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Witkowskie

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 28 kwietnia odbyła się kolejna, XXVII sesja
Rady Miejskiej w Witkowie. Po oficjalnym otwarciu sesji,
Burmistrz Gminy i Miasta zapoznał zebranych
z informacją o działalności międzysesyjnej, a Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie zaprezentowała informację
o funkcjonowaniu placówki.

25 kwietnia odbyło się przedsesyjne posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.
Głównym celem posiedzenia było zaopiniowanie
tematów sesyjnych. Komisja zapoznała się m.in.
z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wspólnie
z pedagogami szkolnymi omówiono problemy
wychowawcze w szkołach.

W dalszej części sesji Rada podjęła następujące
uchwały:
ź uchwałę Nr XXVII/210/2017 o opłatach za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (na mocy
uchwały wprowadzono nowe stawki za odpady: 12 zł
za odpady zbierane selektywnie i 19 zł za odpady
nieselektywne. Nowe opłaty wejdą w życie z dniem
1 lipca br.);
ź uchwałę Nr XXVII/211/2017 dotyczącą
wprowadzenia indywidualnych rachunków
bankowych dla odbiorców odpadów na terenach
rekreacyjnych);
ź uchwałę Nr XXVII/212/2017 dotyczącą
wprowadzenia indywidualnych rachunków
bankowych dla odbiorców odpadów, na terenach
zamieszkałych całorocznie;
ź uchwałę Nr XXVII/213/2017 o dopłacie do ceny
wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec;
ź uchwałę Nr XXVII/214/2017 o opłatach za wstęp
i korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie;
ź uchwałę Nr XXVII/215/2017 o przejęciu od Powiatu
Gnieźnieńskiego zadania (chodnik przy ul. Wrzesińskiej
w Witkowie), wraz z dotacją celową;
ź uchwałę Nr XXVII/216/2017 o zmianach
w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
ź uchwałę Nr XXVII/217/2017 o zmianach w budżecie
gminy i miasta na 2017 rok.
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest
wstępnie na 30 czerwca 2017 r.
20 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji
Rewizyjnej. Komisja dokonała kontroli przetargów
i zapytań ofertowych oraz kontroli dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy i Miasta.

W dniu 26 kwietnia miało z kolei miejsce wspólne
posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju SpołecznoGospodarczego i Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego.
Komisje zapoznały się z funkcjonowaniem monitoringu
na terenie miasta, z informacją o kosztach zimowego
utrzymania dróg i o stanie rowów gminnych.

W ramach posiedzenia odbyło się spotkanie
z Burmistrzem, Dyrektorem Powiatowego Zarządu
Dróg, Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich
i Radnymi Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Tematem
spotkania było omówienie stanu dróg i planowanych
inwestycji w tym zakresie. Komisje zaopiniowały
również tematy, mające być przedmiotem obrad sesji
kwietniowej.
Halina Koźniewska

Modernizacja
Przebudowa dróg gminnych oczyszczalni ścieków
9 maja Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian
Gadziński podpisał umowę ze Sławomirem Begierem,
właścicielem firmy „Zakład Drogowo–Transportowy –
Sławomir Begier” z Nekli na wykonanie zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg
gminnych w Małachowie – Wierzbiczany, Ćwierdzinie,
Gaju i Witkówku”.

W zakres przedsięwzięcia wchodzi m.in. wytyczenie
granic pasa drogowego, wykonanie koryta z jego
profilowaniem i zagęszczeniem, wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni
z betonu asfaltowego w warstwach wiążącej
i ścieralnej oraz oznakowanie pionowe tychże dróg.
Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego za wykonanie
ww. prac otrzyma wynagrodzenie w kwocie ponad
517 tys zł.
Sama inwestycja ma zostać wykonana w ciągu
najbliższych dwóch miesięcy.

26 kwietnia, z udziałem Radnych Rady Miejskiej,
miała miejsce wizja lokalna na terenie witkowskiej
oczyszczalni ścieków. Radnych interesowały
szczegóły prowadzonej aktualnie modernizacji tego
obiektu. W szczególności zaś zakres prowadzonych
prac, spodziewany termin ich realizacji i związane
z tym koszty.

Należy przypomnieć, że realizowana inwestycja
polega m.in. na budowie nowej przepompowni
ścieków, budowie wiat – zadaszeń zbiorników
i istniejących instalacji, zabudowie przykryć reaktorów
biologicznych, wymianie mieszadeł w zagęszczaczu
osadu, wymianie i modernizacji instalacji
mechanicznego odwadniania osadu oraz budowie
komór i rurociągów technologicznych
międzyobiektowych wraz z armaturą odcinającą
i pomiarową.

Justyna Dzionek-Przybyszewska

„Kapela Odjazdowa”
w Gurówku
Gmina Niechanowo świętowała Dzień Strażaka już
3 maja. Uroczystości odbyły się w Gurówku.

Na zaproszenie dh. Tadeusza Tomaszewskiego
oprawę artystyczną zapewniła „Kapela Odjazdowa
z Witkowa” działająca przy Centrum Kultury im.
Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.
Michał Bocheński

Istniejące obiekty podlegające modernizacji
i przebudowie to m.in. pomieszczenie prasy wraz
z prasą w budynku techniczno-socjalnym,
przepompownia ścieków, sekwencyjne reaktory
biologiczne oraz zagęszczacz osadu. Realizowana
inwestycja zakłada również powstanie
nowoprojektowanych obiektów, w tym:
przepompowni ścieków, komory zasuw, komory
pomiarowej oraz rurociągu technologicznego.
O słuszności inwestycji przekonywał zarówno
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, jak
również przedstawiciel wykonawcy. W spotkaniu
uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo oraz
jego Zastępca, a także przedstawiciel lokalnej prasy.
Warto przypomnieć, że koszt całej inwestycji sięga ok.
3 milionów złotych, a jego wykonawcą jest firma
Automatyk ze Zbierska.
Marlena Trzcińska

Wiwat majowa jutrzenko!

W imię Boga w Trójcy świętej Jedynego.
Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król
Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki,
Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski,
Smoleński, Siewierski i Czerniachowski, wraz ze Stanami
Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej Naród Polski
reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od
ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji
narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem
poznawszy zadawnione rządu naszego wady,
a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje
i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie
wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy
nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość
osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość
zewnętrzną i wolność wewnętrzną Narodu, którego los
w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na
błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych
i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które
w nas namiętności sprawować mogą dla dobra
powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla
ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą
stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy.
Tak brzmiąca preambuła 226 lat temu poprzedziła
zapisy Konstytucji 3 Maja. Pierwszej w Europie, a drugiej
na świecie Ustawy Rządowej, która w całości
regulowała życie społeczne, polityczne,
ekonomiczne, prawne i religijne obywateli. Te zapisy
były nie tylko dowodem na dalekowzroczność
i mądrość jej autorów, ale przede wszystkim ostatnią –
jak miało się okazać – próbą ratowania upadającej
Ojczyzny. I właśnie w kolejną rocznicę uchwalenia
tego doniosłego aktu mieszkańcy Gminy i Miasta
Witkowo uczestniczyli w patriotycznych
uroczystościach.
Wspólne spotkanie pod Pomnikiem Powstańców
Wielkopolskich poprzedziła uroczysta Msza Św.
w kościele pw. Św. Mikołaja, celebrowana przez
Proboszcza ks. Stanisława Goca.
Po Eucharystii wszyscy obecni, delegacje
i zaproszeni goście udali się pod Pomnik. Tu najpierw
zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, a następnie głos
zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian
Gadziński.
Włodarz Gminy nie tylko podkreślił historyczną rolę
i znaczeniu Konstytucji 3 Maja, ale przypomniał także,
że w tym roku obchodzimy 20. rocznicę uchwalenia
obecnej ustawy zasadniczej – Konstytucji z 2 kwietnia
1997 roku. Burmistrz – w swoim wystąpieniu – wskazał
także jak ważne i trwałe były wartości, którym
hołdowała. Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku.
Włodarz Gminy podkreślił, że myśli i idee zawarte w tym
akcie nie tylko pozwoliły Polakom przetrwać 123 lata

zaborów, ale towarzyszyły Nam w kolejnych
dekadach niełatwej historii.
Po wystąpieniu Burmistrza poszczególne delegacje
i goście złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów.
Przygotowany specjalnie na tę okazję program
artystyczny zaprezentowali uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.
Całą uroczystość swoim występem uświetnił Zespół
Śpiewaczy „My Młodzi” oraz Witkowski Zespół
Flażoletowy „WIETRZYKI”, pod kierownictwem
instruktorki Iwony Piórkowskiej.
Na zakończenie uczestnicy uroczystości mieli
również okazję zwiedzenia w Sali Historii wystawy
zatytułowanej – „Z wojennego albumu Stanisława
Popka”. Była to ekspozycja poświęcona
mieszkańcowi Naszej Gminy – Stanisławowymi
Popkowi i jego wojennemu szlakowi bojowemu.
W ten sposób przywracamy pamięć o lokalnych
bohaterach.
Łukasz Scheffs
Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

Międzynarodowy Dzień Strażaka

6 maja miała miejsce uroczysta zbiórka druhen
i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Witkowa.
Okazją do wspólnego spotkania był obchodzony
4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka,
W okolicznościowym spotkaniu udział wzięli m.in.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński,
jego Zastępca – Łukasz Scheffs, Prezes OSP Witkowo –
dh Grzegorz Barański, druhny i druhowie OSP Witkowo.
Zbiórka rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru
i złożenia okolicznościowych wiązanek pod tablicą
upamiętniającą witkowskich strażaków ochotników
pomordowanych w czasie II wojny światowej.
Następnie kilka słów powitania skierował do
obecnych Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Witkowie dh G. Barański. Po nim głos zabrał Włodarz
Gminy Witkowo, M. Gadziński który dziękował
strażakom przede wszystkim za trud, poświęcenie
i bezinteresowną pomoc niesioną każdego dnia.
Burmistrz Gminy i Miasta życzył zebranym wytrwałości

oraz determinacji w wypełnianiu swojej misji ratowania
innych i niesienia im pomocy. Po okolicznościowych
wystąpieniach przyszedł czas na wspólne rozmowy
i wspomnienia.
OSP Witkowo

Dzień Zwycięstwa w Witkowie
78 lat temu, 1 września 1939 roku, wojska
niemieckie wkroczyły na terytorium Polski tym samym
rozpoczęła się II wojna światowa. W jej wyniku miliony
ludzi doświadczyło niewyobrażalnego cierpienia,
zginęło ponad 6 mln Polaków. Kres tych cierpień
nastąpił 8 maja 1945 roku.

Dla Polaków upragniona niepodległość okazała się
jednak pozorna. Na prawdziwą wolność przyszło Nam
czekać kolejne 45 lat. Niezależnie od tego 8 maja
pozostaje w tradycji Dniem Zwycięstwa.
W kolejną rocznicę zakończenia II wojny światowej
pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbyła
się z tej okazji krótka uroczystość. Pamięć poległych
uczczono minutą ciszy.
Przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, Zastępca
Burmistrz – Łukasz Scheffs, Przewodniczący Rady
Miejskiej – Piotr Jóźwik, Wiceprzewodniczący – Marian
Walczak, Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo – Elżbieta
Kiełpińska oraz Skarbnik Gminy i Miasta – Halina
Rzepecka złożyli pod pomnikiem okolicznościową
wiązankę kwiatów. Nam współczesnym pozostaje
kultywowanie pamięci o poległych i pomordowanych
oraz troska o świadomość historyczną tych wydarzeń.
Marlena Trzcińska

X Sztafeta Trzeźwości Powiatu Gnieźnieńskiego

W niedzielę – 7 maja do gminy Witkowo zawitali
biegacze, biorący udział w X Sztafecie Trzeźwości
Powiatu Gnieźnieńskiego. W akcji zorganizowanej
przez: Trzemeszeński Klub Abstynencki, Kluby
Abstynenckie „TĘCZA” z Witkowa i „ODNOWA”
z Gniezna, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz
gminy z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego, wzięły udział
osoby borykające się z problemem alkoholowym,
które na trasie biegu wspierane były przez uczniów,
młodzież i wiele życzliwych osób.

W każdym ze znaczących punktów trasy uczestnicy
zapalali świece w intencji trzeźwości oraz składali
kwiaty w miejscach ważnych dla historii danej gminy.
X Sztafeta Trzeźwości pod przewodnictwem
Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszna –
Dariusza Jankowskiego, wystartowała o godzinie 9:00
z Trzemeszna. Po blisko półtorej godziny biegacze,
którym towarzyszyli m.in. uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego i z Gimnazjum

im. Adama Borysa w Witkowie dotarli do Witkowa,
gdzie przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich
czekali na nich: Burmistrz Gminy i Miasta – Marian
Gadziński, Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr
Jóźwik wraz z radnymi – Marianem Walczakiem
i Tadeuszem Śliweckim, Przewodnicząca Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Elżbieta Kiełpińska oraz Proboszcz
miejscowej parafii – ks. Stanisław Goc.
Zmęczonych, ale szczęśliwych uczestników Sztafety
powitał Burmistrz, który podkreślił jak ważną inicjatywą
dla ludzi zmagających się z problemami alkoholowymi
jest wypełnienie wolnego czasu, a udział w takim
przedsięwzięciu na pewno pomaga im w radzeniu
sobie z przeciwnościami losu i własnymi słabościami.
Włodarz Witkowa życzył również wytrwałości w dalszej
drodze, jaka czekała biegaczy tego dnia, po czym
wspólnie z uczestnikami Sztafety złożył wiązankę
kwiatów przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich.
Następnie uczestnicy biegu w towarzystwie
przedstawicieli władz samorządowych i księdza
Proboszcza udali się do kościoła p.w. św. Mikołaja, by
zapalić tam świecę w intencji trzeźwości i odmówić
„Modlitwę o pogodę ducha”. Na koniec biegacze
przeszli jeszcze pod Pomnik Jana Pawła II, gdzie zapalili
znicze i wspólnie odśpiewali „Barkę”.
Po pobycie w Witkowie Sztafeta udała się
w kierunku Niechanowa, później odwiedziła jeszcze
Żydowo, Czerniejewo i Łubowo.
Meta X Sztafety Trzeźwości usytuowana, była
u podnóża Archikatedry Gnieźnieńskiej, gdzie odbyło
się uroczyste zakończenie niedzielnego biegu.
Głównym celem, zorganizowanej już po raz
dziesiąty, akcji była promocja trzeźwości i aktywnego
wypoczynku, integracja i współpraca klubów
abstynenckich oraz instytucji działających na rzecz
idei trzeźwości. Sztafeta stała się też widocznym
przejawem współpracy gmin powiatu oraz znakomitą
okazją do promocji walorów turystycznych
i krajoznawczych regionu.
W ramach tegorocznej edycji prowadzona była
również kampania prewencyjno-informacyjna pod
hasłem „Razem do trzeźwości”.
Stanisław Antoszczyszyn
Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

15-lecie Sołectwa Jaworowo
22 kwietnia Sołectwo Jaworowo obchodziło
Jubileusz 15-lecia utworzenia. Z tej okazji
zorganizowano okolicznościowe spotkanie.

W uroczystości udział wzięli: Marian Gadziński –
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Łukasz Scheffs –
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, Piotr
Jóźwik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie,
Radni Rady Miejskiej, Elżbieta Kiełpińska – Sekretarz
Gminy i Miasta Witkowo, Halina Rzepecka – Skarbnik
Gminy i Miasta Witkowo, Urszula Potaś – Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, Telesfor

Gościniak, Andrzej Kwapich – Radni Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego oraz mieszkańcy Jaworowa.
Dla upamiętnienia Jubileuszu, posadzono
okolicznościowe drzewko „Jawor”. Pod korzeniami
umieszczono akt jubileuszowy z podpisami wszystkich
uczestników uroczystości.
Oprócz wystąpień, życzeń i gratulacji dla Sołtysa,
Rady Sołeckiej oraz mieszkańców miała miejsce
prezentacja sprawozdania z działalności Sołectwa na
przestrzeni ostatnich 15 lat, której dokonał Sołtys –
Krzysztof Bykowski. Uroczystość uświetnił występ
„Kapeli Odjazdowej”.
Sołtysowi, Radzie Sołeckiej oraz mieszkańcom
Jaworowa raz jeszcze Gratulujemy.
Marlena Trzcińska

Jubileusz Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”
7 kwietnia z okazji 25. rocznicy działalności Koła
Nr 13 Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”– Sił
Powietrznych odbyło się uroczyste spotkanie w którym
wzięli udział zaproszeni goście:
Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo, Piotr Jóźwik – Przewodniczący Rady Miejskiej
w Witkowie, Stanisław Rajkowski – Dyrektor Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, płk Robert
Nowak – przedstawiciel Dowódcy 3. Skrzydła
Lotnictwa Transportowego w Powidzu, płk Witold
Zakrzewski – przedstawiciel 33. Bazy Lotnictwa
Transportowego, płk Andrzej Górnicki, Michał Szmydt –
Kierownik Klubu 3. SLT, Zenon Lerka – pracownik Klubu,

Cezary Wijata – wieloletni opiekun Koła oraz gość
specjalny Grażyna Zakrzewska jedna z kilku
działaczek, które reaktywowały Stowarzyszenie.
Spotkanie było okazją do podsumowania 25-letniej
działalności Stowarzyszenia. Były kwiaty
i podziękowania. Aktywistki Stowarzyszenia otrzymały
od Burmistrza – Mariana Gadzińskiego piękny
grawerton z podziękowaniami za dotychczasową
działalność i życzeniami dalszej owocnej pracy.
Spotkanie odbyło się w Sali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Witkowie.
Jadwiga Noworol

10 lat wymiany polsko-niemieckiej
W Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła
się uroczysta gala z okazji dziesięciolecia wymiany
polsko-niemieckiej.

W tym roku odbyło się 21 spotkanie młodzieży
Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie z uczniami
Schule Am Dobrock z Cadenberge miała miejsce
okrągła, bo 10. rocznica nawiązania oficjalnej
współpracy między obiema szkołami. Przez cały ten
czas w wymianach wzięło udział kilkuset uczniów,
którzy każdego roku uczyli się języka niemieckiego
i polskiego, a przede wszystkim umacniali przyjaźń
niemiecko-polską, nawiązując liczne znajomości.
Uroczysta gala rozpoczęła się od powitania gości:
Przewodniczącego Komitetu ds. Współpracy z Gminą
Witkowo Karla-Heinz Linck, opiekunkę młodzieży
niemieckiej Julie Eickstadt, Fabię Rathjens, Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo – Mariana Gadzińskiego,
Zastępcę Burmistrza – Łukasza Scheffsa,
Przewodniczącego Rady Miejskiej – Piotra Jóźwika,
Radnych Rady Miejskiej – Eugeniusza Czaplickiego,
Grzegorza Kaźmierczaka, Tadeusza Śliweckiego,
Marka Wiatrowskiego, Dyrektora Gimnazjum im.
Adama Borysa – Mariana Łukowskiego, Dyrektora
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – Stanisława
Rajkowskiego oraz nauczycielki Gimnazjum – Elizę
Marcinkowską, Hannę Tyll-Kasprzyk i Annę Brząkowską,
pod opieką których odbywają się wymiany i rozwija się
wzajemna współpraca.

Po przemówieniach zaproszonych gości nadszedł
czas na wręczenie odznaczeń i podziękowań. Wysokie
wyróżnienie Ehrenplaktte dla osób lub grup
zasłużonych dla polityki gminy, kultury, gospodarki,
ochrony środowiska, oświaty, przyznane przez kapitułę
miasta i landów Am Dobrock otrzymała Eliza
Marcinkowska. Zaszczytne wyróżnienie jakim jest
„Statuetka Rycerza Wita" otrzymał również
Przewodniczący Komitetu ds. Współpracy z Gminą
Witkowo Karl-Heinz Linck. To wyróżnienie wręczyli:
Burmistrz – Marian Gadziński oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej – Piotr Jóźwik.
W kolejnej części uroczystości organizatorki
wymiany polskiej strony przygotowały prezentację
multimedialną w związku z dziesięcioleciem wymiany,
wspólnych spotkań, niezapomnianych wrażeń
i nowych znajomości. Uroczystość uświetnił także
koncert dedykowany przyjaciołom z Niemiec, który
przygotowały uczennice z witkowskiego Gimnazjum
pod czujnym okiem Kaliny Piechowiak.
Po oficjalnej części uroczystości nadszedł czas na
wspólne rozmowy, a dla niektórych uczestników
wspomnienia z poprzednich wyjazdów. Nie zabrakło
również okolicznościowego tortu.
Marlena Trzcińska
Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

Egzaminacyjny maraton w Gimnazjum im. Adama Borysa
Trzy kwietniowe dni – 19, 20 i 21 – to dla
gimnazjalistów czas egzaminów zewnętrznych.
W pierwszym dniu historia, wiedza o społeczeństwie
i język polski, w drugim biologia, fizyka, chemia
i geografia, a w ostatnim – wybrany język obcy na
poziomie podstawowym i rozszerzonym. To naprawdę
duży wysiłek, który sprawdzał wiadomości
i umiejętności zdobyte podczas nauki w gimnazjum.
Tak naprawdę to pierwszy tak ważny egzamin, którego
wyniki decydować będą o przyjęciu do wybranej
szkoły.

Uczniowie Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie, ubrani w odświętne stroje, zaopatrzeni
w przybory do pisania i przede wszystkim – pełni
niepokoju o to, jakie zadania przyjdzie im rozwiązać,
przystąpili do swoistego maratonu w środę po
Świętach Wielkanocnych. Nad prawidłowym
przebiegiem egzaminu czuwały Komisje, w skład
których wchodzili nie tylko nauczyciele Gimnazjum,
ale także innych placówek. Instrukcje, kodowanie
prac, przejście przez ustalone przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną procedury i wreszcie otwarcie testów
… Czas na rozwiązanie mijał naprawdę szybko.
Arkusze z kartami odpowiedzi zostały dostarczone
przez Dyrekcję szkoły do Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Poznaniu. Tam zostaną sprawdzone
przez zewnętrznych egzaminatorów państwowych.
Teraz pozostaje tylko czekać na wyniki, które
ogłoszone będą 16 czerwca.
Jolanta Chyba

Niecodzienny projekt

„Igrzyska dla każdego” to hasło, pod którym klasa
II a z Gimnazjum im. Adama Borysa pod opieką
wychowawcy, nauczyciela wychowania fizycznego,
Pawła Piniarskiego, przez kilka miesięcy realizowała
projekt edukacyjny.
Został on zainaugurowany 2 października 2016 r.
udziałem uczniów tej klasy w „Biegach Szkolnych”.
Podsumowanie miało natomiast miejsce 7 kwietnia
tego roku. Była to niezwykła impreza. Wzięli w niej
udział: Dyrektor szkoły – Marian Łukowski, Wicedyrektor
Arleta Bekas, przedstawiciele Fundacji Aktywnej
Rehabilitacji FAR-Emil Stefaniak, Joanna Wawrocka
i Dawid Feder. Gościliśmy także uczniów z innych klas
i nauczycieli. Ciekawym momentem było „zapalenie”
symbolicznego znicza olimpijskiego, tak, jak na
prawdziwych igrzyskach. Znicz zaprojektowała kl. II a.
Nieodłącznym elementem igrzysk jest flaga, która
dumnie górowała w hali sportowej. Podczas
prezentacji projektu, uczniowie mogli dowiedzieć się,
czym są igrzyska paraolimpijskie, dlaczego są
organizowane, jakie konkurencje są rozgrywane w ich
trakcie. Temat igrzysk paraolimpijskich był głównym
założeniem projektu. Uczniowie mogli kibicować
zawodnikom rozgrywającym mecz piłki nożnej między
drużynami pięcioosobowymi, a także przeżywać mecz
koszykówki. Nie były to jednak typowe rozgrywki.
Zawodnicy mieli bowiem przewiązane przepaskami
oczy. Niczego więcej dodawać nie trzeba. Klasa
IIa pokazała wspaniałą ideę, która zakłada, że każdy,
niezależnie od predyspozycji i od sposobu
funkcjonowania, może zostać olimpijczykiem.
Potrzeba tylko wiary we własne siły i pracy. Ciekawym
wnioskiem z wielu przedstawionych podczas
prezentacji projektu było przekonanie, że sport daje
radość zwycięstwa i pozwala na przygotowanie do
przeżywania porażek. Ci, którzy przyglądali się
prezentacji, być może uświadomili sobie, że sport to
nie dziedzina tylko dla szczególnie uzdolnionych
wybrańców, ale dla każdego, kto tylko chce. Po prostu
tak jak w tytule projektu – „Igrzyska dla wszystkich”.
Na koniec klasa podziękowała swojemu opiekunowi –
za pomysł, opiekę oraz pomoc podczas realizacji
zadań. Dyrektor wyraził swoje uznanie dla efektów
kilkumiesięcznych działań. Podkreślił, że nietypowy
pomysł niesie ze sobą wspaniałą ideę olimpijską. Głos
zabrał również Dawid Feder, który podziękował za
zaproszenie oraz pogratulował uczniom udanego
projektu. Miłym momentem było złożenie
pamiątkowych podpisów na specjalnie
przygotowanej planszy. Pozostanie więc po tym
spotkaniu ślad…

Kiedy emocje związane z prezentacją zadań
projektowych już opadły, głos zabrali goście z Fundacji
Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. Dawid Feder
opowiedział o swojej niepełnosprawności,
o codziennych czynnościach, które wykonuje jako
osoba niepełnosprawna, o trudnościach, jakie
napotyka. Gość robił to w taki sposób, aby pokazać,
że mimo ograniczeń, żyje jak każdy człowiek.
Nie stwarzał też dystansu, pozwalał na stawianie
pytań, nie zawsze łatwych. Dwoje rehabilitantów,
którzy mu towarzyszyli, opowiedziało o swojej pracy
z osobami niepełnosprawnymi. Czas upływał bardzo
szybko, a spotkanie przerodziło się w przyjacielską
rozmowę. Na zakończenie pojawił się akcent związany
ze Światowym Dniem Inwalidy – klasa
II a zaproponowała rozgrywki sportowe na wózkach.
W tych specyficznych zawodach mógł wziąć udział
każdy i zobaczyć, jak rzuca się lotką, celuje do kosza,
strzela się na bramkę z wózka inwalidzkiego.
Jolanta Chyba

Warsztaty Scrapbooking
Niedawno Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Gorzykowie gościła Barbarę Ryszkiewicz, która tym
razem poprowadziła warsztaty scrapbooking.

W czasie zajęć dzieci samodzielnie wykonywały
albumy do zdjęć, wykorzystując kolorowe papiery,
tektury i wycięte szablony. W efekcie dwugodzinnych
starań powstały piękne, kolorowe i niepowtarzalne
prace. Nie była to jedyna atrakcja tego dnia, bowiem
po warsztatach miała jeszcze miejsce gra
w kalambury, ognisko z pieczeniem kiełbasek, zajęcia
plastyczne oraz zabawy na boisku.
Agata Pizoń, Patrycja Tyczka

Pożegnanie maturzystów
„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno
swoich marzeń” – motto Eleanora Roosevelta było
myślą przewodnią uroczystego pożegnania klas
maturalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie, w piątek 28 kwietnia. Uroczystość zwana
„ostatnim dzwonkiem” to oficjalne zakończenie szkoły
uczniów klasy czwartej technikum ekonomicznego,
informatycznego, technikum żywienia i usług
gastronomicznych oraz klasy trzeciej liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych.

Oprócz życzeń skierowanych do Absolwentów,
Dyrektor szkoły – Anna Malendowicz-Koteras wręczyła
nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce,
zachowaniu oraz za aktywność na rzecz środowiska
szkolnego i lokalnego. Z kolei rodzice tych uczniów
uhonorowani zostali listami gratulacyjnymi, w których
zamieszczone zostały podziękowania za wychowanie,
dbałość o wizerunek dziecka i motywowanie go do
nauki. Jest to szczególny rodzaj wyróżnienia za
zaangażowanie, pracę i współpracę uczniów
z wychowawcą i całą społecznością szkolną.
Listy pochwalne otrzymali: Aneta i Dariusz
Bartosikowie, Sylwia i Mariusz Chęś, Magdalena
i Robert Jałoszyńscy, Iwona i Krzysztof Krychowie,
Wioletta Monit, Danuta i Jacek Plucińscy, Agnieszka
i Leszek Szcześniakowie, Joanna i Zbigniew Mrukowie.
Za zaangażowanie w życie szkoły, reprezentowanie
jej w licznych konkursach, wzorową postawę ucznia,
ustawiczne podnoszenie wyników nauczania

Nagrodą Dyrektora Szkoły uhonorowana została –
Aleksandra Krych – uczennica Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych w Witkowie.
Wielu uczniów pracowało na bardzo dobre i dobre
wyniki w nauce, kształtowało wizerunek szkoły,
reprezentowało szkołę na konkursach i pokazach
gastronomicznych oraz zawodach sportowych,
dlatego trud ich pracy nagrodzony został listami
pochwalnymi i upominkami. Wśród nich znaleźli się:
Adrian Ambrożak, Patrycja Bartosik, Oliwia Chęś,
Monika Dudek, Filip Jałoszyński, Aleksandra Krych,
Izabela Monit, Marta Nawrocka, Martyna Mielcarek,
Paulina Plucińska, Sylwia Spychała, Jagoda
Szcześniak, Kacper Wojciechowski, Dawid Mruk,
Dawid Wolski, Łukasz Kiestrzyński, Remigiusz Gawroński i
Wojciech Szurkowski.
Zasługi uczniów wielokrotnie podkreślała Anna
Malendowicz-Koteras. Klasa technikum żywienia
i usług gastronomicznych niezliczoną ilość razy
pomagała w przygotowywaniu potraw i smakołyków
okolicznościowych, brała udział w konkursach
kulinarnych i kiermaszach świątecznych.
W mowie pożegnalnej Beata Soszyńska-Pudło
w imieniu swoim i pozostałych wychowawców klas
maturalnych – Barbary Sesiuk i Moniki Michalak –
życzyła tegorocznym Absolwentom, by spełniły się ich
marzenia, aby zawsze czuli, że postępują w zgodzie ze
sobą i by znaleźli własną drogę do szczęścia.
Na końcu wystąpienia skierowała do
wychowanków następujące słowa : „Niech na Waszej
twarzy zawsze pojawia się uśmiech i niech każda
chwila w życiu będzie dla Was wyjątkowa. Idźcie przez
całe życie z takim samym zapałem i entuzjazmem, jaki
czujecie w sercach dziś, kiedy odbieracie świadectwo
ukończenia szkoły”.
Z kolei Weronika Chmiel – uczennica klasy I liceum
ogólnokształcącego – w imieniu całej społeczności
uczniowskiej pożegnała Absolwentów, życząc im
realizacji planów i marzeń oraz mnóstwa optymizmu.
Serdecznie gratulujemy Absolwentom ukończenia
szkoły i życzymy połamania pióra oraz języka podczas
egzaminów maturalnych.
Trzymamy kciuki.
Krystyna Popielec-Stürmer

„Tak pomagam”
24 marca w godzinach od 10.00 do 18.00
wolontariusze KLUBU OŚMIU, we współpracy
z CARITASEM, przeprowadzili w sklepie BIEDRONKA
zbiórkę artykułów spożywczych.

Za pomocą prostego gestu można pokazać
ludziom, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli
się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami. Dlatego odbyła
się zbiórka. Produkty zebrane w jej trakcie trafią do
najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych, osób
samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych,
chorych i bezrobotnych. Obdarowane zostaną
również osoby pracujące, których nie stać na
przedświąteczny zakup żywności. Idea zainicjowana
przez opiekunki szkolnego wolontariatu – Joannę
Czekałę i Justynę Nowakowską, od zawsze cieszy się
uznaniem wśród uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie, którzy nie pozostają
obojętni na ludzkie dramaty.
Justyna Nowakowska

Dni Otwarte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
W dwa kwietniowe dni gimnazjaliści mogli poznać
ofertę przygotowaną przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018. Od 25
do 26 kwietnia na terenie Szkoły ustawiono bowiem
kilka kilka stanowisk tematycznych, na których
prezentowane były różne pomoce naukowe, foldery,
atrakcyjne gadżety oraz informacje na temat
zawodów prowadzonych w witkowskiej szkole
ponadgimnazjalnej.

Można było m.in. zobaczyć, jak rozlicza się PIT na
stanowisku ekonomicznym, jak produkuje się
zapachowe mydła, maseczki na twarz oraz peelingi,
prezentowano stanowisko daktyloskopijne. Młodzież
mogła skosztować specjałów technikum żywienia
i usług gastronomicznych. W salach językowych
odbywały się warsztaty językowe, konkursy
mitologiczne, a na sali gimnastycznej prezentowały

swój sprzęt Jednostka Wojskowa z Powidza, Straż
Pożarna z Witkowa, Bractwo Kurkowe oraz witkowscy
modelarze.
Oferta szkoły została przygotowana tak, aby
przybyli potencjalni uczniowie mogli zapoznać się
z nią, ofertą pozalekcyjną, projektami, wycieczkami
dydaktycznymi, organizowanymi wyjazdami do kina
i teatru, zawodami sportowymi oraz praktykami
zagranicznymi realizowanymi w ZSP.
Aktualna oferta Szkoły jest niezwykle przystępna.
Młodzież po ukończeniu nauki w ZSP Witkowo uzyskuje
bowiem kwalifikacje zawodowe ułatwiające
znalezienie pracy w Polsce i za granicą. Jednocześnie
ma szansę dalszego kształcenia na uczelniach
wyższych.
Uczniowie wybierają oczywiście szkołę pod kątem
ewentualnej pracy, ale chcą też codziennie uczyć się
w miejscu, w którym jest miła i przyjazna atmosfera.
W ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie w roku szkolnym
2017/2018 uczniowie będą mieli możliwość kształcenia
w następujących oddziałach: – liceum
ogólnokształcącym o profilu mundurowym, –
technikum informatycznym, – technikum żywienia
i usług gastronomicznych, – technikum
ekonomicznym, – technikum logistyczne, – technikum
turystyki wiejskiej, szkole branżowej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Krystyna Popielec-Stürmer

„Mali Wędrowcy”
Od początku roku szkolnego prowadzone są
spotkania w ramach Koła Krajoznawczego. Do tej
pory uczniowie Niepublicznej Szkoły w Gorzykowie
zapoznali się z kulturą, tradycją i językiem
następujących państw: Włochy, Francja, Rosja, Turcja,
Stany Zjednoczone.

W miesiącu kwietniu nadszedł czas na „podróż” do
Wielkiej Brytanii. Na ostatnim spotkaniu wykorzystane
były pamiątkowe zdjęcia, a wszystko po to, aby choć
trochę poczuć angielski klimat. Na kolejnych
zajęciach uczniów czekają niespodzianki kulinarne.
W maju i czerwcu „planowana jest podróż” do
Czech i Grecji.
Agata Pizoń, Patrycja Tyczka

Sprawdzian kompetencji
Na początku kwietnia uczniowie klasy III przystąpili
do Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasistów
OMNIBUS, organizowanym przez Wydawnictwo MAC.

Sprawdzian miał na celu podsumowanie
pierwszego etapu edukacji i podzielony był na dwa
działy: 1. 6 kwietnia – edukacja polonistyczna,
2. 7 kwietnia – edukacja matematyczna.
Podczas pierwszego dnia sprawdzianu uczniowie
wykazali się wiedzą i umiejętnościami z zakresu
czytania ze zrozumieniem, pisania oraz wiedzy ogólnej
o języku. Następnego dnia królowała matematyka.
Sprawdzane były kompetencje z zakresu sprawności
rachunkowej, wyobraźni geometrycznej oraz
umiejętność rozwiązywania różnego typu zadań
tekstowych. Test był trudny, wymagał logicznego
myślenia i pracy w skupieniu.
Gratulacje należą się wszystkim uczniom klasy III.
Agata Pizoń

„Jestem Patriotą”

Uczniowie klas I, II i III zaproszeni zostali do udziału
w III SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM pod
hasłem: „JESTEM PATRIOTĄ”.
Celem konkursu było: upowszechnianie kultury
żywego słowa wśród uczniów, rozbudzenie
zainteresowania poezją, kształcenie umiejętności
rozwijania i interpretowania danego utworu
literackiego, wyrabianie szacunku dla piękna języka
ojczystego, wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu
zainteresowań uczniowskich, przygotowanie do
wystąpień przed publicznością. Konkurs szkolny
poprzedziły eliminacje klasowe.
Wybrany utwór o tematyce patriotycznej
zaprezentowało 49 uczestników, których jury oceniało
w trzech kategoriach wiekowych, uwzględniając:
stopień opanowania pamięciowego tekstu,
interpretację utworu, ogólny wyraz artystyczny.
Laureaci konkursu: KLASY PIERWSZE: 1 m. Wiktoria

Ziemba Ia, 2 m. Jakub Rosiński Ib, Igor Kruk I a, 3 m. Julia
Krause Ib i Piotr Kaczyński Ib. KLASY DRUGIE: 1 m.
Gabrysia Frąckowiak IIc, Kornelia Matczak IId, 2 m.
Amelia Zięba IIf, Amelia Miczyńska IIh, 3 m. Gustaw
Trzebiński IIe, Estera Prokopowicz IId. Wyróżnienie:
Hanna Ratajska IIa, Wiktoria Sosnowska IIb, własny
wiersz: Nikola Kierzkowska IIg. KLASY TRZECIE: 1 m. Julia
Marczak IIIa, Marianna Trzebińska IIIa, 2 m. Natalia
Brewko IIIh, Natalia Stefaniak IIIh, 3 m. Jagoda
Ceglewska IIIa. Wyróżnienie: Oskar Kaźmierczak IIIe,
Szymon Olejniczak IIId, Martyna Lewandowska IIIg.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za
recytację pięknych wierszy. Gratulujemy laureatom
i wyróżnionym. Dziękujemy także wychowawcom
i rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie dzieci,
za podkreślenie ubiorem tematyki konkursu.
Anna Jędrzejczak, Magda Kazecka, Agata Woś.

Toruń – Miasto Kopernika
20 kwietnia klasa 3a i 3e wraz z wychowawczyniami
Iwoną Piórkowską oraz Jolantą Zawiślak wybrały się
na wycieczkę do Torunia. Wyjazdowi patronowała
Anna Mrozińska, która zadbała o organizację atrakcji
dla dzieci.

Pobyt w Toruniu, rozpoczął się od spotkania
z przewodnikiem, który oprowadził uczniów szkoły
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
przez urokliwe ulice i zapoznał z historią
najciekawszych toruńskich zabytków. Należą do nich:
ratusz staromiejski, katedra, dom Kopernika, ruiny
zamku krzyżackiego, krzywa wieża oraz kościoły
i kamienice. Po pouczającym spacerze na uczniów
czekała niespodzianka. W „Domu Legend” wzięli oni
udział w inscenizacjach nawiązujących do toruńskich
opowieści.
Na zakończenie wycieczkowicze uczniowie udali
się do Planetarium, w którym obejrzeli film edukacyjny.
Podczas pobytu w Toruniu uczniowie mogli również
zakupić pamiątki, pierniki i zrobić zdjęcie przy pomniku
Mikołaja Kopernika.
Iwona Piórkowska

„Zgoda Sejmu to sprawiła, Że nam wolność przywróciła…”
W ramach drugiej części „DZIECIOLADY
PATRIOTYCZNEJ”, nauczycielki: Iwona Piórkowska
i Agata Woś, w tygodniu poprzedzającym majowe
święta narodowe Polaków, zorganizowały dla
uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie kolejną zabawę edukacyjną.
Miała ona na celu przybliżenie młodszym dzieciom
tematyki związanej z tymi świętami i poszanowaniem
polskich symboli narodowych. Mali patrioci
przygotowywali się do obchodów uroczystych dni
poprzez: śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”,
rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek
związanych z naszą ojczyzną. Uczniowie mieli również
możliwość uczestniczenia w obchodach święta
„Konstytucji 3 Maja” przy Pomniku Powstańców
Wielkopolskich w Witkowie.
Zwycięzcami „Dzieciolady Patriotycznej” zostali:
Aleksandra Kamińska, Mateusz Kocełak, Maya

Banaszyńska, Cyprian Maśliński, Zuzanna Kudlińska,
Paulina Remisz, Agata Szymańska, Gabriela
Michalska, Dominika Dolata, Martyna Herman.
Gratulujemy
Iwona Piórkowska, Agata Woś

Światowy Dzień Ziemi

Od wielu lat w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie opiekunowie Klubu
Przyrodniczo-Turystycznego organizują obchody Dnia
Ziemi. Aby zwrócić uwagę społeczności szkolnej na
problemy związane ze stanem środowiska
naturalnego i jego ochroną, w dniach 12–21 kwietnia
uczniowie klas IV-VI przygotowali plakaty na temat
energii odnawialnej. Ma ona bardzo duży wpływ na
czystość powietrza atmosferycznego, a przecież
wykorzystywana jest w Polsce w zbyt małym stopniu.
Chętni uczniowie wzięli udział w konkursach
o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Wiedza
uczestników była imponująca, a o zwycięstwie
zadecydowały dogrywki. Laureaci otrzymali dyplomy,
nagrody książkowe oraz drobne upominki.
Podsumowaniem obchodów był apel dla
wszystkich uczniów kl. IV-VI, nauczycieli i dyrekcji, na
którym zaprezentowano inscenizację poruszającą
kolejny ważny dla środowiska problem – spalanie
śmieci. Uczniowie dowiedzieli się, że nie wolno spalać
odpadów plastikowych i gumowych, gdyż są one
źródłem wielu groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń.
Ważnym przesłaniem przedstawienia było również

zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas ma wpływ na
stan przyrody. Wystarczy chociażby pamiętać
o segregacji odpadów, oszczędzaniu energii i wody.
Młodsi uczniowie również mieli możliwość
włączenia się w obchody Dnia Ziemii poprzez
rozwiązywanie różnorodnych zadań o tematyce
przyrodniczo-ekologicznej. Dzieci z klas pierwszych
przygotowały ekologiczne cudaczki. Wykorzystując
surowce wtórne wykazały się kreatywnością
i z pewnością zainspirowały innych do podobnych
działań.
Uczniowie z klas drugich i trzecich, podczas pracy
grupowej mogli wykazać się wiedzą o środowisku
przyrodniczym. Układali hasła, rozwiązywali krzyżówki
i zagadki o różnym stopniu trudności. Utrwalili zasady
związane z recyklingiem.
Podczas wspólnego spotkania zaśpiewano
piosenkę pt. „Ziemia, wyspa zielona” oraz doceniono
zaangażowanie i wiedzę uczniów klas I – III. Ponadto
uczniowie wzięli udział w zabawach przyrodniczych,
kształtujących ich proekologiczne postawy.
Opiekunowie Klubu Przyrodniczo-Turystycznego

„Plastikowy” Marek
W tym roku Dzień Ziemi w Przedszkolu Miejskim
„Bajka” obchodzono nieco inaczej. Grupa
„Zajączków” wybrała się na wycieczkę do Balczewa,
w którym znajduje się zakład produkcyjny PLAST-MAR
Recykling Tworzyw Sztucznych oraz dodatkowo punkt
edukacji ekologicznej dla dzieci. Właścicielem firmy
jest Marek Margielewski, który podczas spotkań
z dziećmi wciela się w postać Plastikowego Marka.
Pan Marek prowadzi firmę, która zajmuje się
przetwórstwem tworzyw sztucznych, z których
otrzymuje reglanulat. Dzieci mogły dowiedzieć się
tego z zajęć teoretycznych, które odbywały się
w specjalnie do tego celu przygotowanych
pomieszczeniach. Wiszące tablice demonstracyjne
i pomoce edukacyjne wykorzystane w trakcie zajęć
w atrakcyjny sposób przybliżyły przedszkolakom istotę
recyklingu, segregacji oraz surowców wtórnych.
Szczególne zainteresowanie najmłodszych wzbudziły
etapy przetwarzania tworzyw sztucznych. Dodać
należy przetwarzania w sposób przyjazny dla
środowiska. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał
recyklingowy upominek oraz pamiątkowe zdjęcie, za
co Panu Markowi należą się raz jeszcze serdecznie
podziękowania.
Anna Gadzińska

Światowy Dzień Wody

„Jesteś największym bogactwem, jakie istnieje na
świecie. Jesteś też najsubtelniejsza, ty, taka czysta we
wnętrznościach Ziemi …”
Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku,
obchodzone corocznie 22 marca. W Szkole
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie tego
dnia, tradycyjnie podjęto różnorodne działania,
mające na celu uświadomienie uczniom, że „Woda to
skarb”. Uczniowie ośmiu klas drugich i siedmiu klas
trzecich uczestniczyli w quizie hydrologicznym.
Podczas zdrowej rywalizacji pomiędzy
dwuosobowymi zespołami, mieli okazję sprawdzić
wiedzę i umiejętności na temat znaczenia,
wykorzystania oraz sposobów oszczędzania wody.
Zadania konkursowe wykonane przez uczniów
oceniało jury, w skład którego weszły: Dyrektor
Bernadetta Nowak, Magdalena Kazecka i Anna
Jędrzejczak. Zaangażowanie uczestników quizu
zostało docenione przez Komisję oraz organizatorki:
Bożenę Reszuto-Kośmińską i Agatę Woś.

Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą na temat
zagadnień hydrologicznych oraz efektywnością
w pracy grupowej.
Oto wyniki quizu: I miejsce: klasa 2e (Gustaw
Trzebiński i Samuel Majchrzak), klasa 3d (Amelia
Nowicka i Antoni Tomczak); II miejsce: klasa 2b (Julia
Śmiechowska i Gracjan Szymczak), klasa 3a
(Marianna Trzebińska i Amelia Konecka), klasa 3f (Zofia
Świątnicka i Klaudia Kaźmierczak). III miejsce: klasa 2g
(Gabriela Chorn i Olivier Szeliga), klasa 3b (Aleksandra
Matusiewicz i Katarzyna Szeszycka).
Każdy uczestnik otrzymał nagrodę i został
poczęstowany wodą mineralną.
W tym dniu, na wszystkich szkolnych korytarzach
pojawiły się gazetki z pracami uczniów, które
nawiązywały do tego wyjątkowego święta. Uczniowie
zaakcentowali to wydarzenie niebieskimi elementami
ubioru.
W starszych klasach dużym zainteresowaniem
cieszyła się projekcja filmu pt. „Dobry klimat dla
morza”.
Bożena Reszuto-Kośmińska, Agata Woś

„W świecie książek”
Książki to drzwi do zupełnie innego świata. Świata
pełnego wyobraźni, wiedzy i fantazji. Każde dziecko
może skorzystać z ich dobroczynnego wpływu,
wystarczy jedynie zaszczepić w nim zainteresowanie
literaturą.

Grupa „Słoneczka” z Przedszkola Miejskiego
„Bajka” wybrała się z wizytą do niezwykłego miejsca,
Biblioteki Klubu Garnizonowego. Pani bibliotekarka
oprowadziła dzieci po skarbnicy wiedzy i fantazji,
dokładnie wszystko objaśniając. Opowiedziała
o katalogowaniu książek oraz jak znaleźć interesującą
ich pozycję literacką. Zaznajomiła maluchy z regułami
rządzącymi biblioteką, zwróciła uwagę, jak ważne jest
dbanie o książki. Dla lepszego efektu pokazała
egzemplarze, które zostały zniszczone przez
nieodpowiedzialnych czytelników. Podkreśliła, że
książki w bibliotece są dla wszystkich, a po
przeczytaniu trafiają do kogoś innego. Miłą chwilą
relaksu było wspólne czytanie opowiadania „Franklin
i książki z biblioteki” połączone z kolorowaniem
ilustracji związanych z historią rezolutnego żółwika.
Dzieci bardzo zaciekawiła możliwość
wypożyczania książek, więc Pani bibliotekarka

opowiedziała o formalnościach z tym związanych.
Dla zachęty każde dziecko dostało wzór karty
bibliotecznej oraz coś słodkiego. Przedszkolaki również
pamiętały o niespodziance dla Pani bibliotekarki.
Na tym jednak nie koniec. Innego dnia odbyło się
spotkanie z pisarką Moniką Sawicką. Autorka uchyliła
nieco rąbka tajemnicy i podzieliła się swoim
doświadczeniem z dziećmi. Opowiadała
o inspiracjach towarzyszących tworzeniu opowieści
oraz przeczytała fragment swojej książki „O Kajtku
Szczęściarzu”. Zachęciła maluchy do przelania swojej
wyobraźni na papier i narysowaniu tytułowego
bohatera. Na zakończenie spotkania pisarka
ofiarowała grupie swoją książkę z dedykacją,
a uradowane dzieci odwdzięczyły się
podziękowaniami. Spotkanie zostało uwiecznione
wspólnym zdjęciem.
Rodzice również mają swój udział w zaszczepianiu
miłości do literatury. W grupie „Słoneczka”
prowadzana jest inicjatywa „Bliscy czytają dzieciom”,
w ramach której rodzice prezentują ulubione książki
swoich pociech. Wspólne czytanie sprawia
przedszkolakom wiele radości.
Iwona Pelak

W Przedszkolu Miejskim „Bajka” przy ulicy
Powstańców Wielkoipolskich w grupie integracyjnej
„Przyjaciół Smoka Wawelskiego” realizowany jest
projekt edukacyjny „Moje urodzinki”, który powstał
z myślą o dzieciach obchodzących urodziny.
Dla upamiętnienia tego jakże ważnego dla nich
dnia powstają: laurki rysowane przez dzieci z grupy,
panują przywileje przynoszenia do przedszkola
zabawek, słodyczy w ramach drobnego poczęstunku,
przywilej bycia w pierwszej parze, pamiątkowe
zdjęcia. Przedszkolak otrzymuje koronę oraz tyle
balonów ile lat kończy i zasiada na przygotowanym
tronie.
Główne cele dydaktyczno-wychowawcze tego
projektu, to: indywidualizacja – dziecko w centrum
uwagi innych dzieci i nauczyciela, poprawa
samooceny dziecka, rozwijanie empatii, otaczanie
jubilata szczególną troską i zainteresowaniem w dniu
urodzin, sprawianie przyjemności koledze w dniu jego
urodzin, rozwijanie pewności siebie i poczucia, że jest
się ważnym dla innych, pokonywanie nieśmiałości,
wdrażanie do dzielenia się z innymi swoimi zabawkami,
rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych dzieci.

Realizacja celów wychowawczo-dydaktycznych
według podstawy programowej to: kształtowanie
umiejętności społecznych dzieci – porozumiewanie się
z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie
w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, wychowanie
przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
Agnieszka Staszak, Izabela Laciuga

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o działalności w okresie międzysesyjnym za okres od 1 do 28 kwietnia 2017 r.
Z zakresu ochrony środowiska:
ź przygotowano dane i materiały do przetargu na
odbiór zmieszanych odpadów komunalnych
i odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Witkowo, na których
zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, a także odbiór
selektywnie zebranych odpadów komunalnych
z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) oraz odbiór selektywnie
zebranych odpadów komunalnych z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego,
ź rozpoczęto prace związane z opracowaniem
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta
Witkowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku
2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
ź przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na
dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki
położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie,
zabudowanej 7 pawilonami, w których znajduje się
14 lokali rekreacyjnych, o łącznej powierzchni
użytkowej: 324,40 m2, w celu prowadzenia działalności
gospodarczej o charakterze rekreacyjnowypoczynkowym. Roczny czynsz wywoławczy wynosił
50.000,00 zł netto. W przetargu uczestniczyło 8 osób.
Najwyższy czynsz osiągnięty w przetargu wyniósł
79.000,00 zł netto,
Z zakresu oświaty:
ź Burmistrz Gminy i Miasta zorganizował spotkanie
z dyrektorami placówek oświatowych Gminy
Witkowo. Podczas spotkania omówiono między
innymi: sprawy związane z rekrutacją do przedszkoli
i szkół na nowy rok szkolny oraz z projektami organizacji
szkół na rok szkolny 2017/2018,
ź Burmistrz Gminy i Miasta złożył wniosek o zwiększenie
części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy
w roku 2017 z tytułu doposażenia świetlicy
w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie, które od
września 2017 r. zostanie przekształcone w szkołę
podstawową. Wnioskowana kwota dofinansowania
to 13.705,00 zł.,
ź Burmistrz Gminy i Miasta złożył wniosek o zwiększenie
części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy
w roku 2017 z tytułu doposażenia trzech pomieszczeń
do nauki w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie,
które od września 2017 r. zostanie przekształcone
w szkołę podstawową. Wnioskowana kwota
dofinansowania to 36.286,00 zł.,
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
ź Burmistrz Gminy i Miasta dofinansował organizację
weekendu terapeutycznego dla 30 dzieci z rodzin
ubogich i dysfunkcyjnych dotkniętych problemem
alkoholowym ze szkół gimnazjalnych Gminy Witkowo
w dniach 7-9 kwietnia 2017 roku,
W ramach współpracy samorządu gminnego
z organizacjami pozarządowymi działającymi na
terenie gminy i miasta:
ź Burmistrz Gminy i Miasta dofinansował wyjazdy
uczniów na zawody sportowe uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych do Czerniejewa,
Gniezna, Wrześni i Opalenicy,

Z zakresu infrastruktury:
ź Burmistrz Gminy i Miasta ogłosił przetarg
nieograniczony na przebudowę dróg gminnych
w Małachowie-Wierzbiczany, Ćwierdzinie, Gaju
i Witkówku. W postępowaniu najkorzystniejszą ofertę
złożył Sławomir Begier, Właściciel Zakładu DrogowoTransportowego Sławomir Begier z Nekli, zadanie
opiewa na kwotę 517.711,49 zł brutto,
ź Burmistrz Gminy i Miasta ogłosił przetarg
nieograniczony na odbiór i transport odpadów
komunalnych. Zadanie zostało podzielone na dwie
części. Część I dotyczy odbioru odpadów: od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta
Witkowo, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe; z Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego
w m. Małachowo-Wierzbiczany; z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego, a także
zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości pojemników
oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów. Część
II dotyczy odbioru i transportu odpadów komunalnych
z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05.05.2017 r. Umowa
zostanie zawarta do końca 2017 r.,
ź Burmistrz Gminy i Miasta podpisał umowę na remont
cząstkowy dróg gminnych. Wykonawcą jest
przedsiębiorstwo: SOBCZAK RYSZARD ZAKŁAD ROBÓT
DROGOWYCH z miejscowości Psary Małe, zadanie
opiewa na kwotę: 68,88 zł brutto/m2. Umowa będzie
realizowana zgodnie z zapotrzebowaniem do
30.11.2017 r.,
ź Burmistrz Gminy i Miasta podpisał umowę na
dostawę kostki brukowej na bieżące potrzeby Gminy
i Miasta Witkowo za łączną kwotę do 25.000,00 zł
brutto. Dostawcą jest spółka KAMAL Sp. z o.o.
z Bydgoszczy. Zadanie będzie realizowane
sukcesywnie do końca 2017 r.,
ź Burmistrz Gminy i Miasta podpisał umowę na
założenie elektronicznej ewidencji dróg oraz
wykonanie 5-letnich przeglądów stanu technicznego
dróg gminnych. Wykonawcą jest spółka Lehmann +
Partner Polska Sp. z o.o. z Konina, zadanie opiewa na
kwotę 26.445,00 zł brutto. Zadanie zostanie
zrealizowane do 30.06.2017 r.,
ź Burmistrz Gminy i Miasta podpisał umowę na
konserwację boisk sportowych z nawierzchnią
syntetyczną na terenie Gminy i Miasta w Witkowie.
Wykonawcą jest: PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYCZNE
”EL-TOM” TOMASZ REDZIK z Dębnicy, zadanie opiewa
na kwotę 8.469,89 zł brutto. Zadanie będzie
realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem do końca
2017 r.,
ź Burmistrz Gminy i Miasta wysłał zapytanie ofertowe
na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Różanej
w Witkowie. W postępowaniu wybrano
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
przedsiębiorstwo: Chmielarz Janusz „JANBUD” ZAKŁAD
ELEKTRYCZNY z Rozdrażewa za kwotę: 24.378,75 zł
brutto. W ramach zadania zostanie wykonana linia
oświetleniowa o dł. ok. 271 mb wraz z montażem
6 latarni ulicznych o wysokości słupa 7 m. Zadanie
zostanie zrealizowane do 31.07.2017 r.,

ź rozpoczęto prace związane z realizacją inwestycji
pod nazwą „Zagospodarowanie terenów zieleni wraz
z przebudową chodnika przy Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie w ramach
zadania „Wyjątkowe miejsca spotkań – stworzenie
Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na
terenie Gminy i Miasta Witkowo”. Zgodnie z umową
zawartą z Wykonawcą firmą „ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANE GRINBUD DOMINIKA
SIESZCHUŁA” z Gniezna, zadanie zostanie wykonane
do dnia 31.07.2017 r. za kwotę 219.907,43 zł brutto.
Inwestycja 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,
Inne prace:
ź zamontowano nowe gabloty ogłoszeniowe
w Ruchocinie oraz w Witkowie przy ul. Powidzkiej,
Gnieźnieńskiej i Północnej. Wykonawcą był Zakład
Gospodarki Komunalnej z Witkowa,
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych:
ź trwa ocena formalna i merytoryczna Wniosku
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 kortów tenisowych 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 trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych
w marcu tego roku trzech Wniosków o dofinansowanie
dla zdań 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 przygotowywanie dokumentów celem
podpisania umowy 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 2014-2020 oraz Mandatu
Terytorialnego Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej
Interwencji (G OSI). Zadanie obejmuje budowę drogi
dla rowerów od miejscowości Witkowo do Skorzęcina
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Całkowita wartość
projektu według kosztorysu inwestorskiego 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,
ź w dniu 3 kwietnia 2017 r. podpisałem umowę
o udzielenie dotacji celowej ze środków Województwa
Wielkopolskiego w kwocie 116 250,00 zł.
na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi
dojazdowej do gruntów rolnych, zlokalizowanej
w Ćwierdzinie. Realizacja tego zadania planowana
jest na rok 2017 r.
Anna Kwapich

„Jaś i drzewo fasolowe”
9 maja sala widowiskowa Centrum Kultury im.
Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie ponownie gościła
aktorów z krakowskiej grupy teatralnej Krak-Art
specjalizującej się w wystawianiu angażujących
publiczność spektakli dla najmłodszej publiczności.

Tym razem artyści zaprezentowali przedstawienie
pt. „Jaś i drzewo fasolowe”. Niezwykła scenografia,
piękna autorska muzyka, doskonałe, kolorowe stroje
i rekwizyty stworzyły atmosferę nauki i rozrywki
z mnóstwem wrażeń artystycznych. Przedstawienie
przybliżyło najmłodszym atmosferę wsi. Młodzi
widzowie zapoznali się ze zwierzętami domowymi,
rodzajami zbóż i warzyw. Spektakl zrealizowany został
na podstawie angielskiej baśni.
Tytułowy bohater – Jaś wyrusza na targ, aby
sprzedać krowę, która jest jedynym źródłem dochodu.
Tam w zamian za Krasulę otrzymuje od zielarki ziarenka
zaczarowanej fasoli. Posiana przez mamę fasola
zaczyna rosnąć aż do chmur. Zaciekawiony Jaś
wspina się na nią i tam spotyka go wiele przygód
i przeżyć. Morał bajki jest bardzo pouczający:
Pomagaj innym, bo w życiu nie można tylko brać, ale
trzeba też umieć dać. Uczy także, że rodzina, miłość
i zdrowie są ważniejsze niż bogactwo.
OKSiR Witkowo

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

Kącik kulinarny
Sernik
12 jaj
2 kg sera w wiaderkach (Jana)
2 szklanki cukru
2 kremówki = 0,5 l
4 budynie cytrynowe lub śmietankowe
12 łyżek kaszy manny
sok z 0,5 cytryny
10 dag rodzynek
2 cukry waniliowe
Rozgrzać piekarnik do temp 180 stopni. Żółtka
utrzeć z 1 szklanką cukru i 2 cukry waniliowe, osobno
rozbić mikserem ser i po trochu dodawać do ubitych
żółtek. Budyń i kaszę manną wymieszać i wsypać do
sera mieszając, osobno ubić kremówki, dołożyć do
sera wolno mieszając.
Białka ubić z jedną
szklanką cukru,
połączyć z sokiem
z cytryny i rodzynkami,
delikatnie wymieszać
wszystko razem i wlać
na blachę. Piec
w temperaturze od 180
do 200 stopni około
godziny.
Janina Wędzikowska
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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 dnia 4 maja 2017 r. został
wywieszony wykaz NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
W WITKOWIE, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERZAWIENIA
W DRODZE BEZPRZETRGOWEJ.

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

