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Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
31 marca odbyła się kolejna, XXV sesja Rady
Miejskiej w Witkowie. Po oficjalnym otwarciu sesji,
zebrani wysłuchali informacji Przewodniczącej
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie o wynikach
wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej, po czym
nowo wybrany Radny – Paweł Roszyk złożył przed
Radą ślubowanie, stając się pełnoprawnym
członkiem Rady Miejskiej.

Następnie przystąpiono do kolejnych punktów
obrad. Burmistrz Gminy i Miasta zapoznał zebranych
z informacją o działalności międzysesyjnej, a st. asp.
Tomasz Grabowski z Komisariatu Policji z informacją
o stanie bezpieczeństwa publicznego w 2016 roku.

W dalszej części sesji Rada podjęła następujące
uchwały:
ź uchwałę Nr XXV/192/2017 i uchwałę
Nr XXV/193/2017 o rekrutacji do szkół
podstawowych i przedszkoli;
ź uchwałę Nr XXV/194/2017 o dostosowaniu sieci
szkół do nowego ustroju szkolnego;
ź uchwałę Nr XXV/195/2017 o odpłatności za usługi
opiekuńcze;
ź uchwałę Nr XXV/196/2017 i uchwałę
Nr XXV/197/2017 zmieniające wzory deklaracji
o opłatach za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
ź uchwałę Nr XXV/198/2017 zmieniającą Regulamin
utrzymania porządku i czystości;
ź uchwałę Nr XXV/199/2017 dotyczącą ryczałtowej
opłaty za gospodarowanie odpadami;
ź uchwałę Nr XXV/200/2017 dotyczącą świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów;
ź uchwałę Nr XXV/201/2017 o opłatach za
korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie;

uchwałę Nr XXV/202/2017 o Regulaminie
korzystania ze Stadionu Miejskiego;
ź uchwałę Nr XXV/203/2017 o wykazie kąpielisk na
2017 r. na terenie Gminy i Miasta;
ź uchwałę Nr XXV/204/2017 o jednolitym tekście
Statutu Gminy i Miasta;
ź uchwałę Nr XXV/205/2017 o zmianie składu Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej (skład poszerzono
o Radnego Marka Wiatrowskiego);
ź uchwałę Nr XXV/206/2017 o zmianach w składach
osobowych Komisji Rady (nowo wybrany Radny
zadeklarował pracę w Komisji Finansów i w Komisji
Oświaty, a Marek Wiatrowski zrezygnował z pracy
w Komisji Finansów);
ź uchwałę Nr XXV/207/2017 o zmianach
w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
ź uchwałę Nr XXV/208/2017 o zmianach w budżecie
gminy i miasta na 2016 rok.
W dniu 7 kwietnia odbyła się krótka, XXVI
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, zwołana na
wniosek Burmistrza Gminy i Miasta. Celem sesji było
dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
ze względu na planowane podpisanie z Zarządem
Województwa Wielkopolskiego umowy
o dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowany
niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim –
Gmina i Miasto Witkowo” z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020.
ź

Ponadto trwają prace przygotowawcze do sesji,
planowanej na dzień 28 kwietnia. Na przedsesyjnych
posiedzeniach Komisji Radni zaopiniują przedstawione
przez Burmistrza projekty uchwał oraz rozpatrzą
tematy, wynikające z planów pracy poszczególnych
Komisji. Komisja Rewizyjna dokona także kontroli
przetargów przeprowadzonych w bieżącym roku oraz
kontroli rozliczania dotacji celowych udzielonych
z budżetu Gminy. Komisja Oświaty zapozna się m.in.
z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, a na spotkaniu
z pedagogami szkolnymi omówione zostaną
problemy wychowawcze. Komisja Finansów i Komisja
Rolnictwa na wspólnym posiedzeniu, z Kierownikiem
Rejonu Dróg Wojewódzkich, Dyrektorem
Powiatowego Zarządu Dróg i Radnymi Rady Powiatu,
omówią stan dróg i planowane zadania inwestycyjne
w tym zakresie.
Halina Koźniewska

Wybory i Dzień Kobiet u Kombatantów
5 marca w Sali OSP w Witkowie, odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Witkowo,
połączone z Dniem Kobiet.

Zebranie swoja obecnością zaszczycili zaproszeni
goście: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo –
Łukasz Szcheffs oraz Radny Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego Telesfor Gościniak. Przy niskiej
frekwencji jednogłośnie wybrano władze na nową
kadencję.
W skład Zarządu weszli:
Hieronim Blaszyński – prezes
Franciszek Goździk – zastępca
Teresa Brzezińska – członek
Do komisji rewizyjnej weszli:
Sabina Muszalska – przewodnicząca

Jan Blaszyński – sekretarz
Władysław Szydlarski – członek
Zaproszeni goście złożyli Paniom z okazji 8 marca
życzenia oraz obdarowali je słodyczami. Zabierając
głos przedstawili bieżące sprawy Gminy i Powiatu.
Wspólny czas upłynął przy kawie i cieście. Minutą ciszy
uczczono zmarłych w 2016 roku członków Związku.
Ponadto, ustalono, że od 1 marca biuro organizacji
będzie czynne w pierwszą i trzecią środę miesiąca od
godz. 9,00 do 12,00.
Przybyłym na zebranie gościom i członkom
serdeczne dziękuję za obecność i słowa wsparcia.
Prezes Hieronim Blaszyński

Witkowska Liga Halowa zakończona
4 miesiące wspaniałych emocji, pięknych goli
i efektownych akcji. Zwieńczeniem wszystkich tych
przeżyć była II Gala Witkowskiej Ligi Halowej. Święto
lokalnego futbolu odbyło się 19 marca w Centrum
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka.
W Gali uczestniczyło blisko 300 osób. Sama walka
o czołowe miejsca w tabeli rozgrywek toczyła się do
ostatniej kolejki. Należy podkreślić, że poziom
rywalizacji był niezwykle wysoki. Organizatorem
całego przedsięwzięcia był Zarząd Ligi – Hubert Lisiak,
Jan Szturomski oraz Artur Trząski.

Na zakończenie sezonu klasyfikacja drużynowa ligi
przedstawia się następująco:
1. Amigos
2. Kopcup.pl
3. JAH Team
4. Pizzeria Torttuga
5. 2B Sklep Komputerowy
6. Elgrom
7. Syljar Auto Woźniak
8. Pizzeria Skarabeusz CWK 05
9. Piekarnia Glanc AC 97
10. Adrenalina
11. Harpagany Wiekowo
12. ZP Witkowo
13. Dampol
14. Kubiak Team
Klasyfikacja „Fair Play”:
1. Kopcup.pl
2. JAH Team
3. ZP Witkowo
ź
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Wyróżnienia indywidualne otrzymali:
najlepszy z najstarszych: Piotr Nowak
(Syljar Auto Woźniak)
najlepszy młodzieżowiec: Kamil Faberski
(ZP Witkowo)
gol sezonu: Mateusz Smoliński (ZP Witkowo)
najlepszy bramkarz: Michał Woźniak (Amigos)
odkrycie sezonu: Grzegorz Jankowski
(Syljar Auto Woźniak)
król strzelców: Damian Banaszak
(Pizzeria Skarabeusz CWK 05)
najwaleczniejsza drużyna: Harpagany Wiekowo
najwaleczniejszy zawodnik: Paweł Zięba
(Harpagany Wiekowo)
najwierniejszy kibic: Stefan Witulski

nagroda specjalna za całokształt kariery: Jacek
Gościniak
ź nagroda publiczności: Mateusz Błaszczyk
(Kubiak Team)
ź najlepszy zawodnik: Maksymilian Kolasiński
(Pizzeria Torttuga)
ź najlepsza piątka sezonu: Michał Woźniak (Amigos),
Sebastian Masłowski (Kopcup.pl), Damian
Banaszak (Pizzeria Skarabeusz CWK 05), Mateusz
Szymczak (Syljar Auto Woźniak) i Marcin Jagodziński
(Elgrom)
Sponsorami i partnerami ligi byli: Samorząd Witkowa
z Burmistrzem Marianem Gadzińskim na czele,
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie na czele ze Starostą
Beatą Tarczyńską, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie z Dyrektorem Stanisławem Rajkowskim.
Partnerami technicznymi ligi były firmy i instytucje:
Zina, Manufaktura tortów i ciast, Bank Spółdzielczy
w Witkowie, Piekarnia Glanc, Pizzeria Skarabeusz,
Pub Adrenalina, Kurczaki z rożna Izabeli Wędzikowskiej,
Sklep Komputerowy 2B, Pracownia K&M Katarzyny
Przybylskiej, Akademia Futbolu 92, Zakład Szewski
Dariusza Lisiaka, Kopcup. Radni: Monika Andrzejaszek,
Anna Loranc, Franciszek Bosacki, Andrzej Kwapich,
Marian Walczak, oraz Marek Wiatrowski. Pizzeria
Torttuga, Dampol, Elgrom, Usługi muzyczne
i rozrywkowe Sebastian Zieliński, Biuro Rachunkowe
Maciej Bruch, Damian Szczepaniak, Agrawit, Sklep
Motoryzacyjny Auto Części „otoMoto” oraz Kurier
Witkowski.
Hubert Lisiak
ź
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„Atramentowa”
W piątek – 24 marca – w sali widowiskowej
w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbył się
wyjątkowy koncert. Jego bohaterką była wielokrotnie
nagradzana aktorka filmowa i teatralna – Stanisława
Celińska. Gwiazda polskiego kina i sceny wystąpiła
wraz z zespołem pod kierownictwem Macieja
Muraszko.

W sali wypełnionej do ostatniego miejsca
zaprezentowała utwory skomponowane
i przygotowane przez uznanych autorów, m.in.
zmarłego niedawno Wojciecha Młynarskiego,
zebrane w formie albumu „Atramentowa”. Artystce
towarzyszyli muzycy, tworzący niesamowita
atmosferę.
Stanisława Celińska to przede wszystkim znakomita,
wszechstronna aktorka występująca zarówno na
deskach teatralnych, jak i przed kamerą. Nie sposób
wymienić wszystkich Jej wspaniałych ról. Wystarczy
wspomnieć, że zadebiutowała w teatrze w 1968 roku.
Rok później ukończyła Państwową Wyższą Szkołę
Teatralną w Warszawie pod kierunkiem Ryszardy

Hanin. Występowała w teatrach warszawskich:
Współczesnym, Nowym, Dramatycznym, Studio
i Kwadrat, a także Teatrze Nowym w Poznaniu. Brała
udział w programach muzycznych i spektaklach
Studenckiego Teatru Satyryków. Obecnie pracuje na
deskach Teatru Współczesnego w Warszawie oraz
Teatru Nowego.
W czasie koncertu widownia mogła usłyszeć
piękne, nastrojowe utwory, które zabrały obecnych
w niespieszną, kontemplacyjną podróż. Okazało się,
że wrażliwy słuchacz czekający z utęsknieniem na
mądre, życiowe słowa, na tym koncercie znalazł je.
Artystka od razu nawiązała doskonały kontakt
z publicznością, która razem z nią śpiewała
i doskonale bawiła się, celowo przedłużając moment
zakończenia tego wyjątkowego wieczoru.
Koncert zwieńczyły bisy i owacje na stojąco.
OKSiR Witkowo
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Zawody strzeleckie z okazji „Dnia Wagarowicza”
20 marca odbyły się zawody strzeleckie z okazji
„Dnia Wagarowicza”.
W kategorii dziewcząt:
I miejsce zajęła Julia Szymańska
z wynikiem 97 punków na 100 możliwych.
II miejsce zdobyła Aleksandra Maria Zawistowska
z wynikiem 95 punków na 100 możliwych.
III miejsce wywalczyła Julia Muszyńska
z wynikiem 88 punków na 100 możliwych.
IV miejsce zajęła Zuzanna Łyskawińska
z wynikiem 83 punków na 100 możliwych.
W kategorii chłopców:
I miejsce zajął Kacper Szymański
z wynikiem 93 punkty na 100 możliwych.
II miejsce zdobył Krzysztof Dobrzycki
z wynikiem 91 punków na 100 możliwych.
III miejsce wywalczył Bartłomiej Wąsowski
z wynikiem 86 punków na 100 możliwych.
IV miejsce zajął Maksymilian Basiński
z wynikiem 78 punków na 100 możliwych.
Andrzej Nowak
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XIV Wielkanocny Turniej Klas I-III Szkół Podstawowych
9 kwietnia w Hali Widowiskowo-Sportowej
w Witkowie odbyła się kolejna edycja Wielkanocnego
Turnieju Klas I-III Szkół Podstawowych. Podczas
imprezy zorganizowanej przez: Urząd Gminy i Miasta,
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Gminną Komisję
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Szkołę Podstawową im. Lotnictwa
Polskiego nie zabrakło sportowej rywalizacji, dobrej
zabawy i tego co bardzo cieszy dzieci, czyli
wielkanocnych prezentów.
Celem turnieju, jest upowszechnianie kultury
fizycznej dzieci oraz zapewnienie czynnego
wypoczynku i współzawodnictwa sportowego w myśl
hasła: „WYCHOWANIE POPRZEZ SPORT – EDUKACJĄ
JUTRA". Turniejowi przyświecało również hasło
tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, do
której przystąpiła Gmina Witkowo a mianowicie:
„NA SKRZYDŁACH PRZYJAŹNI”.
Punktualnie o godz. 15.00 hala zapełniła się
młodymi sportowcami, którym towarzyszyli rodzice.
Do tegorocznej edycji imprezy przystąpiły
reprezentacje trzech szkół podstawowych z terenu
gminy Witkowo tj. Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa
Polskiego – dwa zespoły, Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Gorzykowie oraz Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie.
Na początek, zgodnie z tradycją, młodzi sportowcy
ze wszystkich szkół wraz z opiekunami
dumnie przemaszerowali wokół płyty boiska, by
zaprezentować się zgromadzonej publiczności.
Następnie uroczystego otwarcia turnieju dokonał
Burmistrz Gminy i Miasta – Marian Gadziński. W swoim
przemówieniu Włodarz Gminy życzył uczestnikom
osiągnięcia bardzo dobrych wyników oraz
przypomniał, że pomimo sportowej rywalizacji,
podstawowym celem turnieju jest dobra zabawa.
Burmistrz złożył również wszystkim uczestnikom
serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych. Następnie delegacja złożona
z uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie
złożyła na ręce Burmistrza drobny upominek wraz ze
świątecznymi życzeniami.
Po uroczystym otwarciu przyszedł czas na występy
artystyczne w wykonaniu uczniów Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie pod kierunkiem Ewy Popek
i Barbary Nowakowskiej oraz rozgrzewkę pod czujnym
okiem nauczycieli wychowania fizycznego. Tak
przygotowani uczniowie mogli rozpocząć zmagania
drużynowe, które odbywały się w trzech kategoriach
wiekowych. Konkurencje przygotowane zostały dla
klas I, II i III tak, by poziom ich trudności odpowiadał
umiejętnościom uczniów. Przystępujące do zmagań
drużyny składały się z dziesięciu sportowców – pięciu
dziewczynek i pięciu chłopców oraz rodzica lub
opiekuna.
Jako pierwsi rywalizację rozpoczęli uczniowie klas
pierwszych, na których czekały takie konkurencje jak:
slalom matematyczny, tor przeszkód, wyścigi
kangurów, wieszanie prania i wyścig drwali.
Drugoklasiści musieli sprawdzić się w bardziej
wymagających konkurencjach: zbieranie jajek do
koszyczka, wyścig z kołami „hula-hop”, sztuka mijania,
tor przeszkód oraz wyścig Formuły1. Na uczniów klas
trzecich czekały natomiast: wyścig z kozłowaniem,
bieg sztafetowy, przekładanie kartonów, slalom
między „hula- hop” i bieg z przenoszeniem piłek.

Po zakończeniu zmagań na zawodników czekały
pamiątkowe medale oraz paczki z wielkanocnymi
prezentami. Dodatkowo każda szkoła otrzymała
puchar oraz talon na zakup sprzętu edukacyjnosportowego. Wszyscy zgromadzeni na imprezie mogli
także zajadać się słodyczami rozdawanymi przez
wielkanocne „ZAJĄCE”.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy
w zorganizowaniu turnieju. Dziękujemy między innymi
całej ekipie sędziowskiej z Czesławem Nowaczykiem,
na czele. Marcie Fischer za piękną dekorację
plastyczną, a Elżbiecie Dominiak za opiekę medyczną.
Osobne podziękowanie kierujemy do „ZAJĄCZKÓW”.
Ich obecność sprawiła wiele radości najmłodszej
części witkowskiego społeczeństwa.
Dodatkowo na hollu hali Rada Rodziców Szkoły
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
zorganizowała kiermasz wielkanocny, gdzie można
było zakupić upieczone ciasta.
Na następną, edycję turnieju przyjdzie poczekać
kolejny rok.
Stanisław Antoszczyszyn
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Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym

25 marca w Hali Sportowej Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Gminy Witkowo w Tenisie Stołowym.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, który
podziękował uczestnikom za udział w imprezie i życzył
samych sukcesów. Włodarz Gminy wspomniał
również, że tenis stołowy to jedna z popularniejszych
dyscyplin sportowych w naszej Gminie o czym
świadczą rozgrywane corocznie Mistrzostwa
Burmistrzów, Wójtów, Prezydentów i Radnych
województwa wielkopolskiego. Burmistrz podziękował
również organizatorom imprezy, którzy swoją pracą
i zaangażowaniem upowszechniają kulturę fizyczną
oraz propagują aktywny tryb życia wśród dzieci,
młodzieży i osób dorosłych.
Organizatorami zawodów byli: Urząd Gminy i Miasta
w Witkowie, Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
oraz nauczyciele wychowania fizycznego z Placówek
Oświatowych z terenu Gminy. Mistrzostwa rozegrano
w 8 kategoriach wiekowych.
Wyniki zawodów prezentują się następująco:
Szkoły Podstawowe: klasy I – IV
Dziewczęta: pierwsze miejsce – Julia Spychała –
SP Witkowo;
Chłopcy: pierwsze miejsce Kacper Krajniak –
SP Witkowo, drugie miejsce – Kacper Staniszewski –
SP Witkowo, trzecie miejsce – Bartosz Ławicki –
SP Witkowo;
Szkoły Podstawowe: klasy V – VI
Dziewczęta: pierwsze miejsce – Maja Janowicz –
SP Witkowo, drugie miejsce – Nicola Frejda – ZSz-P
Mielżyn, trzecie miejsce – Oliwia Rutkowska – ZSz-P
Mielżyn;
Chłopcy: pierwsze miejsce – Cyprian Barabasz –
SP Witkowo, drugie miejsce – Kacper Biela –
SP Witkowo, trzecie miejsce – Jakub Sroka –
SP Witkowo;
Szkoły Gimnazjalne:
Dziewczęta: pierwsze miejsce – Weronika Janowicz
– Gimnazjum w Witkowie, drugie miejsce – Weronika
Szczygielska – Gimnazjum w Witkowie, trzecie miejsce –
Aleksandra Płatek – Gimnazjum w Witkowie;
Chłopcy: pierwsze miejsce – Miłosz Rewers –
Gimnazjum w Witkowie, drugie miejsce – Damian
Chyblewski – Gimnazjum w Witkowie, trzecie miejsce –
Marcin Domański – Gimnazjum w Witkowie.
Seniorzy OPEN:
Pierwsze miejsce – Filip Cichocki – Witkowo, drugie
miejsce – Kamil Faberski – Zakład Poprawczy
w Witkowie, trzecie miejsce – Marcin Świątkowski –
Zakład Poprawczy w Witkowie;

Old-boy – mężczyźni powyżej 55 lat:
Pierwsze miejsce – Tadeusz Śliwecki – Witkowo,
drugie miejsce – Zdzisław Miśta – Witkowo.
Trzech najlepszych zawodników z poszczególnych
kategorii otrzymało od organizatorów pamiątkowe
medale oraz nagrody rzeczowe w postaci tenisowego
sprzętu sportowego, które wręczali Radni Rady
Miejskiej w Witkowie: Marek Biadasz oraz Tadeusz
Śliwecki.
Stanisław Antoszczyszyn
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XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje
18 marca w budynku oświatowym Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie, odbyły się powiatowe
eliminacje jubileuszowego XL Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież
zapobiega pożarom”.

Zebranych powitali dh Marian Łukowski – Prezes
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Witkowie, Wiceprezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie i Dyrektor
Gimnazjum im. Adama Borysa oraz Marian Gadziński –
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo.
W konkursie w trzech grupach wiekowych: szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych wystartowało łącznie
50 dziewcząt i chłopców z: Witkowa, Niechanowa,
Trzemeszna, miasta Gniezna, gminy Gniezno,
Mieleszyna, Czerniejewa i Kłecka.
W pierwszej części uczestnicy zawodów
rozwiązywali test składający się z 30 pytań, a następnie
najlepsze trójki rywalizowały w finale. W międzyczasie
miał miejsce pokaz ratownictwa zrealizowany przez
OSP Witkowo.
Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się
następująco:
Szkoły podstawowe:
1. Jan Bąkowski – MDP Modliszewo, gm. Gniezno,
2. Nikodem Lis – Szkoła Podstawowa w Witkowie,
MDP Witkowo,
3. Mateusz Szubert – MDP Strzyżewo Smykowe,
gm. Gniezno.
Gimnazja:
1. Mateusz Krause – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
OSP w Witkowie,
2. Weronika Janowicz – Gimnazjum w Witkowie,
MDP Wiekowo,
3. Mateusz Dziel – Zespół Szkół – Gimnazjum
w Niechanowie.
Szkoły Ponadgimnazjalne:
1. Kacper Jaworski – MDP Witkowo, Zespół Szkół
Pondgimnazjalnych w Witkowie.
2. Jagoda Koteras – MDP Kłecko,
3. Mikołaj Szymański – Zespół Szkół
Pondgimnazjalnych w Witkowie.
Uczestnicy turnieju otrzymali nagrody rzeczowe,
książki, upominki i dyplomy ufundowane przez Urząd
Gminy i Miasta w Witkowie, Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie oraz albumy Polskiego Komitetu
Olimpijskiego. Jury stanowili funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
oraz członkowie OSP, pod przewodnictwem
st. kpt. Mariusz Dębskiego – Komendanta
Powiatowego PSP w Gnieźnie, w składzie komisji
znaleźli się ponadto: mł. bryg. Krzysztof Kapciński –

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gnieźnie,
kpt. Łukasz Michalak – Naczelnik Wydziału
Operacyjno-Szkoleniowego KP PSP w Gnieźnie, asp.
Dawid Bąkowski – KP PSP Gniezno, dh Karina
Wawrzyniak – Prezes OSP Skorzęcin i dh Grzegorz
Barański – Prezes OSP Witkowo.
Gośćmi turnieju byli dh Jacek Kowalski – Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie
i Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, dh Piotr
Dzięcielak – Sekretarz ZOP ZOSP RP w Gnieźnie. Nad
całością przebiegu turnieju czuwała dh Jolanta
Barańska – Wiceprezes Oddziału Miejsko-Gminnego
ZOSP RP w Witkowie i członek ZOP ZOSP RP w Gnieźnie.
Organizatorami i współorganizatorami eliminacji
były: Komenda Powiatowa PSP w Gnieźnie, Urząd
Gminy i Miasta w Witkowie, Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Witkowie, Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie, OSP Witkowo, Zarząd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie.
Zdobywcy pierwszych miejsc, będą reprezentować
Powiat gnieźnieński, podczas eliminacji wojewódzkich
OTWP, które odbędą 22 kwietnia br. w Żychlinie.
Piotr Dzięcielak

„Muzyczna podróż czterech pór roku”

Marzec to miesiąc budzącej się do życia przyrody,
zmieniających się warunków atmosferycznych,
a przede wszystkim czas przedwiośnia – kolorów
i optymizmu.
W takiej atmosferze odbyło się „Wiosenne
Spotkanie Pokoleń”, które pozwoliło przedszkolakom
odbyć podróż przez cztery pory roku. Przygotowany na
tę okoliczność repertuar muzyczny ilustrował zabawy
w śniegu, deszczu i lodzie. Przygoda rozpoczęła się
w Przedszkolu Miejskim „Bajka”, zapraszając do niej
Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” oraz władze
samorządowe. Elementy wystroju oraz akcesoria do

tańca pozwoliły wszystkim wielozmysłowo przeżywać
motyw wody w przyrodzie. Przedszkolaki odpowiednio
przygotowały się do muzycznej wyprawy zabierając
ze sobą parasole, kalosze oraz płaszcze
przeciwdeszczowe. W odpowiedzi na tę przygodę
Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” pod batutą Katarzyny
Wieczorek, która na tę okoliczność przebrana była za
żabkę, zaprezentował utwory o tematyce wodnej.
Muzyczną podróż zakończyła „Tęcza nad łąką”, która
wywołała uśmiechy na twarzach uczestników i gości.
Anna Gadzińska

Dni otwarte w przedszkolu
Marzec w Przedszkolu Miejskim „Bajka” to miesiąc
otwarty dla dzieci i rodziców. W dniach 15 i 16 marca
pracownicy przedszkola, nauczyciele oraz dyrekcja
przygotowali sporo atrakcji dla dzieci, które zaczną od
września swoją edukację przedszkolną.

Do obejrzenia i zapoznania się z ofertą edukacyjnowychowawczą zachęcało odwiedzających gości
kolorowo ozdobione wejście do przedszkola, które już z
daleka przyciągało zainteresowanie przechodniów.
W drzwiach dzieci i rodzice byli radośnie witani przez
dwie bajkowe postacie – Nauczycielki przedszkola.
Na początku spotkania Dyrektor Ewa Skrzypska
i Wicedyrektor Małgorzata Kierepka przedstawiły
ofertę edukacyjną przedszkola, najważniejsze
działania oraz bazę zajęć dodatkowych. Po krótkim

informacyjnym wstępie nauczycielki zaprosiły
najmłodszych gości do zabaw przy muzyce i pląsach.
Była to doskonała okazja dla rodziców do poznania
stylu pracy przedszkola, metod stosowanych w pracy
z dziećmi i podejścia nauczycieli. Wiele radości
przyszłym przedszkolakom sprawiły zabawy z chustą
animacyjną oraz plastyczne wyklejanki. Jednak
najwięcej radości przyniosła zabawa w Sali Zabawek,
w której dzieci mogły swobodnie pod okiem
nauczycieli pobawić się zabawkami, a rodzice ocenić
bogato wyposażoną bazę przedszkola.
Miłym zaskoczeniem dla wszystkich było stanowisko
malowania twarzy, na którym zgodnie z życzeniem
dzieci, malowane były motylki, biedronki, tygrysy,
a nawet nietoperze.
Dni otwarte to doskonała okazja do rozmowy
rodziców z nauczycielami. W czasie spotkania
nauczycielki opowiadały o wyposażeniu sal,
zasadach i zwyczajach panujących w przedszkolu
oraz bogatej ofercie projektów, programów
realizowanych w przedszkolu. Przedstawiały także
ciekawą ofertę różnych wycieczek, wyjazdów i imprez
odbywających na terenie przedszkola oraz we
współpracy z różnymi zapraszanymi gośćmi .
Na zakończenie przedszkolnej przygody dzieci
żegnały nowe miejsce z uśmiechem i rękami pełnymi
balonów i cukierków.
Dyrekcja i pracownicy przedszkola
serdecznie dziękują rodzicom za liczne przybycie
i zainteresowanie ofertą placówki.
Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie

„Jeden z dziesięciu”

Międzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna

17 marca w Przedszkolu Miejskim „Bajka” przy ulicy
Powstańców Wielkopolskich odbyła się
Międzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna
„Jeden z Dziesięciu”. Gośćmi przedszkola były
przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z Mielżyna wraz z: Justyną Szcześniak i Grażyną
Filicińską oraz z Przedszkola Niepublicznego Ochronki
im. Dzieciątka Jezus wraz z Małgorzatą Paruszewską.

Olimpiadę matematyczną poprowadziły: Justyna
Gromadzińska i Sylwia Nowicka. Celem olimpiady było
rozwijanie zainteresowań i umiejętności
matematycznych, rozwijanie logicznego myślenia,
a także kształtowanie odporności emocjonalnej do
pokonywania trudności. W rywalizacji wzięło udział
dziesięcioro reprezentantów z trzech przedszkoli:
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Mielżyna (Oliwia
Zwolińska, Wiktor Fabisiak, Nikola Kryszak),
Przedszkole Niepubliczne im. Dzieciątka Jezus
z Witkowa (Malwina Roszkowiak, Katarzyna
Malinowska, Klara Kotecka), Przedszkole Miejskie
„Bajka” (Anna Krzysztoń, Sebastian Matczak, Filip
Orchowski, Paweł Woźniak). Nad poprawnością
wykonywanych zadań czuwała komisja,
w następującym składzie: Dyrektor Ewa Skrzypska,
Wicedyrektor Małgorzata Kierepka, Małgorzata
Paruszewska, Justyna Szcześniak, Grażyna Filicińska.

Olimpiada matematyczna składała się z trzech
etapów. Każdy zawodnik otrzymał po dwie szanse.
W pierwszym etapie każdy zawodnik odpowiadał na
trzy pytania. Za nieprawidłową odpowiedź tracił
jedną szansę. Do drugiego etapu przechodzili wszyscy
zawodnicy, którzy zachowali przynajmniej jedną
szansę. Uczestnicy byli dobrze przygotowani i nikt nie
odpadł. Cała dziesiątka przeszła do drugiego etapu,
który polegał na rozwiązaniu zadań wylosowanych
przez każdego z uczestników. Wśród zadań pojawiło
się: dopasowywanie symboli bądź strojów do
odpowiedniej pory roku; klasyfikowanie figur według
kolorów, kształtu i wielkości; porządkowanie
krasnoludków bądź wagoników z cyframi od
najmniejszej do największej; umieszczanie
odpowiedniej liczby jabłek na jeżu; umieszczanie
przedmiotów zgodnie z instrukcją na makiecie miasta
oraz wiele innych zadań. Do trzeciego etapu mogły
przejść tylko trzy osoby. Po drugim etapie pozostało
czterech uczestników dlatego doszło do dogrywki
polegającej na rozwiązaniu działania
matematycznego na grafie. Pod uwagę brana była
poprawność jak i najkrótszy czas ich wykonania
zadania. W trzecim etapie znaleźli się: Katarzyna
Malinowska, Oliwia Zwolińska, Paweł Woźniak. Na tym
etapie zadaniem uczestników było rozwiązanie
działań matematycznych. Spośród trójki dzieci został
wyłoniony zwycięzca. „Mistrzem Matematyki” została
Oliwia Zwolińska.
Olimpiada przebiegała w przyjaznej i wesołej
atmosferze, a pozostałe dzieci wspaniale
i z entuzjazmem kibicowały swoim reprezentantom.
Główną nagrodą dla „Mistrza Matematyki”
był dyplom z tytułem oraz gry matematyczne.
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział oraz
liczydła, a wspaniała publiczność słodki upominek.
Gratulujemy małym matematykom i życzymy
dalszych sukcesów.
Sylwia Nowicka, Justyna Gromadzińska

„Sowa mądra głowa” w Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witkowie

Olimpiada matematyczno-przyrodnicza
Dbając o rozwój, jak również o rozbudzanie
zainteresowań matematycznych i przyrodniczych
wśród przedszkolaków, nauczycielki Przedszkola
Miejskiego „Bajka” w Witkowie przy ul. Jasnej
zorganizowały w grupie „Zajączków” i „Kotków”
olimpiadę matematyczno-przyrodniczą.
Na drużyny biedroneczek, kwiatuszków, żabek
i pszczółek czekały ciekawie przygotowane zdania
matematyczne i przyrodnicze, z którymi przedszkolaki
świetnie sobie radziły. Gdy któraś z drużyn
potrzebowała pomocy, również nieoceniona okazała
się publiczność. Uczestnicy olimpiady wzywali
wybraną osobę „kwiatuszka ratunkowego”
z publiczności, która chętna do pomocy, czekała tylko
na sygnał. Pod koniec olimpiady dzieci wykonywały
również nietypowe zadania niespodzianki. Sala
przedszkolna zamieniła się także w laboratorium
chemiczne, w którym przedszkolaki przeprowadzały
zjawiskowe eksperymenty: tworzyły kolorowy deszcz,

rosnący balon i skaczącą kukurydzę. Największą
atrakcją okazał się tryskający lawą wulkan.
Zachwytom nie było końca.
Wszystkim konkurencjom bacznie przyglądała się
komisja, która jednogłośnie zdecydowała, że drużyny
wykonywały zadania prawidłowo, przy pełnym
zaangażowaniu i zasługują na dyplomy oraz słodkie
nagrody.
Katarzyna Biegańska

„Zostań Mistrzem Ortografii”

XII Gminny Konkurs Ortograficzny
W czwartek, 16 marca w Szkole Podstawowej
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie odbył się
XII Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas II i III.

Celem konkursu było: zainteresowanie uczniów
pięknem języka ojczystego – głównie ortografią;
kształcenie wśród uczniów umiejętności
ortograficznych – zachęcanie do poznawania
i stosowania w praktyce zasad pisowni polskiej;
wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji – stworzenie
im możliwości konfrontacji własnych osiągnięć
z rówieśnikami; popularyzacja konkursu jako jednej
z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów;
integracja uczniów i nauczycieli szkół podstawowych
naszej Gminy i okolic; propagowanie w środowisku
nauczycielskim i samorządowym oraz wśród rodziców
idei wspólnej odpowiedzialności za język polski.
Etap gminny poprzedziły klasowe, a następnie
szkolne eliminacje, które pozwoliły wytypować
„Szkolnych Mistrzów Ortografii” wśród uczniów klas II i III.
Uczniowie z sześciu szkół: Samorządowej Szkoły
Podstawowej nr 2 we Wrześni, Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Niechanowie, Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Gorzykowie, Zespołu Szkół
Społecznych w Grzybowie, Szkoły Podstawowej

im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich
w Mielżynie rywalizowali o tytuł „Gminnego Mistrza
Ortografii”. Uczestnicy konkursu napisali test
ortograficzny (różny dla każdego poziomu
edukacyjnego), który sprawdzała komisja, w skład
której weszli nauczyciele z każdej szkoły.
Po emocjonujących potyczkach językowych,
w których nie obyło się bez dogrywek, wyłoniono
„GMINNYCH MISTRZÓW ORTOGRAFII”:
DRUGOKLASIŚCI: I miejsce (ex aequo): Julia Dżygała
– Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców
Wielkopolskich w Mielżynie; Kamil Gibowski –
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrześni.
II miejsce: Mikołaj Chmielewski – Szkoła Podstawowa
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. III miejsce
(ex aequo): Martyna Witczak – Zespół Szkół
Społecznych w Grzybowie; Maja Kowalska – Szkoła
Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie.
TRZECIOKLASIŚCI: I miejsce: Zofia Nowicka – Szkoła
Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.
II miejsce: Karolina Nowacka – Zespół SzkolnoPrzedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich
w Mielżynie. III miejsce: Sandra Świątek –
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrześni.
Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy, ciekawe książki i drobne upominki
ufundowane przez Gminną Komisję Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Witkowie oraz Radę Rodziców Szkoły Podstawowej
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. Słodki
poczęstunek zapewniła Pani Honorata Glanc.
Organizatorkami potyczek ortograficznych były
nauczycielki: Agata Woś i Iwona Piórkowska.
Wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Agata Woś i Iwona Piórkowska

W Zagrodzie Pałuckiej
Edukacja dzieci przedszkolnych nie polega na
zwykłym przekazywaniu wiedzy, ale przede wszystkim
na doświadczaniu. Aby sprostać tej zasadzie dzieci
z Przedszkola Ochronki wraz z rodzicami udały się do
ZAGRODY PAŁUCKIEJ by wziąć udziału w warsztatach
wielkanocnych.
Zagroda Pałucka jest miejscem prowadzonym
przez Henrykę Sobolewską. Emerytowana
nauczycielka zgromadziła tam skarby kultury ludowej,
których nie powstydziłoby się niejedno muzeum. Okres
wielkanocny to wyjątkowy czas, w którym symboliczne
obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody
splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują zwycięstwo
Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia po
zimie a tradycje ludowe zarówno upamiętniają
wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają
naturalne przemiany w przyrodzie.
Z tej okazji przedszkolaki wzięły udział
w warsztatach, w czasie których samodzielnie
produkowały masło, wypiekały a potem dekorowały
mazurki oraz malowały jaja wielkanocne. Pisanki to
jeden z ważniejszych symboli Świąt Wielkiej Nocy.
Dawniej wierzono, że mają niezwykłą moc, np. mogą
uzdrawiać chorych.

Pobyt w Zagrodzie Pałuckiej zakończyło tradycyjne
śniadanie wielkanocne i spacer. Przedszkolaki mogły
oglądać i karmić zwierzęta gospodarskie.
Serdecznie polecamy wszystkim wycieczkę do
Zagrody Pałuckiej w Gąsawie. To naprawdę miło
spędzony czas i bogactwo doświadczeń.
Małgorzata Paruszewska

Tego dnia miał miejsce spektakl
„...Żyłem pełnią życia. Podróżowałem każdą
drogą, ale najbardziej cenię sobie to, że żyłem tak,
jak chciałem…”. To właśnie memento Franka Sinatry
towarzyszyło atmosferze refleksji i zadumy,
która zagościła w sali widowiskowej Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie. 15 marca miała
tam miejsce premiera spektaklu „Światełko Pani
Lampiszon” w wykonaniu Zespołu „Fenomen”.

Myślą przewodnią spektaklu jest fundamentalna
zmiana, ważnych dla nas, priorytetów. Dziś bowiem
coraz częściej na piedestał stawia się pogoń za
pieniądzem, co sprawia, że naszej uwadze uchodzi
dobro drugiego człowieka, potrzeba szukania miłości,
prawdy o sobie, nadziei i wiary w dobro innych.
„Światełko Pani Lampiszon” to opowieść, w której
Paloma – cygańska dziewczyna oraz Pani Lampiszon –
przedstawicielka Cyganów starają się przekazać pasję
życia tym, którzy stali się bezwiednie trybami systemu
konsumenckiego, pozbawionymi miłości, nadziei,
czasu dla bliźnich.
Wyjątkowe spotkanie artystyczne zaszczycili swoją
obecnością: Dyrektor Centrum Kultury w Witkowie –
Stanisław Rajkowski, nauczyciele i uczniowie Szkoły
Podstawowej w Witkowie, nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie.
Wykonawcami byli z kolei uczniowie Gimnazjum im.
Adama Borysa w Witkowie (Julia Jóźwiak, Daria
Wierzbicka, Patrycja Jakubowska, Olga Radacz,
Martyna Szymańska, Liliana Ciesielska, Dominika

Nowaczyk, Sylwia Andrzejczak, Dominika Pietraszak,
Igor Golonka, Kacper Bartkowiak, Adam Karpiński).
W krótkim wystąpieniu Dyrektor Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji – Stanisław Rajkowski – gospodarz
Centrum podziękował aktorom za wartościowy
przekaz, Barbarze Nowakowskiej za reżyserię
i scenografię, a młodzież zaprosił do uczestniczenia
w kołach zainteresowań działających przy Centrum.
Sam zespół teatralny „Fenomen” istnieje
w zmiennym składzie od ośmiu lat. Powstał z inicjatywy
Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie. Przygodę z teatrem Zespół rozpoczął
od spektaklu „Bolero”. Wystawionego m.in. w Centrum
Kultury „Zamek” w Poznaniu na Scenie Prezentacji
Młodych oraz na VII Ogólnopolskim Konkursie Teatrów
Młodzieżowych „Melpomena” w Środzie
Wielkopolskiej w 2010 r. W 2011 r. członkowie Zespołu
uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach
projektu ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Organizowane wówczas warsztaty odbyły się pod
czujnym okiem Andrzeja Malickiego – aktorem Teatru
im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie oraz aktorki
Magdaleny Płanetnej z Teatru Polskiego w Poznaniu.
W 2011-2012 roku Zespół przygotował spektakl
„Bajka o włosie Patryku”, który został zaprezentowany
w VI Edycji Sceny Amatora w ramach
Ogólnopolskiego projektu Dotknij Teatru z okazji
Międzynarodowego Dnia Teatru. Zespół wziął także
udział w I edycji Wojewódzkiego konkursu „Dzień
Dobry Sztuko” w Suchym Lesie. Rada Artystyczna
zakwalifikowała go wówczas do II edycji konkursu.
Zespół wziął również udział w Finale Konfrontacji
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych województwa
wielkopolskiego „Dzień Dobry Sztuko”. W finałowym
przeglądzie Zespół otrzymał nagrodę i został wysoko
oceniony przez jury. Prezentowany wówczas spektakl
został wystawiony także na IX Ratajskim Przeglądzie
Teatralnym w Poznaniu oraz na 3. Wielkopolskim
Spotkaniu Teatralnym w Koninie. W wojewódzkim
Konkursie w Koninie Zespół otrzymał I nagrodę.
Dodatkowo jedna z członkiń zespołu – Katarzyna
Mikołajczewska otrzymała nagrodę aktorską.
Barbara Nowakowska

Powitanie wiosny w Rezerwacie Archeologicznym
Gród w Grzybowie
Powitanie wiosny w Rezerwacie Archeologicznym
Gród w Grzybowie We wtorek, 21 marca uczniowie kl.
3a i 3e ze Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie wraz z wychowawczyniami Iwoną
Piórkowską i Jolantą Zawiślak oraz rodzicami wybrali
się na wycieczkę do historycznego miejsca.
W Rezerwacie Archeologicznym Gród w Grzybowie
uczestniczyli w obrzędzie, który korzeniami sięga
okresu sprzed 966 roku, a dotyczy czasu związanego
z końca zimy i nastaniem wiosny. Jest on kultywowany
do dzisiaj. Mowa tu o paleniu i topieniu Marzanny.
Na początku uczestnicy obejrzeli przedstawienie
wiosenne w wykonaniu uczniów ze Społecznej Szkoły
Podstawowej w Grzybowie i wysłuchali koncertu
wiosennego w wykonaniu Witkowskiego Zespołu
Flażoletowego „Wietrzyki”. Wszystkie grupy, które
przyjechały do Grzybowa mogły również sprawdzić

swoją wiedzę przyrodniczą, rozwiązując wiosenne
krzyżówki oraz quizy. Uczestniczyli też w tworzeniu
wiosennych obrazów. Największą jednak atrakcją dla
dzieci był korowód kolorowych kukieł. Po
rozstrzygnięciu konkursu na najbardziej oryginalne
podobizny pani Zimy, piękne Marzanny zostały
spalone. Klasa 3e z Witkowa zdobyła III miejsce
i wygrała darmowe warsztaty w Rezerwacie
Archeologicznym. Uczniowie z różnych szkół razem
z wojami oficjalnie powitały wiosnę. Po działaniach
plastycznych na uczestników imprezy czekała pyszna
grochówka. Uczniowie mogli również zakupić
pamiątki, które nawiązywały do czasów świetności
Grodu w Grzybowie. Warto znaleźć się w tym
unikalnym miejscu i poczuć „ducha czasu”.
Iwona Piórkowska

„Przeszłość jest fundamentem teraźniejszości”

„…Pretekstem do dzisiejszego spotkania jest
kultywowanie przeszłości, gdyż przeszłość jest
fundamentem teraźniejszości. Obecni tutaj goście są
wiarygodnym i niezastąpionym źródłem wiedzy na
temat historii rodzinnej, lokalnej i polskiej. Dzisiejszy
wieczór będzie możliwością wypowiedzenia się na
temat tego, co obecne i co poza nami…” – tymi
słowami 10 marca wychowawczyni klasy III b
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie,
powitała zaproszonych na spotkanie dziadków
i babcie uczniów.
Babcie i dziadkowie, ku uciesze wszystkich wnuków,
bardzo licznie przybyli na to spotkanie. Dzieci
zaprezentowały piosenki, teatr cieni oraz spektakl
„U babuni i dziadunia”. Występy zostały nagrodzone
gromkimi brawami.

Dziadkowie otrzymali prezenty, wykonane przez
dzieci. Po występie goście mieli okazję zobaczyć
w jakich warunkach uczą się ich wnuki, a przy słodkim
poczęstunku i kawie, opowiadali o swoich przodkach,
bohaterach naszej społeczności lokalnej. Goście
wspólnie z dziećmi śpiewali piosenki: ”Hej, sokoły”,
„Marianna”, „Góralu, czy ci nie żal”, ”Głęboka
studzienka”, „Szła dzieweczka do laseczka”, „Upływa
szybko życie”. Na hollu Szkoły babcie i dziadkowie mieli
okazję zobaczyć swoje drzewa genealogiczne .
Atmosfera spotkania była jednocześnie uroczysta
i kameralna, a jego uczestnicy doświadczyli wielu
wzruszeń, podczas dzielenia się swoimi
wspomnieniami.
Barbara Nowakowska

„Babciu miła, Dziadku drogi przyszliście w nasze progi....”
IV Spotkanie Pokoleń Gorzykowo
Tradycją szkoły i przedszkola w Gorzykowie stało
się to, że w marcu przeżywa ważną uroczystość, jaką
jest „Spotkanie Pokoleń”. W tym roku miało ono
miejsce po raz czwarty.

Jest piękny, słoneczny poranek,10 marca, godzina
10.00. Tego dnia w mury szkoły bardzo licznie przybyli
bohaterowie uroczystości – Kochane Babcie i Kochani
Dziadkowie Naszych uczniów i przedszkolaków.
Po oficjalnym powitaniu gości przez Dyrektora
Zdzisława Bosackiego, na tle pięknej dekoracji,
przedszkolne i szkolne pociechy przedstawiły część
artystyczną, na którą składała się recytacja pięknych
wierszy, życzeń, przeplatana śpiewem wesołych
piosenek. Dzieci na scenie czuły się jak „prawdziwi
artyści, aktorzy”. Recytacja i śpiew przerywana była
gromkimi brawami.

Następnie wnuczęta odśpiewały „dostojnym
gościom” tradycyjne „Sto lat”, wręczyły upominki
w postaci balonika w kształcie serduszka i medalu dla
„Najlepszej Babci i Najlepszego Dziadka”, złożyły
osobiste życzenia, wyrażając tym samym wszystko to,
co czują do Swoich Babć i Dziadków – radość,
wdzięczność, szacunek, miłość.
Po tej części uroczystości przyszła pora na rozmowy
przy kawce i małym, słodkim „co nieco”. Dodatkowo
przy cicho płynącej muzyce „Wspomnienie”
Czesława Niemena, „Nie liczę godzin i lat „ Andrzeja
Rybińskiego.
Oprócz tradycyjnych występów, upominków,
poczęstunku, nauczyciele i dzieci zaproponowali
babciom i dziadkom „aktywne spędzanie czasu
w szkole i przedszkolu”.
Babcie i dziadkowie wspólnie z dziećmi wykonywali
ćwiczenia gimnastyczne, brali udział w konkursach,
zabawach, śpiewach. Wspólnie spędzony czas
zabawy dostarczyły wszystkim wiele radości oraz
zadowolenia.
Całe wydarzenie, jakim było „IV Spotkanie
Pokoleń” podsumował Dyrektor Szkoły. Podziękował
gościom za tak liczne przybycie na uroczystość,
nauczycielom, pracownikom obsługi i dzieciom za jej
przygotowanie, a mamom za pomoc i przepyszne
ciasto. Życzył przede wszystkim zdrowia i zaprosił
Wszystkich na piąte, jubileuszowe „Spotkanie Pokoleń”
już za rok.
B. Przybylska, J. Bajka

XXI Targi Edukacyjne w Poznaniu

Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznej
rekrutacji uczniowie klas trzecich witkowskiego
gimnazjum wraz z wychowawcami klas, pedagogiem
szkolnym, wychowawcą świetlicy i doradcą
zawodowym uczestniczyli w XXI Targach
Edukacyjnych w Poznaniu, które odbywały się pod
hasłem „Wiedza zaczyna się od pytań”. Wydarzenie
zorganizowano z myślą o młodych ludziach stojących
przed wyborem dalszej ścieżki edukacji. Jakie liceum,
technikum? Do jakiej szkoły zawodowej? Decyzja
powinna być świadoma, stąd targi jako pierwszym
punkt na mapie planowania przyszłości przez
gimnazjalistów.
Młodzież z Gimnazjum odwiedziła na
tegorocznych targach stoiska liceów, techników i szkół
zawodowych, w których będą po ukończeniu
gimnazjum kontynuować naukę. Nauczyciele oraz
uczniowie wielkopolskich, i nie tylko szkół
ponadgimnazjalnych podpowiadali oraz oferowali
gimnazjalistom wybór właściwej dla siebie szkoły,
a także zachęcali do nauki w swoich placówkach.
Gimnazjaliści zadawali pytania o przedmioty, języki,
sposoby rekrutacji, możliwości pracy po ukończeniu
wybranej szkoły. Wśród pytających byli tacy, którzy
wiedzieli, czego chcą w życiu, ale i tacy, którzy są
jeszcze niezdecydowani.

Dzięki spotkaniom uczniowie dowiedzieli się, jaki
profil najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom
i umiejętnościom. Do wyboru mieli, m.in. szkoły
sportowe, językowe, artystyczne i zawodowe. Targom
towarzyszyły pokazy umiejętności uczniów szkół
zawodowych, między innymi: kosmetycznej,
fryzjerskiej, samochodowej, gastronomicznej,
informatycznej. Uczniowie mogli także sprawdzić się
na warsztatach, konkursach, zabawach i quizach,
podczas których odkrywali technologie i trendy
nowoczesnego nauczania.
Targi były także świetną okazją, by z bliska poznać
najlepsze uczelnie wyższe w Polsce i za granicą (np.
w Wielkiej Brytanii czy Peru) oraz pomyśleć już teraz
o wyborze swojej przyszłości i wymarzonego kierunku
studiów.
W pawilonie 7. na Targach Książki dla Dzieci,
Młodzieży i Rodziców na uczniów czekały ciekawe
książki, zajęcia, warsztaty, pokazy, zabawy i spotkania
autorskie (m.in. z Małgorzatą Musierowicz). Były także
wystawy „Mistrz Ilustracji” i „Salon Ilustratorów”,
na których można było podziwiać artystów plastyków.
Dla trzecioklasistów Targi i spotkanie z ponad
400 wystawcami, 200 szkołami i uczelniami, w tym
20 zagranicznymi, pozwoliły poznać ekscytującą
drogę rozwoju oraz sprecyzować swoje plany
edukacyjne na przyszłość.
Teresa Szkudlarek

„Światowy Dzień Inwalidy” i „Międzynarodowy Dzień Kobiet”
9 marca Zarząd Stowarzyszenia „PROMYK”,
Oddział w Witkowie zorganizował spotkanie z okazji
„Światowego Dnia Inwalidy” i „Międzynarodowego
Dnia Kobiet”.
Uczestnikami spotkania byli członkowie
„PROMYKA” oraz zaproszeni goście. Wszystkich
obecnych powitał Prezes Ludwik Rajzel.
Na zaproszenie przybyli: Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo – Marian Gadziński, Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie – Elżbieta
Pilarczyk, Kierownik PCPR w Gnieźnie – Hanna Łęga,
Wójt Gminy Niechanowo – Eugeniusz Zamiar, Prezes
Centrum „PROMYKA” Gniezno – Halina Dyc, Dorota
i Grzegorz Trzcińscy – sponsorzy. Na wstępie głos zabrali
zaproszeni goście, życząc dużo zdrowia i wszelkiej
pomyślności oraz dalszych sił do działania na polu

pomocy innym. W tym czasie uczestnicy spotkania
zostali obdarowani słodkościami ze względu na
podwójne święto. Następnie wzniesiono toast oraz
odśpiewano „Sto lat”. Uroczystości umilił zespół. Były
wspólne śpiewy, a spotkanie przebiegło w miłej
atmosferze.
Bożena Marecka

Wielkanocny Turniej Sportowo-Rekreacyjny

Czy sobotnie przedpołudnie można spędzić
w atmosferze zabawy, sportowych wyczynów
i małych życiowych rekordów? Oczywiście.
Tak właśnie spędziła je 1 kwietnia duża grupa
młodzieży z Gimnazjum im. Adama Borysa. Wtedy
właśnie odbył się III Wielkanocny Turniej SportowoRekreacyjny.
Imprezę rozpoczął nauczyciel wychowania
fizycznego – Paweł Piniarski, który przypomniał ideę
spotkań – aktywny wypoczynek. Podkreślił, że
w turnieju ważny jest udział, a nie wynik. Głos zabrał
także Dyrektor Szkoły – Marian Łukowski, który powitał
uczniów, nauczycieli, rodziców, a także
przedstawicielki Stowarzyszenia Rodzin Wojskowych,
które ufundowały drobne upominki dla rodziców
biorących udział w sportowej zabawie.
Rywalizacja odbywała się w różnych
konkurencjach. W ruch poszły rakietki do badmintona,
skakanki, rower, ringo, lotki, piłki, które miały trafiać do

kosza… choć nie zawsze się przecież to udawało.
To nie było jednak ważne. Liczyła się radość ze
zdobytego dla klasy punktu i poczucie, że można
razem bawić się sportem, chociaż wspólnej zabawie
nietowarzyscy bicie światowych rekordów. Niezwykłe
w tym turnieju jest to, że nauczyciele i rodzice stają do
zawodów w jednej drużynie z uczniami. Dużo przy tym
śmiechu i zabawy. Na zakończenie sędziowie
poszczególnych dyscyplin – nauczyciele wychowania
fizycznego – podsumowali zdobyte punkty i wręczyli
dyplomy dla najlepszych w danej konkurencji, a także
dla klas, które zdobyły najwięcej punktów. Panie ze
Stowarzyszenia Rodzin Wojskowych rozlosowały także
nagrody wśród tych Rodziców, którzy wzięli udział
w zmaganiach.
Turniej przeszedł już do historii. I choć odbył się
1 kwietnia, wcale nie był żartem prima aprilisowym.
Jolanta Chyba

TARGI EDUKACYJNE – 2017
6 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego
w Witkowie uczestniczyli w drugiej edycji Targów
Edukacyjnych zorganizowanych w Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka przez Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie.

Uczniowie technikum żywienia i usług
gastronomicznych przygotowali smaczne przekąski
i słodkie wypieki, dzięki którym stoisko ZSP w Witkowie
było różnobarwne i przyciągało wyglądem, smakiem
oraz niepowtarzalnym aromatem wielu
gimnazjalistów. Udział w targach miał na celu
promocję Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie oraz zaprezentowanie gimnazjalistom
oferty edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018, w której
znalazły się następujące oddziały:
ź liceum ogólnokształcące mundurowe,
ź technikum żywienia i usług gastronomicznych,
ź technikum ekonomiczne,
ź technikum informatyczne,
ź technikum logistyczne,
ź technikum turystyki wiejskiej,
ź szkoła zawodowa: branżowa szkoła I stopnia.
Ponadto Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie organizuje 25 i 26 kwietnia Dni Otwarte dla
gimnazjalistów od godz. 10.00-13.00 oraz dla ich
rodziców od godz. 15.00-18.00.
Krystyna Popielec-Stürmer

Stypendyści I semestru roku szkolnego 2016/2017
27 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie odbyło
się uroczyste wręczenie stypendiów uczniom
osiągającym wysokie wyniki w nauce za I semestr
roku szkolnego 2016/2017, promującym Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych na konkursach i pokazach oraz
wyróżniających się wysoką kulturą osobistą.

Stypendia zawodowe dla najlepszego ucznia szkół
zawodowych: Aleksandra Krych ucz. kl. IV TŻiUG, Oliwia
Dutko ucz. kl. III TI.
Zaproszeni goście pogratulowali najlepszym
determinacji w osiąganiu wytyczonych celów,
w dążeniu do poznawania tajników wiedzy oraz życzyli
odkrywania tego, co jeszcze nieznane i niezbadane.

Stypendia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
wręczone zostały uczniom w obecności
Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu –
Andrzeja Kwapicha, Dyrektora Wydziału Edukacji – Lidii
Bójko, zaproszonych rodziców i społeczności szkolnej.
Tegoroczni stypendyści nagrodzeni zostali
w następujących kategoriach:
Stypendia przedmiotowe:
ź język polski – Magdalena Nowak (kl. II LO),
ź język niemiecki – Dawid Mruk (kl. IVTE)
ź historia – Patrycja Bartosik (kl. IV TŻiUG),
ź biologia – Wiktoria Zykowska (kl. I TI),
ź chemia – Eliza Kwapich ( kl. III TŻiUG),
ź fizyka – Karol Kozłowski (kl. I LO),
ź geografia – Wiktoria Wędzikowska (kl. I TŻiUG).

Dyrektor Szkoły – Anna Malendowicz-Koteras –
podziękowała uczniom za owocną pracę, wysokie
wyniki w nauce, promowanie szkoły i motywowanie
innych do systematycznej pracy. Rodzicom
gratulowała wspaniałych dzieci, dziękując za
współpracę i dbałość o ich rozwój intelektualny.
Jednocześnie podkreśliła, że satysfakcja z uzyskanych
wysokich wyników jest dla uczniów ważna,
a gratyfikacja finansowa jest jej uzupełnieniem, miłym
ale nie najistotniejszym.
Serdecznie gratulujemy tegorocznym
stypendystom.
Krystyna Popielec-Stürmer

Wiosna, ach wiosna – to wiosna znów…
Słowami Agnieszki Osieckiej młodzież Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych powitała pierwszy
wiosenny dzień. I jak przystało na tę porę roku, od rana
wszystkim dopisywały wiosenne i pogodne nastroje.

Trudno w tym dniu myśleć poważnie, ale w skupieniu
uczniowie pracowali przez cztery lekcje, a wyznaczeni,
pod czujnym okiem nauczycieli, poprowadzili dwie
godziny lekcyjne – trzecią i czwartą.
Później Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami –
Joanną Pustelnik i Sławomirą Szymajdą –
zaproponował społeczności szkolnej wspólną zabawę
– prezentację najciekawszych i najbardziej
wiosennych strojów oraz najbardziej oryginalnych
wiosennych makijaży. Podczas narady jury w składzie:

Joanny Czekały, Moniki Michalak, Joanny Juzwy,
można było podziwiać talenty uczniów: Mikołaj
Kolasiński z klasy IV TŻ wykonał taniec współczesny,
Oliwia Chęś z klasy IV TŻ, prezentując figury
akrobatyczne w rytm muzyki, przeniosła nas
w uduchowiony wymiar tańca współczesnego,
Natalia Walczak z klasy II LO swoim śpiewem
oczarowała wszystkich, natomiast Wiktoria Zykowska
I TI sfinalizowała występy grą na gitarze elektrycznej.
Wyniki samego konkursu przedstawiają się
następująco: I miejsce zajęła klasa IV TŻ – nagrodą był
bon upominkowy do pizzerii Torttuga na kwotę 100 zł
ufundowany przez Radę Rodziców; II miejsce zajęła
klasa III TI/TŻ – nagrodą był wybrany dzień bez
kartkówek i pytania; III miejsce zajęli uczniowie klasy
I LO – nagrodą była wybrana lekcja bez pytania
i kartkówek.
Wiosnę przywitaliśmy godnie, na pewno zadomowi
się już w naszych sercach na dobre.
Życzymy wszystkim słonecznej, oblanej kolorami,
kwiecistej i pełnej miłości wiosny – uczniowie
i pracownicy ZSP w Witkowie.
Krystyna Popielec-Stürmer

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie międzysesyjnym od 27 lutego do 30 marca 2017 r.
Z zakresu ochrony środowiska:
ź przygotowano projekty uchwał dotyczące

gospodarowania odpadami komunalnymi
dostosowujące przepisy prawa miejscowego na
terenie Gminy Witkowo do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów. Zmiany dotyczą
obowiązkowego odbierania od właścicieli
nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
Stosowne przepisy wejdą w życie 1 lipca br.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
ź 6 marca br. Komisja Przetargowa przeprowadziła
III rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2,
położonego w Witkowie przy ul. Kosynierów
Miłosławskich 2 wraz z udziałem w działce, będącego
własnością Gminy Witkowo. Rokowania zakończyły się
wynikiem negatywnym, na sprzedaż lokalu nie
wpłynęła żadna oferta;
ź na dzień 13 kwietnia Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo ogłosił przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości zabudowanej
7. pawilonami letniskowymi, położonymi w Ośrodku
Wypoczynkowym w Skorzęcinie. Cenę wywoławczą
ustalono na 50.000,00 zł netto rocznie.
ź Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podpisał akt
notarialny sprzedaży nieruchomości stanowiącej
działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym
jednolokalowym, położoną w Skorzęcinie, na rzecz
najemców za cenę 37.162,80 zł. Zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej w Witkowie, kupującemu została
udzielona bonifikata w wysokości 70% ceny
nieruchomości;
Z zakresu oświaty:
ź Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo uczestniczył
w posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Szkole
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego, na którym
poruszany był m.in. temat reformy oświaty w Gminie
Witkowo;
ź Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo uczestniczył
w uroczystości wręczenia stypendiów wyróżniającym
się w nauce i zachowaniu uczniom Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie;
Z zakresu inwestycji:
ź Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę
na sporządzenie dokumentacji projektowej na
budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Ośrodku
Wypoczynkowym w Skorzęcinie ze Sławomirem
Lebicą, właścielem przedsiębiorstwa WOD-MAX
SŁAWOMIR LEBICA ze Słupcy;
ź Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłosił przetarg
nieograniczony na: „Renowację elewacji budynku
komunalnego przy ul. Stary Rynek 3”. W ramach
zadania zostanie wykonana renowacja elewacji
frontowej budynku kamienicy w Witkowie
o powierzchni 216 m 2 wraz z wymianą opierzeń,
parapetów i części stolarki oraz naprawą
schodów wejściowych. Obecnie trwa procedura
weryfikacji ofert. Zadanie zostanie wykonane do dnia
14.06.2017 r.;
ź Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłosił przetarg
nieograniczony na przebudowę dróg gminnych
w Małachowie Wierzbiczany, Ćwierdzinie, Gaju
i Witkówku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia
2017 r.;

ź utwardzono drogi gminne za pomocą żużla
paleniskowego w Witkowie przy ul. Osiedlowej,
Wodociągowej, Gimnazjalnej i Różanej oraz
w Folwarku i Ruchocinku. Wykonawcą była
Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Witkowa;
ź zakupiono gabloty informacyjne do Witkowa na
osiedle Powidzkie i Osiedla nr 3 oraz do Ruchocina.
Dostawcą była firma Sebline z Tomic.
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych:
ź trwa przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej
dla zadania związanego z rewitalizacją terenu
zielonego i byłego placu zabaw w Witkowie przy
ul. Mickiewicza oraz doposażeniem placu zabaw
w Mielżynie. W maju tego roku Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo planuje złożyć wniosek o dofinansowanie
tego zadania za pośrednictwem Stowarzyszenia
Światowid w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Szacunkowy koszt tej
inwestycji to kwota ca 200 000,00 zł brutto. Kwota
dofinansowania to ok. 120 000,00 zł brutto. Zadanie
przewiduje budowę placu zabaw dla dzieci,
urządzenie siłowni zewnętrznej, nowe nasadzenia
drzew i krzewów w Witkowie oraz doposażenie
istniejącego już placu zabaw w Mielżynie.
Anna Kwapich

Kącik kulinarny
Babka nie tylko na Wielkanoc

SKŁADNIKI: 0,5 kg mąki tortowej 5 jaj, kostka
margaryny, 1 łyżka Smalcu, 1,5 – 2 szkl. cukru,
3-4 łyżeczki kakao, 1 szklanka śmietany kwaśnej,
1 proszek do pieczenia
WYKONANIE: margarynę utrzeć z cukrem, dodać
jajka, mąkę, kwaśna śmietanę i proszek do pieczenia.
Ciasto musi być „jak bardzo gęsta śmietana”.
Wykładamy około połowę ciasta do wcześniej
przygotowanej foremki. Do pozostałej części
okładamy kakao i mieszamy. Następnie kakaowe
ciasto dokładamy do foremki. Pieczemy ok. 45 min
w temperaturze 180 oC (w zależności od piekarnika)
WYKOŃCZENIE posypujemy cukrem pudrem lub
polewamy polewą.
UWAGA Porcja na dwie foremki 1,5 litra (25,5x10x7,5 cm)
Kamilla Sikorska

Bezpłatna reklama przedsiębiorców z terenu Gminy Witkowo
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zaprasza
wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy Witkowo
do nadsyłania materiałów promocyjnych do
publikacji w katalogu firm. Wystarczy przygotować
krótką informację o prowadzonej działalności oraz
dane adresowe.
Nadesłane materiały zostaną jednorazowo
opublikowane na łamach Witkowskich Wiadomości
Samorządowych (bezpłatne wydawnictwo
o nakładzie 2000 egzemplarzy docierające
bezpośrednio do mieszkańców Gminy).
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
tel. 61 477-81-94 (wew. 31)
e-mail: promocja@witkowo.pl
Zachęcamy wszystkich do
bezpłatnej promocji swojej firmy

Zapraszam do nowo
otwartego sklepu DIAMONDS
ze stylową odzieżą damską.
W sprzedaży oferujemy:
oryginalną, modną odzież damską,
szeroki wybór modnych dodatków

Gwarantujemy niepowtarzalną
atmosferę.
Sklep czynny:
Poniedziałek-piątek w godzinach:
10:00-17:00
Sobota w godzinach:
9:00-13:00

Wiosna zawitała do Urzędu
Do Urzędu Gminy i Miasta przybyły przedszkolaki
z Przedszkola Miejskiego „Bajka”, oddział
integracyjny grupa „Zajączki”.

Wprowadzając wiosenną atmosferę dzieci
zaśpiewały piosenkę o wiośnie: „Dary pory roku”,
składając na ręce Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo –
Mariana Gadzińskiego, jego Zastępcy oraz
pracowników Urzędu własnoręcznie robione gaiki
(ozdoby symbolizujące nadchodzącą wiosnę). Był to
niezwykle miły, wiosenny akcent, za który serdecznie
dziękujemy.
Marlena Trzcińska
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 7 kwietnia 2017 r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WITKOWO
POŁOŻONEJ W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM
W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA
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

Kiermasz Wielkanocny
W piątek i w sobotę – 7 i 8 kwietnia w Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się
Kiermasz Wielkanocny, którego organizatorem był
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Podczas kiermaszu można było nabyć piękne
koszyki, tulipany, koronkowe serwetki, poduszki,
wielkanocne pisanki i wiele innych wyrobów
świątecznych, które przyozdobią święta. Swoje wyroby
rękodzielnicze prezentowało m.in. Stowarzyszenie
Aktywnych Kobiet z Małachowa Złych Miejsc oraz
osoby prywatne, mieszkające na terenie Gminy
Witkowo.
Choć aura nie sprzyjała mieszkańcy Witkowa
odwiedzili kiermasz by zakupić świąteczne ozdoby.
Dodatkową atrakcją było malowanie ogromnych
pisanek.
OKSiR Witkowo

Warsztaty Florystyczne

Flashboys Tournament

We wtorek 28 marca w Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, odbyły się
Warsztaty Florystyczne, których tematem przewodnim
była wiosenna dekoracja okna – kolejna odsłona
edycji warsztatów organizowanych przez Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

W sobotę, 11 marca w Gnieźnie, wystartowała
II edycja międzynarodowego turnieju tańca Flashboys
Tournament w której udział wziął zespół taneczny
„Kosmiczne Dzieciaki”, działający przy Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Warsztaty adresowane były do wszystkich, którzy
chcieli doskonalić swoje umiejętności lub po prostu
przekonać się, jaką przyjemnością jest tworzenie
kompozycji roślinnych. Tym razem uczestnicy pod
profesjonalnym okiem florystyki Doroty Tarłowskiej,
zajęli się sztuką wykonywania drzewka topiar –
dekoracyjnego drzewka w kształcie kuli. Poznali
zasady jego prawidłowego wykonywania względem
technicznym i kompozycyjnym a to wszystko w miłej,
przyjaznej atmosferze.
OKSiR Witkowo

Turniej stał się niesamowitym show z udziałem
najlepszych tancerzy z Polski i z zagranicy. W sobotę
i niedzielę na scenie w hali Gnieźnieńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Gnieźnie zaprezentowali się
uczestnicy w różnych kategoriach wiekowych.
Podopieczni Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie, których instruktorem jest Filip Manuszak,
zajęli I miejsce w kategorii break dance formacja
taneczna do lat 11. Laureatami w kategorii break
dance solo do lat 11 zostali: Dawid Wydra – III miejsce
oraz Kornelia Matczak – VII miejsce. Gratulujemy.
OKSiR Witkowo

