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Wiosna coraz bliżej…

Wiadomo, że początek kalendarzowej wiosny
przypada na dzień 21 marca. Chyba wszyscy nie
mogą doczekać się tego, by cieplejsza pora roku
faktycznie zagościła na dobre.

Na pewno myślą o tym intensywnie przedszkolaki.
Dzieci z przedszkola Miejskiego „Bajka" już dziś
pożegnały zimę. Barwny korowód z przepięknymi
marzannami przemaszerował ulicami i dotarł do
Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, gdzie wspólnie
z Zastępcą Burmistrza – Łukaszem Scheffsem
próbowano przepędzić zimę.
Nie zabrakło tupania, klaskania i przywoływania
długo wyczekiwanej wiosny. Było głośno, ale jakże
radośnie. Po powrocie do przedszkola rozprawiono się
z symbolami zimy, a kolorowe marzanny spłonęły na
stosie. Pozostaje mieć nadzieję, że teraz naprawdę
nadejdzie taka wyczekiwana wiosna.
Marlena Trzcińska

Dzień Sołtysa
11 marca w całym kraju obchodzono Dzień
Sołtysa.
Z tej okazji odbyło się spotkanie z Sołtysami
i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli Gminy i Miasta.
Miało ono miejsce 13 marca w Sali narad Urzędu.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński
powitał serdecznie wszystkich Sołtysów
i Przewodniczących Zarządów Osiedli, podkreślając
ich zaangażowanie w lokalne działania oraz
współpracę z mieszkańcami sołectw oraz witkowskim
samorządem.
Włodarz Gminy nie zapomniał o zaproszonych
gościach w osobach: Magdaleny Całki-Zobel –
Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Łukasza
Klimczaka – pracownika prewencji Placówki
Terenowej KRUS w Słupcy oraz lokalnych mediach.
Następnie Burmistrz wspólnie z Przewodniczącym
Rady Miejskiej – Piotrem Jóźwikiem oraz swoim
Zastępcą – Łukaszem Scheffsem złożyli Sołtysom,
Członkom Rad Sołeckich oraz Przewodniczącym
i Członkom Zarządów Osiedli najlepsze życzenia: dużo
zdrowia, szczęścia i optymizmu. Życzyli im wielu
sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak
i zawodowym oraz pomyślności i wytrwałości
w rozwiązywaniu wszelkich spraw dotyczących
lokalnej społeczności.
Narada z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa stała
się także okazją do uhonorowania zasłużonych
Sołtysów Gminy i Miasta Witkowo „Statuetką Rycerza
Wita". Wyróżnienie otrzymali: Barbara Nowaczyk –
Sołtys Sołectwa Witkówko, Grażyna Pilaczyńska –
Sołtys Sołectwa Ostrowite Prymasowskie i Marian
Marciniak – Sołtys Sołectwa Gorzykowo.
W nawiązaniu do życzeń Burmistrza,
Przewodniczący Koła Sołtysów – Jerzy Nowak
podziękował za zorganizowanie uroczystego
spotkania z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów
Osiedli. Złożył także okolicznościowe życzenia z okazji
„Dnia Kobiet".
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów zostali
zapoznani wynikającymi z porządku obrad
informacjami. Burmistrz omówił budżet na 2018 rok, ze
szczególnym uwzględnieniem planowanych zadań
inwestycyjnych. W dalszej części spotkania Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Gnieźnie przedstawiła sprawy
związane z zapobieganiem chorobom zakaźnym
zwierząt i ich zwalczaniem. Wystąpienie dotyczyło
w szczególności afrykańskiego pomoru świń i grypy
ptaków. Przedstawiciel Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego z Placówki Terenowej
w Słupcy omówił z kolei, w formie multimedialnej,
bieżące sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych
i prewencji.
W trakcie narady poruszono również kwestie
związane z Funduszem Sołeckim.
Bardzo serdecznie dziękujemy tym Sołtysom, którzy
specjalnie na Naradę przygotowali wyborne wypieki.
Sołtysom, Członkom Rad Sołeckich,
Przewodniczącym Zarządu Osiedli i ich Członkom raz
jeszcze z okazji Dnia Sołtysa składamy
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności
i wytrwałości w pracy społecznej.
Anna Kwapich

Przygotowania do potrójnego Jubileuszu
12 marca w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo
odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Honorowego
ds. Organizacji 100. Rocznicy Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, Odzyskania Niepodległości przez
Polskę oraz 655. Rocznicy Istnienia Witkowa.

Zostało ono połączone z wyjazdowym
posiedzeniem działającego na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego Komitetu Honorowego Obchodów
Setnej Rocznicy Niepodległości Polski i Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919. Wspólne spotkanie było
okazją do prezentacji kolejnych pomysłów, które mają
uświetnić wyjątkowy rok 2018. Efektem tych prac
będzie gminny i powiatowy kalendarz imprez
związanych z wymienionymi powyżej
Jubileuszami. Jest on już dostępny, i na stałe będzie
aktualizowany, na stronie Urzędu Gminy, pod adresem
www.witkowo.pl.
Łukasz Scheffs
Powiatowy Kalendarz imprez i przedsięwzięć
związanych z obchodami 100. rocznicy Odzyskania
Niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego znajduje się pod
adresem www.witkowo.pl/100-lecie.pdf.
Proszę zeskanować zamieszczony kod QR aby
przejść do kalendarza.

Szkolny Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego
odbył się kolejny Szkolny Konkurs Wiedzy o Powstaniu
Wielkopolskim 1918/1919.
Organizowany jest on w rocznicę zakończenia
zwycięskiego zrywu niepodległościowego
Wielkopolan. Pytania dotyczyły przyczyn, przebiegu
i skutków tego Wydarzenia. Nie zabrakło oczywiście
pytań o przebiegu działań powstańczych w Witkowie.
Uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy.
Pierwsze miejsce zajął Piotr Wysocki z klasy 5c, drugie
Marcel Lemiesz z klasy 6a, a na trzecim znalazła się
Weronika Mierzejewska z klasy 6a.
Mariusz Zborowski

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – to
święto żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy walczyli
o suwerenność Państwa Polskiego. Ustanowiono je na
mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku o Narodowym
Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

O tej Uroczystości pamiętano także w gminie
Witkowo, gdzie przy Pomniku Powstańców
Wielkopolskich, dokładnie o godzinie 12.00, władze
samorządowe na czele z: Burmistrzem Gminy i Miasta
Witkowo – Marianem Gadzińskim, jego Zastępcą –
Łukaszem Scheffsem, Radnymi Rady Miejskiej, Elżbietą
Kiełpińską – Sekretarz Gminy i Miasta, Haliną Rzepecką
– Skarbnikiem, Proboszczem miejscowej Parafii – ks.
Stanisławem Gocem, dyrektorami placówek
oświatowych, delegacjami, młodzieżą szkolną oraz
zaproszonymi gośćmi złożyli okolicznościowe wiązanki
kwiatów.
Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Dezyderego Chłapowskiego zapalili również 7. zniczy,
dla upamiętnieni Członków – IV Zarządu Głównego
Stowarzyszenia „Wolność i Niezawisłość”,
rozstrzelanych w 1951 roku w mokotowskim więzieniu.
To w związku z tym wydarzeniem Narodowy Dzień

Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada 1 marca.
Świętując ten dzień również witkowska wspólnota
oddała hołd tym, którzy niestrudzenie walczyli o wolną
Polskę, nie zważając na własne życie i niesprzyjające
okoliczności.
Po uroczystościach przy Pomniku Powstańców
Wielkopolskich odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy
i Miasta Witkowo, w trakcie którego o losach Żołnierzy
Niezłomnych opowiadał mieszkaniec Witkowa –
kpt. Tadeusz Janas. Mając w pamięci ofiarę Wyklętych
pozostaje zawołać: Cześć ich pamięci!
Marlena Trzcińska

Otwarte Mistrzostwa Modeli Halowych
24 lutego, (po rocznej przerwie) odbyły się zawody
modeli halowych w kategorii „Styrki” i „Rzutki”
w formule „Open”.

W tym roku udział w wydarzeniu wzięły dwie
modelarnie – Modelarnia z Babiaka oraz Gminny Klub
Modelarski „Sokół” z Witkowa. Miejscem zmagań
młodych modelarzy była hala sportowa przy Szkole
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa.

Zawody rozpoczęły się o godz. 10,00 uroczystym
otwarciem, którego dokonał Zastępca Burmistrza
Łukasz Scheffs. Następnie rozegrano trzy serie rzutów
modeli „storo”. Tą kategorię zdominowani modelarze
z Babiaka – zajmując trzy pierwsze miejsca: I miejsce:
Kacper Kaczorowski, II miejsce: Krystian Krzyżanowicz,
III miejsce: Igor Szurgot.
Następnie rozpoczęły się zmagania w kategorii
„rzutki” gdzie honor naszej modelarni obronił Mateusz
Milarski. I miejsce: Mateusz Milarski; II miejsce: Krystian
Krzyżanowicz; III miejsce: Kacper Kaczorowski.
Na zakończenie zawodów Łukasz Scheffs wręczył
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
W podsumowaniu, impreza bardzo udana,
sprawnie przeprowadzona, na pewno świetna
zabawa. Nasuwa się jednak pewna smutna refleksja.
Z roku na rok zmniejsza się liczba biorących udział
w zawodach. Miejmy nadzieję, że tendencja też
ulegnie odmianie.
Jacek Hejne

Najstarsza mieszkanka Gminy Witkowo skończyła 106 lat!
Pani Józefa Ciesielska jest absolutną rekordzistką
jeśli chodzi o długowieczność. 6 marca mieszkanka
Królewca (gmina Witkowo) skończyła 106 lat. Właśnie
z tej okazji Jubilatkę odwiedziła delegacja
witkowskiego samorządu w składzie: Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie – Marian Walczak,
Radna Rady Miejskiej – Monika Wendel oraz Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego – Alicja Wentland.

Pani Józefa urodziła się 6 marca 1912 r. w Królewcu,
jako córka Katarzyny i Wojciecha Staniszewskich.
6 czerwca 1945 r. zawarła związek małżeński

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Niechanowie ze
Stefanem Ciesielskim. Wspólnie z mężem dochowali
się dwóch synów: Franciszka i Lucjana. Po zawarciu
związku małżeńskiego Pani Józefa wyprowadziła się
do Powiatu Żagańskiego. W roku 1976 powróciła do
Królewca, gdzie mieszka do dziś z synem i jego rodziną.
Jubilatka mimo swojego wieku jest osobą sprawną,
pełną uśmiechu i pozytywnego nastawienia.
Samorządowcy życzyli Pani Józefie kolejnych
spokojnych, pogodnych lat dobrego zdrowia oraz
szczęścia w rodzinnym gronie. Pozostaje nam
przyłączyć się do tych życzeń i wspólnie wykrzyknąć:
200 lat!
Marlena Trzcińska

„Kobieta, wszystkie odcienie piękna”
W Klubie Dowództwa 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego odbył się wernisaż wystawy „Kobieta,
wszystkie odcienie piękna” przygotowany przez
Dobrosławę Domachowską członkinię koła PTTK
Witkowo.
Autorka zaprezentowała przepiękne obrazy kobiet
wykonane techniką haftu krzyżykowego na kanwie,
okraszone kobiecą poezją. W drugiej części wystawy
przybliżyła widzom sylwetki bohaterskich Polek
zasłużonych w walce o niepodległość i wolność.
Wystawę można podziwiać w sali konferencyjnej
Klubu 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego
w Witkowie.
Marlena Trzcińska

Wieczór Poezji i Piosenki Francuskiej

W Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbył
się Wieczór Poezji i Piosenki Francuskiej w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie oraz
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa
w Witkowie.

Pięknym wykonaniem piosenki „Pod dachami
Paryża”, uczniowie wprowadzili widownię w magiczny
plan paryskich uliczek. Bohaterem wieczoru był Mały
Książę, który idealnie wpisuje się w atmosferę Paryża.
I to właśnie ta postać literacka była przewodnikiem po
literaturze i piosence francuskiej.

OGŁOSZENIE
Warto też wspomnieć o dekoracji sceny. Przepiękny
krajobraz był znakomitym tłem dla poetyckich
popisów uczniów. Wieczór zakończył się gromkimi
brawami oraz podziękowaniem dla artystów, które
złożył Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Mariana
Gadziński.
Marlena Trzcińska

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie
art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 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 9 marca 2018 r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WITKOWO
POŁOŻONEJ W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM
W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Spółki Wodnej
16 lutego w Sali Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
odbyło się Walne Zgromadzenie SprawozdawczoWyborcze Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej
Witkowo. Przewodniczącym Zebrania został wybrany
Janusz Tomczak, a Sekretarzem Władysław
Marciniak. Sprawozdanie z działalności Gminnej
Spółki Wodnej Witkowo za lata 2013-2017 złożył
Ryszard Nowakowski – Prezes GSW Witkowo.
Informację z wykonania planu konserwacji i budżetu
GSW Witkowo za 2017 r. przedstawiła Krystyna
Rogowska – Kierownik Rejonowego Związku Spółek
Wodnych w Słupcy. Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej odczytał z kolei Krzysztof Wiącek.

Następnie Delegaci GSW Witkowo udzielili
absolutorium Zarządowi za minioną kadencję.
W trakcie Walnego Zgromadzenia odbyły się także
wybory do Zarządu GSW Witkowo. I tak wybrano:
Pawła Bednarka, Stanisława Janasa, Bernarda
Knasta, Henryka Krause, Henryka Krause, Leszka
Lutomskiego, Franciszka Manuszaka, Wojciecha
Michałowskiego, Jarosława Mikołajczaka, Adama
Nowaka, Ryszarda Nowakowskiego, Stanisława
Olszewskiego, Stanisława Przybylskiego, Wojciecha
Stejakowskiego, Janusza Tomczaka, Ewę Wentland.
Do Komisji Rewizyjnej GSW Witkowo wybrano:
Renatę Robaszkiewicz, Krzysztofa Wiącka, Zenona
Mietlickiego, który został jednocześnie wybrany
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Po ukonstytuowaniu się Zarządu GSW Witkowo na
Przewodniczącego Zarządu wybrano Ryszarda
Nowakowskiego, na Zastępcę Przewodniczącego
Janusza Tomczaka, a na Sekretarza Bernarda Knasta.
Wybrano również delegatów na Walne
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze
Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Słupcy:
Stanisława Janasa, Wojciecha Michałowskiego,
Ryszarda Nowakowskiego, Stanisława Przybylskiego,
Janusza Tomczaka, Tomasza Wędzikowskiego.
Delegaci ustalili także składkę członkowską na 2018 r.
w wysokości 24,00 zł na rzecz Gminnej Spółki Wodnej
od 1 ha gruntów zmeliorowanych i odwodnionych
rowami oraz w wysokości 5,00 zł udziału własnego od
1 ha zmeliorowanego i odwodnionego rowem.
W Walnym Zgromadzeniu wzięli udział:
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian
Gadziński;
Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
– Adela Kiszkarewicz;
Przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa
Wodnego – Wody Polskie – Nadzór Wodny w Słupcy –
Krzysztof Więcek;
Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Słupcy – Krystyna Rogowska;
Przedstawiciel Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego – Krzysztof Tamioła.
Anna Kwapich

Szkolenie dla rolników
Pracownicy Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie,
przeprowadzili szkolenie dla rolników z terenu gminy
Witkowo w sprawie płatności obszarowych
obowiązujących w 2018 r. Przedmiotowe spotkanie
odbyło się 1 marca w Świetlicy Wiejskiej
w Kołaczkowie.

Tematami szkolenia były:
1. Zmiany podstawowych zasad dotyczących
składania wniosku o przyznanie płatności w 2018 r.

2. Zasady wprowadzenia elektronicznego
formularza wniosku o dopłaty obszarowe.
3. Z a s a d y s k ł a d a n i a O ś w i a d c z e n i a
potwierdzającego brak zmian w roku 2018
w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności
złożonego w roku 2017.
Anna Kwapich

Opłaty za usługi wodne
1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)
wprowadzająca wiele zmian w systemie
gospodarowania wodami w Polsce, w tym
nakładająca na organy gminy nowy obowiązek
związany z opłatami za usługi wodne.

Ustawa wprowadza obowiązek dokonywania opłat
za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej.
Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo
wodne, zgodnie z którym uiszcza się opłatę za usługi
wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
na skutek wykonywania na nieruchomości
o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów
budowlanych trwale związanych z gruntem,
mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez
wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości
z powierzchni biologicznej czynnej na obszarach
nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub
zamkniętej.
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne,
wysokość opłaty za usługę wodną zależy
odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej,
rozumianej jako powierzchnia zabudowana
wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz
zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób
obliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272
ust. 8 ustawy. Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn
jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości
utraconej powierzchni biologicznej czynnej oraz czasu
wyrażonego w latach.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo przekaże w formie
informacji podmiotom obowiązanym do ponoszenia
opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej
opłaty, zawierającej także sposób jej obliczenia.
Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni
od dnia, w którym doręczono informację na wskazany
rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.
Opłatę wnosi się kwartalnie.
Wpływy z opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej
retencji stanowią w 90% przychód Wód Polskich,
a w 10% dochód budżetu gminy.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za
usługi wodne wynoszą:
1) bez urządzeń do retencjonowania wody
z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody
z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni
uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł
za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów
uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł
na 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni
uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 za
1 m2 na 1 rok.
W związku z powyższym władający nieruchomością
o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali
swoją działkę w co najmniej 70%, proszeni są do
przedstawienia takich danych do Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo dostarczając
wypełnione oświadczenie, które zostało
zamieszczone na stronie internetowej pod adresem
www.witkowo.pl/pl/ochrona-srodowiska.
Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej
na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta
w Witkowie (www.witkowo.pl) w zakładce Ochrona
Środowiska oraz w formie papierowej w Urzędzie
Gminy i Miasta w Witkowie, pokój numer 15.
Piotr Janowicz
Więcej informacji na
www.witkowo.pl/pl/ochrona-srodowiska
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do na stronę

REGULAMIN
Otwartych Mistrzostw Gminy Amatorów
w Tenisie Stołowym
ORGANIZATORZY: Urząd Gminy i Miasta, Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, Uczniowskie Kluby
Sportowe z terenu Gminy i Miasta
MIEJSCE – Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama
Borysa w Witkowie, ul. Poznańska 47.
TERMIN – 7 kwietnia 2018 roku (sobota), godz. 9,00.
KATEGORIE WIEKOWE:
ź godz. 9,00
1. szkoły podstawowe klasy I-IV – dziewczęta i chłopcy.
2. szkoły podstawowe klasy V-VI – dziewczęta i chłopcy.
ź godz. 9,30
3. szkoły podstawowe klasy VII – szkoły gimnazjalne klasy
II-III – dziewczęta i chłopcy.
4. seniorki - OPEN.
5. seniorzy - OPEN.
6. Old-boy - powyżej 55 lat.
WARUNKI UCZESTNICTWA
ź startują wszyscy chętni zamieszkujący, uczący się lub
pracujący na terenie Gminy i Miasta,
ź zawodników obowiązuje strój sportowy (miękkie obuwie)
i własny sprzęt sportowy (rakietka),
ź nie mają prawa startu osoby posiadające,
przeciwwskazania lekarskie oraz zrzeszone w Polskim
Związku Tenisa Stołowego,
SPRAWY TECHNICZNE
ź mistrzostwa rozegrane zostaną systemem: w „grupach”
i „pucharowym”,
ź pojedynki do 2-ch wygranych setów (do 11 pkt.),
ź mecze sędziują uczestnicy według zasady
przegrywający sędziuje następny pojedynek.
NAGRODY
zdobywcy 3-ch pierwszych miejsc w każdej kategorii
wiekowej otrzymują pamiątkowe medale i tenisowy sprzęt
sportowy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji
niniejszego regulaminu.
Stanisław Antoszczyszyn

Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego – Witkowo 2017
W Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
w Witkowie odbyło się uroczyste, dwudzieste
„Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego 2017”.

Rok 2017 obfitował w wiele sukcesów witkowskich
sportowców, którzy brali udział w zawodach
sportowych zarówno na terenie gminy, powiatu,
województwa, a nawet kraju.
W uroczystym podsumowaniu roku sportowego
wzięli udział m.in. Przewodniczący Wojewódzkiego
Zrzeszenia LZS w Poznaniu – Tadeusz Tomaszewski,
Radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego – Krystyna Żok,
Andrzej Kwapich i Telesfor Gościniak,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie –
Marian Walczak wraz z radymi, dyrektorzy placówek
oświatowych, prezesi klubów sportowych i organizacji
pozarządowych z terenu Gminy i Miasta oraz gość
honorowy Roman Jaszczak – były trener reprezentacji
narodowej w piłce nożnej kobiet, a obecnie Prezes
i Trener Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego
„MEDYK”. Wraz z gościem honorowym na Gminne
Podsumowanie Roku Sportowego – Witkowo 2017
przybyła również Natalia Pakulska – reprezentantką
Polski w piłce nożnej. Jak w krótkim wystąpieniu
stwierdził Roman Jaszczak „wzór kariery
współczesnego sportowca”. Wszystkich zaproszonych
powitał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo.
Podsumowanie Roku Sportowego na terenie
gminy Witkowo uświetniły występy sekcji artystycznych
działających przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Witkowie.
Pamiątkowymi statuetkami wyróżniono 115.
sportowców, którzy osiągnęli dobre i bardzo dobre
wyniki, reprezentując gminę Witkowo na różnych

zawodach sportowych. Wśród wyróżnionych znaleźli
się przedstawiciela takich klubów i sekcji, jak:
UKS „ISKRA”, UKS „OLIMP”, UKS „SOKOŁY”, UKS „ORŁY”,
UKS „BŁYSK”, GKS „VITCOVIA”, Klub Sportowy
„MMA Witkowo”, Klub Sportowy „WITKOWO BIEGA”,
UKS „ORGANIZATOR” – sekcja modelarstwa „SOKÓŁ”,
Klub Turystyczny PTTK w Witkowie oraz sekcja strzelecka
Ligi Obrony Kraju, działająca przy Kurkowym Bractwie
Strzeleckim w Witkowie. Statuetki z odpowiednimi
podziękowaniami otrzymali także pracujący
w klubach trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi.
W trakcie uroczystości dyrektorzy placówek
oświatowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo
otrzymali talony na zakup sprzętu sportowego.
Wyróżniono również zawodników biorących udział
w XIX edycji Witkowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej, którzy
swoje podziękowania odebrali z rąk Burmistrza na
uroczystym zakończeniu Ligi 11 marca br.
Zaraz po wyróżnieniach głos zabrali zaproszeni
goście: Tadeusz Tomaszewski oraz Krystyna Żok.
Podsumowania Roku Sportowego w Gminie
Witkowo dokonał Burmistrz – Marian Gadziński.
Włodarz Gminy podziękował zaproszonym gościom
za obecność, a wyróżnionym sportowcom
i działaczom złożył stosowne gratulacje i życzenia.
W tym miejscu warto przypomnieć, że gmina
Witkowo przeznacza w swoim budżecie znaczne
kwoty na rozwój sportu i kultury fizycznej dzieci,
młodzieży i osób dorosłych. W 2017 roku była to kwota
prawie 400 tys. zł.

„Człowiek Roku 2017”
3 marca w Auli im. Jana Pawła II w I Liceum
Ogólnokształcącym w Gnieźnie odbyła się Gala
Finałowa Plebiscytu „Człowiek Roku 2017”.
Bardzo miło ogłosić nam, że Dyrektor Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Stanisław
Rajkowski zdobył największą ilość głosów w kategorii
„kultura-sztuka-nauka”. Wyróżniony i autentycznie
wzruszony Stanisław Rajkowski mówił: „Szanowni
Państwo! Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy oddali
na mnie głos. Dziękuję moim pracownikom,
współpracownikom, dziękuję władzom
samorządowym Gminy i Miasta Witkowo,
a szczególnie mojej żonie. Dziękuję!”.
OKSiR Witkowo

Na zakończenie Burmistrz podziękował
nauczycielom i młodzieży za przygotowanie całego
Wydarzenia, a obecnych zaprosił na słodki
poczęstunek.
Stanisław Antoszczyszyn

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

III Gala Witkowskiej Ligi Halowej

11 marca o godzinie 16:00 w sali widowiskowej
Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie
odbyła się III Gala Witkowskiej Ligi Halowej w Piłce
Nożnej.

W uroczystym podsumowaniu tej edycji Ligii
uczestniczyło blisko 300 osób, a sama walka o czołowe
miejsca w tabeli rozgrywek toczyła się niemal do
ostatniej kolejki. Należy podkreślić, że poziom
rywalizacji był niezwykle wysoki. Organizatorem
całego wydarzenia był Zarząd Ligi: Hubert Lisiak, Jan
Szturomski oraz Artur Trząski.
Wyniki sezonu 2017/2018 wyglądają następująco:
Klasyfikacja drużynowa:
1. Amigos – Dla Daniela,
2. Manufaktura tortów i ciast,
3. Kopcup.pl,
4. 2B Sklep Komputerowy,
5. Pizzeria Torttuga,
6. Locus Team,
7. JAH Team,
8. Piekarnia Glanc Ac 97,
9. Syljar Symix,
10. Elgrom,
11. Bank Spółdzielczy Witkowo,
12. Auto-Rataj,
13. Dampol,
14. Pizzeria Skarabeusz CWK 05.
Wyróżnienia indywidualne w poszczególnych
kategoriach otrzymali: Najlepszy zawodnik: Mikołaj
Mazurkiewicz (Amigos – Dla Daniela); Najlepszy
bramkarz: Piotr Galant (Manufaktura tortów i ciast);
Król strzelców: Marcin Jagodziński (Elgrom);
Objawienie sezonu: Dominik Jabkiewicz (Manufaktura
tortów i ciast); Najlepszy młodzieżowiec: Kacper
Boczkowski (Locus Team); Najlepszy z najstarszych:
Krzysztof Kral (Kopcup.pl); Najpiękniejszy gol: Bartosz

Borys (Piekarnia Glanc AC 97); Nagroda specjalna:
Daniel Miętkiewicz (Amigos – Dla Daniela); Pogromca
obrońców: Błażej Fedyszyn (2B Sklep Komputerowy);
Najwierniejszy kibic: Magdalena Budzyńska-Witulska;
Nagroda publiczności: Patryk Płusa (Dampol);
Najwaleczniejszy zawodnik: Adrian Jagodziński
(Amigos – Dla Daniela); Najwaleczniejsza drużyna:
Piekarnia Glanc AC 97.
Klasyfikacja TyperWLH: 1. Mikołaj Lewandowski,
2. Michał Kwapich, 3. Patryk Ziółkowski i Patryk Dąbek.
Piątka sezonu: Jakub Szczepaniak (Kopcup.pl), Kamil
Buczek (Manufaktura tortów i ciast), Dominik
Jabkiewicz (Manufaktura tortów i ciast), Mikołaj
Mazurkiewicz (Amigos – Dla Daniela), Marcin
Jagodziński (Elgrom).
Klasyfikacja Fair Play: 1. Pizzeria Skarabeusz CWK
05, 2. Auto-Rataj, 3. JAH Team,
Najlepszy zawodnik XXVI (ostatniej)kolejki:
1. Adrian Wucki (Piekarnia Glanc AC 97).
Sponsorzy i partnerzy WLH: Samorząd Gminy
i Miasta Witkowo, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Partner
techniczny ligi – firma Zina, Manufaktura tortów i ciast,
Bank Spółdzielczy w Witkowie, Piekarnia Glanc,
Pizzeria Skarabeusz, Kurczaki z rożna Izabeli
Wędzikowskiej, Sklep Komputerowy 2B, Pracownia
K&M Katarzyny Przybylskiej, Akademia Futbolu 92,
Zakład Szewski Dariusz Lisiak, Kop-Cup, Radni Rady
Miejskiej: Anna Loranc, Monika Wendel, Franciszek
Bosacki, Piotr Jóźwik, Paweł Roszyk, Marian Walczak,
Marek Wiatrowski. Marzenia i Damian Siwińscy, Usługi
muzyczne i rozrywkowe Sebastian Zieliński, Damian
Szczepaniak, Agrawit, Kurier Witkowski, Grafii Studio
Janusz Ansion, Firma Fines, Auto-Rataj, Krzysztof
Bykowski – Sołtys Sołectwa Jaworowo, BiW
Ubezpieczenia, Gospodarstwo rolne Rafał Kierzek,
Katarzyna i Wiesław Wojtyrowie. Zakończenie WLH
swoimi występami urozmaiciły: grupy, sekcje oraz
indywidualni wykonawcy skupieni wokół Ośrodka,
Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, a całą Galę
poprowadziła Iwona Piórkowska.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom,
organizatorom oraz wszystkim pasjonatom WLH.
Marlena Trzcińska
Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

The Voices of Hope
27 lutego w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka odbył się Koncert Charytatywny. Dochód
z tego Wydarzenia zostanie przekazany na leczenie
Kornela i Jagody. Oboje borykają się z chorobą.
W przypadku Kornela jest tak zwany Zespół
Goldenhara, Jagoda natomiast od dwóch lat walczy
z bardzo rzadką chorobą spowodowaną
zaburzeniami immunologicznymi, które prowadzą do
nadmiernie wyrażonej reakcji zapalnej.

Specjalnie dla tej dwójki wystąpili: Humam Ammari,
Bartek Chmielewski, Filip Rychcik, Natalia
Świerczyńska, Gabriel Fleszar, Michał Kowalonek,
Bartosz Rajpold oraz Maciej Chmielewski – inicjator
całego przedsięwzięcia.
Wszystkim wokalistom akompaniowali: Jacek Szwaj
– piano, Damian Kostka – bas, Mateusz Brzostowski –
perkusja, Dawid Kostka – gitara elektryczna oraz
Kwartet Smyczkowy Tomasza Ciastka.
Udział w tym niezwykłym Wydarzeniu wzięli również
znani prezenterzy TVP: Dominika Matuszak oraz Tomasz
Wolny.
W organizację koncertu zaangażowali się m.in.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Klub 3. Skrzydła
Lotnictwa Transportowego, 33. Baza Lotnictwa
Transportowego, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Witkowie, Koła Gospodyń Wiejskich oraz liczni
sponsorzy, którzy w większości przypadków prosili
o anonimowość. Podczas koncertu zbierane były
datki do puszek. Uczestnicy mieli także możliwość
włączenia się do akcji m.in. poprzez zakup ciast oraz
licytacje voucherów.

W tym miejscu pragniemy bardzo serdecznie
podziękować wszystkim artystom, organizatorom,
słowem ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się
w to przedsięwzięcie. Nie sądziliśmy, że spotka się ona
z tak serdecznym i ciepłym przyjęciem. To wspaniałe,
że jest tak wielu ludzi, których poruszyła historia Kornela
i Jagody.
Wspólnie udało się nam zebrać 17 342,30 zł.
Raz jeszcze dziękujemy.
Marlena Trzcińska

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

„Młodzież zapobiega pożarom”

8 marca na szczeblu miejsko-gminnym odbył się
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”.
Zmagania młodych adeptów wiedzy pożarniczej
rozpoczęli: Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP w Witkowie – dh Marian Łukowski i Wiceprezes
dh Jolanta Barańska, witając przybyłą młodzież,
opiekunów i gości. Oficjalnego otwarcia dokonał
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński,
przybliżając cel Turnieju, który służy popularyzowaniu
wśród młodzieży wiedzy z zakresu przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,
organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii
i tradycji ruchu strażackiego. Na eliminacje miejskogminne zgłoszeni zostali uczestnicy ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta
Witkowo, a także z Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych z Witkowa i Wiekowa. Nad poprawnym
przebiegiem Turnieju czuwała Komisja Sędziowska
w składzie: asp. Tomasz Kuliński – przedstawiciel
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Gnieźnie, dh Karina Wawrzyniak – Prezes OSP
Skorzęcin, st. sek. Arkadiusz Kurkowski i dh Jakub
Skierkowski.
Turniej składał się z 2 części: testu pisemnego
i rozmowy. Test zawierał 20 pytań dla poszczególnych
grup. Do finału zakwalifikowało się po 3 zawodników
z każdej grupy.
Za najlepszego zawodnika w grupie I (klasy I – VI
szkoły podstawowe) uznano: Nikodema Lisa, drugie
miejsce wywalczył Damian Marciniaka, a trzecie
miejsce zajął Mikołaj Kozłowski.
W II grupie (uczniowie klasy VII szkół podstawowych
oraz gimnazjum klasy II i III) miejsce pierwsze zajął
Jakub Mondry, drugie Mateusz Milarski, a trzecie
Wiktoria Kurkowska.
W III grupie (szkoły ponadgimnazjalne) miejsce
pierwsze zajął Mateusz Krause, miejsce drugie
przypadło Mikołajowi Szymańskiemu, a trzecie
Damianowi Tomczakowi.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a zwycięzcy
nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy

i Miasta w Witkowie. Nagrody wręczył Łukasz Scheffs –
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz
Prezes Zarządu M-G ZOSP RP w Witkowie. Towarzyszyli
im członkowie Komisji.
Na zakończenie Turnieju głos zabrał Zastępca
Burmistrza, który wyraził radość z faktu dążenia przez
młodych ludzi do poszerzania swojej wiedzy. Zachęcał
również do zasilania Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zastępca Burmistrza życzył zwycięzcom dalszych
sukcesów na szczeblu powiatowym. Słowa
podziękowań skierował również do opiekunów, którzy
przygotowywali młodzież do Turnieju.
Jolanta Barańska

Przedszkolaki świętują Dzień Kobiet

W Przedszkolu Miejskim „Bajka” 8 marca minął
wyjątkowo i bardzo radośnie. Mieli w tym udział
chłopcy z grup „Pajacyki” oraz „Kotki”, którzy
zorganizowali przedstawienie z okazji Dnia Kobiet.
Podczas uroczystości przedszkolaki
zaprezentowały liczne wierszyki i piosenki niosące ze
sobą piękne życzenia dla zgromadzonych Pań.
Zebrani goście mogli również podziwiać energiczne
tańce w wykonaniu swoich kolegów. Aby Panie

poczuły się w tym dniu wyjątkowo, na zakończenie
przedstawienia każda otrzymała drobny upominek
w postaci ozdobionego serca oraz słodką babeczkę.
Po zakończonym przedstawieniu głos zabrała
Wicedyrektor – Małgorzata Kierepka, która
podziękowała chłopcom i nauczycielką za
przygotowanie przedstawienia oraz złożyła
najserdeczniejsze życzenia wszystkim zebranym
kobietom.
Dagmara Skrzypska

Mali artyści dla swoich Pań

8 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień
Kobiet. Z tej okazji dzieci z grupy „Przyjaciele Bolka
i Lolka” w Przedszkolu Miejskim „Bajka” przygotowały
pod czujnym okiem Angeliki Zawodnej, Marii Lisieckiej
i Anny Rachelskiej występ artystyczny dla swoich Pań
i koleżanek z przedszkola.
Program artystyczny rozpoczęła młoda dama
Aleksandra wystylizowana na lata XX wieku do
piosenki „Być kobietą” Alicji Majewskiej. Następnie
dzieci w krótkich formach wierszowanych przedstawiły
specyfikę pracy wszystkich Pań w przedszkolu.
Uwieńczeniem części artystycznej był występ

grupy rokowej w składzie: Witek, Bartek M., Wojtek,
Nikodem, Igor, Bartek S., do piosenki „Dzień Kobiet”
zespołu „Kilersi”.
Miłym akcentem było wręczenie okazjonalnych
laurek dla wszystkich Pań pracujących w przedszkolu
oraz dla Beaty Szkudlarek, która zawsze znajduje czas
dla naszych przedszkolaków.
Wszystkie dzieci otrzymały w tym dniu słodkie
upominki od Ewy Skrzypskiej oraz Beaty Szkudlarek.
Był to bardzo miły początek tego szczególnego dnia.
Angelika Zawodna

Szkoła z Mielżyna pomagamy – Kasisi!
Każdy kto zna Szymona Hołownie wie, że to
człowiek, którego nosi po świecie. Kilka lat temu
dziennikarska ciekawość zawiodła go do Kasisi. I od
tego czasu związał się z tym miejscem na dobre,
przyjeżdżając do sierocińca kilka razy w roku,
pomagając siostrom i dzieciakom na tyle, na ile może.
Wyremontował m.in. małą klinikę House of Hope
i gabinet stomatologiczny, kupił inkubator. 11 kwietnia
2013 r. postanowił założyć Fundację Kasisi...
Wśród wielu projektów, „Ozłacamy Kasisi”
specjalna propozycja skierowana została do Szkół
i Przedszkoli, Rodziców i Nauczycieli. „Ozłacamy Kasisi”
od początku opiera się na dwóch filarach:
- działania edukacyjne,
- zbiórka drobnych złotówek.
I edycja projektu (rok szkolny 2014/2015)
zgromadziła 60 placówek z całej Polski. Zebrano
podczas niej 37 687,22 zł. Podczas I edycji Fundacja
zabrała wszystkich Uczestników w niezwykłą podróż po
Afryce i pokazała, jak żyją tam ich najmłodsi.
Odsłoniła przed młodzieżą szkolną piękno Zambii,
historie podopiecznych Fundacji.
Do II edycji „Ozłacamy Kasisi” (rok szkolny
2015/2016) zgłosiło się ponad 60 Szkół i Przedszkoli
z całej Polski. Zakończyła się ona fantastycznym
wynikiem finansowym 60 528,81 zł. Podczas II edycji
wspólnie realizowano zadania, które pokazały siłę
tkwiącą w solidarności małych gestów, leżącej
u podstaw idei crowdfundingu (finansowanie
społecznościowe), na której opiera się działalność
Fundacji. Podczas tej niezwykłej akcji Uczniowie
zrozumieli m.in. wartość pieniądza (w Afryce duża
rodzina jest w stanie przeżyć dzień za niecałe 5 zł!),
a przede wszystkim doświadczyli, że pomaganie innym
może być pasją realizowaną z uśmiechem
i wyobraźnią.
W III edycji projektu (rok szkolny 2016/2017) wzięło
udział 97 szkół i przedszkoli z całej Polski, wśród nich
także Szkoła z Mielżyna oraz dwie placówki z Brukseli.
M.in. dzięki temu udało się pobić rekord osiągając
sumę wsparcia dla Kasisi na poziomie 105 715,14 zł.
III edycja zatytułowana „Niezwykła lekcja prosto
z Afryki” była okazją do podzielenia się tym, czym
przez lata działalności naszych Fundacji Afryka
zaskoczyła wszystkich pozytywnie. Okazuje się
bowiem, że nie jest to tylko kontynent, który wymaga
jedynie wsparcia. To właśnie Afryka coraz częściej
pomaga innym zrozumieć, co w życiu jest
najistotniejsze i jak wiele wszyscy posiadamy.
IV edycja (rok szkolny 2017/2018)trwa nadal
i aktywnie bierze w niej udział również Szkoła
w Mielżynie. Zorganizowaliśmy „Kącik słodkości dla
Kasisi”, w którym sprzedajemy pyszności upieczone
przez mamy dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz
nauczycielki – koordynatorki Małgorzatę Klimaszewska
i Ewę Popek. Dochód ze sprzedaży przekazujemy na
konto Kasisi. Nasza szkoła zajmuję 2 miejsce wśród szkól
biorących udział w projekcie.
W grudniu zorganizowaliśmy Kiermasz
bożonarodzeniowy, podczas którego sprzedawaliśmy
ozdoby wykonane przez dzieci i koordynatorki. Nasze
wytwory polecaliśmy podczas świątecznego koncertu
chóru „Skowronki” z Poznania jaki odbył się 3 grudnia
2017 w Szkole. Wszystkie ozdoby sprzedaliśmy,

a dochód powędrował dla afrykańskich
dzieciaczków, za co otrzymaliśmy serdeczne
podziękowania.
Kolejnym wydarzeniem będzie kiermasz
wielkanocny oraz konkurs na jajko wielkanocne.
Projekt realizujemy do końca roku szkolnego,
zakończymy 16 czerwca podczas Święta Dziecka
Afrykańskiego.
Ewa Popek

Warsztaty florystyczne
22 lutego odbyły się warsztaty florystyczne
pn. „Wiosenne Kwiaty Cebulowe”. Organizatorem
warsztatów był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie.

Im bliżej wiosny tym bardziej szukamy jej oznak.
Wiosenne kwiaty cebulowe i bulwiaste są doskonałym
materiałem florystycznym do wiosennych aranżacji.
Nie tylko cięte, ale także doniczkowe. Uczestniczki
warsztatów pod okiem prowadzącej Iwony KempskiejChrzanowskiej stworzyły niepowtarzane kompozycje
z różnorodnych kwiatów cebulowych, ozdobione
mchem w nietypowych naczyniach, które
z pewnością staną się w domowych aranżacjach
zwiastunami wiosny.
Bardzo dziękujemy za udział w warsztatach.
OKSiR Witkowo

Fere zimowe w Mielżynie – wspomnienia
W tym roku szkolnym wolny wypoczynek w czasie
ferii zorganizowali w szkole w Mielżynie opiekunowie
i wychowawcy Świetlicy Środowiskowej – Patrycja
Kokkot, Marika Wróbel, Ewelina Zawodna
i Uczniowskiego Koła Sportowego „Sokoły” – Roman
Organiściak i Grażyna Grzybowska.

Pierwszego dnia uczniowie miło spędzili czas na
basenie w Mogilnie.
Kolejny dzień był bardzo twórczy. W pierwszej
części czekała na uczniów pyszna niespodzianka.
Dzieci wraz z Asią Wieczorek uczyły się piec babeczki.
Następnie każdy mógł udekorować muffinkę według
swojego uznania. W drugiej części spotkania
w grupach tworzyli farbami „podwodne światy” na
folii. Na zakończenie, uczestnicy uczyli się układu
tanecznego. Na sali sportowej w ramach UKS
dominowała piłka nożna.
Kolejną trakcją ferii było tworzenie akwariów 3D.
Nie brakowało też ruchu przy muzyce pod okiem Pani
Ptarycji.
W czwartym dniu ferii dzieci biorące udział
w zajęciach świetlicy środowiskowej uczestniczyły

w przedstawieniu teatralnym „Pinokio” w wykonaniu
artystów krakowskiego teatru ART.-KRAK. Pewnego
razu do majstra Wisienki trafił niezwykły, bo mówiący
ludzkim głosem, kawałek drewna. Postanowił go
podarować swojemu przyjacielowi, Dżepetto. Ten
wyrzeźbił z kloca pajacyka i dał mu imię PINOKIO.
Po spektaklu na sali gimnastycznej odbyły się
zajęcia sportowo-rekreacyjne.
W ostatnim dniu pierwszego tygodnia w ramach
zajęć świetlicowych grali w rozmaite gry dydaktyczne,
jedli pyszną pizzę przygotowaną przez Panią Joannę,
bawili się na interaktywnej podłodze oraz podziwiali
Agatę na pokazie japońskiej sztuki walki – karate.
W kolejnym tygodniu dzieci i młodzież wyjechali na
basen w ramach UKS-ów. Zorganizowano pokaz sztuki
łowieckiej przez myśliwego Daniela Zawodnego.
Dzieci mogły obejrzeć trofea, strój oraz rekwizyty
myśliwego. Następnie państwo Zawodni zaprosili
wszystkich uczestników na ognisko z kiełbaskami.
W ostatnim dniu ferii były zabawy z balonami,
malowanie twarzy, podziękowania i wyróżnienia oraz
wspólne biesiadowanie i wspominki.
Ewa Popek

„Zuch” dla uczniów klas I-III
Centrum Edukacji Szkolnej zaprosiło uczniów klas
I-III szkół podstawowych do wzięcia udziału
w konkursie „Zuch” oraz w konkursie „Zuch z języka
angielskiego”. Konkursy zostały przeprowadzone 1 i 2
marca.
Ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa
w Witkowie do wzięcia udziału w konkursie zgłosiło się
27 uczniów z kl.1a i 1b (test zintegrowany) i 17 uczniów
z kl.1a i 1b (test z języka angielskiego).
Konkurs „Zuch” polegał na samodzielnym
rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego
sprawdzianu, którego zawartość uwzględniała
elementy edukacji polonistycznej, społecznoprzyrodniczej i matematycznej.
Konkurs „Zuch z języka angielskiego” sprawdzał
znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów.
Obydwa konkursy rozwinęły wyobraźnię i twórcze
myślenie dzieci, a ich treść była dostosowana do
obowiązującej podstawy programowej. Testy
wdrożyły uczniów do umiejętności kodowania, która
z pewnością przyda im się w kolejnych etapach
kształcenia. Testy konkursowe zawierały 21 pytań
o różnej skali trudności, w związku z tym każdy uczeń
miał szansę sprawdzenia swoich umiejętności.

Wyniki konkursu pomogą nauczycielom poznać
postępy uczniów w nauce oraz wskażą ewentualne
braki. Stanowić będą także niezależne źródło oceny
osiągniętych przez dzieci umiejętności.
Każdy uczestnik konkursów otrzyma dyplom.
Najlepsi uczniowie w poszczególnych seriach konkursu
zostaną uhonorowani nagrodami. Trzymamy kciuki za
naszych uczniów i gratulujemy im odwagi.
Koordynatorkami konkursu „Zuch” w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie były:
Iwona Piórkowska, Marta Fischer oraz Joanna
Rzetelska.
Iwona Piórkowska

Stypendyści I semestru roku szkolnego 2017/2018

9 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie odbyło
się uroczyste wręczenie stypendiów uczniom
osiągającym wysokie wyniki w nauce za I semestr
roku szkolnego 2017/2018. Promują oni naszą szkołę
na konkursach i pokazach oraz wyróżniają się wysoką
kulturą osobistą.
Stypendia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
w obecności zaproszonych rodziców i społeczności
szkolnej, wręczyli uczniom: Przewodniczący Komisji
Oświaty Kultury i Sportu – Andrzej Kwapich oraz
Wicedyrektor Wydziału Edukacji – Lidia Bójko.
Tegoroczne stypendia przedmiotowe otrzymali
Julia Krych (kl. ITE), Magdalena Kulińska (kl.I TE), Miłosz
Krajniak (kl. ITI), Wiktoria Miazga (kl. ILO), Piotr
Chmielewski (kl. IILO), Karol Kozłowski (kl. IILO), Wiktoria
Zykowska (kl. IITI), Paulina Grzybowska (kl. IIILO), Marta
Kozińska ( kl. IVTŻiUG ).

Stypendium Naukowe Starosty Powiatu
Gnieźnieńskiego – dla najlepszego ucznia – otrzymała
Patrycja Pachuta uczennica kl. IV TŻiUG.
Zaproszeni goście: pogratulowali najlepszym
determinacji w osiąganiu wytyczonych celów,
w dążeniu do poznawania tajników wiedzy oraz życzyli
dalszej owocnej i systematycznej pracy. Rodzicom
dziękowali za trud wychowania dzieci, wpajanie
szacunku do nauki i mobilizowania do osiągania
satysfakcjonujących i wysokich wyników w nauce.
Dyrektor Szkoły, Anna Malendowicz-Koteras,
podziękowała uczniom za I semestr wytężonej
i systematycznej pracy.
Serdecznie gratulujemy tegorocznym
stypendystom i życzymy dalszych sukcesów.
Krystyna Popielec-Stürmer

„Wszystko będzie dobrze”...
5 marca odbyło się w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie spotkanie młodzieży
z historykiem, pisarzem, scenarzystą, reżyserem
Rafałem Szamburskim. Jest on między innymi autorem
książek „Bękart” oraz „Chłopcy z ulicy Gorzałki”,
a także scenarzystą filmu „Wszystko będzie dobrze”,
scenarzystą i reżyserem filmu „Wigilia”.

W prelekcji uczestniczyły klasy: ILO, IILO oraz IIITI/TŻ.
Rafał Samburski zapoznał słuchaczy ze swoim
warsztatem pracy, w jaki sposób czerpie inspiracje
oraz eksploruje otaczającą rzeczywistość do swojej

twórczości. Mówił o współpracy z aktorami, zaletach
i wadach pracy scenarzysty, reżysera i produkcji
filmowej oraz ważnym aspekcie w procesie
powstawania scenariusza – pomyśle na ciekawy
temat. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży
cieszyła się współpraca scenarzysty ze znanym
aktorem Robertem Więckiewiczem. Uczniowie bardzo
chętnie zadawali pytania, na które zaproszony Gość
wyczerpująco udzielał informacji. Przedstawił
ponadto swoje najbliższe plany literackie i filmowe.
Krystyna Popielec-Sturmer

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
dzierżawę nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Witkowo, położonej
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie
Przedmiotem dzierżawy jest: Nieruchomość
niezabudowana stanowiąca część działki oznaczonej
geodezyjnie nr 157 o powierzchni ca 432,60 m2, położona
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gmina Witkowo,
w sektorze 32 A, przy Alei Plażowej. Przedmiotowy grunt
przeznaczony jest do prowadzenia działalności
gospodarczej: handlowej lub gastronomicznej związanej
z rekreacją i wypoczynkiem. Istnieje możliwość posadowienia
na gruncie obiektu zaakceptowanego przez
Wydzierżawiającego, nietrwale związanego z gruntem na
okres dzierżawy, zgodnie z warunkami prawa budowlanego.
ź Okres dzierżawy – 3 lata,
ź Wywoławczy czynsz za dzierżawę nieruchomości wynosi
9.000,00 zł netto rocznie. Termin płatności czynszu zostanie
ustalony w umowie, nie później jednak niż do 31 sierpnia
każdego roku. Do wylicytowanego czynszu zostanie
doliczony obowiązujący podatek VAT,
ź Wadium ustalono w wysokości 3.000,00 zł, a minimalne
postąpienie nie może wynosić mniej niż 200,00 zł.
Przetarg odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. o godz. 1200w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto
Gminy Witkowo.
1. Wadium należy wpłacać formie pieniężnej na konto
Urzędu nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia
3 kwietnia 2018 r.
2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane
przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek
Gminy Witkowo.
Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazać
uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata
dotyczy.
Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które
posiadają zaległe zobowiązania wobec gminy Witkowo.
Przyszły dzierżawca przed zwarciem umowy dzierżawy
zobowiązany będzie do wpłaty zaliczki w wysokości 30%
wylicytowanego czynszu brutto.
Szczegółowe ogłoszenie zamieszczono na stronach
internetowych Urzędu Gminy i Miasta Witkowo:
www.witkowo.pl i www.bip.witkowo.pl, a dodatkowe
informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15,
tel. (61) 47-78-194, wew. 13 w godzinach od 800 do 1530.
/-/ Marian Gadziński
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
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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
Gospodarka odpadami komunalnymi tel. 61 4778 194 (w. 30),
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

Śląskie szlagiery

W sobotę 10 marca na scenie Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, wystąpiły
gwiazdy telewizji TVS, Grupa Fest, Metrum oraz Paweł
Polok. Organizatorem koncertu był Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Witkowie.
Artyści zaprosiłi mieszkańców Gminy Witkowo do
wspólnej biesiadnej zabawy w programie pt. „Dzień
Kobiet”. Można było usłyszeć znane i lubiane utwory,
bez których nie odbędzie się żadna impreza.
Wykonawcy śląskich szlagierów telewizji TVS, w
programie rozrywkowo muzycznym rozbawili
widownię do łez. Zgromadzona publiczność bawiła się
doskonale przy dowcipach opowiadanych
tradycyjną śląską gwarą.
OKSiR Witkowo

„Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”

We wtorek, 13 marca 2018 roku, w sali
widowiskowej Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie, odbyło się przedstawienie
teatralne pt. „Królewna Śnieżka i Siedmiu
Krasnoludków”, którego organizatorem był Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie. Spektakl
przedstawili aktorzy z teatru Krak-Art z Krakowa – tak
bardzo lubianego przez najmłodszych, jak i nieco
starszych mieszkańców gminy Witkowo.
„Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”, to
klasyczna baśń spisana przez braci Grimm. I chociaż
wszyscy znamy ją od dzieciństwa, wersję

przedstawioną przez krakowskich aktorów oglądało
się z wielką przyjemnością. Licznie zgromadzone dzieci
zostały zaangażowane do wspólnego śpiewania
i tańca, przez co mogły poczuć się jak prawdziwi
aktorzy.
Spektakl „Królewna Śnieżka i Siedmiu
Krasnoludków” w niezwykle ciekawy sposób
opowiedział dzieciom, że należy pomagać innym
i być uczciwym. A dobre uczynki zawsze są
wynagradzane i dają ogromne zadowolenie.
OKSiR Witkowo

