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OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 17 września 2018 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym
także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej
egzystencji; 2) całkowitej niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia
8 października 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej niezdolności do pracy; 3) niezdolności do
samodzielnej egzystencji; 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo najpóźniej do dnia
12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.
/-/ Marian Gadziński
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Wszystkie informacji na temat zbliżających się wyborów znajdą Państwo na stronach:
ź Urzędu Gminy i Miasta Witkowo www.witkowo.pl/samorzad/wybory-samorzadowe-2018
www.bip.witkowo.pl w zakładce Wybory samorządowe 2018
ź Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie www.konin.kbw.gov.pl
ź Państwowej Komisji Wyborczej www.kbw.gov.pl

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie z dnia 11 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)
Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych
kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.
1. GADZIŃSKI Marian, lat 60, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Mielżyn,
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO
2. ROSZYK Paweł, lat 56, wykształcenie średnie techniczne, nie należy do partii politycznej, zam. Witkowo,
zgłoszony przez KWW PAWŁA ROSZYKA
/-/ Czesław Skrzypski
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie z dnia 11 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)
Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

/-/ Czesław Skrzypski
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

27 września odbyła się kolejna, XLII sesja Rady
Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała następujących
informacji: informacji Burmistrza o działalności
międzysesyjnej, informacji Dyrektora Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji oraz Komendanta Komisariatu Policji
na temat przebiegu sezonu letniego na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, informacji
WKU na temat wstąpienia do 12. Wielkopolskiej
Brygady Obrony Terytorialnej.

Rada Miejska podjęła także następujące uchwały:
uchwałę Nr XLII/331/2018 o zasadach
przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów
szkół podstawowych i dla III klas gimnazjów;
ź uchwałę Nr XLII/332/2018 dotyczącą zmiany
Statutu Gminy i Miasta;
ź uchwałę Nr XLII/333/2018 dotyczącą Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
ź uchwałę Nr XLII/334/2018 o dopłacie do ceny
wody dla odbiorców ze wsi Królewiec;
ź uchwałę Nr XLII/335/2018 o „Programie Opieki nad
Zabytkami dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 20182021”;
ź uchwałę Nr XLII/336/2018 i uchwałę
Nr XLII/337/2018 o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w Królewcu i Chłądowie;
ź uchwałę Nr XLII/338/2018 i uchwałę
Nr XLII/339/2018 o rozpatrzeniu skarg na
działania byłego Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji;
ź uchwałę Nr XLII/340/2018 o rozpatrzeniu skargi na
działania Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej;
ź

ź uchwałę Nr XLII/341/2018 o zmianach
w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
ź uchwałę Nr XLII/342/2018 o zmianach w budżecie
gminy i miasta.
Kolejna sesja odbyła się 16 października 2018 r.
(informacja z tej sesji znajdzie się w przyszłym numerze).

Halina Koźniewska

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

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

Otwarcie ścieżki rowerowej

11 października odbyło się otwarcie prawie
7 kilometrowego odcinka nowo wybudowanej ścieżki
rowerowej, która ma za zadanie poprawić
bezpieczeństwo mieszkańców, turystów i osób
przebywających w tych okolicach.
Ścieżka została zrealizowana w ramach projektu:
„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie
gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”. Na tę
okoliczność przybyli zaproszeni Goście oraz uczniowie
witkowskich szkół, którzy przyjechali liczną grupą na
rowerach.
Zakres robót obejmował wybudowanie drogi dla
rowerów na odcinkach: Chłądowo-Kamionka,
Kamionka-Skorzęcin oraz na ul. Kosynierów
Miłosławskich i Nowej w Witkowie. Ponadto
wybudowano dwa parkingi P&R (Park & Ride) oraz
B&R (Bike & Ride), tworzące zintegrowane węzły
przesiadkowe w miejscowościach Skorzęcin oraz
Witkowo. Dodatkowo dokonano montażu nowej linii
lamp oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kosynierów
Miłosławskich i lamp hybrydowo-solarnych na ścieżce.
Wykonawcą przedsięwzięcia, wyłonionym
w drodze przetargu nieograniczonego, była spółką
Fenix Budownictwo z Witkowa. Całkowita wartość
projektu opiewa na kwotę 3 753 682,73 zł brutto. Kwota
dofinansowania oscyluje na poziomie 1 668 129,01 zł
Oficjalnego otwarcia i powitania Gości dokonał
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński,
który w swoim wystąpieniu podkreślił jak bardzo
ważnymi inwestycjami są działania, których zadaniem
jest poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Następnie dokonano przecięcie wstęgi.
Przy wiatraku „Koźlak” miała miejsce dalsza część
uroczystości, gdzie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie zaprezentowali
okolicznościowe przedstawienie. Po części
artystycznej odbył się wspólny piknik.
Około godziny 11.30 rowerowa sztafeta wraz
z Burmistrzem przemieściła się ścieżką rowerową do wsi
Skorzęcin. Tam dla upamiętnienia 100. rocznicy
polskiej niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego uczniowie wraz
z samorządowcami i opiekunem Sali Historii –
Mariuszem Zborowskim, posadzili „Dąb
Niepodległości”. Stało się to w miejscu, gdzie 84 lata
temu posadzono trzy drzewa upamiętniające:
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Prezydenta Ignacego
Mościckiego oraz Wolną Polskę.

W ten sposób lokalna wspólnota nie tylko
promowała zdrowy tryb życia, ale i postawy
patriotyczne.
Marlena Trzcińska
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„Kibic na Medal”

„Kibic na Medal” to impreza zorganizowana przy
okazji III edycji Witkowskiej Dychy.
4 października w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka odbyło się ogłoszenie wyników tego
konkursu. Nagrody i wyróżnienia wszystkim grupom,
które rywalizowały kibicując uczestnikom
witkowskiego biegu wręczyli: Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo – Marian Gadziński, Zastępca Burmistrza –
Łukasz Scheffs oraz Honorata Glanc – jeden ze
sponsorów wydarzenia.

I miejsce zdobyła drużyna „Szóstac”, II miejsce
„1b Kibicuje”, III miejsce „Krejzole z 2a”, IV miejsce
„Kolorowe Tik Taki”, V miejsce „Przyjaciele Krecika”,
VI miejsce „Niepokonani Kibice”, a VII miejsce
„Crazy Frends”.
Wszystkim drużynom, które zagrzały do rywalizacji
Witkowskiego Biegu, serdecznie dziękujemy za
wsparcie i zapraszamy do udziału już za rok.
Marlena Trzcińska

„Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego”
21-22 września w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie odbyła się X konferencja
z cyklu „Współistnienie terenu przemysłowego
i chronionego”. Temat konferencji to „Gatunki
inwazyjne w parkach krajobrazowych – szanse
i zagrożenia”.

Organizatorem konferencji był Zespół ds. edukacji
ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego Parku
Krajobrazowego, Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego, gmina Witkowo,
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, ZSP SP
im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym
i Muzeum Okręgowe w Koninie. Poza prelekcjami
przygotowane zostały także postery oraz „żywa”
wystawa przykładowych roślin inwazyjnych rosnących
na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
Zaproszeni prelegenci z Wielkopolskiego Parku
Narodowego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie,

Nadleśnictwa Konin i Kopalni Węgla Brunatnego
w Koninie przedstawili tematy związane z gatunkami
inwazyjnymi roślin rosnących na terenie Powidzkiego
Parku Krajobrazowego. Tematyka dotyczyła
zagrożeń, rozprzestrzeniania się i gatunków roślin
obcych i inwazyjnych w terenie.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele gmin
objętych Powidzkim Parkiem Krajobrazowym, w tym
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński,
Wójt Gminy Powidz – Jakub Gwit, Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Kleczew – Stanisław Maciejewski,
przedstawiciele ZPKWW w Poznaniu, Muzeum
Okręgowego w Koninie oraz młodzież ze szkół
objętych PPK.
Drugiego dnia zorganizowano sesję po terenie
Powidzkiego Parku Krajobrazowego, obejmującą
trasę: Skorzęcin, Wilczyn, Kleczew, Konin, Budzisław
Kościelny, Powidz, Witkowo, Skorzęcin.
Związek na realizację konferencji otrzymał
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Piotr Janowicz

15-lecie Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi”

13 października w sali widowiskowej Centrum
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyło
się III Spotkanie Seniorów „Z piosenką weselej”,
podczas którego świętowano wyjątkowy Jubileusz 15lecia Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi”.
W sobotnie popołudnie wystąpiło 8 zespołów
seniorskich, a wśród nich: Chór „Melodia” z Pobiedzisk,
Zespół „Retro Cafe” z Czerwonaka, Klub Seniora
„Ferajna” i „Złoty Liść” z Trzemeszna, Chór Kościelny
pw. św. Mikołaja w Witkowie, Kapela Odjazdowa
z Witkowa oraz Jubilaci – Zespół Śpiewaczy
„My Młodzi”.
Spotkanie było doskonałą okazją do
podsumowania działalności Zespołu, który w 2003 roku
zapoczątkował swoją amatorską działalność.
Zacny Jubileusz był pomyślany jako wspólne
spotkanie z piosenką. Każdy zespół przygotował ok.10

minutowy program artystyczny, prezentując utwory
muzyki biesiadnej i popularnej. Warto podkreślić, że
sobotnie wydarzenie nie miało charakteru konkursu,
natomiast jego celem była integracja środowisk.
Na zakończenie wspólnej zabawy odśpiewano Hymn
Emerytów „Spotykajmy się”.
Takie imprezy pokazują, jak wielka siła i radość
drzemie w seniorach.
Członkom Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi”
składamy raz jeszcze życzenia wszelkiej pomyślności, sił
i nieustannej energii życiowej.
Do zobaczenia przy kolejnych Jubileuszach.
Magdalena Siewka
Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

XVIII Szkolne Biegi Uliczne

30 września na Stadionie Miejskim i ulicach Witkowa
odbyły się XVIII Szkolne Biegi Uliczne. Głównymi
organizatorami tego wydarzenia byli: Urząd Gminy
i Miasta w Witkowie, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji,
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Uczniowskie Kluby
Sportowe oraz Dyrektorzy Placówek Oświatowych
z terenu Gminy i Miasta Witkowo.
Nadrzędnym celem imprezy była popularyzacja
biegów, jako najprostszej formy uprawiania sportu
wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. Wszystko w myśl hasła: „Wynik to jedno,
a udział to drugie”.
Biegi były także elementem kampanii
profilaktycznej związanej z przeciwdziałaniem
bierności, bezradności i nudzie oraz zmniejszeniu
dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży w myśl
hasła: „Używkom mówimy nie – Biegom tak!!!”.
Otwarcia imprezy dokonał Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo – Marian Gadziński, który witając zebranych
życzył wszystkim zawodnikom zajęcia jak najlepszych
miejsc. Włodarz Gminy zachęcał także rodziców
i opiekunów do aktywnego spędzania wolnego czasu
ze swoimi pociechami. Zawodnikom życzył z kolei
wytrwałości, a zebranych prosił o doping.
W XVIII edycji biegów ulicznych rywalizowano
w kategorii: przedszkola, szkoły podstawowe
i gimnazjalne; oddzielnie dziewczęta i chłopcy.
Łącznie w 22 rozegranych biegach wystartowało
427 zawodników.
Wyniki: PRZEDSZKOLA rocznik 2013 i młodsi ch.
1. Aleksander Bruch 2. Filip Walczuk 3. Szymon Zybała
rocznik 2013 i młodsi dz. 1. Maja Szreyman 2. Marcelina
Łykowska 3. Hanna Walczuk rocznik 2012 ch. 1. Mikołaj
Wendland 2. Szymon Tyczka 3. Mateusz Paluch rocznik
2012 dz. 1. Gabriela Krzewińska 2. Dobrochna
Tomaszewska 3. Aleksandra Wolek
SZKOŁY PODSTAWOWE:
rocznik 2011 ch. 1. Piotr Wasilewski 2. Damian
Twardowski 3. Bartłomiej Niewiadomski;
rocznik 2011 dz. 1. Antonina Prokopowicz 2. Julia
Rakowska 3. Maria Brzuskiewicz;
rocznik 2010 ch. 1. Gracjan Wyrozumialski 2. Wojciech
Bączkowski 3. Marcel Walczak;
rocznik 2010 dz. 1. Nadia Popławska 2. Blanka
Kamińska 3. Anna Krzysztoń;
rocznik 2009 ch. 1. Kuba Tyczka 2. Filip Kupaj 3. Eryk
Adamczewski;

rocznik 2009 dz. 1. Kinga Wiecaszek 2. Amelia Kozica
3. Maria Tomecka;
rocznik 2008 ch. 1. Igor Więcaszek 2. Kacper Spychała
3. Szymon Roszkowiak;
rocznik 2008 dz. 1. Inga Ojczenasz 2. Olga Sara
3. Katarzyna Sierszyńska;
rocznik 2007 ch. 1. Filip Więcaszek 2. Filip Walczewski
3. Kuba Popek;
rocznik 2007 dz. 1. Amelia Jankowska 2. Oliwia Plucner
3. Aleksandra Stondzik;
rocznik 2006 ch. 1. Kacper Krajniak 2. Arkadiusz
Kossakowski 3. Jakub Zaborniak;
rocznik 2006 dz. 1. Weronika Baczkowska 2. Nikola
Garncarek 3. Amelia Gazińska;
rocznik 2005 ch. 1. Szymon Walerus 2. Antoni Sikorski 3.
Krzysztof Dudzicz;
rocznik 2005 dz. 1. Dominika Bielak 2. Weronika
Mierzejewska 3. Marta Stefankiewicz;
rocznik 2004 ch. 1. Bartosz Majorczyk 2. Dawid Gaziński
3. Paweł Lewandowski;
rocznik 2004 dz. 1. Wiktoria Łuczyńska 2. Zuzanna
Nowicka 3. Klaudia Stefaniak.
GIMNAZJA:
rocznik 2003 ch. 1. Jakub Białas 2. Dawid Białas 3. Igor
Kasprzyk;
rocznik 2003 dz. 1. Ola Wendland 2. Angelika
Kaźmierczak 3. Julia Miechowicz.
Zawodnicy, którzy zajęli sześć pierwszych miejsc
otrzymali pamiątkowe medale, a trzech najlepszych –
dyplomy oraz okolicznościowe koszulki.
Wśród zawodników, którzy ukończyli bieg były
losowane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu
sportowego.
Największą atrakcją były jednak nagrody główne
ufundowane przez sponsorów, losowane wśród
wszystkich, którzy ukończyli bieg.
W kategorii przedszkola maskotkę ufundowaną
przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
wylosował Jan Perlicki z Przedszkola Miejskiego „Bajka”
w Witkowie. W kategorii klasy I-IIII szkół podstawowych
rower ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Witkowie
wylosowała Nadia Popławska ze Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. W kategorii
klas IV-VI szkół podstawowych rower ufundowany
przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Witkowie
wylosował Wojciech Wędzikowski ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Adana Borysa w Witkowie,

a w kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych i klas III
szkół gimnazjalnych rower ufundowany przez Urząd
Gminy i Miastaw Witkowie wylosował Mikołaj Tyczka ze
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa.
W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego odbył się „Rodzinny bieg
stulecia dla Niepodległej”, w którym wzięli udział
zawodnicy i ich rodzice oraz opiekunowie specjalnie
na ten bieg ubrani w stroje i akcenty w barwach
narodowych. Bieg pilotował zawodnik sekcji żużlowej
START Gniezno – Norbert Krakowiak. Następnie przy
dźwiękach Hymnu narodowego uczestnicy biegu
utworzyli napis „100”. Dla uczestników tego
wyjątkowego biegu witkowski samorząd zakupił białoczerwone chorągiewki.
Wszystkie dyplomy, medale i nagrody rzeczowe
w postaci sprzętu sportowego wręczali: Burmistrz
Gminy i Miasta jego Zastępca – Łukasz Scheffs, Radni
Rady Miejskiej: Marek Biadasz, Tadeusz Śliwecki,
Marian Walczak, Marek Wiatrowski oraz Dyrektor
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – Tomasz
Radacz.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili
się do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia
imprezy, a szczególnie druhom z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Witkowie za zabezpieczenie trasy biegów,
nauczycielom wychowania fizycznego z Pawłem
Piniarskim i Krzysztofem Nowińskim na czele za
przygotowanie zawodników i techniczne
przeprowadzenie biegów, Piotrowi Jóźwikowi –
Przewodniczącemu Rady Miejskiej za prowadzenie
spikerki zawodów, Marzenie Zielińskiej za opiekę
medyczną, a Paulinie Zawada i Stefanowi Witulskiemu
za pilotowanie biegów.
Raz jeszcze dziękujemy za pomoc Wszystkim
zaangażowanym w organizację tego Wydarzenia,
uczestnikom gratulujemy wyników. Już teraz
zapraszamy również na kolejną edycję Biegów
Ulicznych – Witkowo 2019.
Stanisław Antoszczyszyn
Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

Nagrody dla wyróżniających się nauczycieli

12 października w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo
z okazji przypadającego 14 października Dnia
Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie w trakcie
którego Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian
Gadziński wręczył nagrody nauczycielom.
Wyróżnienia otrzymali: Teresa Szkudlarek, Jolanta
Chyba, Tomasz Majchrzak – nauczyciele Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie;
Małgorzata Krauze, Jolanta Chmielewska –
nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie; Małgorzata Kierepka –
Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka”
w Witkowie, Dagmara Skrzypska – nauczyciel
Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie; Urszula
Potaś – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie.

W czasie spotkania odbyło się także ślubowanie
nauczycieli: Sylwii Wiatrowskiej – nauczyciela
Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie oraz
Joanny Rzetelskiej – nauczyciela Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, którzy w wyniku
postępowania egzaminacyjnego uzyskali stopień
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
W spotkaniu uczestniczyli także: Łukasz Scheffs –
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, Piotr
Jóźwik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie,
Tadeusz Śliwecki – Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Opieki Społecznej, Podinspektor ds.
oświaty Agnieszka Maciejewska oraz dyrektorzy
placówek oświatowych z terenu gminy Witkowo.
Agnieszka Maciejewska

Turniej Strzelecki
7 października na strzelnicy myśliwskiej w Orchowie
odbył się Turniej Strzelecki o tytuł „KRÓLA ŻNIWNEGO
A. D. 2018 KBS Witkowo”. W miłej, sportowej rywalizacji
pierwsze miejsce i tytuł „Króla Żniwnego A. D. 2017”
zdobył Brat Grzegorz Kaźmierczak, Prawym
Marszałkiem został Hetman Bogusław Mołodecki,
a tytuł Lewego Marszałka wywalczył Brat Wiesław
Goll.

wywalczył Brat Witold Wiśniewski, drugie Brat
Bogusław Mołodecki, a trzecie Brat Zdzisław
Kaczmarek z KBS Swarzędz.
W strzelaniu do tarczy losowej pierwsze miejsce zajął
Brat Zdzisław Kaczmarek z KBS Swarzędz, drugie Brat
Jerzy Nowak z KBS Września, trzecie Brat Paweł Lisiak.
W strzelaniu do kura pierwsze miejsce zajął Brat
Grzegorz Kaźmierczak, drugie Brat Wiktor Knast, trzecie
Brat Marek Sucholas.
W strzelaniu do Tarczy Urodzinowej Brata Romana
Bąka, pierwsze miejsce zdobył Brat Jerzy Nowak z KBS
Września, drugie Brat Zdzisław Kaczmarek z KBS
Swarzędz, a trzecie Brat Witold Wiśniewski. W strzelaniu
do tarczy ufundowanej przez Króla Żniwnego
A. D. 2017 Brata Ireneusza Kwapicha, pierwsze miejsce

Andrzej Malik
Więcej zdjęć na
www.bractwokurkowe.witkowo.pl/galeria
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Sprzątanie Kąpieliska i terenów leśnych
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie

29 września Gmina i Miasto Witkowo,
rep reze n towa n a p rze z Bu rmistrza – Maria n a
Gadzińskiego i jego Zastępcę – Łukasza Scheffs oraz
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie,
zaprosiły do wspólnego udziału w akcji Sprzątania
Kąpieliska i terenów leśnych w Ośrodku
Wypoczynkowym w Skorzęcinie. Duże
zainteresowanie sprawiło, że zebrano ogromną ilość
śmieci.
W akcji wzięli udział także płetwonurkowie – to oni
sprzątali dno kąpieliska.
Ogromnym wsparciem w tym zadaniu był Bartosz
Majewski i Klub Dekompresja Gniezno. To oni zaprosili
pozostałe grupy płetwonurków: Centrum Nurkowe
DiveLook z Powidza, Rico Sub Divers z Poznania,
Rafalife z Poznania oraz Tomas Diver Gniezno.
Serdecznie dziękujemy.
Wielkie podziękowania należą się również czynnym
uczestnikom akcji tj. grupom młodzieży, ich
opiekunom, mieszkańcom gminy Witkowo i turystom
przebywającym w Ośrodku, którzy włączyli się w akcję
sprzątania.
Za przygotowanie posiłków regeneracyjnych
(chleb ze smalcem i ogórkiem, słodycze, ciepłe
napoje), dziękujemy Renacie Robaszkiewicz,
Małgorzacie Woźniak oraz Anicie i Leszkowi
Kryszakom.
Warto nadmienić, że ta inicjatywa idealnie wpisała
się w jubileuszową 25. akcję Sprzątania Świata.
Pragniemy również podziękować za
zabezpieczenie organizacyjne, tak na wodzie, jak i na
lądzie – strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej ze
Skorzęcina i Witkowa. Nad zabezpieczeniem
medycznym czuwał Paweł Szymański, Radny Rady
Miejskiej w Witkowie.
OKSiR Witkowo

Więcej zdjęć na
www.oksir.witkowo.pl
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Klub PTTK Witkowo
Bogaty w imprezy turystyczne i kulturalne był wrzesień
dla Klubu PTTK Witkowo. Odwiedzili nas turyści z PTTK
Konin, którym Kajetan Deskowski przybliżył witkowian
biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim.

Po krótkim spacerze po mieście udaliśmy się na
wycieczkę „Dwory Polskie w Wielkim Księstwie
Poznańskim”. Byliśmy na 6-dniowej wycieczce pałace
i ogrody Kotliny Jeleniogórskie i Wrocław. Miłośnicy
sztuki byli w teatrze w Poznaniu. Obejrzeliśmy film „Kler”.
Wysłuchaliśmy 3 koncertów w Lądzie w wykonaniu
artystów Filharmonii Poznańskiej. Nasi członkowie brali
udział w biegach w Witkowie i Zerkowie koło Jarocina.
- w maratonach rowerowych w Poznaniu i Żninie,
- przejechali setkę w Krotoszynie,
- rajd Inowrocław – ku Niepodległej.
Danuta Stefańska

Pierwszoklasiści w Bibliotece

W Bibliotece Publicznej gościliśmy
pierwszoklasistów z pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Adama Borysa. Spotkania w bibliotece mają na
celu uświadomić bliskość książnicy i pobudzić kulturę
czytelniczą, przybliżając uczniom różne rodzaje
książek dla dzieci.
Nauczyciele klas I wraz z wychowawczyniami
(Małgorzatą Kubacką, Natalią Biesek i Alicją
Bogielczyk) gościłyśmy w naszej książnicy.
Uczniowie zapoznali się z działalnością biblioteki,
księgozbiorem i zasadami wypożyczania.
Rozmawialiśmy o tym, jak należy obchodzić się
z książkami, by jak najdłużej służyły czytelnikom.
Z krótkiej prezentacji multimedialnej uczniowie
dowiedzieli się jak powstaje książka, i jak długą drogę
musi przebyć, zanim trafi na biblioteczną półkę.
Uczestnicy spotkania poznali różne rodzaje książek
oraz wiele funkcji, które mają spełniać.
Dzieci miały możliwość przejść między regałami
i zapoznać się z księgozbiorem i jego układem.
Dowiedzieli się jaka jest różnica pomiędzy biblioteką
szkolną a biblioteką publiczną, wypożyczalnią,
a czytelnią i jakie zbiory znajdują się w poszczególnych
pomieszczeniach. Mali goście chętnie włączali się do
dyskusji na temat zasad zachowania się w bibliotece
oraz zasad postępowania z książką. Dzieci pochwaliły
się również swoimi prywatnymi biblioteczkami.
Stwierdzili jednak, że przychodzenie do biblioteki oraz
wypożyczanie książek jest ciekawsze. Książki w domu
przeglądali już wielokrotnie, w bibliotece natomiast za
każdym razem mogą wybrać sobie, nieznane
im jeszcze opowieści, bajki lub baśnie. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się rekordy książkowe,
dotyczące wielkości, rozmiaru i formy. Wszystkim
dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato
ilustrowane książki, z ruchomymi elementami, które
z chęcią oglądały. Na zakończenie każdy uczeń
otrzymał na pamiątkę zakładkę do książki. Zrobione
przez bibliotekarzy mają przypominać o czekających
półkach, zapełnionych niesamowitymi książkami.

Do tej pory odwiedzali bibliotekę z rodzicami,
dziadkami lub starszym rodzeństwem. Obecnie
przychodzić do nas mogą już sami. My bibliotekarze
będziemy zadowoleni z wizyty każdego czytelnika.
Beata Szkudlarek
Więcej zdjęć na
www.biblioteka.witkowo.pl
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Dzień chłopca na sportowo
Dzień Chłopca, który przypada 30 września, to
bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego
przedszkolaka. Nie inaczej było w tym roku. Grupy
„Misie” i „Kotki” wzięły udział w treningu piłkarskim,
który był prezentem dla chłopców zorganizowanym
przez ich koleżanki i Panie wychowawczynie.

Podczas treningu, który przeprowadził trener
Akademii Futbolu 92 Jakub Moskal, dzieci wykonywały
ćwiczenia z użyciem hula hop oraz piłek. Ćwiczyły
również swoją spostrzegawczość i refleks. Na koniec
zajęć odbył się mecz, podczas którego zarówno
chłopcy, jak i dziewczynki z ogromnym
zaangażowaniem walczyli o strzelenie gola. Po
zakończonym remisem meczu na twarzach dzieci było
widać zmęczenie, ale także ogromną radość, co
może świadczyć o tym, iż zorganizowanie sportowego
spotkania było udanym prezentem.
Dagmara Skrzypska

Więcej zdjęć na
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28 Jesienny Bieg
Osiedla Winiary
29 września uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie uczestniczyli
w 28 Jesiennym Biegu Osiedla Winiary. Sportowcy
osiągnęli wysokie wyniki indywidualne oraz
wywalczyli puchar i trzecie miejsce w kategorii
drużynowej. Wszystkim uczestnikom i przybyłym
rodzicom serdecznie dziękujemy za udział.
Maria Kurczewska

Jubileusze w „PROMYKU”
28 września Zarząd „PROMYKA” zorganizował
spotkanie w pałacu na terenie Kołaczkowa, w którym
wzięły udział pary obchodzące lecie pożycia
małżeńskiego oraz solenizanci urodzinowi. Wszystkich
przybyłych powitał Prezes Ludwik Rajzel, jak również
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Łukasz
Scheffs.

60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo
Gabriela i Franciszel Szulc, 55-lecie obchodzili Państwo
Maria i Stanisław Łączny, Jadwiga i Zdzisław Malik,
Bożena i Jan Parzyńscy, Marianna Rzepecka, Barbara
i Klemens Tomaszewski. 50-lecie obchodzili Państwo
Maria i Mariusz Rożyk.

Otwarte Mistrzostwa Poznania
29-30 września odbyły się w Poznaniu Otwarte
Mistrzostwa Poznania Modeli Redukcyjnych
Plastikowych i Kartonowych, w którym udział wziął
Klub Modelarski „Sokół”. Zawody odbywają się co
dwa lata co podnosi ich prestiż.
Do konkursu zgłoszono ponad 500 modeli
w kilkudziesięciu kategoriach. „Sokół” startowaliśmy
z kilkunastoma modelami, miedzy innymi dioramy,
figurki pojazdy gąsienicowe i kołowe. Poziom
zawodów był bardzo wysoki bo też zjechali się
zawodnicy z całej Polski.
I tu należy się pochwalić sporym sukcesem
ponieważ przedstawiciele modelarni „Sokół”
zdobyliśmy wyróżnienie i puchar za makietę w skali 1:32
w kategorii seniorów Jacek Hejne (wyróżnienia
przyznawano za prace wybitne) oraz wyróżnienie
w kategorii pojazdy gąsienicowe w skali 1:35
w kategorii juniorskiej Mateusz Milarski. Ponadto
Mateusz Milarski otrzymał dwa dyplomy za pojazd
gąsienicowy w skali 1:35 oraz kołowy w tej samej skali
w kategorii juniorskiej.
Modelarstwo redukcyjne jest trudną sztuką, bo nie
wystarczy modelu skleić i pomalować, trzeba coś do
niego dodać od siebie, czyli waloryzować i dla tego
w tej dziedzinie liczy się doświadczenie, talent
i cierpliwość.
Jacek Hejne

88-lecie urodzin obchodzili: Barbara Tomaszewska,
Bolesław Krysztofiak, Genowefa Suszek, Edmund
Krupa, Zdzisław Malik, Irena Domagała, Edmund
Rybarczyk, Sabina Muszalska, Janina Kusza, Maria
Łączna, Regina Kneblewska.
Spotkanie odbyło się przy torcie i tradycyjnej
lampce szampana. Nie zabrakło również kwiatów,
listów gratulacyjnych i upominków z życzeniami.
Upominki od Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo –
Mariana Gadzińskiego wręczył jego Zastępca.
Bożena Marecka

Rowerem przez naszą małą Ojczyznę
Motywem przewodnim tegorocznego rajdu
rowerowego Babie Lato 2018 była literatura
patriotyczna. W ten sposób także miłośnicy jazdy na
rowerze włączyli się w obchody stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.

Pub l i c zna B i b l i otek a Ped a gogi c zna ( PB P)
w Gnieźnie jako placówka edukacyjno-kulturalna od
pięciu lat organizuje rajdy rowerowe, które pozwalają
połączyć aktywność fizyczną z promowaniem
czytelnictwa. Ponadto wyjazdy te umożliwiają
odkrycie i poznanie walorów turystycznokrajoznawczych najbliższej okolicy, czyli „Naszej Małej
Ojczyzny”. W czasie roku kalendarzowego
organizowane są dwie imprezy rowerowe: rajd
wiosenny (Odjazdowy Bibliotekarz) oraz jesienny
(Babie Lato). Tegoroczna, piąta już edycja Babiego
Lata odbyła się 22 września na trasie Gniezno –
Małachowo Szemborowice – Gniezno (gmina
Witkowo).
W wyprawie uczestniczyło osiemnastu
rowerzystów, którzy pokonali ponad trzydzieści pięć
kilometrów. Malowniczą i bezpieczną trasę rajdu
przygotował jego komandor – Andrzej Kozanecki
z Niechanowa. Także z jego inicjatywy uczestnicy rajdu
skorzystali z możliwości zwiedzenia drewnianego
kościoła w Niechanowie. Przewodnikiem po
zabytkowym obiekcie był ksiądz kanonik Andrzej
Ziółkowski, proboszcz Parafii pod wezwaniem
św. Jakuba w Niechanowie. Duchowny przedstawił
krótką historię drewnianego kościoła. Opowiedział też
o pracach remontowych nadzorowanych przez
konserwatora zabytków oraz o najcenniejszych
obrazach i posągach stanowiących wyposażenie
obiektu. Ponadto podarował PBP w Gnieźnie
okolicznościową publikację pt. Męczennik
z Niechanowa ks. Jan Szlachta dziekan wrzesiński,
poświęconą wybitnej postaci ziemi niechanowskiej.
Następnie cykliści wyruszyli do miejsca biwakowania,
czyli do Małachowa Szemborowice, wsi położonej
w gminie Witkowo. Gościny głodnym rowerzystom
użyczyła Spółdzielnia Socjalna Domowe Przysmaki.
Na uczestników rajdu czekał Zastępca Burmistrza
Witkowa – Łukasz Scheffs, który w imieniu władz
samorządowych przywitał gości z Gniezna na

gościnnej ziemi witkowskiej, życząc udanego pobytu.
Budynek spółdzielni to dawna stajnia,
wyremontowana z zachowaniem w wyposażeniu
koryta dla koni. Budzi ono zainteresowanie Gości
i bardzo dobrze komponuje się z nowoczesnym
wnętrzem. Po posiłku i krótkim odpoczynku uczestnicy
rajdu skupili się na prezentacji utworów literackich
i muzycznych, które wpłynęły na ich postawę wobec
ojczyzny. Chętni przeczytali wybrane wiersze oraz
teksty piosenek, a niektórzy także zaśpiewali pieśni
patriotyczne. W ten sposób PBP włączyła się
w tegoroczne obchody stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Po występach każdy uczestnik
imprezy otrzymał materiały promocyjne ufundowane
przez władze samorządowe Witkowa. Ostatnim
etapem wyprawy cyklistów był powrót do Gniezna, co
niestety mocno utrudnił wiejący, silny wiatr.
W imieniu uczestników V edycji rajdu Babiego Lata
PBP w Gnieźnie serdecznie dziękuje naszym
sponsorom: Zakładom Mięsnym „Viando”
z Inowrocławia za ufundowane kiełbaski, Piekarni
Familijnej z Gniezna za drożdżówki, Piekarni GS
Samopomoc Chłopska w Witkowie za chleb oraz
Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo za
wsparcie finansowe.
Ponadto dziękujemy witkowskim władzom
samorządowym za ciepłe przyjęcie i ufundowanie
pamiątkowych materiałów promujących gminę
Witkowo.
Osobne podziękowania kierujemy do Bogumiły
Macioszek za życzliwość, wsparcie naszej inicjatywy
oraz wspaniałe przyjęcie i cudowną atmosferę
w „klimatycznej” Spółdzielni Socjalnej Domowe
Przysmaki w Małachowie Szemborowicach.
Mieczysława Skrzypczak

Narodowe Czytanie 2018
8 września miała miejsce już siódma odsłona akcji
społecznej – Narodowe Czytanie. W tym roku wybrana
została powieść Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”.

Z tej okazji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, obok
biblioteki szkolnej, została przygotowana specjalna
wystawa poświęcona twórczości Stefana
Żeromskiego. We wrześniu na lekcjach
wychowawczych wszystkie klasy, wraz ze swoimi
wychowawcami, wspólnie czytali fragmenty
„Przedwiośnia” odkrywajace wiedzę o Polsce
w okresie międzywojennym.
Krystyna Popielec-Sturmer

III Powiatowe Dni Cichociemnych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
W piątek, 14 września w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego
w Witkowie uroczyście rozpoczęto III Powiatowe
Dni Cichociemnych. To doniosłe wydarzenie, podczas
którego odbył się symboliczny pogrzeb ppor.
Tadeusza Jaworskiego ps. „Gont”, Kawalera Krzyża
Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari, trwało od
14-16 września br. Cichociemny płk Adam Borys
przeżył wojnę i ma swoje należne miejsce w pamięci
Witkowian i Polaków. Ppor. „Gont” był zapomniany.
Zamęczony został w obozie koncentracyjnym
KL Buchenwald 9 marca 1945 r.

W uroczystości uczestniczyli główni organizatorzy –
Starosta Powiatu gnieźnieńskiego Beata Tarczyńska,
płk pil. Grzegorz Kołodziejczyk – Dowódca 33. Bazy
Lotnictwa Transportowego w Powidzu, płk Mariusz
Pawluk Dowódca Jednostki Wojskowej GROM
Warszawa, przedstawiciele JW NIL Kraków, JW AGAT
Gliwice, płk Janusz Brzezicha z-ca d-cy 12. WBOT
w Poznaniu. Przybył także kpt. Marcin Ciszewski
z Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych
w Wędrzynie im. gen. Dezyderego Chłapowskiego –
wspólnego Patrona z ZSP Witkowo, z którym nasza
Szkoła podpisała porozumienie o współpracy
i w najbliższym czasie młodzież klas mundurowych
pojedzie na poligon w Wędrzynie. Obecni byli także:
Senator RP Robert Gaweł, Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo – Marian Gadziński, Zastępca Burmistrza –
Łukasz Scheffs, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Witkowie – Marian Walczak, Radni Powiatu
gnieźnieńskiego – Telesfor Gościniak, Andrzej Kwapich,
Dyrektor oddziału reg. AMW w Poznaniu – Krzysztof
Dembiński. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
Adam Skowron – syn ppor. pilota Józefa Skowrona oraz
prof. Hubert Borys – syn Cichociemnego Adama
Borysa. Wśród gości obecni byli Dyrektorzy placówek
oświatowych w Witkowie, Gnieźnie i Mielżynie,
instytucji kulturalnych. Ze Starostwa Powiatowego –
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji – Lidia Bójko,
Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji –
Marcin Makohoński, Komendant Policji w Witkowie –
Mariusz Masłowski, Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej – Mariusz Dębski. Obecni
byli również przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych,
organizacji pozarządowych i społecznych,
nauczyciele i uczniowie oraz sekretarz Rady Rodziców
ZSP w Witkowie – Maria Remisz. Kuratorem Uroczystości
był Grzegorz Musidlak, a Honorowy Patronat
Narodowy nad całym wydarzeniem objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda.
Celebrując III Powiatowe Dni Cichociemnych,
oddano hołd tym, którzy z narażeniem własnego życia
służyli Ojczyźnie i Narodowi. W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie, po odegraniu
Hymnu państwowego, nastąpiła prezentacja urny
zawierającej symboliczne prochy ppor. Tadeusza
Jaworskiego ps. „Gont”. Urnę wprowadziła
kpt. Joanna Sienkiewicz z JW GROM. Zgodnie
z ceremoniałem wojskowym, należnym Kawalerowi
Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari,
urna uhonorowana została przez dowódcę JW GROM
– płk. Mariusza Pawluka – wstęgą VM.
By podkreślić doniosłość tej ważnej uroczystości
patriotycznej, uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych oddali hołd Cichociemnym oraz
wszystkim bezimiennym bohaterom walczącym
z reżimem – podczas uroczystego apelu
przygotowanego przez polonistkę Krystynę PopielecStürmer i nauczyciela historii – Magdalenę BłaszakŚliwińską. W formie montażu słowno-muzycznego
odtworzyli przysięgę Cichociemnych. Oficjalna część
uroczystości zakończyła się wyprowadzeniem
pocztów sztandarowych. Obecni Goście po
skończonej celebracji mogli skosztować bogatego
gatunkowo bufetu gastronomicznego – ciasta
i przepysznych zakąsek, które przygotowali uczniowie
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod
opieką Barbary Sesiuk i Joanny Pustelnik. Dalsza część
obchodów III Powiatowych Dni Cichociemnych
odbywała się na terenie Skweru im. Stanisława
Gaworzewskiego w samym centrum miasta. Tam
uczniowie szkół mieli okazję zobaczyć wojskowe
punkty promocyjne, wystawy statyczne, prezentację
uzbrojenia jednostek wojskowych, wozy bojowe,
wystawy muzealne oraz skorzystać z posiłku kuchni
polowej „U Jacka”.
Drugi dzień obchodów rozpoczęła o godzinie 12.00
Msza św. – pogrzeb „Gonta” ppor. Tadeusz
Jaworskiego. Po Mszy św. nastąpił przemarsz wojsk,
sztandarów, zaproszonych Gości na uroczystość
żałobno-patriotyczną na cmentarz parafialny
w Witkowie, gdzie odbyło się poświęcenie tablicy
pamiątkowej „GONTA” na grobie rodzinnym, Apel
Pamięci Żołnierza Polskiego oraz salwa honorowa
i złożenie kwiatów.
Trzeci dzień uroczystości rozpoczął się od
inscenizacji historycznej, ku pamięci rozstrzelanych
przez Niemców w dniu 15 września 1939 roku
w Mielżynie Powstańców Wielkopolskich: Adama
Szczepańskiego oraz Franciszka Świerkowskiego. Msza
św. w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych
w Mielżynie upamiętniła poległych powstańców.
Krystyna Popielec-Stürmer

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu
„Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Witkowie ogłasza nabór do projektu
pt. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych
w Witkowie”, współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2.
Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.
Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc usług
społecznych dla osób niesamodzielnych poprzez
utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych (Klub
Seniora), rozwój usług specjalistycznych oraz wsparcie
opiekunów faktycznych w okresie od 3 września 2018 r.
do 31 sierpnia 2021 r.
Uczestnikami projektu mogą być:
Osoby starsze niesamodzielne (zgodnie
z regulaminem konkursowym) powyżej 60 roku życia
zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Witkowo,
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
(zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w obszarze
włączenia społecznego), a także opiekunowie osób
niesamodzielnych.
Projekt przewiduje realizację następujących form
wsparcia:
ź utworzenie Klubu Seniora w tym: zajęcia z zakresu
kultury sportowej, warsztaty wokalne i muzyczne,
warsztaty plastyczne i malarskie;
ź wsparcie opiekunów faktycznych osób
niesamodzielnych poprzez spotkania z geriatrą;
ź zajęcia z rehabilitantem dla osób korzystających
już z usług opiekuńczych,

zakup pudełek życia zawierające najistotniejsze
informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej,
ź zakup opasek telemedycznych jako element
teleopieki.
Rekrutacja do projektu trwa do 19 października
2018 r.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie
prosimy o zgłaszanie się do Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie ul. Polna 4a,
62-230 Witkowo od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 15.00
Wzory dokumentów, druków i formularzy
rekrutacyjnych są dostępne w siedzibie MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie,
ul. Polna 4a, 62-230 Witkowo oraz na stronie
internetowej: www.witkowo.pl, www.opswitkowo.pl
www.ops.witkowo.biuletyn.net.
Wojciech Mól
ź

„Plac Artysty Suzafonisty”
26 września w witkowskim Centrum Kultury im.
Krzysztofa Szkudlarka zagościła grupa artystów
z Poznańskiej Filharmonii Pomysłów. Aktorzy
zaprezentowali sztukę „Plac Artysty Suzafonisty”. Była
to muzyczna zabawa, przez którą artyści
przeprowadzili dzieci w magicznej atmosferze.
Organizatorem spektaklu był Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Witkowie.
Przedstawienie odbyło się w formie muzycznej
zabawy, które przeniosło uczestników w cudowny
świat muzyki oraz instrumentów dętych. Uczestnicy
spotkania mogli zapoznać się z budową oraz
brzmieniem instrumentów, takich jak trąbka, suzafon
oraz tuba. Spektakl uwrażliwiał widzów muzycznie,
a także rozwijał ważne wartości społeczne.
Scenografia, muzyka, gra aktorów oraz treść spektaklu
spowodowały, iż dzieci reagowały żywiołowo na
przygody bohaterów. Spektakl zapewne długo
zostanie w ich pamięci.
OKSiR Witkowo

Wycieczka do ZOO
Zajęcia w świetlicy środowiskowej przy Szkole
Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
odbywają się po południu, W związku z tym
wychowawczynie zorganizowały wymarzoną przez
dzieci wycieczkę do ZOO w sobotę.

29 września tuż po 8.00 autobus pełen szczęśliwych
dzieci wyruszył w podróż do stolicy Wielkopolski.
Na miejscu czekała pierwsza atrakcja – przejazd
Maltanką. Następnie cała grupa zwiedzała, przy
pięknej pogodzie, ZOO na Malcie w Poznaniu. Dzieci
z zachwytem oglądały okazy różnych zwierząt. Duże
wrażenie robiły wybiegi. Niekiedy po dokładnej
obserwacji dostrzegały zwierzęta za drzewem lub
w wodzie. Po ZOO poruszały się też specjalnym
tramwajem. Ciekawe były informacje o zwierzętach
(przy okazji był to trening czytania). Wszyscy zmęczeni,
ale szczęśliwi wrócili do Witkowa i już planują kolejny
super wyjazd.
Barbara Szymańska

Wielki finał konkursu na
najlepszych kasztanozbieraczy
W Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie im. Lotnictwa
Polskiego w terminie od 1 do 9 października odbył się
piąty już, międzyklasowy konkurs dla klas I-III i IV-VI,
pod hasłem: „Wielkie zbieranie kasztanów”. Akcja ta
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci
i rodziców.

Najlepsi zbieracze przynieśli do szkoły ponad 300 kg
kasztanów. W sumie udało nam się zebrać i sprzedać
ponad 4 tony tego cennego surowca. Uzyskane
pieniądze będą przeznaczone na ciekawe wycieczki
dla zwycięzców.
Z klas I-III: I miejsce zdobyły dzieci z I c – 946 kg,
II miejsce uczniowie z III b – 255 kg. Natomiast z klas IVVI: miejsce I zdobyli uczniowie z IV d – 589 kg, II miejsce
uczniowie z klasy V e – 487kg.
Nagrody pocieszenia otrzymają również klasy:
IV g – 464 kg i V d – 370 kg.
Dziękujemy rodzicom za wielkie zaangażowanie
w naszą akcję, a zwycięzcom gratulujemy.
Maria Kurczewska

Akcja poboru krwi

Dane kontaktowe

Klub HDK PCK Witkowo zaprasza
wszystkich chętnych w wieku 1865 lat na otwartą akcje poboru krwi
w sali OSP(straż) w Witkowie dnia
8.12.2018 r. w godz. 8.30-12,30.

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

ź
ź
ź
ź
ź

poznasz swoją grupę krwi,
zostaniesz przebadany przez lekarza,
uzupełnisz kalorie w postaci 8 czekolad, ciasteczek,
soczku,
otrzymasz legitymację HDK,
możesz również odebrać wyniki badań
laboratoryjnych w siedzibie RCKiK w Poznaniu.
Klub HDK PCK Witkowo

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
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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

