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11 marca – Dzień Sołtysa 

Wesołych Świąt
Wielkanocnych

Święta Wielkiej Nocy to zgodnie z tradycją czas Nadziei.

Życzymy, aby w tym trudnym czasie, Święta Wielkanocne

przyniosły spokój, wyciszenie i optymizm.

Niech będą źródłem umocnienia naszej siły i wytrwałości.

Na ten świąteczny czas życzymy przede wszystkim dużo zdrowia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Witkowie

Burmistrz

Gminy i Miasta Witkowo

Wesołych Świąt
Wielkanocnych

Zmiany zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo
Ze względu na stan epidemiologiczny na terenie Gminy Witkowo od dnia 22.03.2021 r. Urząd Gminy i Miasta Witkowo ogranicza 

bezpośrednią obsługę mieszkańców. W Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie jednocześnie może przebywać jeden interesant. 
Wizyty w Urzędzie muszą zostać wcześniej umówione telefonicznie z pracownikiem Urzędu. 
Wyjątkiem jest rejestracja zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego (więcej informacji str. 18).



 
Inwestycje Powiatowe na terenie Gminy i Miasta Witkowo 

9 marca br. odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy 
i  Mias ta  Wi tkowo –  Mar iana Gadz ińsk iego 
z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie – 
Stanisławem Dolacińskim, które dotyczyło inwestycji 
Powiatu Gnieźnieńskiego w infrastrukturę drogową na 
terenie Gminy Witkowo.

Łukasz Misiewicz

W miejscowości Malenin trwają obecnie prace 
związane z  przebudową drogi  powiatowej . 
Na odcinku 1,5 km powstaje nowa nawierzchnia 
jezdni, nowy chodnik oraz odwodnienie jezdni. 
Planowany termin zakończenia robót to czerwiec 2021 
roku. Zadanie na kwotę 1.767.840,78 zł finansuje 
Powiat Gnieźnieński przy wsparciu z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 1.235.422,14 zł.

Inwestycją, która zostanie współfinansowana przez 
Samorządy Powiatu Gnieźnieńskiego i Gminy Witkowo 
jest przebudowa drogi powiatowej nr 2165P na terenie 
W i t k o w a .  B u r m i s t r z  p r z e k a z a ł  i n f o r m a c j ę , 
że priorytetem tego zadania jest gruntowna 
przebudowa ulicy Armii Poznań. Podczas wizji 
stwierdzono konieczność przebudowy chodnika 
z poprawą odwodnienia jezdni. Ustalono, że po 
sporządzeniu kosztorysu inwestorsk iego oraz 
rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo, będzie 
możliwa dalsza dyskusja o ewentualnym poszerzeniu 
zakresu zadania, na które Samorządy wspólnie 
zaplanowały 250.000,00 zł.

 
Najstarsza mieszkanka Gminy Witkowo skończyła 109 lat 

6 marca br. 109 urodziny obchodziła najstarsza 
mieszkanka Gminy Witkowo. Tak dostojnego wieku 
doczekała się Pani Józefa Ciesielska z Królewca.

Alicja Wentland

Z okazji tak pięknego Jubileuszu życzymy dobrego 
zdrowia, długich lat życia w otoczeniu Rodziny 
i Przyjaciół.

Pani Józefa Ciesielska urodziła się 6 marca 1912 r. 
w Królewcu, jako córka Katarzyny i Wojciecha 
Staniszewskich. Związek małżeński zawarła w czerwcu 
1945 r. w Niechanowie ze Stefanem Ciesielskim. 
Dochowali się dwóch synów Franciszka i Lucjana. 
Obecnie Jubilatka mieszka z synem Franciszkiem i jego 
rodziną w Królewcu, cieszy się dobrym zdrowiem 
i pogodą ducha.

Z tej okazji Burmistrz Marian Gadziński w imieniu 
witkowskiego samorządu przesłał na ręce Dostojnej 
Jubilatki list gratulacyjny, bukiet kwiatów oraz słodki 
upominek.



 
Z prac Rady Miejskiej 

• uchwałę  Nr XXVI/218/2021 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej na realizację zadania 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2165P 
w m. Witkowo – przebudowa chodnika”;

• uchwałę  Nr XXVI/213/2021 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu 
na wsparcie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie;

25 lutego br. odbyła się, XXVI sesja nadzwyczajna 
Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała 
informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej 
oraz sprawozdań poszczególnych Przewodniczących 
Komisji z działalności Komisji Rady za 2020 rok.

• uchwałę  Nr XXVI/215/2021 w sprawie powierzenia 
Miastu Gniezno zadania publicznego w zakresie 
ochrony zwierząt – prowadzenia schroniska dla 
zwierząt;

Rada podjęła następujące uchwały:

• uchwałę  Nr XXVI/212/2021 zmieniającą uchwałę 
w sprawie nadawania honorowego obywatelstwa 
Gminy i Miasta Witkowo;

• uchwałę  Nr XXVI/210/2021 w sprawie rozpatrzenia 
petycji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2;

• uchwałę  Nr XXVI/211/2021 w sprawie rozpatrzenia 
petycji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2;

• uchwałę  Nr XXVI/214/2021 w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy 
Witkowo przez inne niż Gmina Witkowo osoby 
prawne i osoby fizyczne;

• uchwałę  Nr XXVI/216/2021 w sprawie określenia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy i Miasta Witkowo”;

• uchwałę  Nr XXVI/217/2021 w sprawie rocznego 
planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w 2021 roku;

• uchwałę Nr XXVI/209/2021 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo;

• uchwałę  Nr XXVII/223/2021 w sprawie określenia 
wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie 
Gminy i Miasta Witkowo w 2021 roku;

• uchwałę  Nr XXVI/221/2021 o dokonaniu zmian 
w budżecie Gminy i Miasta na 2021 rok.

Rada jednogłośnie podjęła następujące uchwały:

• uchwałę  Nr XXVI/220/2021 o dokonaniu zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

• uchwałę  Nr XXVII/227/2021 o dokonaniu zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

• uchwałę  Nr XXVII/226 /2021 w sprawie ustalenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych na terenie Gminy i Miasto Witkowo 
oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt 
budżetu obywatelskiego;

• uchwałę Nr XXVI/219/2021 w sprawie przystąpienia 
Gminy i Miasta Witkowo do wykonywania 
działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych;

• uchwałę  Nr XXVII/225/2021 w sprawie określenia 
wzoru  dek larac j i  o  wysokośc i  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, 
w przypadku nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzys tywane j  na  ce le  rek reacy jno  – 
wypoczynkowe;

• uchwałę  Nr XXVII/228/2021 o dokonaniu zmian 
w budżecie Gminy i Miasta na 2021 rok.

• uchwałę  Nr XXVII/222/2021 w sprawie rozpatrzenia 
petycji w sprawie wyrażenia stanowiska na temat 
petycji dotyczącej szczepionek przeciw COVID 19;

Edyta Pawlaczyk

25 marca br. odbyła się kolejna XXVII sesja Rady 
Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji 
Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz Raportu 
z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami.

• uchwałę  Nr XXVII/224/2021 w sprawie uchylenia 
uchwał Rady Miejskiej w Witkowie dotyczących 
p r z y s t ą p i e n i a  d o  s p o r z ą d z e n i a  p l a n ó w 
miejscowych;



 
11 marca – Dzień Sołtysa 

11 marca br. w całym kraju obchodzony był Dzień 
Sołtysa. Z tej okazji odbyło się też spotkanie 
z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli 
Gminy i Miasta Witkowo. 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian 
Gadziński powitał serdecznie wszystkich Sołtysów 
i  P rzewodniczących Zarządów Os iedl i  o raz 
zaproszonych gości w osobach: Marka Wiatrowskiego 
–  Z a s t ę p c ę  B u r m i s t r z a ,  P i o t r a  J ó ź w i k a  – 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie, 
Ryszarda Nowakowskiego – Prezesa Gminnej Spółki 
Wodnej, pracowników Urzędu oraz lokalne media.

Narada z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa stała 
się także okazją do uhonorowania zasłużonych 

W swoim wystąpieniu Burmistrz podkreślił rolę 
i zaangażowanie Sołtysów w lokalne działania oraz 
współpracę z mieszkańcami sołectw i witkowskim 
samorządem. 

Następnie złożył Sołtysom, Członkom Rad 
Sołeckich oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli 
gratulacje i życzenia, życząc zdrowia, szczęścia 
i optymizmu oraz wielu sukcesów, zarówno w życiu 
osobistym, jak i zawodowym oraz pomyślności 
i wytrwałości w rozwiązywaniu wszelkich spraw 
dotyczących lokalnych społeczności.

Sołtysów Gminy i Miasta Witkowo „Statuetką Rycerza 
Wita”. To wyróżnienie zostało przyznane Panu 
Romanowi Rolewiczowi – Sołtysowi Sołectwa Czajki 
oraz Panu Tomaszowi Przychodzkiemu Sołtysowi 
Sołectwa Wiekowo.

W  n a w i ą z a n i u  d o  ż y c z e ń  B u r m i s t r z a , 
Przewodniczący Koła Sołtysów – Bernard Kopacki 
podziękował za zorganizowanie uroczystego 
spotkania z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów 
Osiedli. Złożył także okolicznościowe życzenia z okazji 
„Dnia Kobiet”.

W czasie spotkania Sołtysi i Przewodniczący 
Zarządów Osiedli zostali zapoznani między innymi 
z aktualną sytuacją na terenie gminy w zakresie 
realizacji inwestycji, z budżetem Gminy na 2021 rok, ze 
szczególnym uwzględnieniem planowanych zadań 
inwestycyjnych, z informacją o przeprowadzonej akcji 
polegającej na odbiorze odpadów z działalności 
rolniczej oraz poruszono sprawy związane z aktualną 
realizacją Funduszu Sołeckiego.

Anna Kwapich

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



Za bój o naszą Rossę, Ostrą Bramę, Wilno – Sucha gałąź 
lub zsyłka na rozpacz bezsilną.

1 marca br. w całym kraju obchodzony jest 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. 
Święto jest hołdem składanym żołnierzom podziemia 
antykomunistycznego, którzy po 1945 roku walczyli 
o  p r a w o  d o  s a m o s t a n o w i e n i a  p o l s k i e g o 
społeczeństwa, stawiając opór sowietyzacji Polski 
i podporządkowania kraju Związkowi Sowieckiemu.

Tegoroczne obchody ze względu na sytuację 
epidemiologiczną i obostrzenia w kontaktach 
społecznych miały ograniczony charakter.

Przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich, 
dokładnie o godzinie 12.00, władze samorządowe 
złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów i zapalono 
znicze. Ks. Prefekt Julian Wawrzyniak przewodniczył 
modlitwie za wszystkich poległych bohaterów 
tamtych czasów.
Los Żołnierzy Wyklętych w wierszu Kazimierza 
Wierzyńskiego „Na rozwiązanie Armii Krajowej”.

Za sygnał na północy, bój pod Nowogródkiem – Długi 
urlop w więzieniu. Długi i ze skutkiem.

"Za dywizję wołyńską, nie kwiaty i wianki – Szubienica 
w Lublinie. Ojczyste Majdanki.

 
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

Za wsie spalone, bitwy, gdzie chłopska szła czeladź - 
List gończy, tropicielski: dopaść i rozstrzelać!

Pociąć sztandar w kawałki. Rozdać śród żołnierzy, 
Na drogę, niech go wezmą. Na sercu niech leży”.

Marlena Trzcińska

Za mosty wysadzone z ręki robotniczej –

Za wyroki na katów, za celny strzał Krysta – Jeden 
wyrok: do tiurmy. Dla wszystkich. Do czysta!.

Za dnie i noce śmierci, za lata udręki – Taniec w kółko: 
raz w oczy a drugi raz w szczęki.

Za Warszawę, Warszawę, powstańcze zachcianki – 
Specjalny odział śledczy: „przyłożyć do ścianki”. * * *

Węszyć gdzie kto się ukrył, psy spuścić ze smyczy.

Zwinąć chorągiew z masztu. Krepą jest zasnuta 
Za dywizję Rataja, Okrzei, Traugutta.

Wszystkim, którzy uczcili ten dzień – serdecznie 
dziękujemy.

 Więcej zdjęć na                  
 www.witkowo.pl/galeria
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
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26 lutego br. w Centrum Kultury w Witkowie odbył 
się koncert znanej witkowskiej publiczności artystki – 
Urszuli Lidwin w towarzystwie Piotra Jurkiewicza.

Wszyscy jesteśmy spragnieni występów i spotkań 
„na żywo”, wprowadzone obostrzenia i reżim sanitarny 
skutecznie nie pozwalają nam zapomnieć o obecnej 
sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. 

Po długim zamknięciu, w końcu mieliśmy możliwość 
uczestniczyć – z zachowaniem wszystkich zasad 
bezpieczeństwa – w wydarzeniu muzycznym. 
W piątkowy wieczór przenieśliśmy się do epoki retro 
w koncercie „Już nie zapomnisz mnie, piosenka 
ci wszystko przypomni”. Zebrana publiczność usłyszała 
znane i lubiane utwory wielu znakomitych polskich 
artystów jak: Jerzy Połomski, Mieczysław Fogg, Irena 
Santor . Widownia dobrze znała ponadczasowe 
przeboje takie jak: „Od nocy do nocy”, „Serduszko 
puka w rytmie cza-cza”, „Gdy mi ciebie zabraknie”, 

„Ach jak przyjemnie”, „Kuba wyspa jak wulkan 
gorąca”, „Nie kochać w taką noc to grzech”, 
„Kochać jak to łatwo powiedzieć”, „Zagraj mi piękny 
cyganie”, „Zimny drań”, „Ta mała piła dziś”, 
„Umówiłem się z nią na dziewiątą” i wiele innych 
przebojów, do śpiewania których zachęcała Urszula 
Lidwin. Na scenie wokalistce towarzyszył Piotr 
Jurkiewicz – wszechstronny muzyk; pianista i wokalista. 
Na co dzień zajmujący się komponowaniem 
i aranżacją własnych utworów, które są emitowane 
w radiach śląskich a także znalazły się na czołowych 
miejscach list szlagierów TVS.

OKSiR Witkowo

 
Koncert Urszuli Lidwin 
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„Język Twojej Pasji”
Projekt Deutsch Plus w jedynce

Inną aktywnością związaną z przystąpieniem szkoły 
do realizacji projektu Deutsch Plus był udział naszych 
uczniów w kampanii promującej naukę języka 
niemieckiego, pod hasłem „Ich lerne Deutsch, 
ponieważ …”/ „Uczę się niemieckiego, ponieważ …”. 
J e d n i  c h c ą  z o s t a ć  p r z e d s i ę b i o r c a m i 
współpracującymi z firmami na niemieckim rynku. 
Drudzy lubią podróżować. Jeszcze inni marzą 
o karierze w niemieckiej Bundesl idze. Dobra 
motywacja to połowa sukcesu w drodze do osiągania 
coraz wyższego poziomu biegłości językowej, dlatego 

Od września 2019 r. nasza szkoła realizuje projekt 
Deutsch Plus w ramach współpracy z Goethe Institut. 
Patronat nad projektem objęła Ambasada Niemiec 
w Polsce a jego celem jest zaangażowanie 
społeczności szkolnej w działania na rzecz 
propagowania języka niemieckiego, stworzenie silnej 
sieci szkół oferujących naukę języka niemieckiego 
w zwiększonym zakresie, zapewnienie wysokiego 
poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli 
i polepszenie tym samym jakości zajęć oraz 
zaangażowanie nauczycieli i uczniów w realizację 
projektów i konkursów. 

Pomimo obowiązujących w bieżącym roku 
szkolnym obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 
dz iałania pro jektowe t rwają nadal ,  jednak 
przeniesione zostały do sieci i zaproponowane 
uczniom w formie online. To właśnie w ramach 
projektu uczniowie klas siódmych i szóstej uczestniczyli 
w lekcjach niemieckiego, które poprowadzili dla nich 
studenci z Niemiec. Po obejrzeniu i wysłuchaniu 
prezentacji oraz rozmowie z Marvinem i Judith na 
tematy, które zainteresowały naszą młodzież 
(oczywiście po niemiecku), wszyscy wzięli udział 
w quizie o Polsce w formie ulubionej gry interaktywnej 
naszych uczniów – Kahoot. Spotkanie było okazją do 
poznaniu kultury Niemiec, przełamania bariery 
językowej i pokonywania lęku porozumiewania się 
w języku obcym. Grupy bardzo dobrze poradziły sobie 
z tym zadaniem, były aktywne i chętnie formułowały 
wypowiedzi w języku niemieckim, dostosowane do 
swojego poziomu biegłości językowej.

Udział w projekcie to także okazja do poszerzania 
umiejętności  dydaktyczno – metodycznych 
pracowników szkoły. We wrześniu odbył się Dzień 
N a u c z y c i e l a  J ę z y k a  N i e m i e c k i e g o  o n l i n e , 
zorganizowany przez Goethe Institut. W listopadzie 
odbyła się konferencja dla dyrektorów i szkolnych 
koordynatorów projektu, pod hasłem „Regional 
vernetzt”. Minione miesiące to również doskonalenie 
umiejętności dydaktyczno – metodycznych podczas 
innych kursów i warsztatów, m.in. międzynarodowej 
konferencji „Neue Wege des Deutschlernens in 
Europa” oraz kursach międzynarodowych w ramach 
przyznanego stypendium Goethe Institut.

Nauczanie zdalne skłoniło również nauczycieli 
języka niemieckiego do rozwijania umiejętności 
uczniów w zakresie wykorzystywania technologii 
informacyjno – komunikacyjnej w procesie nauki 
języka niemieckiego. Pomimo tego, że z licznych 
aplikacji i gier młodzież korzystała już wcześniej, ciągle 
szukano nowych inspiracji i pomysłów, aby urozmaicić 
naukę i kształtować kompetencje uczniów. Tworzenie 
filmików, komiksów, czy grafik, to tylko niektóre z nich. 
Zdobyta w ten sposób wiedza przyda się nie tylko na 
języku obcym.

D la  uczes tn i ków konku r sowych zmagań 
przygotowane zostały materiały reklamowe i gadżety 
z logo oraz inne upominki językowe, które wręczone 
zostaną podczas podsumowania projektu. 

cieszymy się, że naszym uczniom nie brakuje 
powodów, aby uczyć się języka niemieckiego. 

Okazją do poszerzania wiedzy o kraju naszych 
zachodnich sąsiadów była również grudniowa 
kampania, pod hasłem „Wir singen deutsche 
Weihnachtslieder”/ „Śpiewamy niemieckie kolędy”. 
Konkurs wyjątkowo skierowany został nie tylko do 
uczniów uczących się języka niemieckiego, ale 
również do ich młodszych koleżanek i kolegów z klas 1-
3. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ 
swój udział zgłosili również uczniowie, dla których był to 
pierwszy kontakt z językiem niemieckim. Śpiewali 
wszyscy: najmłodsi i najstarsi. W domu, w lesie, 
w otoczeniu pięknych zielonych choinek. Dzieci 
i młodzież poznawały niemieckie kolędy, rozwijały 
umiejętności językowe, dbały o przygotowanie 
rekwizytów i pięknej scenerii. Uczyły się, dobrze się przy 
tym bawiąc.

Cele te realizować będziemy nadal, bowiem 
obecnie siódmoklasiści przystąpili do realizacji 
kolejnego projektu „Rund um das Essen” w ramach 
kampanii „Projekte gemeinsam entwickeln”. Działania 
projektowe obejmują lekcje z uczniami kilku innych 
szkół oraz wspólną pracę na padlecie, czyli wirtualnej 
tablicy. Szczegóły już wkrótce.

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Adama Borysa w Witkowie

Wszystkie inicjatywy i działania podejmowane 
w ramach realizacji projektu Deutsch Plus, zarówno te 
zaproponowane przez Goethe Institut, jak i te 
wynika jące z  in ic jatywy nauczycie l i  języka 
niemieckiego miały na celu zaangażowanie 
społeczności naszej szkoły w działania na rzecz 
propagowania nauki języka niemieckiego, jej 
promowanie, kształtowanie postaw autonomicznych 
i przygotowywanie uczniów do porozumiewania się 
w języku obcym. 



Wszystkie przedszkolaki zamieniły się w kotki 
i podczas zabaw ruchowych pokazały swoje kocie 
umiejętności. Odgadując zagadki, wykonując 
zadania przedszkolaki mogły wykazać się swoimi 
doświadczeniami i umiejętnościami na temat życia 
i zamiłowania kotów. Dzieci zamienione w kotki bawiły 
się wesoło przy muzyce, a na koniec kocich zabaw 
wykonały kotka z papieru. Wcześniej dzieci zostały 
zachęcone do wzięcia udziału w przedszkolnym 
konkursie dotyczącym kotów, oraz do zbiórki karmy 
dla tych miłych zwierzaków. Widać, że dzieci kochają 
zwierzątka.

Izabela Laciuga, Maria Lisiecka, Iwona Pelak

17 lutego br. w Przedszkolu Miejskim „Bajka”
przy ul. Jasnej w grupie „Misie” i „Zajączki” królowały 
KOTY. W tym dniu dzieci obchodziły Święto Kota. 

„Kto posiada kota nie musi obawiać się samotności”– Daniel Defoe

 
Kiermasz Wielkanocny

20 marca br. w Centrum Kultury w Witkowie, odbył 
się coroczny Kiermasz Wielkanocny.

Osoby, które odwiedziły kiermasz, mogły zakupić 
m.in. wielkanocne palmy, piękne kolorowe stroiki, 
wykonane różnymi technikami pisanki i  inne 

wielkanocne ozdoby, które podczas świąt zdobić 
będą świąteczne stoły, okna i domy. Tegoroczny 
Kiermasz Świąteczny mimo trudnych warunków z całą 
pewnością można uznać za udany. Dziękujemy 
wystawcom za poświęcony czas i pracę.

OKSiR Witkowo



Nietypowe Święto Babci i Dziadka
w Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witkowie 

P r z e d s z k o l a k i  k a ż d e g o  r o k u  z  w i e l k i m 
zaangażowaniem uczyły się wierszy i piosenek, aby jak 
najlepiej zaprezentować się przed wyjątkową 
publicznością. Z wypiekami na twarzy mogły również 
pokazać swoją salę, swoje szufladki, pokazać 
wykonywane z zapałem prace oraz przedstawić 
najbliższych kolegów z grupy. 

W poprzednich latach styczeń był miesiącem 
wielkiej radości, przygotowań do występów oraz 
czasem oczekiwania na przybycie do przedszkola 
najukochańszych dla wychowanków osób. Dzień 
Babci i Dziadka był jedynym dniem w roku, kiedy dzieci 
mogły zorganizować wyjątkową uroczystość tylko 
i wyłącznie dla ukochanej babci i ukochanego 
dziadka.  

W tym roku to święto nabrało zupełnie innego 
charakteru, ale nie straciło na wartości. Nauczycielki 
z grupy „Koguciki” i „Słoneczka” i w takiej sytuacji nie 
zawiodły swoich wychowanków i  dziadków. 
Postanowiły przy pomocy nowoczesnej technologii 
utrwalić starania swoich podopiecznych. 

Zainspirowane realizowanymi w ich grupach 
ogólnopolskimi projektami „Z kulturą mi do twarzy” 

Pandemia Covid-19 zmieniła nasze codzienne 
życie. Szczególnie w przedszkolu jest to wyraźnie 
zauważalne. Nic nie jest już takie samo. 

Katarzyna Biegańska 
Anna Gadzińska 

 

oraz „Piękna nasza Polska cała” stworzyły scenariusz 
koncertu pt.: „Co babcia i dziadek śpiewali, gdy byli 
mali”. 

Dzieci z kolei nie tylko miały ogromną radość 
z przygotowań, ale również nabywały kolejne 
umiejętności kulturalne oraz moralne. Najważniejsze to 
działać i nie poddawać się,  bo z każdej sytuacji 
można znaleźć jakieś wyjście… 

Celem koncertu było kultywowanie tradycji 
związanych z obchodami Dnia Babci  i Dziadka oraz 
podkreślenie wartości takich jak: miłość, szacunek 
i wdzięczność. Nagrany film nie tylko zaprezentował 
dziadkom talenty swoich wnuków, ale również 
przeniósł ich  w lata swojej młodości, kiedy śpiewali 
swoje ulubione utwory takie jak: „Autostop”, „Szła 
dzieweczka do laseczka”, „Chodź pomaluj mój świat”. 

 

Na podobnych akcjach zarówno dzieci jak 
i nauczycielki nie zamierzają poprzestać. W kolejnych 
działaniach, chcąc wykorzystać bogaty potencjał 
dzieci oraz ich odwagę podczas występów, planują  
kontynuować cykl nagrań koncertów dla lokalnych 
witkowskich śpiewaków z zespołu „My Młodzi”. 





Wyróżnienie 
w zabawie OKSiR 

OKSiR Witkowo

Bardzo miło nam przedstawić Janka. Janek 
Zieliński, to 4-latek, który otrzymał wyróżnienie 
w naszej zabawie i pochwalił się swoim wielkim 
talentem! Gratulujemy!



Rozmawialiśmy o gatunkach mięsożernych 
i roślinożernych oraz o tym, że dinozaury wykluwały się 
z  j a j .  P o z n a l i ś m y  r ó w n i e ż  n a j w a ż n i e j s z y c h 
przedstawicieli z rodzajów Teropodów, Allozaurów, 

26 lutego br. w grupie Krecików, obchodziliśmy 
Dzień Dinozaura. Święto tych prehistorycznych 
stworzeń spędziliśmy na poznaniu ich historii, 
zwyczajów oraz zachowań. 

 
„Śladami Dinozaurów”

Ceratopsów, Ornitopodów czy Stegozaurów. 
Po krótkim wstępie zagraliśmy w grę „Wyścigi 
D i n u s i ó w ” ,  a  n a s t ę p n i e  b a w i l i ś m y  s i ę 
w paleontologów, którzy w pocie czoła wyszukują 
śladów przeszłości. Odkrywanie prehistorycznego 
świata było bezcenne i sprawiło nam wiele radości.

Agata Pizoń

Podczas uroczystości pierwszoklasiści pokazali, 
że potrafią pięknie śpiewać i recytować wiersze. 
Najważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy 
czekali było ślubowanie oraz pasowanie wielkim 
ołówkiem przez panią dyrektor. Pierwszaki głośno 
i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi i pilnymi 
uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, 
o czym przypominać im będą otrzymane dyplomy 
i medale. Po zakończonej uroczystości dzieci udały się 

8 marca br. odbyła się w naszej szkole uroczystość 
pasowania na ucznia. Jest to szczególny dzień, który 
na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy 
pierwszej. W tym dniu dzieci oficjalnie przyjęte zostały 
do grona uczniów szkoły. 

Pasowanie na ucznia w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie

do kącika patrona złożyć kwiaty i zapalić znicz. 
Wszystkim pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich 
dniu życzymy wielu sukcesów na nowej drodze 
obowiązków szkolnych.

Martyna Grześkowiak



Dzień 9 lutego na całym świecie uznany jest za 
Międzynarodowy Dzień Pizzy, dlatego przedszkolaki 
z najmłodszej grupy „Krasnoludki” razem z panią 
nauczycielką postanowiły uczcić to warsztatami 
kulinarnymi, które zaktywizowały wszystkie dzieci 
z grupy.

Tego dnia sala naszego przedszkola zamieniła się 
we włoską pizzerię. Przedszkolaki bawiąc się we 
włoskich kucharzy przygotowały prawdziwą pizzę. 
Wie lką f ra jdę sprawi ły   dz iec iom już  same 

Dzień Pizzy u „Krasnoludków” 
w Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witkowie

Cały dzień upłynął nam w miłej i radosnej 
atmosferze. Dzięki tej imprezie dzieci poznały historię 
pizzy, dowiedziały się z którego kraju pochodzi to 
danie. W ramach preorientacji zawodowej miały 
możliwość wcielić się w rolę kucharza i kelnera. 
Wspólnie stwierdziliśmy, że własnoręcznie zrobiona 
pizza jest o wiele smaczniejsza i zdrowsza. Zapach pizzy 
unosił się po całym przedszkolu i nie sposób było jej się 
oprzeć.

przygotowania: z zachowaniem zasad higieny 
smarowały sosem pomidorowym, nakładały ulubione 
składniki oraz  posypywały serem. Gdy wszystko było 
już gotowe, pizza powędrowała do kuchni, aby się 
upiec. Następnie dzieci z wielkim apetytem 
próbowały własnoręcznie przygotowanej pizzy. 

Angelika Zawodna



 
Poznajemy bibliotekę

                                   Biblioteka Publiczna MiG 
w Witkowie

Z jednej strony biblioteki dostosowują się do 
współczesnych potrzeb, przez co stają się bardziej 
atrakcyjne, żeby konkurować z innymi komercyjnymi 
formami. Biblioteka posiada audiobooki, ale też gry 
planszowe czy filmy. 

Z drugiej strony  ważne jest, by książka była 
naturalnym elementem otaczającego świata, by 
mieć nawyk posiadania książki, sięgania do niej 
zarówno po wiedzę, jak i dla relaksu, zanim dziecko 
zafascynuje migający i dynamiczny świat elektroniki 
i spędzania z nim wolnego czasu.

Ważne, by oswoić już małe dziecko z biblioteką, by 
wizyta w bibliotece była oczywistym elementem 
każdego życia .

Dzieci czasem trudno nakłonić do czytania, 
dlatego tak ważne jest, aby zrobić to w przyjazny 
i atrakcyjny sposób.

 Więcej informacji o działalności Biblioteki
 www.biblioteka.witkowo.pl
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść na stronę internetową 



 

Drodzy Ósmoklasiści!

Zapraszamy serdecznie!!!

Już wkrótce będziecie musieli dokonać wyboru 
dalszej drogi edukacji ponadpodstawowej. Nie jest to 
łatwe zadanie, dlatego przygotowaliśmy dla Was 
bogatą ofertę kształcenia, z którą możecie zapoznać 
się na stronie 

Nie szukaj daleko… Przyjdź do Nas!

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie 
www.zspwitkowo.pl  oraz facebook`u szkolnym.



Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Witkowo, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Nieruchomość niezabudowana stanowiąca część działki 
2oznaczonej geodezyjnie nr 157 o powierzchni 140 m , 

położona w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gmina 
Witkowo, w sektorze 32 A, przy Alei Gwiaździstej (ok. 18 m od 
plaży).  Przedmiotowy grunt przeznaczony jest do 
prowadzenia działalności gospodarczej: handlowej lub 
gastronomicznej związanej z rekreacją i wypoczynkiem 
z wyłączeniem salonu gier. Istnieje możliwość posadowienia 
n a  g r u n c i e  o b i e k t u  z a a k c e p t o w a n e g o  p r z e z 
Wynajmującego, nietrwale związanego z gruntem na okres 
najmu, zgodnie z warunkami prawa budowlanego. Teren nie 
posiada przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Ich wykonanie 
należy do najemcy. Istnieje możliwość podłączenia do 
energii elektrycznej po uprzednim zamontowaniu przez 
najemcę układu pomiarowego. 

Przedmiotem najmu jest:

• Dla przedmiotowej nieruchomości nie uchwalono planu 
zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji 
gruntów teren oznaczony jest symbolem TR- tereny różne. 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomość stanowi 
tereny zabudowy letniskowej.

• Okres najmu – od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. 
(umowa zostanie podpisania w ciągu 14 dni od 
rozstrzygnięcia przetargu), 

• Wywoławczy czynsz za najem nieruchomości wynosi 
2.200,00 zł netto rocznie. Termin płatności czynszu 
zostanie ustalony w umowie, nie później jednak niż do 
30 września każdego roku. Do wylicytowanego czynszu 
zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT. 

1. Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto 
Urzędu nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 
6 kwietnia 2021r. 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest 
obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma 
przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

• osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz 
umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na 
rzecz osoby prawnej, 

• osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość, 

• dowód wpłaty wadium.

• Wadium ustalono w wysokości 1.000,00 zł, a minimalne 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 100,00 zł.

00 Przetarg odbędzie się 9 kwietnia 2021r. o godz. 11 w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto 
Gminy Witkowo. 

2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane 
przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek 
Gminy Witkowo.

3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:

W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości 
(nr działki wraz z powierzchnią) oraz imię i nazwisko/a bądź 
nazwę uczestnika/ów przetargu.

W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy 
w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu, Gmina może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega 
zwrotowi. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował 
co najmnie j  jedno postąpien ie powyżej  czynszu 
wywoławczego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu. 
Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni od 
zakończenia przetargu na wskazane konto. 

WARUNKI NAJMU:

Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które 
posiadają zaległe zobowiązania wobec Gminy Witkowo. 

1. Grunt przeznaczony jest do prowadzenia nieuciążliwej 
działalności gospodarczej: handlowej, usługowej lub 
gastronomicznej związanej z rekreacją i wypoczynkiem 
(z wyłączeniem salonu gier). Posadowienie obiektu nietrwale 
związanego z gruntem zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego wymaga akceptacji Wynajmującego.

• uczestnik wchodzący do budynku Urzędu Gminy i Miasta 
w Witkowie bez założonych rękawiczek ochronnych musi 
zdezynfekować dłonie przy użyciu odpowiedniego 
urządzenia zamontowanego przy wejściu do budynku,

Dodatkowych informacji odnośnie nieruchomości 
będących przedmiotem przetargu można uzyskać 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1 
w Witkowie, telefon 61 477 77 38 i 61 477 82 29, w godzinach 
pracy urzędu.

6. W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu przekraczającej 
60 dni po terminie płatności Wynajmujący ma prawo 
odstąpić od umowy. 

2. Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości. 

• uczestnik wchodzący do budynku Urzędu Gminy i Miasta 
w Witkowie podlegać będzie bezwzględnemu 
obowiązkowi poddania się automatycznemu pomiarowi 
temperatury ciała przy użyciu odpowiedniego 
urządzenia zamontowanego przy wejściu do budynku lub 
przez pomiar ręczny dokonany przez upoważnionego 
pracownika. Wstęp i przebywanie w budynku jest 
dopuszczalne tylko i wyłącznie dla osób, których wynik 
automatycznego pomiaru temperatury ciała przy 
wejściu do budynku jest mniejszy lub równy 37,4 °C.

Burmistrz GiM Witkowo

4. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Najemcy 
nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów, czy też 
zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za 
bezumowne zajmowanie nieruchomości. 

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo 
www.bip.witkowo.pl/Przetargi aktualne/ oraz na stronie 
urzędu www.witkowo.pl. 

3. Burmistrz zastrzega sobie prawo do waloryzacji czynszu 
corocznie o wskaźnik inflacji oraz w przypadku zmiany 
przepisów o podatku VAT.

10. Najemca nie może oddać przedmiotu najmu osobie 
trzeciej do korzystania, jak również przelewać praw z umowy 
bez zgody na piśmie Wynajmującego.

9. Wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem 
i prowadzeniem działalności na najmowanym gruncie 
dopełni najemca. 

7. Najemca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich 
obciążeń związanych z przedmiotem najmu – podatku od 
nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego 
posiadaniem, a także ewentualnych kosztów ubezpieczenia.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych 
przyczyn, o czym poinformuje się zainteresowanych w formie 
właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

• uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia 
do budynku, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej 
niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia 
przetargu,

11. Przedmiot najmu nie może stanowić zabezpieczenia ani 
obciążania prawami rzeczowymi. 
12. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
r e g u l u j ą c y c h  z a s a d y  k o r z y s t a n i a  z  O ś r o d k a 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie. 

8. Dostawa wody, prądu i odprowadzanie ścieków następuje 
na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami.

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii w Polsce, 
wymogi i obostrzenia sanitarne wprowadzone przez 
Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz 
konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia 
i życia, tak klientów korzystających z usług realizowanych 
przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie jak i pracowników 
obsługujących realizację tych usług, przyjęte zostały poniższe 
zasady

• uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki 
ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie 
z obowiązującymi na dzień przetargu procedurami 
b e z p i e c z e ń s t w a  w ł a ś c i w y m i  d l a  m i e j s c a 
przeprowadzenia przetargu,

/-/ Marian Gadziński 

5. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia 
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli Najemca 
będzie wykorzystywał grunt niezgodnie z przeznaczeniem.
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/-/ Marian Gadziński

Jedną z form udziału społeczności lokalnej 
w tworzeniu ww. opracowania jest niniejsze badanie 
ankietowe. Dzięki niemu pragniemy poznać Państwa 
opinie na temat warunków życia na terenie Gminy 
zarówno w stabilnej codzienności, jak i w sytuacji 
kryzysowej. Udział w ankiecie pozwoli także wytyczyć 
najbardziej optymalne kierunki dalszego rozwoju 
naszej Małej Ojczyzny.

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo
na lata 2021-2030 – ankieta
https://witkowo-strategia.webankieta.pl

Gmina i Miasto Witkowo przystąpiła do prac nad 
sporządzen iem jednego z  na jważn ie j s zych 
dokumentów planistycznych – Strategii Rozwoju 
Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030. Mierzymy 
się z tym zadaniem w obliczu niespotykanej dotąd 
sytuacji kryzysowej. To sprawdzian odpowiedzialności 
społeczeństwa, ale i przygotowania wielu podmiotów, 
w tym jednostek samorządu terytorialnego (w ramach 
ich uprawnień) do wsparcia mieszkańców. Zdajemy 
sobie sprawę z priorytetów bieżącej sytuacji. 
Zakładając jednak przemijalność dramatycznych 
okoliczności, tym bardziej czujemy się zobligowani do 
należytego przygotowania długofalowych planów 
działania.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, 

Z tego powodu prosimy Państwa o poświęcenie 
kilku minut na wypełnienie formularzy, zamieszonych 
poniżej pod wskazanymi linkami. Pierwsza ankieta 
skierowana jest do mieszkańców powyżej 21 roku 
życia, natomiast druga do młodzieży w przedziale od 
11 do 21 lat. Ankiety są anonimowe!

Gmina i Miasto Witkowo – młodzież
https://witkowo-mlodziez.webankieta.pl

Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Strategia Rozwoju Gminy
i Miasta Witkowo
na lata 2021-2030

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo
na lata 2021-2030 – ankieta
https://witkowo-strategia.webankieta.pl

Gmina i Miasto Witkowo – młodzież
https://witkowo-mlodziez.webankieta.pl

działając na podstawie art. 35 ustawy 
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990
z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń 

przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy 
ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie, w dniu 24 marca 
2021 r. wywieszony został wykaz nieruchomości 

położonych w Witkowie, przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej.  

OGŁOSZENIE








