


 
Kolejna inwestycja drogowa 

29 grudnia odbył się odbiór przebudowanego 
odcinka drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno – 
Witkowo, Etap I Folwark – Witkowo. Jest to wspólne 
zadanie Powiatu gnieźnieńskiego oraz Gminy i Miasta 
Witkowo, która przekazała na to zadanie kwotę 
650.000,00 zł.

Inwestycja polegała na przebudowie 3,36 
kilometrowego odcinka drogi. W zakres prac 
wchodziło m.in. poszerzenie całego odcinka do 
szerokości 6m, wykonanie warstwy wyrównawczej 
oraz ścieralnej z betonu asfaltowego. Podczas robót 
wyremontowano kanalizację deszczową oraz 
p r z e b u d o w a n o  t r z y  p r z e p u s t y .  P o p r a w ę 
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi ma 
z a p e w n i ć  p r z e b u d o w a n e  s k r z y ż o w a n i e 
w miejscowości Witkówko na skrzyżowanie typu rondo.

Całkowitą wartość projektu oszacowano na kwotę 
2 168 100,00 zł brutto. Wykonawcą zadania było 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODRÓG” 
Sp. z o.o. z Inowrocławia.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli m.in. Starosta 
Powiatu Gnieźnieńskiego – Beata Tarczyńska, 
Wicestarosta – Jerzy Berlik, Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo – Marian Gadziński, Zastępca Burmistrza – 
Łukasz Scheffs, Radni Rady Miejskiej, Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie – Jerzy 
Szczepański, Sołtysi sołectw Folwark i Witkówko, 
przedstawiciel wykonawcy oraz lokalne media.

Łukasz Misiewicz

Przyjazna przestrzeń – likwidacja barier architektonicznych 

4 grudnia odbył się odbiór inwestycji pn. „Przyjazna 
przestrzeń – likwidacja barier architektonicznych 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców 
Wielkopolskich w Mielżynie, gm. Witkowo”. 

Zadanie to obejmowało l ikwidację barier 
d l a  o s ó b  n i e p e ł n o s p r a w n y c h  w  Z e s p o l e
Szkolno-Przedszkolnym. Zakres prac obejmował 
montaż platformy schodowej wewnątrz budynku oraz 
dostosowanie pomieszczeń toalety dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a także montażu balustrady przy 
pochylni zewnętrznej. Całkowita wartość zadania to 
kwota 104 322,22 zł brutto.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 
21 640,00 zł ze środków PFRON, w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami I I I” . 
Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany 
GRINBUD Dominika Sieszchuła z Gniezna.

Justyna Dzionek-Przybyszewska



Wieczerza Wigilijna w „Promyku”

14 grudnia Zarząd Stowarzyszenia „PROMYK” 
Oddział w Witkowie zorganizował dla członków koła 
uroczystość – spotkanie Wigilijne w Powidzu. 
Wzięło w nim udział 110 osób: członkowie i zaproszeni 
goście. 

Wszystkich powitał Prezes Ludwik Rajzel. Na tę okazję 
przybyli goście w osobach: Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo – Marian Gadziński, członek Zarządu Powiatu 
–  Mar ia Supl icka,  Dyrektor  Wydz iału Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Maciej 
Szczepański, Wójt Gminy Powidz – Jakub Gwit, Radny 
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego – Andrzej Kwapich 
w zastępstwie Beaty Tarczyńsk ie j  –  S tarosty 
G n i e ź n i e ń s k i e g o ,  R a d n y  R a d y  P o w i a t u 
Gnieźnieńskiego – Telesfor Gościniak, Proboszcz 
witkowskiej parafii – Stanisław Goc, Prezes Zarządu 
Centrum „PROMYK” w Gnieźnie – Halina Dyc, 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej – Tomasz 
Nowak, Kierownik Stacji Orlen – Jerzy Blejwas. 
Spotkanie umilił muzyk Wojciech Graczyk. W takcie 
spotkania odznaczono 3 osoby medalami 15-lecia 
„PROMYKA”. 

 Bożena Marecka

 
„Wieża ciśnień” w Skorzęcinie

Zakończono roboty budowlane w związku z budową 
stacji podnoszenia ciśnienia wody w Ośrodku 
Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

22 grudnia odbył się oficjalny odbiór inwestycji. 
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Euroaqua 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka 
komandytowa z Poznania. Koszt inwestycji to: 
391.754,98 zł brutto. 

Justyna Dzionek-Przybyszewska



Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

8, 18, 20, 21 i 27 grudnia obradowały Komisje Rady 
Miejskiej. Głównymi tematami tych posiedzeń, było 
opiniowanie tematów, przygotowanych na grudniową 
sesję Rady Miejskiej. Ponadto Komisja Finansów po 
zapoznaniu się z opiniami Komisji Oświaty i Komisji 
Rolnictwa wypracowała własną opinię na temat 
projektu budżetu gminy i miasta na 2018 rok. 

Z zaproszonymi na posiedzenie Dyrektorami 
omówiono sytuację finansową poszczególnych 
placówek oświatowych oraz ich plany finansowe na 
2018 r.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli zadania, 
dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa 
budynków gminnych. Komisje opracowały również 
plany pracy na okres od stycznia 2018 r. do końca 
kadencji.

28 grudnia odbyła się kolejna, XXXIV sesja Rady 
Miejskiej w Witkowie. Po otwarciu sesji Burmistrz wraz 
z  P r zewodn iczącym Rady  z łoży l i  W i to ldowi 
Biegalskiemu, z okazji przypadających urodzin, 
życzenia wszelkiej pomyślności. Przewodniczący 
podz iękował  równ ież  za  uśw ietn ian ie  Ses j i 
odgrywaniem hejnału Gminy. Jubilat otrzymał kwiaty 
i drobny upominek. Przed przystąpieniem do kolejnych 
punktów porządku sesji, Przewodniczący przekazał 
także podziękowanie Krzysztofowi Bykowskiemu, 
Sołtysowi Sołectwa Jaworowo, który jako jedyny Sołtys 
Gminy uczestniczył w IV Regionalnych Zawodach 
Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych 
w Tenisie Stołowym i zdobył VI zaszczytne miejsce.

Po wysłuchaniu przez Radę informacji Burmistrza 
o działalności międzysesyjnej przystąpiono do 
podejmowania uchwał. Rada podjęła:
ź uchwałę Nr XXXIV/264/2017 o Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2018 rok;
ź uchwałę Nr XXXIV/265/2017 o utworzeniu Sołectwa 
Małachowo Szemborowice;
ź uchwałę Nr XXXIV/266/2017 o nadaniu Szkole 
Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie numeru 1;
ź uchwałę Nr XXXIV/267/2017 o nadaniu Szkole 
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego numeru 2;
ź uchwałę Nr XXXIV/268/2017 o zmianie uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
w Małachowie Wierzbiczany;
ź uchwałę Nr XXXIV/269/2017 o dopuszczeniu 
zapłaty podatków bezgotówkowym instrumentem 
płatniczym;
ź uchwałę Nr XXXIV/270/2017 o nadaniu nazwy ulicy 
w Witkowie (Szmaragdowa);

ź uchwałę  N r  XXX IV271/2017  o  zm ianach 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 r.;
ź uchwałę Nr  XXXIV/272/2017 o zmianach 
w budżecie gminy i miasta na 2017 rok;
ź uchwałę Nr XXXIV/273/2017 o Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2018-2025;
ź uchwałę Nr XXXIV/274/2017 o budżecie gminy 
i miasta na 2018 rok;
ź uchwałę Nr XXXIV/275/2017 o planie pracy Rady 
Miejskiej i planach pracy Komisji Rady na okres od 
stycznia 2018 r. do końca kadencji.

Najważniejszym punktem sesji było uchwalenie 
budżetu na kolejny rok.

Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na luty 
2018 roku.

Halina Koźniewska

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na 
podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 121 z póź. zm) informuje, że na tablicy ogłoszeń 

przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy 
ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu: 

ź 16 stycznia 2018 r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WITKOWO
POŁOŻONYCH W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM

W  SKORZĘCINIE PRZEZNACZONYCH DO 
WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

ź 17 stycznia 2018 r. 
WYWIESZONE ZOSTAŁY WYKAZY NIERUCHOMOŚCI, 

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WITKOWO 
POŁOŻONYCH W WITKOWIE, RUCHOCINKU, 

MĄKOWNICY, WITKÓWKU I OŚRODKU 
WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE, PRZEZNACZONYCH 

DO WYDZIERŻAWIENIA I UŻYCZENIA.

Ogłoszenie



99. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Witkowie 

Wśród licznych powstań i zrywów narodowych 
Powstanie Wielkopolskie należy do tych nielicznych, 
które zakończyło się pełnym sukcesem.

Powstanie wybuchło dokładnie 27 grudnia 1918 
roku w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do 
Polski Ignacego Jana Paderewskiego. Tego samego 
dnia I. J. Paderewski wygłosił przemówienie do swoich 
rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar. 
Nazajutrz – 27 grudnia swoją paradę wojskową 
urządzili Niemcy – zrywano polskie flagi, napadano na 
polskie instytucje – doszło do zamieszek, w wyniku 
których wywiązała się walka.

Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą 
Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych 
i południowo-wschodnich obrzeży. Walki ostatecznie 
zakończyły się 16 lutego 1919 roku rozejmem 
w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady 
rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 roku, 
kończącego I wojnę światową.

Dokładnie 99 lat później przy Pomniku Powstańców 
Wielkopolskich w Witkowie odbyło się spotkanie 
patriotyczne dla upamiętnienia tych historycznych 
wydarzeń. Krótka uroczystość rozpoczęła się od 
odegrania Hymnu Państwowego. Następnie głos 
zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian 
Gadziński. Włodarz Gminy podkreślał rolę i znaczenie 
powstańczego zrywu sprzed 99 lat. Mówił nie tylko o 
pamięci, ale także o potrzebie kultywowania 
powstańczych tradycji.

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich 
Powstańców.

Przy dźwiękach werbli, przedstawiciele władz 
samorządowych wraz z Proboszczem witkowskiej 
parafii, przybyłe delegacje oraz zaproszeni goście 
złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów. Uroczyście 
odśpiewano także Rotę po czym wyprowadzono 
l iczn ie  wys tawione na u roczys tośc i  Poczty 
sztandarowe.

Marlena Trzcińska

  Więcej zdjęć na                                                                        
  www.witkowo.pl/galeria
  Zeskanuj zamieszczony kod QR 
  aby przejść do galerii



Kolejny rekord WOŚP

  Więcej zdjęć na                                                                        
  www.witkowo.pl/galeria
  Zeskanuj zamieszczony kod QR 
  aby przejść do galerii

Jak co roku, zagrała w Witkowie Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Wolontariusze od wczesnych 
godzin porannych wyruszyli na kwestę, zbierając 
pieniądze na sprzęt dla wyrównania szans w leczeniu 
noworodków.

Oficjalnego otwarcia 26. Finału WOŚP dokonał 
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, który powitał 
przybyłych mieszkańców. Mar ian Gadz ińsk i 
przypomniał cel wielkiego grania, podziękował 
wolontariuszom oraz wszystkim tym, którzy przybyli 
i tego dnia otworzyli swoje serca na potrzeby innych.

Wielkie Granie rozpoczęło się od występów 
artystycznych w wykonaniu: Kapeli Odjazdowej 
z Witkowa, dzieci i młodzieży z placówek oświatowych 
z terenu naszej Gminy oraz zespołów wokalno-
muzycznych i tanecznych działających przy Ośrodku 
K u l t u r y ,  S p o r t u  i  R e k r e a c j i  w  W i t k o w i e .
Finałowi towarzyszyły liczne imprezy, m.in. turniej 
strzelectwa sportowego zorganizowany przez 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie, wystawa modeli – 
Modelarnia Sokół, wystawa modeli – Crazy 3D flying 
group Witkowo, RC Gniezno, wystawa haftu 
artystycznego – koło „Róża” PZERiI Witkowo, loteria 
fantowa prowadzona przez Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy w Witkowie oraz OKSiR Witkowo, 
wystawa fotografii Mariki Milińskiej, Pszczelarz freestyle 
/bboy fifi oraz pokaz samoobrony. Około godz. 
19 rozpoczęła się kwesta, podczas której licytowano 
m.in. złote serduszka, różnego rodzaju przedmioty 
i gadżety ufundowane przez darczyńców.

O godzinie 20, tak jak i w całym kraju, rozbłysło 
„światełka do nieba”. Pokaz sztucznych ogni był 
k u l m i n a c y j n y m  m o m e n t  2 6 .  F i n a ł u  W O Ś P .
W tym roku na rzecz WOŚP zebrano kwotę 33.521,20 zł.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się 
do przygotowania i przeprowadzenia tegorocznego 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Z orkiestrowym pozdrowieniem
Sztab WOŚP



„My Młodzi” z kolędą i pastorałką w Skorzęcinie

Na zaproszenie proboszcza Parafii pw. św. Marcina 
w Ost rowi tem Prymasowskim ks iędza Jana 
Dobrzyńskiego Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” 
w Święto Trzech Króli wystąpił w Skorzęcinie. 

Koncert odbył się w miejscowej świetlicy, którą 
wypełni l i  mieszkańcy Skorzęcina,  Sokołowa 
i Ćwierdzina. W programie przygotowanym przez 
D y r y g e n t k ę  Z e s p o ł u  K a t a r z y n ę  W i e c z o r e k 

dominowały tradycyjnie pastorałki. Wykonane 
z dużym animuszem przez Zespół zostały przyjęte przez 
publiczność owacją na stojąco. Nie obyło się bez bisu. 
Zespół za pomoc w organizacji koncertu dziękuje 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo – Marianowi 
Gadzińskiemu, Sołtysowi wsi Skorzęcin – Renacie 
Kozińskiej i  Sołtysowi wsi Sokołowo – Beacie 
Starczewskiej. Do zobaczenia za rok.

Michał Bocheński

Pantomima to rodzaj widowiska teatralnego, 
w którym dominuje ekspresja ciała. Źródłem 
pantomimy nowożytnej stała się commedia dell”arte, 
w której gest i mimika dominowały nad słowem, dzięki 
czemu wystawiana za granicą, była zrozumiała dla 
obcej widowni, nieznającej języka dialogów.

Tę niełatwą sztukę teatralną podjęły dzieci 
z Przedszkola-Ochronki przedstawiając historię 
ludzkości od stworzenia Adama i Ewy do narodzenia 
w Betlejem. Było to niezwykłe przedstawienie, 
uatrakcyjnione ciekawymi strojami i odpowiednią 
muzyką. Przedsięwzięciu towarzyszył rodzinny konkurs 
kolęd i pastorałek, który nieoczekiwanie ujawnił wśród 
rodziców talenty wokalne. Niemniej to głównie dzieci 
czerpały radość z rodzinnego kolędowania.

 Małgorzata Paruszewska

Od stworzenia do narodzenia Spotkanie wigilijne

Spotkania wigilijne dla osób starszych i samotnych 
organizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej już od 25 lat. 

W spotkaniu oprócz seniorów i osób samotnych 
uczestniczyli również zaproszeni goście: Marian 
Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, 
Piotr Jóźwik – Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Witkowie, Stanisław Goc – Proboszcz miejscowej 
parafii, Wojciech Mól – Kierownik Ośrodka.

 Uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia, dzieląc 
się opłatkiem oraz odśpiewali kilka kolęd. W śpiewaniu 
wsparli ich uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 
Lotnictwa Polskiego w Witkowie, którzy pod opieką 
wychowawczyni – Hanny Pustelnik przedstawiły krótki 
program artystyczny o tematyce świątecznej.  

Wojciech Mól



„Śpiewajmy Jezusowi”

We wtorek, 19 grudnia, w Centrum Kultury im. 
Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyły się IX 
Gminne Spotkania z Kolędą i Pastorałką „Śpiewajmy 
Jezusowi”.

Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, to nie tylko 
zachowanie pięknej tradycji, ale także łączenie 
pokoleń. Oficjalnego otwarcia koncertu dokonał 
Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie 
– Stanisław Rajkowski, który złożył przybyłym gościom 
oraz mieszkańcom Gminy Witkowo świąteczne 
życzenia.

Jako pierwszy zaprezentował się Witkowski Zespół 
F lażoletowy „Wietrzyki” w kolędach „Jezusa 
Narodzonego” i „Wśród Nocnej Ciszy”. Zaraz po nich 
wystąpili uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Gorzykowie, w wykonaniu „Pastorałki od serca do 
ucha” oraz „Gwiazdy tańczyły”. Następnie „Wesołe 
Nutki”, grupa dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
im.  Powstańców Wie lkopolsk ich z  Mie l żyna 
zaprezentowała utwór „Narodził się w stajence”, 
a „Gwiazdeczki” wykonały utwór „Kolędnicy 
wędrownicy”. W dalszej kolejności wystąpiły: Lena 
Wiącek, Maria Larus i Julia Galicka, również uczennice 
ze szkoły w Mielżynie śpiewając „Już Gwiazdeczka się 
kolebie” oraz „Wśród nocnej ciszy”.

Chwilę później swój występ zaprezentowali: 
Katarzyna Kupaj, Jakub Kowalski, Marta Stankiewicz, 
Norbert Wróbel, Julia Ziemba, Wiktoria Adamczyk, 
Sandra Strużyk, Olena Szabla i Szymon Lisiak z Zespołu 
S z k o l n o - P r z e d s z k o l n e g o  i m .  P o w s t a ń c ó w 
Wielkopolskich z Mielżyna w utworach „Rocking 
Around The Christmas Tree” i „Przybieżeli do Betlejem”. 

Na scenie Centrum Kultury wystąpiły również dzieci 
i młodzież działająca przy Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji w Witkowie. W wykonaniu trzech grup 
S tud ia  P iosenk i  OKS iR  us ły s ze l i śmy:  „Św ieć 
Gwiazdeczko świeć”, „Jadą kolędnicy jadą”, 
„Wysyłam Prośbę Swą”, „A wczoraj z wieczora” i „Gore 
gwiazda”. Następnie uczennice Szkoły Podstawowej 
im. Adama Borysa w Witkowie: Katarzyna Cugier, Zofia 
Hyżak i Julia Krzewińska zaprezentowały utwór „Bóg 
narodzi się”, a ich szkolna koleżanka Gabriela 
Nowacka na zakończenie koncertu zaśpiewała 
piosenkę „Mary Did You Know”.

Tegoroczny koncert okazał się nie tylko doskonałą 
okazją prezentacj i  umiejętności muzycznych 
wykonawców, ale również niezapomnianą ucztą dla 
ducha. Wspaniała publiczność gromkimi brawami 
nagradzała wykonawców. Wszyscy artyści otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek z rąk 
Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
w Witkowie. 

OKSiR Witkowo



Pamięci witkowskich
powstańców

W niedzielę 14 stycznia uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Witkowie rozdawali na terenie 
miasta okolicznościowe foldery z okazji  99. rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. 

Poświęcone one były wymarszowi Witkowskiej 
Kompanii Powstańczej do Inowrocławia i jej udziałowi 
w walkach o to miasto w styczniu 1919 roku. 
Inicjatorami projektu byli: Sala Historii Witkowa 
i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Witkowie. 
Partnerami wydarzenia zostali – Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Lotnictwa Polskiego oraz Zakład Poprawczy. 
Przedsięwzięcie sfinansowała Gmina i Miasto Witkowo.

Mariusz Zborowski

Spotkanie Opłatkowe

18 grudnia na strzelnicy w Hali Widowiskowo-
Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Lotnictwa 
Polskiego w miłej atmosferze odbyło się Spotkanie 
Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Witkowie. 

Na spotkanie przybyła delegacja Braci z Wrześni 
oraz Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo. Hetman 
Bractwa Bogusław Mołodecki oraz Marian Gadzińslki 
w okolicznościowych wystąpieniach złożyli Braciom 
życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne. 
Następnie przełamano się opłatkiem. 

Andrzej Malik

6 grudnia około godziny 13,00 okolice Sołectwa 
odwiedził Mikołaj z workiem pełnym prezentów. 

Upominki zostały zakupione 
z funduszu sołeckiego oraz ze 
środków przekazanych przez 
darczyńców: Radnego Rady 
Miejskiej – Marka Wiatrowskiego, 
R a d n e g o  P o w i a t u 
Gnieźnieńskiego – Andrzeja 
Kwapicha i GS Witkowo. Mikołaj 
w osobie Sołtysa zachęcał 
n o w y c h  i  o b e c n y c h 
mieszkańców do współpracy 
sołeckiej. Do podobnej akcji 
zapraszamy już za rok.

Henryka Stejakowska

Mikołajki w Małachowie

6 stycznia w Skorzęcinie odbył się bal karnawałowy 
dla najmłodszych dzieci z Sołectw: Skorzęcin, 
Sokołowo, Ćwierdzin, Gaj i Ostrowite Prymasowskie.  

Dzieci przebrane w kostiumy bawiły się w raz 
z rodzicami. Dla przybyłych gości przygotowane były 
słodkie przekąski, napoje i oczywiście dobra muzyka. 
Sołtysi wymienionych Sołectw dziękują za liczne 
przybycie i fantastyczną zabawę.  

Beata Starczewska

Zabawa dla najmłodszych

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie 
informuje, że w holu Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka w Witkowie, znajduje się wystawa zdjęć 
z działalności Centrum Kultury w 2017 roku Serdecznie 
zapraszamy.

OKSiR Witkowo
 

 
Zapraszamy na wystawę 



 

Koncert Kolęd i Pastorałek 

W sali widowiskowej Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka w Witkowie, odbył się Koncert Kolęd 
i Pastorałek w wykonaniu grupy wokalnej „Dywizjon 
32” z Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego 
z Dęblina. Współorganizatorem wydarzenia był 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie. 

Zainteresowani mieli okazję wysłuchać koncertu 
kolęd i pastorałek dzięki współpracy Burmistrza Gminy 
i Miasta Witkowo – Mariana Gadzińskiego oraz 
Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego 
w Powidzu – płk pil. Krzysztofa Walczaka. Śpiewającej 
Młodzieży z powodzeniem udało się wyczarować 
magiczny nastrój  Świąt Bożego Narodzenia. 
W repertuarze znalazły się utwory powszechnie znane 
oraz kilka pastorałek typowo lotniczych. Szczególne 
wrażenie na słuchaczach zrobiła przepiękna „Kolęda 
lotników” autorstwa Andrzeja Kolendo.

OKSiR Witkowo
 
 
Dzień seniora w przedszkolu

Ogólnopolski Dzień Seniora obchodzony jest 
20 listopada. 20 października świętuje się z kolei 
Europejski Dzień Seniora. Obie te daty mają wspólny 
cel – kształtowanie społecznego postrzegania osób 
starszych oraz podejmowanie wszelkich działań 
mających na celu zapewnienie im godnego życia.

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym 
w Przedszkolu Miejsk im „Bajka” 23 l i s topada 
zorganizowano uroczystość z okazji „Dnia Seniora”. 
Każdemu seniorowi zostało wręczone starannie 
wykonane zaproszenie. 

Dzień seniora zaczął się od miłych wspomnień, 
przedszkolaki zaprezentowały piosenki z dawnych lat, 
np. „Serduszko puka w rytmie cza-cza”. Nie zabrakło 
też wierszy o Witkowie i starszych mieszkańcach 
naszego miasta. Po zakończonej części artystycznej 
Dyrektor złożyła wszystkim życzenia, a dzieci zaprosiły 
dorosłych do wspólnej zabawy. Wybrano dawne gry 
i zabawy, dzięki czemu dwa różne pokolenia mogły 
wspólnie miło spędzić czas. Później była chwila 
wytchnienia na pyszny poczęstunek i wspólne zdjęcie.

 
 Iwona Pelak, Hanna Szlauderbach



 
Wigilia w Świetlicy Środowiskowej

19 grudnia w świetlicy środowiskowej, działającej 
przy Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie, odbyło się spotkanie wigilijne. 

Uroczystość uświetnili swą obecnością: Sekretarz 
Gminy i Miasta Witkowa – Elżbieta Kiełpińska, Radni 
Rady Miejskiej w Witkowie: Marek Biadasz, Tadeusz 
Śliwecki oraz Marian Walczak, Dyrektor Szkoły – 
Bernadetta Nowak oraz Rodzice. Dzieci pod 
k i e r u n k i e m  w y c h o w a w c ó w  p r z y g o t o w a ł y 
przedstawienie. Wprowadziło ono zebranych 
w świąteczno-noworoczny nastrój. Wszystkie dzieci 
zostały obdarowane upominkami, które wręczali 
zaproszeni goście.

Pokora Barbara, Sienkiewicz Tamara

16 listopada w Przedszkolu Miejskim „Bajka” 
w Witkowie miało miejsce podsumowanie i wręczenie 
nagród uczestnikom konkursu plastycznego pt. „Za co 
lubimy jesień?”

Dzieci wraz z rodzicami przygotowały piękne prace 
plastyczne dotyczące jesieni. Rodzice, dzieci 
i  przychodzący do przedszkola goście mogl i 
podziwiać prace na wystawie. Każdy autor pracy 
otrzymał nagrodę rzeczową, co było możliwe dzięki 
sponsorom: Urzędowi Gminy i Miasta w Witkowie, 
Radzie Rodziców Przedszkola Miejskiego „Bajka”, 
Bankowi Spółdzielczemu w Witkowie, Państwu 
Wojtyrom z Witkowa, firmie Mega-Stone z Witkowa, 
firmie Elpos z Gniezna, drukarni Agmis z Gniezna, firmie 
Savino Del Bene z Poznania.

Izabela Laciuga, Agnieszka Staszak

„Za co lubimy jesień?” „Kto ty jesteś – Polak mały”

W Szkole Podstawowej im. Adama Borysa 
w Witkowie odbył się I Szkolny Konkurs Recytatorski pt. 
„Kto Ty Jesteś – Polak Mały”, dedykowany uczniom 
klas pierwszych.

Do rywalizacji zgłosiło się łącznie 16 uczestników: 
9 uczniów z klasy 1a oraz 7 uczniów z klasy 1b. Komisja 
konkursowa oceniała znajomość autora i tytułu 
wiersza, stopień opanowania tekstu, dykcję, 
interpretację utworu oraz wrażenie artystyczne. 
Uczestnicy konkursu recytowały wiersze o tematyce 
patriotycznej. 

Oto wyniki: I miejsce: Edyta Reszel (1b), Bartosz 
Kubacki (1a), Natan Wojdak (1a), Maja Adamczewska 
(1a); II miejsce: Joanna Sierszulska (1b), Bartosz 
Stefański (1b), Tymon Łasiński (1b), Sebastian Matczak 
(1a); III miejsce: Dorian Soćko (1b), Paweł Woźniak 
(1b), Aleksander Parczewski (1b), Miłosz Paluch (1a), 
Oliwier Głaczyński (1a), Szymon Zawieja (1a), Oliwier 
Zieliński (1a), Olaf Adamczewski (1a).

Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody książkowe. 

Występy recytatorskie poprzedzone były quizem 
patriotycznym pt. „Mały patriota”, zorganizowanym 
dla klasy 1a i 1b. Podczas zabawy dzieci utrwalały 
wiadomości na temat symboli narodowych oraz 
mogły wykazać się wiedzą dotyczącą naszego kraju 
i  miasta.  K lasę 1a reprezentowała:  Ewel ina 
Gromadzińska, Marcel Walczak i Hubert Dranikowski, 
natomiast klasę 1b: Maja Nowak, Weronika Horn i Klara 
Warkocka. Po zaciętej walce I miejsce zdobyła klasa 
1a, a II klasa 1b. Quiz przygotowała Marta Fischer. 
Wszystkim zwycięzcom należą się gratulacje i brawa za 
odwagę.

Iwona Piórkowska



„Mitem jest przekonanie, że społeczeństwo nie 
czyta, bo biednieje”.

Jest odwrotnie: biednieje, bo nie czyta!
Co zrobić, żeby dzieci częściej odwiedzały 

bibliotekę?
Jak zachęcić rodziców i ich dzieci do kontaktu 

z książką?
Jak pokazać, że biblioteka to miejsce, w którym są 

książki dla każdego, że nie można się tu nudzić?
Robimy to od wielu lat. Jednak od września 

zacieśniliśmy współpracę z pobliskim Przedszkolem 
„Bajka” i uruchomiliśmy akcję: „Tu się czyta...”.

Raz w tygodniu bibliotekarz z wypchaną po brzegi 
książkami torbą, „pędzi” do przedszkolaków. Sylwia 
Nowicka i Justyna Gromadzińska przygotowały dzieci 
i rodziców do naszych spotkań. Poniedziałek jest tym 
dniem, w którym książki „idą” do przedszkola. 

Czytamy, dyskutujemy, poznajemy bohaterów 
literackich, ich przygody i siebie na wzajem. Wszystkie 
książki, które dzieci dotykają, czekają na nie przez 
tydzień i z niecierpliwością liczą na wypożyczenie. Za 
każdym razem zestaw lektur jest wymieniany na nowy. 
Jest to doskonała okazja na likwidację u dzieci 
onieśmielenia i zawstydzenia. Rodzice podnieśli 
rękawicę by walczyć razem z dziećmi o miano super 
rodzica, w wyścigu najmłodszych czytelników. 
Liczymy, my bibliotekarze i nauczyciele, że idąc za 
przysłowiem „Ziarno zakiełkuje i wyda cudowny 
owoc”, dzieci pokochają książki jeszcze bardziej.

Według brytyjskich danych, intelektualny 
i emocjonalny rozwój dzieci, którym czyta się od 
najmłodszych lat, jest o 30% szybszy. Czytanie jest 
uważane za niezbędny warunek rozwoju młodych 
ludzi.

Tu się czyta...

Pobudza wyobraźnię, pozwala ćwiczyć umysł 
przeciwdziała starzeniu. Każda lektura, niezależnie od 
tego, czy jest bajką, wierszem, realistycznym 
opowiadaniem, czy popularno-naukowym dziełem 
pobudza wyobraźnię. A to właśnie książka wpływa na 
rozwój intelektualny dziecka.  

Promocja czytelnictwa to nie tylko hasła mówiące 
o wartośc i  ks iążek czy b ib l iotek,  a le także 
charyzmatyczni bibliotekarze z pasją i głowami 
pełnymi pomysłów, jak przyciągnąć czytelnika już od 
najmłodszych lat.

Biblioteka jest miejscem, w którym można spotkać 
się i porozmawiać o wszystkim. Potwierdzają to 
cotygodniowe spotkania, organizowane przez 
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Witkowo dla 
najmłodszej grupy wiekowej.

W ostatnich latach bibliotekarze podejmują coraz 
to nowsze wyzwania, proponując różnorodne zajęcia 
i warsztaty, przekształcając biblioteki w małe centra 
kulturalno-edukacyjne, starając się dotrzeć do 
różnych grup wiekowych poprzez atrakcyjną, 
dostosowaną do ich potrzeb ofertę.

Czytanie to rozumne inwestowanie w przyszłość.

Beata Szkudlarek

Dziękujemy Ofiarodawcom!

Dziękujemy Wam Wszystkim, za serce i za swój 
wkład. To dzięki Wam zdobyliśmy wiele książek i 
maskotek, które stanowiły ogromny wkład w loterię 
podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która 
zagrała 14 stycznia w Witkowie.

Dzięki Wam do orkiestrowej kasy wpłynęło: 4 200 zł. 
(za losy) i 186,68 zł (z darowizn).

Bibliotekarze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
w Witkowie, Klubu 3. Skrzydła Lotnictwa 

Transportowego oraz OKSiR Witkowo



„Alicja w zaczarowanej krainie”
12 grudnia uczniowie Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Gorzykowie odwiedzili witkowskie 
Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka i obejrzeli 
spektakl teatralny pt.: „Alicja w zaczarowanej krainie” 
w wykonaniu aktorów z Katolickiego Teatru Edukacji 
z Krakowa. 

Akcja przedstawienia, piękne stroje, scenografia 
o r a z  e f e k t y  w i z u a l n e  p r z e n i o s ł y  n a s z y c h 
podopiecznych w krainę baśni i fantazji. Na następny 
spektakl wybieramy się już wiosną.

Patrycja Tyczka-Morzyńska, Agata Pizoń

Świąteczne wypieki
Tuż przed Bożym Narodzeniem, 19 grudnia, wszyscy 

z  n i e c i e r p l i w o ś c i ą  o c z e k i w a l i  n a  ś w i ę t a , 
a w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorzykowie 
rozchodził się zapach pieczonych pierników. 

Wszystko to za sprawą uczniów klasy 3 oraz 
przedszkolaków, którzy zakasali rękawy i z ogromnym 
zapałem oddali się cukierniczej zabawie. Efektem ich 
pracy były pyszne, lukrowane i ozdabiane pierniczki, 
którymi poczęstowali swoich bliskich.

Wigilia szkolna w Gorzykowie
Z g o d n i e  z e  s z k o l n ą  t r a d y c j ą  w  d n i u 

poprzedzającym przerwę świąteczną odbyła się 
Wigilia. Wszyscy złożyliśmy sobie życzenia i zasiedliśmy 
przy wspólnym stole. 

W świąteczną atmosferę wprowadził nas występ 
jednego z naszych uczniów Przemka Majchrzaka, który 
pod okiem swojego nauczyciela – Damiana Poterka 
przygrywał na gitarze melodie znanych kolęd.

Patrycja Tyczka-Morzyńska

Kalendarium Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie zatrudni pracownika 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie na zastępstwo – 
stanowisko ds. Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, 
podatku VAT i windykacji dochodów z mienia gminy. 
(umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu – art.16 ust.1 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm., niniejsze 
postępowanie nie stanowi naboru w rozumieniu 
przytoczonej ustawy).
Do głównych obowiązków na tym stanowisku należy 
między innymi:
1. Prowadzenie spraw VAT (Rejestry sprzedaży i zakupu, 
sporządzanie deklaracji VAT, JPK), dla celów rozliczenia 
podatku VAT z Urzędem Skarbowym.
2. Wystawianie faktur VAT ze sprzedaży, dzierżawy i najmu 
mienia komunalnego.
3. Ewidencja dochodów z mienia komunalnego oraz 
opłat.
4.  Windykacja należności  dochodów z mienia 
komunalnego oraz opłat.
Osoby zainteresowane zatrudnieniem na ww. stanowisku 
proszone są o dostarczenie następujących dokumentów:
1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem 
dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane 
wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
3. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc 
pracy.
4. Pisemne oświadczenia:
a) o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
ścigane z oskarżenia publ icznego lub umyślne 
przestępstwa skarbowe,
b) o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni 
praw publicznych,
c) pisemne oświadczenie, że stan zdrowia kandydata 
pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

CV oraz oświadczenia powinny być opatrzone 
własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 

62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie 
Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 29 stycznia 2018 r.

Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów 
z kandydatami jest Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta lub 
Sekretarz Gminy i Miasta w Witkowie tel. 614778194 
w. 20 lub 21.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadziński

Ogłoszenie



Z życia szkoły w Mielżynie

Międzynarodowy projekt Erasmus+
27 listopada rozpoczęło się pierwsze spotkanie 

nauczycieli i dyrektorów w ramach nowego projektu 
Erasmus+ „WATER = Wisdom and Activity Through 
Enjoyable Realisation”, który nasza szkoła będzie 
realizowała przez kolejne dwa lata. Sam projekt 
i realizowane w związku z nim działania zostały 
podzielone na pięć obszarów tematycznych: Woda 
w liczbach i lokalizacjach (geografia, matematyka); 
Woda – dom roślin i zwierząt (biologia, chemia i fizyka); 
Woda – miejsce wspomnień i marzeń (historia, 
literatura, języki); Woda jako doświadczenie (kultura 
ciała); Woda w rzeczywistości wirtualnej (praca 
z technologią informacyjną, informatyka).

Powitanie rozpoczęło się uroczystą kolacją 
w Liliowym Stawie. Nasi goście z Czech i Słowacji 
spotkali się z przedstawicielami witkowskiego 
samorządu: Burmistrzem – Marianem Gadzińskim, 
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Witkowie – Piotrem 
Jóźwikiem, Inspektorem ds. oświaty – Marzeną Polak. 
W trakcie krótkiego wystąpienia Włodarz Gminy 
przedstawił charakterystykę Gminy i lokalnego 
samorządu. Wizyta przebiegała w miłej atmosferze, 
a zagraniczni goście byli pod wrażeniem lokalnej 
i n f r a s t r u k t u r y  o r a z  w y d a r z e ń  k u l t u r a l n y c h 
organizowanych przez witkowski samorząd i ogólnego 
poziomu rozwoju Gminy. 

Ko le jnym punktem wizyty  było spotkanie 
w mielżyńskiej szkole. Uczniowie wcześniej intensywnie 
przygotowywali się do tego Wydarzenia. Grupy, które 
zostały utworzone na początku projektu miały 
wyznaczone zadania. Jedna robiła plakat na temat 
Czech, druga Słowacji, natomiast trzecia pracowała 
nad plakatem dotyczącym Polski. Uczniowie wykonali 
także flagi, którymi ozdobili szkołę. Dodatkowo 
wykonali kartki świąteczne oraz aniołki. 

Udział w projekcie Erasmus+ to wspaniałe 
doświadczenie, zabawa, ale także prestiż dla Szkoły 
i Gminy.

Wycieczka do parku makiet mikroskala w Koninie
2 grudnia uczestnicy projektu Erasmus+ wyjechali na 

wycieczkę. Przygoda zaczęła się od utworzenia trzech 
grup: czerwonej, niebieskiej i żółtej. Uczniowie mieli pół 
godziny czasu na obejrzenie makiet oraz innych 
atrakcji. Po upływie 30 minut grupa czerwona poszła 
z przewodnikiem do makiet, aby wysłuchać historii 
o nich. Grupa żółta była w tym czasie w kinie oraz 
kapsule 6D, co dało się słyszeć. W tym czasie grupa 

niebieska miała warsztaty modelarskie. Po około 
trzydziestu minutach grupy zamieniły się zajęciami. 

W trakcie wykładu z przewodnikiem uczniowie 
dowiedzieli się wielu rzeczy. Na przykład dlaczego 
Titanic zatonął, ile nas dzieli kilometrów od księżyca, 
jaką temperaturę ma lawa w wulkanie, czy też kto był 
pierwszym człowiekiem w kosmosie. Warsztaty 
modelarskie polegały na wykonaniu postaci lub 
zwierząt z małych, drewnianych klocków, które skleja 
się za pomocą specjalnego kleju. W kinie 6D podczas 
seansu uczestnicy zostali z kolei wielokrotnie spryskani 
wodą. Mogli także poczuć wiatr we włosach pędząc 
kolejką górską w kopalni, a imitowane fotele morskie 
poruszały nimi w każdym kierunku. Niektórzy wybrali 
horror. Te atrakcje trwała łącznie około trzydziestu 
minut. Po wszystkich głównych punktach programu 
uczniowie mieli godzinną przerwę. Niektórzy tańczyli, 
a inni dobrze się bawili w sali zabaw, na której można 
było m.in. zagrać w cymbergaja, czy też pojeździć na 
wirtualnych motorach. Tancerze dostali upominki 
w postaci przypinek na bluzkę, podobnie jak osoby 
które układały domino. Końcowym punktem 
wycieczki było zwiedzanie Mini-ZOO. Kolejna 
wycieczka już wkrótce!

Spotkanie autorskie z Martą Fox
W zimny grudniowy dzień gościliśmy w murach 

naszej Szkoły wspaniałą pisarkę – Martę Fox.
Dzięki jej ogromnej wiedzy, doświadczeniu 

i umiejętności nawiązywania kontaktu z czytelnikiem 
czas poświęcony na spotkanie dosłownie skończył się 
nim się zaczął. Spotkanie zostało przygotowane dla 
uczniów klas: 7 oraz 2 i 3 gimnazjum. 

Pani Fox w przystępny dla wszystkich sposób 
poruszyła problematykę uzależnień, która jest 
inspiracją dla jej książek. Wydała ich ponad 50. 
Przeczytała zabawne fragmenty swoich utworów, 
które wywołały zainteresowanie na twarzach 
zgromadzonych. Pisarka odpowiedziała na wszystkie 
pytania zadane jej przez uczniów. Na zakończenie 
spotkania mogliśmy istniała możliwość zakupu jej 
książek i zdobycia autografu.

W świątecznym nastroju
20 grudnia uczniowie klasy 4a z opiekunkami 

Moniką Czarnecką-Schelenz, Kaliną Piechowiak, 
Małgorzatą Klimaszewską oraz Ewą Malawko 
przedstawili na małej scenie Jasełka. Do stajenki 
złożyć dary i pokłon przybyły postacie ze znanych 



Uczniowie klasy 1b i 4b Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Mielżynie zwiedzili Fabrykę Bombek 
i ozdób choinkowych w Gnieźnie, gdzie uczestniczyli 
w warsztatach i malowali bombki.

Każdy uczestnik otrzymał 3 szklane bombki, pędzle, 
klej, brokaty, farby. Dzieci z zaangażowaniem 
przystąpiły do malowania. Dodatkowo uczestnicy 
warsztatów zwiedzali Bombkarnię przechodząc 
z przewodnikiem kolejne pomieszczenia związane 
z poszczególnymi etapami produkcji szklanych 
ozdób, od dmuchalni przez srebrzalnię, aż po 
dekoratornie. 

W trakcie zwiedzania dzieci przeprowadziły 
wywiad, z którego dowiedziały się m.in., że fabryka 
bombek istnieje od 30 lat, jej dyrektorem jest Marcin 
Stelmaszewski, bombki produkowane są ze szkła 
ekologicznego i malowane są ręcznie. W ciągu dnia 
produkuje się ok. 200 bombek. Była to naprawdę 
pasjonująca podróż.

Barbara Nowakowska 

 

Wizyta w Fabryce Bombek

bajek. Był Pinokio, Dziewczynka z zapałkami, Pszczółka 
Maja, Smerfetka, Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia 
oraz chór aniołów. Piękna sceneria, anielski śpiew oraz 
gra aktorów sprawiły, że widzowie przenieśli się 
w magiczny czas świąt. Swoim talentem aktorzy 
pochwalili się także parafianom 5 stycznia podczas 
Mszy św. oraz w trakcie popołudniowego spotkania 
zorganizowanego w budynku Szkoły dla wszystkich 
mieszkańców Mielżyna. 

Szkolny konkurs plastyczny
W grudniu uczniowie klas młodszych mogli wziąć 

udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez 
Henrykę Gadzińską pt. „Kartka bożonarodzeniowa”. 
W ten sposób powstała galeria prac dzieci. Wykonały 
one przepiękne kartki w kształcie bombek, butów, 
gwiazdek. Pierwsze miejsce zajęła uczennica 
k l .  1a Ju l ia Gal icka,  drugie miejsce Dominik 
Mindikowski z kl. 3b a trzecie miejsce Marysia Larus z kl 
1a. Uczniowie uczestniczyli także w gminnym konkursie 
zorganizowanym przez OKSIR Witkowo: „Anioł 
bożonarodzeniowy”, w którym to konkursie uczennica 
Amanda Łyskawa z kl. 3b zajęła drugie miejsce.

Ewa Popek

16 listopada uczniowie klas  pierwszych  Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie uczestniczyli 
w spotkaniu z policjantem Komisariatu Policji 
w Witkowie – sierżantem sztabowym Markiem 
Wasilewskim. Tematem pogadanki była „Bezpieczna 
droga do szkoły”. 

 
Bezpieczna droga do szkoły

Funkcjonariusz przypomniał zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze, zachęcał do wyposażenia 
ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe, 
przestrzegał także najmłodszych przed zabawami 
w pobliżu jezdni. Policjant poruszył również problem 
zachowania się w Internecie. 

Przy okazji spotkania dzieci miały możliwość 
zapoznać się z wyposażeniem funkcjonariuszy oraz 
obejrzeć różne akcesoria, w jakie wyposażeni są 
pol icjanci.  Uczniowie aktywnie uczestniczyl i 
w spotkaniu, zadawali wiele pytań. Wykazywali się też 
dobrą znajomością znaków drogowych i zasad 
przechodzenia przez ulicę. Na koniec wyszli przed 
szkołę i każde dziecko zasiadło w nowoczesnym 
radiowozie. 

Takie spotkania odbywają się w naszej szkole od 
wielu lat i przynoszą dobre efekty. Liczymy, że i tym 
razem wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie 
w praktyce. 

Barbara Nowakowska



Powiatowy Konkurs Fotograficzny

Wzruszeń dostarczyły pieśni  patr iotyczne 
w wykonaniu chóru szkolnego z akompaniamentem 
na skrzypcach. Uczestnicy widowiska, ubrani w stroje 
z lat dwudziestych, przedstawili powitanie Ignacego 
Jana Paderewskiego w Poznaniu. 

Święto Szkoły było okaz ją do wręczenia 
stypendium najlepszym uczniom. Wśród nich znaleźli 
się: Hanna Kiełczowska i Kamil Kąpiela.

Na zakończenie Uroczystości głos zabrał Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo, który podkreśl ił,  że 
najcenniejszą wartością dla nas wszystkich jest 
i powinna być Ojczyzna.

Następnie głos zabrała Janina Fałdzińska, była 
dyrektor Szkoły, która ze łzami w oczach gratulowała 
uczniom i nauczycielom pięknego i wzruszającego 
montażu.

Dyrektor Szkoły – Urszula Potaś podziękowała z kolei 
wszystkim za udział w tym Wydarzeniu. Spotkanie 
zakończyło się wspólną kawą przy tradycyjnych 
ciastach świątecznych.

  Barbara Nowakowska

Mistrzostwa Szkoły w Counter Strike 1.6 

20  g rudn ia  odbyły  s ię  w  Zespo le  Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego 
w Witkowie I Mistrzostwa Szkoły w Counter Strike 1.6. 

Do rywalizacji o tytuł najlepszej drużyny przystąpiło 
6 drużyn w składzie pięcioosobowym z następujących 
klas: I TI, IITI, IILO, IIILO, IVTI, IIITI, IBS, IIITŻ. Od samego 
początku dało się zauważyć zaciętą rywalizację 
o każdy punk. W zwycięskiej trójce znalazły się 
następujące drużyny:

I MIEJSCE zdobyła grupa GANG ŚWIERZAKÓW 
w składzie: Mikołaj Szymański, Dawid Pachuta, Karol 
Kozłowski, Adrian Horn, Szymon Paluch.

II MIEJSCE zdobyła grupa GTKJ w składzie: Kacper 
Orchowski, Bartosz Galicki, Dominik Wieczorek, Bartosz 
Kaczmarek, Alan Jastrzębski.

III MIEJSCE zdobyła grupa: SILVER FIVE w składzie: 
Patryk Dżygała, Krzysztof Dobrzycki, Oskar Pietrzak, 
Mateusz Zieliński, Maurycy Kiełczewski.

Krystyna Popielec-Sturmer

22 grudnia obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły, 
dzień ten uświetni l iśmy uroczystym apelem 
poświęconym powstańcom wielkopolskim. 

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz 
gminnych, dyrektorzy placówek oświatowych oraz 
sołtysi i rodzice. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: 
Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Jóźwik, Jarosław 
Górski – potomek Władysława Górskiego, powstańca 
wielkopolskiego z Mielżyna, Gabriela Szeszycka – Sołtys 
Sołectwa Mielżyn, Małgorzata Woźniak – Sołtys 
S o ł e c t w a  R u c h o c i n ,  d y r e k t o r z y  p l a c ó w e k 
oświatowych: Anna Malendowicz-Koteras – Dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego 
Chłapowskiego w Witkowie, Wiesława Gąsiorowska – 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, 
grono pedagogiczne, emeryci ,  pracownicy 
administracji i obsługi oraz uczniowie Szkoły.

W związku z tak niezwykłą okazją uczniowie 
przedstawili poruszający montaż słowno-muzyczny 
pt. „Było to wczoraj” przygotowany pod opieką 
Barbary Nowakowskiej, Patrycji Kokott oraz Kaliny 
Piechowiak.



 
Koncert Trzech Tenorów

12 stycznia w sali widowiskowej Centrum Kultury 
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, odbył się 
Koncert Trzech Tenorów, na który zapraszał Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo. Współorganizatorem 
wydarzenia był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Witkowie.

W piątkowy wieczór przed mieszkańcami Gminy 
Witkowo zaprezentowal i  s ię artyści  z  Teatru 
Muzycznego w Poznaniu: Mirosław Niewiadomski, 
Bartosz Kuczyk oraz Kordian Kacperski. Licznie 
zgromadzona publiczność mogła usłyszeć podczas 
prawie dwugodzinnego koncertu cały wachlarz 
utworów – od największych i najbardziej popularnych 
arii operetkowych po przeboje z musicali i standardy 
muzyki rozrywkowej. Obok takich szlagierów jak 
„Wielka sława to żart”, „Brunetki, blondynki”, „O Sole 
Mio” czy „Funiculì, Funiculà” pojawiły się przeboje 
znane z pierwszych miejsc radiowych list przebojów, 

a nawet piosenki takich mistrzów jak Elvis Presley czy 
Frank Sinatra. 

Publiczność wypełniająca niemal całkowicie salę 
reagowała bardzo żywiołowo, a na pożegnanie 
zgotowali artystom owację na stojąco.

OKSiR Witkowo



Informuję, że od 1 stycznia 2018 roku na terenie Gminy 
ponownie uruchomiony został system darmowej pomocy 
prawnej. 

Funkcjonuje on w budynku przy ul. Sportowej 15 
(świetlica terapeutyczna). Z usług adwokatów i radców 
prawnych można skorzystać od poniedziałku do piątku, 
w następujących godzinach:

Poniedziałek od godz. 14:00 - 18:00 
Wtorek od godz. 14:00 - 18:00
Środa od godz. 13:00 - 17:00
Czwartek od godz. 14:00 - 18:00
Piątek od godz. 14:00 - 18:00
W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie 

nieczynny.
Do ot rzymania bezpłatnej  pomocy prawnej 

uprawnieni są: młodzież do 26 roku życia; osoby fizyczne, 
którym w okresie roku poprzedzającego zostało 
przyznane świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej; osoby, które 
ukończyły 65 lat; osoby posiadające ważną Kartę Dużej 
Rodziny;  kombatanci ;  weterani ;  zagrożeni  lub 
poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub 
awarią techniczną.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: 
prawa pracy;  przygotowania do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej; prawa cywilnego; spraw 
karnych; spraw administracyjnych; ubezpieczenia 
społecznego; spraw rodzinnych; prawa podatkowego 
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc prawna będzie polegała na:
ź poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym 

stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach;

ź wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania 
dotyczącego jej problemu prawnego;

ź pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy 
prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do 
udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych 
w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym 
i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym; 
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadziński

Darmowa pomoc prawna

Płatność bezgotówkowa

Upowszechnianie płatności bezgotówkowej to 
program prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we 
współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która 
pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera 
finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.

Gmina i Miasto Witkowo uczestniczy w Programie 
upowszechniania płatności bezgotówkowych 
w administracji publicznej przy użyciu terminali 
płatniczych POS oraz WebPOS Paybynet.

W Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie w Referacie 
Spraw Obywatelskich i  w Referacie Rozwoju 

Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg 
uruchomione zostały terminale płatnicze, za pomocą 
których można dokonywać płatności  opłat 
skarbowych kartą płatniczą w technologii tradycyjnej 
(stykowej) oraz zbliżeniowej. 

Akceptowane są płatności z wykorzystaniem kart 
płatniczych VISA, Master Card oraz płatności mobilne 
BLIK.

Dokonywanie przez Państwa opłat skarbowych 
w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa 
wygodne, zaoszczędzi czas i zwiększy bezpieczeństwo 
transakcji.

Klienci Urzędu, dokonujący płatności opłat 
skarbowych w formie bezgotówkowej kartą lub 
telefonem nie będą ponosić opłat (prowizji) za 
dokonanie transakcji. 

Elżbieta Kiełpińska

Katalog firm
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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

Urząd Pocztowy Witkowo ul. Armii Poznań 4, 62-230 Witkowo, 

tel. 61 477 98 31,

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00 

sobota: 9.00-12.00

Agencja Pocztowa ul. Czerniejewska 12a, 62-230 Witkowo, 

tel. 537 496 139

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

Dane kontaktowe

W związku z wejściem w życie nowego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, przypominamy, 
że właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani 
są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie 
odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem (tj. z firmą 
wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie 
Gminy Witkowo – wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Gminy 
i  M i a s t a  W i t k o w o  o r a z  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j 
http://witkowo.pl/pl/wykaz-podmiotow-uprawnionych-do-
odbierania-odpadow-komunalnych-i-nieczystosci-cieklych)

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie 
jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, obiekty produkcji, 
usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, hotele pensjonaty 
oraz ogródki działkowe.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: 
przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na 
działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości są 
zobowiązani zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na 
wywóz odpadów komunalnych n iewytwarzanych 
w gospodarstwie domowym. 

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są 
wobec powyższego do:
ź uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – za część dotyczącą 
nieruchomości zamieszkałej;

ź indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów 
z jednostką wywozową – na część nieruchomości 
niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność 
gospodarcza i zatrudnieni są pracownicy).
Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym 

działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie 
odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części 
zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) 
z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych 
zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na 
korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów 
uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1289).

Przypominamy więc o konieczności zawarcia stosownych 
umów (jeżeli dotychczas nie są podpisane).

Informacja dla właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych dot. przeprowadzanych 
kontroli zawieranych umów na korzystanie 

z usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych




