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XXIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie

24 lutego odbyła się kolejna, XXIV sesja Rady
Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji
Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz
informacji Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy o działalności tej placówki.

Rada Miejska podjęła także następujące uchwały:
· uchwałę Nr XXIV/179/2017 o projekcie
dostosowania sieci szkół do nowego ustroju
szkolnego;
· uchwałę Nr XXIV/180/2017 zmieniającą zasady
wynajmowania lokali komunalnych;
· uchwałę Nr XXIV/181/2017 o taryfie za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę (3,18 zł/m3 brutto) i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (6,38 zł/m3 brutto);
· uchwałę Nr XXIV/182/2017 o rocznym planie
potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych
w 2017 roku;
· uchwałę Nr XXIV/183/2017 o oddaniu w dzierżawę
nieruchomości położonej w Ośrodku
Wypoczynkowym w Skorzęcinie;
· uchwałę Nr XXIV/184/2017 o oddaniu w dzierżawę
nieruchomości zabudowanej w Ośrodku
Wypoczynkowym w Skorzęcinie;
· uchwałę Nr XXIV/185/2017 o „Programie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi…”;
· uchwałę Nr XXIV/186/2017 o współdziałaniu
z Gnieznem w celu zapewnienia opieki bezdomnym
psom z terenu Gminy i Miasta Witkowa;
· uchwałę Nr XXIV/187/2017 o zmianie uchwały
Nr XXIV/242/2013 o dotacji celowej na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków;
· uchwałę Nr XXIV/188/2017 o opłatach za
korzystanie z publicznych przedszkoli dzieci w wieku
do lat 5;

· uchwałę Nr XXIV/189/2017 dotyczącą zasad
przekazywania z budżetu gminy środków
wynikających z rozliczenia podatku od towarów
i usług (VAT) do Zakładu Gospodarki Komunalnej;
· uchwałę Nr XXIV/190/2017 o zmianach
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok;
· uchwałę Nr XXIV/191/2017 o zmianach w budżecie
gminy i miasta na 2017 rok.
Wszystkie uchwały zostały podjęte przez Radę
Miejską jednogłośnie.
Najważniejszym tematem lutowej sesji, było jednak
uchwalenie planu sieci szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Witkowo na okres od
1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. tj. dostosowanie
sieci do nowego ustroju szkolnego, w związku z reformą
oświaty realizowaną w całym kraju. Uchwała została
podjęta po wcześniejszym tematycznym
wprowadzeniu, dokonanym przez Burmistrza Gminy
i Miasta.
Kolejna sesja planowana jest na 31 marca 2017 r.
W dniu 22 marca br. planowane jest posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Komisja dokona
kontroli realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu
Przeciwdziałania Narkomanii, kontroli sposobu
rozpatrywania skarg wpływających do Urzędu Gminy
i Miasta oraz kontroli ściągalności podatków i opłat
w 2016 r.
W dniach 27, 28 i 29 marca br. planowane są
przedsesyjne posiedzenia pozostałych Komisji Rady,
a mianowicie: Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki
Społecznej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Porządku Publicznego oraz Komisji
Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
Głównymi tematami tych posiedzeń będzie
zaopiniowanie spraw, mających być przedmiotem
obrad sesji Rady Miejskiej, planowanej na 31 marca br.
Komisja Oświaty ponadto zapozna się z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Programu
Przeciwdziałania Narkomanii, Komisja Rolnictwa
zapozna się z informacją na temat przyłączeń do
kanalizacji sanitarnej i informacją o odnawialnych
źródłach energii, natomiast Komisja Finansów zapozna
się m.in. z sytuacją finansową OKSiR-u i z informacją
o przygotowanych przez Gminę przetargach.
Halina Koźniewska

Dzień Sołtysa
11 ma rc a ka żd e g o ro ku p rzyp a d a świę to
gospodarza sołectwa czyli Ogólnopolski
Dzień Sołtysa. Sołtys, osoba która stoi na czele
sołectwa, jest przedstawicielem lokalnej
społeczności, i jak mało kto zna potrzeby oraz
oczekiwania mieszkańców.

Dla podkreślenia znaczenia tego wyjątkowego
dnia w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się
uroczysta narada, wzięli w niej udział Sołtysi oraz
Przewodniczący Zarządów Osiedli. Spotkanie było
okazją do podziękowań za trud i zaangażowanie
w wypełnianiu codziennych obowiązków
społecznych. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo –
Marian Gadziński wspólnie z Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Witkowie Piotrem Jóźwikiem oraz swoim
Zastępcą złożyli sołtysom i przewodniczącym
zarządów osiedli życzenia wszelkiej pomyślności,
sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej
społeczności, a także owocnej współpracy
z samorządem i mieszkańcami sołectw.
Do stosownych adresów przekazanych Sołtysom
i Przewodniczącym Zarządów Osiedli, dołączono
także drobny upominek.
Dzień Sołtysa stał się także okazją do uhonorowania
zasłużonych „Statuetką Rycerza Wita”. Wyróżnienie
otrzymali: Stanisław Janas – długoletni Sołtys Sołectwa
Gaj i Henryk Szymański – długoletni Sołtys Sołectwa
Ruchocinek.
W nawiązaniu do życzeń Burmistrza,
Przewodniczący Koła Sołtysów – Jerzy Nowak
podziękował Burmistrzom i Przewodniczącemu Rady
Miejskiej za zorganizowanie uroczystego spotkania.
Złożył także okolicznościowe życzenia z okazji „Dnia
Kobiet”. Sołtys Jadwiga Walerczyk podziękowała
z kolei w imieniu Pań, odwzajemniając się Panom
życzeniami z okazji „Dnia Mężczyzn”.
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zostali
zapoznani z wynikającymi z porządku obrad
informacjami.
Burmistrz Gminy i Miasta omówił budżet na 2017 rok,
ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zadań
inwestycyjnych.

W dalszej części spotkania przedstawiciel
Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Gnieźnie
przedstawił sprawy związane z zapobieganiem
chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczaniem.
Wystąpienie dotyczyło w szczególności afrykańskiego
pomoru świń i grypy ptaków.

Pracownik Urzędu Piotr Janowicz zapoznał
zebranych z informacjami dotyczącymi: uzyskiwania
zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, w związku ze
zmianą przepisów w tym względzie; z realizacją
programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest oraz przedstawił stan
wykorzystania dofinansowań na przydomowe
oczyszczalnie ścieków.
W trakcie narady poruszono również sprawy
związane z Funduszem Sołeckim. Anna Kwapich
zapoznała Sołtysów z informacją na temat realizacji
wykonania Funduszu Sołeckiego na dzień 10 marca br.
W czasie spotkania zgłoszono ponadto kilka
wniosków dotyczących bieżącego funkcjonowania
Sołectw.
Anna Kwapich
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Konferencja prasowa i tematyka rolnicza
17 lutego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
odbyła się konferencja prasowa poświęcona
tematyce rolniczej. Była ona zapowiedzią
najbliższych wydarzeń, które będą miały miejsce na
terenie całego powiatu.
Uczestnikami konferencji byli: Jerzy Berlik –
Wicestarosta Gnieźnieński, Zbigniew Stajkowski –
Przewodniczący Gnieźnieńskiej Rady Powiatowej
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Marian Gadziński –
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Michał Kałuża –
właściciel firmy FINexpert Centrum FinansowoDoradcze Sp. z o. o., specjalista ds. rachunkowości
oraz VAT-u w rolnictwie oraz Janusz Winiarski –
Kierownik Biura ds. Rolnictwa Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie.
Konferencja miała na celu poinformowanie
wszystkich osób, które są zainteresowane szeroko
pojętą tematyką rolniczą o wydarzeniach jakimi były:
➢
organizowane przez Wielkopolską Izbę
Rolniczą „Wielkopolskie Forum Rolnicze” pod
patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi –
Krzysztofa Jurgiela.

➢
szkolenie w tematyce najnowszych zmian
w przepisach prawa dotyczących podatków
w gospodarstwie rolnym oraz nowe przepisy
dotyczące sprzedaży żywności przez rolników w 2017 r.
➢
Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych
Producentów Rolnych 2017, organizowany przez
Wojewódzki Związek Młodzieży Wiejskiej
w Wielkopolsce.
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Forum Rolnicze w Witkowie
W piątek, 24 lutego w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie odbyło się Forum Rolnicze
Powiatów Gnieźnieńskiego i Wrzesińskiego.
Wydarzenie patronatem honorowym objął Krzysztof
Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas spotkania nie zabrakło Jerzego Berlika –
Wicestarosty Powiatu Gnieźnieńskiego i Mariana
Gadzińskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
Od kilku lat Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje
spotkania, podczas których rolnicy mogą
porozmawiać o problemach dotykających sektor
rolnictwa, pozyskać informacje na temat zmian
zachodzących w tymże obszarze i wymienić się swoimi
spostrzeżeniami. Mimo, że fora organizowane są
cyklicznie od wielu lat, za każdym razem nie brakuje
zagadnień wartych omówienia. Można nawet śmiało
stwierdzić, że liczba poruszanych podczas tych
spotkań spraw z roku na rok przyrasta.
Wśród tematów wiodących tegorocznego Forum
znalazły się zagadnienia dotyczące m.in. działań

w zakresie bioasekuracji, działań uruchamianych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020, możliwości zagospodarowania
nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości
Rolnych, działań podejmowanych przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencję
Rynku Rolnego, produktów bankowych
i ubezpieczeniowych w otoczeniu rolnictwa, a także
promocji produkcji żywności. Część debaty
poświęcona została sprawom bieżącym,
dotyczących funkcjonowania rolnictwa, w tym m.in.
zagrożeniom związanym z wykrytym w ostatnim czasie
w Gnieźnie wirusem ptasiej grypy. „Forum
organizowane jest po to, aby spotkać się
z przedstawicielami organizacji rolniczych
i okołorolniczych, które pracują na rzecz rolnictwa
i które rolnikom mają na co dzień pomagać” –
podkreślił Zbigniew Stajkowski, Przewodniczący Rady
Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie.
Marlena Trzcińska

Konsultacje techniczno-budowlane w Centrum Kultury
25 lutego w budynku Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie odbyły się konsultacje
techniczno-budowlane z Rzeczoznawcą oraz Biegłym
sądowym z zakresu konstrukcji budowalnej –
Krzysztofem Kaczmarczykiem, podczas których
omówiono efekty działania studni posadowionej przy
budynku Centrum, wykonanej w sierpniu 2016 roku.

W spotkaniu brali udział Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo – Marian Gadziński, jego Zastępca Łukasz
Scheffs, Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji –
Stanisław Rajkowski, przedstawiciel wykonawcy
i jednocześnie Kierownik budowy – Jarosław
Sieszchuła, Kierownik Referatu Infrastruktury – Justyna
Dzionek-Przybyszewska, Przewodniczący Rady

Miejskiej – Piotr Jóźwik, Radni Rady Miejskiej
w Witkowie: Marek Biadasz, Franciszek Bosacki,
Grzegorz Kaźmierczak, Adam Kowalski, Ireneusz
Kwapich, Paweł Szymański, Marian Walczak, Marek
Wiatrowski oraz przedstawiciel lokalnych mediów –
Hubert Lisiak.
Pomiary wykonane przez Rzeczoznawcę wykazały
znaczący spadek poziomu zawilgocenia. W trakcie
konsultacji podjęto decyzje: o dostosowaniu już
istniejącej studni drenażowej do parametrów
wybudowanej w sierpniu studni chłonnej oraz dalszej
obserwacji procesu osuszania, aż do chwili, gdy
możliwe i zasadne stanie się przeprowadzenie prac
renowacyjnych w Centrum.
Justyna Dzionek-Przybyszewska

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
do przedszkoli publicznych i klas szkół podstawowych
Informuję, że na podstawie art. 204 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dnia
13 marca 2017 r. w Zarządzeniu Nr 20/2017 ustaliłem
terminy przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny
2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas I szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Witkowo.
Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej
Urzędu Gminy i Miasta Witkowo www.bip.witkowo.pl.
Wzory dokumentów niezbędnych do przedłożenia
w danym przedszkolu lub szkole znajdują się na
stronach internetowych oraz w sekretariatach
poszczególnych placówek.
Przedszkole Miejskie im. Bajka w Witkowie:
www.przedszkolebajkawitkowo.szkolnastrona.pl/p,7,r
ekrutacja
Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie: www.sp3witkowo.szkolnastrona.pl/
index.php?c=page&id=24
Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie:
www.gimnazjum.witkowo.pl/text13
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie:
www.szkolamielzyn.pl/news.php

Ponadto informuję, że do klasy pierwszej publicznej
szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe
w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia.
Zgłoszenia uczniów do szkoły należy dokonać
w terminach wskazanych przez dyrektora danej szkoły.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły
podstawowej, mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej
na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi
miejscami.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół
podstawowych odbywać się będzie według kryteriów
określonych w Uchwałach Rady Miejskiej z dnia
31 marca 2017 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadziński

Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego 2016
9 marca w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie odbyło się uroczyste, już
dziewiętnaste w historii Gminy i Miasta Witkowo,
podsumowanie gminnego roku sportowego.
Rok 2016 obfitował w wiele sukcesów sportowych
na arenach Gminy, powiatu, wielkopolski, kraju,
a nawet Europy. W uroczystości podsumowania wzięli
udział: Członek Zarządu Polskiego Komitetu
Olimpijskiego – Tadeusz Tomaszewski, Radni Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego – Krystyna Żok i Telesfor
Gościniak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie
– Piotr Jóźwik, Radni Rady Miejskiej, Szef Szkolenia
3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu –
płk Grzegorz Kołodziejczyk, dyrektorzy placówek
oświatowych: Bernadetta Nowak, Anna
Malendowicz-Koteras, Urszula Potaś, Marian Łukowski
i Zdzisław Bosacki, Hetman Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego – Bogusław Mołodecki, prezesi klubów
sportowych i organizacji pozarządowych z terenu
Gminy i Miasta oraz gość honorowy – Łukasz Bosacki –
zawodnik, trener, sędzia i Prezes KS „MMA Witkowo”.
W trakcie uroczystości za wybitne osiągnięcia
w pracy na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Gminie
i Mieście Witkowo Wyróżniono „STATUETKĄ RYCERZA
WITA” Pawła Piniarskiego – trenera, sportowca,
nauczyciela Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie. Wyróżnienie w formie talonów na zakup
sprzętu sportowego otrzymały z kolei: Martyna Galant

– halowa mistrzyni Polski w biegu na 800 metrów oraz
Agnieszka Miczyńska – reprezentantka Polski,
przygotowująca się do startu w XXI Światowych
Igrzyskach dla Osób po Transplantacji, które odbędą
się w tym roku w Hiszpanii.
W trakcie uroczystego podsumowania
pamiątkowymi pucharami uhonorowano 130
sportowców. Byli wśród nich zawodnicy
reprezentujący: UKS „ISKRA”, UKS „OLIMP”,
UKS „SOKOŁY”, UKS „ORŁY”, UKS „BŁYSK”, GKS
„VITCOVIA”, Klub Sportowy „MMA Witkowo”, KS
„WITKOWO BIEGA”, UKS „ORGANIZATOR” – sekcja
modelarstwa „SOKÓŁ”, sekcja koszykówki dziewcząt
OKSiR Witkowo, Klub Turystyczny PTTK w Witkowie,
sekcja strzelecka Ligi Obrony Kraju działająca przy
Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Witkowie.
Stosowne talony na zakup sprzętu sportowego
otrzymali także dyrektorzy placówek oświatowych
z terenu Gminy i Miasta Witkowo. W stosowny sposób
wyróżniono również zawodników biorących udział
w XIV edycji Witkowskiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński
podsumowując rok sportowy 2016 podziękował
zaproszonym gościom za przybycie, a wyróżnionym
sportowcom i działaczom, propagatorom kultury
fizycznej i zdrowego stylu życia złożył gratulacje za
osiągnięte wyniki sportowe. Włodarz Gminy – w krótkim
wystąpieniu – przypomniał także, że witkowski
samorząd przeznacza rocznie na rozwój sportu i kultury
fizycznej ponad 380 tys. zł. Na zakończenie Burmistrz
podziękował nauczycielom i młodzieży za
przygotowanie oraz oprawę całej uroczystości.
Tegoroczne podsumowania uświetniły występy
artystyczne i taneczne sekcji działających przy
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.
Stanisław Antoszczyszyn
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca to dzień przywracania godności cichym
bohaterom walki o niepodległe państwo polskie.
W tym dniu w całym kraju odbywają się uroczyste
apele pamięci, wystawy, Msze święte, przemarsze oraz
spotkania historyczno-patriotyczne. Nie inaczej było
w Witkowie. Punktualnie o godzinie 12.00 pod
pomnikiem Powstańców Wielkopolskich z tej okazji
władze samorządowe na czele z: Burmistrzem Gminy
i Miasta Witkowo – Marianem Gadzińskim, jego
Zastępcą Łukaszem Scheffsem, Radnymi Rady
Miejskiej w Witkowie: Piotrem Jóźwikiem, Marianem
Walczakiem, Adamem Kowalskim, Elżbietą Kiełpińską
– Sekretarz Gminy i Miasta, Haliną Rzepecką –
Skarbnikiem Gminy i Miasta, księdzem Proboszczem –
Stanisławem Gocem, dyrektorami jednostek
oświatowych i jednostek podległych złożyli wiązanki
kwiatów.
Symbolicznych siedem zniczy zapalili uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Był to wymowny
gest pamięci o siedmiu członkach IV Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Wolność i Niepodległość,
rozstrzelanych 1 marca 1951 roku w Mokotowskim
więzieniu. To na ich cześć Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych obchodzony jest od 2011 roku właśnie

1 marca. Sami żołnierze niezłomni pozostają zaś
symbolem nieustannej walki o godność i wolność
narodu, choć ich losy i życiorysy bywały bardzo różne.
Marlena Trzcińska
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Konkurs Pięknego Czytania
24 lutego uczniowie witkowskiego Gimnazjum
prezentowali swoje umiejętności w Konkursie
Pięknego Czytania. Celem konkursu było
motywowanie do czytelnictwa, rozbudzanie pasji
czytelniczej, a także kształtowanie umiejętności
współzawodnictwa i współdziałania.

Pod czujnym okiem jury 16 uczestników z klas I, II i III
zmagało się z utworem Bolesława Leśmiana
pt.: „Dziewczyna”.
Ocenie podlegały: płynność czytania, intonacja,
ogólne wrażenia artystyczne oraz poprawność
czytania. Komisja konkursowa złożona z polonistek:
Anny Muszyńskiej, Teresy Szkudlarek i Haliny Krych
wyłoniła zwycięzców.
Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Bandosz z klasy IIIb,
drugie miejsce wywalczyła Weronika Ostrowska z klasy
Ic, na III miejscu znalazły się Katarzyna Bielak z klasy IIIa
i Zuzanna Górna z klasy IIc.
Laureaci zostaną nagrodzeni na apelu
podsumowującym Dni Kultury Języka Polskiego.
Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają
pochwały i oceny celujące z języka polskiego.
Gratulujemy.
Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie

Koncert dla Laureatów
7 marca w Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie po raz drugi odbyła się uroczystość,
w trakcie której cała społeczność szkolna wraz
z zaproszonymi gośćmi świętowała sukcesy uczniów,
którzy otrzymali Stypendium Naukowe Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo. Nie zabrakło także listów
gratulacyjnych. Uroczystości towarzyszyły występy
taneczne i koncert piosenek dedykowany
wyróżnionym.

Gratulacyjne. Stypendia otrzymali: Jarecka Karolina –
kl. II b, Weronika Janowicz – kl. III b, Nadia Fatyga – kl. III
b, Mateusz Roszkowiak – kl. III b, Mateusz Krause – kl. III
c, Bartosz Szcześniak – kl. II b, Dominik Łukowski – kl. I a,
Olga Radacz – kl. I a, Julia Szymańska – kl. II a, Dawid
Spychała – kl. II b, Julia Soszyńska – kl. II e, Julia Musidlak
– kl. II e.
Następnie głos zabrał Burmistrz – Marian Gadziński,
który pogratulował Stypendystom, życząc im dalszych

Szkolne święto rozpoczęło się w sposób
niecodzienny od tańca współczesnego w wykonaniu
uzdolnionych uczennic Gimnazjum. Następnie
Dyrektor Gimnazjum – Marian Łukowski oficjalnie
otworzył uroczystość i powitał zaproszonych gości:
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Mariana
Gadzińskiego, jego Zastępcę – Łukasza Scheffsa oraz
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie –
Tadeusza Śliweckiego.
W trakcie krótkiego wystąpienia Dyrektor
Gimnazjum, zwracając się przede wszystkim do
stypendystów i wyróżnionych uczniów, podkreślił, że
„zadaniem każdego młodego człowieka jest
nieustanne zdobywanie wiedzy, rozwijanie własnych
talentów i zainteresowań. Tylko wówczas realizujemy
bowiem marzenia i spełniamy się w codzienności.”
Dyrektor pogratulował najlepszym uczniom uzyskania
wysokich wyników w nauce, życząc dalszych
sukcesów, teraz już nie tylko wyróżnionym, ale
wszystkim obecnym.
Następnie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, jego
Zastępca oraz Dyrektor szkoły wręczyli stypendia oraz
złożyli na ręce rodziców wyróżnionych uczniów Listy

sukcesów i kolejnych laurów. Wyrazy uznania Burmistrz
skierował także do Rodziców wyróżnionych uczniów,
dziękując za wytrwałość, cierpliwość i wsparcie swoich
pociech w trakcie całego trudu nauki szkolnej.

Do gratulacji i życzeń dołączyli się także
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
Uroczystość była także świętem uczniów klas I-III,
wyróżniających się w nauce i mających średnią ocen
co najmniej 4,75. Oni także otrzymali z rąk Dyrektora
Gimnazjum i Wychowawców poszczególnych klas
Listy Gratulacyjne.
Apel przygotowały nauczycielki: Arleta Bekas,
Teresa Szkudlarek, Katarzyna Jędrzejczak.
O oprawę muzyczną zadbała Kalina Piechowiak.
Dekorację hali wykonały: Monika Ottenburger,
Lilianna Suborska-Urbańska oraz Iwona NadowiczMróz.
Teresa Szkudlarek
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
9 marca na szczeblu miejsko-gminnym
zorganizowano Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Turniej
służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy
z zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasad
postępowania na wypadek pożaru, praktycznych
umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem
gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej
oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Na zakończenie Turnieju głos zabrał Burmistrz Gminy
i Miasta, który wyraził swoją radość z faktu dążenia
przez młodych ludzi do poszerzania swojej wiedzy
w tak ważnej dziedzinie jak pożarnictwo i służba
drugiemu człowiekowi. Włodarz Gminy życzył
zwycięzcom dalszych sukcesów na szczeblu
powiatowym. Nie zabrakło również podziękowań dla
opiekunów, którzy przygotowywali młodzież do
turnieju i jury.

Tradycyjnie na eliminacje miejsko-gminne zgłoszeni
zostali uczestnicy ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu Gminy
i Miasta Witkowo oraz Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych z Witkowa i Wiekowa. Turniej otworzył
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Witkowie – dh Marian Łukowski, który powitał
przybyłą młodzież, opiekunów i gości.
Nad poprawnym przebiegiem turnieju czuwała
komisja w składzie: kpt. Łukasz Michalak KP PSP
Gniezno, mł. asp. Tomasz Kuliński Komendant gminny
oraz druhna Karina Wawrzyniak Prezes OSP Skorzęcin.
Turniej składał się z 2 części: testu pisemnego
i rozmowy. Test pisemny zawierał 20 pytań dla
poszczególnych grup. Do finału po emocjonujących
dogrywkach zakwalifikowało się po 3 zawodników
z każdej grupy.
Za najlepszego zawodnika w grupie I uznano
Nikodema Lisa, drugie miejsce, wywalczył Dorian
Kowalski, III miejsce Kacper Krause (MDP) ze Szkoły
Podstawowej w Witkowie.
W II grupie miejsce I zajęła Weronika Janowicz (MDP
Wiekowo), II miejsce Mateusz Krause, (MDP Witkowo),
III miejsce Remigiusz Swat reprezentujący Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie.
W III grupie miejsce I zajął Kacper Jaworski, II miejsce
Kacper Zieliński, III miejsce Mikołaj Szymański
reprezentanci MDP Witkowo i Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a zwycięzcy
nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy
i Miasta w Witkowie. Nagrody wręczył Marian
Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo i Marian
Łukowski – Prezes Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP
w Witkowie. Towarzyszyli im członkowie Komisji
Sędziowskiej.

Kolejny etap szczebla powiatowego OTWP odbył
się 18 marca 2017 r. w Witkowie. Relację
z tego wydarzenia znajdą państwo w przyszłym
numerze WWS.
Jolanta Barańska,
fot. Katarzyna Robaszkiewicz

„THE VOICES OF HOPE”
11 107,70 złotych tyle udało się zebrać w trakcie
charytatywnego koncertu „THE VOICES OF HOPE”,
który 21. lutego odbył się w Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka. Wszystkie zebrane środki
zostały przekazane na leczenie i rehabilitację Kornela,
2 latka – mieszkańca Witkowa, który od urodzenia
walczy z Zespołem Goldenhara.
Specjalnie dla Kamila wystąpili: Aga Czyż
półfinalistka programu „The Voice of Poland", Asia
Jewuła, Daria Waleriańczyk, Ania Gnyś, Astora
Piazzola, Marta Staniewska, Maciej Chmielewski.

Ten ostatni był nie tylko wykonawcą, ale i inicjatorem
całego przedsięwzięcia, do którego zaangażował
wielu ludzi, w tym przede wszystkim wykonawców,
artystów, kontratenorów, pianistę i kompozytora,
muzyków, Centrum Kultury w Witkowie, Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowa, Ministerstwo Obrony
Narodowej, dowódców: 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego, 33. Bazy Lotnictwa Transportowego,
2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Klub 3. Skrzydła
Lotnictwa Transportowego, Klub 2. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego. W koncercie wystąpili także: Adam
Stefański, Zespól taneczny „Lost Dreamers" trenujący
pod okiem Natalii Głowali w Ośrodku Kultury Sportu
i Rekreacji w Świeciu. W drugiej części koncertu
zaprezentowali się również: Bartosz Chmielewski, Filip
Rychcik, finalista „The Voice of Poland" i laureat Szansy
na sukces, Marta Staniewska, Marta Grabowska i Piotr
Wiza, Marcin Owczarek oraz Bartek Rajpold.
W organizację koncertu zaangażowali się m.in.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Klub 3. Skrzydła
Lotnictwa Transportowego, 33 Baza Lotnictwa
Transportowego, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Witkowie, Koła Gospodyń Wiejskich, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych oraz liczni sponsorzy, którzy
w większości przypadków prosili o anonimowość.
Podczas koncertu zbierane były datki do puszek.
Uczestnicy mieli możliwość przyłączyć się do akcji m.in.
poprzez zakup ciast oraz licytacje voucherów.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Marlena Trzcińska
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„K2” w Centrum Kultury
W sobotę, 4 marca w sali widowiskowej Centrum
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, wystąpił
kabaret „K2” z Zielonej Góry. Organizatorem
wydarzenia był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie.

Formację K2 tworzy duet Michał Zenkler i Bartosz
Klauziński. Istniejąca od ponad 4 lat grupa
kabaretowa na swoim koncie ma kilkadziesiąt
występów telewizyjnych, a także czołowe nagrody na
najbardziej prestiżowych festiwalach kabaretowych
w Polsce.
Podczas występu w Witkowie, zgromadzona
widownia miała okazję obejrzeć trwający dwie

godziny program artystyczny. Przedstawiono w nim
żarty o różnej tematyce. Nie zabrakło znanych
telewizyjnych skeczy między innymi: „Rumpologia”,
„Swojska Chata” czy „Rozmowa o pracę".
Dialogi, komiczne scenki, kontakt z publicznością,
zabawne zwroty akcji, wprowadziły odbiorców
w świat humoru i satyry. Stało się to doskonałą okazją
do relaksu, złapania dystansu do niektórych spraw,
a przede wszystkim doskonałej rozrywki.
Rozbawiona witkowska publiczność podziękowała
artystom za występ gromkimi brawami .
OKSiR Witkowo

W bibliotece o prawie
23 lutego na zaproszenie Burmistrza oraz Dyrektora
Biblioteki Publicznej gościła w Witkowie sędzia Anna
Maria Wesołowska.

W swojej karierze była członkiem składu
orzekającego w procesie łódzkiej „ośmiornicy”
i gangu Popeliny. Zainicjowała program
uczestniczenia uczniów w wieku 15-18 lat
w rozprawach sądowych jako formy edukacji
prawnej. Prowadziła w początkowym etapie jeden
z pierwszych w Polsce programów – pokoju
przesłuchań dla dzieci, które były świadkami bądź
ofiarami przestępstw (Pokój Przyjazny Dziecku –
„Błękitny pokój”, „Niebieski pokój”). Wsławiła się
również jako współautorka ustawy o świadku
koronnym. Anna Maria Wesołowska jest ekspertem od
przestępczości zorganizowanej. Znana także
z programów „Sędzia Anna Maria Wesołowska”
oraz „Wesołowska i mediatorzy”.
Sędzia Wesołowska napisała cykl felietonów

skierowanych do młodzieży na temat prawa, które
zebrała i wydała w książce „Bezpieczeństwo
młodzieży. Poradnik prawny”.
Od 2009 r. jest sędzią w stanie spoczynku, lecz nadal
angażuje się w szereg akcji społecznych na rzecz praw
dzieci i młodzieży. Jak sama podkreśla: „boli ją kiedy
młodzi ludzie, często nieświadomi konsekwencji, przez
głupi wybryk, czasem "niewinny żart" zasiadają na
ławie oskarżonych, przekreślając swoją przyszłość”.
Jako pierwsi w spotkaniu uczestniczyli uczniowie
i nauczyciele Gimnazjum w Witkowie. Gromkimi
brawami powitali gościa, a następnie wysłuchali
prelekcji na temat „Nowe zagrożenia; grooming,
zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc,
internet i używki oraz zasady odpowiedzialności
nieletnich”.
Następnie, Anna Maria Wesołowska spotkała się ze
starszakami z Przedszkola Miejskiego
„Bajka” w Witkowie. Rozmawiała z nimi
o niebezpieczeństwach, jakie im grożą oraz
o ograniczonym zaufaniu do osób obcych.
Przestrzegała również przed zagrożeniami płynącymi
z internetu.
W godzinach wieczornych okazję wysłuchania,
zadania pytań a także indywidualnej rozmowy
z ekspertem w sprawach prawa i przestępczości mieli
mieszkańcy gminy Witkowo. Temat tego spotkania
brzmiał: „Nasza rola w tworzeniu szczęśliwej rodziny
w świetle współczesnych zagrożeń”.
Wiesława Gąsiorowska
Więcej zdjęć na
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Jak co roku w karnawale

Słowo karnawał pochodzi od łacińsko-włoskiego
słowa carnevale, czyli rozstanie z mięsem, co w Polsce
przetłumaczono na: mięsopust określając tym jedynie
ostatnie dni karnawału.
Czas karnawału liczony jest od Nowego Roku aż do
Środy Popielcowej. Jego istotnym elementem są bale
karnawałowe. Dla przedszkolaków bal karnawałowy
to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele
tygodni. Tak też było w tym roku w PrzedszkoluOchronce. Bal wyjątkowo odbył się w Gościńcu Liliowy
Staw. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych
bajek. W sali balowej można było spotkać księżniczki,

królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów ... nie
sposób zliczyć i wymienić wszystkie postaci.
Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Całą imprezę
bardzo profesjonalnie poprowadził zaproszony DJ
Lary. Dzieci bawiły się uczestnicząc wspólnie ze swoimi
rodzicami w prowadzonych konkursach.
Bal umożliwił dzieciom, rodzicom i wychowawcom
spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa
przyniosła wiele radości, a to było głównym celem
tego wyjątkowego spotkania.
Małgorzata Paruszewska

„Media w przedszkolu”
W roku szkolnym 2016/2017 w okresie od września
2016 r. do lutego 2017 r. dla dzieci 5 i 6 letnich
zrealizowany został projekt edukacyjny „Media
w przedszkolu”. W projekcie uczestniczyły dzieci
z grup „Smerfy”, „Przyjaciele Myszki Miki” i „Przyjaciele
Pszczółki Mai”.
Głównym powodem realizacji projektu było
zwrócenie uwagi na powszechnie otaczające nas
media, które są nieodzownym elementem naszego
życia. W świecie zdominowanym przez technologię
informacyjną ważne jest by umieć rozsądnie z niej
korzystać i racjonalnie uczyć tego najmłodszych.
Realizacja zaplanowanych działań miała na celu
przygotowanie do świadomego, krytycznego
i wartościującego odbioru informacji płynących
z mediów.
Dzieci w ramach realizacji projektu podjęły wiele
działań. Na początku utworzono kąciki medialne
w każdej sali. Kolejnymi działaniami były wycieczki.
Przedszkolaki, aby bliżej poznać funkcjonowanie
różnych mediów, wybrały się na wycieczkę do Radia
Gniezno oraz do siedziby gazety: „Kurier Słupecki”.
Dzieci wykorzystały zdobytą wiedzę podczas
nagrania audycji radiowej oraz tworzenia własnej
gazety w przedszkolu. Jednym z ciekawszych
przedsięwzięć było uczestnictwo w nagraniu filmu

świątecznego dla rodziców. Równie ważnym
tematem, w trakcie zajęć był bezpieczny Internet.
Uczestnicy projektu dowiedzieli się, jakie zagrożenia
wynikają z jego korzystania i na co należy zwrócić
szczególną uwagę.
Media i multimedia nie są ani dobre, ani złe.
Niemniej edukacja przedszkolna jest idealnym
momentem wprowadzania dziecka w świat mediów.
Poprzez aktywność zabawową można bowiem już
najmłodszym odbiorcom mediów z powodzeniem
przekazać kompetencje w zakresie edukacji
medialnej.
Sylwia Nowicka, Justyna Gromadzińska

Dzień Kobiet w Przedszkolu Miejskim „Bajka”
8 marca wszystkie kobiety niezależnie od wieku
powinny czuć się wyjątkowo. Dlatego przedszkolaki
z Przedszkola Miejskiego „Bajka” przy ul. Jasnej
postanowiły uczcić to wyjątkowe święto.

Podczas uroczystości przedszkolaki
zaprezentowały wiele wierszyków i piosenek
niosących piękne i szczere życzenia dla
zgromadzonych Pań. Pojawiły się również tańce, które
przypominały o nadchodzącej wiośnie. Następnie na
scenę zostały poproszone wszystkie Panie, które razem
z dziećmi zatańczyły radosny taniec „Tańczą baloniki”.
Dla uświetnienia tak ważnego święta, chłopcy
wręczyli wszystkim kobietom, to co one lubią
najbardziej – kwiaty.
Po zakończonym przedstawieniu głos zabrała
Dyrektor – Ewa Skrzypska, która podziękowała za
występ przedszkolaków oraz życzyła wszystkim
kobietkom, aby każdy dzień był tak radosny jak Dzień
Kobiet.
Dagmara Skrzypska

„Na dobry początek” – pierwsze takie zajęcia
w gminie Witkowo
Już od połowy stycznia w dwóch wsiach
(Mąkownica i Ruchocinek) na terenie gminy Witkowo
realizowany jest projekt pt. „Co w serduszku dziecka
gości oprócz smutku i radości”. Jest to pierwszy projekt
skierowany do tak małych dzieci.

W ramach projektu Fundacja AQQ przeprowadza
cykl zajęć tzw. „Grupy zabawowej” dla dzieci w wieku
2-4 lat oraz zapewnia różnorodne atrakcje
i wydarzenia skierowane do całej społeczności
wiejskiej. Przeprowadzono już 2 baliki karnawałowe, na
których fantastycznie bawiły się dzieci a także ich
rodzice. W tym miejscu serdecznie podziękowania
należą się Honoracie Glanc za zasponsorowanie
ciastek dla dzieci na obydwa baliki. Projekcja filmu
„W głowie się nie mieści” jako kolejny element
programu również cieszyła się dużym
za i nteres ow a ni em . D of i na ns ow a ni e p roj ek tu
pochodzi z Fundacji BGK.
Ogromnym wsparciem w realizacji projektu jest
zaangażowanie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
oraz włodarzy wsi – sołtys Janiny Wędzikowskiej i sołtysa
Henryka Szymańskiego.
Jeżeli ktoś chce wziąć udział w projekcie
informujemy, że są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy
mieszkańców Gminy Witkowo, a szczególnie osoby
mieszkające we wsi Ruchocinek. Więcej informacji na
stronie www.aqq.org.pl.
Małgorzata Rybacka

Pomagamy dzieciom z Afryki

W styczniu i lutym 2017 r. Szkoła im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie brała udział w realizacji projektu
UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”, którego celem jest
wsparcie programów szczepień ratujących życie
dzieci w Angoli, państwa położonego w Afryce
zachodniej. Duża część społeczeństwa żyje tam
w skrajnej biedzie. Ponad połowa nie ma dostępu do
czystej wody. Jej brak, upał, brud sprzyjają wielu
chorobom. Ofiary to najczęściej dzieci.
Angola to jeden z krajów o najwyższym odsetku
zgonów wśród dzieci (16% umiera przed 5 rokiem
życia). Najbardziej powszechnymi chorobami są:
malaria, żółta febra, cholera, gruźlica, którym
współczesny świat potrafi przeciwdziałać. Co 11 minut
w Angoli tężec zabija jednego noworodka, mimo że
można temu zapobiec poprzez podanie szczepionki.
Nadal setki tysięcy dzieci wciąż na nią czeka.
W pomoc dzieciom – projekt zaangażowały się klasy:
1a pod opieką Elżbiety Makowskiej oraz rodziców;
4c pod opieką Małgorzaty Krauze oraz rodziców;
4d pod opieką Katarzyny Pawluk-Koteckiej oraz
rodziców; 4b, 5b, 6b i 6c pod opieką Barbary Lis oraz
rodziców.
W ramach akcji uczniowie projektowali i szyli
specjalną, charytatywną laleczkę UNICEF, która nie
była zwykłą szmacianą lalką, lecz symbolem pomocy,
jakiej dzieci postanowiły udzielić swoim rówieśnikom
z Angoli.
Dzieci przystępując do pracy same zdecydowały
jakiego kraju reprezentantem ma być ich laleczka. Od
nich zależało jaki będzie miała kolor skóry, jak będzie
ubrana i jakie imię będzie nosić. To stanowiło wielkie
pole dla kreatywności uczniów, a także osób im
pomagających. W akcję zaangażowali się rodzice,
dziadkowie i opiekunowie dzieci. Dzięki tej współpracy
międzypokoleniowej powstały małe, szmaciane
dzieła sztuki.
W celu zrealizowania projektu podjęto
następujące działania:
ź styczeń 2017 r. - szycie laleczek przez dzieci
i rodziców na warsztatach i spotkaniach
organizowanych w szkole;
ź 19.01.2017 r. - w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka odbyła się dla zaproszonych gości,
Wystawa Laleczek oraz zbiórka darowizn dla dzieci
z Angoli połączona ze spektaklem „Opowieść
wigilijna” w wykonaniu Grupy Teatralnej
wychowanków Zakładu Poprawczego w Witkowie
i Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie;
ź wystawy laleczek w szkole odbyły się 15 i 16 lutego
2017 r., połączone były ze zbiórką darowizn.
Tylu serc, tylu chęci, tylu wzruszeń, tylu emocji i tylu

charytatywnych laleczek – nikt się nie spodziewał!
A jednak się udało! I było tak pięknie. Wystarczy po
prostu się zaangażować. W szkole uszyto 117 laleczek.
Na ratowanie życia dzieci w Angoli zebrano kwotę
3 200 zł. Pieniądze zostały przekazane na specjalne
konto UNICEF Polska. Wszystkim ofiarodawcom za
wrażliwość i okazane serce należą się serdeczne
podziękowania.
Poza fantastyczną zabawą towarzyszącą szyciu
laleczek, uczestnicy projektu przyczynili się
do poprawy losu setek dzieci. Każda kwota darowizny
umożliwi bowiem zaszczepienie jednego dziecka
przeciw najpoważniejszym chorobom wieku
dziecięcego, a tym samym pozwoli na uratowanie
życia. Zaszczepione dzieci to zdrowe dzieci.
Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom,
Babciom, Dziadkom, Ciociom, Sąsiadkom oraz
wszystkim innym osobom, które wspierały tą akcję
należy złożyć serdeczne podziękowania.
Elżbieta Makowska

Kącik Kulinarny
Zapiekanka makaronowa
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Składniki:
40 dag makaronu muszelek
1 opakowanie warzyw na patelnie
40 dag pieczarek
2 cebule
20 dag tartego sera
150 ml śmietany 12% tłuszczu
sól
pieprz
tarta papryka
olej

Przygotowanie:
Makaron ugotować na półtwardo w osolonym
wrzątku. Cebulę posiekać i zeszklić na oleju. Dołożyć
do niej pieczarki i warzywa. Podsmażać wszystko przez
kilka minut. Dodać śmietanę, doprawić solą, pieprzem
i tartą papryką. Makaron wymieszać z warzywami i 2/3
startego sera. Zawartość patelni przełożyć do
natłuszczonej formy i posypać startym serem.
Zapiekać pod przykryciem przez 25 minut.
Smacznego.
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet
w Małachowie

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie międzysesyjnym od 2 stycznia do 23 lutego 2017 r.
Z zakresu oświaty:
ź uczestniczono w kilku spotkaniach: z rodzicami Rad

Klasowych Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie, w spotkaniu u Kuratora Oświaty
w Poznaniu, w sprawie konsultacji związanej z reformą
oświaty na terenie Gminy Witkowo oraz w spotkaniu
z rodzicami dzieci klas III szkoły podstawowej,
w posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Gimnazjum
im. Adama Borysa. Na spotkaniach omawiano tematy
związane z reformą oświaty w gminie Witkowo;
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowych:
ź do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie złożono
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON
w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między
Regionami III w roku 2017. Planowane zadanie
obejmuje likwidację barier dla osób
niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie, poprzez
montaż platformy schodowej wewnątrz budynku oraz
dostosowanie pomieszczeń toalety dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Całkowita wartość zadania
opiewa na kwotę ca 80 000,00 zł brutto. Planowana
kwota dofinansowania w ramach PFRON-u to 30,0%
wartości zadania. Termin realizacji zadania
w przypadku otrzymania dofinansowania planowany
jest na 2017 r.
ź podpisano umowę o dofinansowanie
wynagrodzenia dla animatora, który organizuje
i prowadzi zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiekcie
sportowym wybudowanym w ramach programu
„Moje Boisko ORLIK 2012” ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Program na terenie Gminy i Miasta
Witkowo jest realizowany od 2010 roku.
ź do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu złożono Wniosek
o udzielenie dotacji dla projektu pt.: „Skuteczna
ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców obszaru, poprzez
zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie i Skorzęcinie”.
Zadanie dotyczy zakupu specjalistycznego sprzętu
ratowniczego dla dwóch jednostek OSP, w tym m.in.:
specjalistyczna łódź ratunkowa, przyczepa do
transportu łodzi, kamizelki ratownicze, szelki
asekuracyjno-alpinistyczne oraz sprzęt hydrauliczny.
Całkowita wartość projektu to kwota 164 909,00 zł.
Kwota dotacji wynosi 95% tj. 156 663,00 zł. W przypadku
otrzymania dotacji zadanie zostanie zrealizowane
w 2017 r.
ź złożono Wniosek o dofinansowanie projektu pt.:
„Poprawa stanu technicznego Stadionu Miejskiego
w Witkowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach Programu modernizacji
infrastruktury sportowej 2017. Zadanie obejmuje
modernizację nawierzchni trawiastej płyty głównej
boiska sportowego, wymianę nawierzchni 1 kortu
tenisowego oraz remont pomieszczeń sanitarnych.
Całkowita wartość projektu według kosztorysu
inwestorskiego to kwota ca 350 000,00 zł brutto. Kwota
dofinansowania stanowi 50% wartości zadania, czyli
175 000,00 zł. W przypadku otrzymania
dofinansowania zadanie będzie realizowane w tym
roku.

ź złożono trzy Wnioski o dofinansowanie dla zadań
związanych z zagospodarowaniem terenów
i urządzeniem siłowni zewnętrznych w sołectwach:
Folwark, Gorzykowo oraz Ruchocinek w ramach VII
edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. W chwili
obecnej trwa przygotowywanie dokumentacji
aplikacyjnej. Całkowita wartość każdego z projektów
to kwota ca 20 000,00 zł – 25 000,00 zł. Kwota
dofinansowania stanowi 70% wartości zadania.
W przypadku otrzymania dofinansowania zadania
będą realizowane jeszcze w tym roku.
ź trwa ocena formalna wniosku o przyznanie pomocy
dla projektu pt.: „Wyjątkowe miejsca spotkań –
stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu
i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo”
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie
obejmuje zagospodarowanie terenu przy Centrum
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, w tym
m.in.: wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów
na terenie zielonym przy parkingu, montaż ławek
parkowych i koszy na śmieci oraz wymianę
nawierzchni chodnika od ul. Polnej do ul. Jana Pawła II
z kostki betonowej z posypką granitową. Na odcinku
wzdłuż budynku Przychodni i Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej z uwagi na dużą różnicę
terenu zostanie pobudowana pochylnia wraz
z barierką umożliwiającą poruszanie się osób
niepełnosprawnych. Termin realizacji projektu
planowany jest na 2017 r.
ź trwa ocena formalna złożonego wniosku o dotację
z budżetu Województwa Wielkopolskiego na
realizację prac, związanych z przebudowę trzech
odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
zlokalizowanych w miejscowościach: MałachowoWierzbiczany, Ćwierdzin i Gaj. Zgodnie z regulaminem
konkursu w przypadku przebudowy z dotychczasowej
drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej,
wysokość dotacji wynosi 150 000,00 zł/km, natomiast
w przypadku przebudowy drogi z kruszywa
kamiennego na drogę o nawierzchni bitumicznej
wartość dotacji to kwota 75 000,00 zł/km. Realizacja
tego zadania planowana jest na rok 2017.
ź w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego zakończyła się ocena merytoryczna
złożonego w listopadzie 2016 r. Wniosku
o dofinansowanie projektu pt.: „Zintegrowany
niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim –
Gmina i Miasto Witkowo” z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 oraz Mandatu Terytorialnego Gnieźnieńskiego
Obszaru Strategicznej Interwencji (G OSI).
Po szczegółowej analizie i ocenie złożonych
dokumentów aplikacyjnych projekt uzyskał łącznie
39,5 punktów i znalazł się na I miejscu listy rankingowej
wszystkich złożonych przez partnerów G OSI wniosków.
Zadanie obejmuje budowę drogi dla rowerów
od miejscowości Witkowo do Skorzęcina wraz
z infrastrukturą towarzyszącą. Całkowita wartość
projektu to kwota 2 889 889,53 zł brutto. Kwota
dofinansowania to 1 684 227,60 zł. Realizacja tego
zadania planowana jest na lata 2017-2018.
Anna Kwapich

VII edycja Konkursu Poezji Anglojęzycznej: Dwa Języki

Poezja….
… Jeśli moja poezja ma jakiś cel,
to jest nim ocalenie ludzi od postrzegania i czucia
w ograniczony sposób…
Słowa Jima Morrisona towarzyszyły VII edycji
Konkursu Poezji Anglojęzycznej: Dwa Języki,
który odbył się w marcu w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie.
Konkurs miał być dodatkową motywacją do nauki,
doskonalenia znajomości języka angielskiego oraz
stworzenie młodzieży możliwości zainteresowania
językiem angielskim, i co oczywiste sprawdzenia
swoich umiejętności. Młodzież występowała w dwóch
kategoriach: szkół gimnazjalnych oraz szkół
ponadgimnazjalnych.
I miejsce zdobyła Karolina Jarocka (Gimnazjum
w Witkowie), II miejsce – Ewelina Nowacka
(Gimnazjum w Mielżynie), III miejsce – Liliana Ciesielska
(Gimnazjum w Witkowie). Kategorię szkół

FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH I ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ponadgimnazjalnych zdominowało I Liceum
Ogólnokształcące z Gniezna: I miejsce zdobyła Alicja
Graczyk, II miejsce – Adam Wędzikowski, a III miejsce –
Sandra Cieślewicz. Przyznano również wyróżnienie dla
Filipa Trawińskiego.
Uczniowie zostali przygotowani do konkursu przez
nauczycielki języka angielskiego Joannę Rzetelską,
Dorotę Wareńczak, Katarzynę Szymkowiak, Mariolę
Serowy-Ziółkowską, Sławomirę Szymajdę i Monikę
Nowakowską-Szymczak.
Przewodniczącą jury była Magdalena PomierskaŚmigel. Aktorka, od 2000 roku związana z Teatrem im.
Aleksandra Fredry w Gnieźnie, która (oprócz
intensywnej pracy w teatrze) prowadzi zajęcia
teatralne dla dzieci w Miejskiego Ośrodka Kultury
w Gnieźnie oraz dla seniorów Gnieźnieńskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Teatrze Ponad
Czasem.
Krystyna Popielec-Sturmer

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

konsultacje z doradcą zawodowym, grupowe
poradnictwo zawodowe; Indywidualne pośrednictwo
pracy, grupowe pośrednictwo pracy; Szkolenia
zawodowe – operator podestów ruchomych, wózków
widłowych spawacz TIG I MAG, kurs SEP E i D;
Kwalifikacyjne kursy zawodowe – Opiekunka
Środowiskowa, Opiekun Medyczny, Asystent osób
niepełnosprawnych; Zwrot kosztów dojazdu, płatne staże,
ubezpieczenie uczestników, catering podczas zajęć
grupowych, badania lekarskie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór
wniosków w ramach Programu Priorytetowego
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
JEDNORODZINNYCH „TERMO – 2017”.
Wnioski należy składać w WFOŚiGW w Poznaniu
w terminie od dnia 20 marca 2017 r. do dnia
31 marca 2017 r.
Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem
rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia
naboru nie będą podlegały ocenie.
Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku,
należy zapoznać się z:
ź Programem Priorytetowym „TERMO – 2017”,
ź Regulaminem naboru w ramach Programu
Priorytetowego,
ź Instrukcją wypełniania wniosku o udzielenie
pożyczki wraz z załącznikami.

NIE ZWLEKAJ !!! – skorzystaj z możliwości aktywizacji
zawodowej !!!

Szczegóły naboru dostępne na stronie internetowej
WFOŚiGW w Poznaniu:

Szkolenia skierowane dla osób bezrobotnych,
biernych zawodowo, niepełnosprawnych,
studentów studiów niestacjonarnych w przedziale
wiekowym 15-29 lat!!! Zamieszkałych powiat:
średzki, szamotulski, obornicki, śremski, grodziski,
wrzesiński, gnieźnieński, nowotomyski, grodziski,
międzychodzki, poznański, m. Poznań
rekrutacja@fundacjainicjatyw.pl tel. 518 – 328 – 530
GWARANTUJEMY BEZPŁATNE: Indywidualne

FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH I ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ULICA SWARZĘDZKA 11/1 61-039 POZNAŃ –
LIDER PROJEKTU rekrutacja@fundacjainicjatyw.pl, TEL. 518 328 530,
„SZANSA DLA NEETS” nr WND-POWR.01.02.01-30-0216/15

www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osobyfizyczne/aktualne-nabory/termomodernizacjabudynkow-mieszkalnych-jednorodzinnych

Uratowali życie koledze

„Poloneza czas zacząć...”

9 marca w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
samorządowcy podziękowali uczniom i nauczycielom
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie za
skuteczną reanimację. 13 lutego 2017 r. uczniowie
uratowali życie swojemu koledze.

Wieczór 17 lutego dla tegorocznych maturzystów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
był wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju.
O godzinie 19.00 rozbrzmiały dźwięki poloneza
rozpoczynającego tradycyjny bal studniówkowy.

Paulina Migdał i Mateusz Lisiak – uczniowie klasy II
liceum ogólnokształcącego o profilu mundurowym
oraz nauczyciele wychowania fizycznego – Danuta
Rybińska i Ireneusz Mazurkiewicz – podjęli się
skutecznej reanimacji ucznia, który po zakończonych
zajęciach wychowania fizycznego nagle stracił
przytomność. Po chwili ustały również funkcje życiowe
młodego mężczyzny. Po przyjeździe karetki
pogotowia udało się przywrócić akcję serca. Lekarze
ocenili, że życie ucznia zostało uratowane, w dużej
mierze za sprawą udzielonej natychmiastowo
i profesjonalnie pierwszej pomocy.
Na spotkaniu Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego –
Beata Tarczyńska – podziękowała uczniom
i nauczycielom za ich ofiarność, refleks
w podejmowaniu decyzji i skuteczność działań.
Dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie
Powiatowym w Gnieźnie – Jerzy Paweł Lubbe – dodał,
„że władze powiatowe aktywnie wspierają działania
na rzecz edukacji uczniów w zakresie umiejętności
reanimacji człowieka”.
W minionym czasie do szkoły przekazane zostały
fantomy, na których uczniowie mogą ćwiczyć
resuscytację. Takie ekstremalne sytuacje
i natychmiastowe podejmowanie działań w ramach
pierwszej pomocy świadczą o umiejętności
wykorzystania wiedzy i ćwiczeń w praktyce.
Uczniowie za bohaterską postawę zostali
nagrodzeni.
„Warto upowszechniać takie wzorowe postawy.
Tym bardziej, że do pomocy w całej akcji
zaangażowani byli jeszcze inni chłopcy z klasy II LO.
Jest to klasa o profilu mundurowym i w ramach
programu zajęć mundurowych uczestniczyła
wielokrotnie w zajęciach z udzielania pierwszej
pomocy. Oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej
i praktycznej na fantomie, sytuacja ekstremalna
wymagała od nich ogromnej odwagi i precyzji. Cieszę
się, że w zajęciach z pierwszej pomocy wspomagają
nas Straż Pożarna z Witkowa i Jednostka Wojskowa
z Powidza. Jestem dumna z postawy naszych
nauczycieli i uczniów. Jednocześnie profesjonalne
działania edukacyjne prowadzone przez naszą
placówkę nie są tylko teorią, bo przynoszą wymierne
efekty” – powiedziała dyrektor Anna MalendowiczKoteras.
Krystyna Popielec-Sturmer

Uroczystość odbyła się w restauracji Jabłona
w Powidzu, a otworzyła ją krótkim przemówieniem
Dyrektor szkoły Anna Malendowicz-Koteras, która
z nostalgią wspominała czas zajęć dydaktycznych
i praktycznych z uczniami technikum żywienia i usług
gastronomicznych. Wśród tegorocznych maturzystów
są również uczniowie technikum ekonomicznego
i technikum informatycznego, mieszczących się
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.
W atmosferę dobrej zabawy wyprowadzili
uczestników Ola Krych i Dawid Mruk, którzy powitali
wszystkich zaproszonych gości. Dyrektor szkoły życzyła
wszystkim czwartoklasistom wspaniałej studniówki,
pomyślności i dobrego startu w nowe życie oraz
szampańskiej zabawy. Na słowa „Poloneza czas
zacząć”, uczniowie uformowali taneczny korowód.
Przydały się wielogodzinne próby pod czujnym okiem
nauczyciela wychowania fizycznego Danuty
Rybińskiej.
W części oficjalnej nie zabrakło okazji do śmiechu,
ale i wzruszeń, podziękowań dla grona
pedagogicznego, które niejednokrotnie pomagało
i wspierało uczniów. Szczególnie piękne i pełne
uznania były podziękowania dla wychowawców klas
Barbary Sesiuk (wychowawcy klasy IV TŻiUG) oraz
Beaty Soszyńskiej-Pudło (wychowawcy klasy IV TE i TI).
Bukiety kolorowych kwiatów były symbolem
wdzięczności za troskę, pomoc, wspólne przeżywanie
sukcesów i porażek, porady i............ „liczne telefony do
rodziców w trosce o dobro dziecka”.
Uczniowie, wraz z osobami towarzyszącymi, oraz
grono pedagogiczne bawili się wspólnie do późnych
godzin nocnych przy skocznej muzyce. Sala
rozbrzmiewała dźwiękiem rozmów, parkiet tętnił
życiem, a kreacje zapierały dech w piersiach.
Oczywiście u dziewcząt nie zabrakło tradycyjnych
czerwonych podwiązek, które mają być amuletem
pomagającym w zdaniu egzaminu maturalnego.
Był to ostatni moment wytchnienia przed
intensywnymi przygotowaniami do matury, do której
zostało mniej niż 100 dni. W piątkowy wieczór troski
związane z przyszłą maturą zniknęły jednak na kilka
godzin na rzecz dobrej zabawy.
Ten wieczór z pewnością pozostanie w pamięci
wszystkich obecnych. Pozostało nam życzyć wszystkim
maturzystom zdanej (i to porządnie!) matury.
Trzymamy wspólnie kciuki.
Krystyna Popielec-Stürmer

XVIII Regionalne Zawody Samorządowców
w Tenisie Stołowym w Witkowie
18 lutego w Hali Widowisko-Sportowej i obiektach
Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
odbyły się XVIII Regionalne Zawody Radnych, Wójtów,
Burmistrzów i Starostów w Tenisie Stołowym – II Memoriał
im. Krzysztofa Szkudlarka o Puchar Marszałka
Województwa Wielkopolskiego i pod Honorowym
Patronatem Krystyny Łybackiej – Posłanki do
Parlamentu Europejskiego. W imprezie udział wzięło 160
uczestników w tym 120 samorządowców.

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan w Gnieźnie we współpracy z:
Urzędem Marszałkowskim, Wielkopolskim Zrzeszeniem
LZS, Wielkopolskim Związkiem Tenisa Stołowego
w Poznaniu, Starostwem Powiatowym w Gnieźnie,
Urzędem Gminy i Miasta w Witkowie, Kurkowym
Bractwem Strzeleckim, Ośrodkiem Kultury, Sportu
i Rekreacji oraz Szkołą Podstawową im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie. Uczestnikami zawodów byli radni,
wójtowie, burmistrzowie i starostowie z terenu 25 gmin
i 14 powiatów województwa wielkopolskiego.
W otwarciu imprezy uczestniczyli organizatorzy oraz
zaproszeni goście w osobach: Mariusz Kubiak –
Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu, Tadeusz Tomaszewski – Członek Zarządu
PKOL i Przewodniczący WZ LZS w Poznaniu, Szymon
Szynkowski vel Sęk – Poseł na Sejm RP, Marian Gadziński –
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Piotr Jóźwik –
Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie, Beata
Szkudlarek – żona śp. Burmistrza Witkowa, Telesfor
Gościniak i Andrzej Kwapich – Radni Powiatu
Gnieźnieńskiego, Stanisław Dolaciński – Prezes
Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Bogusław
Mołodecki – Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Witkowie, Bernadetta Nowak – Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.
Uczestnicy imprezy podczas oficjalnego otwarcia
uczcili minutą ciszy pamięć śp. Krzysztofa Szkudlarka
Burmistrza Witkowa i śp. Henryka Muchy radnego gminy
Witkowo – wieloletniego seniora tych zawodów.
Tegoroczna edycja rozgrywek w kategorii wójtów,
burmistrzów i starostów była jednocześnie II Memoriałem
Krzysztofa Szkudlarka w Tenisie Stołowym. Sportowe
pozdrowienia do uczestników imprezy przekazała Beata
Szkudlarek.
W czasie otwarcia zawodów Tadeusz Tomaszewski
Przewodniczący WZ LZS w Poznaniu i Mirosław Durczyński
Wiceprzewodniczący WZ LZS wręczyli honorowe medale
„W uznaniu zasług z okazji 70-lecia LZS” Pawłowi
Piniarskiemu, Leszkowi Dobrzykowskiemu i Stanisławowi
Dolacińskiemu.
Klasyfikacja najlepszych gmin przedstawia się
następująco: I m. – Gmina Zagórów, II m. – Gmina Stare
Miasto, III m. – Gmina miasto Poznań, IV m. – Gmina
Niechanowo, V m. – Gmina Golina, VI m. – Gmina
Witkowo.

W klasyfikacji powiatów najlepsze okazały się: I m. –
powiat koniński, II m. – powiat gnieźnieński, III m. – powiat
poznański.
Zwycięzcy powyższych kategorii otrzymali
pamiątkowe medale, dyplomy i okolicznościowe
statuetki ufundowane przez posłankę do PE – Krystynę
Łybacką. Reprezentacje najlepszych gmin za zajęcie od
I do VI miejsca otrzymały okolicznościowe puchary,
a w klasyfikacji powiatów nagrodzono 3 najlepsze
reprezentacje.
Zwycięzcy w klasyfikacji drużynowej gmin i powiatów
otrzymali puchary Marszałka Województwa
Wielkopolskiego – Marka Woźniaka. Wręczono również
statuetki dla najstarszego i najmłodszego uczestnika
zawodów. Seniorem zawodów okazał się Wojciech
Grodzki – radny gminy Golina (rocznik 1947), zaś
najmłodszym radny gminy Czerniejewo Marcin
Cieślewicz (rocznik 1993). Sędzią głównym zawodów był
Paweł Piniarski, zaś sekretariat zawodów prowadzony
był przez Annę Stanowską – Wiceprezesa
Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan i Justynę Banasik –
Kierownika Biura Stowarzyszenia.
Imprezie głównej towarzyszyły także konkurencje
rekreacyjno-sportowe, adresowane dla wszystkich
chętnych, w których zwycięzcy walczyli także
o pamiątkowe medale.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie
zorganizowało IV Otwarte zawody z karabinka
pneumatycznego dla samorządowców „O Puchar
Hetmana Bractwa Kurkowego” w kategorii mężczyzn
i kobiet, w którym wzięło udział ponad 160 osób.
W kategorii kobiet klasyfikacja końcowa była
następująca: I miejsce – Marzena Matuszak z gminy
Zagórów, II miejsce – Iwona Tomaszewska z gminy
Niechanowo, III miejsce – Beata Szkudlarek z gminy
Witkowo, IV miejsce – Jagoda Szkudlarek z gminy
Witkowo.
W kategorii mężczyzn klasyfikacja końcowa
przedstawiała się następująco: I miejsce – Krzysztof
Frankiewicz – gmina Niechanowo, II miejsce – Hubert
Kuszak – gmina Rogoźno, III miejsce – Dariusz Matysiak –
gmina Suchy Las, IV miejsce – Franciszek Bosacki – gmina
Witkowo.
W klasyfikacji drużynowej wyniki przedstawiają się
następująco: I miejsce i puchar Prezesa Hetmana
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie – drużyna
z gminy Witkowo, II miejsce i puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Witkowie Piotra Jóźwika – drużyna
z gminy Kobylin, III miejsce i puchar Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego – drużyna
z gminy Rogoźno. Zwycięzcy oprócz pucharów otrzymali
medale i dyplomy Bractwa Kurkowego.
Organizację XVIII Regionalnych Zawodów
Samorządowców w Tenisie Stołowym wspierało około
40 wolontariuszy z Gimnazjum im. Adama Borysa, Szkoły
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego, Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Witkowie, Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Witkowie i Stowarzyszenia Młodych
Wielkopolan.
Tegoroczna edycja rozgrywek została wsparta przez
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie i Witkowie oraz firmę
AGPOL.
Stanisław Antoszczyszyn
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Uprzejmie informujemy, że z dniem 17 marca 2017 r.
Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w Witkowie
znajdujący się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
Witkowo przy ul. Gnieźnieńskiej 1 uległ LIKWIDACJI.
W związku z powyższym wpłaty na rachunki bankowe
Urzędu Gminy i Miasta Witkowo można dokonywać:
w Banku Spółdzielczym w Witkowie, ul. Stary Rynek 14,
w placówkach innych banków, w placówkach Poczty
Polskiej, przelewem elektronicznym.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147 z póź.zm) informuje, że na tablicy ogłoszeń
przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy
ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 23 lutego 2017 r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WITKOWO POŁOŻONEJ
W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE
PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo,
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń
przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej
1 w Witkowie zostały wywieszone następujące wykazy
nieruchomości:
- w dniu 24 lutego 2017 r. został wywieszony wykaz
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE,
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERZAWIENIA W DRODZE
PRZETARGU,
- dniu 27 lutego 2017 r. wykaz NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM
W SKORZĘCINIE, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERZAWIENIA
W DRODZE PRZETARGU,
- w dniu 7 marca 2017 r. wykaz NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM
W SKORZĘCINIE, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERZAWIENIA
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

HDK WITKOWO
Zaprasza na akcje poboru krwi, które odbędą się:
10 czerwca, 16 września, 9 grudnia
w 2017 roku od godz. 8:00 w sali OSP Witkowo

Witkowskie
Wiadomości Samorządowe

Dane kontaktowe
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
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
WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl
Centrala - Biuro Informacji:
tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855 e-mail: info@witkowo.pl
Sekretariat: tel. 61 4778 194 (w. 38) e-mail: sekretariat@witkowo.pl
Sekretarz: tel. 61 4778 194 (w. 21) e-mail: sekretarz@witkowo.pl
Skarbnik: tel. 61 4778 194 (w. 17) e-mail: skarbnik@witkowo.pl
Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic
i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24)
tel. kom. 512 910 745 e-mail: infrastruktura@witkowo.pl
Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe:
tel. 61 4778 194 (w. 24) e-mail: przetargi@witkowo.pl
Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13),
e-mail: gospodarka@witkowo.pl
Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13),
e-mail: srodowisko@witkowo.pl
Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194 (w. 18) e-mail: info@witkowo.pl
Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35),
e-mail: kierownikusc@witkowo.pl
Ewidencja ludności tel. 61 4778 194 (w. 33) e-mail: elud@witkowo.pl
Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe
tel. 61 4778 194 (w. 32) tel. kom. 505 352 590, e-mail: sport@witkowo.pl
Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 4778 194 (w. 32),
e-mail: kadryugim@witkowo.pl
Biuro Rady Miejskiej tel. 61 4778 194 (w. 23) tel. kom. 516 404 827
e-mail: rada@witkowo.pl
Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: rada@witkowo.pl
Promocja tel. 61 4778 194 (w. 31) e-mail: promocja@witkowo.pl
Oświata tel. 61 4778 194 (w. 18) e-mail: oswiata@witkowo.pl
Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18)
e-mail: obronacywilna@witkowo.pl
Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa
tel. 61 4778 194 (w. 25) e-mail: 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-mail: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl
Księgowość tel. 61 4778 194 (w. 15) tel. kom. 505 352 591,
e-mail: ksiegowosc@witkowo.pl
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 4778 491 e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197
e-mail: biuro@zgk-witkowo.pl www: www.zgk-witkowo.pl
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie tel. 61 4779 277
e-mail: oksir@skorzecin.net.pl www: www.oksir.witkowo.pl,
www.skorzecin.net.pl
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo tel. 61 4778 162
e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl
www: www.biblioteka-witkowo.com.pl
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28),
797 501 687, 61 679 15 03 e-mail: krzysztof.tamiola@wodr.poznan.pl
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Urząd Pocztowy Witkowo ul. Armii Poznań 4, 62-230 Witkowo,
tel. 61 477 98 33,
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00
sobota: 9.00-12.00
Agencja Pocztowa ul. Czerniejewska 12a, 62-230 Witkowo,
tel. 695 302 162
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 8.00-17.00
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ
ul. Żwirki i Wigury 9, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 76 60,
www.wspl-witkowo.pl
Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00
„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych
ul. Wiejska 3a, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 02 30
Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00
Policja tel. 61 4260 360, 61 4260 361, 61 4260 362, 997
Straż Pożarna tel. 61 4778 188
Pogotowie Ratunkowe tel. 999
Pogotowie Energetyczne tel. 991
Europejski Numer Alarmowy tel. 112

X Mistrzostwa OSP w Tenisie Stołowym

25 lutego w hali sportowej Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie odbyły się X Mistrzostwa Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Tenisie Stołowym. Jego
organizatorami byli: Oddział Powiatowy ZOSP RP
w Gnieźnie, Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP
w Witkowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie,
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie, Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan w Gnieźnie.
Przybyłych powitał Prezes Oddziału MiejskoGminnego ZOSP RP w Witkowie – Dyrektor Gimnazjum
druh Marian Łukowski. Otwarcia mistrzostw dokonał
z kolei Burmistrz Gminy i Miasta Witkowa – Marian
Gadziński. W zawodach, w siedmiu kategoriach
wiekowych, rywalizowało 120 druhen i druhów z 7 gmin
i 16 jednostek OSP (gmina Czerniejewo – OSP
Czerniejewo, Gniezno – OSP Strzyżewo Smykowe, OSP
Modliszewo, OSP Modliszewko, Kłecko – OSP Ułanowo,
OSP Kłecko, Mieleszyn – OSP Łopienno, Niechanowo –
OSP Gurówko, OSP Niechanowo, Witkowo –
OSP Gorzykowo, OSP Ruchocinek, OSP Skorzęcin,
OSP Wiekowo, OSP Witkowo, a także zaprzyjaźnionej
OSP Powidz). Zwycięzcy otrzymali medale
ufundowane przez Stowarzyszenie Młodych
Wielkopolan w Gnieźnie.
W rywalizacji jednostek OSP zwyciężyła OSP
Gurówko – 146 pkt. przed OSP Wiekowem – 128 pkt.
i OSP Modliszewem 85 pkt. W kategorii oddziałów

gminnych rywalizację wygrali tenisiści stołowi z gminy
Witkowo przed gminą Niechanowo i Gniezno.
Zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami
ufundowanymi przez Prezesa Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP w Gnieźnie druha Jacka
Kowalskiego, Komendanta Powiatowego PSP
w Gnieźnie – st. kpt. Mariusza Dębskiego, Burmistrza
Mariana Gadzińskiego, Prezesa Oddziału MiejskoGminnego ZOSP RP w Witkowie druha Mariana
Łukowskiego.
Najmłodsza tenisistka Wiktoria Krawczyk z OSP
Gurówko oraz najstarszy druh Feliks Kościelski z OSP
Niechanowo otrzymali statuetki ufundowane przez
Krystynę Łybacką – Posłankę do Parlamentu
Europejskiego, które w jej imieniu wręczył Dyrektor
Biura druh Tadeusz Tomaszewski. Upominki dla
zwycięzców przygotowane zostały przez Urząd Gminy
i Miasta w Witkowie oraz Polski Komitet Olimpijski.
Zawody przebiegały bardzo sprawnie w iście
sportowej atmosferze, dzięki wspaniałej pracy zespołu
sędziowskiego pod wodzą Pawła Piniarskiego.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali
strażacy ratownicy z Grupy Medycznej STRAŻ Witkowo.
Jolanta Barańska
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„Plastyka dla Brzdąca”
23 lutego w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie odbyły się kolejne warsztaty
z cyklu „Plastyka dla Brzdąca”. Organizatorem zajęć
był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Podczas warsztatów dzieci i ich rodzice stali się
budowniczymi. Mali artyści wspólnie z rodzicami
malowali kartonowe domki. Dzieci chętnie mieszały
kolory farb, dzięki czemu powstały niezwykłe malunki
na papierowych budynkach. Największą radość
sprawiło maluszkom malowanie palcami. Przy
wspólnej zabawie powstały kolorowe budynki – małe
i duże, z oknami, dachówkami i kotami.
Warsztaty po raz kolejny udowodniły, że można
stworzyć kreatywne zabawki ze zwykłego szarego
kartonu. Wspólne zaangażowanie sprawiło, że dzieci
świetnie się bawiły, a rodzice nie musieli się obawiać
bałaganu, który powstał podczas zabawy.
Kolejnym etapem warsztatów było malowanie
planu miasta. Powstały zielone place dla domków
i drzew, uliczki, tory kolejowe.
W tym dniu świętowano także Tłusty Czwartek. Z tej
okazji dzieci oraz rodzice zostali obdarowani
domowymi pączkami.
OKSiR Witkowo

