie
liczne sukcesy. Uczeń ten zakwalifikował
się do reprezentacji Polski i będzie
reprezentował Polskę podczas Mistrzostw
Krajów Nadbałtyckich Osób Niesłyszących
w Rydze. Jest też jednocześnie kandydatem
na Igrzyska Olimpijskie Głuchoniemych, które
odbędą się w bieżącym roku w Bułgarii. Nasza
pomoc pozwoli na wsparcie kariery tego
młodego, dobrze zapowiadającego się
sportowca. W dalszej kolejności radny Łukasz
Grabowski pytał, czy planowane jest

zwiększenie dodatku dla sołtysów z tytułu
nowych obowiązków związanych ze zmianą
ustawy o gospodarce odpadami. Sołtys
Mąkownicy apelowała o interwencję w sprawie
dziur i wyrw na drodze wojewódzkiej, a radny
Henryk Mucha zaapelował o interwencję
w sprawie bałaganu, który panuje na posesji
prywatnej przy ul. Żwirki i Wigury.
Następnie burmistrz przedstawił
informację o swojej działalności w okresie
międzysesyjnym. W wystąpieniu poruszył
kwestię realizowanych obecnie oraz
zakończonych inwestycji, zakończonych
przetargów, a także spotkań i projektów,
które były w ostatnim czasie realizowane.
Kolejnym punktem obrad było
sprawozdanie z funkcjonowania Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, które
przedstawiła dyrektor placówki - Wiesława

Konkurs o Powstańczym Zrywie
Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania, walki o Wielkopolskę,
umundurowanie wojsk powstańczych, wynik powstania to fakty doskonale
znane uczestnikom VII Konkursu Wiedzy o Rewolucji Witkowskiej i Powstaniu
Wielkopolskim 1918/1919, który odbył się 12 lutego w Szkole Podstawowej
nr 3 w Witkowie.
Uczniowie z klas 4-6 udzielali odpowiedzi
pisemnych na pytania dotyczące okoliczności
wybuchu i przebiegu Powstania
Wielkopolskiego. Uczestnicy wykazali się
sporą wiedzą o wydarzeniach tamtych czasów.
W trudnej rywalizacji miejsce I miejsce
zajął Jakub Dzięcielak z kl.6c, II miejsce

Wiktor Sadowski z kl.6c, III miejsce Wojciech
Rydyger również z kl.6c. Laureaci
otrzymali m.in. nagrody książkowe, które
zostały ufundowane przez UGiM Witkowo
oraz SP nr 3.
(M.Z.)
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Gąsiorowska. Zebrani mogli dowiedzieć się jak
wygląda poziom czytelnictwa w gminie, ile
obecnie woluminów posiada biblioteka, jakie
działania planuje się w przyszłości. Następnie
informację o funkcjonowaniu Gimnazjum im.
A. Borysa zaprezentował dyrektor - Marian
Łukowski.
Po wysłuchaniu wszystkich informacji
i sprawozdań do pracy przystąpili radni.
Na początek zajęli się oni uchwałą
wzbudzającą sporo emocji, a mianowicie
likwidacją Szkoły Podstawowej w Gorzykowie.
Podstawowym powodem likwidacji placówki
jest mała liczba uczniów podlegająca
obowiązkowi szkolnemu. Z tego tytułu
w ubiegłym roku podjęto uchwałę o zamiarze
likwidacji szkoły, a po wypełnieniu
wszystkich wymogów formalnych, na

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, które wynosić będą,
odpowiednio: 2,47 zł/m3 i 5,18 zł/m3 netto.
W dalszej kolejności uchwalono również:
program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi, podjęto uchwałę dotyczącą
sprzedaży nieruchomości położonej
w Witkowie pr zy ul. Kosynierów
Miłosławskich, uchwałę w sprawie rocznego
planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych w 2013r. oraz uchwałę
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji
celowej na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy
i miasta. Między podejmowaniem kolejnych
uchwał burmistrz odpowiedział na zgłoszone
wcześniej interpelacje. Poinformował, że na
dzień dzisiejszy nie jest planowane

piątkowej sesji zdecydowano o likwidacji
placówki, która nastąpi z dniem 31 sierpnia
2013. Uczniom likwidowanej placówki
zapewniona zostanie możliwość
kontynuowania nauki w Szkole
Podstawowej nr 3 w Witkowie oraz w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Mielżynie.
Następnie radni zatwierdzili taryfy

zwiększenie dodatku dla sołtysów oraz
zapewnił, że Zarząd Dróg Wojewódzkich wie
o problemie drogi wojewódzkiej nr 260.
Na zakończenie radni dokonali jeszcze
zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej
oraz zmian w budżecie gminy i miasta.
(W.D.)

Na tropie dziedzictwa kulturowego UNESCO
Okres przerwy od nauki szkolnej to bardzo dobra okazja do różnorodnych
wyjazdów, w tym wyjazdów edukacyjnych. W poniedziałek 21 stycznia 2013 r.
członkowie Grupy Turystycznej „Siedem” działającej w Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie, pod opieką nauczycieli (E. Drozdowska, M. Łukowski,
T. Majchrzak) wyruszyli na poszukiwanie obiektów wpisanych na Światową
Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Polsce.

Tym razem miejscem przeznaczenia były
dwa miasta: Wieliczka oraz Kraków.
Po całonocnej podróży pociągiem młodzi
turyści zawitali do Wieliczki, aby zwiedzić
najstarszą kopalnię soli w Polsce.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzanie żup
solnych z przewodnikiem rozpoczęli w szybie
Daniłowicza. Pan przewodnik w bardzo
szczegółowy i ciekawy sposób przybliżył
uczniom historię powstania kopalni soli i jej

rozwój. Do podziemnych komór uczestnicy
wycieczki zeszli pieszo podziwiając ciężką
pracę górników, liczne kaplice (np. św. Kingi)
czy różnorodne rzeźby i nacieki solne.
Czas spędzony w podziemiach upływał bardzo
szybko, a zwiedzanie zakończyło się
w podziemnym muzeum. Następnie turyści gimnazjaliści udali się na krótki spacer
po mieście, aby podziwiać piękny zamek,
odrestaurowany kościół barokowy i wielicki
rynek.
Kolejnym punktem wyjazdu była wizyta
w królewskim mieście - Krakowie. Turyści udali
się do Domu Jana Matejki, w którym
uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych pt. KOLEKCJA Z KLASĄ. Zajęcia polegały na
zapoznaniu się z życiem i twórczością Jana
Matejki, a pani prowadząca zajęcia
przygotowała dla uczniów karty pracy, które
pozwoliły na wykazanie się aktywnością
i kreatywnością. Poznawanie dziedzictwa
kulturowego naszego kraju w taki sposób to
bardzo dobra okazja do zachęcenia młodego
pokolenia do częstszych wizyt w obiektach
muzealnych. Po zakończonych zajęciach
uczniowie udali się na spacer po Krakowie.
Podziwiali m.in. ołtarz Wita Stwosza
w Kościele Mariackim oraz bogate wnętrze,
które zostało wykonane przez Jana Matejko.
Zwiedzili również Sukiennice, kościół o.o.

Dominikanów i Bramę Floriańską. Ostatnim
punktem programu była wizyta w Galerii
Krakowskiej.
Wyjazdy tego typu, w których uczestniczy
młodzież szkolna to także bardzo dobry
sposób na ich uspołecznianie. Uczniowie
wiedzą jak zachować się na dworcach
kolejowych, gdzie szukać informacji
o pociągach (odjazdy i przyjazdy), w jaki
sposób korzystać z rozkładów jazdy. Osobiście
przekonali się także, co można zrobić, jeżeli
pociąg jest opóźniony o kilkaset minut. Była to
dla wszystkich uczestników wyjazdu
dodatkowa „atrakcja” zafundowana przez
PKP, gdyż pociąg do Poznania odjechał
z Krakowa z 3-godzinnym opóźnieniem.
Mimo tego, wszyscy zadowoleni wrócili
w środę w godzinach dopołudniowych do
domu.
(T.M.)

W świecie sztuki
W świecie sztuki to temat roku realizowany w Przedszkolu-Ochronce
w Witkowie. Obcowanie ze sztuką zapewnia dziecku bardziej szczęśliwy
rozwój, wyostrza wrażliwość, czyni ją bardziej zdyscyplinowaną i posłuszną.
Wywiera wielki wpływ na wyobraźnię, inteligencję i wychowanie moralne.

Już od września dzieci biorą udział
w interesujących zajęciach plastycznomuzycznych, w czasie których mogą
wykazywać się swoją pomysłowością oraz
inicjatywą. Podróż w świat sztuki dzieci

rozpoczęły od poznania sztuki jaskiniowców,
sposobów ozdabiania jaskiń oraz biżuterię
z kości i zębów. Dzieci samodzielnie wykonały
takie ozdoby z masy solnej doskonale się przy
tym bawiąc i rozwijając swoją wyobraźnię.

Aby umożliwić dzieciom doznanie przeżyć
o głębszej treści, ważny jest także
ten bezpośredni kontakt z dziełami sztuki,
dlatego przedszkole zorganizowało wycieczkę
do Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Muzeum zapewniło dzieciom ciekawe
warsztaty plastyczne. Dziecko nie musi
tworzyć dzieł dobrych i znaczących.
Najważniejsze, że wyraża chęć poszukiwania
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i przeżywania czegoś, co wzbogaci jego
wrażliwość, poszerzy bagaż doświadczeń,
a potem przekaże innym, że to, co potrafi
robić jest wartościowe. Ten bagaż doświadczeń
będzie jeszcze poszerzany przez kolejne
półrocze edukacji przedszkolnej, kiedy dzieci
i wychowawcy będą wędrować ze sztuką przez
wieki.
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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
od 2 stycznia do 14 lutego 2013r. Informację przedstawiono na XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 15 lutego 2013r.
§
w okresie sprawozdawczym uczestniczyłem

i młodzieży w okresie ferii zimowych 2013r.

w różnorodnych spotkaniach, między
innymi: w Wielkopolskiej Spółce
Gazowniczej Dystrybucji Gazu w Gnieźnie,
w spotkaniu noworocznym organizowanym
pr zez Starostę Gnieźnieńskiego,
w spotkaniu zorganizowanym w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie,
w spotkaniu podsumowującym rok 2012
w Komisariacie Policji w Witkowie,
w spotkaniu gwiazdkowym w Sołectwie
Wiekowo.
§
uczestniczyłem w naradzie rocznej
podsumowującej działalność Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Gnieźnie. Podczas tej uroczystości z rąk
Komendanta mł. bryg. inż. Marka Wegnera
otrzymałem podziękowanie dla
Samorządu Gminy Witkowo za
dofinansowanie zakupu ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego marki
MAN-GCBA 5/32 oraz Statuetkę za
przychylność i współpracę w 2012r.
Natomiast w imieniu jednostki OSP
Skorzęcin Prezes Adam Kujawa i Naczelnik
Wojciech Wendland przejęli z Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Gnieźnie samochód bojowy typu JELCZ.
§
wspólnie z Radnymi Rady Miejskiej
uczestniczyliśmy w spotkaniu z okazji DNIA
SENIORA, które odbyło się w Ruchocinku.
§
uczestniczyłem w spotkaniu z Posłem na
Sejm RP Panem Zbigniewem Dolatą
w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc.
§
wspólnie z Ośrodkiem Kultury, Sportu
i Rekreacji byliśmy współorganizatorami
XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W wyniku tej akcji zebrano
15.700,63 zł. Pieniądze zostały
przeznaczone na „Zakup sprzętu
medycznego dla ratowania życia dzieci
i godnej opieki medycznej seniorów”.
W tym miejscu jeszcze raz dziękuję
wszystkim, którzy zaangażowali się
i przyczynili do zorganizowania tego
przedsięwzięcia na terenie naszej Gminy
oraz dziękuję wszystkim, którzy czynnie
wsparli tę akcję.
§
w dniu 21 stycznia z okazji 68. rocznicy
wyzwolenia Miasta Witkowa przy Pomniku
Powstańców Wielkopolskich i przy tablicy
pamiątkowej umieszczonej na ścianie
Banku Spółdzielczego złożono wiązanki
kwiatów i zapalono znicze.
§
zorganizowałem spotkanie z opiekunami
Uczniowskich Klubów Sportowych,
dyrektorem OK,SiR-u, prezesami
organizacji pozarządowych w dziedzinie
upowszechniania kultury fizycznej, pod
kątem przygotowania planu
zabezpieczenia czasu wolnego dzieci

§
dokonano analizy wniosku Kierownika

Zakładu Gospodarki Komunalnej
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
§
uczestniczyłem w uroczystym otwarciu
i poświęceniu Komisariatu Policji
w Witkowie.
§
wziąłem udział w uroczystym odbiorze
wielorodzinnego budynku mieszkalnego,
wybudowanego przez w Witkowie
Wojskową Agencję Mieszkaniową.
§
wspólnie z radnymi Rady Miejskiej i moim
Zastępcą uczestniczyliśmy w wyjeździe do
Kleczewa pod kątem rozwiązań
technicznych dotyczących nagłośnienia
i oświetlenia Sali widowiskowej w Domu
Kultury. Ponadto zorganizowałem
spotkanie z projektantem Domu Kultury
w Witkowie pod ww. kątem oraz
wypracowania propozycji dotyczących
wyboru materiałów podłogowych
i ściennych w projektowanym obiekcie.
§
wziąłem udział w posiedzeniu Rady
Projektowej Stowarzyszenia „Światowid”
w Łubowie.
§
wspólnie z Ośrodkiem Kultury, Sportu
i Rekreacji w Witkowie byliśmy
współorganizatorem rozrywkowej imprezy
dla dzieci pn.”Zapraszamy do TańcaPołamańca”, która odbyła się w hali
widowisko-sportowej.
§
uczestniczyłem w Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników GARG-u
w Gnieźnie.
§
brałem udział w posiedzeniach Zarządu
Związku Gmin Powidzkiego Parku
Krajobrazowego.
§
uczestniczyłem w zebraniach
sprawozdawczych jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych na naszym terenie.
§
wspólnie z Centrum Usług Medycznych
„Medica” z Łodzi zorganizowaliśmy
bezpłatne badania mammograficzne dla
kobiet w wieku 50-69 lat.
§
zorganizowałem spotkanie
z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej
w Witkowie w celu omówienia tematów
sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy.
§
wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą
sesję Rady Miejskiej.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
§
wydzierżawiono na okres 3 lat
nieruchomość stanowiącą część działki
oznaczonej geodezyjnie nr 153, o pow.
1.3600 ha, zabudowanej obiektami
letniskowymi, na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy FUH Camping Mieszko.
§
dokonano podziału działki gminnej
oznaczonej geodezyjnie nr 861/9,
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położonej w Witkowie przy ul. Jana Pawła
II, z której wydzielono działkę o pow.
0,0036 ha, przeznaczoną pod lokalizację
trafostacji, w związku z planowaną budową
centrum kultury.
§
podwyższono czynsz za dzierżawę gruntów
komunalnych i najem lokali użytkowych
w oparciu o średnioroczny wskaźnik inflacji
wynoszący w 2012r 3,73% .
§
zaktualizowano wykaz dzierżawców
gruntów komunalnych przeznaczonych
do opodatkowania w 2013r.
§
wydano 3 decyzje zatwierdzające podziały
nieruchomości.
§
zawarto 18 umów dzierżawy gruntów pod
garażami położonymi w Witkowie,
Ruchocinku i Mielżynie oraz 134 umowy
dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych
w OW w Skorzęcinie.
Z zakresu ochrony środowiska:
§
zorganizowano zbiórkę zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, który
nieodpłatnie odebrała firma
ELEKTRORECYKLING Bartosz Kubicki
z Nowego Tomyśla. Zbiórka zużytego
sprzętu RTV i AGD została przeprowadzona
na terenie miasta Witkowo w 3 punktach,
a na terenach wiejskich w Małachowie Złych
Miejsc, Ćwierdzinie i Mielżynie. Podczas
zbiórki zebrano i przekazano do odzysku
łącznie ponad 1,6 Mg odpadów zużytego
sprzętu.
§
wydano 20 decyzji w sprawie usunięcia
drzew.
§
trwają prace związane z wdrożeniem
nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie gminy
Witkowo, które wynikają ze zmiany ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Przygotowywana jest
kampania informacyjna w zakresie zasad
funkcjonowania nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
powstającymi w gospodarstwach
domowych.
§
do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Witkowo wpisano kolejną
firmę: Zakład Handlowo Usługowy EkoSkórtex Angelika Ligocka z siedzibą
w Tomicach.
§
w ramach opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, zawarto umowy
z Przychodnią Lekarsko - Weterynaryjną
w Witkowie na opiekę weterynaryjną;
z firmą „TRAPER” s c. z Gniezna
na wyłapywanie i transport bezdomnych
psów do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie
oraz z właścicielem gospodarstwa

w Mijanowie w zakresie zapewnienia
miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu
Gminy Witkowo.
§
przygotowano i przesłano do
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Poznaniu sprawozdanie dot.
eksploatacji składowiska odpadów
w Chłądowie oraz ankietę oczyszczalni
ścieków w Małachowie Wierzbiczany
za 2012 rok.
§
w styczniu opracowano Regulamin
określający zasady udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy i Miasta Witkowo
na dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy i Miasta Witkowo, w tym
kryteria wyboru inwestycji do
dofinansowania oraz tryb postępowania
w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej
rozliczania.
§
na wniosek Firmy Ogólno-usługowej
Franciszek Bosacki wydano decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu metodą odkrywkową
kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego
„Chłądowo V” w miejscowości Chłądowo.
§
w ramach działalności Zespołu ds. Edukacji
Ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego
Parku Krajobrazowego w styczniu
w Kleczewie odbył się kolejny etap XII edycji
konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski”, w którym udział wzięli uczniowie
z gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie. Celem konkursu jest
zdobywanie wiedzy dotyczącej parków
krajobrazowych Polski oraz poszerzanie
wiadomości z zakresu ekologii, ochrony
przyrody i środowiska.
§
ogłosiłem nabór kandydatów na wolne
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
i Miasta w Witkowie. Jest to stanowisko ds.
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Z zakresu oświaty:
§
16 stycznia br. w Szkole Podstawowej
w Gorzykowie wspólnie z Radnymi Rady
Miejskiej uczestniczyłem w spotkaniu
z rodzicami uczniów tej placówki w związku
z planowaną jej likwidacją z dniem
31.08.2013 r.
§
zorganizowałem spotkanie z dyrektorami
placówek oświatowych podczas, którego
omówiono m.in. sprawy związane
z wydatkami finansowymi za rok 2012,
wypłatą dodatku uzupełniającego dla
nauczycieli oraz organizacją imprez dla
dzieci i młodzieży.
§
uczestniczyłem w spotkaniu z pracownikami
Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
cd. str. 11
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w sprawie dot. likwidacji placówki.
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
§
podpisano umowę z terapeutą na

prowadzenie punktu konsultacyjnego
terapii uzależnień w 2013 r.
§
podpisano dwie umowy na prowadzenie
dyżurów psychologicznych dla dzieci
i młodzieży w 2013r. oraz cztery umowy
z opiekunkami dzieci w Świetlicy
Środowiskowej w Witkowie
§
dofinansowano spotkanie integracyjne
członków Witkowskiego Stowarzyszenia
Abstynentów „Tęcza” w Witkowie,
z Grupami Wsparcia AA powiatu
gnieźnieńskiego.
§
jako Gmina przystąpiliśmy do udziału
I Edycji Kampanii „Narkotyki? To mnie nie
kręci!”.
§
ogłoszono otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w ramach
programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na 2013r.
w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu
Gminy i Miasta Witkowo.
§
w ramach ferii zimowych zorganizowano
wyjazdy dzieci ze świetlicy środowiskowej
do kina w Słupcy i kręgielni w Gnieźnie.
Z imprez kulturalno-sportoworekracyjnych:
§
zakończono rozgrywki X Edycji Mistrzostw
Gminy Witkowo w halowej piłce nożnej.
W końcowej klasyfikacji zwyciężyło
Sołectwo Mielżyn, II miejsce zajęła drużyna
ORION TEAM, a III miejsce Sołectwo
Ruchocinek.
§
na dzień 6 marca br. zaplanowano
podsumowanie Gminnego Roku
Sportowego 2012r. Gościem honorowym
podsumowania będzie Pani Marlena
Gawrońska - Młodzieżowa Mistrzyni Polski
w boksie.
§
na dzień 23 lutego br. zaplanowano
XIV Regionalne Zawody Radnych, Wójtów,
Burmistrzów, Starostów w tenisie stołowym,
które odbędą się w hali widowiskosportowej w Witkowie. Połączone one będą
z zawodami strzeleckimi z broni
pneumatycznej.
§
na dzień 24 lutego br. zaplanowano
Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym
Ochotniczych Straży Pożarnych, które
odbędą się również w hali widowiskosportowej w Witkowie.
§
przy współudziale OKSiR-u, Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy, Prezesów UKS
opracowano Gminny Kalendarz Imprez
Kulturalno-Sportowych na 2013 rok.
§
dofinansowano wyjazd sportowców na

Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych
w Piłce Siatkowej oraz Szkół Gimnazjalnych
w Piłce Koszykowej.
§
zorganizowano i dofinansowano
Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych
w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców
oraz Szkół Gimnazjalnych w Halowej Piłce
Nożnej.
W ramach współpracy samorządu
gminnego z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy i miasta
dofinansowano między innymi:
§
podpisałem umowę z dyrektorem OK,SiR-u

na uruchomienie dodatkowych godzin
pozalekcyjnych w ramach prowadzonych
Sekcji Sportowych na 2013 r. oraz na
prowadzenie i szkolenie młodzieży w piłce
nożnej drużyn: Żaków, Orlików
i Młodzików.
§
w ramach ferii zimowych dofinansowano
wyjazdy dzieci i młodzieży na baseny do
Mogilna i Poznania.
§
dofinansowano organizację XIII Turnieju
Halowej Piłki Nożnej Trampkarzy
im. Walentego Olczaka .
§
dofinansowano spotkanie z podróżnikiem witkowianinem Panem Wojciechem
Tworowskim, które odbyło się w Witkowie
w Klubie 3. Skr zydła Lotnictwa
Transportowego.
Z zakresu pozyskiwania
zewnętrznych źródeł finansowych:
§
w dniu 25 stycznia 2013 r. zakończono
realizację Projektu pt.: „Przygoda
z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej
ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy
Witkowo.” Projekt był współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich. Zadanie obejmowało
oznakowanie przyrodniczej ścieżki
dydaktycznej w formie piktogramów,
montaż tablic informacyjnych na trasie
ścieżki, urządzenie miejsca postojowego
oraz wydanie ulotki informacyjnej. Celem
Projektu jest edukacja ekologiczna
społeczeństwa, zapewnienie aktywnego
wypoczynku na łonie pr zyrody,
poznawanie bogactwa własnego regionu
oraz promocja walorów przyrodniczokrajobrazowych gminy. Całkowita wartość
Projektu to kwota 52 306,25 zł brutto.
Wartość dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich wynosi 25 000,00 zł.
Wykonawcą zadania była agencja reklamy
i dydaktyki MENTOR spółka cywilna
z Połczyna Zdroju.
Inne ważniejsze prace i dostawy
z zakresu infrastruktury technicznej:
Prace rozpoczęte i w trakcie realizacji:
§
rozpoczęto prace w ramach zadania
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami i przepompowniami w m.
Skorzęcin Nadleśnictwo i w Witkowie przy
ul. Osiedlowej. Wykonawcą jest
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych Jakub Wawr zyniak
z Tuliszkowa za cenę: 378 148,99 zł brutto.
W pierwszej kolejności wykonywane
są prace przy ul. Osiedlowej w Witkowie.
W ramach zadania zostanie wykonany:
ul. Osiedlowa m. Witkowo: odcinek
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV
Ø 200mm o łącznej długości 745mb,
odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznociśnieniowej PE Ø 110mm o długości 3mb,
przepompownia ścieków. - Skorzęcin

Iwona Stachowska z Poznania, za cenę:
64.931,70 zł brutto. Zadanie zostanie
wykonane w terminie do 16.12.2013 r.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na:
§
wykonanie modernizacji domków
letniskowych w Ośrodku Wypoczynkowym
w Skorzęcinie. W ramach zadania zostanie
wyremontowanych 5 segmentów domków
letniskowych.
Ogłoszono zapytanie ofertowe na:
§
dostawę papieru do kserokopiarek na
bieżące potrzeby Urzędu. W tym zakresie
podpisano umowę z przedsiębiorstwem:
ALEKSANDRA HURT DETAL Art. PapierniczeBiurowe z Gniezna za łączną kwotę:
7.334,95 zł brutto.
§
sprzedaż i dostarczenie materiałów
biurowych z przeznaczeniem na bieżące
potrzeby Urzędu. Stosowną umowę
podpisano ze spółką: RODAN Sp. z o.o.
z Poznania, za łączną kwotę: 3.650,00 zł
brutto.
§
drukowanie Biuletynu Informacyjnego
Gminy i Miasta Witkowo “Witkowskie
Wiadomości Samorządowe”. Na druk
Biuletynu podpisano umowę ze spółką:
Drukarnia Majorczyk spółka Jawna
z Gniezna za łączną kwotę do 19.926,00 zł
brutto.
§
sporządzanie projektów decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego
i decyzji o warunkach zabudowy wraz
z analizą funkcji oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu w ilości ok.
150 sztuk. Wykonawcą będzie
przedsiębiorstwo ELEKTRO-PROJEKT Robert
Pacanowski z Gniezna za stawkę 180,00 zł
brutto za 1 projekt decyzji.
§
na dokonanie wycen nieruchomości.

Nadleśnictwo: odcinek kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z PCV Ø 200mm
o łącznej długości 165mb, odcinek
kanalizacji sanitarnej tłoczno-ciśnieniowej
PE Ø 110mm o długości 723mb
i przepompownia ścieków. Termin
zakończenia zadania to 10.06.2013r.
§
trwają prace przy opracowaniu studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Witkowo obejmujące obszar całej gminy 18.440 ha. Wykonawcą jest URBANIKA

Wykonawcą będzie: przedsiębiorstwo
ACRUS Waldemar Bujakowski
z Pobiedzisk oraz Kancelaria Rzeczoznawcy
Majątkowego - Krzysztof Stasiak
za Orzechowa dla cz. 3 za kwotę 370,00 zł
brutto.
§
na naprawę lamp gminnego oświetlenia
ulicznego. Wykonawcą jest
przedsiębiorstwo „ELSTACH” USŁUGI
ELEKTRYCZNE, ŚLUSARSKIE, HANDEL
Stanisław Chmiel z Ćwierdzina.
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Spotkanie z Posłem Zbigniewem Dolatą

Styczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie

We wtorek 15 stycznia, z inicjatywy Pani Urszuli Pankowskiej Prezes Kółka
Rolniczego w Świetlicy Wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc, odbyło się
spotkanie z Posłem na Sejm PR oraz członkiem Sejmowej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Zbigniewem Dolatą.

Do tej pory zawsze, w listopadzie, sporo uwagi poświęcaliśmy Patronowi
Szkoły - Lotnictwu Polskiemu, bowiem w tym miesiącu, w 1974 roku szkoła
otrzymała to zaszczytne imię.

Spotkanie rozpoczęła Pani Urszula
Pankowska, która powitała wszystkich
zebranych oraz przedstawiła krótką historię
powstania Kółka Rolniczego w Małachowie.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof
Szkudlarek, Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Marian Walczak, Radny Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego Andrzej Kwapich,
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rady
Miejskiej Ireneusz Kwapich,
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Gr zegor z
Kaźmierczak, Radni Rady Miejskiej:
Eugeniusz Czaplicki, Łukasz Grabowski,
Marian Marciniak oraz sołtysi, prezesi kółek

rolniczych, licznie zgromadzeni rolnicy
z terenu gminy Witkowo oraz mieszkańcy
Małachowa.
W swoim wystąpieniu Poseł Zbigniew
Dolata odniósł się do aktualnej sytuacji
w kraju. Zwrócił uwagę na zmniejszające się
kwoty w budżecie państwa na rolnictwo,
zaniedbania w wyrównywaniu dopłat
bezpośrednich oraz prywatyzacje majątku
narodowego. Poseł szczegółowo omówił też
nowelizację ustawy tzw. śmieciowej, która
nakłada na samorządy wiele nowych
obowiązków. Liczna frekwencja na
spotkaniu na pewno będzie motorem do
zorganizowania kolejnych takich spotkań.
(Ł.G.)

W obecnym roku szkolnym, wyjątkowo
apel miał miejsce na zakończenie pracy
w I półroczu. W jego przygotowanie, z dużym
zaangażowaniem, włączyła się grupa
recytatorów reprezentująca wszystkie
poziomy klas oraz chór szkolny. Treści zawarte
w montażu słowno - muzycznym podkreśliły
rolę naszego Patrona w czasach minionych
i współcześnie. A z racji połączenia dwóch
szkół prezentacja multimedialna pokazała jak
ten dzień obchodzony był w przeszłości,
zaprezentowała krótko czterdziestoletnią
historię szkoły, co się wydarzyło, kto nas
odwiedził, jakie posiadamy certyfikaty, jak
działa Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców,
biblioteka i świetlica. Wspomniano o udziale
i sukcesach uczniów w konkursach, turniejach,
teleturniejach oraz zawodach sportowych.
Dodatkowo, dzięki uprzejmości miłośników
modelarstwa i byłych lotników, uczniowie
mieli możliwość poznania modeli samolotów
związanych z lotniskiem w Powidzu.
W styczniu również odbyła się w naszej szkole
z a b a w a k a r n a w a ł o w a . Te g o d n i a

(31.01.2013r.) dzieciom towarzyszyło wiele
emocji i wrażeń. Hala sportowo - widowiskowa
wyglądała inaczej niż, na co dzień.
Udekorowana została kolorowymi balonami,
serpentynami i gwiazdami zachęcała do
zabawy - najpierw młodszych - dzieci klas 0III, a później starszych uczniów klas IV-VI.
W szkole zaroiło się od Spider-Manów,
piratów, rycerzy, kowbojów rodem z Dzikiego
Zachodu, klaunów, czarodziejów. Były wróżki,
księżniczki, diabły, motyle, biedronki i różne
inne stwory i dziwadła. Stroje były barwne.
Niektórzy byli nie do poznania, inni budzili
podziw, a niekiedy nawet przerażenie.
W klasach młodszych rodzice uczniów
zorganizowali poczęstunek. W przerwie dzieci
mogły zjeść owoce, słodycze, napić się soku.
Wszyscy bawili się znakomicie, bo humor
dopisywał zarówno dzieciom, wychowawcom,
jak i rodzicom. Tegoroczna zabawa
karnawałowa należała do bardzo udanych.
Wszyscy byli zmęczeni tańcami, a zarazem
bardzo zadowoleni.
(am)

z pisaniem rozpoczęła 20 lat temu, kiedy
dowiedziała się, że zostanie mamą. To właśnie
wtedy zaczęła wymyślać i spisywać bajki.
Miejscem, gdzie najczęściej tworzy swoje
baśnie, jest kuchnia. Znajduje tam ciszę
i natchnienie. Wszystkie pomysły czerpie
z życia. Przyznała, że kiedy dopada ją nuda,
szyje kukiełki, które później wykorzystuje
w swoich przedstawieniach. Dzieci
uczestniczące w spotkaniu miały również
możliwość wzięcia udziału w egzaminie na
„prawdziwego pisarza”. Polegał on na
poprawnym wypowiedzeniu bardzo trudnych
zdań, takich jak: „po suszy szosa sucha”,
czy „zrelaksowany ratlerek na
rozregulowanym rowerku”. I choć niektórym
sprawiły one nie lada trudności, egzamin zdali
wszyscy. Kolejnym punktem programu było
kukiełkowe przedstawienie, w którym
również aktywnie uczestniczyły maluchy.
Spotkanie zakończyło się rozdawaniem

autografów i wspólnym zdjęciem.
Dzięki niezwykłej atmosferze, jaka panowała
na spotkaniu z autorką-wróżką, pozostanie
ono na zawsze w naszej pamięci. Uśmiech
i podekscytowanie na twarzach dzieci były
najlepszym dowodem na to, że takie
spotkania są niezwykle potrzebne. Pozwalają
zaszczepić w najmłodszych miłość do książek
i uświadomić im, iż pisarzem zostać może
każdy z nas. Wystarczy odrobina chęci
i wyobraźni.
Spotkanie z p. Wiolettą Piasecką odbyło
się dzięki sponsorom, którzy sfinansowali
nasze pr zedsięwzięcie. Serdecznie
dziękujemy: Firmie Auto-Kamiński, Firmie
Przemysław Zawodny Kamieniarstwo
Zawodny, Firmie „Krakowiak”, Firmie
„ANKAR” Rafał Wojciechowski, Firmie EuroSam, Restauracji „Liliowy Staw”.

Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką
Przedszkole Miejskie „Bajka” w roku szkolnym 2012/13 realizuje projekt
edukacyjny „Edukacja czytelnicza i medialna w przedszkolu” opracowanego
przez nauczycielkę Sylwię Nowicką. Głównym celem projektu jest zapoznanie
dzieci z literaturą dziecięcą oraz innymi mediami, zainspirowanie do nauki
czytania, rozwijanie zainteresowań czytelniczych i medialnych. Jednym z zadań
projektu było spotkanie z twórczynią bajek dla dzieci - p. Wiolettą Piasecką.

Dnia 29.01.2013r. odbyło się spotkanie
z p.Wiolettą Piasecką, w którym uczestniczyły
wszystkie dzieci przedszkolne. Pani Wioletta,
ubrana w strój wróżki, wprawiła w zachwyt nie
tylko najmłodszych, a jej bajkowy wygląd
dodatkowo podkreślał charakter spotkania
i wprowadził wszystkich w zaczarowany świat

jej baśni. Wróżka przygotowała dla swoich
słuchaczy przepiękne bajki, cudowne zagadki
i mnóstwo niespodzianek. Jedną z nich były
karteczki z wróżbami przepowiadające
przyszłość.
Pani Wioletta pokrótce opowiedziała
historię powstawania swoich baśni. Przygodę
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Kolejne spotkanie w ramach projektu
„Rozwojowy zawrót głowy”

Dane kontaktowe

W styczniu odbyło się piąte (przedostatnie) spotkanie weekendowe w ramach
projektu „Rozwojowy zawrót głowy”. Projekt ten finansowany jest przez
Fundusz Społeczny Notariatu i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży LIDER.

Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
e-mail: ugim@witkowo.pl, witkowo@witkowo.pl,
WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl

Podczas styczniowego spotkania na
zajęciach socjoterapeutycznych zajmowaliśmy
się naszymi prawami. Na zajęciach pt; „Sprawy,
o których się nie mówi - jak radzić sobie, gdy
ktoś łamie nasze prawa?” zastanawialiśmy się,
jaka jest różnica pomiędzy dobrym, a złym
sekretem, co sprawia, że ludzie otaczają
milczeniem sprawy trudne, komu można
zaufać, do kogo można zwrócić się o pomoc.
Zauważyliśmy, że po kilku wspólnych
spotkaniach, wyjazdach, warsztatach poziom
zaufania w naszej grupie znacznie wzrósł.
Dzięki temu mogliśmy rozmawiać o sprawach

Urząd Gminy i Miasta Witkowo

nie tylko ważnych, ale i trudnych.
Podczas tego weekendu odbyły się warsztaty
pantomimiczne, które poprowadził pan Marcin
Nowak. Zdradził nam kilka sekretów
scenicznych, uczył jak za pomocą własnego
ciała, gestów, mimiki przekazywać innym
konkretne treści oraz jak pokazać emocje. Nie
mieliśmy pojęcia o tym, jakie to trudne.
Przygotowywanie scenek własnego pomysłu
pod okiem pana Marcina było połączeniem
dobrej zabawy z trudem nauki.
Podczas wyjazdu do Poznania najpierw
skorzystaliśmy z basenu w Gnieźnie, następnie
w Poznaniu zwiedziliśmy katedrę,
zobaczyliśmy największą w Europie szopkę,
zobaczyliśmy zabytki znajdujące się na Starym
Rynku. Tak, jak obiecaliśmy przedstawiamy
zdjęcie szopki z kościoła franciszkanów
w Poznaniu.
(M.R.)

Tyle jedynie pozostało...
Dobiegła konserwacja żydowskich nagrobków w witkowskiej Sali Historii.
Pod koniec października ubiegłego roku Sala Historii Witkowa przeprowadziła
prace polegające na odzyskaniu i zabezpieczeniu macew z witkowskiego kirkutu.
Płyty nagrobne wykorzystane zostały w czasie okupacji
przez niemiecką policję do wyłożenia wjazdu na posterunek.
W wyniku prac zabezpieczono kilka całych i fragmenty
macew pochodzących z żydowskiego kirkutu. Na trzech
z nich po przeprowadzeniu wstępnej konserwacji ukazały się
nazwiska: Witkowski, Schwalbe, Goldbaum.
Widnieją one na internetowym drzewie geanalogicznym
stworzonym przez Daniela Kestera ze Stanów
Zjednoczonych. Zdjęcia płyt przesłane przez Salę Historii
dołączone zostały do strony internetowej
www.thekesters.net. Autor zapewnił nas o pomocy
w odczytaniu inskrypcji zamieszczonych na macewach. Część
z nich eksponowana była na wystawie okolicznościowej
zorganizowanej w listopadzie ugiegłego roku zatytułowanej
„Dawne cmentarze są, ale jakby ich nie było...”
(M.Z.)

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą
Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 7 lutego 2013r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI , POŁOŻONYCH W WITKOWIE, PRZEZNACZONYCH NA
WYNAJEM I DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODE BEZPRZETARGOWEJ.

Majorczyk z Gniezna
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Telefony
Centrala - Biuro Informacji: tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855
e-mai: info@witkowo.pl
Sekretariat: tel. 61 4778 194 (w. 38) e-mai: sekretariat@witkowo.pl
Sekretarz: tel. 61 4778 194 (w. 21) e-mai: sekretarz@witkowo.pl
Skarbnik: tel. 61 4778 194 (w. 17) e-mai: skarbnik@witkowo.pl
Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic
i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24)
e-mai: infrastruktura@witkowo.pl
Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne
i drogowe: tel. 61 4778 194 (w. 24) e-mai: przetargi@witkowo.pl
Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13)
e-mai: gospodarka@witkowo.pl
Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13)
e-mai: srodowisko@.witkowo.pl
Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194
Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35)
e-mai: usc@witkowo.pl
Ewidencja ludności tel. 61 4778 194 (w. 33) e-mai: elud@witkowo.pl
Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe
tel. 61 4778 194 (w. 32)
Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 4778 194 (w. 32)
e-mai: kadryugim@witkowo.pl
Biuro Rady Miejskiej tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mai: rada@witkowo.pl
Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23)
Promocja tel. 61 4778 194 (w. 31) e-mai: promocja@witkowo.pl
Oświata tel 61 4778 194 (w. 18) e-mai: oswiata@witkowo.pl
Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18)
e-mai: obronacywilna@witkowo.pl
Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa tel. 61 4778 194
(w. 25) e-mai: podatki@witkowo.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy,
wystawianie faktur VAT, sporządzanie listy płac, prowadzenie
spraw ZUS, prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego
tel. 61 4778 194 (w. 14) e-mai: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl
Księgowość tel. 61 4778 194 (w. 15) e-mai: ksiegowosc@witkowo.pl
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 61 4778 491
Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197
e-mai: biuro@zgk-witkowo.pl www: www.zgk-witkowo.pl
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji tel. 61 4779 277
e-mai: oksir@skorzecin.net.pl www: www.skorzecin.net.pl
Biblioteka Publiczna Witkowo tel. 61 4778 162
e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl www: www.biblioteka-witkowo.com.pl
Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28)
e-mai: krzysztof.tamiola@wodr.poznan.pl
Policja tel. 61 4260 360, 61 4260 361, 61 4260 362
Straż Pożarna tel. 61 4778 188
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Energetyczne 991

Czytelnia - miejscem spotkań
1 lutego Czytelnia Biblioteki Publicznej w Witkowie była miejscem corocznego spotkania czytelników - seniorów.
Wzorem lat ubiegłych spotkanie umilił, przygotowany specjalnie na tę okazję, występ uczniów klas V i VI Szkoły
Podstawowej w Witkowie.

Zimowe spotkanie przy ciastku i kawie dla
uczestników było fantastyczną okazją do
wspomnień, dzielenia się radościami
i smutkami dnia codziennego.
Dla organizatora, obecność i uśmiech na
twarzach zaproszonych były wyrazem
uznania. A niżej przytoczone słowa wiersza
Pana Mikołajewskiego, (który otrzymałyśmy
do naszych zbiorów) przekonują o słuszności
takich spotkań.
Program słowno - muzyczny, pod
kierunkiem pań Anny Średzińskiej i Bożeny
Erdmańskiej z oprawą muzyczną pani Hanny

Pustelnik, przypomniał atmosferę minionych
świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz
Dnia Babci i Dziadka. Wiersze i piosenki

poruszające tematykę miłosną wprowadziły
w klimat zbliżającego się Dnia Zakochanych.
Na zakończenie części oficjalnej młodzież
przekazała seniorom słodkie upominki
z przesłaniem Poli Gojawiczyńskiej:
„Potrzebny jest czyjś uśmiech, aby samemu
też się uśmiechać”.
Burmistrz, pan Krzysztof Szkudlarek,
który zaszczycił nas swoją obecnością, wyraził
uznanie pod adresem młodzieży i złożył
życzenia wszystkim zebranym.
W podziękowaniu za miłe chwile Państwo
Mikołajewscy wręczyli artystom słodki
prezent.

„Spotkanie emerytów
(w Bibliotece Witkowskiej)”

„Wspomnijmy, jak to kolędnicy mali,
Tacy, co kiedyś do domów pukali,
Tutaj, w tej Sali kolędy śpiewali
I nas, dorosłych w Wilię zapraszali.
A wnet, już zając przyjdzie z pisankami,
Bo się zbliżają Wielkanocne Święta.
Torbę mieć będzie z barwnymi jajkami,
W dowód, że o nas - co roku pamięta.
My zaś - z wdzięcznością za te ciepłe chwile,
Wszystkie spotkania wspominamy mile
I dziękujemy w Bibliotece Paniom,
Że w te okazje o nas pamiętają”.
(W.G.)

Karnawał w przedszkolu
Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci.
A może przede wszystkim dla naszych pociech. Dla dzieci bal karnawałowy
to dzień niezwykły, którego nie mogą się doczekać.

W naszym przedszkolu także odbył się wielki
B a l K a r n a w a ł o w y. 1 0 . 0 1 . 2 0 1 3 r.
w przedszkolu na ul. Powstańców
Wielkopolskich i 11.10.2013r. w przedszkolu
na ul. Jasnej w godzinach 9.00 - 11.30,
przedszkole zamieniło się w magiczny,
kolorowy świat. Gdy wybiła upragniona

godzina sale wypełniły się dziećmi.
Karnawałowa zabawa rozpoczęła się od
powitania dzieci przez p. dyrektor Ewę
Skrzypską w budynku przy ul. Powstańców
Wielkopolskich i p. Małgorzatę Kierepka w
budynku przy ul. Jasnej. Wodzirejem zabawy
karnawałowej w obu budynkach był pan Jacek

Krajniak. Mali tancerze byli pięknie
poprzebierani, że aż trudno było rozpoznać,
kto ukrywa się pod strojem. Były wróżki,
królewny, motylki, kotki, myszki Miki. Wśród
chłopców nie zabrakło spidermanów,
batmanów czy piratów. Sala była ozdobiona
pr zepięknie kolorowymi balonami,
wstążkami i serpentynami. Dzieci bawiły się
przy przebojach znanych i lubianych takich
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jak: „Kaczuszki” czy „Jedzie pociąg z daleka”,
ale i nie zabrakło nowoczesnych hitów: „Ona
tańczy dla mnie” i „Gangam style”. Podczas
balu panował radosny nastrój, który sprzyjał
integracji dzieci ze wszystkich grup. Sądząc po
wesołych minach i zmęczeniu dzieci, zabawa
była udana, a wspomnienia na długi czas
pozostaną w pamięci.

2-2013

(S. N., J.G.)

X edycja Mistrzostw Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej
W minioną sobotę rozegrano ostatnią serię spotkań w ramach X Mistrzostw Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej. Po ponad dwóch miesiącach rywalizacji,
bezkonkurencyjną okazała się drużyna z Mielżyna, drugie miejsce zajął Orion Team, a trzecie w ostatnim meczu mistrzostw, wywalczyła ekipa z Ruchocinka.
Po ostatnim gwizdku odbyło się uroczyste podsumowanie, podczas którego wszystkie drużyny odebrały nagrody oraz pamiątkowe puchary.

Przed ostatnią kolejką było już pewne,
że tegorocznym mistrzem zostanie Mielżyn,
a drugie miejsce zajmie Orion Team, gdyż obie
drużyny miały bezpieczną przewagę
punktową nad rywalami. Jednak zdobywcę
trzeciego miejsca miał wyłonić ostatni mecz
mistrzostw pomiędzy CWK-05,
a Ruchocinkiem.

Jako pierwsze w sobotę na parkiet hali
wybiegły drużyny Zakładu Poprawczego
i Mielżyna. Mistrzowie potwierdzili swoją
dobrą formę i gładko wygrali 10:2. Drugi
mecz przyniósł więcej emocji, gdyż Nicolaus
Powidz oraz Stolarnia walczyły jeszcze o piąte

miejsce w tabeli. Ostatecznie lepsza okazała
się drużyna z Powidza, która wygrała 4:1.
W kolejnym meczu młoda drużyna Orion
Te a m u m u s i a ł a u z n a ć w y ż s z o ś ć
doświadczonych zawodników ekipy Glanc AC-

97, którzy wygrali 6:3. Na ostatni mecz
czekali z niecierpliwością wszyscy kibice, gdyż
stawką meczu pomiędzy Ruchocinkiem,
a CWK-05 było trzecie miejsce
w mistrzostwach. Ostatecznie po ostrej walce
i emocjonującej grze drużyna z Ruchocinka
udowodniła swoją wyższość, zwyciężając 10:5.
Po zakończeniu gier odbyło się uroczyste

KOŃCOWA TABELA MISTRZOSTW

a statuetkę dla najlepszego bramkarza
odebrał bramkarz z Mielżyna - Jacek
Gościniak. Najlepszym strzelcem turnieju
został natomiast Damian Szczepaniak grający
w drużynie z Mielżyna, który na swoim koncie
zgromadził 38 bramek. Zakończenia
tegorocznych mistrzostw dokonał Krzysztof
Szkudlarek. - Jestem bardzo zadowolony,
że po raz kolejny z radością
i zaangażowaniem wzięliście udział

za sprawowanie opieki medycznej oraz
Stanisławowi Antoszczyszynowi
obsługującemu stolik sędziowski. Życzę Wam
dalszych sukcesów i zapraszam do udziału
w wiosennej edycji mistrzostw, która zostanie
rozegrana na Orliku - mówił burmistrz. Jacek
Gościniak w imieniu zawodników podziękował
burmistrzowi za zorganizowanie Mistrzostw,
wręczając piłkę, jako dowód wdzięczności
za kolejną udaną edycję ligi halowej.

w mistrzostwach. Mecze, które rozgrywaliście
przez ponad dwa miesiące były okazją
do aktywnego spędzenia wolnego czasu,
poprawienia swojej kondycji fizycznej, a także
kształtowania charakteru. Chciałbym
pogratulować wszystkim zawodnikom,
a w szczególności drużynie z Mielżyna, która
tak dobrze zaprezentowała się
w tegorocznych rozgrywkach. Podziękowania
należą się również sędziom - Janowi
Szturomskiemu i Marcinowi Trudzińskiemu.
D z i ę k u j ę A r t u r o w i Tr z ą s k i e m u

To już koniec weekendowych emocji w hali
przy Gimnazjum im. Adama Borysa. Fani piłki
nożnej mają powody do zadowolenia, gdyż
dziesiąta edycja mistrzostw przyniosła wiele
bramek, emocjonujących rozgrywek
i niespodziewanych rezultatów. Widać,
że dzięki zaangażowaniu lokalnej
społeczności, liga z roku na rok staje się coraz
ciekawsza i lepsza sportowo. Kibice mogą już
zacierać ręce i czekać na wiosnę, kiedy to
mistrzostwa przeniosą się na boisko
wielofunkcyjne ORLIK.

zakończenie X Mistrzostw Gminy Witkowo
w Halowej Piłce Nożnej. Wszystkie drużyny
otrzymały z rąk burmistrza - Krzysztofa
Szkudlarka, zastępcy burmistrza - Mariana
Gadzińskiego oraz sponsora - Pani Honoraty
Glanc, pamiątkowe puchary, dyplomy oraz

sprzęt sportowy. Wyróżnienia odebrali także
najlepsi zawodnicy mistrzostw, wybrani
w głosowaniu kierowników drużyn. Tytuł
najlepszego zawodnika trafił do Szymona
Depczyńskiego - reprezentanta CWK-05,

(W.D.)

