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Uroczystość 50 oraz 60 lecia pożycia małżeńskiego 
W sobotę tj. 26.09.2015r. w naszej Gminie mieliśmy zaszczyt obchodzić uroczystość 50 oraz 60 lecia pożycia małżeńskiego. Ztej okazji gościliśmy 17 par małżeńskich.

Tegoroczne Diamentowe Gody 

Państwo: 

1. Marianna i Stefan Czarneccy

2. Mieczysława i Józef Jankowscy

3. Zofia i Stefan Poznańscy 

4. Halina i Czesław Prętkowscy 

5. Henryka i Wincenty Tysiąc

6. Maria i Jan Wyszyńscy

7. Irena i Stanisław Zielińscy. 

Złote Gody obchodzili Państwo: 

1. Jadwiga i Józef Deskowscy

2. Anna i Zdzisław Dudziczowie

3. Teresa i Bolesław Kacprzakowie 

4. Zofia i Kazimierz Kozłowscy 

5. Dorota i Emil Krehutowie 

6. Janina i Stanisław Kusza

7. Marta i Stanisław Majchrzakowie

8. Bogumiła i Franiszek Olejniczakowie

9. Bogdana i Zenon Prętkowscy

10. Gabriela i Stanisław Schick

Uroczystość rozpoczęła się od uroczystej 

Mszy Św, którą odprawił Jego Ekscelencja 

Ksiądz Biskup Bogdan Wojtuś, Biskup Senior 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej w asyście 

Proboszcza Witkowskiej Parafii ks. Stanisława 

Goca.

W uroczystości wzięli udział Jubilaci, 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof 

Szkudlarek, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Piotr Jóźwik, Zastępca Burmistrza Marian 

Gadziński, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Marian Walczak oraz Ireneusz 

Kwapich, Skarbnik Gminy i Miasta Witkowo 

Halina Rzepecka oraz Kierownik Urzędu 

Stanu Cywilnego Alicja Wentland. Po Mszy Św. 

wszyscy zgromadzeni wzięli udział w dalszej 

części uroczystości, która miała miejsce 

w Budynku Oświatowym. 

Kierownik USC Alicja Wentland podniośle 

przywitała Jubilatów i wszystkich przybyłych 

gości. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 

Krzysztof Szkudlarek w swoim wystąpieniu 

podkreślił, iż „minęło już 50 i 60 lat odkąd 

powiedzieliście sobie sakramentalne tak, 

nałożyliście sobie złote obrączki, złożyliście 

przysięgę małżeńską wierząc w to, że 

będziecie żyć wspólną radością”. Burmistrz 

pogratulował Jubilatom i życzył dalszych 

wspólnych chwil w zdrowiu, a także realizacji 

dalszych planów oraz dążenia do spełnienia 

marzeń. 

Następnie Jubilaci otrzymali medale za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie, dyplomy 

oraz kwiaty. Zostały one wręczone przez 

Burmistrza Gminy i Miasta, Przewodniczącego 

Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczących oraz 

Zastępcę Burmistrza.

Po wspólnej fotografii nastąpiło spotkanie 

przy kawie, w czasie którego wspominiano 

dawne chwile. 

(N.K.)

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
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Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

W dniu 24 września br. odbyła się 

kolejna, VIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. 

Rada wys łucha ła  nas tępu jących  

i n fo rmac j i :  i n f o rmac j i  Bu rm i s t r za  

o działalności międzysesyjnej, informacji 

Komendanta Komisariatu Policji i informacji 

Dyrektora OKSiR-u o przebiegu sezonu 

letniego. 

Rada Miejska podjęła następujące 

uchwały:

�uchwałę Nr VIII/62/2015 w sprawie 

zniesienia ochrony części obszaru 

uznanego za użytek ekologiczny „Jezioro 

Czarne”;

�uchwałę Nr VIII/63/2015 o wyborze 

ławników sądowych do Sądu Rejonowego 

w Słupcy (p.Kazimierz Kaczmarek 

i p. Jan Orchowski);

�uchwałę Nr VIII/64/2015 o powołaniu 

doraźnej Komisji do opracowania Statutu 

Gminy i Miasta;

�uchwałę Nr VIII/65/2015 w sprawie 

pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu 

na wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Słupcy;

�uchwałę Nr VIII/66/2015 o zmianach 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

�uchwałę Nr VIII/67/2015 o zmianach 

w budżecie gminy i miasta.

Ważnym tematem sesji było dokonanie 

oceny wykonania budżetu gminy i miasta za 

I półrocze br. Po analizie wykonania i po 

zapoznaniu się z pozytywną Opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, Radni 

ocenili wykonanie budżetu jednomyślnie 

pozytywnie. 

Kolejna sesja planowana jest na dzień 

27 listopada 2015r.

(B.R.M.)
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Maraton Zumba Fitness w Witkowie

Maja urodziła się w marcu tego roku. 

Boryka się z poważna wadą serca. Konieczna 

jest kosztowna operacja. 
Mai można pomóc dokonując wpłaty 

na rachunek Fundacji:

Fundacja na rzecz dzieci

z wadami serca Cor Infantis
86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 

z dopiskiem „Maja Kamińska”

W maratonie uczestniczyło około 70 osób, 

nie tylko dorośli, ale także dzieci, które 

również zaprezentowały swoje taneczne 

umiejętności na scenie. Na konto Majki 

zostanie przekazane 1857zł, taką kwotę 

udało nam się zebrać. Wielkie dzięki należą 

się sponsorom, bez których impreza by się nie 

odbyła, a którymi byli: Ośrodek Kultury 

i Rekreacji w Witkowie, Bank Spółdzielczy 

w Witkowie, UlotkiDruk.pl, DEO.pl. 

Uczestnikom, gdyż bez nich również 

wydarzenie nie miało by sensu. Instruktorom, 

którzy całkowicie charytatywnie zgodzili się 

poprowadzić maraton: Monice Dąbek 

Gadzińskiej z Gniezna, Annie Jankowskiej 

z Września, Jackowi Roszakowi z Konina, 

Krzysztofowi Lewandowskiemu z Konina, 

Kamili Kowalskiej z Torunia oraz Kamili 

Fedorowskiej z Torunia. Podziękowania 

kierujemy również do: DJ Seby, Tomasza 

Kodyrko naszego fotografa oraz Klaudii 

Gałęzewskiej za udostępnienie trampolin 

i pokazu Fit and Jump.  Cieszyć się należy, że 

są jeszcze wśród nas ludzie, którzy potrafią 

bezinteresownie pomagać innym w potrzebie.

(na)

W sobotę 26.09.2015 r. odbył się drugi maraton Zumba Fitness w Witkowie. 
Tym razem spotkaliśmy się charytatywnie, by wspólnymi siłami wspomóc 
leczenie Mai Kamińskiej.  

„A wszystko to, bo Was, kochamy” 
- święto Edukacji Narodowej w Gimnazjum im. Adama Borysa

Jak co roku w naszej szkole uczczony został Dzień Edukacji Narodowej. 

Uroczystość, która odbyła się 13 października, rozpoczął Dyrektor szkoły, 

mgr Marian Łukowski. 

Wojciechowi Kędzierskiemu, Tomaszowi 

Plucińskiemu, Monice Licheniak, Jarosławowi 

Barszczowi. Tradycją naszej szkoły jest 

przyznawanie statuetki „Przyjaciel Szkoły”. 

Wręczana jes t  ona osobom, które 

w szczególny sposób pomagają w pracy naszej 

placówki. W tym roku wyróżnienie to 

otrzymała p. Aldona Nowak z Komendy 

Powiatowej Policji w Gnieźnie. Statuetkę 

wręczył Dyrektor. Wyróżniona nie kryła 

wzruszenia, dziękując za tę nagrodę. Głos 

zabrali także zaproszeni goście. Burmistrz 

Gminy i Miasta dziękował nauczycielom za 

trud wkładany w edukację młodego 

pokolenia, życząc dalszych sukcesów. 

Przewodniczący Rady Rodziców natomiast 

złożył życzenia od wszystkich Rodziców. 
 Po części oficjalnej głos zabrała młodzież, 

która przygotowała specjalne wydanie 
„Szkolnego Telekuriera”. Na scenie pojawiły 
się prezenterki, które przeprowadziły wywiad 
z nauczycielką. Widzowie mogli posłuchać 
opowieści o idealnym uczniu, który przyśnił 
się gościowi „Telekuriera”. Ponadto stali się 
świadkami procesu „tworzenia” takiego 
ucznia- wystarczyło kilka nietypowych 
składników, aby przy dźwiękach V Symfonii 
Beethovena „powstał” ideał. Po tym 
niezwykłym spotkaniu widzowie byli 
świadkami premiery szkolnych „Dziadów”. 
Na magiczny rytuał prowadzony przez 
Guślarza przybyli Leń, Wagarowicz i Modnisia. 
Szukali pomocy u nauczycieli, którzy tworzyli 
tajemniczy Chór. Pomoc nadeszła, a piosenki 
złagodziły atmosferę grozy i tajemniczości, 
stworzonej przez snujący się dym, muzykę 
i swoistego rodzaju „ognisko”. Nad 
przygotowaniami przedstawienia czuwały 
Urszula Błach, Jolanta Chyba, Violetta Cejman 
i Joanna Nowakowska. Oprawę muzyczną 
z a p e w n i ł a  E l ż b i e t a  D r o z d o w s k a .  
Po przedstawieniu życzenia złożył Samorząd 
Uczniowski, bdarowując każdego z nauczycieli 
i gości receptą na dobre samopoczucie.

(J. Ch)

Powitał gości - Burmistrza Gminy i Miasta 

Witkowo - Krzysztofa Szkudlarka, proboszcza 

parafii św. Mikołaja - ks. Stanisława Goca, 

policjantkę - p. Aldonę Nowak, przedstawicieli 

Rady Rodziców, emerytowanych nauczycieli, 

nauczycieli obecnie pracujących w naszej szkole 

i uczniów. Dyrektor wygłosił okolicznościowe 

przemówienie, w którym podkreślił wagę 

zawodu nauczyciela. W tym uroczystym dniu 

ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych. 

Powtarzali za Dyrektorem rotę przysięgi, 

a w ten sposób zostali przyjęci w poczet uczniów 

Gimnazjum im. Adama Borysa. Ten dzień stał 

się okazją do wyróżnienie i nagrodzenia tych 

nauczycieli, którzy w minionym roku 

szkolnym odnieśli największe sukcesy w pracy 

dydaktyczno - wychowawczej. Galę wręczenia 

nagród poprowadziła wicedyrektor, mgr 

Arleta Bekas. W kategorii „Nagroda 

Burmistrza” wyróżnione zostały: mgr Arleta 

Bekas i mgr Wacława Filińska. Nazwiska 

nagrodzonych przedstawił Burmistrz Gminy 

i Miasta Witkowo- Krzysztof Szkudlarek. 

Następie Dyrektor przedstawił nauczycieli 

nagrodzonych w kategorii „Nagroda 

Dyrektora” . W tym roku nagrodę tę otrzymali 

- Jarosław Barszcz, Anna Boruta, Irena Borys, 

Anna Brząkowska, Violetta Cejman, Krzysztof 

Chołodecki, Marek Gaziński, Tomasz 

Majchrzak, Eliza Marcinkowska, Monika 

Ottenburger, Wiesława Papiewska, Paweł 

Piniarski,  Krystyna Scheffs,  Teresa 

Szkudlarek, Hanna Tyll - Kasprzak. 

Nagrodzeni także zostali pracownicy 

administracyjni- Danuta Bednarek, Agnieszka 

Franczak, Danuta Jakimowicz, Ryszard 

Jaworski, Ewa Grzechowiak, Ewa Gronowicz, 

Jolanta Kaźmierczak, Andrzej Krawczyk, 

Małgorzata Malawko, Mariola Michalak, Irena 

Misiak, Małgorzata Zamiar. Miły akcentem 

było uhonorowanie tych pracowników, którzy 

obchodzą w tym roku szkolnym jubileusz 

pracy. Dyrektor wraz z wicedyrektor złożyli 

gratulacje Małgorzacie Malawko, Mirosławie 

Firych, Liliannie Suborskiej - Urbańskiej, 

Andrzejowi Krawczykowi, Jolancie Chybie, 

Spotkanie autorskie z Jackiem Pałkiewiczem

Zapraszam na kolejne spotkanie autorskie. Tym razem naszym gościem będzie Pan 
Jacek Pałkiewicz.

Członek rzeczywisty Królewskiego Towarzystwa 
Geograficznego w Londynie. Dziennikarz, jeden z 
n a j b a r d z i e j  a k t y w n y c h  p o d r ó ż n i k ó w -
eksploratorów naszych czasów. Niestrudzony 
organizator wypraw na wszystkich szerokościach 
geograficznych globu z zapałem dokumentuje 
pradawne kultury małych grup etnicznych, które pod 
niszczącymi wpływami naszej cywilizacji na zawsze 
znikają z powierzchni ziemi...

Podczas spotkań podróżnik opowiada o pięciu dekadach eksploracji najdzikszych zakątków 
świata, o penetracji Amazonii, ryzykowaniu życia w Afryce, o spotkaniach z plemionami w Papui-
Nowej Gwinei, spotkaniu z Dajakami - łowcami głów, wyprawie do syberyjskiego bieguna zimna... 
I cofa się do chwili, gdy samotnie przepłynął Atlantyk w pięciometrowej szalupie ratunkowej w roli 
dobrowolnego rozbitka.

 Tym razem będzie to Syberia - podróż do bieguna zimna syberyjsko-
00dalekowschodnia wyprawa z 2013 roku. Spotkanie 23 listopada br. o godz. 18  w 

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie poprowadzi współtowarzysz 
wyprawy p. Krzysztof Petek. 

Całe spotkanie okraszone jest filmem i niebywałymi fotografiami, a na koniec będzie 

możliwość nabycia książki z autografem naszego gościa.

 (W.G.)
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Turniej sołecki w Jaworowie
W dniu 19.09.2015 r. o godzinie 16 przy świetlicy wiejskiej w Jaworowie odbył 

się Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla mieszkańców Sołectw oraz I Pojedynek 

Sportowy dla Sołtysów i Rad Sołeckich, którego pomysłodawcą był sołtys 

Jaworowa Krzysztof Bykowski. Zaproszono 7 sołectw z terenu Gminy Witkowo. 

Udział wzięły trzy sołectwa: Czajki i Królewiec, Małachowo Złych Miejsc, Mielżyn 

Przeprowadzono następujące konkurencje dla 

sołtysów:

I. Rzut lotką do tarczy: 

1. Bykowski Krzysztof - Jaworowo - 38 pkt.; 

2. Rolewicz Roman - Czajki i Królewiec - 24 

pkt.; 3. Grabowska Elżbieta - Małachowo Złych 

Miejsc - 23 pkt. + (15 pkt. w dogrywce); 

4. Szeszycka Gabriela - Mielżyn - 23 pkt. + (8 

pkt. w dogrywce); 

II. Żółwia jazda rowerem - dystans 

15m, do przejechania jak najwolniej:

1. Bykowski Krzysztof - Jaworowo - 41,23 

sek.; 2. Grabowska Elżbieta - Małachowo Złych 

Miejsc - 37,22 sek.; 3. Szeszycka Gabriela - 

Mielżyn - 37,03 sek. 4. Rolewicz Roman - 

Czajki i Królewiec - 26,62 sek.

III. Picie piwa przez słomkę (30 sek.)

1. Grabowska Elżbieta - Małachowo Złych 

Miejsc; 2. Rolewicz Roman - Czajki i Królewiec; 

3. Szeszycka Gabriela - Mielżyn; 4. Bykowski 

Krzysztof - Jaworowo.

Punktacja końcowa w kategorii 

najlepszy Sołtys:

1. Bykowski Krzysztof Jaworowo - 25 pkt.; 

2. Grabowska Elżbieta - Małachowo Złych 

Miejsc - 25 pkt.; 3. Rolewicz Roman - Czajki i 

Królewiec - 21 pkt.; 4. Szeszycka Gabriela - 

Mielżyn 17 pkt. 

Przeprowadzone zostały również 

Konkurencje dla Rad Sołeckich:

I. Strzelanie z wiatrówki

1. Małachowo Złych Miejsc - 70 pkt.; 

2. Jaworowo - 46 pkt. 

 3. Czajki i Królewiec - 16 pkt.

4. Mielżyn- 11 pkt.
II. Rzut woreczkami do kosza

1. Jaworowo - 21 pkt.

2. Małąchowo Złych Miejsc - 17 pkt.

3. Czajki i Królewiec - 16 pkt.

4. Mielżyn 14 pkt. 
III. Rzut oponą

1. Małachowo Złych Miejsc - 17,6 m

2. Czajki i Królewiec - 16,3 m

3. Jaworowo - 15,4 m

4. Mielżyn 10,9 m
Ponadto przeprowadzono konkurencje 

sportowe dla pozostałych 

uczestników Festynu:

I. Strzelanie z wiatrówki

1. Kuczyńska Inga - 37 pkt.

2. Banasik Robert - 35 pkt. 

3. Wiącek Karol - 30 pkt.
II. Rzut lotką do tarczy - mężczyźni:

1. Zawodniak Marek- 30 pkt. 

2. Stasiak Waldemar - 28 pkt.

3. Stawikowski Mariusz - 22 pkt.
III. Rzut lotką do tarczy - kobiety

1. Zwolińska Krystyna- 30 pkt.

2. Pieszak Sylwia - 28 pkt. (+35 pkt. 

w dogrywce)

3. Bykowska Anna - 28 pkt. (+23 pkt. 

w dogrywce)
IV. Rzut lotką do tarczy- dzieci

1. Stawikowski Oskar - 29 pkt.

2. Łysiak Anastazja- 22 pkt.

3. Stawikowski Fabian - 21 pkt.

V. Slalom rowerem

1. Miechowicz Robert - 7,05 sek.

2. Stawikowski Mariusz - 8,64 sek.

3. Rekruciak Michał - 9,61 sek.
VI. Rzut woreczkami do kosza 

1. Łusiak Anastazja - 9 pkt.

2. Kowalski Jakub - 8 pkt.

3. Stawikowski Fabian - 7 pkt.
VII. Slalom piłkarski

1. Miechowicz Alan - 11,75 sek.

2. Kowalski Jakub - 12,26 sek.

3. Łusiak Anastazja - 13.62 sek.

Sołtys i Rada Sołecka w Jaworowie pragnie 

podziękowania za ufundowanie pucharów dla 

Sołtysów i Rad Sołeckich oraz za zawody 

strzeleckie: Poseł na Sejm RP - Tadeusz 

Tomaszewski, Poseł na Sejm RP Zbigniew 

Dolata, Radny Rady Miejskiej w Witkowie- 

Łukasz Grabowski, Rada Sołecka Jaworowa 

oraz pozostałym fundatorom - Radnemu Rady 

powiatu Andrzejowi Kwapichowi, oraz p. S i R 

Pieszak, a także osobom za pomoc 

w organizacji tego festynu. 
Wśród zaproszonych gości byli: 

1.  Poseł na Sejm RP - Tadeusz Tomaszewski, 

Poseł na Sejm RP Zbigniew Dolata,

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo- 

Mar ian  Gadz ińsk i ,  Radny Powia tu  

Gnieźnieńskiego- Andrzej Kwapich, Radny 

Powiatu Gnieźnieńskiego - Telesfor Gościniak

6. Radna Rady Miejskiej w Witkowie - Monika 

Andrzejaszek, Radny Rady Miejskiej 

w Witkowie - Łukasz Grabowski, Przemiany na 

Szlaku Piastowskim - Ewa Socha, Kurier 

Witkowski - K. Chołodecki.
(na)

„Kapela Odjazdowa z Witkowa” w Pobiedziskach

Mieszkańcy Pobiedzisk mogli podziwiać 

występy: Kapeli „Eka” z Gostynia, Kapeli 

Podwórkowej „Z Kopyta” z Konina, Kapeli 

„Junki z Buku”, „Kapeli z Naszego 

Miasteczka” z Czerwionki Leszczyny i „Kapeli 

Odjazdowej z Witkowa”.

Korowód kapel przeszedł ulicami 

Pobiedzisk na rynek, gdzie zespoły 

zaprezentowały swoje programy dostarczając 

widowni wiele radości. Prezentacje kapel 

rozdzielone były wesołymi monologami 

27 września br. na Rynku w Pobiedziskach odbył się „X Festiwal Kapel Folkloru 
Miejskiego - Pobiedziska 2015”. 

w gwarze poznańskiej.

Laureatem festiwalu została Kapela 

Podwórkowa „Z Kopyta” z Konina. Wśród 

wyróżnionych znalazła się nasza „Kapela 

Odjazdowa”, która wystąpiła w składzie: 

Witold Biegalski - saksofon, Krzysztof 

Bocheński - banjo, Michał Bocheński - 

akordeon i Marek Moskal - bęben.

Festiwal przebiegał w bardzo radosnej 

atmosferze, a i pogoda w tym roku dopisała.

(M.B.)

D o  O ś r o d k a  W y p o c z y n k o w e g o  

w Skorzęcinie przybyło 70 osób. Impreza 

trwała od 10,45 do 19,30 uczestników 

spotkania odwiedzili goście z Witkowa, na 

czele z Burmistrzem GiM Witkowo 

Krzysztofem Szkudlarkiem i Radnym 

Powiatowym Telesforem Gościniak. Uczestnicy 

wykazali zadowolenie z odbytej imprezy.

(na)

PZERiI - Pożegnanie Lata
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Odział Rejonowy 
w Witkowie, w dniu 16.09.205r zorganizował po raz kolejny imprezę dla 
swoich członków. 
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Muzyk na początku swoich koncertów 

przedstawił historię bębnów, źródło ich 

pochodzenia oraz miejsce w kulturach różnych 

ludów. Artysta bardzo szybko nawiązał 

kontakt z młodzieżą. Opowiedział o nałogach, 

których ofiarą padł w swoim życiu - 

o narkomanii i alkoholizmie. Nie ukrywał 

swoich błędów. Przekazał również prawdę 

o zgubnych skutkach zażywania narkotyków, 

nie bał się przyznać do tego, że osiągnął dno. 

Spotkał jednak w swoim życiu „Anioła”, który 

pomógł mu wyjść z matni. Artysta nie bał się 

trudnych tematów - apelował, aby nie 

próbować dopalaczy, przykładami z życia 

swojego i swoich znajomych ilustrował 

dramaty, jakie mogą być skutkiem jednej, 

błędnej decyzji. 

Koncerty miały bardzo ciekawą formę - 

muzyk nawiązywał bezpośredni kontakt 

z publicznością, podchodził do młodzieży, 

zadawał pytania. Grał również na perkusji, 

a na koniec pozwolił nawet trojgu uczniom na 

utworzenie sekcji rytmicznej- jeden uczeń grał 

na perkusji, a dwie dziewczyny dzielnie 

sekundowały koledze w scenicznym debiucie 

na tamburynie. To naprawdę niecodzienna 

forma spotkania.

Taka forma profilaktyki ma sens. 

Uczniowie lepiej rozumieją, jakie zagrożenia 

niosą ze sobą narkotyki, alkohol, dopalacze, 

jeśli zostanie to przekazane w takiej formie, 

w jakiej przedstawił to Wiesław Błażkiewicz. 

To nie tylko opinia nauczycieli, ale także 

uczniów, którzy w wymownej ciszy słuchali 

historii z życia perkusisty, a po spotkaniu 

niektórzy zostali, aby z Nim porozmawiać, 

zdobyć autograf, czy zrobić sobie pamiątkową 

fotografię. 

Spotkanie z Wiesławem „Blachą 

„Błażkiewiczem to czas dobrze wykorzystany. 

Brawo!

Sponsorem koncertu muzycznego była 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.

(J.Ch.)

Niezwykłe koncerty profilaktyczne
W piątek, 16 października br., w Gimnazjum im. Adama Borysa oraz Szkole 
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie odbyły się spotkania 
z perkusistą Wiesławem „Blachą” Błażkiewiczem. 

Projekt był współfinansowany w ramach 

Programu Działaj Lokalnie IX Polsko - 

A m e r y k a ń s k i e j  F u n d a c j i  Wo l n o ś c i  

realizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce i Ośrodka Działaj Lokalnie 

-  S t owar zy szen ia  Św ia tow id  o raz  

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Społeczno - 

Kulturalnego Razem. Sołectwa Mielżyn, 

Gorzykowo i Małachowo Złych Miejsc z Gminy 

Witkowo działając wspólnie, jako grupa 

nieformalna o nazwie M-G-M realizowały 

projekt od czerwca do października tego roku. 

W projekcie uczestniczyło ponad 70 osób.

Spotkanie okolicznościowe rozpoczęła 

Kierownik projektu, Sołtys Mielżyna - Gabriela 

Szeszycka. Po krótkim wstępie witkowscy 

radni Monika Andrzejaszek i Łukasz 

Grabowski  przedstawi l i  prezentację 

z realizacji zadania. Omówione zostały 

główne cele projektu. Po czym nastąpiło 

wręczenie pamiątkowych dyplomów 

i upominków uczestnikom projektu przez 

witkowskich samorządowców: Andrzeja 

Kwapicha, Adama Kowalskiego, Gabrielę 

Szeszycką, Monikę Andrzejaszek, Elżbietę 

Grabowską oraz Starostę Gnieźnieńskiego - 

Beatę Tarczyńską i Prezesa Stowarzyszenia 

Światowid - Zygmunta Nowaczyka.

Andrzej Kwapich Członek Zarządu 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Społeczno - 

Ku l tura lnego  Razem -  organ izac j i  

pozarządowej, która użyczyła grupie 

n i e fo rma lne j  o sobowoś c i  p rawne j ,  

pogratulował uczestnikom projektu i życzył 

kolejnych sukcesów w pozyskiwaniu grantów 

zewnętrznych. 

 W trakcie spotkania uczestnicy projektu 

w miłej atmosferze wymienial i  s ię 

doświadczeniami z jego realizacji i dzielili 

z gośćmi pomysłami różnych projektów 

integrujących społeczeństwo.
(Ł.G.)

Gotowanie w gminie Witkowo podsumowane

W sobotę, 10 października w świetlicy wiejskiej w Mielżynie odbyło się 
podsumowanie projektu „Gotujemy Razem Smacznie i Kolorowo”. W spotkaniu   
uczestniczyli Poseł Zbigniew Dolata, Starosta Gnieźnieński - Beata Tarczyńska, 
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof Szkudlarek,  Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Witkowie - Piotr Jóźwik, Prezes Stowarzyszenia Światowid - 
Zygmunt Nowaczyk, Zastępca Burmstrza Gminy i Miasta Witkowo - Marian 
Gadziński, Radna Rady Miejskiej - Anna Loranc i Prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów w Witkowie Jerzy Nowak.  

OGŁOSZENIE
W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy i Miasta Witkowo informuję, że obecnie na terenie gminy przeprowadzana 

jest inwentaryzacja budynków mieszkalnych (domów jednorodzinnych). 

Inwentaryzacja przeprowadzona jest przez upoważnionych pracowników firmy WESTMOR 

Consulting Urszula Wódkowska 87-704 Bądkowo,  ul. 1 Maja 1A.

Inwentaryzacja polega na przeprowadzeniu i wypełnieniu jednostronicowej ankiety, dotyczącej 

źródeł ciepła w budynku. 

Zwracamy się zatem z prośbą do mieszkańców gminy o pomoc pracownikom w/w firmy podczas 

wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy i Miasta Witkowo - dokumentu niezbędnego w przypadku ubiegania się beneficjentów z terenu 

naszej gminy o pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

w ramach m.in.: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ankieta jest w pełni anonimowa. 
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Akcja Clean up the World jest 

programem publicznej edukacji ekologicznej. 

Zainicjował ją w 1989 roku Jan Kiernan, 

australijski przedsiębiorca i żeglarz - pasjonat. 

Zorganizował on wówczas sprzątanie zatoki 

Sydney, w którym wzięło udział 40 tysięcy 

osób i zebrano 8 tysięcy ton śmieci. W Polsce 

taką akcję zorganizowano po raz pierwszy 

z inic jatywy Miry Stanis ławskiej  -  

Meysztowicz, Polki zamieszkałej w Australii.

„Sprzątanie Świata” jest akcją apolityczną i 

dobrowolną. W pełni realizuje także postulat 

„myśl globalnie - działaj lokalnie”. Dzięki 

prostej formule, Clean up the World jest akcją 

dla wszystkich. Na poziomie lokalnym: dla 

szkół, samorządów, instytucji, organizacji, 

biznesu i mieszkańców, a na poziomie 

globalnym dla wszystkich narodów Ziemi. 
Czyste środowisko oraz człowiek 

przyjazny naturze i  drugiemu 

człowiekowi - to główne przesłanie 

akcji. 

Sprzątanie Świata to największa społeczna 

i ekologiczna inicjatywa w Polsce, oraz jedna 

z największych na świecie.
To już 22 „Sprzątanie Świata”!

„Wyprawa - poprawa” - pod takim 

hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania 

świata - Polska. W ramach tegorocznej edycji 

kampanii organizatorzy zwracają uwagę na 

rolę, jaką każdy z nas może odegrać 

w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

w gminie. Wskazanie, że poza obowiązkami, 

mamy również prawa, a jednym z nich jest 

prawo do tego, żeby się domagać 

rozwiązywania przez gminy takich 

problemów jak np. dzikie wysypiska. Do tego 

potrzebna na będzie wiedza i chęć 

wspó łuczes tn i czen ia  w  dz ia łan iach  

podejmowanych dla czystego środowiska.

Fundacja Nasza Ziemia organizator 

kolejnej edycji Sprzątania Świata zachęca, aby 

sprawdzić:

§ czy gdzieś są dzikie wysypiska, jeśli tak, 

zanotować  gdz ie ,  rodza j  odpadów 

i orientacyjnie określić ilość odpadów;

§ czy gdzieś na poboczu nie zalegają 

śmieci, jeśli tak, zanotować gdzie i jakiego 

rodzaju;

§ czy nie brakuje koszy na śmieci, jeśli tak, 

zanotować gdzie i zgłosić do gminy - do osób, 

które w gminach są odpowiedzialne za 

utrzymanie czystości i porządku;

Młodzież Gimnazjum im. Adama Borysa 

dzięki pomocy UGiM w Witkowie (autobus, 

worki i jednorazowe rękawice), jak co roku 

wraz z opiekunami udała się w sobotę 

19.09.2015r. do Skorzęcina, gdzie w miarę 

swoich możliwości posprzątała zalegające 

śmieci, które po sobie zostawili niektórzy 

ludzie wypoczywający tam podczas 

tegorocznego lata.

Ty l k o  w  s o b o t ę  z e b r a n o  

w Skorzęcinie około 30 worków śmieci. 

Czego tam nie było?

Człowiek jest częścią przyrody i tak jak 

wiele innych organizmów wpływa na 

środowisko, w którym żyje. Jednak robi to w o 

wiele większym stopniu niż pozostałe istoty 

żywe, często powodując nieodwracalne 

zniszczenia w otaczającym go środowisku. 

Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA ma na 

celu kształtowanie wśród młodzieży, 

ich rodzin, znajomych, itp. właściwych 

nawyków proekologicznych.

(I.B.)

Sprzątanie Świata ! 
W Polsce już od roku 1993 we wrześniu odbywa się akcja „Sprzątanie Świata”, 
która ma coraz szerszy zasięg. Co roku bierze w niej udział około 2 mln osób: 
głównie dzieci, młodzież szkolna, ale także osoby dorosłe - pracownicy różnych 
instytucji firm. Akcji udzielają poparcia władze, samorządy, środki masowego 
przekazu oraz organizacje prośrodowiskowe. 

Przedszkolne drużyny rywalizowały 

o medale” Zdrowego i  aktywnego 

Przedszkolaka”. 

A zadania były trudne do wykonania. 

Dzieci na czas miały pokonać trasę w parach 

z zawiązanymi lewymi nogami, były też 

wyścigi z jajkiem na łyżeczce. Wiele radości 

i śmiechu było podczas skoków w workach 

i rzutów do celu. Nie mogło zabraknąć 

wyścigów w bieganiu, które wywołują 

najwięcej emocji i radości wśród najmłodszych 

sportowców.

O l i m p i a d a  z o s t a ł a  u w i e ń c z o n a  

spotkaniem z Anią Gadzińską, która gra 

w siatkówkę. Przedszkolaki były bardzo 

zaskoczone i zdziwione że ich Pani oprócz 

tego, że z nimi pracuje i bawi się, to jeszcze 

uprawia sport. Z wielkim zainteresowaniem 

słuchali opowieści o tym, jak należy grać 

w siatkówkę, do jakich dziedzin sportowych 

przypisać różnego rodzaju piłki i sprzęt 

sportowy. 

Na zakończenie Olimpiady wraz ze 

Siatkarką dzieci uczyły się przerzucać piłkę 

przez siatkę i próbowały się w rzutach piłką 

lekarską. Ruchu i radości było co nie miara. 

(B. P.)

Olimpiada Przedszkolaków
W Przedszkolu Miejskim „Bajka „ w piątek 2 października odbyła się Olimpiada 
Przedszkolaków. Wzięły w niej udział najstarsze grupy dzieci. Wychowawczynie 
pod kierunkiem Iwony Pelak wystawiły reprezentacje zawodników z każdej 
grupy. Dzieci w strojach sportowych z logo swojej grupy stanęły do rozgrywek. 
Przedszkolnych zawodników wspierali kibice - pozostałe dzieci z grup 
wyposażone w akcesoria do kibicowania, czyli w pompony oraz Pani Dyrektor 
Ewa Skrzypska i Wice dyrektor Pani Małgorzata Kierepka. 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 782 ze zm.)

 informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta przy 

ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie  w dniu  15 października 2015r. 

WYWIESZONY  ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE, 

PRZEZNACZONYCH  DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODE PRZETARGU

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 62- 230 Witkowo ul. Sportowa 15 ogłasza  nabór na 

wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych, sportowo -

rekreacyjnych i turystycznych w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Więcej szczegułów na stronie internetowej www.oksir.witkowo.pl.

 Stanisław Rajkowski

 Dyrektor OKSiR w Witkowie
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Rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej to 
czas poznawania nowych rówieśników 
i zawierania wspaniałych przyjaźni. 
Doskonałą okazją było zorganizowanie 
przez rodziców klasy I d spotkania 
w gospodarstwie agroturystycznym. 
Dopisali uczestnicy oraz pogoda i dobre 
nastroje. Mamy przygotowały wspaniały 
i smaczny poczęstunek. Przez kilka godzin 
śmiech towarzyszył zabawom integracyjnym. 
Rodzice i wychowawca prowadzili rozmowy - 
planowali życie klasowe pierwszaków na 
kolejne miesiące. Nie pominięto propozycji 
najmłodszych. Kulminacyjnym momentem 
było z pewnością ognisko, czyli pieczenie 
kiełbasek. Ten mile spędzony czas na pewno 
na długo zostanie w pamięci. 

„Wyprawa - poprawa” - pod 
takim hasłem odbywało się tegoroczne 
Sprzątanie Świata. W ramach tej edycji 
światowej kampanii, zwracano szczególną 
uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać 
w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
w gminie. Od 17 - 25 września również 
wychowawcy i uczniowie naszej szkoły 
przyłączyli się do tej corocznej akcji. 
Ta praktyczna lekcja ekologii uświadomiła 
nam, że nadal w najbliższym otoczeniu jest 
dużo śmieci, ale z pewnością sytuacja z roku 
na rok poprawia się. Jesteśmy przekonani, że 
sprzątanie świata nie byłoby potrzebne, 
gdyby wszyscy na co dzień dbali o czystość 
najbliższego środowiska. 

Każdy kiedyś próbował zbudować 
latawiec, który miał podbić przestworza. 
Próby miały różny skutek, ale najważniejsza 
była dobra zabawa. Budowa latawca nie 
jest trudna, dlatego klasa 1e podjęła się 
tego zadania wraz ze swoimi 
rodzicami. Spotkanie warsztatowe odbyło się 
w świetlicy szkolnej. Gotowe latawce swój 
chrzest bojowy przeszły na boisku szkolnym. 
Wszyscy znakomicie się bawili. W Dniu 
Kropki wielu uczniów na świecie rozmawia 
o tym, że każdy ma jakiś talent i trzeba 
w siebie uwierzyć, aby go dostrzec. Klasa 1e 
również obchodziła ten dzień. Uczniowie 
obejrzeli film o małej Vashti - dziewczynce, 
która dzięki kropce uwierzyła w siebie. Potem 
rozmawiali o swoich umiejętnościach, 
zainteresowaniach, talentach. Pod 
koniec zajęć każdy uczeń zaprojektował swoją 
„kropkę”. Od pięciu lat, co roku, w ostatni 

piątek września obchodzony jest 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Ma 
on na celu zachęcenie wszystkich do jej 
przypomnienia. W naszej szkole uczniowie 
klas 4a i 4b włączyli się w obchody tego święta. 
Na lekcjach matematyki grali w gry 
dydaktyczne, układali domina. Trenowali 
t a b l i c z k ę  m n o ż e n i a  w  r u c h u  
z wykorzystaniem piłeczki. Układali 
rymowanki ułatwiające zapamiętywanie 
trudniejszych działań. Do wspólnej zabawy 
przyłączyli się też uczniowie klasy 6d 
przygotowując zadania oraz ciekawostki dla 
młodszych kolegów. Również we wrześniu 
wzięliśmy udział w akcji „Dzień bez 
samochodu”. Celem tej inicjatywy było 
rozpropagowanie postaw proekologicznych 
i zwrócenie uwagi na zanieczyszczanie 
powietrza przez spaliny wydobywające się 
z samochodów. Uczniowie wykonali plakaty 
i ulotki zachęcające do korzystania w tym dniu 
z ekologicznych środków transportu i pieszych 
wędrówek. Wymownym akcentem tych 
działań był rower stojący przed szkołą, na 
którym widniał napis przypominający 
dzieciom i ich rodzicom hasło tego dnia. 

Na całym świecie 4 października 
obchodzony jest Światowy Dzień 
Zwierząt. Celem tego święta jest zwrócenie 
uwagi na zwierzaki, które często są 
k r z y w d z o n e .  M i ł o ś n i c y  z w i e r z ą t  
przypominają szczególnie w tym czasie o tym, 
że każdemu zwierzęciu należy się opieka 
i szacunek! Październik został ogłoszony 

MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT. 
Świętują organizacje ekologiczne, organizacje 
ratujące zwierzęta, policje dla zwierząt, 
patrole dla zwierząt i po prostu miłośnicy 
naszych małych przyjaciół, a więc także 
uczniowie i nauczyciele. Z tej okazji 
opiekunowie Klubu Pr zyrodniczo -  
Turystycznego ogłosili szkolny konkurs 
p l a s t y c z n y  p t .  „ M O J E  U L U B I O N E  
ZWIERZĄTKO”, dzięki któremu dzieci z klas I - 
III mogły wyrazić swoje uczucia do zwierząt 
hodowanych przez człowieka. Wyniki 
szkolnego konkursu plastycznego pt. 
„MOJE ULUBIONE ZWIERZĄTKO” 
KLASY I: I miejsce: K. Rakowska, II m.: 
A. Mądra, III m.: P. Wiliński. KLASY II: I m.: 
A. Łysiak, II m.: M. Jagła III m.: J. Marczak. 
KLASY III: I m.: M. Tomczak, II - m.: 
P. Ryszkiewicz, III m.: J. Nowak. Wszystkie 
prace plastyczne wykonane przez uczniów 

klas I, II i III były bardzo pomysłowe i dlatego 
możemy podziwiać je w naszej szkolnej 
galerii. Dziękujemy wszystkim uczniom za 
udział w konkursie i serdecznie gratulujemy!!! 

Tegoroczny, jubileuszowy Dzień 
Papieski obchodzimy pod hasłem 
„Jan Paweł II - patron rodziny”. Wśród 
tematów, jakie podejmował w swym 
nauczaniu Ojciec Święty, problematyka 
rodziny zajmowała istotne miejsce. Kiedyś 
sam tak powiedział, że chciałby zostać 
zapamiętany jako papież rodziny. Uczniowie 
naszej szkoły postanowili przypomnieć 
nauczanie Jana Pawła II na ten temat 
przygotowując montaż słowno-muzyczny, 
który przedstawili społeczności szkolnej. 
Chętni uczniowie wykonali również prace 
plastyczne o rodzinie, które ozdobiły hol 
szkoły. 

O tym, że gród w Biskupinie to 
niezwykle ciekawe miejsce, przekonali 
się uczniowie klas:  III a i III b podczas 
wycieczki i udziale w XXI Festynie 
A r c h eo l og i c z nym  p t .  „Smak i  
w przeszłości”. Uczestnicy festynu 
z wielkim zainteresowaniem zwiedzili osadę 
naszych przodków. Mieli okazję zobaczyć, jak 
mieszkali i poznać, jak żyli na co dzień. 
Uczniowie brali udział w warsztatach 
rzemieślniczych, dzięki czemu poznali tajniki 
różnych zawodów. Mogli podziwiać talenty 
muzyczne poprzez wysłuchanie koncertów 
i obejrzenie ciekawych układów tanecznych. 
Ogromną atrakcję, nie tylko dla chłopców, 
stanowiły pokazy walk rycerskich. Zakupione 
pamiątki, długo będą przypominały 
wszystkim tę wyjątkową lekcję historii. 

Po raz piąty 50-cio osobowa grupa 
uczniów z klas 4c, 5c, 5d, 6c i 6d wraz 
z opiekunami spędziła popołudnie 
i wieczór na Nocy Naukowców 
w Poznaniu. Tym razem byli na Politechnice 
Poznańskiej, gdzie jak zwykle przygotowano 
mnóstwo atrakcji. Obserwowali tam pracę 
w kuchni molekularnej, a także badali 
właściwości cieczy nienewtonowskiej Mogli 
sprawdzić swoją wiedzę w konkursach o Unii 
Europejskiej, z których przywieźli wiele 
nagród. Widzieli skonstruowany przez 
studentów bolid wyścigowy, który zwycięża 
w studenckich zawodach Formuła 1. Prawie 
wszyscy wzięli udział w konkursie krzykaczy. 
Wysłuchali koncertu rockowego na koparce, 
a następnie odkrywali sekrety natury podczas 
Chemia Open Air. Na koniec podziwiali 

iluminacje świetlne na budynkach Centrum 
Wykładowego i Biblioteki. Wrócili zmęczeni, 
ale pełni wrażeń oraz nowych doświadczeń. 

Ponieważ mieszkamy w małym mieście 
i na co dzień nie mamy zbyt wielu okazji 
bezpośredniego kontaktu ze światem 
prawdziwej muzyki, uczniowie klas 3c i d 
z paniami E. Makowską i M. Lemańczyk 
zaprosili gościa - pana Rafała, który zabrał ich 
w świat muzycznej przygody z „Bum, 
bum rurkami”. Udział w zajęciach dał 
możliwość doświadczania i obcowania 
z muzyką oraz rozwijania naturalnych 
zdolności i zainteresowań. Od niedawna 
dostępne w Polsce „Bum Bum Rurki” 
posiadają szereg zalet dydaktycznych. Dzięki 
panu Rafałowi, dzieci poznały bliżej zestaw 
rurek melodycznych gamy c-dur oraz 
nauczyły się grać różne melodie i piosenki. 
Były też różne zabawy i konkurencje, nawet 
sportowe. Uczniowie zdobyli wiele nowych 
wiadomości i umiejętności. 

Szkolny Klub Przyrodniczo - 
Turystyczny zaprosił wszystkich 
chętnych na spotkanie z pszczelarzem, 
panem Krzysztofem Szoszorkiem, 
właścicielem pasieki w Ćwierdzinie. Uczniowie 
zapoznali się z pracą pszczelarza, obejrzeli 
narzędzia i przybory niezbędne do jej 
wykonywania oraz s tró j  ochronny.  
Pan Szoszorek c iekawie opowiadał  
o rodzajach miodu, jego walorach 
odżywczych, zdrowotnych i smakowych - 
o czym dzieci mogły przekonać się osobiście 
podczas degustacji. Dzięki spotkaniu 
uczniowie poznali wiele ciekawostek z życia 
pszczół i ich ciężkiej pracy. Cenna dla 
wszystkich była też informacja o sposobach 
rozpoznawania, czy miód jest prawdziwy. 
Mamy nadzieję, że po takiej lekcji nasi 
uczniowie zrezygnują z bezwartościowego 
cukru i sięgną po dar natury - pyszny, słodki 
miód. 

W nawiązaniu do kolarskiego Wyścigu 
Pokoju, po dwuletniej przerwie, kilkunastu 
uczestników z klas V i VI, na sztucznym boisku 
przy ulicy Czerniejewskiej rozegrało III 
Szkolny Turniej Gry w Kapsla. Jego 
zwycięzcami zostali: I m. M. Ciesielski 
kl.6a, II m. A. Kośmiński kl.6c, III m. K. 
Biela kl.5b. Chłopcy otrzymali nagrody, 
a wielu uczestników już zapowiedziało swój 
udział w następnej edycji. 

(sp)

W Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie ...

Latawce kl. Ie

Dzień Papieski
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Kolejne polsko - niemieckie spotkanie już za nami…
W sobotę (26.09.2015r.) późnym wieczorem grupa uczniów klas trzecich naszego 

gimnazjum pod opieką nauczycieli: dyrektora Mariana Łukowskiego, 

Elizy Marcinkowskiej, Hanny Tyll-Kasprzak oraz Anny Brząkowskiej wróciła 

z niemieckiej gminy Am Dobrock. Młodzież spędziła na terenie landu Dolna 

Saksonia sześć dni, podczas których miała okazję poznać szkołę, okolicę, zwyczaje 

panujące w niemieckich domach oraz przede wszystkim nawiązać kontakty i 

przyjaźnie z młodzieżą 

z Cadenberge.

D o  s c h r o n i s k a  m ł o d z i e ż o w e g o  

w miasteczku Otterndorf, położonym przy 

ujśc iu Łaby do Morza Północnego, 

dojechaliśmy w poniedziałek, późnym 

popołudniem, po jedenastogodzinnej podróży. 

Czekali już na nas uczniowie Oberschule 

Cadenberge, w towarzystwie nauczycieli: 

Birgit Braukmann, Franciski Rieche, Tanji 

Schünemann, Vivien Renzelmann oraz byłego 

nauczyciela Dietera Sperla i Karla-Heinza 

Lincka - przyjaciela naszej szkoły, 

przewodniczącego komitetu ds. współpracy 

z gminą Witkowo. Oficjalne powitanie miało 

jednak miejsce następnego dnia. 

We wtorek rano po raz pierwszy udaliśmy 

się do szkoły w Cadenberge. Powitali nas tam 

dyrektor placówki Thorsten Fastert, Karl-

Heinz Linck oraz przedstawiciel lokalnego 

samorządu Peter Uhl. Cała trójka wyraziła 

zadowolenie z tak dobrej i regularnej 

współpracy pomiędzy szkołami oraz życzyła 

młodzieży udanego pobytu na terenie ich 

gminy. Pan Peter Uhl podkreślił również wagę 

i rolę, jaką w kształtowaniu przyszłej Europy 

pełni organizowanie polsko - niemieckich 

spotkań młodzieży oraz wyraził chęć dalszej 

współpracy. Za zaproszenie podziękował 

dyrektor naszego gimnazjum, Pan Marian 

Łukowski, który wręczył gospodarzom 

upominek do szkolnej biblioteki. Do powitania 

przygotowali się również uczniowie szkoły 

partnerskiej, którzy pod opieką Franziski 

Rieche wykonali prezentację przypominającą 

o spotkaniu w Polsce. Po oficjalnym powitaniu 

przyszedł czas na jeden z najbardziej 

atrakcyjnych punktów programu i przy okazji 

wyjątkową lekcję geografii. Jeszcze przed 

południem udaliśmy się do miasta Cuxhaven, 

skąd rozpoczęliśmy pieszą wędrówkę po 

terenie Morza Wattowego na wyspę Neuwerk. 

Do przejścia mieliśmy ok. 10 km, 

a w międzyczasie poznawaliśmy tajemnice 

życia w Morzu Wattowym. Po kilku godzinach 

pobytu na wyspie wyruszyliśmy statkiem 

w drogę powrotną na ląd. Płynęliśmy 

dokładnie tą samą trasą, którą parę godzin 

wcześniej mogliśmy pokonać pieszo. Ta lekcja 

geografii pozostanie więc zapewne na długo 

w pamięci naszych uczniów.

Na środę organizatorzy zaplanowali 

zajęcia integracyjne. Przed południem odbyły 

się zawody sportowe, w których rywalizowały 

pary polsko - niemieckie. Młodzież miała 

pokonać wspólnie tor przeszkód, przy okazji 

poznając się i budując wzajemne zaufanie. 

Najlepszymi w tych zmaganiach okazali się 

Mateusz Czapliński i jego niemiecki kolega. 

Około południa grupa niemiecka zabrała gości 

z Polski do swoich domów. Gimnazjaliści 

poznali rodziny swoich partnerów oraz 

spędzili wspólnie z nimi popołudnie. 

Nie zabrakło również wielu atrakcji, które 

gospodarze przygotowali na ten dzień. 

Wieczorem wszyscy ponownie spotkali się 

w schronisku młodzieżowym. Uczniowie byli 

bardzo zadowoleni z pobytu u niemieckich 

kolegów i koleżanek i długo wymieniali się 

wrażeniami z tego dnia.

Czwartek to już tradycyjnie wyjazd do 

przepięknego miasta portowego - Hamburga. 

Zwiedzanie i spacer po starówce, to jednak nie 

jedyne atrakcje, które czekały na nas tego 

dnia. Drugim punktem programu była wizyta 

na wystawie „dialog w ciemności”, po której 

młodzież oprowadzona została przez osoby 

niedowidzące. Przez 45 minut uczniowie 

w małych grupach spacerowali po lesie, 

mieście, odwiedzili spichlerze i kawiarnię. 

Wszystko w całkowitej ciemności. Było to 

niezwykle cenne doświadczenie, które 

pozwoliło nam rozbudzić inne niż wzrok 

zmysły i budować wzajemne zaufanie. 

Na wspólną pracę projektową przyszedł 

czas w piątek. Młodzież polsko - niemiecka 

pracowała w kilkuosobowych grupach. 

Przygotowywali polskie i niemieckie dania, 

zbierali informacje o polsko - niemieckiej 

historii, uczyli się polsko - niemieckiej wersji 

wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa” oraz 

projektowali koszulki. Wszystko w bardzo 

dobrej atmosferze i miłym nastroju. 

Po południu młodzież dokonała prezentacji 

efektów swojej pracy, za co nagrodzona 

została gromkimi brawami. Później przyszedł 

czas na oficjalne podsumowanie spotkania 

i ostatnią wspólną dyskotekę. Dodatkową 

atrakcją przygotowaną na ten dzień była 

prezentacja zdjęć wykonanych przez Karla-

Heinza Lincka, który jak co roku 

dokumentował całe spotkanie.

W sobotę rano grupa po raz ostatni 

spotkała się w schronisku młodzieżowym. 

Nie zabrakło ciepłych słów na pożegnanie, 

łez i obietnic ponownego spotkania. Mamy 

nadzieję,  iż niektóre z kontaktów 

nawiązanych podczas tegorocznego spotkania 

młodzieży przetrwają próbę czasu, a wspólnie 

spędzone dwa tygodnie na długo pozostaną 

w pamięci naszych uczniów.
(E.M.)

Zapraszamy do galerii na naszej stronie 

internetowej: www.gimnazjum.witkowo.pl

Projekt dofinansowała Polsko - Niemiecka 

Współpraca Młodzieży

www.pnwm.org

Konkurs ten organizowany jest od 

kilkunastu lat i stanowi jeden z elementów 

obchodów Święta Niepodległości. Głównym 

celem Konkursu jest pogłębianie wśród 

młodzieży znajomości polskiej poezji 

patriotycznej oraz rozwijanie twórczości 

i wrażliwości artystycznej wśród młodzieży.

 W konkursie brała udział młodzież ze 

szkół gimnazjalnych z Witkowa i Mielżyna 

oraz ze szkół ponadgimnazjalnych z Gniezna 

i Witkowa. Jury w następujący sposób 

sklasyfikowało biorące udział w konkursie 

reprezentacje szkół:

§ I miejsce - Gimnazjum im. A. Borysa 

w Witkowie

§ II miejsce - III Liceum Ogólnokształcące im. J. 

Sobieskiego w Gnieźnie

§ I I I  m i e j s c e  -  Z e s p ó ł  S z k ó ł  

Ponadgimnazjalnych im. D. Chłapowskiego 

w Witkowie

§ wyróżnienie - Gimnazjum im. Powstańców 

Wlkp. w Mielżynie

 Jury przyznało dwa wyróżnienia 

indywidualne. W kategorii „recytacja” 

wyróżniona została Simona Żejmo z III LO 

w Gnieźnie,  a w kategori i  „pieśń 

patriotyczna”, wyróżniona została Kinga 

Błaczkowska także z III LO w Gnieźnie.

 Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy 

i nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, Starostę 

Gnieźnieńskiego i p. Dyrektor Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie.

 Laureaci konkursu reprezentowali powiat 

gnieźnieński w Wojewódzkim Konkursie, 

który odbył się w Poznaniu w dniu 

16.10.2015r. 
 (H.F.)

Powiatowy Konkurs
„Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej” 

W dniu 5.10.2015r w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wlkp. 
w Mielżynie odbył się Powiatowy Konkurs „Wierszy i Pieśni o Tematyce 
Patriotycznej”, którego głównym organizatorem była Liga Obrony Kraju Ośrodek 
Szkolenia Zawodowego Kierowców w Witkowie.
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Wiadomości ze szkoły z Mielżyna

KU CZCI POLEGŁYCH POWSTAŃCÓW

Dnia 18.09.2015r. uczniowie naszej 

szkoły uczestniczyli w capstrzyku pod 

pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. 

Dla uczczenia pamięci poległych powstańców 

zapalono znicz, a gimnazjaliści: Patryk 

Pławski i Kacper Serdyński wygłosili 

przemowę o kampanii wrześniowej 1939 

roku.

ŚWIĘTO WSZYSTKICH CHŁOPAKÓW

Jak co roku tak i w tym, kobieca część 

społeczności szkolnej nie zapomniała o swoich 

kolegach. Niemal w każdej klasie obchodzono 

30 października 2015 r. - Dzień Chłopca. 

W klasie V wraz z wych. Ireną Nowak 

biesiadowano przy wspólnym stole oraz 

tańczono w parach i w kole. W kl. 1b koleżanki 

z wych. Ewą Popek przygotowały konkursy 

dla swoich kolegów. Trzeba było rozwiązać 

krzyżówkę, zaszyfrowane hasło, zjeść 

chrupki, wykonać fryzurę oraz zatańczyć. Na 

zakończenie również przy wspólnym stole 

częstowano się słodkościami. Wszyscy chłopcy 

otrzymali słodycze oraz medale.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Już po raz 22 ruszyła akcja sprzątania 

świata. Tegoroczne hasło to : Wyprawa - 

poprawa”. W ramach tegorocznej edycji 

kampanii zwracamy uwagę na rolę, jaką 

każdy z nas może odegrać w tworzeniu 

i funkcjonowaniu systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w gminie.  

Wskazanie, że poza obowiązkami, mamy 

również prawa, a jednym z nich jest prawo do 

tego, żeby się domagać rozwiązywania przez 

gminy takich problemów jak np. dzikie 

wysypiska. Do tego potrzebna nam będzie 

wiedza i  chęć  współuczes tn i czen ia  

w działaniach podejmowanych dla czystego 

środowiska. Nasza szkoła postanowiła 

przyłączyć się do akcji i w dniach 23-30 

października zamierzamy oczyścić teren 

wokół szkoły, ratusza oraz okolic Mielżyna. 

Koordynatorem działań będzie p. Małgorzata 

Gadzińska.

POWIATOWY KONKURS WIERSZY 

I PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

W poniedziałek 5 października 2015 

roku  w  na sze j  s zko l e  odby ł  s i ę  

POWIATOWY KONKURS WIERSZY 

I P I E Ś N I  PAT R I O T Y C Z N Y C H .  

Uczestniczyły w nim cztery szkoły: III Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego 

z Gniezna, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Dezyderego Chłapowskiego z Witkowa, 

Gimnazjum im. Adama Borysa z Witkowa oraz 

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich 

z Mielżyna. 

 Reprezentantkami naszej szkoły były: 

Amanda Dobrychłop klasa III G (pieśń), 

Ewelina Nowacka klasa II G (pieśń), 

Magdalena Pietryga klasa III G (recytacja) 

i Wiktoria Franczak klasa II G (recytacja). 

 Do konkursu przygotowywali je:

Pani Monika Czarnecka - Schelenz, Pani 

Hanna Gulińska oraz Pan Michał Bocheński.

Klasyfikacja drużynowa:

I miejsce - Gimnazjum im. Adama Borysa 

z Witkowa

I I  m i e j s c e  -  Z e s p ó ł  S z k ó ł  

Ponadgimnazjalnych z Witkowa

III miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. 

Jana III Sobieskiego

z Gniezna

IV miejsce - Gimnazjum im. Powstańców 

Wielkopolskich z Mielżyna

4-9 października - Światowy 

Tydzień Zwierząt. Na całym świecie 4 

października już od 1931 r. obchodzony jest 

Światowy Dzień Zwierząt. Celem święta 

jest uwrażliwienie na los skrzywdzonych 

zwierząt. Miłośnicy zwierząt przypominają 

wszystkim, że trzeba zwrócić uwagę na 

krzywdzone zwierzęta i otoczyć je opieką. 

Październik został ogłoszony Miesiącem 

Dobroci dla Zwierząt .  Świętują 

organizacje ekologiczne, organizacje ratujące 

zwierzęta i miłośnicy. W naszej szkole 

uczniowie kl. 1b z wych. Ewą Popek wybrali się 

7 października do zaprzyjaźnionego 

schroniska w Katarzynowie, aby przekazać 30 

kg karmy oraz zabawki dla piesków. Ponad to 

chcemy utworzyć Szkolny Klub Miłośników 

Zwierząt. Członek takiego klubu dba 

o zwierzęta, współpracuje ze schroniskiem, 

organizuje konkursy, dokarmia ptaki. Już 

zaczynamy organizować stołówkę dla 

ptaków!

Owoce i warzywa w szkole

Klasy I-III biorą udział w rządowym 

p rogramie” Owoce i  warzywa 

w szkole”. Dzięki temu poszerzają swoje 

wiadomości na temat zdrowej żywności 

i prawidłowego odżywiania. 

Klasa 1b - 9 października w „Kuchcikowie' 

przygotowała deser owocowy. Zadbały 

o higieniczne warunki pracy. Zajęcia 

poprzedziła lekcja na temat spożywania 

owoców. Dzieci wykonały albumy o owocach 

egzotycznych i z naszych sadów. 
Przedszkolne wiadomości z Mielżyna

Spotkanie z policjantem

We  w r z e ś n i u  2 0 1 5  r.  g o ś c i e m  

w przedszkolu był pan policjant. Pan Adam 

Szczerba - dzielnicowy odwiedził wszystkie 

grupy przedszkolaków i opowiedział o swojej 

p ra cy.  Po ru szy ł  s p rawy  zw iązane  

z bezpieczeństwem dziecka na drodze oraz 

w kontaktach z nieznajomym. Przedszkolaki 

popisywały się wiedzą na temat prawidłowego 

przechodzenia przez jezdnię. Najbardziej 

zaciekawiły dzieci przedmioty związane 

z pracą policjanta, które zaprezentował nasz 

gość. Dzieci zadawały wiele różnych pytań. 

Wizyta policjanta była jednym z elementów 

program „Bezpieczne Przedszkole”.
(E.P.)

„My Młodzi” rozpoczęli sezon

W czasie trzydniowych zajęć zespół 

przygotował repertuar na kilka najbliższych 

imprez. Zajęcia prowadziła dyrygent zespołu 

Katarzyna Wieczorek, a stroną organizacyjną 

zajęła się  prezes zespołu Kazimiera Lemiesz 

przy wsparciu opiekuna zespołu Michała 

Bocheńskiego.

Warsztaty finansowane były przez 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

w Witkowie.

Imprezę oprócz Stanisława Rajkowskiego 

wsparli także Honorata Glanc i Janusz 

Mroziński.

Nowy sezon artystyczny 2015/2016 Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” rozpoczął 
tradycyjnie od warsztatów wokalnych, które odbyły się w dniach 19 do 21 
września w Skorzęcinie.

- Cieszy nas, że po raz kolejny mogliśmy 

gościć i współorganizować warsztaty wokalne 

zespołu w Skorzęcinie. Podziwiać należy 

zaangażowanie i radość uczestników 

warsztatów podczas prób. Uważam, że te 

postawy są drogowskazem dla wszystkich 

w jaki sposób można aktywnie i twórczo 

realizować swoje pasje. Życzymy zespołowi 

„My Młodzi” wielu sukcesów na niwie 

estradowej, jak również w życiu prywatnym - 

powiedział Stanisław Rajkowski, dyrektor 

OKSiR w Witkowie.
(K.Ch.)

Kl.1b w schronisku dla psów w Katarzynowie

Ku Czci Powstańców
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§zorganizowałem naradę z Sołtysami, 
P r e z e s a m i  K ó ł e k  R o l n i c z y c h ,  
Przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich 
w celu omówienia bieżących spraw oraz 
spraw związanych z organizacją Dożynek 
Gminnych.

§mój Zastępca uczestniczył w uroczystej 
zbiórce z okazji Święta Lotnictwa, która 
odbyła się na terenie 33. Bazy Lotnictwa 
Transportowego w Powidzu.

§uczestniczyliśmy w Wiejskich Dożynkach 
w Sołectwie Gorzykowo i w Małachowie 
Złych Miejsc, w Wiejskich Dożynkach 
w Mielżynie i w Chłądowie.

§mój Zastępca oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Pan Ireneusz Kwapich, Pan 
Ł u k a s z  G r a b o w s k i  u c z e s t n i c z y l i  
w podsumowaniu Półkolonii w Sołectwie 
Kołaczkowo zorganizowanej przez 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne „RAZEM” w Małachowie Złych 
Miejsc oraz Gminę i Miasto Witkowo.

§uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym 
planowanych projektów w ramach Obszaru 
Strategicznej Interwencji. Spotkanie to 
odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie.

§brałem udział w posiedzeniu Zarządu 
Związku Gmin Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego w Powidzu oraz w Walnym 
Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia 
Światowid w Łubowie, które odbyło się 
w siedzibie Stowarzyszenia w Małachowie 
Szemborowice. Ponadto uczestniczyłem 
w posiedzeniu wspólników GARG-u 
w Gnieźnie.

§mój Zastępca uczestniczył w podsumowaniu 
półkolonii letnich, które odbyło się 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Mielżynie, a których głównymi 
organizatorami było Stowarzyszenie 
Młodych Wielkopolan, Gmina i Miasto 
Witkowo, Sołtysi i Rady Sołeckie Sołectw 
oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Mielżynie. 

§uczestniczyłem w zebraniu wiejskim 
w sołectwie Małachowo Wierzbiczany 
dotyczącym lokalizacji placu zabaw dla 
dzieci oraz w spotkaniu wiejskim 
w Sołectwie Małachowo Kępe.

§uczestniczyliśmy w obchodach „DNIA 
MIELŻYNA”.

§wspólnie z Zastępcą uczestniczyliśmy 
w spotkaniu z Jubi latami,  które 
zorganizowano w biurze Stowarzyszenia 
Rehabilitacyjno - Kulturalnego PROMYK 
w Witkowie.

§uczestniczyłem w Konwencie, którego 
głównym tematem była informacja 
o działalności Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów w Lulkowie.

§uczestniczyłem w uroczystości rozpoczęcia 
roku szkolnego 2015/2016 w Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Witkowie, 
a mój Zastępca w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Mielżynie. 

§uczestniczyłem w spotkaniu Kulturalno-
Integracyjnym „POŻEGNANIE LATA” 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjno-Kulturowym PROMYK 
w Skorzęcinie.

§uczestniczyliśmy w spotkaniu z okazji DNIA 
DZIAŁKOWCA zorganizowanym przez 
Rodzinny Ogród Działkowy im. LLP 
w Witkowie oraz przez Rodzinny Ogród 
Działkowy im. Gen. Karola Świerczewskiego 
w Witkowie.

§uczestniczyłem w POŻEGNANIU LATA 
członków Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów zorganizowanym 
w OW Skorzęcin. 

§Zastępca, Przewodniczący Komisji Oświaty 
Pan Łukasz Grabowski, Radna Rady 
Miejskiej Pani Monika Andrzejaszek 
uczestniczyli w Festynie Sportowo-
Rekreacyjnym zorganizowanym przez 
Sołtysa i Radę Sołecką w Jaworowie.

§wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej Panem Marianem Walczakiem 
uczestniczyliśmy w uroczystości obchodów 
Dożynek Powiatowych, które odbyły się 
w Kiszkowie.

§uczestniczyłem w V Powiatowym Konkursie 
Kulinarnym Kół Gospodyń Wiejskich 
i Stowarzyszeń z Powiatu Gnieźnieńskiego - 
S M A C Z K I ,  S M A K I  I  P R Z Y S M A K I  
GNIEŹNIEŃSKIEJ KUCHNI, który odbył się 
w G n i e ź n i e .  G m i n ę  W i t k o w o  
reprezentowały członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Gorzykowa. Drużyna 
z Gorzykowa otrzymała wyróżnienie 
Senatora RP Pana Piotra Gruszczyńskiego 
„Za najładniejsze stoisko promocyjne” 
konkursu kulinarnego.

§zorganizowano dwa bezpłatne badania 
mammograficzne dla kobiet 50-69 lat, 
z badań skorzystało 70 kobiet.

§wspólnie z nauczycielami, uczniami, byłymi 
żołnierzami Wojska Polskiego, członkami 
Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, członkami 
Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-
Rehabilitacyjnego „Promyk”, Radnymi 
Rady Miejskiej ,  przedstawicielami 
Rodzinnych Ogródków Działkowych, 
w kolejną rocznicę wybuchu II wojny 
światowej zapalono znicze i złożono 
wiązanki kwiatów pod Pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich. Również w 76. 
rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, pod 
Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 
zapalono znicze i złożono kwiaty. 

§w dniu 26 września bieżącego roku odbyło 
się wyjątkowa uroczystość z okazji Złotych 
oraz Diamentowych Godów. Po raz 
dwudziesty drugi zostaną wręczone medale, 
dyp lomy za  d ługo le tn ie  pożyc ie  
małżeńskie. Wśród dostojnych Jubilatów 
znalazło się: 7 par, które obchodzić będą 
Diamentowe Gody oraz 10 par, które 
obchodzić będą Złote Gody.

§w okresie międzysesyjnym pracowała 
k o m i s j a  d s .  s z a c o w a n i a  s t r a t  
w gospodarstwach rolnych spowodowanych 
huraganem i suszą. Rozpatrzono 20 
wniosków dot. huraganu oraz 240 
wniosków rolników dot. suszy. Zbiorcze 
dane liczbowe o powierzchni i kwocie strat 
przekazano Wojewodzie Wielkopolskiemu 
w celu zaopiniowania. Podstawą szacowania 

start były dane opublikowane w rolniczym 
monitoringu suszy podawane przez Instytut 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - 
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. 
Według tych danych na terenie Gminy 
W i t k o w o  n i e k o r z y s t n e  z j a w i s k o  
atmosferyczne wystąpiło w: ziemniakach, 
rośl inach strączkowych, krzewach 
owocowych, warzywach gruntowych 
i kukurydzy na kiszonkę oraz wg raportu na 
dzień 23 września br. w burakach 
cukrowych i rzepaku i rzepiku - 
dot. wysianego w m-cu sierpniu. 
Po wprowadzeniu danych z wniosku, do 
systemu liczącego powyżej 30% średniej 
rocznej produkcji roślinnej i zwierzęcej 
w gospodarstwach rolnych zakwalifikowało 
się 19 producentów rolnych, którzy mogą 
wnioskować do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie 
o pomoc. 

§udzielono pomocy organizacyjno - 
technicznej przy obsłudze zebrań wiejskich, 
zwołanych w celu uchwalenia Funduszu 
Sołeckiego na 2016r.

§spotkałem się z Przewodniczącymi stałych 
Komisji Rady Miejskiej w celu omówienia 
tematów sesyjnych oraz bieżących spraw 
Gminy.

§wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą 
sesję.

§zapoznano się i przekazano do realizacji 
wnioski zgłoszone na posiedzeniach 
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Z zakresu obrotu nieruchomościami:
§podpisano umowę z firmą MAXIMUS 

BROKER z Torunia na wykonywanie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz 
Gminy Witkowo wraz z jednostkami 
organizacyjnymi Gminy, w zakresie 
ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń 
osobowych i ubezpieczeń na życie.

§pr zep rowadzono  p r ze ta rg  u s tny  
nieograniczony na sprzedaż w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego lokali 
mieszkalnych nr 2 i 3, położonych 
w Witkowie przy ul .  Kosynierów 
Miłosławskich 2 wraz z udziałami w działce 
będących własnością Gminy Witkowo, 
do dnia 1 września 2015r. nie wpłynęło 
żadne wadium, zatem przetarg w dniu 
4 września 2015r. zakończył się wynikiem 
negatywnym. Na dzień 22 października 
2015r. ogłoszono kolejny, II przetarg. 

§wydałem 12 decyzji zatwierdzających 
podział nieruchomości położonych w gminie 
i mieście Witkowo.

Z zakresu ochrony środowiska:
§trwa realizacja zadania w ramach 

ogólnopolskiego Konkursu - Azbest 2015 
polegającego na aktualizacji inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest na terenie 
gminy Witkowo i wprowadzeniu wyników 
inwentaryzacji do Bazy Azbestowej. 
Zadanie realizowane jest przez Zakład 
Analiz Środowiskowych Eko - Precyzja 
Czupryn Paweł z siedzibą w Ustroniu.

§realizowane jest zadanie polegające na 
unieszkodliwianiu wyrobów zawierających 

azbest w ramach przedsięwzięcia p.n. 
„Likwidacja wyrobów budowlanych 
zawierających azbest na terenie Powiatu 
Gnieźnieńskiego”. Do tut. Urzędu wpłynęło 
25  wn io sków z  gminy  W i tkowo  
o sfinansowanie usuwania azbestu, z czego 
6  wn io sków do ty czy  demontażu  
i unieszkodliwienia, a 19 wniosków 
wyłączn ie  un ieszkodl iw ian ia  p ły t  
eternitowych. Zadanie realizowane jest 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
GRONEKO Marcin Gronowski, Mikołaj 
Gronowski z siedzibą w Mikorzynie.

§w związku ze zmianą przepisów ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystośc i  i  por ządku w gminach 
zorganizowano system gospodarowania 
o d p a d a m i  k o m u n a l n y m i  n a  
nieruchomościach na terenie gminy 
Witkowo, na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe.

§wydano 16 decyzji na usunięcie drzew 
i krzewów z terenu gminy Witkowo.

§we wrześniu przeprowadzono wyrywkową 
kontrolę właścicieli nieruchomości na 
terenie gminy Witkowo w zakresie 
wykonywania obowiązków związanych 
z nasadzeniami zastępczymi drzew 
w ramach wydawanych w 2014 roku decyzji 
zezwalających na ich usunięcie.

§udzielono 4 dofinansowania z budżetu 
gminy Witkowo do budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Ćwierdzinie, Gaju, 
Chłądowie i Folwarku.

§wydano decyzję o środowiskowych 
u w a r u n k o w a n i a c h  r e a l i z a c j i  
przedsięwzięcia polegającego na budowie 
budynku inwentarskiego -  obory 
p r z e z n a c z o n e j  d o  c h o w u  b y d ł a  
w Gorzykowie.

§b y l i ś m y  w s p ó ł o r g a n i z a t o r e m  
i dofinansowaliśmy Szkole Podstawowej im. 
Lotnictwa Polskiego w Witkowie szkolenie 
d la  uczn iów na temat  zagrożeń 
w kontaktach z psami. Szkolenie w ramach 
ogólnopolskiej akcji „My nie gryziemy” 
przeprowadziła Fundacja Ewy Naworol 
z siedzibą w Jelczu - Laskowicach. W ramach 
akcji przeszkolono ok. 200 uczniów 
z pierwszych klas szkoły podstawowej.

§w s i e rpn iu  na  t e ren i e  Oś rodka  
Wypoczynkowego w Skorzęcinie udzielono 
pomocy rannemu i choremu łabędziowi, 
którego przewieziono do Ptasiego Azylu na 
terenie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, 
gdzie zapewniono mu stałą opiekę.

Ze spraw dot. oświaty:
§we wrześniu w szkołach na terenie gminy 

Witkowo dofinansowano coroczną akcję 
„Sprzątanie Świata - Polska 2015”. 
Wsparcie finansowe polegało na zakupie 
niezbędnych materiałów do sprzątania - 
worków na śmieci i rękawic, a także 
transporcie młodzieży gimnazjalnej do 
Skorzęcina w celu przeprowadzenia akcji 
sprzątania terenów leśnych.

§w ramach programu MEN „Książki naszych 
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marzeń” złożono wniosek o wsparcie 
finansowe bibliotek szkolnych w szkołach 
podstawowych na łączną kwotę 3 470,00 zł.

§P r z e p r o w a d z o n o  p o s t ę p o w a n i e  
egzaminacyjne na stopień nauczyciela 
mianowanego dla 3 nauczycieli.

§przyjęto 339 wniosków o przyznanie 
pomocy materialnej w formie stypendium 
szkolnego na rok szkolny 2015/2016.

§zorganizowano naradę dla dyrektorów 
placówek oświatowych, której tematem było 
m. in .  dowozy szkolne do szkół ,  
funkcjonowanie świetlic środowiskowych, 
organizacja biegów ulicznych.

§mój Zastępca uczestniczył w spotkaniu 
z wizytatorami ds. ewaluacji w Szkole 
Podstawowej w Witkowie.

Ze spraw dot. Ośrodka 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie:
§rozpatrzono 9 wniosków w sprawie zgody 

na zbycie prawa do wartości nakładów.
§zawarto dwie umowy dzierżawy z osobami, 

które nabyły prawo do wartości nakładów.
§zawarto siedem aneksów do umowy 

dzierżawy zmieniające podmiot umowy.
§uczestniczyłem w spotkaniu z członkami 

Stowarzyszenia Użytkowników Ośrodka 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie, na 
spotkaniu był również Komendant 
Komisariatu Policji w Witkowie st. asp. 
Mariusz Masłowski, Dyrektor Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie 
p. Stanisław Rajkowski oraz pracownik ds. 
OW w Skorzęcinie p. Hanna Pietrowicz. 
Tematem spotkania było podsumowanie 
bezpieczeństwa sezonu letniego w Ośrodku 
Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Z zakresu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych:
§zorganizowano kolonie profilaktyczne dla 

41 uczniów. W tym roku kolonie odbyły się 
w Lądku Zdroju w ramach wymiany między 
Gminami. Ogólny koszt kolonii to kwota 
38,854,30 zł.

§dofinansowano wypoczynek letni dla 100 
uczniów - w formie półkolonii, których 
współorganizatorem było Stowarzyszenie 
„Młodych Wielkopolan” w Gnieźnie oraz 
półkolonie dla 60 uczniów, których 
współorganizatorem było Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne 
„Razem” z Marysina wspólnie z Ośrodkiem 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie. 
Ogólna kwota dof inansowania to 
19.000,00 zł. 

§dof inansowano  wy jazd  cz łonków 
Witkowskiego Stowarzyszenia Abstynentów 
„Tęcza” na XXVII Jasnogórskie Spotkania 
AA. 

§dofinansowano spotkanie integracyjne 
Witkowskiego Stowarzyszenia Abstynentów 
„Tęcza”, które odbyło się w Świetlicy 
Wiejskiej w Małachowie Kępym.

§z dniem 14 września br. w placówkach 
oświatowych uruchomione zostały dyżury 
psychologa oraz zajęcia w Świetlicach 
Środowiskowych z elementami profilaktyki 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§p o d s u m o w a n o  I  e t a p  K a m p a n i i  
Ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
i „Odpowiedzialny kierowca 2015r.”. Wśród 
laureatów konkursów ww. Kampanii 
znalazło się 8 uczniów z naszych placówek 
oświatowych.

Z imprez kulturalno-sportowo-
rekracyjnych:
§zorganizowano Dożynki Gminne, które 

odbyły się 23 sierpnia br. 
§w ramach VI Turnieju Orlika o Puchar 

Premiera RP zorganizowano cztery Turnieje 
dla szkół podstawowych i gimnazjalnych 
w kategorii dziewczyn i chłopców. 
W Turnieju wzięło udział 16 drużyn. 

§zorganizowano i dofinansowano Turniej 
Plażowej Piłki Siatkowej, który odbył się na 
Boisku Wielofunkcyjnym „ORLIK” 
w Witkowie oraz Gminny Turniej Piłki 
Nożnej na Sztucznej Trawie.

§dofinansowano częściowo koszty pobytu 3 
zawodników na obozie sportowym dla 
zawodniczek sekcji koszykówki, który 
odbyły się w Żerkowie i Karnicach.

§w dniu 19 września br. w Czerniejewie 
odbyły się I Powiatowe Zawody Strażackie 
35+ „Na wesoło”. Drużyna z OSP 
Ruchocinek reprezentująca naszą gminę 
zajęła I miejsce.

§w najbliższą niedzielę na Stadionie Miejskim 
w Witkowie odbędą się XV Szkolne Biegi 
Uliczne dla uczniów Przedszkoli, Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych.

§zakupiono puchary dla zwycięzców II 
Nocnego Turnieju Piłki Nożnej na Sztucznej 
Trawie, w którym wzięło udział 12 zespołów.

W ramach współpracy samorządu 
gminnego z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na 
terenie gminy i miasta dofinansowano 
między innymi:
§XV Mistrzostwa Wielkopolski w Plażowej 

Piłce Nożnej, które odbyły się w dniach 8-9 
sierpnia br. na terenie OW w Skorzęcinie.

§wyjazd członków Stowarzyszenia Centrum 
Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Promyk” na 
spotkanie integracyjne, które odbyło się 
w Skorzęcinie.

§przyznano dodatkowe godziny w ramach 
Uczniowskich Klubów Sportowych na 
działa lność poszczególnych sekc j i  
sportowych w ramach upowszechniania 
kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

§dofinansowano wyjazd uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych na XXXIX 
Bieg Lechitów do Gniezna.

Z zakresu inwestycji:
Prace w trakcie realizacji:
§trwają prace w ramach budowy Centrum 

Kultury w Witkowie. Obecnie trwają prace 
wykończeniowe i instalacyjne. Termin 
realizacji zadania ustalono do 16.10.2015r.

§trwają prace w ramach zadania pn.: 
przebudowa dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych w miejscowości Mielżyn i Gaj oraz 
ul. Szkolnej w Witkowie. Wykonawcą 
zadan ia  j e s t  „Zak ład  D rogowo -
Transportowy - Sławomir Begier” z Nekli za 
kwotę 402.895,11 zł brutto. Wykonano 
nakładkę w Gaju, obecnie Wykonawca 
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modernizuje drogę w Mielżynie, a następnie 
przystąpi do przebudowy ul. Szkolnej 
w Witkowie. Termin wykonania do 
30.09.2015r.

Podpisano umowy na:
§n a  „ D o w o z y  d z i e c i  d o  s z k ó ł  

w r o k u s z k o l n y m  2 0 1 5 - 2 0 1 6 ”  
z Przeds iębiors twem Komunikac j i  
Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o., dla cz. 
I, II, VI, IX oraz z Panem Januszem 
Mrozińskim, właścicielem przedsiębiorstwa 
Autobusowe Usługi Przewozowe „JAH” 
Mroziński, Mielżyn, dla cz. III, IV, V, VII, 
VIII, X.

§ogłoszono przetarg nieograniczony na: 
Udzielenie i obsługę długoterminowego 
złotówkowego kredytu bankowego 
w kwocie 2.500.000,00 zł dla Gminy 
i Miasta Witkowo z przeznaczeniem na 
finansowanie planowanego deficytu 
budżetu na 2015 rok. Wybrano ofertę 
banku: ING Bank Śląski S.A. Oddział Konin. 

Ponadto wykonano:
§wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie 

monitoringu miasta Witkowa.
§wykonano instalację Systemy Sygnalizacji 

Pożaru w dwóch budynkach Przedszkola 
Miejskiego przy ul. Jasnej i Powstańców 
Wielkopolskich. Wykonawcą była firma 
PRIM BLUE - RADOSŁAW GÓRSKI z Gniezna 
za kwotę 81.150,00 zł brutto.

§zakupiono gabloty informacyjne dla 
sołectwa Odrowąż, Mąkownica, przed 
Budynek Oświatowy i 2 na Stary Rynek 
w Witkowie, dostawcą była firma SEBLINE 
z Tomic za kwotę 8.892,90 zł brutto.

§zakupiono 3 maszty flagowe. Dostawcą była 
firma AGRA z Dobronia za kwotę 
2.650,65zł brutto.

§zakupiono urządzenie siłowni zewnętrznej 
do sołectwa Skorzęcin. Dostawcą była 
spółka Fit park Sp. z o.o. Sp. k. z Torunia za 
kwotę 5.535,00 zł brutto.

§zakupiono i zamontowano urządzenia 
zabawowe na placach zabaw w Ćwierdzinie, 
Dębinie, Małachowie-Wierzbiczany, 
Ostrowitym Prymasowskim, Sokołowie, 
Skorzęcinie i Witkowie. Dostawcami byli: 
spółka WERAN Sp. z o.o. z Wrocławia za 
kwotę 12.300,00 zł brutto, firma 
AGNIESZKA TUROWSKA SUN+ z Gruszczyna 
za kwotę 15.670,20 zł brutto, spółka 
SATERNUS DISTRIBUTION SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA z Chorzowa za 
kwotę 39.328,02 zł brutto.

§naprawiono urządzenia zabawowe na placu 
zabaw w Gorzykowie. Wykonawcą był Pan 
Andrzej Mikołajczak z Niechanowa za 
kwotę 2.460,00 zł brutto.

§wykonano smołowanie dachu i renowację 
kominów na budynku szkoły w Gorzykowie. 
Wykonawcą był Pan Jan Nowak z Mielżyna 
za kwotę 4.000,00 zł brutto.

§zakupiono 10 szt. ławek parkowych na 
potrzeby placów zabaw w Małachowie-
Wierzbiczany, Dębinie,  Wiekowie,  
Sokołowie i w Witkowie. Dostawcą był 
P.P.H.U. Rekord z Konstantynowa Łódzkiego 
za kwotę 4.366,50 zł brutto.

§wykonano prace dekarskie nad częścią 
garażową budynku OSP w Witkowie. 
Wykonawcą był Pan Grzegorz Wojtkowiak 
z Witkowa za kwotę 10.170,00 zł brutto.

§wykonano dokumentację projektowo-
kosztorysową na przebudowę dróg 
w Wiekowie, Folwarku, Małachowie-
Wierzbiczany, z Kamionki do Skorzęcina, 
z Dębiny do Strzyżewa Witkowskiego, Gaju, 
Piaskach, Ćwierdzinie, Skorzęcinie, 
Małachowie-Kępe, Maleninie i Ruchocinie. 
Projektantem był Pan Adam Chmielewski, 
AC DROGA ADAM CHMIELEWSKI ze Słupcy 
za kwotę 32.668,00 zł brutto.

§zakupiono i zamontowano znaki drogowe, 
próg zwalniający i lustro drogowe, 
naprawiono uszkodzone znaki drogowe 
i chodniki, wykoszono pobocza dróg 
gminnych i place, wyczyszczono kanalizację 
deszczową, umyto klosze lamp gminnych.

§utwardzono drogi gruzem betonowym 
w Maleninie, Piaskach, Ćwierdzinie, 
Wierzchowiskach, Dębinie, Kamionce 
i Małachowie Wierzbiczany. 

Z zakresu pozyskiwania 
zewnętrznych środków 
finansowych:

1. W chwili obecnej trwa procedura wyboru 
wykonawców zadania związanego 
z modernizacją strefy rekreacyjno-
wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku 
„Koźlak” w Kamionce. 
W ramach inwestycji planowane jest 
wykonanie następującego zakresu robót:
§doposażenie istniejącego mini placu 
zabaw dla dzieci i zakup 2 nowych urządzeń 
zabawowych,
§wykonanie ogrodzenia działki, celem 
poprawy bezpieczeństwa szczególnie dzieci 
przebywających na terenie placu zabaw dla 
dzieci,
§stworzenie miejsca wypoczynku, poprzez 
zakup i montaż altany oraz elementów 
małej architektury,
§wykonanie nowych nasadzeń drzew 
i krzewów.
Szacunkowa wartość projektu to kwota 
45 000,00 zł. Wartość dofinansowania 
w ramach programu to kwota 30 000,00 zł. 
Termin zakończenia prac przypada na 
koniec października tego roku. 
Zadanie jest współfinansowane przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
w ramach programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2013-2020”.
2. Zakończyła się ocena formalna 
i merytoryczna wniosku o udzielenie dotacji 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu na wsparcie opracowania Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
i Miasta Witkowo. Zadanie zostało 
zakwalifikowane do dofinansowania 
i w miesiącu październiku zostanie 
podpisana umowa o dofinansowanie. Prace 
nad planem rozpoczną się jeszcze w tym 
miesiącu. 

Krzysztof Szkudlarek
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W os ta tn im tygodn iu  wr ześn ia  

nauczycielki: Sylwia Nowicka, Justyna 

Gromadzińska i Sylwia Wiatrowska zabrały 

swoich wychowanków do „Kuchcikowa”. 

W pierwszym dniu odbyło się spotkanie 

z kucharką, panią Małgorzatą Malawko, którą 

zaprosiły dzieci z oddziałów: „Smerfy”, 

„Przyjaciele Pszczółki Mai” i „Przyjaciele 

Bolka i Lolka”. Pani kucharka przybliżyła 

przedszkolakom czym się zajmuje, gdzie 

możemy ją spotkać oraz jak wygląda strój 

kucharki. Dzieci dowiedziały się też, jakie 

przedmioty są potrzebne kucharce do jej 

pracy. Wszystkie dzieci wypowiadały się na 

temat ich ulubionych potraw w przedszkolu. 

Pani Małgosia wraz z nauczycielką zapoznała 

dzieci z historią małej dziewczynki, która 

cierpiała z powodu otyłości. Następnie 

wytłumaczyła dzieciom, które posiłki są 

bardzo ważne, jakich potraw powinniśmy jeść 

w i ę c e j ,  j a k i c h  m n i e j .  W s p ó l n i e  

klasyfikowaliśmy sylwety potraw na „zdrowe” 

i „niezdrowe”. Dzieci poprosiły, aby w tym 

tygodniu częściej do nich zaglądała i okiem 

eksperta sprawdzała czy potrawy, które będą 

przygotowywać są zdrowe.

 Wtorek upłynął przedszkolakom 

p o d z n a k i e m  w y t ę ż o n e j  p r a c y .  

Przygotowywaliśmy własnoręcznie owocowe 

szaszłyki. Dzieci przyniosły do przedszkola 

różne owoce, oglądaliśmy je, określaliśmy ich 

kształt, kolor, wielkość, bawiliśmy się 

w „owocowy stragan”, aż w końcu nadeszła 

pora na kolorowy deser. Każde dziecko 

otrzymało na talerzu kolorowe kawałki 

owocowe, talerzyk; następnie nakłuwaliśmy 

owoce na patyczki i w końcu... można było 

zjeść - mniam, mniam - było pyszne! 

Przedszkolaki obiecały, że zrobią kiedyś taką 

niespodziankę rodzicom i przygotują takie 

specjały w domu.

 Jesień to tematyka związana m. in. 

z robieniem zapasów, poznawanie owoców 

i warzyw. W środę dzieci na zajęciach 

poznawały różnorodne warzywa nie tylko za 

pomocą wzroku, ale również innymi 

zmysłami: węchem, dotykiem i smakiem. 

Zwieńczeniem tych działań było wykonanie 

sałatki jarzynowej. Wszyscy z wielkim 

entuzjazmem przystąpi l i  do pracy.  

Samodzielnie wykonana sałatka smakowała 

wyśmienicie. 

W czwartek postanowiliśmy przygotować 

smaczne, zdrowe, kolorowe kanapki. Dzieci 

przyniosły do przedszkola potrzebne 

produkty. Po starannym umyciu rąk, 

założeniu fartuszków, chustek na głowę 

i przygotowaniu stanowisk pracy, wszyscy 

zabraliśmy się do pracy. Można śmiało 

powiedzieć, że zadanie dzieci wykonały 

doskonale. Kanapki były smaczne, zdrowe 

i kolorowe.

W piątek w naszym przedszkolu znalazło 

się mnóstwo pomarańczy przyniesionych 

przez dzieci. Tego dnia dzieci poznały 

urządzenie, które pomaga w przygotowaniu 

zdrowego soku pomarańczowego. Każde 

dziecko miało swój udział w wykonaniu soku. 

Dzieci z wielkim apetytem piły samodzielnie 

zrobiony sok. 

Mamy nadzieję że poznane przez dzieci 

tajniki zdrowego gotowania wykorzystane 

zostaną także w domu i na stołach naszych 

wychowanków, ich rodzin  i będą królować 

tylko zdrowe i smaczne produkty. Serdecznie 

dziękujemy rodzicom za pomoc w realizacji 

tego przedsięwzięcia. 
(S.N., J.G.)

W Kuchcikowie - o zdrowym odżywianiu
w przedszkolu
Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem jego prawidłowego rozwoju. 
Wiek przedszkolny jest okresem, w którym realizując program zdrowotny 
kształtujemy postawy dziecka i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. 
Wszystkie przyzwyczajenia i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. 
W myśl tego nauczycielki Przedszkola Miejskiego „Bajka” postanowiły 
zrealizować wśród dzieci 5- letnich projekt edukacyjny „W kuchcikowie”. 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA W WITKOWIE

z dnia 24 września 2015 r.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 ze 
zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr IV/31/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku 
w sprawie podziału Gminy i Miasta Witkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic 
numerów oraz siedzib podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach 
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym 
o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego 
oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 
25 października 2015 r.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 października 2015 roku /niedziela, w godzinach 7.00 - 21.00.
Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Burmistrzowi do dnia 10 
października 2015 r. Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania kończą 75 lat mogą 
głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Termin składania Burmistrzowi wniosków o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania upływa w dniu 16 października 2015 r.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Krzysztof Szkudlarek
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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, witkowo@witkowo.pl, WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl 

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

Sekretariat: tel. 61 4778 194 (w. 38) e-mail: sekretariat@witkowo.pl

Sekretarz: tel. 61 4778 194 (w. 21) e-mail: sekretarz@witkowo.pl 

Skarbnik: tel. 61 4778 194 (w. 17) e-mail: skarbnik@witkowo.pl

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ustalanie 

warunków zabudowy, nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24) 

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

Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe: tel. 61 4778 194 (w. 24) 

e-mail: przetargi@witkowo.pl

Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: gospodarka@witkowo.pl

Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: srodowisko@witkowo.pl

Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194 e-mail: info@witkowo.pl

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35), e-mail: kierownikusc@witkowo.pl

Ewidencja ludności tel. 61 4778 194 (w. 33) e-mail: elud@witkowo.pl

Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe tel. 61 4778 194 (w. 32) 

tel. kom.  505 325 590, e-mail: sport@witkowo.pl

Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 4778 194 (w. 32), e-mail: kadryugim@witkowo.pl

Biuro Rady Miejskiej tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: rada@witkowo.pl

Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: rada@witkowo.pl

Promocja tel. 61 4778 194 (w. 31) e-mail: promocja@witkowo.pl

Oświata tel. 61 4778 194 (w. 18) e-mail: oswiata@witkowo.pl

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18), e-mail: obronacywilna@witkowo.pl

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa tel. 61 4778 194 (w. 25) 

e-mail: podatki@witkowo.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, wystawianie faktur VAT, 

sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw ZUS, prowadzenie spraw z zakresu podatku 

dochodowego tel. 61 4778 194 (w. 14) e-mail: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl

Księgowość tel. 61 4778 194 (w. 15) tel. kom.  505 352 591, e-mail: ksiegowosc@witkowo.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 61 4778 491

e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl 

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: www.biblioteka-witkowo.com.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 33, 

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00 Sobota: 9.00-12.00

Agencja Pocztowa ul. Czerniejewska 12a, 62-230 Witkowo, tel. 695 302 162

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 10.00-17.00

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

HDK WITKOWO
Zaprasza na akcję poboru krwi, która odbędzie się 

 12 grudnia w 2015 roku od godz.8:30 w sali OSP Witkowo

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Witkowo

Porady prawne obejmują różne dziedziny prawa, w tym prawa: pracy, spadkowego, 
rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, bankowego, konsumenckiego oraz ubezpieczeń 
społecznych.

Z porady prawnej będzie można skorzystać w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 
18,oo do 20,oo w Świetlicy Terapeutycznej w Witkowie przy ulicy Sportowej 15 (korty tenisowe).

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady powinny w miarę możliwości zabrać ze sobą 
dokumentację dotyczącą ich spraw, co pozwoli na dokładniejsze zapoznanie się z problemem.

Burmistrz Gminy i Miasta 
Krzysztof Szkudlarek

Informuję, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad 
prawnych, których udziela radca prawny Pan Łukasz Reselski 
(przerwa wakacyjna do 4 września).

Nasi chłopcy zostali mistrzami powiatu!

Dnia 2 października w Gnieźnie rozegrano Mistrzostwa Powiatu 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych. W imprezie wzięli udział uczniowie 
witkowskich szkół.

Dziewczęta z Gimnazjum im. A. Borysa 
w Witkowie zajęły II miejsce i o centymetry 
przegrały z rówieśniczkami z Gniezna.

Bezkonkurencyjni byli tym razem nasi 
chłopcy. Pewnie wygrali i uzyskali awans do 
finału wojewódzkiego. Skład mistrzów 

powiatu: Mikołaj Jakimowicz, Sebastian 
Roszkowiak, Mikołaj Wojtyra, Dominiak 
Białas, Jakub Białas, Jakub Pawlak, Michał 
Grześkowiak, Kacper Rewers, Jakub 
Danisewicz, Mikołaj Paruszewski.

(na)

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy 
Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie informuje, że od dnia 14 września 2015 roku 
można skorzystać z pomocy psychologa.

Ustala się następujące miejsca i terminy udzielanych porad:
�Budynek Oświatowy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich (I piętro - gabinet pielęgniarki)
�szkoła gimnazjalna - w każdy poniedziałek, w godz. 16,oo - 18,oo
�Szkoła Podstawowa w Witkowie im. Lotnictwa Polskiego przy ul. Czerniejewskiej 14 
(parter, pokój psychologa szkoły) 
�szkoła podstawowa - w każdy czwartek, w godz. 15,oo - 17,oo

Pomoc psychologa
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XV Szkolne Biegi Uliczne 

Głównym celem imprezy była popularyzacja biegów, jako najprostszej formy 

uprawiania sportu wśród uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, 

ich aktywizacja i mobilizacja do systematycznego uprawiania kultury fizycznej 

w myśl hasła: „WYNIK TO JEDNO, A UDZIAŁ TO DRUGIE”. Drugim celem imprezy 

była realizacja głównych celów Kampanii Profilaktycznej w 2015 roku, czyli 

przeciwdziałanie bierności, bezradności i nudzie oraz zmniejszenie dostępności 

alkoholu dla dzieci i młodzieży w myśl hasła: „UŻYWKOM MÓWIMY NIE - 

BIEGOM TAK !!!”.

Dawid Białas z Szkoły Podstawowej 
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

4/ w kategorii szkół gimnazjalnych: 
Rower - ufundowany przez Bank Spółdzielczy 
w Witkowie - wylosowała Sara Strzelecka 
z Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie.

Wszystkie dyplomy, medale i nagrody 
rzeczowe w postaci sprzętu sportowego 
wręczali: Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof 
Szkudlarek i jego Zastępca - Marian 
Gadziński, radni Rady Miejskiej - Henryk 
Mucha i Franciszek Bosacki oraz Dyrektor 
OKSiR w Witkowie - Stanisław Rajkowski.

Organizatorzy dziękują wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do sprawnego 
przeprowadzenia imprezy, a szczególnie 
druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Witkowie i funkcjonariuszom z Komisariatu 
Policji w Witkowie za fachowe zabezpieczenie 
trasy biegów, nauczycielom wychowania 
fizycznego za przygotowanie zawodników 
i techniczne przeprowadzenie biegów, Panu 
Piotrowi Jóźwikowi za prowadzenie spikerki 
zawodów, Pani Magdalenie Bekas za opiekę 
medyczną, a Martynie Galant, Damianowi 
Kokott i Szymonowi Jedwabnemu za 
pilotowanie biegów ulicznych.

(S.A.)

W XV edycji biegów rywalizowano 
w kategorii: przedszkola, szkoły podstawowe 
i gimnazjalne, oddzielnie dziewczęta i chłopcy. 
Łącznie w 24 rozegranych biegach 
wystartowało 424 zawodników.

Zawodnicy, którzy zajęli sześć pierwszych 
miejsc otrzymali pamiątkowe medale oraz 
dyplomy, a dodatkowo trzech najlepszych - 
pamiątkowe koszulki. Wśród zawodników, 
którzy ukończyli bieg były losowane nagrody 
rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. 
Zawodnicy otrzymali dodatkowo medale 
pocieszenia ufundowane przez Urząd Gminy 

i Miasta w Witkowie oraz Gminną Komisję 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

A t rakc ją  by ły  nagrody  g łówne  
ufundowane przez sponsorów które losowane 
były wśród wszystkich, którzy ukończyli bieg 
w poszczególnych kategoriach:

1/ w kategorii Oddział Przedszkolny: 
Maskotkę - ufundowaną przez Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie - 
wylosowała Kornelia Kujawska z Przedszkola 
Miejskiego w Gnieźnie.

2/ w kategorii klasy I - IIII szkół 
podstawowych: Rower - ufundowany przez 
Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Witkowie - 
wylosowała Magda Nowaczyk z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie.

3/ w kategorii klasy IV - VI szkół 
podstawowych: Rower - ufundowany przez 
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie - wylosował 

ale najważniejszym jest liczny udział, który 
tworzy pewną atmosferę i popularyzuje 
bieganie. Coraz częściej widzimy ludzi 
biegających po naszych ulicach, drogach czy 
chodnikach. Świadczy to o tym, że warto 
biegać, by poprawić swoją kondycję. Dzisiejsze 

zawody to też rywalizacja, dlatego życzę 
każdemu tego pierwszego miejsca. Każdy 
uczestnik też będzie brał udział w losowaniu 
głównych nagród. Mamy trzy rowery oraz 
„pluszaka”, którego rozlosujemy w trakcie 
zawodów wśród wszystkich uczestników. 
Jeszcze raz życzę wszystkim miłej zabawy i XV 
Szkolne Biegi Uliczne uważam za otwarte”.

Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz 
Gminy i Miasta w Witkowie - Krzysztof 
Szkudlarek, który witając wszystkich 
zebranych powiedział między innymi: „Każdy 
organizator stawia sobie jakieś cele i myślę, że 
dzisiaj te cele zostały już osiągnięte. Jednym 

jest pogoda, idealna na bieganie, a drugim to 
frekwencja. Bardzo cieszy mnie to, że tak 
wielu uczestników weźmie dzisiaj udział w 
biegach i tak wiele osób towarzyszy 
zawodnikom. Towarzyszą im zapewne 
rodzice, może i dziadkowie, a przecież te 
dzisiejsze biegi to nic innego, jak wspólna 
zabawa. Tutaj nie jest najistotniejszy wynik, 
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Dzień Edukacji Narodowej 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w czwartek 15.10.2015r. w naszej gminie 

odbyła się niecodzienna uroczystość. Na uroczyste spotkanie zostali zaproszeni 

przez Burmistrza nauczyciele, którzy podwyższyli swoje kwalifikacje zawodowe 

i zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego oraz nauczyciele, którzy za 

swoje osiągnięcia zawodowe, za dotychczasową pracę pedagogiczno-

wychowawczą zostali wyróżnieni Nagrodą Burmistrza. 

Nagrodę otrzymali:

1. Pani Bernadetta Nowak - Szkoła 
Podstawowa w Witkowie.

2. Pani Barbara Pokora - Szkoła 
Podstawowa w Witkowie.

3. Pani Teresa Zarzyka - Szkoła Podstawowa 
w Witkowie.

4. Pani Arleta Bekas - Gimnazjum 
w Witkowie.

5. Pani Wacława Filińska - Gimnazjum 
w Witkowie.

6. Pani Małgorzata Kierepka - Przedszkole 
w Witkowie.

7. Pani Sylwia Nowicka - Przedszkole 
w Witkowie.

8. Pani Małgorzata Walczykiewicz - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie.

(N.K.)

wymarzonych kierunkach, co daje później 
przełożenie na możliwość znalezienia pracy. 

Po tym wprowadzeniu nastąpi ło 
ślubowanie nauczycieli, którzy w okresie 
wakacyjnym zadali egzamin na kolejny 
szczebel awansu zawodowego - nauczyciela 
mianowanego. 

Po złożeniu uroczystego ślubowania 
Burmistrz Krzysztof Szkudlarek wręczył 
poszczegó lnym nauczyc ie lom Akty  
Ślubowania.

1. Pani Sylwia Nowicka - Przedszkole 
„Bajka” w Witkowie.

2. Pani Małgorzata Paruszewska - 
Przedszkole - Ochronka im. Dzieciątka 
Jezus w Witkowie.

3. Pani Lidia Bauza - Przedszkole - 
Ochronka im. Dzieciątka Jezus 
w Witkowie.

Następnie nastąpiło wręczenie Nagród 
Burmistrza Gminy i Miasta. 

na ponadprzeciętną pracę wyróżnionych 
pedagogów. Jest jednocześnie pewnym 
zobowiązaniem nagrodzonych osób wobec 
szkoły i jej środowiska. Nauczyciel, który 
posiada potencjał pedagogiczny, potencjał 
ludzki, może wyszukiwać wśród uczniów 
różne uzdolnienia, talenty i je kierunkować. 
Dziś życie jest trudne, dlatego też od 
na jm łod szy ch ,  p r zed szko lny ch  l a t  
p r zygo towu je c i e  Pań s two  na szy ch  
mieszkańców, żeby w życiowym pędzie sobie 
poradzili. Poprzez szkołę podstawową, 
g i m n a z j u m ,  a  n a s t ę p n i e  s z k o ł ę  
p o n a d g i m n a z j a l n ą ,  u c z n i o w i e  s ą  
przygotowywani do studiowania na 

W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący 
Rady Miejskiej Piotr Jóźwik, zastępca 
burmistrza Marian Gadziński i dyrektorzy 
placówek oświatowych, z których nauczyciele 
składali ślubowanie. 

Na początku spotkania, Burmistrz Gminy 
i Miasta Krzysztof Szkudlarek złożył obecnym 
nauczycielom gratulacje i życzenia związane 
z Dniem Edukacji Narodowej, z awansem 
zawodowym i wyróżnieniem, jakim jest 
Nagroda Burmistrza. Burmistrz w swoim 
wystąpieniu powiedział między innymi, że 
czuje się zaszczycony i dumny, że może 
wręczyć nagrody wyróżniającym się w pracy 
zawodowej nauczycielom. Nagroda wskazuje 
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EDUKACYJNE SPOTKANIA Z MUZYKĄ ROZPOCZĘTE

30 września Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie wspólnie 
z placówkami oświatowymi zainaugurował przewidziany na dziesięć miesięcy 
cykl spotkań z muzyką adresowany dla dzieci.

Pierwszy z koncertów pt. „BUM - TA - RA - 

Rary” poświęcony był zapoznaniu dzieci 

z ludową  muzyką regionu Górnego Śląska. 

Czworo artystów zaprezentowało program, 

w którym oprócz  regionalnych śląskich 

przyśpiewek, często  w zabawowej formie 

zapoznało dzieci z budową  oraz brzmieniem  

trąbki, puzonu i tuby. Po reakcjach dzieci 

widać było, że przekazana w interaktywny 

sposób wiedza przypadła widzom do gustu. 

Kolejne spotkanie już w październiku.

(S.R.)

Najsympatyczniejszy Pupil w Gminie Witkowo
Dnia 17.X.2015 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Witkowo został 
wybrany Najsympatyczniejszy Pupil w Gminie Witkowo. 

Komisja składająca s ię z dziec i  

uczęszczających na zajęcia plastyczne miała 

nie lada orzech do zgryzienia - po długich 

dyskusjach, dzieci wybrały zwycięzcę. Został 

nim pies o imieniu MISIU, którego właścicielką 

jest pani Nadia Pietrucha z Witkowa. Misiu 

otrzymał cała torbę przysmaków - właścicielce 

gratulujemy.
(K.J.)


