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Pracowite wakacje
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami
bocznymi i przepompowniami w m. Ruchocinek
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót DrogowoBudowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa realizuje
1 etap zadania, w ramach którego buduje sieć
kanalizacji sanitarnej z m. Dębina do m. Ruchocinek.
Zakres prac obejmuje budowę rurociągu tłocznego
o długości ok. 1000 mb, rurociągu grawitacyjnego
o długości 1440 mb wraz z 2 przepompowniami
i kanałami bocznymi o długości 316 mb. Zadanie
zostanie wykonane za kwotę: 1.434.375,96 zł brutto.

Przebudowa ulic na terenie miasta – ul. Osiedlowa
Wykonane w kwietniu bieżącego roku zadanie
stanowiło kontynuację rozpoczętej w 2017 roku
inwestycji polegającej na przebudowie ul. Osiedlowej.
Wykonano drogę na długości 184 mb. Wykonawcą
była spółka FENIX Budownictwo sp. z .o.o. z Witkowa.
Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 255.239,49 zł
brutto. Drugi etap inwestycji polegał na ułożeniu kostki
brukowej i montażu oznakowania pionowego.

Chodniki na terenie Gminy i Miasta Witkowo
W ramach zadania wykonano chodniki w Mielżynie
o długości 200 m. i szerokości 1,50 m., na ul. Jasnej
w Witkowie o długości 25 m. i szerokości 1,5 m.
Obecnie realizowany jest kolejny odcinek w Dębinie
o długości 200 m. i szerokości 1,44 m. Wykonawcą
zadania jest firma WODKAN Tadeusz Szustek z Gniezna.
Środki przeznaczone na inwestycję to kwota 150 tys. zł

Renowacja elewacji budynku komunalnego ul. Stary
Rynek 6 w Witkowie
Na początku lipca odebrano inwestycję renowacji
elewacji frontowej budynku komunalnego
polegającą m.in. na wymianie tynków, rynien

i opierzeń, uporządkowaniu kompozycji otworów
okiennych w parterze, malowaniu elewacji, naprawie
stopni wejściowych, gzymsów, detali i balustrad oraz
odnowienie pokrycia dachu wieżyczki. Wykonawcą
było konsorcjum przedsiębiorców: Retro Styl Sp. z o.o.
z Poznania i P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo
Nadzory Marcin Chmielewski z Ryczywołu za
289.545,00 zł brutto (wraz z robotami dodatkowymi,
które były konieczne do wykonania).
Rekultywacja dróg gminnych – Wiekowo i Chłądowo
oraz Małąchowo Kępe i Witkówko.

Zrealizowano zadanie, którego Wykonawcą było
konsorcjum przedsiębiorców: Firma usługowohandlowa „ANNA” Anna Białobrzycka z Gniezna oraz
Firma budowlano-remontowo-drogowa Dariusz
Białobrzycki z Gniezna za 653.496,70 zł brutto.
W ramach zadania przebudowano drogi
w Chłądowie na dł. 330 mb., Małachowie-Kępym na
dł. 208 mb., Witkówku na dł. 273 mb., poszerzono
drogę w Witkówku na dł. 80 mb. Część zadania
dotycząca przebudowy dróg gminnych
w m. Chłądowo i Małachowo Kępe była
dofinansowana ze środków Województwa
Wielkopolskiego

oscyluje na poziomie 1.684.227,60 zł. Wykonawcą jest
spółka Feniks Budownictwo sp. z o.o. z Witkowa.
Ogrodzenie stacji podnoszenia ciśnienia OW.
Zadanie realizował Zakład Gospodarki
Komunalnej za 20 tys.
Wewnętrzna instalacja gazowa przy ul. Sportowej 15.
Wykonawcą zadania był Paweł Trzaskawka,
prowadzący działalność gospodarczą pn.: PAWEŁ
TRZASKAWKA PHU CIEPLIK-BUD PAWEŁ TRZASKAWKA
z Niechanowa za 14.849,79 zł brutto.
W ramach zadania wykonano wewnętrzną
instalację gazową w budynku przy ul. Sportowej 15
w Witkowie, zrealizowano roboty budowlanoinstalacyjne wraz z montażem wkładu kominowego,
gazowego pieca kondensacyjnego o mocy 24 kW.
FAMILY PARK Budowa Osiedlowego Centrum
Rekreacyjno – Wypoczynkowego z boiskiem do piłki
nożnej przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie.
Inwestycja realizowana jako laureat pierwszej
edycji Budżetu Obywatelskiego. Zadanie dotyczy
zagospodarowania istniejącego boiska sportowego
przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie oraz
utworzenia centrum rekreacyjno-wypoczynkowego
z altaną i strefą aktywności. Wykonawcą zadania jest
firma KERRIA Jarosława Piórkowskiego z Koła za kwotę
121.818,22 zł

Zintegrowany niskoemisyjny transport

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020

Dobiegają końca prace polegające na budowie
drogi dla rowerów od Chłądowa do Skorzęcina.
W Witkowie trwają prace związane z budową ścieżki
rowerowej i oświetlenia ulicznego przy
ul. Kosynierów Miłosławskich. Zadanie realizowane jest
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego oraz Gnieźnieńskiego Obszaru
Strategicznej Interwencji. Całkowita wartość projektu
to kwota 3.781.059,58 zł brutto. Kwota dofinansowania

Z istotnych zadań bieżących zakończono prace
polegające na: wykonaniu renowacji pomnika
Powstańców Wielkopolskich w Witkowie. Wykonawcą
została spółka RETRO-STYL sp. z o.o. z Poznania za
36.854,32 zł brutto. W ramach zadania oczyszczone
podłoża, wykonane nowe tynki z warstwą wierzchnią
i izolacją, wykonano obróbki blacharskie z blachy
tytan – cynk oraz odnowiono tablice pamiątkowe.

Justyna Dzionek-Przybyszewska

Starostowie Dożynek Gminnych – Witkowo 2018
Wzorem lat poprzednich w gminie Witkowo
dokonano wyborów Starostów Dożynek Gminnych.
Zostali nimi: Anna Dudziak oraz Piotr Gbur. Zaproszenia
do pełnienie tej zaszczytnej funkcji osobiście
przekazał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian
Gadzińśki.
Pani Anna Dudziak wraz z mężem Jackiem od 2012
roku prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości
Ruchocin. Wspólnie gospodarują na powierzchni
16 hektarów w tym 2 hektary dzierżawy. Bonitacyjnie to
gleby w klasach od III do V. W strukturze zasiewów
prowadzonych w ramach tego gospodarstwa
występują: pszenżyto, kukurydza na zielonkę, buraki
cukrowe i trwałe użytki zielone. W gospodarstwie
prowadzona jest również produkcja zwierzęca.
Utrzymuje się ona średnio rocznie na poziomie około
35 sztuk bydła, w tym 14 krów mlecznych. Roczna
produkcja i sprzedaż to 98 tysięcy litrów mleka,
Gospodarstwo korzysta z usług rolniczych. Specjalizuje
się w produkcji serów podpuszczkowych i twarogów
o różnych smakach.

maszynowym dostosowanym do profilu produkcji.
Usługowo korzysta z innego sprzętu jedynie przy
wysiewie kukurydzy.
Pani Anna i Pan Piotr będą gospodarzami Dożynek,
które odbędą się 26 sierpnia na Stadionie Miejskim
w Witkowie.
Anna Kwapich

Pan Piotr Gbur wraz z żoną Magdaleną prowadzi
gospodarstwo rolne w miejscowości Małachowo
Wierzbiczany. Wspólnie są rodzicami bliźniaków Igora
i Szymona. Ich gospodarstwo skorzystało z programu
PROW 2007-2013. Z tego właśnie programu został
zakupiony nowy sprzęt rolniczy. Tegoroczny starosta
dożynek gospodaruje na powierzchni 70 hektarów,
w tym 13 hektarów dzierżawy. Bonitacyjnie to gleby
w klasach od II do IV. W strukturze prowadzonych
w gospodarstwie zasiewów występują: pszenica,
kukurydza na ziarno i rzepak. Gospodarstwo
Pana Piotra dysponuje kompletnym parkiem

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
W dniu 1 sierpnia obchodzimy Narodowy Dzień
Pamięci Powstania Warszawskiego. Jest to święto
państwowe, ustanowione w 2010 roku w hołdzie
bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy
w obronie kraju walczyli o wyzwolenie stolicy
sprzeciwiając się okupacji niemieckiej oraz
zagrażającej Polsce niewoli sowieckiej.

Polskie Państwo Podziemne, które w dniu wybuchu
Powstania zaczęło funkcjonować otwarcie na
terenach zdobytych przez Powstańców, było legalną
Rzeczpospolitą. Żołnierze Powstania walczyli nie tylko

o Warszawę, stolicę wolnej Polski, ale przede wszystkim
podjęli się ostatecznej próby boju o ocalenie całego
kraju.
1 sierpnia 2018 roku punktualnie o godzinie 17:00
w Witkowie rozbrzmiały syreny. W ten sposób nasza
lokalna wspólnota uczciła 74. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego. Przy Pomniku Powstańców
Wielkopolskich pojawiła się delegacja witkowskiego
samorządu z Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo –
Marianem Gadzinskim na czele. Po krótkim
wystąpieniu włodarza naszej Gminy nastąpiło
okolicznościowe złożenie wiązanek kwiatów. Kolejny
raz oddaliśmy hołd naszym bohaterom.
Łukasz Scheffs

Awans zawodowy nauczycieli
21 sierpnia odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta
w Witkowie postępowania egzaminacyjne na stopień
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Wniosek o wszczęcie postępowania
egzaminacyjnego złożyły 2 nauczycielki
kontraktowe: Sylwia Wiatrowska – nauczyciel
wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim
„Bajka” w Witkowie oraz Joanna Rzetelska –
nauczyciel języka angielskiego w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie.
Powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
Komisja egzaminacyjna (w składzie Łukasz Scheffs –
przewodniczący – przedstawiciel organu
prowadzącego, Izabela Liebert-Jędroszkowiak –
przedstawiciel organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, Marian Łukowski – dyrektor placówki,
Ewa Skrzypska – dyrektor placówki, Arleta Nowak,
Maciej Plesiński – eksperci z listy ekspertów ustalonej
przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania) przeprowadziła egzaminy, podczas
których nauczyciele prezentowali swój dorobek
zawodowy oraz odpowiadali na pytania
komisji. Członkowie komisji jednogłośnie uznali, że Pani
Sylwia Wiatrowska i Pani Joanna Rzetelska zdały
egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
Gratulujemy.
Agnieszka Maciejewska

XXXVII Regionalne Dni Pszczelarza

22 lipca odbyły się w Witkowie XXXVII Regionalne
Dni Pszczelarza.
Uroczystości otworzyła wystawa na temat pszczół
przygotowana przez Prezesa Koła Pszczelarzy
w Witkowie – Ryszarda Nowakowskiego. Miała ona
miejsce w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka.
Ponadto na Placu Targowym odbył się kiermasz
sprzętu pszczelarskiego oraz produktów pszczelich.
O godzinie 12.00 miała miejsce Msza św. w intencji
pszczelarzy, samorządowców i mieszkańców Gminy
i Miasta Witkowo. Proboszcz Witkowskiej Parafii –
ks. Stanisław Goc w homilii nawiązał do ciężkiej pracy
i roli pszczół w dziejach ludzkości. Wskazał na
nieustanną pracę tego małego owada, jako wzór

godny naśladowania w samodoskonaleniu
człowieka, tak w pracy codziennej, jak i życiu
religijnym.
Po uroczystej Mszy św. nastąpił przemarsz z kościoła
przy asyście Samorządowej Orkiestry Dętej z Gniezna
do Centrum Kultury, gdzie odbyły się dalsze obchody
z okazji tego święta. Po wprowadzeniu Sztandarów,
oficjalnego otwarcia uroczystości i powitania gości
dokonał Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy
z siedzibą w Koninie – Roman Kowalak.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż na
ww. obchody przybyły następujące sztandary:
kół pszczelarzy w: Brudzewie, Golinie, Kleczewie, Kole,
Kramsku, Powidzu, Skulsku, Słupcy, Ślesinie, Turku,
Wierzbinku, Witkowie, Władysławowie i Zagórowie.

Podczas uroczystości nawiązano do historii, kiedy to
miało miejsce poświęcenie Sztandaru Koła Pszczelarzy
w Witkowie. Jego ojcem Chrzestnym był śp. Krzysztof
Szkudlarek, który Sztandar przekazał na ręce
ówczesnego Prezesa Koła – Ireneusza Kwapicha.
W Kolejnym punkcie obchodów obecny Prezes –
Ryszard Nowakowski przedstawił historię i dzieje Koła
Pszczelarzy z Witkowa.
Miłym akcentem był występ: Samorządowej
Orkiestry Dętej z Gniezna oraz Witkowskiej Kapeli
Podwórkowej. Ten ostatni zachwycił swoją
oryginalnością.
Po wystąpieniach przyszedł czas na uhonorowanie
najlepszych pszczelarzy.
Wyróżnienia wręczali: Prezydent Polskiego Związku
Pszczelarzy w Warszawie – Waldemar Kudła, Skarbnik
Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie –
Krzysztof Górny oraz Prezes Regionalnego Związku
Pszczelarzy z siedzibą w Koninie – Roman Kowalak.
Najwyższe odznaczenie pszczelarskie Statuetkę

ks. dra Jana Dzierżona otrzymał Prezes Koła
Pszczelarzy w Witkowie – Ryszard Nowakowski. Medale
imienia ks. dra Jana Dzierżona otrzymali: Ireneusz
Kwapich oraz Wojciech Kolasiński. Srebrną Odznakę
Polskiego Związku Pszczelarskiego z Koła Witkowo
otrzymali: Krzysztof Szoszorek oraz Stanisław Przybylski.
Brązową Odznakę otrzymali: Sławomir Grześkiewicz,
Monika Gleń, Wojciech Gleń, Krzysztof Wendland,
Łukasz Nowakowski, Edyta Kwapich oraz Jadwiga
Półtorak. Na zakończenie przyszedł czas na
przemówienia, gratulacje i podziękowania. Dalsza
część uroczystości odbyła się w Gościńcu „Liliowy
Staw”. Wszystkim wyróżnionym raz jeszcze gratulujemy.
Marlena Trzcińska

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

XXIII Wielkopolski Piknik Sołtysów

4 sierpnia grupa 60 osób z gminy Witkowo (sołtysi,
członkowie rad sołeckich, przewodniczący zarządów
osiedla) uczestniczyła w odbywającym się
w Sompolnie XXIII Wielkopolskim Pikniku Sołtysów.
W spotkaniu, witkowskiej grupie, towarzyszyli
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński,
Zastępca Burmistrza – Łukasz Scheffs oraz
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Ireneusz
Kwapich oraz Marian Walczak. Organizatorami

imprezy, jak co roku są przedstawiciele gminy
Sompolno, Wydawnictwo „Przegląd Koniński” oraz
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.
Piknik stał się okazją do wymiany doświadczeń
między reprezentantami poszczególnych
samorządów gmin województwa wielkopolskiego,
wyboru Najpopularniejszego Sołtysa Regionu
Konińskiego oraz wspólnej zabawy przy muzyce
zespołu „Sheyla Bonnick Sound of BONEY M”.
Jerzy Nowak

Narada Sołtysów – akcja żniwna
W Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się
narada Sołtysów, Przewodniczących Zarządów
Osiedli oraz Przewodniczących Kół Gospodyń
Wiejskich. Tematem spotkania były sprawy związane
z akcją żniwną.
Burmistrz Gminy i Miasta – Marian Gadziński
zapoznał zebranych z planowanymi w 2018 r.

inwestycjami. Ponadto omówiono sprawy związane
z organizacją Gminnych Dożynek – Witkowo 2018 r.,
które odbędą się 26 sierpnia na Stadionie Miejskim
w Witkowie.
Sołtysi zapoznali się także z informacją na temat
realizacji Funduszu Sołeckiego.
Anna Kwapich

Wakacje z OKSIR-em
„W czasie wakacji dzieci się nie nudzą”. To był
główny cel zajęć jakie co roku organizuje Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie. Już trzeci tydzień
trwają bezpłatne zajęcia w ramach inicjatywy
„Wakacje z OKSiR Witkowo”.
Dzieci odwiedzające Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie biorą udział w zajęciach
z animatorem, zajęciach plastycznych, warsztatach
tanecznych i z robotyki. Regularnie odbywają się
również bardzo lubiane projekcje bajek. W ofercie
proponowanych zajęć każdy mógł wybrać coś dla
siebie.
OKSiR Witkowo
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Kolonia profilaktyczna w Lądku Zdroju

Wakacje to czas odpoczynku i regenerowania sił
do pracy w nowym roku szkolnym.
W dniach 2 – 12 lipca br. dzieci i młodzież z gminy
Witkowo, dzięki Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mogły
wypoczywać po raz szósty na Ziemi Kłodzkiej.
Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani byli w Ośrodku
Wypoczynkowym „Bankowy”, który położony jest
wśród gór i lasów w części uzdrowiskowej miasta –
Lądka Zdroju. Głównym celem kolonii profilaktycznych
było tak wpłynąć na młodego człowieka, by mógł
lepiej radzić sobie z problemami i wyzwaniami
otaczającego świata. Ponadto ważnym elementem
oczekiwanej pracy profilaktycznej było tworzenie
atmosfery dającej dzieciom i młodzieży poczucie
zaufania, bezpieczeństwa, ciepła i radości. Aby
powyższy cel zrealizować, turnus miał w swoim
programie trzy bloki zajęciowe: blok edukacyjny,
sportowy i profilaktyczny. W bloku edukacyjnym
uczestnicy nabywali różnych zdolności manualnych
i artystycznych, np. tworzyli plakaty o tematyce
profilaktycznej i prozdrowotnej (omawianej
z zajęciach). Uczestnicy kolonii odbyli wiele wycieczek
pieszych i autokarowych po najbliższej okolicy. Już
pierwszego dnia zwiedzili Lądek Zdrój – najstarszą
pijalnię wód mineralnych – „Wojciech Zdrój” oraz
źródła wód leczniczych.
W kolejnych dniach w czasie pieszych wycieczek
dzieci i młodzież poznawały niezapomniane miejsca:
źródło wód mineralnych „Jadwiga”, Arboretum –
ogród botaniczny, Stawy Biskupie. Wyjątkowa okazała
się wycieczka piesza-górska do Śnieżnickiego Parku
Krajobrazowego. W czasie wędrówki uczestnicy minęli:
skałę „Samotnik”, punkt widokowy „Trojan”, „Skalną
Basztę”. Witkowianie zwiedzali nie tylko najbliższą
okolicę zamieszkania, ale także mieli okazję poznać
Ziemię Kłodzką i jej przepiękne miejsca. Popołudnie
drugiego dnia przeznaczone było na pisanie kartek
pocztowych do najbliższych.
Kolejnego dnia miała miejsce wyprawę do
Kłodzka, gdzie zwiedzano m.in. most na Nysie,
Starówkę, Kościół gotycko-barokowy NMP, kościół oo.

Franciszkanów oraz atrakcję tego miasta, czyli
Twierdzę Kłodzką. Tu uczestnicy poznali historię tego
miejsca opowiedzianą przez przewodnika. Tym razem
zwiedzali górną część Twierdzy, skąd mogli podziwiać
przepiękną panoramę miasta. Popołudnie tego dnia
sprzyjało kąpielom wodnym i słonecznym, dlatego
uczestnicy koloni spędzali je nad Zalewem w Starej
Morawie.
Aktywny wypoczynek na basenie i wodach
Zalewu, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa to
także nabywanie ważnych umiejętności, które
zapisane zostały w Programie kolonii. Zanim uczestnicy
koloni zaczęli korzystać z ośrodka, odbyło się spotkanie
z ratownikiem WOPR, który przypomniał o zasadach
bezpieczeństwa i kąpieli.
Kolejną wycieczką poza Lądek był wyjazd do
Dusznik Zdroju. Tu koloniści zwiedzali Muzeum
Papiernictwa i uczestniczyli w lekcji muzealnej oraz
warsztatach czerpania papieru. Z wielką uwagą
wysłuchali informacji dotyczącej historii papiernictwa,
odpowiadali na zadawane pytania. Każdy
z uczestników samodzielnie czerpał papier biały
i kolorowy, który otrzymał na pamiątkę. Następnym
punktem programu był Park Zdrojowy, gdzie
uczestnicy skorzystali z pijalni wód leczniczych.
W drodze powrotnej uczestnicy koloni odwiedzili
jeszcze jeden kurort w Polanicy Zdrój. Park zdrojowy
zrobił na nich ogromne wrażenie, szczególnie piękna
okazała się architektura budynków.
W piątkowe przedpołudnie odbyły się zajęcia
sportowe na ORLIKU. Przeprowadzono pierwsze
konkurencje zaliczane do punktacji konkursowej.
Popołudnie zostalo zarezerwowane dla Międzygórza.
Na miejscu uczestnicy kolonii zobaczyli przepiękny
wodospad „Wilczki”, skąd udali się do położonego
wyżej Ogrodu Bajek. Na uwagę zasługuje architektura
Międzygórza, która zrobiła wrażenie na uczestnikach
wyprawy. W sobotnie przedpołudnie, dzięki
właścicielom „OW Bankowy”, koloniści ponownie
udali się do Kłodzka. Tym razem zwiedzali
Minieuroland, czyli Park Miniatur, który jest
kompleksem rekreacyjno-edukacyjnym.

Następnie uczestnicy koloni udali się do Nowej
Rudy, by zwiedzić nieczynną już Kopalnię Węgla.
Gorące popołudnie pozwoliło ponownie udać się
nad Zalew w Starej Morawie. Wieczorem uczestników
wyjazdu spotkała kolejna niespodzianka ze strony
właścicieli ośrodka, którzy przygotowali dla nich
ognisko i pieczone kiełbaski.
Niedziela upłynęła na udziale we Mszy św.,
spacerze po Lądku, na Górę Trzech Krzyży, zajęciach
sportowych na ORLIKU oraz zajęciach
profilaktycznych. Tworzono plakaty promujące
zdrowie lub nawiązujące do działań profilaktycznych.
Nowy tydzień rozpoczął się od wycieczki w Góry
Stołowe, zwiedzając Skalne Labirynty „Błędne Skały”.
W drodze powrotnej uczestnicy kolonii zwiedzali
Wambierzyce. Znajduje się tu Bazylika Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny, która jest Sanktuarium
Wambierzyckiej Królowej Rodzin, Patronki Ziemi
Kłodzkiej, ośrodek pielgrzymkowy i turystyczny, zwany
śląskim Jeruzalem. Ulokowana jest tu unikatowa
ruchoma szopka, której elementy wprowadzone są
w ruch mechanizmem zegara.
Kolejnego dnia uczestnicy wyjazdu udali się do
Stronia Śląskiego, by zwiedzić Muzeum Minerałów

i Hutę Szkła Kryształowego „Violetta”, w której
produkowane są kryształy. W przeddzień powrotu do
domów koloniści udali się na Przełęcz Lądecką, by
pieszo dotrzeć na Górę Borówkową – wieżę
widokową, miejsce spotkań polskiej opozycji lat 70.-80.
z opozycją czeską. Dojście do tego miejsca wiodło
granicą państw: Polski i Czech wyznaczonym szlakiem.
Uczestnicy wypoczynku wakacyjnego, oprócz
udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, brali
udział w zajęciach dotyczących edukacji z zakresu
profilaktyki uzależnień. Poruszane zagadnienia to:
nikotynizm, alkoholizm, narkomania, cyberprzemoc,
asertywność. Zajęcia wzbogacone zostały filmami
edukacyjnymi, a uczestnicy zajęć wykonywali prace
plastyczne o tematyce profilaktycznej.
Koloniści wielokrotnie korzystali z obiektu
sportowego ORLIK, w ten sposób przygotowując się do
przeprowadzonego Kolonijnego Dnia Sportu.
W różnych konkurencjach sportowych, np. bieg krótki,
strzały piłką do bramki, rzuty piłką do kosza, skoki przez
skakankę i in., wzięli udział wszyscy uczestnicy. Dla
trzech najlepszych sportowców w kategorii chłopców
i dziewcząt organizatorzy przygotowali nagrody.
Kadra kolonii przygotowała dla uczestników konkurs
plastyczny pt. „Wakacyjnym szlakiem”, w którym
nagrodzono trzech wykonawców najciekawszych
prac. Ostatniego dnia przeprowadzono również
konkurs wiedzy krajoznawczo-turystycznej, którego
celem było sprawdzenie wiadomości o miejscach,
które uczestnicy koloni zwiedzali w czasie pobytu na
Ziemi Kłodzkiej. Trzech najlepszych uczestników
konkursu nagrodzono Dyplomem i upominkiem. Kadra
kolonii zorganizowała konkurs na Czyściocha kolonii,
którego celem było nagrodzenie mieszkańców
pokoju, w którym zawsze panował ład i porządek.
Marian Łukowski

Zmarł były witkowski poseł
Po krótkiej i ciężkiej chorobie zmarł były poseł
Hieronim Blaszyński, który do końca swoich dni pełnił
rolę prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych – Koło Witkowo.
Śp. Hieronim Blaszyński
urodził się 21 września 1930
roku w Maleninie, gdzie
spędził większość życia.
Ostatnie 28 lat mieszkał
w Witkowie. Miał trójkę
dzieci. W rodzinnej wsi przez
wiele kadencji pełnił
funkcję sołtysa. W 1953
wstąpił do Polskiej
Zjednoczonej Partii
Robotniczej. Sekretarz POP
PZPR w Maleninie, członek
egzekutywy Komitetu
Gminnego w Witkowie
i członek Komitetu
Wojewódzkiego PZPR

w Koninie. W 1976 uzyskał mandat posła na Sejm PRL
VII kadencji. Kandydował w okręgu Konin z ramienia
PZPR. Zasiadał w Komisji Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego oraz w Komisji Rolnictwa i Przemysłu
Spożywczego. W 1980 uzyskał reelekcję. Kandydował
z ramienia tej samej partii i w tym samym okręgu.
Zasiadał w Komisji Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego oraz
w Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Leśnictwa. Otrzymał Medal 10-lecia Polski Ludowej
i Medal 30-lecia Polski Ludowej. Pełnił też wiele funkcji
społecznych. Do ostatnich dni był prezesem
witkowskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych. Przez całe swoje życie był
człowiekiem pracowitym, życzliwym, zawsze
pomagającym i wspierającym innych. Nie szukał
wrogów, tylko zjednywał ludzi. Był szanowanym
człowiekiem. Zmarł 9 lipca po krótkiej i ciężkiej
chorobie. Będzie go wszystkim, którzy go znali bardzo
brakowało. Na zawsze pozostanie w pamięci i sercach
bliskich mu osób.
Krzysztof Chołodecki

„Sport – Uśmiech – Zabawa” 2018

Pólkolonie na terenie gminy Witkowo odbyły się
w dniach 16-27 lipca. Przedsięwzięcie to zostało
zorganizowane przez Stowarzyszenie Młodych
Wielkopolan oraz sfinansowane przez samorząd
Gminy i Miasta Witkowo.
Z propozycji letniego wypoczynku
w miejscu zamieszkania skorzystało 150 dzieci w wieku
od 6 do 13 lat. Baza półkolonii znajdowała się
w czterech placówkach: Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mielżynie, w Świetlicach Wiejskich
w Ruchocinku oraz Małachowie Złych Miejsc, a także
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa
w Witkowie. Zajęcia odbywały się przez 10 dni
w godzinach 9.00 - 15.00. Opiekę nad półkolonistami
sprawowała jedenastoosobowa, wykwalifikowana
kadra wychowawcza (psycholog, dietetyk, terapeuci,
nauczyciele).
Organizatorzy i wychowawcy, chcąc zapewnić
podopiecznym bezpieczny wypoczynek, już
pierwszego dnia zapoznali uczestników oraz ich
rodziców z regulaminami obowiązującymi na
półkolonii. Były to zasady bezpieczeństwa poruszania
się po drodze, regulamin kąpieli wodnych oraz
wycieczek autokarowych. Wychowawcy zawarli
także kontrakt z grupą dotyczący zasad przebywania
na półkoloniach: kulturalne zachowanie,
zgodna zabawa, dbałość o otoczenie oraz
podporządkowanie się poleceniom i prośbom
wychowawców. W ramach hasła „Bezpieczne
wakacje” zostało zorganizowane spotkanie
z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji
w Gnieźnie. Tego typu spotkanie edukacyjne miało
także miejsce podczas Spartakiady Sportowej
w Niechanowie, gdzie gośćmi byli Gnieźnieńscy
Policjanci z Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich
i Patologii, Wydziału Ruchu Drogowego a także
ratownik drogowy. Oprócz tego dzięki
funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej
z Gniezna i ratownikom medycznym z OSP
Niechanowo uczestnicy półkolonii poznali tajniki
pierwszej pomocy przedmedycznej.
W ramach programu półkolonii realizowano
ustalone wcześniej zamierzenia programowometodyczne oraz założenia wychowawcze.
Najważniejsze z nich to integracja grupy,
nawiązywanie przyjaźni, współpraca i dbanie
o wspólne dobro. Ten blok programowy realizowano
poprzez gry i zabawy integracyjne scalające grupę,

dające poczucie odpowiedzialności i współpracy,
wyrabiające umiejętność dbania o ład i porządek
miejsca wypoczynku. Integracja grupy półkolonijnej
odbywała się każdego dnia poprzez wspólne wyjazdy
i zabawy, w których uczestniczyły wszystkie placówki.
To m.in. dyskoteka integracyjna Piżama Party, nauka
tańca, wspólna zabawa w wodzie podczas wyjazdów
na basen, zawody sportowe oraz szereg innych
integrujących zajęć. Równie ciekawe zajęcia
realizowane podczas letniego wypoczynku to seanse
filmowe oraz spotkanie z animatorami czasu wolnego,
którzy zaproponowali szereg atrakcji podczas
wspólnej zabawy. Był pokaz baniek mydlanych,
magiczne sztuczki, zabawy w tunelu animacyjnym, gry
i zabawy konstrukcyjne, zręcznościowe (żonglerka)
oraz konkursy plastyczne, sportowe i taneczne.
Ważnym punktem półkolonii było także przybliżenie
uczestnikom piękna otaczającej ich przyrody, co
umożliwiło spotkanie z Michałem Gollem, uczniem
Technikum Leśnego. Pod hasłem „Z ekologią za Pan
Brat” dzieci brały udział w pogadance na temat
ekologii, segregacji śmieci, powtórnego wykorzystania
surowców. Uczestnicy półkolonii poznali specyfikę
pracy leśnika oraz wiele ciekawostek dotyczących
lasu i jego mieszkańców. Mieli również okazję
wysłuchać sygnałów granych w czasie polowań
i spotkań leśnych na rogu myśliwskim.
Oprócz zabaw świetlicowych i plenerowych, które
realizowane były przez wychowawców z dużą
pomocą wolontariuszy półkoloniści rozwijali także
swoje umiejętności sportowe w ramach różnych
konkurencji prowadzonych przez doświadczonych
nauczycieli wychowania fizycznego. W ramach
założeń zdrowej rywalizacji i aktywnego spędzania
czasu wolnego półkoloniści wzięli także udział
w Spartakiadzie Sportowo-Rekreacyjnej Półkolonii
„Mały Sport-Wielka Radość 2018”. Spartakiada
odbyła się pod Honorowym Patronatem Pani Krystyny
Łybackiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego,
która ufundowała medale i puchary dla zwycięzców
poszczególnych konkurencji. Uczestnicy wypoczynku
mieli możliwość brać udział w wielu formach
współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego.
Były to konkurencje sportowe, zarówno indywidualne,
jak i drużynowe, przeznaczone dla różnych grup
wiekowych.
W ramach półkolonii zorganizowano także wyjazd
do Zaurolandii w Rogowie. Tam wychowankowie

wędrowali prawie dwukilometrową ścieżką
edukacyjną poznając kilkadziesiąt modeli naturalnej
wielkości prehistorycznych gadów, zwiedzili także
Muzeum Paleontologiczne z wystawą skamieniałości
z rożnych epok geologicznych. Półkoloniści korzystali
z wielu atrakcji znajdujących się w kompleksie
rozrywkowo-zabawowym tego parku. Był to m.in.
basen z łódkami, park linowy, huśtawki, zjeżdżalnie,
konstrukcje do wspinaczki, równoważnie, karuzele
oraz labirynt, który rozwijał koncentrację i zdolność
orientacji w terenie. Zrealizowano również wyjazd do
Piotrowic koło Słupcy do mini-zoo, w którym występują
alpaki – zwierzęta terapeutyczne pochodzące z Peru,
znane z łagodnego i przyjaznego usposobienia do
ludzi, ośliczki nubijskie, króliki i kozy afrykańskie. Nie
zabrakło tam również atrakcji w postaci sali zabaw dla
najmłodszych, placu zabaw, na którym dzieci do woli
korzystały z huśtawek, zjeżdżalni, boiska do piłki nożnej
i wielu sprzętów służących do zabaw sportowych
i zręcznościowych na łonie natury.
Półkolonie nie odbyły by się bez sponsorów, którymi
w tym roku byli: Prezes GS Witkowo – Kazimierz Zamiar,
Gospodarstwo Sadownicze Zawieja SAD –
Magdalena i Przemysław Zawieja. Ogromne wsparcie
i zaangażowanie w pracę nad realizacją półkolonii
wykazali także witkowscy radni: Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej – Marian Walczak, Zastępca
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Opieki Społecznej – Marek Wiatrowski. Swój czas dla

półkolonistów poświęcił także Filip Manuszak, który jest
instruktorem tańca Break Dance. To pod jego okiem
dzieci uczyły się figur tanecznych charakterystycznych
dla tego rodzaju tańca. Mogły także zaprezentować
swoje umiejętności i podziwiać warsztat samego
instruktora. W codziennej pracy opiekuńczowychowawczej na półkoloniach pomagali także
wolontariusze .
Półkolonie w miejscu zamieszkania organizowane
przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan są bardzo
dobrą propozycją spędzania czasu wolnego przez
dzieci ze środowiska miejskiego oraz wiejskiego. Mają
one bowiem zapewnioną opiekę wychowawczą,
radosny i bezpieczny wypoczynek, możliwość
rozwijania swoich umiejętności oraz kreatywności.
Półkolonie zorganizowane przez Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan już kolejny raz okazały się
atrakcyjną i ciekawą propozycją na spędzenie
wakacji. Świadczyła o tym również bardzo wysoka
frekwencja każdego dnia. Wszystko to dzięki
bogatemu programowi, który uczył, bawił i nie
pozwolił na nudę oraz wielkim staraniom
organizatorów, sponsorów, wolontariuszy, a także
kadry wychowawczej, która stworzyła warunki do
aktywnego, urozmaiconego i przede wszystkim
bezpiecznego wypoczynku dzieci z terenu Gminy
i Miasta Witkowo.
Grażyna Flicińska

„Promyk” w Ślesinie

26 lipca Zarząd „Promyka” zorganizował po
raz kolejny wycieczkę do Ślesina. Główną atrakcją
był rejs statkiem „Pawełek” po tamtejszym
jeziorze. W wycieczce udział wzięły 52 osoby.
Pogoda dopisała, a wszyscy uczestnicy wrócili
zadowoleni.
Bożena Marecka

Spektakl „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”
W poniedziałek, 13 sierpnia, w sali widowiskowej
Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie,
w ramach inicjatywy „Wakacje z OKSiR Witkowo”
odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Królewna
Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”. Spektakl
przedstawili aktorzy z teatru Krak-Art z Krakowa.
„Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”,
to klasyczna baśń spisana przez braci Grimm. Chociaż
wszyscy znamy ją od dzieciństwa, wersję
przedstawioną przez krakowskich aktorów oglądało
się z wielką przyjemnością. Jak zawsze, podczas
trwania spektaklu zebrane na widowni dzieci zostały
zaangażowane do wspólnego śpiewania i tańca i by
przez chwilę poczuć się jak prawdziwi aktorzy.
Przedstawienie „Królewna Śnieżka i Siedmiu
Krasnoludków” w niezwykle ciekawy sposób
opowiadało dzieciom, że należy pomagać innym
i być uczciwym. A dobre uczynki zawsze są
wynagradzane i dają ogromne zadowolenie.
Przypominamy o kolejnym przedstawieniu
pt. „Kwiat Paproci”, które odbędzie się 27.08. o godz.
16.30 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
w Witkowie oraz o godz. 18.30 w Amfiteatrze na Orlej
Górze w OW Skorzęcinie.
OKSiR Witkowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Informacje dla mieszkańców
Ulga na start – przedsiębiorco wybierz świadomie!
Przedsiębiorco, chcesz skorzystać z „ulgi na start”?
Zrób to świadomie. Pamiętaj, że masz wybór.
Korzystając z ulgi przez sześć miesięcy nie zapłacisz
składek na ubezpieczenie społeczne, ale w tym
czasie nie będziesz też miał prawa do zasiłku
chorobowego, a na Twoim koncie emerytalnym nie
odłoży się ani złotówka. Podejmij decyzję świadomie.
Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start, czyli
przez sześć miesięcy kalendarzowych nie płacić
składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli podejmuje
działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo
ponownie po co najmniej 60 miesiącach
kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub
zakończenia działalności gospodarczej oraz nie
wykonuje dla byłego pracodawcy tego, co robił dla
niego jako pracownik w bieżącym lub w poprzednim
roku kalendarzowym. „Ulga na start” zwalnia
z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
natomiast ubezpieczenie zdrowotne jest nadal
obowiązkowe.
Należy pamiętać, że „ulga na start” to prawo, a nie
obowiązek. Można z niej skorzystać, ale nie trzeba.
Powinno się jednak wiedzieć jakie są konsekwencje
takiego lub innego wyboru.
W czasie ulgi nie jesteśmy objęci ubezpieczeniami
społecznymi. Nikt nie opłaca za nas składek. Jeśli
w trakcie „ulgi na start” przedsiębiorca zachoruje,
będzie miał wypadek w pracy, będzie opiekować się
dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, albo
urodzi mu się dziecko, to nie otrzyma z ZUS zasiłków,
które przysługują z ubezpieczenia chorobowego
i wypadkowego.
Pamiętajmy także o tym, że okres w którym nie
opłaca się składek na ubezpieczenie emerytalne, nie
jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury
oraz renty. Ponadto, aby uzyskać prawo do renty
z tytułu niezdolności do pracy, nie wystarczy być
niezdolny do pracy, trzeba jeszcze udowodnić
wymagany staż oraz niezdolność musi powstać
najpóźniej w ciągu 18 miesięcy od ustania
ubezpieczenia.
O tym, czy skorzystać z ulgi i przez jaki okres, każdy
przedsiębiorca musi zdecydować sam. Warto jednak
zdawać sobie sprawę, że decyzja ta ma wpływ na
prawo i wysokość świadczeń z ubezpieczeń
społecznych.
Szefie, czy masz PUE ZUS?
Jeśli jesteś wśród 8 tys. pracodawców
w województwie, którzy powinni obowiązkowo
założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych PUE
ZUS i jeszcze tego nie zrobiłeś, to z tym nie zwlekaj i zrób
to jak najszybciej. Zatrudniając powyżej
5 pracowników, obowiązkowo musisz mieć profil na
PUE. Jeśli masz mniejszą firmę, po prostu warto mieć
PUE.
W województwie wielkopolskim na 35 tys. płatników
mających obowiązek posiadania PUE, profil posiada
już 27 tys. przedsiębiorców. Jednak ok. 20 procent
z nich ciągle konta na platformie nie założyło.
W kontekście wprowadzania elektronicznych zwolnień
lekarskich, posiadanie przez pracodawcę profilu na
PUE jest bardzo istotne.

Obecnie lekarze mogą wystawiać zarówno
papierowe, jak i elektroniczne zwolnienia. Od
1 grudnia 2018 r. natomiast lekarz wystawi już tylko
elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-zla).
Zaświadczenia w formie elektronicznej są
przekazywane on-line tylko temu pracodawcy, który
ma swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
Jeśli pracodawca pacjenta nie ma profilu na PUE ZUS,
lekarz wręcza pacjentowi wydruk zwolnienia,
a pracownik musi je dostarczyć do swojego szefa.
Pracodawcy, którzy rozliczają składki za więcej niż 5
ubezpieczonych mają obowiązek posiadać profil na
PUE. Mniejsi płatnicy również mogą z tego profilu
korzystać, aby ułatwić pracę sobie, lekarzowi, a także
powrót do zdrowia swojemu pracownikowi.
Pracodawców zainteresowanych założeniem
konta na PUE zapraszamy na szkolenia. Harmonogram
szkoleń dostępny na stronie internetowej www.zus.pl
w zakładce „szkolenia”.
/-/ Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce
Więcej informacji na
www.zus.pl
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść na stronę internetową ZUS

Zbiórka odpadów rolniczych
oraz przepracowanego oleju

Termomodernizacja budynków,
a ochrona ptaków

Informuje, że istnieje możliwość oddania odpadów
rolniczych oraz przepracowanego oleju z terenu
gminy Witkowo. Odpady, po zgłoszeniu
zainteresowanych osób pod nr tel. 601 236 867, będzie
odbierała firma AgroOPC Piotr Śliski, Izdby 5, 88-300
Mogilno.
Odpady rolnicze odbierane będą odpłatnie (koszt
ok. 25,00 zł – 40,00 zł za odbiór), przepracowany olej
odbierany będzie bezpłatnie. Orientacyjna data
zbiórki: wrzesień 2018 roku.

W budynkach, zwłaszcza w zabudowie wysokiej,
otwory (w tym otwory wentylacyjne), szczeliny, wnęki
na budynkach wykorzystywane są przez różne gatunki
ptaków chronionych, dla których są to dobre miejsca
gniazdowania i bytowania. Najczęściej z tego typu
miejsc korzystają jerzyki Apus apus, wróble Passer
domesticus, kawki Corvus monedula, szpaki Sturnus
vulgaris, oknówki Delichon urbicum, pustułki Falco
tinnunculus, mazurki Passer montanus.

Zbierane będą: folie po sianokiszonce i pryzmowe,
ogrodnicze i budowlane, worki po nawozach, worki
typu big bag, worki po paszy, sznurki rolnicze (SIATEK
ROLNICZYCH NIE ODBIERAMY), taśmy kroplujące,
wiaderka plastikowe po premiksach, pojemniki po
chemii udojowej, lekkie plany okrywowe (niebieskie
lub zielone) oraz przepracowany olej, filtry olejowe,
powietrza oraz bańki po olejach.
Przy oddaniu przepracowanego oleju istnieje
możliwość oddania również filtrów i baniek (bańki
w ilości nie przekraczającej ilości oddanego oleju, filtry
– max 1 szt na każde oddane 10 l oleju). Dysponujemy
również pompą, dzięki której możemy wyciągnąć olej
z beczek oraz większych pojemników.
Każda z zainteresowanych osób otrzyma
informację telefoniczną od Firmy AgroOPC
o konkretnym terminie zbiórki.
Każdy, kto przekaże odpady otrzyma kartę
przekazania odpadów.
Odpady powinny być przygotowane – spakowane
we worki lub przewiązane sznurkiem.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod
w/w numerem telefonu.
/-/Marian Gadziński
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Ogłoszenie
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 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń
przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy
ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 23 lipca 2018 r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WITKOWO
POŁOŻONYCH W WITKOWIE PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do
gatunków objętych ochroną obowiązuje szereg
zakazów, m.in. niszczenia gniazd i siedlisk będących
obszarem rozrodu, wychowu młodych lub
odpoczynku, uniemożliwiania dostępu do schronień,
umyślnego płoszenia i niepokojenia, zabijania,
okaleczania. Przed rozpoczęciem prac
termomodernizacyjnych lub remontowych należy
sprawdzić budynek pod kątem zasiedlenia przez
chronione gatunki ptaków i nietoperzy. Zarządca
budynku powinien wtedy zlecić ornitologowi
inwentaryzację przyrodniczą w zakresie
występowania chronionych gatunków ptaków
i nietoperzy. W ten sposób zarządca nieruchomości
uniknie płoszenia lub nieumyślnego zniszczenia
siedliska chronionych gatunków w trakcie prac
termomodernizacyjnych.
W przypadku konieczności zniszczenia gniazd
i siedlisk chronionych gatunków, czynności te powinny
być wykonane poza sezonem lęgowym oraz po
uzyskaniu stosownego zezwolenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Każdy
przypadek prac skutkujących ograniczeniem dostępu
ptaków do miejsc ich regularnego występowania
i rozrodu kwalifikowany jest jako niszczenie siedliska
gatunku. Zniszczenie siedlisk gatunku objętego
ochroną traktuje się także jako montowanie kratek
w otworach wentylacyjnych budynków,
uniemożliwiające ptakom wejście do miejsc
lęgowych.
Gdy konieczne jest prowadzenie prac w okresie
wiosenno-letnim, czyli w sezonie lęgowym ptaków,
konieczne jest zabezpieczenie budynku, tak aby na
czas prowadzenia prac, nie dopuścić do wlotu
ptaków do stropodachu, zasiedlenia otworów
i szczelin w budynku. Zabezpieczenie otworów
powinno być wykonane przed lub po sezonie
lęgowym ptaków. Jeżeli czynności te zostaną
przeprowadzone niewłaściwie może to skutkować
zamknięciem bądź zamurowaniem ptaków i piskląt,
a co za tym idzie ich zabiciem, co zagrożone jest
karami wynikającymi z przepisów prawa w tym
zakresie.
W zabezpieczaniu szczelin i otworów na
budynkach przy planowanych termomodernizacjach
i remontach budynków dobrym rozwiązaniem jest
zastosowanie siatki, która umożliwia wydostanie się
zwierząt (zarówno ptaków jak i nietoperzy) ze
stropodachu, a uniemożliwia ich powrót.
Piotr Janowicz

Likwidacja wyrobów zawierających azbest
Informuję, że osoby fizyczne i prawne, osoby
władające obiektami użyteczności publicznej,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, parafie,
użytkownicy wieczyści oraz użytkownicy ogródków
działkowych na terenie Gminy i Miasta Witkowo
posiadający budynki, w których znajdują się
materiały budowlane zawierające azbest lub
posiadający takie materiały, które nie są już
wykorzystywane, mogą ubiegać się o sfinansowanie
kosztów związanych z ich likwidacją.
Finansowanie kosztów związanych
z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest
odbywać będzie się w dwóch wariantach:
1) rozbiórka (demontaż) elementów budynku
zawierających azbest wraz z unieszkodliwianiem, tj.
przygotowaniem do transportu (ułożenie na palecie,
zabezpieczenie folią, załadunek), transport
i przekazanie na składowisko odpadów
niebezpiecznych;
2) wyłącznie unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest zgromadzonych na terenie
nieruchomości należącej do wnioskodawcy, tj.
przygotowanie do transportu (ułożenie na palecie,
zabezpieczenie folią, załadunek), transport
i przekazanie na składowisko odpadów
niebezpiecznych.
Finansowaniu podlegały będą koszty usuwania
wyrobów zawierających azbest w wysokości 100%
całościowych kosztów tych działań. Realizacją
rozbiórki (demontażu) i unieszkodliwiania materiałów
budowlanych zawierających azbest będzie

zajmowała się firma wyłoniona w drodze przetargu
przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
Regulamin udzielania finansowania realizacji
przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających
azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” oraz druki
wniosków dostępne są w tut. Urzędzie, pok. nr 15, na
stronie internetowej Urzędu www.witkowo.pl
w zakładce Ochrona środowiska oraz na stronie
internetowej www.naszesrodowisko.pl.
Wnioski w powyższej sprawie wraz z tytułem
prawnym do nieruchomości oraz w przypadku, gdy
wniosek dotyczy usunięcia wyrobów zawierających
azbest z budynków niemieszkalnych dla
wnioskodawców prowadzących działalność
związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem
produktami rolnymi, oświadczenie o otrzymaniu
pomocy de minimis w rolnictwie, należy składać do
20 września 2018 roku w tut. Urzędzie.
Wszelkie informacje w powyższej sprawie
udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie,
pok. nr 15, Inspektor ds. ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, nr tel. (61) 477 81 94 w. 13.
/-/ Marian Gadziński
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Więcej informacji
www.witkowo.pl/pl/ochrona-srodowiska
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do informacji

„Nie ma jak w domu''

16 lipca Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
w Witkowie odwiedzili aktorzy ze studia teatralnego
Krak-Art z Krakowa. Przedstawienie jak zwykle
podobało się dzieciom i zachęciło do wspólnej
zabawy. Organizatorem spotkania ze sztuką
w ramach projektu pt. „Wakacje z OKSiR Witkowo”,
był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Tym razem aktorzy przygotowali dla dzieci
przedstawienie pt. „Nie ma jak w domu”. Była
to historia małego krecika, który stwierdza, że nie chce
już mieszkać w ziemi i postanawia to zmienić. Szukając
nowego domu spotyka inne zwierzęta: pszczółkę,
wiewiórkę, zająca i sójkę. Główny bohater dość szybko
przekonuje się, że domy tych zwierząt nie są dla niego
odpowiednie, a jego dotychczasowy domek był
najlepszy. Spektakl był interaktywny i mali widzowie
uczestniczyli w nim z ogromnym zaangażowaniem.
OKSiR Witkowo

Kibice na Medal
Klub Sportowy Witkowo Biega zaprasza do udziału
w konkursie. Jak informuje na swoim oficjalnym profilu
www.facebook.com/WitkowoBiega

„Uwaga Kibice! Nie możesz wystartować w naszym
Biegu lub jeszcze nie czujesz się na siłach, by przebiec
10 kilometrów? Możesz wystartować w innej rywalizacji
– konkursie na zorganizowany doping przy trasie Biegu
Głównego.
Konkurs przeznaczony jest dla zorganizowanych
grup kibiców w liczbie od 5 do 15. W każdej grupie musi
być minimum jedna pełnoletnia osoba, która będzie
kapitanem zespołu. A więc szukajcie przebrań,
malujcie twarze i przyjdźcie podzielić się Waszą
pozytywną energią!
Czekamy na Wasze zgłoszenia :)”
Łukasz Scheffs
Więcej informacji
www.facebook.com/WitkowoBiega
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do informacji

Stypendia szkolne
Informuję, że do dnia 15 września
2018 r., a w przypadku słuchaczy
kolegiów do 15 października 2018 r.
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie
pok. nr 20 można składać wnioski
o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym w formie
stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne jest przyznawane na:
a) wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia po
zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły,
kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium
pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym
mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
b) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium
pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym
mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia uprawniająca o ubieganie się o pomoc
materialną o charakterze socjalnym, nie może
przekroczyć 514,00 zł netto.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym
wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich
uzyskania, pomniejszoną o podatek dochodowy od osób
fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz
innych osób.
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się
dochód miesięczny w wysokości 288 złotych netto.
W przypadku pobierania świadczeń z pomocy
społecznej należy przedłożyć zaświadczenie lub
oświadczenie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można
pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo w Biurze
Informacji lub ze strony internetowej www.witkowo.pl.
/-/ 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
www.ops.witkowo.biuletyn.net
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.biblioteka-witkowo.com.pl, www.biblioteka.witkowo.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

