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    Ocjalne otwarcie imprezy18.45

    Koncert zespołu „Acoustic Berry”19.00

    Koncert zespołu „BEDNAREK”20.00

    Zabawa taneczna22.00

KAMIL BEDNAREKKAMIL BEDNAREKKAMIL BEDNAREK



Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
to uroczysty dzień dla każdego Polaka

3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą konstytucję 
w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na 
świecie. Dziś nie zawsze pamiętamy, że to doniosłe 
święto przez wiele lat było zakazane, a przywrócono je 
ustawą z 6 kwietnia 1990 roku. 

Tegoroczne obchody 228. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od uroczystej mszy 
świętej w intencji Ojczyzny, którą odprawił Proboszcz 
Witkowskiej Parafii ks. Stanisław Goc oraz wikariusz ks. 
Jacek Wichłacz w kościele pod wezwaniem św. 
Mikołaja w Witkowie. Na wspólnej modlitwie 
z g r o m a d z i l i  s i ę  p r z e d s t a w i c i e l e  w ł a d z 
samorządowych, służb mundurowych, kombatanci, 
Pocz ty  Sz tandarowe,  de legac je  p lacówek 

oświatowych, zakładów pracy, stowarzyszeń, 
młodzież szkolna oraz mieszkańcy Gminy i Miasta 
Witkowo.

Kolejnym punktem uroczystości był program 
artystyczny pt. „W rocznicę Trzeciego Maja”  
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni 
przeszli pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich, gdzie 
miała miejsce dalsza część uroczystości, a Posterunek 
H o n o r o w y  w y s t a w i ł a  3 3 .  B a z a  L o t n i c t w a 
Transportowego w Powidzu.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian 
Gadziński podkreślił znaczenie i wartości, jakie niosła 



ze sobą Konstytucja 3 Maja dla narodu polskiego. 
Stała się naszą chlubą, gdyż była pierwszą w Europie 
i drugą na świecie ustawą zasadniczą. Uznano ją za 
świętą i niewzruszoną. Podkreślił także, iż w takim dniu 
ważna jest pamięć o naszej tożsamości historycznej, 
narodowej i kulturowej. Burmistrz wspomniał też 
o przypadającej 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej i znaczeniu tego faktu dla naszej 
gospodarki .  Na zakończenie patr iotycznego 
spotkania podziękował za obecność wszystkim 
uczestnikom tegorocznych obchodów.

Następnie przedstawiciele władz miasta, szkół, 
związków kombatanckich, służb mundurowych, 
organizacji pozarządowych złożyli okolicznościowe 
wiązanki kwiatów.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Zespół 
Śpiewaczy „My Młodzi”, który w swoich utworach 
nawiązał do patriotycznego Święta.

Na zakończenie Burmistrz zaprosił do odwiedzenia 
Witkowskiej Sali Historii, gdzie była możliwość 
o b e j r z e n i a  o k o l i c z n o ś c i o w e j  w y s t a w y  p t . 
„Drogowskazy do nieba po ludzkich szlakach”. 
Wystawa ta była zwieńczeniem lekcji historii, jaką 
przyniosły tegoroczne obchody kolejnej rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Marlena Trzcińska

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



Ruszyła budowa nowej siedziby Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie

17 maja br. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – 
Marian Gadziński podpisał umowę z Janem 
Popławskim, pełnomocnikiem firmy ELEONORA 
POPŁAWSKA „ZAKŁAD REMONTOWO PRODUKCYJNY 
BUDOWNICTWA POPŁAWSKI” z Poznania. Wykonawca 
będzie realizował inwestycję gminną pod nazwą: 
„ P r z e b u d o w a  i  r o z b u d o w a  b u d y n k u  p r z y 
ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie”. 

W ramach zadanie zostanie przebudowany 
i rozbudowany budynek mieszkalno-usługowy na cele 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
zlokalizowany w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 4.

Prace budowlane będą wykonywane do końca 
czerwca 2020 r.

Justyna Dzionek-Przybyszewska

Wizualizacja przebudowy



 
Kulinarne podróże po Wielkopolsce

17 kwietnia br. w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Witkowie odbyło się spotkanie członkiń Kół 
Gospodyń Wiejskich z Gorzykowa, Mielżyna 
i Małachowa Złych Miejsc. 

Podczas spotkania Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowa – Marian Gadziński podziękował Paniom 
z tych Kół za zaprezentowanie w albumie „Kulinarne 

podróże po Wielkopolsce Wielkanoc” sprawdzonych 
przepisów na wyborne wielkanocne dania. Rola jaką 
spełniły członkinie Kół Gospodyń Wiejskich w wydaniu 
tego przewodnika była wyjątkowa, gdyż podzieliły się 
swoją wiedzą i doświadczeniem na niepowtarzalny 
smak i estetykę prezentowanych potraw.

Anna Kwapich

 
Z piosenką piękniej żyć

18 maja 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury 
w Niechanowie oraz Zespół Śpiewaczy „Róża” 
zorganizowali VII Przegląd Twórczości Zespołów 
Śpiewaczych „Z piosenką piękniej żyć”.

Przegląd adresowany był do seniorów, którzy 
pragną zaprezentować swoje umie jętnośc i 
artystyczne, impreza nie miała charakteru konkursu, 
miała natomiast na celu integrację środowisk 
seniorów i była znakomitą okazją do spotkań, wspólnej 
zabawy i wymiany doświadczeń.

Witkowo reprezentowane było przez Zespół 
Śpiewaczy „My Młodzi” pod dyrekcją Katarzyny 
Wieczorek i „Kapelę Odjazdową”. Po prezentacji 
wspólna kawa i miłe wspomnienia do przyszłego roku. 

Michał Bocheński 



 
Dzień Samorządu Terytorialnego

23 maja w Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka odbyła się kolejna, VII sesja Rady Miejskiej 
w Witkowie.  W związku z przypadającym 27 maja 
„Dniem Samorządu Terytor ialnego”,  w sesj i 
uczestniczyli również samorządowcy, którzy w latach 
1990-2018r. pełnili funkcję radnych, sołtysów oraz 
przewodniczących zarządów osiedli. 

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych 
samorządowców. Następnie podz iękowano 
Witoldowi Biegalskiemu za długoletnią oprawę 
muzyczną sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

P o  o k o l i c z n o ś c i o w y m  w y s t ą p i e n i u 
Przewodniczącego Rady Miejskiej – Piotra Jóźwika 
obrady uświetnił występ dzieci z Przedszkola 
Miejskiego „Bajka” w Witkowie oraz występ „Kapeli 
Odjazdowej z Witkowa”.

 Relacja wideo z VII sesji Rady Miejskiej w Witkowie        
 www.youtube.com/c/ugimwitkowo/live
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść do relacja wideo
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Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, 
Burmistrz z Przewodniczącym Rady Miejskiej, wręczyli 
Ryszardowi Nowakowskiemu Statuetkę Rycerza Wita. 

Rada podjęła następujące uchwały:
• uchwałę Nr VII/66/2019 w sprawie uchwalenia 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy i Miasta Witkowo;
• uchwałę Nr VII/67/2019 w sprawie zmiany uchwały 
Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 
28 marca 2019 r. dotyczącej określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli;
• u c h w a ł ę  N r  V I I / 6 8 / 2 0 1 9  w  s p r a w i e 
przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie 

Gminy i  Miasta Witkowo w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok;
• uchwałę Nr VII/69/2019 o dokonaniu zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
• uchwałę Nr VII/70/2019 o dokonaniu zmian 
w budżecie Gminy i Miasta na 2019 rok.

Kolejna sesja planowana jest na 27 czerwca 2019 r.

Edyta Pawlaczyk



 
Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

21 maja odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Witkowie postępowania konkursowe na stanowisko 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa 
w Witkowie i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

Powołane przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 
Komisje Konkursowe na podstawie złożonych ofert 
i  rozmów z każdym z kandydatów, dokonały 

m e r y t o r y c z n e j  o c e n y .  O c e n i e  p o d l e g a ł y 
w szczególności przedstawione przez kandydatów 
koncepcje funkcjonowania i rozwoju placówki.

W wyniku postępowań konkursowych dyrektorem 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie 
został Pan Marian Łukowski, a dyrektorem Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie 
została Pani Bernadetta Nowak.

Agnieszka Maciejewska

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 z późn. zm) 

informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą 
Urzędu Gminy i  Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1

w Witkowie w dniu 09 maja 2019 r.
wywieszony został wykaz nieruchomości,
stanowiącej własność gminy Witkowo,
położonej w Ośrodku Wypoczynkowym

W Skorzęcinie przeznaczonej do wydzierżawienia 
w drodze bezprzetargowej

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 z późn. zm) 

informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą 
Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1

 w Witkowie, w dniu 17 maja 2019 r. 
wywieszony został wykaz nieruchomości, 
stanowiących własność gminy Witkowo, 

położonych w Witkowie przeznaczonych do 
wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE



Pożegnanie maturzystów w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie 
wymagali” – słowa Jana Pawła II były myślą 
p r zewodn ią  u roczys tego  pożegnan ia  k las 
maturalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Witkowie, 26 kwietnia br. Uroczystość zwana 
„ostatnim dzwonkiem” to oficjalne zakończenie szkoły 
uczniów klasy czwartej technikum informatycznego, 
technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz 
k lasy  t r zec ie j  l iceum ogó lnoksz ta łcącego 
mundurowego.

Oprócz szczerych życzeń skierowanych do 
Absolwentów, dyrektor szkoły Anna Malendowicz-
Koteras wręczyła nagrody uczniom wyróżniającym się 
w nauce, zachowaniu oraz za aktywność na rzecz 
ś rodowiska szko lnego i  loka lnego.  Rodz ice 
uhonorowani zostali listami gratulacyjnymi, w których 
zamieszczone zostały podziękowania za wychowanie, 
dbałość o wizerunek dziecka i motywowanie go do 
nauki. Jest to szczególny rodzaj wyróżnienia za 
zaangażowanie, pracę, współpracę uczniów 
z wychowawcą i całą społecznością szkolną. Wielu 
uczniów pracowało na bardzo dobre i dobre wyniki 
w nauce, kształtowali wizerunek szkoły, reprezentowali 
szkołę na konkursach przedmiotowych i pokazach 
gastronomicznych oraz zawodach sportowych, wielu 
z nich angażowało się w prace wolontariatu 
szkolnego, z determinacją pokonywało własne 
słabości, dlatego trud ich pracy nagrodzony został 
listami pochwalnymi i upominkami. Byli to następujący 
u c z n i o w i e ;  Z  t e c h n i k u m  ż y w i e n i a  i  u s ł u g 
gastronomicznych: Kamil Drzazga, Andżelika Kołacka, 
Magdalena Piechocka, Natalia Stupczyńska, Izabela 
Zielińska.

Z technikum informatycznego: Adrian Bąkowski, 
Bartosz Galicki, Patryk Górny, Alan Jastrzębski, Kacper 
Orchowski, Sebastian Przybyliński.

Z liceum ogólnokształcącego mundurowego: 
Weronika Chmiel ,  P iot r  Chmielewsk i ,  Adam 
Doruchowski, Karol Kozłowski, Marcelina Nowicka, 
Dawid Pachuta, Syntia Tessa.

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 
otrzymał uczeń liceum ogólnokształcącego – Karol 
Kozłowski.

Po uroczystym wręczeniu nagród i świadectw 
ukończenia szkoły Krystyna Popielec-Stürmer, 
w imieniu swoim i p. Sławomiry Szymajdy, skierowała 
do uczniów słowa W. Szekspira:

„Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno 
wchodzą i znikają, każdy aktor niejedną gra rolę” 

„Dzisiaj ostatnie uczniowskie wejście na scenę. Teatr 
Niezwykły pod nazwą LO i Technikum ŻiUG pragnie 
uhonorować swoich aktorów, którzy grali role uczniów 
w szkole przez trzy i cztery lata. Jak w każdym teatrze, 
j a k  w  k a ż d e j  s z t u c e ,  b y ł y  r o l e  g ł ó w n e , 
pierwszoplanowe, drugoplanowe, ale były też 
epizody. Co więcej, role grane w ZSP w Witkowie każdy 
z Was wybierał sam. Każdy z Was miał możliwość 
wcielić się w wiele ról, a każda z nich mam nadzieję 
pozostanie w Waszej pamięci. Spędziliście tu trzy 
i cztery lata. Był to czas wypełniony nie tylko sztywnymi 
ramami lekcji i klasówek. Przez te lata byliście bardzo 
ważną częścią społeczności szkolnej, która pracowała 
społecznie, prowadziła wiele akcji charytatywnych, 
konkursów, pokazów, warsztatów i prezentacji.

Wychowawczyni klasy III LO życzyła wszystkim 
tegorocznym Absolwentom, by spełniły się ich 
marzenia, żeby zawsze czuli, że postępują w zgodzie ze 
sobą i by znaleźli własną drogę do szczęścia. 

 Z kolei Wiktoria Zykowska-uczennica klasy III 
technikum informatycznego – w imieniu całej 
społeczności uczniowskiej pożegnała Absolwentów, 
życząc im jednocześnie realizacji planów i marzeń oraz 
optymistycznego patrzenia w przyszłość.

Serdecznie gratulujemy Absolwentom ukończenia 
szkoły i życzymy połamania pióra oraz języka podczas 
egzaminów maturalnych.

Trzymamy kciuki !!! 
 Krystyna Popielec-Stürmer



 
Zadanie specjalne

7 maja uczniowie klas V i VI szkół podstawowych 
naszej gminy obejrzeli przedstawienie w wykonaniu 
aktorów Profi laktyczno-Edukacyjnego Teatru 
MORALITET z Krakowa. 

Spektakl pt. „Zadanie specjalne” podejmował 
t e m a t y  p r z e c i w d z i a ł a n i a  u z a l e ż n i e n i o m , 
poszanowania własnej godności i dążenia do 
wszechs t ronnego rozwoju  in te lek tua lnego. 
Przedstawienie pokazało, że sięganie po środki 
uzależniające jest bardzo niebezpieczne. Młodzi ludzie 
stają się niewolnikami środków psychoaktywnych, 
które pochłaniają ich całą energię życiową i niszczą 
poczucie własnej wartości. Tylko dłoń podana przez 
bliskie osoby może im pomóc wyjść z uzależnienia 
i wrócić do normalnego życia.

Teatr, zrealizowany ze środków Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, obejrzało ok. 160 uczniów.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo



Sobotnie Poranki w Bibliotece

Biblioterapia to forma wspierająca z użyciem 
określonych i wyselekcjonowanych elementów 
literatury pięknej. Biblioterapia to część składowa 
arteterapii, jest oparciem w założeniu, że kontakt ze 
sztuką pomaga dzieciom odnieść się do własnych 
problemów, podpowiada rozwiązania, pomaga 
uniknąć kolejnych trudnych sytuacji, uniknąć 
negatywnych emocji, mówiąc kolokwialnie uczy 
życia w grupie i społeczeństwie. 

Obcowanie z literaturą daje poczucie siły i podnosi 
samoocenę. Na sobotnich zajęciach promujemy: 
wzmocnienie wiary w siebie i własne możliwości, 
staramy się zredukować napięcia, leki i stresy a przede 
wszystkim zwalczamy poczucie osamotnienia i izolacji 
społecznej. Dzieci wspólnie pracuję, pomagają sobie, 
dzielą się wszystkim a na zakończenie zajęć wspólnie 
sprzątają. Nasze zajęcia pełnią również funkcję 

dydaktyczną, rozbudzają wyobraźnię, procesy 
poznawcze, kształtują procesy moralne oraz 
pomagają budować pozytywny obraz siebie i świata. 
Postawy te wpływają pozytywnie na równowagę 
emocjonalną a w dodatku pozwalają kreatywnie 
wypełnić czas. Teksty, które są prezentowane 
wzbogacone  i dopełnione pracą plastyczną, która 
daje dużo pozytywnej energii i sprawia wiele 
przyjemności.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo

Wystawa czynna od 3.05.2019 r. 10.10.2019 r. 
środa od godz. 15.00 do godz. 17.00, 
sobota od godz. 14.00 do godz. 16.45

WSTĘP WOLNY



Co to jest biblioteka? 

Co to jest biblioteka? Czym różni się od księgarni? 
Jakie tajemnice kryje biblioteka?  Jak zbudowana jest 
książka? Gdzie mieszka bajeczka? Jak wyglądają 
książki dla dzieci? Jak wygląda droga książki
 aż po czytelnika?

Te i wiele innych pytań było tematami spotkań 
z najmłodszymi dziećmi z witkowskich przedszkoli.  

Chcemy, aby dobrze się rozwijały, nie miały 
problemów w przedszkolu czy szkole, a na swojej 
drodze spotykały samych życzliwych ludzi. By tak się 
stało, wcale nie musimy stosować nowoczesnych 
metod lansowanych w wielu podręcznikach 
dla rodziców. Jedną z pierwszych inwestycj i 
w rozwój dziecka jest niewątpliwie czytanie mu 
k s i ą ż e k .  T o  w ł a ś n i e  r o b i m y  n a  z a j ę c i a c h 
bibliotecznych. W książkach nasze dzieci znajdą 
wskazówki, w jaki sposób zbudować własny system 
wartości.

Dzieci, którym rodzice czytają książki tworzą swój 
własny świat, samodzielnie kreują i identyfikują 
głównych bohaterów, razem z nimi przeżywają ich 
przygody. W filmie czy grze komputerowej dzieci mają 
wszystko podane na tacy – nie muszą wysilać się, by 
zrozumieć przekaz. Są przesycone treścią, więc dzieci 
nie muszą aktywnie angażować się w zrozumienie 
przekazu.

Czytana książka  pozwala dzieciom wyciszyć się 
i uspokoić. Pozwala ponadto lepiej rozumieć świat
 a przedstawione w nich symbole i archetypy, ukryte za 
postaciami i zdarzeniami znanymi  z dnia codziennego 

sprawiają, że kilkulatki szybciej adaptują się do 
otaczającej je rzeczywistości.

Rozwój tak cenionych we współczesnym świecie  
cech, jak kreatywność, twórczość czy empatia,
 to tylko niektóre zalety wynikające z czytania książek.

Biblioteka  Publiczna to miejsce otwarte na 
każdego człowieka, przez cały rok nawet w wakacje, 
dlatego zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych do 
czynnego uczestnictwa w naszym bibliotecznym 
życiu.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo

 Więcej zdjęć na                  
 www.biblioteka.witkowo.pl
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść na stronę internetową 



 
Słodkie chwile
przedszkolaków

 Była to wycieczka inna niż wszystkie do tej pory, bo 
słodka i ciesząca się dużym zainteresowaniem 
małych łasuchów. Dzieci z Przedszkola – Ochronki 
odwiedziły manufakturę czekolady w Poznaniu. 

Już od progu powitał wszystkich ten błogi 
i kojarzący się z najprzyjemniejszymi chwilami zapach 
czekolady. Według dietetyków czekolada zawiera 
magiczny składnik – tryptofan, który przekształcany 
jest w serotoninę. Ta z kolei bierze udział w szeregu 
procesów w naszym organizmie. Jest to jeden 
z neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie 
nerwowym. Zwiększany jest także poziom glukozy we 
krwi. Oprócz tego, pod wpływem czekolady rośnie 
poziom endorfin, a więc hormonów szczęścia. Nasz 
nastrój i samopoczucie poprawiają się, a wszystkie 
smutki czy złe przeżycia mijają bezpowrotnie. 

 Przedszkolaki miały okazję poznać proces 
pozyskiwania kakaa oglądając krótki film edukacyjny. 
Bardzo ciekawym doświadczeniem była także 
możliwość zrobienia czekolady, ozdobionej według 
własnego pomysłu. Z taką właśnie pamiątką dzieci 
wróciły do Witkowa. 

 Małgorzata Paruszewska

 
Pracowity weekend
dla Akademii Karate Besuto

11 maja br. w Kleszczewie zgromadziło się 380 
zawodników ze 170 szkół na terenie Wielkopolski. 
Zawody zostały przeprowadzone na zasadach WKF.

Dwie zawodniczki naszej Akademii godnie 
reprezentowały swoją Szkołę Podstawową nr 2 
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie: Anna Krzysztoń po 
trzech walkach w kumite wywalczyła (srebrny krążek) 
i została wicemistrzyniom w kategorii dziewcząt 2010 
i młodsze + 28 kg; Lena Induła zrobiła co do niej 
należało po ciężkich bojach wygrywając trzy walki 
w kumite wywalczyła (złoty krążek) a co za tym 
idzie mistrzostwo w kategorii dziewcząt 2010 i młodsze – 
28 kg.

Na następny dzień 12 maja 2019 r. odbył się 
Międzynarodowy turn ie j  Po l i sh  Open gdz ie 
organizatorem był Klub Karate Bushikan Szczecin. 
Udział w zawodach wzięło 13 krajów. Nasi karatecy 
spisali się bardzo dobrze odnosząc sukcesy:
• Maja Nowicka zdobyła s rebro w Kumite 

drużynowym dziewcząt 10 lat i młodsze
• Agata Wędkowska srebro w Kumite drużynowym
• Jakub Mizera srebro w Kumite drużynowym 

Kadetów 15-17 lat
• T rener  Mateusz  M ize ra  S rebro  w Kumi te 

drużynowym oraz srebro w Kumite rotation.
• Martyna Hamrol  zajęła miejsce tuż za podium 

w Konkurencji Kumite dziewcząt 11-12 lat
• Emilia Kupaj tym razem wróciła bez medalu mimo 

świetnych walk w Kumite Seniorek.

Mateusz Mizera 

Sukcesy sportowe  

 20 maja br. zawodnicy Akademii Karate Besuto 
wraz z trenerem i prezes klubu odwiedzili Burmistrza 
Mariana Gadzińskiego aby zaprezentować kolejne 
sportowe sukcesy. 

11 maja 2019 r w Kleszczewie na Mistrzostwach 
Szkół Województwa Wielkopolskiego w Karate 
Olimpijskim WKF w konkurencji Kumite Lena Induła 
zdobyła złoto a Anna Krzysztoń srebro. W dniu 
następnym zawodnicy pojechali na Międzynarodowy 
turniej Polish Open do Szczecina gdzie Maja Nowicka 
zdobyła srebro w Kumite drużynowym, Agata 
Wędkowska srebro w Kumite drużynowym, trener 
Mateusz Mizera srebro w Kumite drużynowym oraz 
srebro w Kumite rotation. Klub obecnie przygotowuje 
się do wyjazdu na Mistrzostwa Europy które odbędą się 
w Danii.  Zawodnikom życzymy dalszych sukcesów. 

Robert Induła 

 Od lewej: trener Mateusz Mizera, Burmistrz Marian Gadziński, 
Maja Nowicka, Lena Induła, Ania Krzysztoń, Agata 

Wędkowska, prezes Akademii Karate Besuto Emilia Kupaj 



W OSP w Witkowie trzy w jednym

Uroczystości religijne, wręczenie łodzi ratowniczej 
i powitanie nowo awansowanego oficera odbyły się 4 
maja 2019 roku podczas obchodów Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Witkowie.

Mszy świętej przewodniczył ks. Andrzej Nowicki i ks. 
Stanisław Goc – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja 
w Witkowie, po której dokonał poświęcenia łodzi 
ratowniczej WHALY 535R wraz z wyposażeniem: 
noktowizor, dron inspekcyjny, przyrządy ratownicze, 
megafon, szperacz, ubrania flotacyjne. Łódź udało się 
pozyskać z dotacji Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie 
i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, która z takim 
bogatym wyposażeniem jest jedyna na terenie 
powiatu  gn ieźn ieńsk iego.  W dal sze j  częśc i 
przedstawiciele władz samorządowych:  Marian 
Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Piotr 
Jóźwik – przewodniczący Rady Miejskiej wraz z radnym 
Pawłem Lisiakiem złożyli wiązankę kwiatów pod 
tablicą pamiątkową na budynku OSP. Wszystkich 
przybyłych na uroczystościach powitał Grzegorz 
Barański – prezes OSP w Witkowie, po którym życzenia 
wszystkich strażakom – ochotnikom złożył Marian 
Gadziński – Włodarz Witkowa i Jan Maćkowiak – 
wiceprzewodniczący Wojewódzk iego K lubu 
Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego, który 
również omówił działalność klubu. Przybył również 
Marian Łukowski – wiceprezes Zarządu Powiatowego 
Związku OSP RP w Gnieźnie wraz z członkiem zarządu 
Jolantą Barańską oraz delegacje z zaprzyjaźnionych 
OSP. Wielką euforią na sali było powitanie mł. kpt. 
Remigiusza Popka, który tego samego dnia otrzymał 
nominację oficerską w Warszawie od gen. bryg. Leszka 
Suskiego – Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej. Z gratulacjami pośpieszyli przybyli goście, 

aby pogratulować awansu oficerskiego. Również 
rodzice Ewa i Antoni nie kryli dumy i zadowolenia 
z awansu oficerskiego własnego syna. Zdaniem mamy 
Remigiusz to on podczas udział w konkursie wiedzy 
pożarniczej zdecydował, że zostanie strażakiem. 
Wcześniej ukończył Liceum Ogólnokształcące 
w Gnieźnie, był też członkiem OSP w Witkowie, gdzie 
ukończył wiele kursów doskonalących. „Gratuluję 
tobie awansu i dziękuję, że zawsze miałeś emblemat 
naszej OSP” – powiedział prezes Grzegorz Barański. 
Podczas uroczystości wręczono również kilka listów 
gratulacyjnych za owocną działalność społeczną na 
rzecz OSP, które otrzymali: Jan Orchowski, Marcin 
Zawada, Gabriel Rachelski, Michał Kujawa, Wacław 
Półrolniczak, Wiesław Hofman, Jan Błaszyński, 
Stanisław Fronc, Patrycja Depczyńska i Zygmunt 
Socha, który właśnie ukończył 88 rok życia. Przy 
dźwiękach muzyki i śpiewu wykonanego przez 
Laureata Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki 
Strażackiej świętowano uroczystość strażacką.

W OSP w Witkowie zrzeszonych jest 76 strażaków – 
ochotników, którymi kieruje Zarząd w składzie: 
Grzegorz Barański – prezes, Michał Majchrzak – 
wiceprezes, Tomasz Kuliński – naczelnik, Łukasz 
Gromadziński – zastępca naczelnika, Magdalena 
Szuba – sekretarz, Joanna Andrzejewska – skarbnik 
oraz członek zarządu Jan Orchowski.

Jan Maćkowiak

 Więcej zdjęć na                  
 www.ospwitkowo.eu
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść na stronę internetową 



Integracja 2019

13 kwietnia o godzinie 9.30 na boisku przy remizie 
OSP w Wiekowie zaczęły pojawiać się liczne zastępy 
ochotników z powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego, 
a nawet tureckiego. 

21 jednostek odpowiedziało na zaproszenie 
organizatorów z OSP Mielżyn i OSP Wiekowo. Tym 
razem połączyły nas słowa Adama Mickiewicza, które 
przytoczył „ojciec” Integracji st. ogn. Mariusz 
Janowicz, funkcjonariusz PSP Gniezno, a zarazem druh 
prezes OSP Wiekowo: „Wiedzę możemy zdobywać od 
innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.”

Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu KP PSP 
w Gnieźnie oraz UGiM w Witkowie. Integracja ma 
postać warsztatów, kiedy to każdy uczestnik jest 
ważny.  Nie ma podziału na lepszych i gorszych. 
Przypominamy sobie s tare technik i  dz iałań 
i opracowujemy nowe. Uczymy się na błędach innych, 

ale w myśl zasady, dopóki się nie sparzysz, nie wiesz ze 
ogień parzy. Pomaga to podejmować odpowiednie 
decyzje podczas realnych zdarzeń.
W tym roku plan działań wyglądał następująco:
1. STANOWISKO: zarządzanie szkłem, usuwanie boku 
pojazdu, dostęp i ewakuacja poszkodowanego 
tunelem ratowniczym z tyłu pojazdu.
2. STANOWISKO: praca w aparatach powietrznych 
w pomieszczeniach objętych pożarem.
3. STANOWISKO: propan-butan  w stanach fazy ciekłej 
i gazowej, pojęcia związane ze zjawiskiem spalania.
4. STANOWISKO: zaopatrzenie wodne na podstawie 
magistrali wężowej, magazynowanie wody.

Podsumowanie zakończone było posiłkiem 
regeneracyjnym na terenie Koła Łowieckiego 
SZARAK.

Źródło informacji: ospwitkowo.eu



 
Katyński Marsz Cieni, według Witkowskiej Listy Katyńskiej 

Pasjonat lokalnej historii, pochodzący z Witkowa, 
Grzegorz Musidlak, wdrożył w życie kolejny 
wartościowy projekt, w który zaangażowało się wielu 
witkowian. Mowa o Katyńskim Marszu Cieni, według 
Witkowskiej Listy Katyńskiej. 

Grzegorz Musidlak, w ostatnich 3 latach, wsparty 
innymi miłośnikami historii, stworzył cztery różne 
upamiętnienia. Ostatnie dotyczyło odsłonięcia tablicy 
na dworcu PKP w Inowrocławiu, mówiącej o udziale 
Kompanii Witkowskiej w walkach o oswobodzenie 
miasta. Tym razem skupił się na ofiarach zbrodni 
katyńskiej, związanych z naszym miastem, terenem 
byłego powiatu witkowskiego. Temat ten jest obecny 
w jego życiu, od zawsze, a w sposób szczególny od 15 
lat, kiedy to zaczął pracować nad książką „Witkowska 
Lista Katyńska”. Od lat gromadzone dane zostały 
wykorzystane do projektu Katyński Marsz Cieni według 
Witkowskiej Listy Katyńskiej. Po raz dwunasty 
Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie 
Radosław” wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej 
zorganizowali Katyński Marsz Cieni w Warszawie. Jest 
to hołd dla pomordowanych przez NKWD w 1940 r. 
żołnierzy Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony 
Pogran icza ,  Po l ic j i  Pańs twowe j ,  a le  także 
przedstawicie l i  innych s łużb mundurowych, 
duchownych, nauczycieli i prawników. W marszu 
uczestniczyli członkowie grup rekonstrukcyjnych 
z  całego k ra ju ,  ubran i  w mundury  różnych 
formacji  z tamtego okresu. Wśród ponad 400 
zrekonstruowanych osób znalazło się 36 witkowian, 
(razem 51 osób), co dało nam miano najliczniejszej 
grupy. Jeszcze przed wyjazdem z Witkowa doszło do 
historycznego wydarzenia w naszym mieście, kiedy to 
przed godziną 7.00 odczytano całą witkowską listę 
katyńską. Wymieniono z imienia i nazwiska wszystkie 
Ofiary mordu w dołach śmierci NKWD. Rozdano 
identyfikatory zastępstwa za Ofiary. Z jednej strony 
widniało nazwisko Ofiary, z drugiej nazwisko cienia, 
czyli osoby idącej w czyjejś intencji. Jedną grupę 
formalną tworzyli zrekonstruowani, polegli oficerowie, 
ubrani tak jak we wrześniu 1939 roku. W skład drugiej 
grupy wchodziły matki, żony, córki zamordowanych. 
Np. z Ruchocinka szedł Jarosław Szczepański z żoną 
Marzeną i dwójką dzieci. Rodzina wzięła sobie do 
odwzorowania Witolda Wichrowskiego z Charbina, 

który miał żonę i dwójkę dzieci. Sama witkowska lista 
katyńska, dotyczyła m.in. dawnego powiatu 
witkowskiego. Jeśli np. ktoś zginął w Katyniu, to miał 
napisane: urodzony np. w Jarząbkowie, powiat 
witkowski. Przyjęto to, bo ludzie się stąd wywodzą. Jeśli 
komendant Policji Państwowej służył 5 lat w Witkowie, 
ale pochodził z Lublina, to też został przypisany do 
witkowskiej listy. 16 funkcjonariuszy Policji Państwowej 
służących na czterech posterunkach: Witkowo, 
Niechanowo, Powidz, Czerniejewo poniosło śmierć. 
Co ciekawe, w intencj i  za zamordowanych 
komendantów PP z Witkowa i Czerniejewa szli 
prawdziwi komendanci, podinsp. Łukasz Świątek 
i podkom. Mariusz Masłowski. Zadbano o każdy 
szczegół dotyczący ubioru. 

– Marsz nie był celem samym w sobie. My w ten 
sposób rozpoczynamy przygotowania do 80. rocznicy 
śmierci witkowskich oficerów w przyszłym roku. 
W Warszawie z 36 cieni naszych Ofiar, 12 naszych 
panów zostało wyznaczonych do apelu poległych 
i złożenia znicza. Nie było tu jeszcze takiego 
przypadku, żeby z jednej listy przyjechało tyle osób. 
W sumie było nas 51 osób, byli to m.in. mieszkańcy 
Witkowa, Małachowa ZM, Mielżyna, Mąkownicy, 
Ruchocinka,  Ost rowi tego Prymasowsk iego, 
Czerniejewa, Inowrocławia i Miłosławia oraz 
uczniowie z ZSP w Witkowie wraz z opiekunem – 
powiedział główny pomysłodawca przedsięwzięcia, 
Grzegorz Musidlak.

Kolejnym tegorocznym punktem obchodów 
upamiętniających poległych w Katyniu i innych 
miejscach kaźni na wschodzie będzie msza święta 
odprawiona na witkowskim cmentarzu 28 kwietnia, 
w niedzielę Bożego Miłosierdzia o godz. 14.00. 
Przybędą na nią m.in. kapelani wojskowi, policjanci, 
wojsko.

Grzegorz Mus idlak pragnie podziękować 
wszystkim, którzy wsparli go w tym projekcie: 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo Marianowi 
Gadzińskiemu, Radzie Miejskiej w Witkowie za pokrycie 
w połowie kosztów przejazdu autobusu, Kołu 
Gospodyń Wiejskich z Mielżyna – głównemu 
organizatorowi wyjazdu i pani sołtys Gabrieli 
Szeszyckiej z Mielżyna, dyrekcji, nauczycielom 
i uczniom ZSP w Witkowie, wszystkim pozostałym 



Stańcie do Apelu!
„Niech męczeńska śmierć przywołanych dzisiaj 

w tym apelu bohaterów ziemi witkowskiej, zostanie 
w pamięci i sercach witkowian na zawsze! Niech 
męczeńska śmierć przywołanych w tym apelu 
bohaterów ziemi witkowskiej, będzie miłą Bogu Ofiarą, 
a nam przyniesie spokój w Ojczyźnie i zachowa jej 
niepodległość”.

Chwała Męczennikom!
– Jako kurator tych uroczystości, dziękuję Wszystkim 

za udział. Dziękuję głównemu organizatorowi, Kołu 
Gospodyń Wiejskich z Mielżyna, Sołtys Sołectwa 
Mielżyn Gabrieli Szeszyckiej. Dziękuję naszym 
Partnerom: AMW Oddz. Reg. Poznań, ZSP Witkowo. 
Dziękuję Burmistrzowi GiM Witkowo Marianowi 
Gadzińskiemu za dofinansowaniu kosztów najmu 
autobusu i zakup zniczy. Dziękuje Dowódcy 12. WBOT 
im. gen. Stanisława Taczaka płk. Rafałowi Miernikowi 
za wystawienie Wojskowej Asysty Honorowej siłami 
124. blp ze Śremu pod dowództwem ppłk. Tomasza 
Woźniaka. Dziękuję ks. proboszczowi Stanisławowi 
Gocowi, ks. Jackowi Wichłaczowi i ks. proboszczowi 
Janowi Dobrzyńskiemu, za wszelkie zgody, ofiarę Mszy 
Św. i Słowo Boże – powiedział główny organizator 
przedsięwzięcia, Grzegorz Musidlak.

Następny wyjazd na 13. Katyński Marsz Cieni do 
Warszawy – 5 kwietnia 2020 r. Msza Katyńska na 
cmentarzu parafialnym w Witkowie w Niedzielę Białą, 
Święto Miłosierdzia Bożego – 19 kwietnia 2020. 
Organizatorzy już teraz serdecznie na te uroczystości 
zapraszają.

autor tekstu: K. T. Chołodecki
foto: R. I. Induła, E. Korczyńska-Skowron

uczestnikom za wsparcie finansowe i rzeczowe oraz za 
obecność i uczestnictwo w Marszu Cieni .

Druga odsłona projektu „Witkowska Lista 
Katyńska” miała miejsce w niedzielę Miłosierdzia 
Bożego, podczas Mszy Katyńskiej w intencji Ofiar Ziemi 
Witkowskiej na cmentarzu parafialnym.

28 kwietnia odbyła się kolejna uroczystość 
patriotyczna, która rozpoczęła się tuż po Mszy świętej. 
Witkowska Lista Katyńska zawiera na dzisiaj 36 nazwisk. 
Wśród zamordowanych, strzałem w tył głowy są 
mieszkańcy dawnego powiatu witkowskiego z: 
Witkowa, Mielżyna, Czerniejewa, Powidza, Miroszki, 
Małachowa,  Ost rowi tego Prymasowsk iego, 
Skorzęcina, Jarząbkowa, Charbina, Niechanowa, 
Arcugowa, Pawłowa i innych miejscowości. 

– Zgromadzil iśmy się dzis iaj na cmentarzu 
parafialnym w Witkowie, u grobów naszych bliskich, 
z  n a d z i e j ą  M i ł o s i e r d z i a  B o ż e g o ,  z  w i a r ą 
w Zmartwychwstanie i żywot wieczny. Ale są groby, 
nad którymi dzisiaj mało kto stanie. Przypominamy 
dzisiaj symboliczne groby Ofiar sowieckiej zbrodni 
katyńskiej i innych prześladowań Polaków na 
wschodzie – tymi słowami rozpoczął uroczystość 
kurator projektu, Grzegorz Musidlak.

 Nad symbolicznym grobem w swoistej Warcie 
Światła stały „Cienie” Ofiar! Po wezwaniu w Apelu 
każdego zamordowanego podniesiony został z grobu 
zn icz ,  w symbol icznym geśc ie powstania – 
Zmartwychpowstania! Następnie w cichym marszu, 
uczestnicy podeszli pod pomnik ks. Bronisława 
K a ź m i e r c z a k a ,  p r o b o s z c z a  w i t k o w s k i e g o , 
zamęczonego w niemieckim obozie koncentracyjnym 
KL Sachsenhausen. Dla głębszej symboliki i jedności 
m e t a f i z y c z n e j ,  u c z e s t n i c y  W a r t y  Ś w i a t ł a , 
rekonstruowali swoim mundurem, strojem, konkretną 
ofiarę. Następnie miał miejsce Apel Poległych:



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 proekologiczne systemy 
ogrzewania (kotły gazowe, olejowe, gazowo-
olejowe, elektryczne, kotły na biomasę, kotły na 
paliwo stałe) oraz kosztów zakupu urządzeń 
wykorzystujące 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 
o r a z  k o s z t ó w  w y p o s a ż e n i a  b u d y n k u  l u b 
nieruchomości w urządzenia wykorzystujące 
odnawialne źródła energii ma na celu ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 
pochodzących z pieców i kotłowni węglowych.

P r o g r a m  j e s t  s k i e r o w a n y  d o  w s z y s t k i c h 
mieszkańców gminy. Warunkiem niezbędnym do 
uzyskania dotacji na zakup nowego pieca jest trwała 
likwidacja w budynku wszystkich dotychczasowych 
pieców lub kotłów węglowych.

Wniosk i  można  sk ładać od  1  lu tego  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 

19 kwietnia 1943 roku
PAMIĘTAMY!

Żydowskie getto w Warszawie było największym 
w  d z i e j a c h .  G d y  p o  p r a w i e  t r z e c h  l a t a c h 
funkcjonowania Niemcy zaczęli jego ostateczną 
likwidację, wybuchło powstanie. 

19 kwietnia 1943 roku żydowscy bojownicy stawili 
zbrojny opór oddziałom nazistowskim. W trwających 
blisko miesiąc walkach wzięło udział około tysiąca 
s ł a b o  u z b r o j o n y c h  p o w s t a ń c ó w .  N i e m c y 
przeciwstawili im ponad 2 tysiące żołnierzy. Dlatego w 
76.  roczn icę wybuchu powstania w getc ie 
w a r s z a w s k i m  p r z y  P o m n i k u  P o w s t a ń c ó w 
Wielkopolskich w Witkowie złożono „Żonkile” oraz 
zapalono symboliczne znicze.

Stanisław Antoszczyszyn
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Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Godziny otwarcia Urzędu: 

poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

e-mail: ugim@witkowo.pl

WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl

Biuro Informacji: 

tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855, e-mail: info@witkowo.pl

Sekretariat: tel. 61 477 73 00, e-mail: sekretariat@witkowo.pl

Sekretarz: tel. 61 477 77 35, e-mail: sekretarz@witkowo.pl

Skarbnik: tel. 61 477 96 93, e-mail: skarbnik@witkowo.pl

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic 

i numeracja nieruchomości tel. 61 477 77 34, 61 477 77 36

tel. kom. 512 910 745 e-mail: infrastruktura@witkowo.pl

Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe: 

tel. 61 477 77 34, e-mail: przetargi@witkowo.pl

Gospodarka nieruchomościami tel. 61 477 77 38, 

e-mail: gospodarka@witkowo.pl

Ochrona Środowiska tel. 61 477 77 38, 

e-mail: srodowisko@witkowo.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi tel. 61 477 77 30, 

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 477 77 35, 

e-mail: kierownikusc@witkowo.pl

Ewidencja ludności tel. 61 477 77 33, e-mail: elud@witkowo.pl

Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe 

tel. 61 477 77 32, tel. kom. 505 352 590, e-mail: sport@witkowo.pl

Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 477 77 32, 

e-mail: kadryugim@witkowo.pl

Biuro Rady Miejskiej tel. 61 477 81 28, tel. kom. 516 404 827 

e-mail: rada@witkowo.pl

Rolnictwo tel. 61 477 81 28, e-mail: rada@witkowo.pl

Promocja tel. 61 477 77 31, e-mail: promocja@witkowo.pl

Oświata tel. 61 477 77 37, e-mail: oswiata@witkowo.pl

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys 61 477 77 37

e-mail: obronacywilna@witkowo.pl

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa 

tel. 61 477 77 28, 61 477 77 29, 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. 61 477 82 29, e-mail: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl

Księgowość tel. 61 477 96 92, 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

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 8.00-17.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ

ul. Żwirki i Wigury 9, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 76 60, 

www.wspl-witkowo.pl

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych

ul. Wiejska 3a, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 02 30

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

Policja tel. 61 4260 360, 61 4260 361, 61 4260 362, 997

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Europejski Numer Alarmowy tel. 112

Dane kontaktowe
Zmiana stawki opłaty
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

W związku z Uchwałą Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie 
dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z dnia 5 marca 2019 r. poz.2496) na 
podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo zawiadamia, że od 1 maja 
2019 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny wynosi 16,00 zł od osoby miesięcznie. 
Natomiast stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 
w sposób nieselektywny jest wyższa i wynosi 25,00 zł od 
osoby miesięcznie.

PROSIMY O SEGREGOWANIE ODPADÓW.



 
Koncert zespołu Pinokio Brothers

3 maja w sali widowiskowej Centrum Kultury 
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się koncert 
zespołu Pinokio Brothers. Organizatorem wydarzenia 
był Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

 Zespół Pinokio Brothers powstał w końcu lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Można śmiało 
stwierdzić, że jest to uduchowiony zespół powstały 
z prawdziwego powołania. W Poznańskim Seminarium 
Duchownym kilka osób zbliżyła muzyczna pasja, 
realizowana już wcześniej w różnych stylistycznie, choć 
głównie rockowych, zespołach. Początkowo zespół 
grał podczas seminaryjnych nabożeństw i uroczystości 
oraz zaczął wyjeżdżać na spotkania powołaniowe, 
modlitewne i ewangelizacyjne. Po roku do zespołu 
dołączyli klerycy z seminarium kaliskiego. W lipcu 1998 
r. poznański i kaliski zespół seminaryjny spotkał się na 
trwających półtora tygodnia próbach w leśniczówce 
„Bocian” pod Wieruszowem i ten moment uważa się za 
oficjalny początek Pinokio Brothers.

Na początku Pinokio Brothers  grał znane 
z kościołów, pielgrzymek czy rekolekcji „piosenki 
religijne” nadając tym utworom najbardziej im bliską 

czyli rock'ową stylizację i aranżację. Potem przyszedł 
czas na covery znanych polskich czy zagranicznych 
zespołów tzw. sceny chrześcijańskiej. Dziś grają 
głównie materiał autorski i choć zasadniczo najbliżej 
im do szeroko pojętej muzyki rock'owej to główną 
inspiracją są amerykańscy artyści z kręgu muzyki 
worship.

W piątkowy wieczór witkowskie Centrum Kultury 
rozbrzmiało dźwiękami energetycznego „rocka 
z wiarą” w wykonaniu Pinokio Brothers. Ich występ był 
nie tylko muzyką, ale również świadectwem wiary 
i modlitwą.

OKSiR Witkowo


