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Witkowskie

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami!

13 stycznia w całej Polsce już po raz 27. zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczny
Finał odbył się pod hasłem: „Pomaganie jest
dziecinnie proste” – gramy dla dzieci małych i bez
focha – na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych.
Od wczesnych godzin porannych pracował
również witkowski sztab WOŚP.
54 wolontariuszy wyruszyło na ulice miasta, by
kwestować. Od godziny 15.00 w Hali WidowiskowoSportowej przy ul. Czerniejewskiej rozpoczęły się także
występy artystyczne, gromadzące Witkowian, Gości
oraz przedstawicieli władz samorządowych.
Tegoroczny koncert rozpoczęły młode artystki
amatorki uczęszczające na zajęcia Studia Piosenki
OKSiR i Studio Edukacji Artystycznej w Witkowie.
Następnie prezentowały się dzieci i uczniowie
z przedszkoli i szkół z terenu Gminy i Miasta Witkowo:
Przedszkola Miejskiego „Bajka”, Przedszkola „Bajkowy
Świat”, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa
w Witkowie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego
w Witkowie, soliści, zespoły i sekcje działające przy

Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie oraz
Kapela Odjazdowa z Witkowa.
Pokaz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej zaprezentowała Ochotnicza Straż
Pożarna z Witkowa.
Pomiędzy poszczególnymi występami można było
skosztować słodkości przygotowanych przez
Stowarzyszenie – „Rodzina Wojskowa”, wziąć udział
w loterii fantowej zorganizowanej przez Bibliotekę
Publiczną Miasta i Gminy Witkowo oraz Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Witkowie oraz Turnieju Strzelectwa
Sportowego prowadzonego przez Kurkowe Bractwo
Strzeleckie.
Miłośnicy modelarstwa mogli obejrzeć wystawę
modeli latających i pływających przygotowaną przez
Modelarnię „Sokół" oraz grupę motoparalotniarską.
Przed godziną 19.00 głos zabrał dyrektor Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, który
podziękował wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie tegorocznego finału: kwestującym
wolontariuszom, występującym artystom oraz
wystawcom, a także licznie zgromadzonej
publiczności. Tomasz Radacz zachęcił również do
udziału w licytacji przedmiotów przekazanych na
WOŚP.

Podziękowania za współpracę
Szanowni Państwo, Drodzy
Mieszkańcy Gminy i Miasta
Witkowo,
nie znajduję dobrych słów,
aby podziękować wszystkim,
z którymi dane mi było
współpracować przez ostatnie
ponad dwa i pół roku. Możliwość
aktywnego działania na rzecz
mieszkańców Gminy i Miasta
Witkowo traktowałem zawsze
jako najwyższy honor i powód do
własnej dumy.
Nic nie trwa wiecznie. Przede mną nowe wyzwania,
przede wszystkim w pracy akademickiej, ale także
działalności społecznej. Nie sposób wymienić
wszystkich, którym winien jestem wdzięczność. Proszę,
wierzcie, że praca dla rodzinnej Gminy to dobra lekcja:
pokory, szacunku oraz umiejętności słuchania innych.
Za to wszystko dziękuję. Wszystkich, którym jestem to
winny, przepraszam.
W tym miejscu nie mogę jednak pominąć mojego
mentora i nauczyciela. Rozpoczynając pracę
w witkowskim magistracie zastanawiałem się – jak
wyglądać będzie współpraca z Marianem
Gadzińskim. Podstawowe pytanie, wątpliwość – czy
zasadnicza różnica wieku, inne spojrzenie na
rzeczywistość i problemy dnia codziennego nie
uniemożliwią nam dobrego działania? Z pełną
odpowiedzialnością za słowa mogę teraz jedynie
podziękować. Burmistrz nauczył mnie przede
wszystkim rozwagi, opanowania, wrażliwości na
potrzeby innych. Wciąż z zafascynowaniem
przyglądam się jego umiejętności rozmowy, a przede
wszystkim słuchania innych. Za to wszystko i wiele
innych, cennych lekcji samorządowej roboty: po
prostu dziękuję.
Łukasz Scheffs

Podczas licytacji można było nabyć wiele fantów,
w tym 5 złotych serduszek, gadżety WOŚP, srebrną
biżuterię, pyszne torty wykonane przez uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie, książki
oraz vouchery.
Licytacja jak zwykle przyniosła sporo emocji
i znacząco wsparła konto Orkiestry, którą zwieńczyło
wyjątkowe „światełko do nieba”: sztuczne ognie
zastąpił pokaz laserowy, co wielu zwierzętom
oszczędziło cierpienia związanego z hukiem rac
i petard.
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Witkowie należy uznać za udany dzięki ludziom
dobrej woli. To do nich kierujemy nasze ogromne
podziękowania. Dzięki właśnie waszej pomocy
zebraliśmy kwotę: 36.705,44 zł
OKSiR Witkowo
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Z prac Rady Miejskiej
w Witkowie
28 grudnia odbyła się kolejna, III sesja Rady
Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji
Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz
informacji Hetmana o działalności Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Witkowie zał. 1742 r.
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Rada podjęła następujące uchwały:
uchwałę Nr III/19/2018 o Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok;
uchwałę Nr III/20/2018 o zmianie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej;
uchwałę Nr III/21/2018 o ustanowieniu
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023;
uchwałę Nr III/22/2018 o podwyższeniu kryterium
dochodowego uprawniającego do pomocy
w ramach ww. programu osłonowego;
uchwałę Nr III/23/2018 o zasadach zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania, dla osób
objętych ww. programem osłonowym;
uchwałę Nr III/24/2018 o Programie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
i Mieście Witkowo na lata 2019-2021;
uchwałę Nr III/25/2018 o Programie Wspierania
Rodziny w Gminie i Mieście Witkowo na lata 20192021;
uchwałę Nr III/26/2018 o zmianach w Wieloletniej
Prognozie Finansowej;
uchwałę Nr III/27/2018 o zmianach w budżecie
gminy i miasta na 2018 rok;
uchwałę Nr III/28/2018 o Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2019-2026;
uchwałę Nr III/29/2018 o budżecie gminy i miasta
na 2019 rok;
uchwałę Nr III/ 30/2018 o planach pracy Rady
Miejskiej i Komisji Rady na 2019 rok.

Kolejna sesja planowana jest na 21 lutego 2019 r.
Halina Koźniewska

Retransmisja Sesji Rady Miejskiej w Witkowie
www.youtube.com/c/ugimwitkowo
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do Retransmisji

Powstanie Wielkopolskie w Witkowie

27 grudnia, punktualnie o godzinie 16.00
rozpoczęły się witkowskie uroczystości
upamiętniające 100. rocznicę wybuchu zwycięskiego
w skutkach Powstania Wielkopolskiego.
Przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich
zgromadziły się m.in. Poczty sztandarowe: szkół,
organizacji społecznych i kombatanckich.
Nie zabrakło Pocztu Sztandarowego 33. Bazy
Lotnictwa Transportowego z Powidza. Specjalnie na tę
okoliczność wystawiony został również Poczet
Sztandarowy Kompanii Witkowskiej. Sztandar
Kompanii Witkowskiej jest repliką, która powstała na
bazie oryginalnego drzewca z okresu Powstania
Wielkopolskiego z zachowaną głowicą w postaci orła
i okuciami.
Oficjalne uroczystości rozpoczęły się od odegrania
Hymnu państwowego. Kiedy tylko wybrzmiały ostatnie
strofy „Mazurka Dąbrowskiego” Bracia z Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Witkowie zał. 1742 r. oddali
salwę z armaty prochowej. Zaraz po tym nastąpiła

minuta ciszy dla upamiętnienia pamięci Powstańców
Wielkopolskich – tych którzy walnie przyczynili się do
wyzwolenia wielkopolskiej ziemi. Następnie
ks. Stanisław Goc – Proboszcz Parafii p.w. św. Mikołaja
w Witkowie odmówił modlitwę.
Doniosły nastrój uroczystości podkreślił dodatkowo
przyjazd bryczką Marszałka Józefa Piłsudskiego
oraz Premiera Ignacego Jana Paderewskiego.
Gnieźnieńscy aktorzy wcielający się w rolę tych
wybitnych mężów stanu i ojców założycieli
II Rzeczypospolitej odczytali fragmenty dwóch,
niezwykle ważnych tekstów: Depeszy notyfikującej
powstanie Państwa Polskiego z dnia 16 XI 1918 r. oraz
Fragment „Opisu rewolucji w Witkowie” autorstwa
Jana Cieślawskiego – dawnego dyrektora Banku
Ludowego w Witkowie sporządzonego 10 lipca 1925
roku.
W dalszej części uroczystości głos zabrał Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, który
przybliżył historyczne okoliczności związane

z wybuchem Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu
i konsekwencji jakie zbrojny czyn mieszkańców stolicy
Wielkopolski miał dla rozwoju sytuacji w Witkowie.
Włodarz Gminy wezwał wszystkich obecnych do
nieustannego kultywowania pamięci o Powstaniu
i jego bohaterach. Swoje wystąpienie zakończył
wezwaniem: „Cześć Ich pamięci!”.
Tuż po wystąpieniu Burmistrza przybyłe delegacje
rozpoczęły składanie wiązanek kwiatów u podnóża
Pomnika Powstańców Wielkopolskich. Przerwał je –
zgodnie z wcześniej ustalonym scenariuszem – dźwięk
syren, które decyzją Wojewody Wielkopolskiego
zawyły w całej Wielkopolsce, dokładnie o godzinie
16.40. Kiedy przenikliwy dźwięk wybrzmiał dokończono
składanie wiązanek.
Okolicznościowe spotkanie patriotyczne zostało
dodatkowo wzbogacone o występ Zespołu
Śpiewaczego „My Młodzi”, który wykonał wiązankę
pieśni patriotycznych. Tuż po występie Zespołu rozległ
się śpiew „Roty”. W tym samym momencie
przedstawiciele Stowarzyszenia „Wiara Lecha” odpalili
flary, których zapach i blask wypełnił przestrzeń wokół
witkowskiego akropolu.
Kiedy wyprowadzono Poczty sztandarowe
zgromadzeni na uroczystości udali się w pobliże
skrzyżowania ulic: Stary Rynek i Park Kościuszki. Tu na
froncie kamienicy, która należała kiedyś do rodziny
Knastów odsłonięto tablicę upamiętniającą
Ignacego Karola Knasta – działacza społecznego,
członka Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, a przede
wszystkim Powstańca Wielkopolskiego. Uroczystego
odsłonięcia tablicy dokonali: Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo, przedstawiciele rodziny Powstańca oraz
obecny właściciel nieruchomości. Nim dokonano
wspomnianego odsłonięcia kilka słów wygłosił
inicjator posadowienia tablicy – Mariusz Zborowski,

historyk i lokalny regionalista. Korzystając z okazji
zaprosił On zgromadzonych do Sali Historii, gdzie
specjalnie na tę okazję zorganizował wystawę
dedykowaną bohaterowi tego dnia pod wymownym
tytułem: „Ignacy Knast – Witkowianin, Patriota,
Społecznik”.
Nie był to jednak koniec tegorocznych
uroczystości. Kilkanaście minut później w Centrum
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka rozpoczęły się występy
artystyczne przygotowane przez uczniów dwóch szkół:
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców
Wielkopolskich w Mielżynie oraz Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. Przygotowane
przez uczniów i nauczycieli programy artystyczne
wprost nawiązywały do tematyki odzyskania przez
Polskę niepodległości i wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.
Na tym oficjalne uroczystości się zakończyły.
Pozostało jeszcze spotkanie okolicznościowe, które
również miało miejsce w Centrum Kultury. Wypełnił je
zapach ciepłej kawy i herbaty oraz świeżego piernika.
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim
tym, którzy włączyli się w organizację i przebieg
witkowskich uroczystości upamiętniających
100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Dziękujemy.
Marlena Trzcińska
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Kartka dla rodziny Powstańca Wielkopolskiego
Inspiracją dla tego projektu jest ogólnopolska
akcja „Wyślij kartkę do Powstańca”. Jej sens
sprowadza się do wysyłania kart pocztowych
z życzeniami i podziękowaniami dla Powstańców
Warszawskich.

W założeniu, kartki mają rozsyłać uczniowie
naszych szkół, ale także chętni – o ile tylko się znajdą.
Mamy nadzieję, że do 27.12.2019 roku – czyli kolejnej
rocznicy wybuchu powstania uda się wysłać
podziękowania do większości rodzin powstańców
wielkopolskich z terenu Gminy. By się tak jednak stało
musimy nie tylko stworzyć bazę zawierającą ich imiona
i nazwiska, ale również dysponować adresami ich
rodzin, o ile te, chcą taką kartkę otrzymać. Aby nasza
akcja miała sens potrzebujemy niezbędnych
danych. Wszystkich chętnych – rodziny Powstańców
Wielkopolskich 1918-1919 z terenu
Gminy i Miasta Witkowa zachęcamy do wypełnienia
formularza dostępnego pod adresem
www.witkowo.pl/formularz-zgloszeniowy.
Łukasz Scheffs

My, chcemy w podobny sposób podziękować już
nie Powstańcom Wielkopolskim – bo to po prostu nie
jest możliwe, odeszli, ale ich rodzinom. Chcemy
wyrazić naszą wdzięczność za trud udziału
w powstaniu, za naszą wolność i przynależność
Wielkopolski do państwa polskiego.

Formularz zgłoszeniowy
www.witkowo.pl/formularz-zgloszeniowy
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do formularza zgłoszeniowego

Nowa tablica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
Dzień po zakończeniu oficjalnych uroczystości
upamiętniających 100. rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego w przerwie sesji Rady Miejskiej
w Witkowie miało miejsce odsłonięcie tablicy
zawierającej historyczny wykaz członków Bractwa
Strzeleckiego działającego w Witkowie w latach 18341939.

Tablica została posadowiona na terenie Parku
Miejskiego „Strzelnica” w pobliżu marmurowego
kamienia upamiętniającego działalność Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Witkowie.
W uroczystości udział wzięli m.in. Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, Hetman
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego – Bogusław
Mołodecki, radni i sołtysi z terenu Gminy i Miasta
Witkowo, bracia kurkowi oraz zaproszeni Goście.
Pamiątkowa tablica zawiera nazwiska, imiona
i profesje Braci Kurkowych na przestrzeni działalności
Bractwa. Wyszczególniono wśród nich tych, którzy byli
także Powstańcami Wielkopolskimi.

Uroczystości towarzyszyły salwa honorowa,
okolicznościowe wystąpienie i złożenie kwiatów.
Marlena Trzcińska

Sejmik Ziemi Gnieźnieńskiej
28 grudnia w ramach obchodów 100-lecia
wybuchu Powstania Wielkopolskiego zwołano
w Gnieźnie uroczysty Sejmik Ziemi Gnieźnieńskiej.
Stanowił on podsumowanie przedsięwzięć
upamiętniających to wydarzenie. Sejmik odbył się
w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Wzięli
w nim udział włodarze oraz radni dziesięciu gmin
Powiatu gnieźnieńskiego, przedstawiciele gminy
Powidz oraz radni i władze powiatowe.

Otwarcia Sejmiku dokonał najstarszy
przewodniczący rad samorządów Powiatu
gnieźnieńskiego. Jednym z ważniejszych punktów
uroczystości było przyjęcie Laudum, oddającego
cześć bohaterom sprzed stu lat. Tekst uchwały
odczytał najmłodszy z przewodniczących rad.
W trakcie spotkania odznaczono także osoby
zasłużone i oddane idei krzewienia pamięci
o powstańcach. Senator RP Robert Gaweł przedstawił
prezentację ukazującą działania, wydarzenia
związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości i Powstania Wielkopolskiego,
jakie miały miejsce w trakcie całego roku
w poszczególnych gminach. Wspomniano m.in.
o witkowskim muralu, „Mały Lotnik”, który znajduje się
na ścianie szczytowej hali widowiskowo-sportowej przy
ul. Czerniejewskiej w Witkowie, mural wprost
dedykowany Powstańcom Wielkopolskim w Mielżynie,
wydanym publikacjom, uroczystościom, koncertom
itp.

W imieniu wszystkich samorządowców głos zabrał
Starosta Gnieźnieński – Piotr Gruszczyński. Prymas Polski
ks. abp Wojciech Polak podziękował natomiast za
świadectwo jedności samorządowców. Uroczystość
zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Roty”.
Edyta Pawlaczyk

Krótka lekcja historii
10 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa
Polskiego odbyła się krótka lekcja historii
upamiętniająca setną rocznicę Powstania
Wielkopolskiego. Wzięli w niej udział uczniowie klas IV
– VI.

Program słowno-muzyczny przygotowali
nauczyciele: Anna Średzińska, Hanna Pustelnik
i Mariusz Zborowski. Dzieci przypomniały w nim ważne
dla Wielkopolan wydarzenie, jakim był przyjazd
Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania.
Przywołano też nazwiska witkowian zaangażowanych
w odzyskanie niepodległości. Lekka forma i prosty
przekaz wzbudziły zainteresowanie zgromadzonej na
sali publiczności.
Maria Kurczewska

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy
W ramach obchodów 100. rocznicy Powstania
Wielkopolskiego 4 stycznia delegacja Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Witkowie wraz ze sztandarem
na inowrocławskim dworcu kolejowym brała udział
w odsłonięciu pamiątkowej tablicy Kompanii
Witkowskiej i Powstańców Gnieźnieńskich.

Uroczystość ta rozpoczęła obchody setnej rocznicy
walk o oswobodzenie Inowrocławia. A ponieważ
szczególnie krwawo i zaciekle walczono o dworzec,

dlatego tablica z napisem: „Szli tam też Witkowiacy…”
znalazła się na stacyjnym murze. W dniach 5 i 6 stycznia
1919 r. powstańcy pod dowództwem ppor. Pawła
Cymsa w słynnym rajdzie na Kujawy, stoczyli
z wielokrotnie silniejszą obsadą niemiecką bohaterski
bój o miasto. Marsz wyzwoleńczy grupy zapisał się
w tradycji powstania jako znaczące wydarzenie.
Historycy są zgodni, że zdobycie tej miejscowości
wpłynęło na losy powstania i na zabezpieczenie
zdobyczy w Poznaniu i Wielkopolsce.
Andrzej Malik

Bractwo Kurkowe na WOŚP
Tradycyjnie, jak co roku, Kurkowe Bractwo
Strzeleckie w Witkowie wzięło czynny udział w 27.
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
organizując Turniej Strzelecki dla sympatyków
strzelectwa sportowego z karabinka
pneumatycznego. Zawody cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
którzy bardzo chętnie wspomagali orkiestrę
wrzucając pieniądze do puszki.

W strzelaniu wzięło udział ponad 100 osób. Poziom
zawodów był bardzo wysoki.
W kategorii kobiet:
I miejsce zajęła Izabela Ratajska z wynikiem
45 punków na 50 możliwych.
II miejsce zdobyła Justyna Ratajska z wynikiem
44 punków na 50 możliwych.
III miejsce wywalczyła Wiesława Radecka
z wynikiem 39 punków na 50 możliwych.
W kategorii mężczyzn:
I miejsce zajął Hubert Hapoński z wynikiem
48 punków na 50 możliwych.

II miejsce zdobył Radosław Tyc z wynikiem
46 punków na 50 możliwych.
III miejsce wywalczył Ryszard Rybka z wynikiem
45 punków na 50 możliwych.
W kategorii dziewcząt:
I miejsce zajęła Zuzanna Łyskawińska z wynikiem
45 punków na 50 możliwych.
II miejsce zdobyła Marta Michalska z wynikiem
43 punków na 50 możliwych.
III miejsce wywalczyła Weronika Winsztal
z wynikiem 43 punków na 50 możliwych.
W kategorii chłopców:
I miejsce zajął Kacper Kotecki z wynikiem
41 punków na 50 możliwych.
II miejsce zdobył Maksymilian Basiński z wynikiem
41 punków na 50 możliwych.
III miejsce wywalczył Cyprian Barabasz z wynikiem
40 punków na 50 możliwych.
W kategorii dzieci wśród dziewcząt wyróżnienie
zdobyła Iga Bieniara, a wśród chłopców Piotr
Łykowski. Po zakończonych zawodach nagrody
wręczyli Bracia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Witkowie.
Andrzej Malik

„Ławka Niepodległości w Witkowie”
27 grudnia oddano do użytkowania multimedialną
„Ławkę Niepodległości”, zlokalizowaną na terenie
Skweru im. Stanisława Gaworzewskiego w Witkowie,
która upamiętnia 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Ławka powstała
w samym centrum miasta. Budowa Ławki była
współfinansowana ze środków Ministerstwa Obrony
Narodowej.

Przypomnijmy, że 28 listopada w siedzibie
Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, Marian
Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo przy
kontrasygnacie Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy

i Miasta Witkowo podpisał umowę z Ministrem Obrony
Narodowej reprezentowanym przez Pawła Huta –
Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury
i Dziedzictwa o udzielenie dotacji celowej na
realizację pomnika, upamiętniającego tradycję,
chwałę i sławę oręża polskiego w formie „Ławki
Niepodległości”.
Wykonawcą tego zadania była firma C4Y Szymon
Lemański z Grodziska Wielkopolskiego.
Ławka umożliwia odsłuchanie materiału
odnoszącego się do lokalnych tradycji oręża
polskiego związanych z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości oraz część regionalną przygotowaną
i udostępnioną przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Nagranie obejmuje informację historyczną i tekst
źródłowy odnoszący się do szlaków historycznych
związanych z poszczególnymi etapami walk
powstańczych (Szlak Powstania Wielkopolskiego –
upamiętniający zakończony sukcesem zryw
narodowy mieszkańców Wielkopolski).
Całkowity koszt związany z budową Ławki
Niepodległości to kwota 40 453,15 zł. Kwota
dofinansowania ze środków Ministerstwa Obrony
Narodowej wyniosła 15 477,21 zł.
Sylwia Mietlicka

Kampania Witkowska w Inowrocławiu
4 stycznia o godz.12.00 na dworcu PKP
w Inowrocławiu odsłonięto pamiątkową tablicę
Kompanii Witkowskiej i Powstańców Gnieźnieńskich.
Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie – klasy II
i III liceum ogólnokształcącego mundurowego –
uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej
ofiarność i waleczność powstańców, którzy szli w bój
za zjednoczoną Polskę.

Odsłonięciem pamiątkowej tablicy na dworcu PKP
rozpoczęły się obchody setnej rocznicy wyzwolenia
Inowrocławia. To początek cyklu imprez wpisujących
się w stulecie odzyskania niepodległości i wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.
Tablica poświęcona Kompanii Witkowskiej
i Powstańcom Wielkopolskim przytwierdzona została
na frontowej ścianie budynku dworca kolejowego.

Oprócz ceremonii na dworcu, o godz. 14.00
odwzorowane zostało słynne zdjęcie Kompanii
Witkowskiej wykonanej przed Teatrem Miejskim 100 lat
temu. Uczennice klasy II i III liceum mundurowego –
Klaudia Cieślińska, Klaudia Szczepańska, Aleksandra
Kierzek, Weronika Pawlak i Weronika Szcześniak
wcieliły się w postaci kobiet, które organizowały
pomoc rannym i walczącym powstańcom.
Młodzież Szkoły uczestniczyła już wcześniej
w uroczystościach, upamiętniających wybuch
Powstania Wielkopolskiego, które odbyły się
w Witkowie przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich
i były wyrazem kultywowania pamięci o Powstaniu
i jego bohaterach.
Krystyna Popielec-Stürmer

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

Mieszkańcy Gminy Witkowo mieli okazję wysłuchać
koncertu kolęd i pastorałek dzięki współpracy
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz Dowódcy
3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
Śpiewającej młodzieży z powodzeniem udało się
wyczarować magiczny nastrój Świąt Bożego
Narodzenia. W repertuarze znalazły się utwory
powszechnie znane oraz kilka pastorałek typowo
lotniczych. Usłyszeliśmy m.in.: „Mario czy ty wiesz”,
„Sianko na stół”, „Skrzypi wóz”, „Pastorałka od serca
do ucha” czy „Mamy święta”. Szczególne wrażenie na
słuchaczach zrobiła przepiękna „Kolęda Lotników”
autorstwa Andrzeja Kolendo. Nie obyło się bez bisów,
a śpiewająca młodzież otrzymała ogromne oklaski od
zebranej publiczności.
OKSiR Witkowo

Raut Królewski
21 grudnia na sali kulturalno-oświatowej
w Kołaczkowie na zaproszenie Króla Kurkowego A. D.
2018 KBS Witkowo Wiesława Golla oraz Rycerzy
Mariana Szeszyckiego i Macieja Chosińskiego w miłej
atmosferze odbył się Raut Królewski połączony ze
Spotkaniem Opłatkowym.

Na spotkanie przybyła delegacja Braci z Wrześni
oraz Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo. Hetman
Bractwa Bogusław Mołodecki oraz Burmistrz Marian
Gadziński w okolicznościowych przemówieniach
złożyli Braciom życzenia Bożonarodzeniowe oraz
Noworoczne, a także gratulacje dla Króla i Rycerzy.
Następnie Bracia przełamali się opłatkiem, złożyli
sobie życzenia i usiedli do wspólnej kolacji.
Andrzej Malik

„My Młodzi”
z kolędą i pastorałką
30 grudnia Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” na
zaproszenie Rady Osiedla Grunwaldzkiego wystąpił
w kościele pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana
w Gnieźnie, natomiast w Święto Trzech Króli kolędował
w kaplicy pw. św. Wawrzyńca w Wiekowie.

W programie przygotowanym przez dyrygentkę
zespołu Katarzynę Wieczorek dominowały tradycyjnie
pastorałki, wykonane z dużym animuszem przez Zespół
zostały przyjęte bardzo ciepło przez publiczność.
Zespół dziękuje radnemu Janowi Szarzyńskiemu za
zaproszenie do Gniezna, a Burmistrzowi Gminy i Miasta
Witkowo Marianowi Gadzińskiemu za pomoc
w organizacji koncertu w Wiekowie. Do zobaczenia za
rok!
Michał Bocheński

Wernisaż wystawy
„Obrazy Pamięci” Igor Kopa
Dnia 17 stycznia w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie odbył się kolejny wernisażprac
plastycznych młodego artysty Igora Kopy pt. „Obrazy
Pamięci”.

Igor rocznik 1995 zajmuje się rysunkiem suchymi
pastelami. Jego obrazy to elementy historii ukazane
na kartonach od Titanica do Tupolewa, stąd tytuł
wystawy „Obrazy Pamięci”.
Niestety zainteresowanie wystawą jak zwykle
niewielkie, mimo to panowała miła atmosfera. Autor
osobiście przedstawiał i opowiadał o swoich
inspiracjach.
OKSiR Witkowo

„Cyfrowa Wielkopolska”
7 stycznia rozpoczęły się zajęcia informatyczne dla
Seniorów 65+ w ramach projektu „Cyfrowa
Wielkopolska”. Zadanie jest współfinansowane przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Zajęcia grupowe na poziomie podstawowym
obejmują 15 spotkań tematycznych (średnio po 4 h
dziennie, 2 razy w tygodniu), łącznie 60 h. W założeniu

projekt ma przyczynić się do zaktywizowania Seniorów
w zakresie technologii informacyjnych. Wykonawcą
projektu jest Fundacja Partycypacji Społecznej
z siedzibą w Poznaniu. Wszystkim uczestnikom życzymy
powodzenia.
Sylwia Mietlicka

Wieczerza Wigilijna „PROMYK” Podziękowania
13 grudnia Zarząd Stowarzyszenia „PROMYK”
Odział w Witkowie zorganizował dla członków koła
uroczystość – Spotkanie Wigilijne w Promyku.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za dobre
słowo, podarowane książki, maskotki, zabawki, puzzle
i wszelkie inne gadżety, które znalazły się w loterii
wielkoorkiestrowej.

W wydarzeniu wzięło udział 80 osób: członkowie
i zaproszeni Goście.
Wszystkich powitał Prezes – Ludwik Rajzel. Na tę
okazję przybyli: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo –
Marian Gadziński, Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie – Elżbieta Pilarczyk, Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Hanna
Łęga, Prezes Zarządu Centrum „PROMYK” w Gnieźnie –
Halina Dyc, Proboszcz Witkowskiej Parafii – ks. Stanisław
Goc. Spotkanie umilił muzyk – Wojciech Graczyk.

Kochani, to dzięki Wam przekazałyśmy 4 800 zł.,
darowizny w kwocie 110 zł. na szczytny cel
doposażania szpitali dziecięcych.
Jest to przyjemne, patrzeć jak wiele osób potrafi
myśleć i działać dbając o potrzeby innych. Ludzie
w większości są dobrzy, empatyczni i hojni,
podsumowaniem takich postaw są wyniki wielu akcji
charytatywnych.
„Pamiętajmy o innych, by oni mogli pamiętać
o nas” .
Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Witkowie

Bożena Marecka

Święta w Szkole
W niezwykłym nastroju upłynął w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie
piątek 21 grudnia. Od rana na korytarzach słychać
było kolędy i piosenki świąteczne, gdzieniegdzie
pojawiali się też uczniowie w charakterystycznych
czapkach, a z klas dobiegały odgłosy przygotowań
do klasowych spotkań wigilijnych.

Najważniejsze jednak wydarzenia miało miejsce
w hali sportowej, gdzie zebraliśmy się wszyscy, aby
tradycyjnie już obejrzeć przedstawienie jasełkowe.
Swoją obecnością zaszczycili nas: Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo – Łukasz Scheffs, Proboszcz
naszej Parafii – ksiądz Stanisław Goc, Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej –
Marek Wiatrowski, Sylwia Mietlicka pracownik Urzędu
Gminy i Miasta, przedstawicielka Rady Rodziców
Kamilla Małecka.
Wspólne spotkanie było okazją do podsumowania
projektu „Umiem pływać”. Zastępca Burmistrza wraz
z Panią Sylwią – odpowiedzialną za realizację tego
projektu – wręczyli młodym pływakom dyplomy
i medale. Może będą one przepustką do olimpijskich
torów pływackich?
Podsumowano także różne konkursy, które odbyły
się w naszej Szkole – konkurs recytatorski klas
młodszych, konkurs na najpiękniejszą kartkę
świąteczną, konkurs historyczny „100 dat na stulecie
niepodległości”, konkurs na najładniejszą ozdobę
choinkową i konkurs na najciekawsze przebranie
podczas zabawy andrzejkowej. Miłym akcentem było
wręczenie Łukaszowi Scheffsowi kalendarza ze
zdjęciami krajobrazów naszej gminy. Fotografie
wykonali nasi uczniowie.
Wreszcie przyszła pora na świąteczne wyciszenie.
Obejrzeliśmy spektakl „Trzy klucze”. Była to historia
króla, który idzie przez świat, aby zdobyć klucze do
Królestwa. Król nie wie na początku, że owe klucze
można zdobyć tylko przez zwykłe, proste gesty, które
tworzą nas jako ludzi. Gdy wreszcie zdobywa wszystkie
trzy klucze, trafia do stajenki Betlejemskiej i wita
malutkiego Jezusa. Cała jego podróż odbywa się przy
dźwiękach kolęd. Razem z królem zdobywamy pewna
wiedzę, tak ważną nie tylko w okresie Świąt Bożego
Narodzenia.
Spektakl przygotowany przez naszych katechetów
– Ilonę Musidlak i Wojciecha Kędzierskiego oraz
opiekunkę chóru – Kalinę Piechowiak wprowadził nas
w świąteczny nastrój. Życzenia od Gości i Dyrekcji
naszej Szkoły były dopełnieniem całości. Teraz już tylko
pozostało wrócić do klas na wigilijne spotkania
z wychowawcami. „Wesołych Świąt” – zabrzmiało
wokół, a blask szkolnej choinki jeszcze bardziej nas
przekonał, że: Święta tuż, tuż…
Jolanta Chyba

Quest na 100. rocznicę
wybuchu Powstania
Wielkopolskiego
Na kilkanaście dni przed 100. rocznicą wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, 15 grudnia, blisko 100
uczniów Szkoły Podtsawowej nr 1 im. Adama Borysa
w Witkowie wyruszyło na ulice Witkowa, aby podczas
Questu ułożonego przez nauczycieli – Jolantę Chybę,
Tomasza Majchrzaka i Ilonę Musidlak – poznać zakątki
naszego miasta, przypomnieć sobie jego historię
i sylwetki ludzi, którzy tutaj mieszkali i działali.

Przygoda z historią małej ojczyzny zaczęła się
w szkole – Dyrektor i Wicedyrektor powitali uczestników
i życzyli powodzenia. Po takim początku nic już nie
stanowiło dla młodzieży przeszkody – klasy V od razu
rozpoczęły „questowanie”, a klasy VII, VIII i III
gimnazjum zostały w szkole, gdzie sprawdziły swoja
wiedzę, rozwiązując krzyżówki, analizując poezję
powstańczą, rozwiązując matematyczne
„powstaniowe” zagadki. Potem przyszedł czas na
przejście trasą Questu. Uczestnicy zaopatrzeni byli
w kartę, na której znajdowały się rymowane opisy
miejsc, do których trzeba było dotrzeć. Ulica
Poznańska, plac zabaw, tablica ku czci Stanisława
Połczyńskiego, bank, skwer Gaworzewskiego,
budynek dawnego Sąd Grodzkiego, Pomnik
Powstańców Wielkopolskich, tablice na kościele
parafialnym, pomnik Jana Pawła II, dawny budynek
starostwa, kirkut, a przy tym dużo zagadek,
odczytywania, dopasowywania słów, wiele zabawy,
ale i zadumy nad losami miasta. Wychowawcy bardzo
pomagali swoim podopiecznym ! Wreszcie… szkolne
boisko, gdzie ukryty był skarb. Z radością
przeczytaliśmy: „Głowa do góry! Zajrzyj do kątka.
Widzisz? W pudełku ukryta pamiątka”. Skarbem była
pieczątka, którą każdy przyłożył na swoim Queście.
Trochę trzeba było się jej naszukać! Później wspólne
zdjęcia, dyplomy za udział i wiele radości z przejścia
trasy w pochmurny, grudniowy dzień.
W naszej zabawie nie chodziło o punkty i nagrody –
chcieliśmy po prostu wspólnie spędzić sobotnie
przedpołudnie i uczcić pamięć Powstańców
Wielkopolskich oraz innych, ważnych dla naszego
miasta postaci. To była wspaniała lekcja historii
w ciekawej, niecodziennej formie!
Jolanta Chyba

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
Święto Patrona Szkoły
7 grudnia obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły, czyli
Święto Powstańców Wielkopolskich. Świętowaliśmy
bardzo uroczyście ponieważ w tym roku miała miejsce
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
W trakcie obchodów odsłonięte zostały tablice
upamiętniające Powstańców Wielkopolskich
pochodzących z Mielżyna. Kolejnym punktem
uroczystości było wręczenie stypendiów naukowych
ufundowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo. Stypendia otrzymali uczniowie kl. 3g: Hania
Kiełczewska i Kamil Kąpiela. Przy tej okoliczności
społeczność mielżyńskiej szkoły postanowiła
uhonorować osoby, które w sposób szczególny i na
różnych płaszczyznach zasłużyły się dla pracy i rozwoju
naszej Szkoły. Tytuł „Primus Inter Pares” otrzymali
Burmistrz Marian Gadziński, Sołtys wsi Mielżyn –
Gabriela Szeszycka, wielcy przyjaciele naszej szkoły
państwo Wiesława i Zbigniew Zawodni i państwo
Marzena i Jarosław Szczepańscy, nasz nauczyciel
Roman Organiściak oraz absolwentka naszej szkoły
Ewelina Nowacka. Całość uroczystości podsumowała
przepiękna część artystyczna przygotowana przez
uczniów pod kierunkiem Grażyny Grzybowskiej, Ewy
Popek oraz Elżbiety Kowalskiej.
Rodzinny turniej strzelecki
14 grudnia z inicjatywy Romana Organiściaka
odbył się Rodzinny Turniej Strzelecki.
Turniej został zorganizowany dla upamiętnienia
100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Mogli w nim wystartować uczniowie z klas 4-8 SP
i III Gimnazjum w towarzystwie spokrewnionej osoby
dorosłej. Zwycięży duet, który zdobędzie łącznie
najwyższą ilość punktów. Każdy zawodnik mógł oddać
3 strzały próbne, następnie strzelał do tej samej tarczy
jeszcze 5 razy. Ocenie podlegało 5 najlepszych trafień.
Do Turnieju przystąpiło siedem rodzinnych drużyn.
W wyniku zaciętej rywalizacji miejsce I zajęli Sławomir
i Szymon Indrzejczak, miejsce II Józef i Norbert Wróbel,
miejsce III Robert i Wiktor Gurzęda.
Przedszkolaki recytują wiersze o Polsce
We wtorkowy ranek 6 grudnia Przedszkolaki
z Mielżyna zaprezentowały się podczas Konkursu
recytatorskiego przed jury: Przewodniczącym Rady
Rodziców – Radomirem Kowalikiem, nauczycielkami
Ewą Popek oraz Mariką Wróbel recytując wiersze
o tematyce patriotycznej. Ocenie podlegało
pamięciowe opanowanie tekstu, dykcja, oprawa
artystyczna – strój oraz rekwizyty. Wiersze wykonali trzy,
cztero, pięcio i sześciolatkowie. Zwyciężczynią
konkursu została Lena Szcześniak z grupy młodszej.
Za udział w konkursie dzieci otrzymały pamiątkowe
dyplomy przygotowane przez wychowawczynie
Justynę Szcześniak oraz Elżbietę Kowalską, a także
nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
Ewa Popek

Patriotyczne Jasełka
W I półroczu roku szkolnego 2018/2019, w związku
z 100. rocznicą odzyskania niepodległości, katechetki
ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego
realizowały w miesiącach od września do grudnia
projekt edukacyjny pt.: „W 100-lecie odzyskania
niepodległości modlimy się w intencji Ojczyzny”.

W ramach projektu uczniowie poznawali postacie
świętych Polaków i realizowali różne zadania z nimi
związane, np.: konkurs wiedzy, konkurs plastyczny,
orgiami, akcja charytatywna. Zwieńczeniem projektu
były Jasełka zorganizowane w ramach hasła
grudniowego „Ojczyzna to …tradycja”.

W związku z rocznicą, tegoroczne Jasełka
zdominowała tematyka patriotyczna. Wzięli w niej
udział uczniowie klas II, IV i V. Oprawę muzyczna
zaprezentowały uczennice szkoły przygotowane
pod kierunkiem Hanny Pustelnik. Jasełka zostały
przedstawione społeczności szkolnej
w przedświąteczny piątek. Po raz drugi, nasi młodzi
artyści zaprezentowali się przed rodzicami i przybyłymi
Gośćmi wystawiając Jasełka na scenie Centrum
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.
Maria Kurczewska

Podsumowanie projektu „Umiem pływać”
W styczniu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie odbył się apel podsumowujący
pracę w I półroczu roku szkolnego. Na szkolne
spotkanie przybył Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo –
Marian Gadziński, który podsumował projekt
edukacyjny nauki pływania „Umiem pływać”.
Zakładał on systematyczny i powszechny udział
dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach
sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Ogłoszenie

Gmina Witkowo otrzymała dofinansowanie
rządowe na realizację tego projektu. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy oraz medale.
W dalszej części spotkania nastąpiło
podsumowanie licznych konkursów zorganizowanych
dla uczniów klas I – VI. Finaliści zmagań konkursowych
otrzymali dyplomy oraz upominki.
Maria Kurczewska

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. 2204 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń
przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu
14 stycznia 2019 r. WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY WITKOWO, POŁOŻONYCH W OŚRODKU
WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE,
PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM W PRZETARGU
oraz dnia 16 stycznia 2019 r. WYWIESZONE ZOSTAŁY
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ GMINY WITKOWO POŁOŻONYCH
W WITKOWIE, RUCHOCINKU, MIELŻYNIE, OSTROWITEM
PRYMASOWSKIM I OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM
W SKORZĘCINIE, PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA
W NAJEM I DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Świąteczny Festyn Rodzinny

Hej kolęda! w Gorzykowie

9 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie odbył się Świąteczny Festyn
Rodzinny. Zorganizowany został przy współpracy
Rady Rodziców, Dyrekcji, nauczycieli, uczniów
i rodziców. Jego celem była prezentacja
umiejętności, talentów uczniów oraz integracja
środowiska szkoły – uczniowie, rodzice, zbudowanie
pozytywnego i świątecznego nastroju przed Bożym
Narodzeniem.
Atrakcji było wiele. Gości skłoniły do zakupu
przepiękne ozdoby świąteczne własnoręcznie
wykonane przez naszych uczniów. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się pyszne domowe ciasta.

20 grudnia cała społeczność szkoły w Gorzykowie
celebrowała zbliżające się Boże Narodzenie. Na ten
dzień grono pedagogiczne wraz z członkami
Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość”, które jest
organem prowadzącym NSP w Gorzykowie,
przygotowali Jasełkę, Koncert Kolęd oraz Kiermasz
Bożonarodzeniowy. Do wspólnego świętowania
zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy Gorzykowa
i okolic.

Na wstępie uczniowie, przygotowani pod
kierunkiem katechety – Marusza Trawińskiego,
zaprezentowali przedstawienie upamiętniające
Narodzenie Jezusa. W trakcie Jasełek, zebrani Goście
mogli wysłuchać kolęd, pięknie zaśpiewanych przez
uczennicę – Natalię Staniszewską. Zaraz potem do
swoich występów zaczęli się szykować kolejno
wszyscy, począwszy od najmłodszych dzieci
przedszkolnych, po uczniów klasy 7. Każda grupa
zaprezentowała przygotowane wspólnie
z wychowawcami kolędy i pastorałki. Radosne i żywe
pokazy sprawiały, że zgromadzona publiczność
śpiewała i podrygiwała do taktu, ale nie zabrakło
także wzruszających, emocjonalnych wykonań, które
wprawiały wszystkich w iście świąteczny nastrój.

Całości towarzyszył bogaty i zróżnicowany program:
występy dzieci, kącik zabaw dla najmłodszych,
występy zespołów tanecznych, pokaz karate grupy
Besuto Witkowo, wystawa sprzętu wojskowego,
kawiarenka, niespodzianka – losowanie nagród.
Ten grudniowy dzień na długo zapewne pozostanie
w naszej pamięci.
Maria Kurczewska

Po zakończeniu wszystkich występów odbył się
Kiermasz Bożonarodzeniowy, który spotkał się z wielkim
zainteresowaniem, a na którym można było zakupić
stroiki i dekoracje świąteczne, przygotowane przez
rodziców.
Następnie wszyscy Goście zaproszeni zostali do sal
lekcyjnych, gdzie czekały już na nich słodkości i ciepłe
napoje, podane w formie szwedzkiego stołu.
Spotkanie odbyło się w ciepłej, rodzinnej atmosferze
i pełne było rozmów oraz składanych sobie wzajemnie
życzeń.
Adrianna Grześkowiak

Stypendia
Prezesa Rady Ministrów
18 grudnia w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich
w Poznaniu odbyło się wręczenie Stypendiów Prezesa
Rady Ministrów uczniom szkół z województwa
wielkopolskiego. Gospodarzem uroczystości był
Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska.
Wśród stypendystów byli uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Dezydera Chłapowskiego
w Witkowie: Karol Kozłowski z klasy III liceum
ogólnokształcącego i Wiktoria Zykowska – uczennica
klasy III technikum informatycznego.

Uroczystość uświetnili wspaniałymi występami
uczniowie z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, którzy
wprowadzili przybyłych w świąteczny nastrój
misternym wykonaniem utworów Johanna Sebastiana
Bacha oraz pięknych polskich kolęd.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się
uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem,
uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią
ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej
najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy
wyniki co najmniej dobre. Znakomitych wyników
pogratulował najlepszym wielkopolskim uczniom
Wielkopolski Kurator Oświaty. Obok gratulacji dla
Stypendystów znalazły się również podziękowania dla
nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są
współtwórcami sukcesów młodych ludzi. Dodatkową
niespodzianką dla nagrodzonych było zwiedzanie
Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,
a w nim ekspozycji upamiętniającej 100. rocznicę
wybuchu Powstania. Naszym Stypendystom
gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy dalszych
ambitnych planów, realizowania pasji i podążania za
marzeniami.
Krystyna Popielec-Stürmer

Ogłoszenie
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza III przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
i gospodarczym, położonej w Witkowie przy
ul. Strzałkowskiej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 402 o pow. 1321 m²,
uregulowanej w księdze wieczystej KN1S/00018812/2,
stanowiącej własność Gminy Witkowo.
Nieruchomość położona jest u zbiegu drogi gminnej
ul. Szkolnej i drogi wojewódzkiej. Cena wywoławcza
wynosi 110.000,00 zł. Wadium wynosi 20.000,00 zł
(w terminie do dnia 11 lutego 2019 r.).
Przetarg odbędzie się 14 lutego 2019 r. w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej
1, w sali nr 1. Więcej informacji tel. 61 4 778-194 wew.
13 Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.witkowo.pl
w zakładce przetargi aktualne oraz www.witkowo.pl/
wazne-informacje.

Dzień Języków Obcych
„Znajomość jednego języka stawia cię w korytarzu
życia. Dwa języki otwierają wszystkie drzwi na twojej
drodze…”
Frank Smith
17 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Dezydera Chłapowskiego w Witkowie odbył się
Dzień Języków Obcych.

Celem cyklicznego już przedsięwzięcia było
rozwijanie umiejętności językowych, które jest zarówno
koniecznością, jak i prawem każdego z nas.
Organizatorzy, zespół nauczycieli języka angielskiego,
niemieckiego oraz hiszpańskiego: Monika
Nowakowska-Szymczak, Sławomira Szymajda, Lidia
Barszcz oraz Beata Soszyńska-Pudło, pragnęli
podnieść świadomość młodzieży w zakresie:
bogactwa i różnorodności językowej Europy, które
należy pielęgnować i rozszerzać; potrzeby zwiększania
zakresu nauczanych języków (także tych mniej
znanych i używanych), co skutkować będzie
rozszerzeniem wielojęzyczności; potrzeby osiągania
przez obywateli zaawansowania w zakresie co
najmniej dwóch języków, poza swoim własnym, tak
aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał jako
obywatele demokratycznej Europy.
Hasłem przewodnim Dnia Języków Obcych był
wielokulturowy charakter Świąt Bożego Narodzenia.
Młodzież miała okazję uczestniczyć w warsztatach
i konkursach w języku angielskim oraz niemiecki.
Następnie wzięła udział w przedstawieniu,
zawierającym akcenty tradycji bożonarodzeniowej
w krajach angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego
obszaru językowego.
Przedsięwzięcie adresowane było do uczniów
Szkoły oraz uczniów programowo najwyższych klas
szkół podstawowych. Zaproszona młodzież
przygotowała się do konkursów pod czujnym okiem
nauczycieli języków obcych: Joanny Rzetelskiej, Ewy
Żychowicz oraz Elwiry Wasiewicz.
Uczestnicy konkursów otrzymali wyróżnienia oraz
wartościowe świąteczno-językowe nagrody. Wśród
wyróżnionych szkół i klas nagrody otrzymali uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i Mielżynie oraz
uczeń z III klasy Technikum Informatycznego
z Witkowa.
Monika Nowakowska-Szymczak

Dotacje na wymianę starych pieców i zakup urządzeń
wykorzystujących odnawialne źródła energii
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje
mieszkańców gminy o możliwości skorzystania
z dofinansowania kosztów wymiany starych pieców
opalanych węglem na kotły proekologiczne (kotły
gazowe, olejowe, gazowo-olejowe, elektryczne, kotły
na biomasę, kotły na paliwo stałe) oraz kosztów
zakupu urządzeń wykorzystujących odnawialne
źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne,
panele fotowoltaiczne, przydomowe turbiny
wiatrowe).
Przyjęta przez Radę Miejską w Witkowie uchwała
Nr II/13/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na
dofinansowanie kosztów wymiany systemów
ogrzewania na proekologiczne urządzenia grzewcze
oraz kosztów wyposażenia budynku lub
nieruchomości w urządzenia wykorzystujące
odnawialne źródła energii ma na celu ograniczenie
emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
pochodzących z pieców i kotłowni węglowych.
Program jest skierowany do wszystkich
mieszkańców Gminy. Warunkiem niezbędnym do
uzyskania dotacji na zakup nowego pieca jest trwała
likwidacja w budynku wszystkich dotychczasowych
pieców lub kotłów węglowych.
W przypadku kotłów na paliwo stałe, w tym na
biomasę, możliwe do montażu są tylko takie kotły,
które umożliwiają wyłącznie automatyczne
podawanie paliwa, bez rusztu awaryjnego oraz
elementów umożliwiających jego zamontowanie,
spełniające wymagania klasy 5 lub wyższej według
normy PN EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5.
Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym
i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej
do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania
i oznakowanie”.

Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na
finansowanie wydatków poniesionych przed datą
podpisania umowy o udzielenie dotacji. Przy
dofinansowaniu przedsięwzięcia będą brane pod
uwagę wyłącznie koszty zakupu nowego urządzenia
poniesione po podpisaniu umowy o udzielenie
dotacji.
Uzyskaną dotację w wysokości 50% kosztów
realizacji zadania, jednak nie więcej niż 3.000 zł,
w przypadku budynku jednorodzinnego i nie więcej niż
6.000 zł, w przypadku budynku wielorodzinnego,
będzie można przeznaczyć na zakup nowego pieca
lub urządzenia wykorzystującego odnawialne źródła
energii.
Informacje o zasadach udzielania dotacji, wnioski
o dofinansowanie oraz wzór rozliczenia dotacji
znajdują się na stronie internetowej Urzędu pod
adresem www.witkowo.pl/dotacje-na-wymianestarych-piecow. Wszystkie dokumenty niezbędne
o udzielenie dotacji dostępne są w Urzędzie Gminy
i Miasta Witkowo, pok. nr 15.
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą
rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do
wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie gminy Witkowo. Wnioski, które nie zostaną
zrealizowane w danym roku budżetowym z powodu
wyczerpania środków, będą rozpatrywane w roku
następnym.
Wnioski można składać od 1 lutego do
31 października 2019 roku w Urzędzie Gminy i Miasta
w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 21,
w godzinach pracy Urzędu.
Szczegółowe informacje o dotacji można uzyskać
w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, pok. nr 15, nr tel.
(61) 477 81 94 w. 13.
/-/ Marian Gadziński
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Zakaz spalania śmieci w kotłowniach domowych
W związku z trwającym sezonem grzewczym
przypominamy mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo
o obowiązującym zakazie spalania odpadów
opakowaniowych z tworzyw sztucznych i innych
odpadów komunalnych powstających
w gospodarstwach domowych.
Podczas spalania śmieci (butelek i opakowań
z tworzyw sztucznych, laminatów, butów, worków, folii,
kolorowych gazet, zużytych opon) z kominów
wydobywają się toksyczne związki chemiczne takie
jak: dioksyny, furany, chlorowodór, cyjanowodór,
fenole, benzen, formaldehyd oraz metale ciężkie,
które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie.
Substancje te zanieczyszczają środowisko naturalne
i są przyczyną występowania alergii, chorób krążenia,
uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego,
obniżają naszą odporność, mogą również generować
choroby nowotworowe.
Spalanie odpadów w piecach powoduje
osadzanie się tzw. „mokrej sadzy” w przewodach
kominowych, a to może prowadzić do zapalenia się
instalacji grzewczej, popękania komina, zaczadzenia,
a w najgorszym przypadku do pożaru budynku.
Chorobotwórcze substancje przenoszą się
w powietrzu do otoczenia, osiadają na roślinach

i przedmiotach, a następnie przez opady
atmosferyczne są zmywane do ziemi, wód
gruntowych i cieków wodnych. Następnie wraz
z pożywieniem (np. uprawianymi warzywami,
owocami, zbożami) i wdychanym powietrzem, związki
te dostają się do naszego organizmu.
Za „pozorne oszczędności” podczas spalania
odpadów płaci się własnym zdrowiem i zdrowiem
swoich najbliższych oraz naraża swój dom na poważne
niebezpieczeństwo.
Aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku należy
przede wszystkim segregować śmieci i pozbywać się
ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
rygorystycznie przestrzegać ustawowego zakazu
spalania odpadów w piecach.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 992) zakazuje spalania
odpadów poza spalarnią odpadów, zgodnie z art. 191
tej ustawy, „kto wbrew zakazowi termicznie
przekształca odpady poza spalarnią lub
współspalarnią odpadów podlega karze
przewidzianej w w/w ustawie”.
Miejmy na uwadze zdrowie swoje i innych ludzi.
Dbajmy o środowisko!
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

Budżet Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok
Projekt budżetu Gminy i Miasta Witkowo ustalony został 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/29/2018.

Dochody

Wydatki

Krzysztof Dziel

Skorzystaj z bezpłatnej
pomocy prawnej
Informujemy, że w Witkowie przy ul. Powstańców
Wielkopolskich 7 (świetlica terapeutyczna)
funkcjonuje system bezpłatnej pomocy prawnej.
Uprawnieni mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatną
pomoc adwokatów oraz radców prawnych
w następujących dniach:
Poniedziałek od godz. 14:00 - 18:00
Środa od godz. 13:00 - 17:00
Czwartek od godz. 14:00 - 18:00
Z porad może skorzystać każda osoba, która nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej
i złoży stosowne oświadczenie.
1. Pomoc prawna polega na:
1) poinformowaniu osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących
jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej
obowiązkach, lub
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu
pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem
nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się
osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy.
Anita Frańczak
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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

Koncert Agi Czyż
14 grudnia w sali widowiskowej Centrum Kultury im.
Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się wyjątkowy
koncert Agi Czyż.

Aga Czyż to wokalistka i kompozytorka
pochodząca z Poznania. Szerszej publiczności dała się
poznać w 2013 roku, biorąc udział w trzeciej edycji
programu „The Voice of Poland”. Pod opieką trenerki –
Marii Sadowskiej dotarła do półfinału. Następnie
rozpoczęła pracę nad swoim debiutanckim
albumem, który wydała 10 maja 2018 r.
Na płycie zatytułowanej „A.” znalazło się
9 autorskich utworów Agi, utrzymanych w stylistyce
smooth jazz, soul i pop, które między innymi witkowska
publiczność mogła usłyszeć podczas koncertu.
Piosenki zabrzmiały na żywo, a wykonywane były przez
Bartosza Staszkiewicza – instrumenty klawiszowe,
Michała Rybkę – gitara basowa/moog i Waldemara
Franczyka – perkusja. Artystka zabrała w piątkowy

wieczór zgromadzoną widownię w bardzo osobistą
podróż do swoich przeżyć, historii, ale też pięknych
kompozycji i słów. Koncert zakończył się bisami oraz
owacjami na stojąco. Z pewnością na długo
pozostanie w pamięci witkowian.
OKSiR Witkowo

Szkolne ubieranie choinki
Święta tuż, tuż..., Tak w grudniu mówiono nie raz.
Świąteczny klimat zagościł również w murach Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Poskiego. Ubieranie
zielonego, świerkowego drzewka, to już nasza
tradycja! Uroczystość została przygotowana przez
opiekunów Małego i Dużego Samorządu
Uczniowskiego.
Wokół zielonego drzewka zebrali się uczniowie klas IIII i IV-VI oraz grupa ze świetlicy szkolnej. Pachnące
lasem zielone gałązki zostały ozdobione – ubrane
własnoręcznie wykonanymi ozdobami z: papieru,
wstążek, waty, bibuły... Wśród nich znalazły się:
błyszczące bombki, śnieżnobiałe aniołki,
uśmiechnięte bałwanki, zabawne pajacyki... Ślicznie

wygląda nasza szkolna choinka! W świąteczną
atmosferę wprowadziły nas złożone życzenia
i wspólnie zaśpiewane kolędy.
Maria Kurczewska

