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„Poznań, Warszawa – wspólna sprawa !” „Poznań, Warszawa – wspólna sprawa !”



Modernizacja i rozbudowa budynku przy OSP Witkowo 

W nowoprojektowanych pomieszczeniach przy 
istniejącej świetlicy OSP znajdować się będzie 
kotłownia, szatnia oraz pomieszczenie gospodarcze 
z węzłem sanitarnym. Obiekt wybudowany zostanie 
w technologii tradycyjnej, a kotłownia będzie 
wyposażona w 2 kotły gazowe o mocy 35 kW każdy. 
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu 
jest firma BUD-MIX BUDOWNICTWO Michał Nowaczyk 
z Niechanowa za kwotę 434.791,47 zł. Termin 
wykonania zadania określono na 18.12.2020 r.

Justyna Dzionek-Przybyszewska

Rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na 
rozbudowie i przebudowie części budynku przy 
ul. Nowej w Witkowie wraz z budową instalacji 
gazowej.

Program Zdalna Szkoła +

W dniach 24 i  27 l ipca dyrektorom szkół 
podstawowych po raz drugi został przekazany sprzęt 
komputerowy zakupiony w ramach realizacji projektu 
„Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Komputery będą służyć do nauki zdalnej uczniów 
z rodzin wielodzietnych i nauczycieli.

Marzena Polak

W ramach programu zakupiono 27 laptopów oraz 
19 szt. oprogramowania. Kwota projektu wynosi 
74.720,00 zł.



Nowa siedziba Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej 

Wykonano realizowane od maja ubiegłego roku 
jedno z najważniejszych przedsięwzięć gminy 
polegające na przebudowie i rozbudowie budynku 
przy ul. Gnieźnieńskiej 4 w Witkowie na cele siedziby 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Z a k r e s  z a d a n i a  o b e j m o w a ł  a d a p t a c j ę 
pomieszczeń istniejącego budynku komunalnego 
oraz dobudowę nowego dwukondygnacyjnego 
skrzydła obiektu o funkcji biurowej o pow. ponad 
320 m2. wraz z niezbędną infrastrukturą, celem 
zapewnienia właściwego funkcjonowania ośrodka 
pomocy  spo łeczne j .  P r zedmio towy  ob iek t 
wyposażony jest w kotłownię gazową oraz instalację 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Ponadto 
zagospodarowany został teren zewnętrzny poprzez 
u r ządzen ie  u twardzonego do jazdu,  m ie j sc 
postojowych, trawnika i nasadzeń drzew. Wykonawcą  Justyna Dzionek-Przybyszewska

g e n e r a l n y m  b y ł  Z A K Ł A D  R E M O N T O W O 
PRODUKCYJNY  BUDOWNICTWA POPŁAWSK I 
z Poznania za łączną kwotę 1.454.664,69 zł brutto. 

Budowa drogi dla rowerów w ramach projektu
„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie
gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap” 

Dobiega końca rzeczowa realizacja zadania 
objętego projektem współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, na wykonanie 
którego uzyskano dofinansowanie wynoszące 
935.098,60 zł. 

Zadanie obejmuje budowę drogi dla rowerów 
z Witkowa do Kołaczkowa o dł. 1,952 km, w tym: 
przebudowę odcinków drogi (w tym dwa chodniki) 
w celu przystosowania ich do ruchu rowerowego: 
odcinek Witkowo-Kołaczkowo o dł. 1,393 km wraz 
z oświetleniem hybrydowo-solarnym (5 lamp), chodnik 
w Kołaczkowie o dł. 264 mb wraz z samoobsługową 
stacją naprawy rowerów, stojakiem na rowery, ławką, 
koszami na śmieci i wiatą przystankową, chodnik 
w m. Witkowo (ul. Nowa) o dł. 295 mb. Wykonawcami 
zadania są firmy Mateusz Mikitow Kompleksowe 
Układanie Kostki Brukowej Kosbruk z Kopydłowo oraz 
„Transport Publiczny + Handel +Wynajem Paweł 
Macioszek” z Cielimowa. Całkowity koszt projektu to 
kwota 1 297 306,62 zł brutto.

Justyna Dzionek-Przybyszewska



Poprawa bezpieczeństwa
na kolejnych przejściach dla pieszych

Wzorem lat poprzednich i w tym roku zostały 
doświetlone następne przejścia dla pieszych. Mowa tu 
o przejściach zlokalizowanych przy ulicy: Dębińskiej, 
Powstańców Wlkp. oraz Czerniejewskiej. 

W ramach zadania zamontowano nowe słupy 
latarni wraz z oprawami typu LED. Dodatkowo na 
ul. Dębińskiej dzięki doposażeniu istniejącego słupa 
o nową oprawę udało się doświetlić kolejne przejście 
dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Topolową.

Na ulicy Czerniejewskiej na wysokości Skate Parku 
oprócz doświetlenia powstało oznakowanie aktywne 
– znak D6, który sygnalizuje, że do przejścia zbliża się 
pieszy. Poprawiono również ustawienie barierek, które 
obecnie wyeliminują możliwość wbiegnięcia od strony 
Skate Parku bezpośrednio na przejście.

Całkowity koszt zadania to kwota ok. 38 000,00 zł. 

Łukasz Misiewicz

 
Przebudowa ul. Cmentarnej

W ramach przebudowy ulic w Witkowie 
realizowany jest chodnik przy ul. Cmentarnej. 
Na odcinku 200 m ułożono nową nawierzchnię 
z kostki betonowej oraz przebudowane zostały 
istniejące wjazdy.

Poprawione zostało również odwodnienie drogi. 
Koszt inwestycji to kwota 85 tys. zł.

Łukasz Misiewicz



Szczególnie serdecznie Dyrekcja – pan Marian 
Łukowski i pani Arleta Bekas – powitała uczniów i ich 
rodziców z klas pierwszych. Rozpoczynają oni bowiem 
wspaniałą przygodę edukacyjną w murach nowej 
szkoły. Pierwszoklasiści witali rok szkolny na uroczystej 
gali w hali sportowej. W swoim przemówieniu Dyrektor 
życzył pierwszakom dobrego zaklimatyzowania 
w nowej  d la n ich rzeczywis tośc i ,  os iągania 
najwyższych wyników w nauce, rozwijania talentów 
i zainteresowań, a rodzicom – pociechy i dumy z dzieci. 
Minutą ciszy zebrani w hali uczcili pamięć poległych 
w czasie II wojny światowej. Następnie najmłodsi 
uczniowie z klasy Ia i Ib udali się do sal lekcyjnych na 
k r ó t k i e  i n f o r m a c y j n e  s p o t k a n i a  z e  s w o i m i 
wychowawcami. 

Rok szkolny 2020/2021 w „Borysówce” został 
rozpoczęty. Uczniowie z optymizmem i zapałem 
wracają, po prawie pół roku, do szkolnych ławek, by 
podążać tajemniczymi ścieżkami wiedzy. 

Cała społeczność szkolna SP 1 uczestniczyła także 
we mszy św. odprawionej w kościele parafialnym 
w Witkowie. 

Teresa Szkudlarek

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w SP 1

1 września społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Adama Borysa w Witkowie uroczyście powitała 
kolejny rok szkolny. W związku z pandemią 
koronawirusa rozpoczęcie roku szkolnego miało inny 
przebieg niż dotychczas.

Nie było ogólnego spotkania Dyrekcji szkoły 
z uczniami. Klasy II, III, IV, VI i VII spotkały się 
w wyznaczonych salach tylko z wychowawcami, 
którzy przekazali najważniejsze informacje związane 
z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, zapoznali 
z zasadami, jakie będą obowiązywać w szkole, by 
wszyscy byli zdrowi, bezpieczni, a tym samym radośni 
i  s z c z ę ś l i w i .  U c z n i o w i e  w y s ł u c h a l i  t a k ż e 
inauguracyjnego przemówienia Dyrektora szkoły 
pana Mariana Łukowskiego. Dyrektor gorąco powitał 
wszystkich uczniów, grono pedagogiczne, rodziców 
oraz pracowników administracji i obsługi, życząc 
wszystkim dobrego roku. W swoim przemówieniu 
nawiązał  także do t radycj i  s zkoły ,  je j  mis j i 
(wychowania do wartości umiłowania drugiego 
cz łow ieka ,  pat r io tyzmu,  p iękna i  war tośc i 
chrześcijańskich) oraz tragicznych wydarzeń z roku 
1939. 

Wszystkim uczniom życzymy samych sukcesów 
w nowym roku szkolnym.

Maria Kurczewska

Po wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja 
rąk oraz zakrycie ust i nosa w czasie przebywania poza 
wyznaczoną salą. Po spotkaniu z wychowawcami 
uczniowie klas II – VIII udali się do domu. Uczniów klas 
pierwszych z towarzyszącym im jednym rodzicem lub 
opiekunem na sali gimnastycznej powitała Dyrekcja 
szkoły  wraz z wychowawcami.

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie

W dniu 1 września 2020 r. rozpoczął się rok szkolny 
2020/2021. Ze względu na wciąż obowiązujący na 
terenie kraju stan epidemii i związane z tym 
ograniczenia, powitanie uczniów nastąpiło w innej 
formule. 



15 sierpnia obchodziliśmy kolejną rocznicę 
zwycięskiej bitwy w wojnie polsko-bolszewickiej, która 
zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez 
Polskę i uratowała Europę przed komunizmem. Bitwę 
Warszawską uznano jako 18. przełomową bitwę 
w historii świata. Dla ówczesnej, odradzającej się po 
latach niewoli Polski była momentem szczególnym.

Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy 
tych wydarzeń ulice naszego miasta ozdobione 
zostały  f lagami ,  natomiast  pod Pomnik iem 
Powstańców Wielkopolskich odbyła się z tej okazji 
krótka uroczystość. Z zaproszenia na uroczystość 
skorzystało między innymi Zgrupowanie Historyczne 
„Kompania Witkowska”, które wystawiło Poczet 
Sztandarowy Kompanii Witkowskiej.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w swoim 
wystąpieniu nakreślił rys historyczny ówczesnych 
wydarzeń. Wspomniał też o przypadającym w tym 
dniu Święcie Wojska Polskiego oraz liturgicznym 
Święcie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty, 
a o godzinie 10:30 w kościele pw. Św. Mikołaja 
w Witkowie odbyła się uroczysta msza św. odprawiona 
przez proboszcza witkowskiej parafii – Księdza kan. 
dr hab. Franciszka Jabłońskiego oraz ks. prefekta 
Juliana Wawrzyniaka, w której udział wzięły władze 
samorządowe, przedstawiciele wojska, poczty 
sztandarowe, członkowie organizacji kombatanckich, 
delegacje placówek oświatowych, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli i uczestniczyli 
w tej uroczystości.

Krzysztof Dziel

 
100. rocznica Bitwy Warszawskiej 

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



81 lat temu, 17 września 1939 roku, Armia Czerwona 
bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. 
Zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem 
zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-
Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice 
Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, 
który miał obowiązywać do końca 1945 roku.

Pamiętając o tym wydarzeniu, Przedstawiciele 
Samorządu Gminy i Miasta Witkowo złożyli wiązankę 
kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. 
W upamiętnieniu ofiar września 1939 r. brali udział 
także Radni Rady Miejskiej w Witkowie, Proboszcz 
Witkowskiej Parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie – Ksiądz 
kan. dr hab. Franciszek Jabłoński, ks. Prefekt Julian 
Wawrzyniak, dyrektorzy placówek oświatowych,  
kierownicy jednostek organizacyjnych, uczniowie 
i nauczyciele z witkowskich placówek oświatowych 
oraz przedstawiciele Zgrupowania Historycznego 
„Kompania Witkowska”.

17 września – w rocznicę napaści rosyjskiej na Polskę 
– obchodzimy także Światowy Dzień Sybiraka.

Po okolicznościowym wystąpieniu Burmistrza 
Gminy i Miasta Witkowo – Mariana Gadzińskiego 
minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy walczyli 
i  oddal i  swoje życie za Ojczyznę. Następnie 
z Proboszczem Witkowskiej Parafii odmówiono 
wspólnie modlitwę.

Marlena Trzcińska

Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły 
symboliczne wiązanki kwiatów.

 
Pamiętamy... 17 września 1939 r. 
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W godzinę „W”, przy dźwiękach syren alarmowych
uczczono pamięć Powstańców Warszawskich 

W ramach projektu „Poznań Warszawa – wspólna 
sprawa!”, w którym udział bierze Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie przedstawiciele 
Samorządu Witkowa na czele z z-cą Burmistrza 
Markiem Wiatrowskim, Ks. Prefektem Julianem 
Wawrzyniakiem, dyrekcją i gronem pedagogicznym 
Szkoły Podstawowej nr1, uczniami, mieszkańcami 
Witkowa oraz przybyłymi delegacjami 1 sierpnia 
o godz. 17.00, w godzinę „W”, przy dźwiękach 
wszystkich Witkowskich syren alarmowych uczciliśmy 
p a m i ę ć  7 6 .  r o c z n i c y  w y b u c h u  P o w s t a n i a 
Warszawskiego.

Na Cmentarzu Parafialnym w Witkowie złożono 
kwiaty i zapalono Ogień Pamięci na grobach 
powstańców Zbigniewa i Alfreda Łukowskich, 
natomiast w Szkole Podstawowej nr 1, im. Adama 
Borysa w Witkowie złożono kwiaty i zapalono 

W krótkich przemówieniach przywołano pamięć 
uczestników i ofiar powstania, podkreślono ważność 
przekazu pamięci o tych wydarzeniach dla kolejnych 
pokoleń.

Część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły 
była piękną ozdobą na zakończenie uroczystości. 
Cześć i Chwała Bohaterom!

Marlena Trzcińska

symboliczny Ogień Pamięci przy Kąciku Patrona 
Szkoły.
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Ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 roku dzień 
1 września został ustanowiony „Dniem Weterana”. 
Z kolei ustawa z dnia 14 marca 2014 roku rozszerzyła ten 
zapis stwierdzając: „Dzień 1 września ustanawia się 
D n i e m  W e t e r a n a  W a l k  o  N i e p o d l e g ł o ś ć 
Rzeczypospolitej Polskiej”. To wyraz pamięci 
o walczących o wolność Ojczyzny.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian 
Gadziński powitał wszystkich obecnych, przedstawił 
historyczny przebieg II wojny światowej ze szczególnym 
uwzględnieniem przebiegu wojny obronnej Polski. 
W  s w o i m  w y s t ą p i e n i u  w s p o m n i a ł  t a k ż e 
o porozumieniach sierpniowych, podpisanych 

Wojska niemieckie uderzyły na Polskę. 1 września 
1 9 3 9  r o k u  o  g o d z i n i e  4 . 4 0  n a s t ą p i ł  n a l o t 
i  b o m b a r d o w a n i e  W i e l u n i a ,  a  o  g o d z i n i e 
4.45 niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” 
rozpoczął ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na 
Westerplatte.

1 września 1939 roku Polska została zaatakowana 
przez Niemcy, a kilkanaście dni później 17 września 
przez Związek Sowiecki. Rozpoczęła się II wojna 
światowa.

31 sierpnia 1980 roku. Następnie minutą ciszy uczczono 
pamięć tych, którzy walczyli i oddali swoje życie za 
Ojczyznę.

Marlena Trzcińska

By upamiętnić wybuch II wojny światowej i uczcić 
pamięć bohaterów, którzy walczyli o Niepodległość 
Polski, przedstawiciele Samorządu Gminy Witkowo, 
Poseł na Sejm RP – Tadeusz Tomaszewski, dyrektorzy 
placówek oświatowych, kierownicy jednostek 
organizacyjnych, Proboszcz Witkowskiej Parafii pw. św. 
Mikołaja w Witkowie – Ksiądz kan. dr hab. Franciszek 
Jabłoński, ks. Prefekt Julian Wawrzyniak, Radny 
Powiatu Gnieźnieńskiego – Telesfor Gościniak, 
przedstawiciele organizacj i  pozarządowych, 
uczniowie oraz przybyli goście na tę okazję złożyli 
symboliczne wiązanki kwiatów, w hołdzie walczącym 
o Niepodległość.

 
1 września – 81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
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Dożynki Gminne 2020 – inne niż zwykle

W eucharysti i  udział wzięl i  przedstawiciele 
Samorządu Gminy Witkowo, rolnicy, mieszkańcy 
gminy oraz poczty sztandarowe: Koła Pszczelarzy 
z Witkowa, OSP z Witkowa, OSP z Mielżyna i Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego z Witkowa.

Tegoroczne Dożynki Gminne, ze względu na 
pandemię koronawirusa, miały zupełnie inny, 
skromniejszy charakter niż dotychczas.

Tegoroczne Obchody Święta Plonów odbyły się 
30 sierpnia br. o godzinie 12.00.

Dożynki jako uroczystość o wieloletniej tradycji są 
symbolem szacunku dla trudnej pracy rolnika i osób 
pracujących na rzecz rolnictwa. Stanowią one wyraz 
wdzięczności za jego codzienne zmagania. 
Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości 
i podziękowań: Panu Bogu za plony, a rolnikom za ich 
trud.

W Kościele pw. św. Mikołaja w Witkowie uroczystą, 
dziękczynną mszę św., w intencji rolników odprawił 
proboszcz witkowskiej parafii p.w. św. Mikołaja 
w Witkowie – Ksiądz kan. dr hab. Franciszek Jabłoński 
wspólnie z ks. misjonarzem – Marianem Zalewskim 
z Papui Nowej Gwinei oraz Księdzem Prefektem – 
Przemysławem Robaszkiewiczem.

Gminny wieniec żniwny został wykonany przez 
Sołectwo Wiekowo.

W skład delegacji wieńcowej weszl i: El iasz 
Pietruszewski, Krzysztof Zięba, Rafał Ziemba oraz 
Dariusz Migdał.

Po wysłuchaniu Roty przedstawiciele Rady Miejskiej 
w osobach: Elżbieta Grabowska z Małachowa Złych 
Miejsc, Renata Robaszkiewicz z Kamionki, Eugeniusz 
Czaplicki z Ruchocinka oraz Tomasz Janas z Gaju 
wręczyli chleb wypieczony z tegorocznej mąki 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo – Marianowi 
Gadzińskiemu i Proboszczowi Witkowskiej Parafii – 
Franciszkowi Jabłońskiemu.

Na zakończenie mszy św. Włodarz Gminy Witkowo 
podziękował rolnikom za ich trud, przywiązanie do 
ziemi, za ich całoroczną pracę, życząc jednocześnie 
satysfakcji z pracy, opłacalności produkcji oraz 
dobrego zdrowia. Podziękował za wspólną modlitwę 
i za zorganizowanie Gminnego Święta Plonów.

Msza św. została odprawiona przy oprawie 
muzycznej Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi” oraz 
Witkowskiej Orkiestry Dętej działającej przy OKSiR 
Witkowo.

Anna Kwapich, Marlena Trzcińska

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



W niedzielę 13 września br. w wielkopolskim Bralinie 
(pow.kępiński) w Sanktuarium Maryjnym Pólko odbyło 
się III Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi” 
z udziałem Premiera Mateusza Morawickiego, który 
w czasie swojego wystąpienia podziękował rolnikom 
za trud, wysiłek, pracę i zapał.

Anna Kwapich

W czas ie uroczystośc i  wręczono również 
odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Odznaczenie to od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Jana Krzysztofa Ardanowskiego otrzymał z Gminy 
Witkowo  Pan Marek Kaczyński rolnik z Sołectwa 
Sokołowo.

Wśród licznych wieńców dożynkowych z całej 
wielkopolski wieniec dożynkowy z Sołectwa Wiekowo 
reprezentował Powiat Gnieźnieński.

 

Wdzięczni Polskiej Wsi



W Witkowie gniazdo sokole powstało w 1893 roku 
z in icjatywy Lucjana von Ostena i  Sy lwestra 
Dytkiewicza i było drugim powstałym w okręgu 
gnieźnieńskim. W skład zarządu wchodzil i od 
wczesnych lat m. in. druh Mikołaj Cegielski – skarbnik 
oraz kupiec Józef Połczyński jako referent. Główną 
troską nowo powstałego gniazda był zakup 
i organizacja sprzętu sportowego. Z pomocą przyszło 
gniazdo gnieźnieńskie i sami członkowie, dzięki czemu 
udało się zakupić potrzebny do ćwiczeń sprzęt. 
Z pieniędzy tych ufundowano również sztandar. 
Rekrutacja przebiegała sprawnie, gdyż w 1894 r. 
w witkowskim gnieździe sokolim ćwiczyło około 
60 druhów. Większość członków Sokoła stanowili 
rzemieślnicy, młodzi kupcy i urzędnicy. Pierwszym 
prezesem został aptekarz Lucjan von Osten, który 
położył wielkie zasługi dla rozwoju tego Towarzystwa w 
naszym mieście. Po latach kolejnym prezesem został 
druh Ignacy Knast, późniejszy organizator działań 
powstańczych 1918/1919 w Witkowie. Jego następcą 
został znany działacz społeczny – Aleksander 
Ogórkiewicz. Działalność naszych sokołów opierała 
się na: wypełnianiu czasu wolnego ćwiczeniami 

P o w s t a ł e  p o d  z a b o r a m i  T o w a r z y s t w o 
Gimnastyczne „Sokół” miało charakter organizacji 
s p o r t o w e j .  S o k ó ł  d z i a ł a ł  p o  o d z y s k a n i u 
niepodległości i w całym międzywojniu, a jego 
działalność przerwała II wojna światowa. Próby jej 
reaktywacji po 1945 roku zostały zahamowane przez 
władze komunistyczne. Od kilkudziesięciu lat Sokół 
ponownie funkcjonuje i tak jak kiedyś głównym jego 
założeniem jest propagowanie sportu, gimnastyki, 
zdrowego trybu życia, szerzenie świadomości 
narodowej i postaw patriotycznych. 

 
Z kart historii Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” w Witkowie

fizycznymi, organizowaniu zawodów sportowych, 
uczestnictwie w uroczystościach kościelnych 
i patr iotycznych, wieczornicach, pogrzebach 
znanych i zasłużonych osobistości, a wszystko to w imię 
„dobra Ojczyzny”. Łączono więc aktywność fizyczną 
z akcją narodowo – wychowawczą . Podobnie jak 
pozostałe gniazda także nasze było inwigilowane 
przez władze zaborcze. „Oddechu” nabrał Sokół po 
pruskiej ustawie z 1910 r. łagodzącej obostrzenia 
wobec tej organizacji. Prace druhów przerwał jednak 
wybuch I wojny światowej. Wielu z nich zamieniło swój 
ciekawy uniform sokoli na mundur armii pruskiej. 
O d r o d z e n i e  n a s t ą p i ł o  w  1 9 2 0  r o k u ,  k i e d y 
reaktywowano działalność naszego gniazda. 
Wydatnie przyczynił się do tego kolejny prezes – doktor 
Stefan Kukliński. Wzrost liczby członków witkowskiego 
S o k o ł a  n a s t ą p i ł  z a  p r e z e s u r y  S t a n i s ł a w a 
Gaworzewskiego. Gniazdo liczyło w tym czasie 
135 członków, z czego 65 ćwiczących. Utworzono 
sekcje piłki nożnej i lekkiej atletyki. W pracach tych 
sekcji uczestniczyły również kobiety. Starano się brać 
aktywny udział w spotkaniach z innymi gniazdami. 
Uczestniczono m. in. we wszechpolskim zlocie Sokoła 
w Warszawie 1921 roku i  wszechsłowiańskim 
odbywającym się w 1929 r. w Poznaniu. W 1933 r. 
prezesem był Antoni Woźniak i to właśnie przed nim 
stanęło niełatwe zadanie zorganizowania obchodów 
czterdziestolecia istnienia Towarzystwa na czele 
którego stał.

 Te wyjątkowe obchody zaplanowano na 1 i 2 lipca 
1933 roku. Okrągła rocznica była dla witkowian okazją 
do przygotowania Zlotu Sokolego. W sobotę 1 lipca 
rozpoczęła je uroczysta akademia w sali należącej do 
p. Kaźmierczaka. Zapełnioną po brzegi salę przywitała 

Członkowie witkowskiego Sokoła około 1935 roku.



Marzena Polak

27 sierpnia br. w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo 
odbyło s ię spotkanie dyrektorów placówek 
oświatowych, podczas którego uczestniczono 
w  w i d e o k o n f e r e n c j i  z o r g a n i z o w a n e j  p r z e z 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Gnieźnie dotyczącej kwestii przeciwepidemicznych 
oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych 
i niepublicznych placówek oświatowych. 

W dalszej części spotkania omówiono sprawy 
związane z funkcjonowaniem podległych Gminie 
Witkowo przedszkoli i szkół od 1 września bieżącego 
roku.

 
Spotkanie z dyrektorami
placówek oświatowych

Powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 
Komisja egzaminacyjna (w składzie: Marek Wiatrowski 
–  przewodniczący –  przedstawic ie l  organu 
prowadzącego, Sława Mrożek – przedstawiciel 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
Bernadetta Nowak – dyrektor szkoły, Sławomira 
Czarnecka i Hanna Lisiak – eksperci z listy ekspertów 
ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania) przeprowadziła egzamin, podczas 
którego nauczyciel zaprezentował swój dorobek 
zawodowy oraz odpowiadał na pytania komisji. 
Członkowie komisji jednogłośnie uznali, że Pani 
Agnieszka Cichosz zdała egzamin na stopień 
nauczyciela mianowanego. Gratulujemy.

Marzena Polak

19 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Witkowie odbyło się postępowanie egzaminacyjne 
na stopień awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego. Wniosek o wszczęcie postępowania 
egzaminacyjnego złożyła Pani Agnieszka Cichosz – 
nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie.

Awans zawodowy 
nauczycieli 

W ramach pozyskanego dofinansowania do 
stołówek szkolnych zostanie zakupiony sprzęt, a także 
przeprowadzone będą remonty pomieszczeń kuchni.

2. Wniosek w ramach programu wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla Szkoły 
podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie 
oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców 
Wielkopolskich w Mielżynie. Łącznie pozyskane środki 
to kwota 16.000,00 zł. W ramach programu zostaną 
doposażone biblioteki szkolne w/w szkół.

Gmina Witkowo po złożeniu wniosków do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Wojewody 
Wielkopolskiego pozyskała dodatkowe środki na 
realizację zadań oświatowych w łącznej wysokości 
398.920,00 zł.

3. Wnioski na doposażenie szkół podstawowych 
w  s p r z ę t  k o m p u t e r o w y  r a m a c h  P r o g r a m u 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2019-
2020„Zdalna szkoła” oraz „Zdalna +”. Otrzymana 
kwota dofinasowania to 142.920,00 zł. 

1.Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na 
real izację zadania w ramach wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 
wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Witkowo. Łączna kwota dofinansowania 
240.000,00 zł. 

Marzena Polak

Dodatkowe środki
na oświatę

W czasie spotkania omówiono przede wszystkim 
sprawy związane z poprawą szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa w trakcie biegów.

Dnia 1 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
i  M ias ta  w  W i tkowie  odbyło  s ię  spo tkan ie 
organizacyjne dotyczące biegu crossowego 
w Skorzęcinie „Ósemka z haczykiem”, który 
planowany jest na 27 września br.

Marlena Trzcińska

Spotkanie organizacyjne
„Ósemka z haczykiem”



 
„Poznań, Warszawa – wspólna sprawa !”

Na początku czerwca bieżącego roku Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie jako 
jedna z pięciu wielkopolskich szkół włączyła się 
w realizację projektu „Poznań, Warszawa – wspólna 
sprawa !” zorganizowanego przez Fundację Kochania 
Poznania. 

Celem projektu jest podniesienie świadomości 
dzieci i młodzieży o udziale mieszkańców Wielkopolski 
w Powstaniu Warszawskim, upamiętnienie czterech 
wielkopolskich bohaterów Powstania Warszawskiego, 
a także ukazanie powstania jako ogólnonarodowego 
zrywu wolnościowego. Podjęte działania skierowane 
są na aktywizację dzieci i młodzieży do samodzielnego 
poznawania historii. 

Projekt składa się z dwóch etapów; pierwszy 
obejmował przeprowadzenie wirtualnych lekcji 
historii, w trakcie których przybliżone zostały informacje 
dotyczące Powstania Warszawskiego, takie jak: 
kalendarium wydarzeń, istotne miejsca walk 
powstańczych, broń jaką dysponowali powstańcy 
oraz kryptonimy, którymi się posługiwali. Uczniowie Wojciech Ziółkiewicz

Kolejnym etapem projektu jest udział wielkopolskiej 
młodzieży w obchodach 76. rocznicy Powstania 
Warszawskiego oraz działania edukacyjne, które 
zgłębią ich wiedzę o czterech wielkopolskich 
bohaterach,  poprowadzą uczn iów ś ladami 
p o w s t a ń c ó w  p o  W a r s z a w i e  i  z a a n g a ż u j ą 
w samodzielne odkrywanie historii.

wysłuchali podcastu „Adam Borys ps. Pług – 
cichociemny, twórca i dowódca Batalionu „Parasol”, 
walczącego na Woli” zawierającego osobistą relację 
Adama Borysa wraz z komentarzem historycznym oraz 
przeprowadzi l i  min ikwerendę internetową – 
poszukując materiałów źródłowych o Patronie Szkoły. 
E f e k t e m  p r a c y  p o w o ł a n e g o  z e s p o ł u  b y ł o 
przygotowanie broszury i quizu online „Być jak Adam 
Borys”.



Po występie chóru Harmonia pod kierownictwem 
p. Stelmaszyka, głos zabrał sekretarz Wałowski, który 
zdał sprawozdanie z czterdziestoletniej działalności 
gniazda. Zwrócił uwagę na trudne początki, oddał 
hołd założycielom witkowskiego „Sokoła” i druhom 
poległym w czasie I wojny światowej. Odczyt spotkał 
s ię z dużym zainteresowaniem podobnie jak 
następująca po nim deklamacja wiersza „Rozwińcie 
skrzydła sokoły” w wykonaniu druhny Solarek. 

Swoje mowy wygłosili również goście. Druh Rozkosz 
gratulował jubileuszu i zwrócił się do młodych sokołów, 
aby byli wierni idei sokolej. Przemówienie zakończył 
okrzykiem na cześć Najjaśniejszej Rzeczpospolitej 
i Prezydenta. Po odśpiewaniu hymnu państwowego 
Rozkosz wręczył jubilatom - Mikołajowi Cegielskiemu 
i Józefowi Połczyńskiemu okolicznościowe dyplomy. 
Życzenia pomyślności złożył naszym sokołom 
Jan Witkowski – witkowianin, sekretarz polskiego 
konsulatu w Lipsku. Podziękował Stanisławowi 
Gaworzewskiemu i Aleksandrowi Ogórkiewiczowi za 
ogrom pracy włożonej w działalność witkowskiego 
Sokoła. Życzenia składali naczelnicy gniazd sokolich 
z Gniezna, Kłecka, Czerniejewa, przedstawiciele 
organizacji społecznych, związków, towarzystw. 
Burmistrz Kujawski podkreślił w swoim przemówieniu 
rolę Sokoła w kształtowaniu postaw patriotycznych 
i prozdrowotnych. Akademię zakończyło wspólne 
odśpiewanie „Roty”. 

orkiestra ze Słupcy, która odegrała „Marsza Sokołów”. 
Po jej występie głos zabrał prezes witkowskiego 
gniazda – Antoni Woźniak. Przywitał zaproszonych 
gości m. in. delegata przewodnictwa dzielnicy druha 
Rozkosza, prezesa okręgowego druha Cieślaka, 
burmistrza Witkowa Tomasza Kujawskiego, druhów 
i druhny z całego regionu.

Przez dwa dni Witkowo żyło Sokołem. Zlot Sokołów 
Okręgu Gnieźnieńskiego okazał się wielkim świętem. 
Nie tylko dla samych zainteresowanych, ale i dla ogółu 
społeczeństwa, które miało możność zapoznania się 
z piękną kartą historii polskiego sokolstwa. 

Uroczystości jubileuszowe zakończył druh Cieślak, 
który podziękował witkowianom za organizację Zlotu 
i zaprosił na przyszły, który odbyć miał się rok później 
w Trzemesznie. 

Około godz. 20.00 do Witkowa napłynęli pierwsi 
uczestnicy Zlotu z Gniezna, którzy dotarli tu specjalnym 
pociągiem. W komisji rejestracyjnej pracował 
wytrwale druh Wacław Konieczyński. Pracy było dużo, 
zwłaszcza, że przyjazd zapowiedziało blisko 500 
druhów. Pomieszczeń na nocleg użyczyła szkoła, 
obywatele Witkowa i spółdzielnia Rolnik.

Mariusz Zborowski

O godz. 5 rano w niedzielę ulicą Poznańską ruszyła 
barwna kolumna sokołów w swoich mundurach. 
Celem przemarszu było boisko na witkowskiej strzelnicy 
B ractwa Kurkowego.  M ie j sce  to  wcześn ie j 
uporządkowano,  zasadzono szpaler  drzew, 
wygospodarowano parking, zadbano o gastronomię, 
sanitariaty. Pochód przeszedł ulicą Poznańską 
i Rynkiem do kościoła. Uroczystą mszę odprawił ksiądz 
Mieczysław Figas, a na jej zakończenie odśpiewano 
„Boże coś Polskę”. Po mszy uczestnicy Zlotu udali się 
tłumnie na boisko sportowe. Po posiłku rozpoczęła się 
prezentacja sprawności fizycznej 470 druhów i druhen. 
W y k o n y w a n o  ć w i c z e n i a  g i m n a s t y c z n e , 
organizowano zabawy i gry sprawnościowo-
zręcznościowe. Wszystko to przy dźwiękach orkiestr ze 
Słupcy i Zagórowa. Pokaz sprawności spotkał się 
z gorącym przyjęciem ze strony widzów. 

 
Spotkanie z jubilatami

Wzorem poprzednich lat Zarząd Stowarzyszenia 
Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego „PROMYK” 
oddział w Witkowie w sierpniu zorganizował spotkanie 
z jubilatami. 

Tradycją stała się organizacja tak doniosłej 
uroczystości w scenerii Kołaczkowskiego pałacu. 
Tym razem uroczystość została zorganizowana dla 
sześciu jubilatów, którzy obchodzili 85 rocznicę urodzin 
oraz siedmiu jubilatów obchodzących 80 rocznicę 
urodzin. Oprócz tegorocznych jubilatów gościliśmy 
również parę małżeńską, która 60 lat  temu 

wypowiedziała sobie sakramentalne słowa przysięgi. 
Ponadto dwie pary małżeńskie obchodziły 50 lecie 
zaślubin.

Naszą jubileuszową uroczystość zaszczycił swoją 
obecnością Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Pan 
Marian Gadziński. Uroczystości jubileuszowe rozpoczął 
Prezes witkowskiego „PROMYKA” Pan Wiesław Jasiński, 
który przywitał przybyłych uczestników. Szczególnie 
ciepłe słowa powitania wraz z życzeniami zostały 
skierowane w stronę bohaterów tej doniosłej 
uroczystości. Po wręczeniu dyplomów i kwiatów, 
jubilatom zaśpiewano tradycyjne sto lat.

Wiesław Jasiński

Następnym punktem naszego spotkania był słodki 
poczęstunek z lampką szampana. Uroczystości takie 
Stowarzyszenie „PROMYK” organizuje corocznie, 
i choć w tym roku należało zachować restrykcje 
sanitarne, przebiegała ona w miłej rodzinnej 
atmosferze.

Zaszczytem dla nas jako Zarządu jest pamięć 
naszego witkowskiego włodarza i uhonorowanie 
wszystk ich jubi latów upominkiem, osobiście 
wręczonym przez Pana Burmistrza.



OKSiR Witkowo

Zapraszamy na kolejne nasze propozycje 
wydarzeń artystycznych.

Pierwszy koncert po długiej przerwie związanej 
z pandemią COVID-19 odbył się 4 września 2020 roku 
w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka 
w Witkowie. Mieliśmy zaszczyt gościć kwartet 
muzyczny MAMA MIA SHOW-Alina Pszczółkowska, 
Urszula Lidwin, Krzysztof Gruszka, Dariusz Piskorski.

Koncert odbył się z całkowitym zachowaniem 
środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Podczas koncertu artyści wprowadzili publiczność 
w niesamowity nastrój poprzez wykonanie utworów 
zespołu ABBA. Było to wyjątkowe przybliżenie 
twórczości szwedzkiego zespołu ponieważ artyści 
śpiewali znane utwory po polsku. Zgromadzeni goście 
żywiołowo reagowali i włączali się do wspólnego 
śpiewania.

 

MAMA MIA SHOW!

Dn ia  12  wrześn ia  2020  roku  w  Oś rodku 
Wypoczynkowym w Skorzęcinie grupa płetwonurków 
postanowiła posprzątać dno jeziora Niedzięgiel. 
W sprzątaniu wzięło udział 40 płetwonurków z różnych 
centrów i sekcji nurkowych. Podziękowania należą się 
wszystkim, którzy wzięli w tej akcji udział i wsparli 
działania na rzecz POSEZONOWYCH PORZĄDKÓW.

Grzegorz Stańczyk

OKSiR Witkowo

„Natura jest naga, więc ludzie postanowili przykryć 
ją śmieciami.”

Dziękujemy wszystkim płetwonurkom, Radnej Pani 
Renacie Robaszkiewicz oraz Pani Irenie Kwapich, Panu 
Jackowi Rewers, Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Witkowa, firmie TRANS MEDICA z Wrześni oraz 
osobom, które porządkowały teren wokół naszego 
kąpieliska. Podczas imprezy panowała miła, rodzinna 
atmosfera. Zapraszamy za rok.

 

Posezonowe porządki



 
Zagrali po raz siódmy

– To co zobaczyliśmy podczas blisko dziesięciu 
godz in zmagań,  przesz ło nasze najśmie lsze 
oczekiwania. Kibice tłumnie zgromadzeni wokół orlika 
na specjalnie utworzonych strefach, zachowywali się 
wzorowo. To pokazuje, że obecna sytuacja 
z koronawirusem nie musi stać na przeszkodzie 
sportowym zmaganiom. Oczywiście wszystko przy 
zachowaniu określonych procedur, a te podczas 
„Nocnego” były w pełni przestrzegane – podkreśla 
zarząd WLH w postaci zarządu: Hubert Lisiak, Jan 
Szturomski, Artur Trząski i Dariusz Lisiak.

Turniej na fazie ćwierćfinałowej zakończyli: 
JanGrad, Amigos, FC Lambada, Locus Team.

Siódma odsłona popularnego „Nocnego” była 
inna niż dotychczasowe jakże udane edycje. Wszystko 
z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, która 
sparaliżowała znaczną część wydarzeń sportowo-
kulturalnych w całym kraju. Wyzwanie w postaci 
organizacji turnieju w zupełnie nowych warunkach 
ponownie podjął się zarząd Witkowskiej Ligi Halowej. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromne wsparcie 
wielu instytucji, firm, osób prywatnych, a przede 
wszystkim samorządu Witkowa na czele z burmistrzem 
Marianem Gadzińskim oraz jego zastępcą Markiem 
Wiatrowskim. Sobotnie wydarzenie odbyło się przy 
zachowaniu  reż imu san i ta rnego,  k tó ry  by ł 
podstawowym warunkiem powodzenia całego 
przedsięwzięcia. Co ważne – na ogromne słowa 
uznania zasługują kibice, którzy dostosowali się do 
obostrzeń, pokazując tym samym ogromny szacunek 
do organizatorów oraz piłkarzy.

Najlepsza czwórka: 1. Pit Stop Autokosmetyka 
2.  Manufaktura tortów i  c iast ,  3 .  Akademia 
Europejczyka Kłecko, 4. Marzenin

Najlepsi spośród 18 ekip okazali się piłkarze Pit Stop 
Autokosmetyki, którzy pokonali w wielkim finale 
Manufakturę tortów i ciast. Najniższe miejsce na 
podium przypadło obrońcom tytułu – Akademii 
Europejczyka Kłecko. Szczegółowe wyniki poniżej.

Wyniki końcowe:
Turniej na fazie grupowej zakończyli: Szmacianka 

Nidom, Syljar Symix, Post Luchtkanalen, Euromatpol, 
Auto-Rataj, Meblo-Mix, Czarni, Canarinhos, Piekarnia 
Glanc AC 97, Gór-Pak Młode Wilki.

Wyróżnienia indywidualne: Najlepszy zawodnik: 
Michał Bełkot (Manufaktura tortów i ciast), Najlepszy 
bramkarz: Mikołaj Miczyński (Pit Stop Autokosmetyka), 

Choć jeszcze zaledwie ponad miesiąc temu 
kolejna edycja Witkowskiego Turnieju Nocnego stała 
pod ogromnym zapytaniem, organizatorzy nie dali za 
wygraną i stworzyli niezapomniane wydarzenie. 
W minioną sobotę orlik przy ulicy Wrzesińskiej 
ponownie tętnił życiem.

Najlepszy zawodnik młodego pokolenia: Bartosz 
Wiśniewski (Akademia Europejczyka Kłecko), 
Najwaleczniejszy zawodnik: Michał Stepaniak 
(Marzenin), Król strzelców: Alan Tomkowiak (Akademia 
Europejczyka Kłecko), Odkrycie turnieju: Oskar 
Śmiłowski (Pit Stop Autokosmetyka), Najwaleczniejsza 
drużyna: Marzenin, Najpiękniejszy gol: Adrian 
Jagodziński (Amigos), Najlepszy z najstarszych: Krystian 
Dylewski (Manufaktura tortów i ciast), Najlepszy 
Obrońca: Marek Janaszak (Pit Stop Autokosmetyka), 
Najwierniejszy kibic: Agnieszka Zielińska.

Samorząd Gminy i Miasta Witkowo na czele 
z burmistrzem Marianem Gadzińskim oraz jego 
zastępcą – Markiem Wiatrowskim, radni Rady Miejskiej 
w Witkowie – Marian Walczak, Krzysztof Bykowski, Piotr 
Jóźwik, Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, 
Pracownia K&M Katarzyny Przybylskiej, Kurczak z rożna 
Izabeli Wędzikowskiej, OTIF Profil, Piekarnia Glanc, 
Gminna Samopomoc Chłopska w Witkowie, 
IgnasiakSport, Pizzeria Skarabeusz, Manufaktura 
tortów i ciast, Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
w Witkowie, GKS Vitcovia Witkowo, Agrawit, Zina, 
Tomasz Gbur - Auto-Handel Ruchocinek, Kop-Cup, 
Auto-Rataj, Jacek Rewers, Koniński Okręgowy Związek 
Piłki Nożnej, Kurier Witkowski.

Hubert Lisiak

Sponsorzy oraz partnerzy:



 
Nieodpłatne szkolenie
sprzedawców napojów
alkoholowych i wyrobów
tytoniowych

8 września br. w Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka w Witkowie odbyło się nieodpłatne 
szkolenie dotyczące przepisów prawa związanych ze 
sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych oraz 
kontrolą ich sprzedaży. 

Szkolenie zorganizowane zostało przez Urząd 
Gminy i Miasta w Witkowie oraz Gminną Komisję 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Witkowie w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2020 rok. Spotkanie poprowadził Przemysław 
Nowakowski-Węgrzynowski  z firmy PNW Szkolenia.

Krzysztof Dziel

 

Zawody wędkarskie dla dorosłych „Kubuś 2020”

Organizacją zawodów zajęli się dzierżawcy 
„Kubusia” Krzysztof Łukasiewisz i Michał Knast przy 
wsparciu Tomasza Wabińskiego, Aleksandra Zamiara 
i sędziego zawodów Janusza Krajniaka, a także 
sponsorów i Wiesława Julkowskiego ze sklepu 
myśliwsko-wędkarskiego „Hubertus” i Janusza 
Krajniaka  – prezesa koła PZW nr. 13 Powidz.

Do rywalizacji stanęło 18-stu zawodników. Ogółem 
złowiono 32,480 kg ryb w tym 22 karpie i 4 amury.

W sobotnie popołudnie 29 sierpnia bieżącego roku 
zaroiło się od miłośników wędkowania przy coraz 
bardz ie j  znanym w środowisku wi tkowskiej 
społeczności i nie tylko, zbiorniku wodnym „Kubuś”

Po rozdaniu nagród wędkarze i organizatorzy 
zasiedli do ogniska.

Przemysław Błaszczyk po kilkunastominutowej 
walce złowił amura 3,390 kg zwyciężając w całych 
zawodach, uzyskując 7110 pkt., drugie miejsce 
z 5915 pkt. Konrad Kubicki, a trzecie miejsce Gracjan 
Sowa z 5605 pkt., czwarte Stanisław Rachelski, a piąte 
Aleksander Zamiara

(nadesłane)
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Witkowskie
Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy i Miasta Witkowo 

e-mail: kierownikusc@witkowo.pl

e-mail: gospodarka@witkowo.pl

Ewidencja ludności, dowody osob. 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

Gospodarka odpadami komunalnymi tel. 61 477 77 30, 

Urząd Stanu Cywilnego tel. 61 477 77 35, 

Ochrona Środowiska tel. 61 477 77 38, e-mail: srodowisko@witkowo.pl

Gospodarka nieruchomościami tel. 61 477 77 38, 

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa 

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

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

e-mail: kadryugim@witkowo.pl

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

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

e-mail: rada@witkowo.pl

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: 

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

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

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

sobota: 9.00-12.00

tel. 61 477 98 31

e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl www: www.biblioteka.witkowo.pl

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

Urząd Pocztowy Witkowo ul. Armii Poznań 4, 62-230 Witkowo, 

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

Europejski Numer Alarmowy tel. 112

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ

www: www.wspl-witkowo.pl

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

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28), 

tel. kom. 502 183 731, email: krzysztof.sredzinski@wodr.poznan.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo tel. 61 4778 162,

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00 

„MEDICUS” centrum medyczne – VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych

www: www.oksir.witkowo.pl, www.skorzecin.net.pl

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

Księgowość tel. 61 477 96 92, tel. kom. 505 352 591, 

Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, wystawianie 

faktur VAT, sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw ZUS, 

prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego 

e-mail: ksiegowosc@witkowo.pl

tel. 61 477 77 28, 61 477 77 29, e-mail: podatki@witkowo.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Gnieźnieńska)

tel. kom. 798 947 114, e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń 

Rodzinnych (ul. Sportowa) tel. 61 429 49 43, tel. kom. 603 543 161

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197,

e-mail: biuro@zgk-witkowo.pl www: www.zgk-witkowo.pl

e-mail: oksir@skorzecin.net.pl 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie tel. 61 4779 277,

www: www.ops.witkowo.biuletyn.net

Dane kontaktowe
Zmiana godzin funkcjonowania
Punktu Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej  

  
Anita Frańczak

Informujemy, że nastąpiła zmiana godzin 
funkcjonowania Punktu Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej działającego w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Witkowie w sali nr 1.

Punkt będzie czynny w poniedziałki w godz. 
od 13.30 do 17.30, środy w godz. od 13.00 do 17.00 
i czwartki w godz.  od 13.30 do 17.30.

o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuje, 

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

w dniu 20 sierpnia 2020 r. i 14 września 2020 r. wywieszone 
zostały wykazy nieruchomości, stanowiących własność 
Gminy Witkowo, położonych w Witkowie i Ruchocinku 
przeznaczonych do sprzedaży oraz na wynajem i do 

wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, działając 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

OGŁOSZENIE




