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25 września br. odbyła się Witkowska Dycha. 

Pod takim hasłem rozegrano pierwszy Witkowski 

bieg uliczny na dystansie 10 kilometrów. W ten 

wyjątkowy dzień dopisała nie tylko pogoda, ale 

i atmosfera, jaką wnieśli uczestnicy, mieszkańcy 

oraz kibice.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Burmistrz 

Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, który 

powiedział m.in. – „Jako samorząd już od jakiegoś 

czasu nosiliśmy się z zamiarem, by przywrócić tradycję 

b i e g ó w  w  W i t k o w i e .  D z i ś  d z i ę k i  c z ł o n k o m 

Stowarzyszenia „Witkowo Biega” Samorząd Witkowa, 

jako współorganizator, może z dumą powiedzieć, że 

przeprowadzenie tej imprezy to strzał w dziesiątkę. 

A to, że organizacyjnie wszystko zagrało, to zasługa 

członków tego Stowarzyszenia. Oni biorą udział 

w biegach na terenie całej Polski i wiedzą, jak to 

zrobić. Dzisiaj mieliśmy historyczny start pierwszego 

biegu i wszystko wskazuje na to, że powtórzymy to 

wydarzenie w przyszłym roku”.

Zapisy na bieg zakończyły się już kilka tygodni temu 

z uwagi na zamknięcie listy miejsc. Ostatecznie do 

biegu zgłosiło się 350 biegaczy. Na samym starcie 

stawiło się ich 282. Oprócz biegu głównego na 10 km 

organizowany był również marsz Nordic Walking na 

dystansie 5,3 km z limitem 50 zawodników.

Start odbył się o godzinie 14:00. Obwieścił go 

wystrzał armatni, którego dokonali członkowie 

witkowskiego bractwa kurkowego. Podczas biegu 

przed domy wychodzili mieszkańcy miasta, aby 

kibicować uczestnikom. Trasa została wytyczona nie 

tylko przez samo Witkowo, ale także Kołaczkowo 

i Witkówko.

Jako pierwszy na mecie stawił się Paweł Tarasiuk 

z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu 

z wynikiem 32:37. Chwilę po nim na drugim miejscu 

pojawił się gnieźnianin Patryk Łukaszewski z Klubu Cross 

Warszawa z rezultatem 34:09. Warto dodać, że jest to 

Pierwsza Witkowska Dycha za nami!
Witkowski bieg uliczny na dystansie 10 kilometrów

  Więcej zdjęć na
  www.witkowo.pl/galeria
  Zeskanuj zamieszczony kod QR 
  aby przejść do galerii
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też ubiegłoroczny zdobywca 1. miejsca Biegu 

Lechitów. Trzeci na podium był Piotr Kaźmierczak 

z „Witkowa Biega” z wynikiem 35:36.

Wśród kobiet pierwszą na mecie była Marzena 

Siwińska z „Witkowo Biega”, która w kategorii open 

zajęła 26 miejsce z wynikiem 42:13. Druga była Ewelina 

Piniarska z rezultatem 43:50, a trzecia Arleta Ludwiczak 

z Altomu Gniezno z wynikiem 44:57.

Na mecie oprócz medali i kwiatów na uczestników 

czekały: woda, owoce, drożdżówki, a w strefie 

kulinarnej można było skosztować kilku przysmaków. 

O cater ing  zat roszczy ło  s ię  S towarzyszen ie 

„Światowid”. Przed oficjalną dekoracją na scenie 

rozlosowano także nagrody dla uczestników.

Imprezie towarzyszyło również wiele dodatkowych 

atrakcji, m.in. zamek dmuchany i miasteczko 

olimpijskie dla dzieci. Istniała także możliwość zakupu 

świeżych soków i innych kulinarnych przysmaków. Bieg 

nie tylko należy uznać za udany, ale mieć nadzieje, że 

stanie się on trwałym punktem na witkowskiej mapie 

imprez i wydarzeń.

Z dumą informujemy, że w biegu uczestniczyło 

dwóch pracowników Urzędu: Piotr Janowicz i Łukasz 

Misiewicz. Kolegom serdecznie gratulujemy wyniku.

Marlena Trzcińska
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Miłość, wierność, ale przede wszystkim zaufanie – to 

według małżonków obchodzących Złoty  oraz 

Diamentowy Jubileusz swego ślubu, przepis na udane 

życie u boku ukochanej osoby. 

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na 

szczególną uwagę zasługują tak wspaniałe rocznice jak 

60-cio, czy 50-cio lecie pożycia małżeńskiego. Właśnie 

takie rocznice diamentowych i złotych godów miały 

miejsce 24 września. Swój Jubileusz obchodziło wówczas 

28 par.

60-lecie pożycia małżeńskiego, czyli Diamentowe Gody 

obchodzili Państwo: Maria i Józef Chmielowie, Teresa 

i Stanisław Grzelakowie, Helena i Marian Kowalscy, Zofia 

i Henryk Kozielscy, Anna i Marian Krawczykowie, Natalia 

i  E u g e n i u s z  M a c i e j e w s c y ,  C z e s ł a w a  i  S t e f a n 

Marciniakowie, Lucyna i Edward Naumowiczowie, 

Irena i Stanisław Sobierajowie, Sabina i Henryk Szymańscy, 

Bronisława i Jerzy Sciążkowie, Małgorzata i Jerzy 

Wierganowie.

50-lecie pożycia małżeńskiego, czyli Złote Gody 

obchodzili Państwo: Teresa i Wincenty Ciesielscy, Krystyna 

i Władysław Jakimowiczowie, Zofia i Bogdan Jakubowscy, 

Kazimiera i Bronisław Lemieszowie, Zbigniewa i Bogdan 

Leśni, Krystyna i Henryk Łabarewiczowie, Halina i Roman 

Łazinkowie, Krystyna i Stefan Mikołajczakowie, Klara 

i Kazimierz Nowaccy, Mirosława i Andrzej Rudniccy, 

Barbara i Ryszard Stasiakowie, Danuta i Bogdan 

Szcześniakowie, Teresa i Zbigniew Szcześniakowie, 

Mieczysława i Stanisław Szymańscy, Maria i Józef 

Wojtyrowie, Stanisława i Eugeniusz Zielińscy.

Sobotnia uroczystość rozpoczęła się od Mszy św., którą 

celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Bogdan Wojtuś 

Biskup Senior Archidiecezji Gnieźnieńskiej w asyście 

Proboszcza Witkowskiej Parafii ks. Stanisława Goca oraz 

księdza dziekana Alfreda Lewicza.

W nabożeństwie oprócz Jubilatów wzięli udział  

przedstawiciele władz samorządowych, na czele 

z Burmistrzem Marianem Gadzińskim jego zastępcą 

Łukaszem Scheffsem, Przewodniczącym Rady Miejskiej 

Piotrem Jóźwikiem, Wiceprzewodniczącym Marianem 

Walczakiem, Sekretarzem Gminy Elżbietą Kiełpińską, 

Skarbnikiem Gminy Haliną Rzepecką oraz Kierownikiem 

Złote i Diamentowe Gody 
Swój Jubileusz obchodziło 28 par 

USC Alicją Wentland. Nie zabrakło najbliższej rodziny 

jubilatów.

Druga część uroczystości miała miejsce w Centrum 

Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka. Na wstępie Kierownik USC 

Alicja Wentland przywitała Jubilatów i wszystkich 

przybyłych gości. Następnie głos zabrał Burmistrz Marian 

Gadziński, który podziękował Jubilatom za przyjęcie 

zaproszenia na uroczystość złotych oraz diamentowych 

godów. Włodarz Gminy nawiązał również do wspólnie 

spędzonych przez nich lat mówiąc – „Gościmy dzisiaj 

jubilatów, którzy w tym roku obchodzą 50 lub 60 rocznicę 

zawarcia związku małżeńskiego, czyl i  Złote lub 

Diamentowe Gody. To wyjątkowa okazja do spojrzenia na 

minione lata. To okazja do dokonania podsumowań 

i refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem 

dwojga ludzi. Ten czas to symbol wierności i miłości 

rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty 

związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do 

naśladowania dla wszystkich. W ciągu tych długich lat, 

było wiele dni radosnych i pięknych, były też pewnie i dni 

smutne, ale wszystkie te przeżycia związały Was jeszcze 

bardziej i potwierdziły słuszność waszej decyzji(...) 

Wszystkim Szanownym Jubilatom w imieniu witkowskiego 

samorządu życzę wzajemnego poszanowania, szacunku, 

kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości. 

Serdeczne gratulacje”.

Następnie dokonano aktu dekoracji Jubilatów 

medalami ,  za długoletn ie Pożycie Małżeńsk ie 

przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Pary 

otrzymały także gratulacje i kwiaty.

Ten wyjątkowy dzień uświetnił dodatkowo występ 

Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi”. Nie obyło się bez 

wspólnego „Sto lat” po czym uczestnicy uroczystości 

zasiedli do wspólnego stołu. Był tort i okolicznościowy 

toast.

Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy 

kolejnych Jubileuszy w zdrowiu i zgodzie.

Marlena Trzcińska

„Niech słowo „kocham” jeszcze raz z ust Twoich usłyszę, 

niech je w sercu ukryję i w myśli zapiszę”.

Adam Mickiewicz

  Więcej zdjęć na                                                                        
  www.witkowo.pl/galeria
  Zeskanuj zamieszczony kod QR 
  aby przejść do galerii
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniającym się 

w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycielom, 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński 

wręczył nagrody. Otrzymali je kolejno: 

Marzena Lemańczyk, Magdalena Kazecka, Hanna 

Pusteln ik  –  nauczyciele Szkoły Podstawowej 

im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. Irena Nowak – 

nauczyc ie l  Zespołu  Szko lno-Przedszko lnego 

im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie. Trzech 

nauczycieli Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie: Anna 

Brząkowska, Eliza Marcinkowska i Hanna Tyll – Kasprzak 

oraz dwóch nauczycieli Przedszkola Miejskiego „Bajka” 

w Witkowie: Beata Prusinowska i Elżbieta Zielińska.

W czasie uroczystości odbyło się także ślubowanie 

nauczyciela z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Mielżynie Elwiry Wasiewicz, która w wyniku 

postępowania egzaminacyjnego uzyskała stopień 

awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Wśród obecnych na tej uroczystości byli: Zastępca 

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Łukasz Scheffs, 

Przewodniczący Rady Piotr Jóźwik, Przewodniczący 

Komisji oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej 

Tadeusz Śliwecki, inspektor oświaty Marzena Polak oraz 

dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy 

Witkowo 

Burmistrz w swoim krótkim wystąpieniu odwołał się 

d o  h i s t o r y c z n y c h  w y d a r z e ń  z w i ą z a n y c h 

z ustanowieniem Dnia Edukacji Narodowej. Podkreślił 

także rolę szkoły i nauczyciela w przekazywaniu wiedzy. 

Włodarz Gminy wskazał jednocześnie, że dobra 

edukacja musi iść w parze z wychowaniem, a to 

sprawia, że wręcz niezbędna jest współpraca szkoły 

(nauczycie l i )  i  rodz iców, którzy także muszą 

uczestniczyć w tym procesie. Ponadto wyróżnionym się 

nauczycielom oraz obecnym na uroczystości 

dyrektorom Burmistrz złożył najserdeczniejsze życzenia 

i podziękował za trud, poświęcenie i codzienną pracę. 

Marzena Polak

Dzień Edukacji Narodowej 
Nagrody dla wyróżniających się w pracy nauczycieli 

  Więcej zdjęć na
  www.witkowo.pl/galeria

  Zeskanuj zamieszczony kod QR 
  aby przejść do galerii

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. 1774 z późn. zm.) informuje, że na tablicy 
ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta przy 

ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 10 października 
2016r. został wywieszony wykaz NIERUCHOMOŚCI   

POŁOŻONYCH W GORZYKOWIE I WIEKOWIE, 
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERZAWIENIA 

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.
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2 października 2016 roku na Stadionie Miejskim 

i ulicach Witkowa miały miejsce XVI Szkolne Biegi 

Uliczne. Głównymi organizatorami tego wydarzenia 

byli: Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury, Sportu 

i Rekreacji, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz 

Dyrektorzy Placówek Oświatowych z terenu Gminy 

i Miasta Witkowo.

Podstawowym celem imprezy była popularyzacja 

biegów, jako najprostszej formy uprawiania sportu 

wśród uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, 

i gimnazjów w myśl hasła: „Wynik to jedno, a udział to 

drugie”. Drugim celem imprezy była realizacja 

głównych założeń Kampanii Profilaktycznej, czyli 

przeciwdziałanie bierności, bezradności i nudzie oraz 

zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci 

i młodzieży w myśl hasła: „Używkom mówimy nie - 

biegom tak !!!”.

Otwarcia imprezy dokonał Zastępca Burmistrza 

Gminy i Miasta Witkowa – Łukasz Scheffs, 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 frekwencja. 

W t rakc ie  dz i s ie j s ze j  imprezy  wyn ik  n ie  jes t 

najistotniejszy, ale najważniejszy jest liczny udział, który 

tworzy pewną atmosferę i popularyzuje bieganie. 

Przykładem tego był tydzień temu I Uliczny Bieg 

„Witkowska Dycha”. Dzisiejsze zawody to kontynuacja 

tej rywalizacji, dlatego życzę każdemu pierwszego 

miejsca. Jeszcze raz życzę wszystkim miłej zabawy. 

XVI Szkolne Biegi Uliczne uważam za otwarte”.

W XVI edycji biegów rywalizowano w kategorii: 

XVI Szkolne Biegi Uliczne
„Wynik to jedno, a udział to drugie”

przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne, 

oddzielnie dziewczęta i chłopcy. Łącznie w 22 

rozegranych biegach wystartowało 468 zawodników.

Wyniki: PRZEDSZKOLA: rocznik 2011 i młodsi ch. 

1. Adam Janiszewski 2. Damian Twardowski 3. Adam 

Małecki; rocznik 2011 i młodsi dz. 1. Lena Pietrowicz 

2. Maria Brzuśkiewicz 3. Nadia Pieczyńska; rocznik 2010 

chł. 1. Marcel Walczak 2. Sebastian Matczak 3. Filip 

Zaborniak; rocznik 2010 dz. 1. Nadia Popławska 

2. Anna Krzysztoń 3. Nadia Marmurowicz.

SZKOŁY PODSTAWOWE: rocznik 2009 ch. 1. Eryk 

Adamczewski 2. Igor Paluch 3. Filip Kupaj; rocznik 2009 

dz. 1. Zuzanna Kudlińska 2. Amelia Kozica 3. Matylda 

Tomaszewska; rocznik 2008 ch. 1. Kacper Szczepaniak 

2. Kacper Baranowski 3. Kacper Spychała; rocznik 

2008 dz. 1. Oliwia Marmurowicz 2. Olga Siara 3. Maja 

Kuster; rocznik 2007 ch. 1. Oliwier Janaszak 2. Dominik 

Woźniak 3. Borys Adamczewski; rocznik 2007 dz. 

1. Oliwia Plucner 2. Amelia Jankowska 3. Julia 

Majchrzak; rocznik 2006 ch. 1. Daniel Kapczyński 

2.Kacper Krajniak 3. Arkadiusz Kossakowski; rocznik 

2006 dz. 1  Anna Osowska 2. Liwia Pieczyńska 

3. Weronika Bączkowska; rocznik 2005 ch. 1. Tomasz 

Jakubowski 2. Eryk Kerber 3. Jakub Nowak; rocznik 2005 

dz. 1. Dominika Bielak 2. Weronika Wabińska 

3. Weronika Mierzejewska; rocznik 2004 ch. 1. Bartosz 

Majorczyk 2. Mikołaj Wysocki 3. Kacper Napieralski; 

rocznik 2004 dz. 1. Wiktoria Łuczyńska 2. Zuzanna 

Nowicka 3. Daria Jóźwiak.

GIMNAZJA: rocznik 2003 ch. 1. Patryk Włodarczyk 

2. Nikodem Blaszyński 3. Mateusz Szcześniak; rocznik 

2003 dz. 1. Ola Wendland 2. Olga Radacz 3. Klaudia 
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Kerber; rocznik 2002 ch. 1. Kacper Rewers 2. Sebastian 

Roszkowiak 3. Dawid Koziński; rocznik 2002 dz. 

1. Weronika Cieślicka 2. Kinga Chmiel 3. Joanna 

Woźniak; rocznik 2001 ch. 1. Jakub Danisewicz 

2. Krzysztof Spychała 3. Wojciech Monarcha; rocznik 

2001 dz. 1. Julia Kossakowska 2.Weronika Szcześniak 

3. Katarzyna Bielak.

Ostatnim akcentem kończącym witkowskie 

zawody sportowe był bieg uczniów klasy II wraz 

z wychowawcą klasy Pawłem Piniarskim. W biegu 

uczestniczyły także osoby niepełnosprawne Weronika 

i Wiktoria Kaźmierczak oraz Weronika Niedbała. Był to 

bieg w ramach realizacji projektu edukacyjnego 

realizowanego przez uczniów z Gimnazjum im. Adama 

Borysa pt. „Igrzyska dla każdego”.

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.

Atrakcją były nagrody główne ufundowane przez 

sponsorów, które losowane były wśród wszystkich 

uczestników w poszczególnych kategoriach:

1. w kategorii Przedszkola: Maskotkę – ufundowaną 

przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie – 

wylosowała Amelia Gozdalska z Przedszkola „Bajkowy 

Świat” w Witkowie; 2. w kategorii klasy I – IIII szkół 

podstawowych: Rower – ufundowany przez 

Spółdz ie ln ię Kółek Roln iczych w Witkowie - 

wylosowała Martyna Jagła z Szkoły Podstawowej im. 

Lotnictwa Polskiego w Witkowie; 3. w kategorii klasy IV – 

VI szkół podstawowych: Rower – ufundowany przez 

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie – wylosowała 

D om i n i k a  S zc zep a ńs k a  z  Z e s p o łu  S zk o l no -

Przedszkolnego w Mielżynie; 4. w kategorii szkół 

g imnaz ja lnych:  Rower  –  ufundowany przez 

Bank Spółdzielczy w Witkowie – wylosował Adrian 

Pankowsk i  z  Gimnaz jum im.  Adama Borysa 

w Witkowie. 

Wszystkie dyplomy, medale i nagrody rzeczowe 

w postaci sprzętu sportowego wręczali: Zastępca 

Burmistrza Gminy i Miasta Łukasz Scheffs, radni Rady 

Miejskiej – Marian Walczak, Marek Biadasz, Marek 

Wiatrowski, Henryk Mucha i Tadeusz Śliwecki oraz 

Dyrektor OKSiR w Witkowie – Stanisław Rajkowski.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili 

s ię 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 

p r z y g o t o w a n i e  z a w o d n i k ó w  i  t e c h n i c z n e 

przeprowadzenie biegów, Piotrowi Jóźwikowi za 

prowadzenie spikerki zawodów, Marzenie Zielińskiej za 

opiekę medyczną, a Marcinowi Bosackiemu, 

Damianowi i Dawidowi Kokott za pilotowanie biegów 

ulicznych.

Stanisław Antoszczyszyn

  Więcej zdjęć na                                                                        
  www.witkowo.pl/galeria
  Zeskanuj zamieszczony kod QR 
  aby przejść do galerii
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W dniu 21 września odbyło się na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego w Skorzęcin ie spotkanie 

zorganizowane przez Burmistrza Gminy i Miasta 

Witkowo we współpracy ze Związkiem Gmin 

Powidzkiego Parku Krajobrazowego w Powidzu na 

temat „Zagrożeń i ochrony jezior Powidzkiego Parku 

Krajobrazowego”.

Tematyka wykładów obejmowała przedstawienie 

c h a r a k t e r y s t y k i  j e z i o r  w  P o w i d z k i m  P a r k u 

Krajobrazowym ze szczególnym uwzględnieniem 

akwenów leżących na terenie gminy Witkowo, 

identyfikację możliwych zagrożeń wód jezior oraz 

przeciwdziałania zagrożeniom i ich ochrona. Wykłady 

poprowadził Bogumił Nowak – przedstawiciel Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Działu Zarządzania 

Siecią Pomiarowo-Obserwacyjną we Wrocławiu.

W spotkaniu udział wzięli: Marian Gadziński – 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Jakub Gwit – Wójt 

Gminy Powidz, Jerzy Berlik – Wicestarosta Powiatu 

G n i e ź n i e ń s k i e g o ,  R a d n y  R a d y  P o w i a t u 

Gnieźnieńskiego – Telesfor Gościniak, Radni Rady 

Miejskiej w Witkowie: Piotr Jóźwik, Tadeusz Śliwecki, 

Marek Wiatrowski, Ireneusz Kwapich, Franciszek 

Bosacki, Grzegorz Kaźmierczak, Elżbieta Kiełpińska – 

Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo, Piotr Janowicz – 

inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, 

Mirosław Klimas – Przewodniczący Stowarzyszenia 

U ż y t k o w n i k ó w  O ś r o d k a  W y p o c z y n k o w e g o 

w Skorzęcinie, Piotr Basiński – przedstawiciel Zespołu 

P a r k ó w  K r a j o b r a z o w y c h  W o j e w ó d z t w a 

Wielkopolskiego w Poznaniu, Stanisław Rajkowski – 

Dyrektor OKSiR Witkowo, Tomasz Nowak – Kierownik 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie, Paweł 

Jarecki – Leśniczy Leśnictwa Skorzęcin, nauczyciele 

biologii ze szkół na terenie gminy Witkowo oraz 

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą 

na terenie OW Skorzęcin.

Piotr Janowicz

Konferencja w Skorzęcinie
„Zagrożenia i ochrona jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego”

23 września br. odbyła się kolejna, XIX sesja Rady 

Miejskiej w Witkowie. W związku z tym, że na 

czerwcowej sesji, radny Eugeniusz Czaplicki nie mógł 

odebrać przyznanego mu wyróżnienia – Statuetki 

Rycerza Wita, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian 

Gadziński wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej 

Piotrem Jóźwikiem, dokonali wręczenia tego 

wyróżnienia.

Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych 

punktów porządku sesji. Rada wysłuchała informacji 

Burmistrza o działalności międzysesyjnej, informacji 

Prezesa Zarządu Oddziału M-G Związku OSP 

i Komendanta Gminnego Oddziału M-G Związku OSP 

o funkcjonowaniu OSP na terenie Gminy, informacji 

Dy rektora  OKS iR -u  w Wi tkowie  i  in fo rmacj i 

Komendanta Komisariatu Pol icj i  w Witkowie, 

o przebiegu sezonu letniego.

Rada Miejska podjęła także następujące uchwały:

ź uchwałę Nr XIX/148/2016 dot. dopłaty do ceny 

wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec;

ź uchwałę Nr XIX/149/2016 dot. zmian trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

placówek oświatowych;

ź uchwałę Nr XIX/150/2016 o Planie Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej;

ź uchwałę Nr XIX/151/2016 o Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej;

ź uchwałę Nr XIX/152/2016 i uchwałę Nr XIX/153/2016 

o nie uwzględnieniu skarg na działania Dyrektora 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie; 

ź uchwałę Nr XIX/154/2016 o zmianach w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na 2016 rok;

ź uchwałę Nr XIX/155/2016 o zmianach w budżecie 

gminy i miasta na 2016 rok;

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Jednocześnie zdecydowano, że uchwała 

o nadaniu nazwy skwerowi w Witkowie, zostanie 

rozpatrzona na kolejnej sesji, która planowana jest 

wstępnie na 25 listopada 2016 r.
 Halina Koźniewska

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
XIX sesja Rady Miejskiej w Witkowie



9

Witkowskie
Wiadomości Samorządowe

Z zakresu obrotu nieruchomościami:
- ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali 
mieszkalnych nr 2 i 3, położonych w Witkowie przy 
ul. Kosynierów Miłosławskich 2 wraz z udziałami w działce, 
będących własnością Gminy Witkowo. Na przetargi nie 
wpłynęło żadne wadium, zatem przetargi zakończyły się 
wynikiem negatywnym. Na dzień 21 października br. 
ogłoszono rokowania na sprzedaż ww. lokali. ustalając 
następujące ceny wywoławcze: lokal nr 2 położony na 

2poddaszu, o pow. 42,20 m  – 30.000,00 zł; lokal nr 3 położony 
2 na parterze, o pow. 46,53 m – 30.000,00 zł .

Z zakresu ochrony środowiska:
- w ramach działalności Związku Gmin Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego w dniu 21 września 2016 roku zorganizowano 
na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie 
spotkanie dotyczące „Zagrożeń i ochrony jezior Powidzkiego 
Parku Krajobrazowego”; 
- w lipcu przeprowadzono kontrole właścicieli prowadzących 
działalność usługowo-gastronomiczną na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie w zakresie 
pozbywania się odpadów komunalnych z prowadzonej 
działalności;
-  w s ierpniu przeprowadzono częściowe kontrole 
nieruchomości w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych 
w zbiornikach bezodpływowych i  przydomowych 
oczyszczalniach ścieków oraz pozbywania się zebranych 
nieczystości, kontrola obejmowała sprawdzenie posiadania 
umów w zakresie wywozu nieczystości ciekłych oraz 
dowodów uiszczania opłat za te usługi, kontrole objęły 
nieruchomości położone w miejscowościach: Dębina, 
Ruchocinek, Mielżyn, Chłądowo, Ostrowite Prymasowskie, 
Sokołowo i Gaj;
- we wrześniu przeprowadzono wyrywkowe kontrole 
nieruchomości na terenie gminy Witkowo w zakresie 
wykonywania obowiązków związanych z nasadzeniami 
zastępczymi drzew lub krzewów w ramach wydawanych 
w 2015 roku decyzji zezwalających na usunięcie drzew 
i krzewów.
Ze spraw dotyczących oświaty:
- przyjęto 268 wniosków o przyznanie pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na 
rok szkolny 2016/2017.
Ze spraw dotyczących Ośrodka Wypoczynkowego 
w Skorzęcinie:
- do budżetu Gminy za wstęp i korzystanie z urządzeń 
znajdujących się na terenie OW w Skorzęcinie wpłynęła 
kwota 677 939,70 zł brutto.
Z zakresu inwestycji:
Prace w trakcie realizacji:
- trwają roboty budowlane w ramach zadania pn. 
„Przebudowa dróg gminnych w Folwarku, Ruchocinie oraz 
Witkówku” za kwotę. 298.804,84 zł brutto; 
- trwają prace polegające na wykonaniu dokumentacji 
projektowej na modernizację Oczyszczalni Ścieków dla 
Gminy i Miasta Witkowo za kwotę: 70.110,00 zł brutto; 
- wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowej 
dla zadania pn. „Renowacja elewacj i  budynków 
komunalnych przy ul. Stary Rynek 3 i 6” za kwotę: 10.220,00 zł 
brutto; 
- trwają prace polegające na wykonaniu dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zmiana sposobu 
użytkowania i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego 
na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 4” za kwotę: 14.000,00 zł 
brutto. 
Podpisano umowy:
- na wykonanie robót brukarskich w Witkowie przy ul. Braci 
Łukowskich, Pułkownika Hynka, Polnej i Zakole za kwotę: 
116.993,96 zł brutto; 
- na dowozy dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy 
i Miasta Witkowo oraz do miasta Gniezno w roku szkolnym 
2016-2017 za łączną kwotę do 153.000,00 zł brutto;

- wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla 
zadań: „Ścieżka rowerowa Witkowo-Kołaczkowo” za kwotę: 
11.685,00 zł brutto; „Budowa ścieżki rowerowej od m. 
Kamionka do m. Skorzęcin” za kwotę: 20.787,00 zł brutto; 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P w Witkowie – 
chodnik ul. Wrzesińska” za kwotę: 6.500,00 zł brutto; 
Zlecono wykonanie następujących dokumentacji:
- aplikacyjnej dla projektu pt. „Budowa sieci dróg dla 
rowerów na terenie gmin Powiatu Gnieźnieńskeigo – Gmina 
i Miasto Witkowo”, za wykonanie zadania wykonawca 
otrzyma 49.200,00 zł brutto;
-  p r o j e k t o w o - k o s z t o r y s o w e j  d l a  4  l o k a l i z a c j i : 
„Zagospodarowanie terenów zieleni przy Centrum Kultury im. 
Krzysztofa Szkudlarka”, „Zagospodarowanie terenów przy 
działkach przy ul. Dworcowej (miniboisko do piłki nożnej, 
projekt piłkochwytów na boisku treningowym, plac zabaw)”, 
„Zagospodarowanie terenu na osiedlu (ścieżka zdrowia 
z elementami siłowni zewnętrznej, plac zabaw)”, „Projekt 
piłkochwytów na boisku treningowym”; za wykonanie 
zadania wykonawca otrzyma: 9.963,00 zł brutto;
- projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa sieci 
wodociągowej Folwark-Piaski” za kwotę: 4.305,00 zł brutto.
Zakończono następujące prace:
- wykonano system oddymiania w przedszkolu Miejskim 
„Bajka” przy ul. Jasnej w Witkowie za kwotę: 60.909,71 zł brutto; 
- wykonano roboty brukarskie w Dębinie, Wiekowie 
i w Mielżynie za kwotę: 93.521,82 zł brutto.
Ponadto zlecono:
- wykonanie nawierzchni boiska do siatkówki plażowej 
(piasek) na terenie kompleksu boisk sportowych przy 
ul.Wrzesińskiej w Witkowie; 
- wykonanie równania dróg gminnych na terenie Gminy 
i Miasta Witkowo;
- wykonanie map do celów projektowych dla miejscowości 
Ruchocin (świetlica) i Witkowo ul. Mickiewicza (strefa 
rekreacji); 
- naprawę chodników, sieci burzowych, znaków drogowych, 
czyszczcenie kanalizacji burzowej, wykonanie progów 
zwalniających w ul. Witosa; 
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych: 
- w listopadzie br. planuje się złożenie dwóch wniosków 
o przyznanie pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla 
zadań związanych z budową ścieżki rowerowej Witkowo-
Kołaczkowo oraz rewitalizacją terenów rekreacyjnych na 
terenie Witkowa, w chwili obecnej trwa przygotowywanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin realizacji 
tych inwestycji planowany jest na 2017 r. 
Gnieźnieński Obszar Strategicznej Interwencji:
- w ramach GOSI Gmina i Miasto Witkowo czyni starania 
związane z pozyskaniem dofinansowania na realizację 
dwóch zaplanowanych zadań z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
pierwszy z nich dotyczy budowy drogi dla rowerów z Witkowa 
do Skorzęcina; w chwili obecnej trwa opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanego 
zadania oraz pozostałych dokumentów aplikacyjnych, 
planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie 
to listopad 2016 r.; 
- kolejnym projektem planowanym do realizacji w ramach 
GOSI jest zadanie pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej 
w granicach miasta Witkowa”; termin złożenia wniosku 
o dofinansowanie tego zadania planowany jest na III kw. 
2017 r. 

Burmistrz  Gminy i Miasta w Witkowie
 Marian Gadziński 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 
o działalności w okresie międzysesyjnym od 26 czerwca do 22 września 2016 r.

  Pełna Informacja Burmistrza o działalności w okresie
  międzysesyjnym dostępna jest na www.bip.witkowo.pl
  w zakładce - „Sprawozdania i informacje Burmistrza"
  Zeskanuj zamieszczony kod QR aby przejść do informacji
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W tych kilku słowach można podsumować wizytę 

przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego „BAJKA” 

w Witkowie w Urzędzie Gminy i Miasta. Swoimi 

odwiedzinami dzieci wniosły mnóstwo radości 

i niecodzienności, z zaciekawieniem przyglądając się 

pracy urzędników i słuchając tego, co miał im do 

powiedzenia Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – 

Marian Gadziński.

Na spotkanie z Burmistrzem przybyły 5-latki z grupy 

„Koguciki” z nauczycielką Arletą Brewińską oraz osobą 

wspierającą Renatą Trudzińską-Jarecką.

Wizyta rozpoczęła się od projekcji filmu o Witkowie, 

następne Burmistrz przedstawił niezwykłym gościom 

najważniejsze informacje o gminie oraz przybliżył 

postać Rycerza Wita. Same dzieci wykazały się 

niesamowitą znajomością tej legendy.

Przedszkolaki w Urzędzie Gminy
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Janusz Korczak  

Kolejnym punktem pobytu w Urzędzie były 

o d w i e d z i n y  g a b i n e t u  B u r m i s t r z a .  K a ż d y 

z przedszkolaków na chwile mógł stać się Burmistrzem 

Witkowa zasiadając przy biurku włodarza Gminy.

Na zakończenie wizyty dzieci otrzymały słodycze 

i wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie. 

Na uwagę zasługuje fakt i uznanie, że dzieci na 

kurteczkach miały założone gustowne, odblaskowe 

kamizelki. Podstawą jest bowiem bezpieczeństwo 

naszych najmłodszych mieszkańców.

Marlena Trzcińska

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

Tydzień 3-6 października w Przedszkolu Miejskim 

„Bajka” zasługuje na szczególną uwagę. To wtedy 

dzieci miały okazję wykazać się swoją kreatywnością, 

zastępując przedszkolne zabawki guzikami, 

tkaninami, opakowaniami tekturowymi, folią 

spożywczą itp. To wynik realizacji projektu „Tydzień 

bez zabawek”, w którym udział wzięli także rodzice, 

gromadząc wszelkiego rodzaju produkty potrzebne 

do jego realizacji. 

Projekt cieszył się dużym uznaniem w samych 

dzieciach, obudził inwencję twórczą oraz umiejętność 

współdziałania w grupie. Podczas „Tygodnia bez 

zabawek” przedszkolaki uczestniczyły również 

w ogólnopolskim konkursie na zbudowanie „Królestwa 

Equestrii” – krainy, w której mieszkają kucyki My Little 

Pony. Pomysłodawcą konkursu jest Akademia 

Przyjaźni, która koncentruje się wokół wartości 

istotnych w kształtowaniu osobowości człowieka już 

od najmłodszych lat. Dzieci poznały czym jest przyjaźń, 

dobroć, uczciwość, lojalność, szczodrość. Tego 

wszystkiego najmłodszych uczyły ulubione postaci 

z bajek. Przedszkolaki  stworzyły z materiałów wtórnych 

„Królestwo Equestrii”, na które będziecie mogli oddać 

swój cenny głos od 21 listopada do 2 grudnia na 

stronie internetowej udostępnionej przez Przedszkole 

Miejskie „Bajka”. Trzy najliczniej obdarzone głosami 

prace wygrają zestawy zabawek dla swojej placówki. 

Dzieciaki liczą na Waszą pomoc…

Anna Gadzińska

„Tydzień bez zabawek”
Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie 
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W Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 

w Witkowie realizowany jest „Szkolny program 

wspierania zdolności i talentów uczniów”.

Integralną jego częścią jest program rozwijający 

zdolności i zainteresowania uczniów klas I - III 

pt. „Dzieciolada”  , którego autorkami są nauczycielki 

edukacji wczesnoszkolnej – Agata Woś i Iwona 

Piórkowska. Program dla uczniów klas młodszych 

składa się z różnorodnych zabaw edukacyjnych 

w dziesięciu cyklach.

Pierwsza z nich – ”, „Dzieciolada Bezpieczeństwa

odbyła się we wrześniu. Miała na celu poszerzenie 

wiedzy i  rozwi janie zainteresowań na temat 

bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym, w domu, 

w szkole oraz na podwórku. W ostatnim tygodniu 

września podczas długich przerw, uczniowie klas I, II i III 

m i e l i  m oż l i w oś ć  w y b o ru  k a r t  z  ro zm a i ty m i 

łamigłówkami, które sprawdzały ich wiedzę na ten 

temat. Proponowane zadania, takie jak: rebusy,  

krzyżówki, zagadki, teksty z lukami i kolorowanki, 

cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Kartki 

z rozwiązaniami dzieci wrzucały do specjalnej „skrzyni 

wiedzy”. W piątek wylosowano 10 zwycięzców, którzy 

prawidłowo wypełnili karty pracy. 

Zwieńczeniem „Dzieciolady Bezpieczeństwa” było 

spotkanie uczniów klas pierwszych z Policjantem 

Komisariatu Policji w Witkowie, aspirantem sztabowym 

Mariuszem Gielewskim. Pan Dzielnicowy zapoznał 

dzieci z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi 

między innymi podczas przechodzenia przez jezdnię. 

Przypomniał numery alarmowe oraz zaprezentował 

sprzęt, który policjanci wykorzystują na co dzień 

w swojej pracy. Po interesującej pogadance nastąpiło 

wręczenie nagród zwycięzcom pierwszej w tym roku 

„Dzieciolady” oraz niespodzianek dla pierwszaków. 

W podziękowaniu za pouczające spotkanie 

pierwszoklasiści wręczyli specjalnemu gościowi 

pamiątkowy kwiatek.

Zwycięzcami „Dzieciolady Bezpieczeństwa” zostali: 

Filip Stachowiak, Cyprian Dzierżak, Marcel Kurowski, 

Zuzanna Świdzinska, Julia Marczak, Miłosz Wiśniewski, 

Gabriela Chorn, Karolina Dolata, Hanna Brewko, 

Nikola Gil. Gratulujemy.

Iwona Piórkowska, Agata Woś

„DZIECIOLADA”
Autorski program rozwijający zdolności i zainteresowania uczniów klas I-III 

 20 września każdego roku przypada Ogólnopolski 

Dzień Przedszkolaka. 

Jest to ważny punkt w Kalendarzu Imprez 

Przedszkola Miejskiego „Bajka”. W tym roku nie mogło 

być inaczej. Panie wychowawczynie postarały się, 

aby dzieci zapamiętały ten dzień na długo. 

Przedszkolaki mogły brać udział w ciekawych 

zabawach muzycznych oraz ruchowych z użyciem 

balonów i kolorowej chusty animacyjnej. Miały także 

malowane buźki. Nie mogło zabraknąć również 

barwnych upominków i słodkiego poczęstunku. 

P o  m i n a c h  p r z e d s z k o l a k ó w  m o ż n a  b y ł o 

wywnioskować, że pomysły związane z obchodami 

ich święta były strzałem w dziesiątkę. 

Dagmara Skrzypska

Obchody dnia przedszkolaka
Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie 
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W Dniu Chłopca na placu zabaw Przedszkola 

Miejskiego „Bajka” w Witkowie odbył się trening 

niespodzianka. Był to prezent dla chłopców z grupy 

„Zajączków”, który zorganizowały ich koleżanki 

i panie z grupy. 

Profesjonalny trening spotkał się z bardzo dużym 

zainteresowaniem dzieci. Wszyscy uczestnicy z ochotą 

wykonywali ćwiczenia oraz polecenia trenera. 

Rozgrzewka obudziła w „Zajączkach” ducha 

rywalizacji, który zaowocował wspólnym meczem piłki 

nożnej. Na uwagę zasługuje fakt, że dziewczynki 

z wielką determinacją starały się dorównać swoim 

kolegom w strzelaniu bramek. Podczas spotkania 

wszyscy stosowali się do zasad fair play, a mecz 

zakończył się remisem. Trening oraz mecz piłki nożnej 

„Dzień Chłopca na sportowo”
Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie 

poprowadził trener Akademii Footballu'92 Jakub 

Moskal,  któremu jeszcze raz bardzo gorąco 

dziękujemy za sportowe spotkanie.
Anna Gadzińska

30 września 2016 r. w Niepublicznej Szkole 

Podstawowej w Gorzykowie odbyły się wybory do 

Samorządu Uczniowskiego. 

Swoje kandydatury zgłosili uczniowie klasy III, IV i V. 

Każdy, chcąc przedstawić swoją osobę i pomysły na 

działanie samorządu, przygotował plakat wyborczy. 

Z postulatami umieszczonymi na plakatach można 

było zapoznawać się przez cały tydzień.

W końcu nadszedł dzień wyborów. Wszyscy 

uczniowie zdecydowanym krokiem ruszyli po karty 

wyborcze i oddali swój głos.

Wy b ory  do  s a morzą du  wy gra ł  N i kodem 

Mazurkiewicz – uczeń klasy IV, który objął stanowisko 

przewodniczącego. Na zastępcę wybrana została 

Nikola Swat z klasy V. Sekretarzem wybrany został 

Mikołaj Kozłowski, a członkiem samorządu wybrano 

Damiana Marciniaka (klasa IV).

P o d s u m o w u j ą c  w y b o r y ,  w s z y s t k i m 

przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego życzymy 

owocnych dz iałań,  dobrze układającej  s ię 

współpracy z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną oraz 

godnego reprezentowania braci uczniowskiej.

 Agata Pizoń, Patrycja Tyczka

Wybrano nowy
Samorząd Uczniowski

 Przypadający na dzień 30 września Dzień Chłopca, 

obchodzony był w Niepublicznej Szkole Podstawowej 

w Gorzykowie niezwykle hucznie. Tego dnia uczniowie 

odstąpili od siedzenia w ławkach, by skorzystać 

z ostatnich promieni słońca i świętować na boisku 

szkolnym.

Wszystkie dziewczynki złożyły swoim kolegom 

życzenia z okazji ich święta oraz wręczyły słodkie 

niespodzianki.  Jednym z głównych punktów 

programu była wspólna zabawa terenowa wokół 

szkoły „Gra w 50”. Po wielu zmaganiach odbyło się 

pieczenie ziemniaków i kiełbasek przy wspólnym 

ognisku. Ucztę zakończyły słodkości ufundowane 

przez Piekarnię „Glanc”, za co w imieniu uczniów, 

Dyrektora i  Rady Pedagogicznej serdecznie 

dziękujemy.

Mamy nadzieję, że festyn ten można wpisać do listy 

kolejnych, udanych imprez w naszej szkole.

 Agata Pizoń, Patrycja Tyczka

Dzień Chłopca
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Gorzykowie 
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Kierowani tą zasadą witkowscy muzycy z Zespołu 

Śpiewaczego „My Młodzi” tradycyjnie już wzięli udział 

w warsztatach muzycznych, które odbyły się w dniach 

17-19 września w Skorzęcinie.

Spotkanie rozpoczęło się od miłego akcentu. 

Muzyk zespołu, Michał Bocheński  obchodził 

w ostatnich dniach podwójne święto. Z tej okazji wraz 

ze sprzętem muzycznym przywiózł ze sobą okazały tort 

imieninowo-urodzinowy. Po towarzyskim spotkaniu 

przy kawie przyszedł czas na pracę nad głosem. 

Członkowie zespołu na czele z dyrygent, Katarzyną 

Wieczorek, muzykami Michałem Bocheńskim 

i Witoldem Biegalskim przystąpili do artystycznej pracy. 

Dzięki gościnności dyrektora OKSiR, Stanisława 

Rajkowskiego udało się stworzyć zgrany zespół 

śpiewaczy, który w przerwie między ćwiczeniami miał 

czas na chwilę wytchnienia, odrobinę słońca i spacer 

nad brzegiem jeziora. Jestem przekonana, a nawet 

pewna, że nasz trening muzyczny zaowocuje wieloma 

sukcesami zespołu, bo naszym celem jest szerzyć 

„Trening czyni mistrza”
Warsztaty muzyczne Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi” 

kulturę muzyczną Gminy Witkowo. Serdeczne 

podziękowania składamy Piekarni Glanc, firmie 

przewozowej „JAH” pana Mrozińskiego oraz firmie 

pana Franciszka Bosackiego za wsparcie naszej 

amatorskiej działalności” – powiedziała prezes 

zespołu „My Młodzi”, Kazimiera Lemiesz.
Krzysztof Chołodecki

6 października 2016 roku w Gimnazjum im. Adama 

Borysa w Witkowie odbył się Konkurs Poezji 

Patriotycznej. Do szkolnego etapu tego wydarzenia 

przystąpiło 19 uczniów z klas I-III. 

Przed komis ją z łożoną z  polonis tek:  Anny 

Muszyńskiej ,  Teresy Szkudlarek i  Hal iny Krych 

recytatorzy wygłosili wybrane przez siebie wiersze. Były 

to utwory m.in. takich poetów jak: W. Szymborskiej, 

K. K. Baczyńskiego, W. Broniewskiego, A. Słonimskiego, 

K. I. Gałczyńskiego. Uczniowie zaprezentowali wysoki 

poziom opanowania tekstu, poprawność i ekspresję 

wypowiedzi. Spośród uczestników komisja wyłoniła 

4 najlepszych recytatorów: I miejsce – Julia Jóźwiak 

(kl. I c) i Mateusz Roszkowiak (kl. III b); II miejsce – Liliana 

Ciesielska (kl. II a); III miejsce – Katarzyna Bielak ( kl. III a).

Wyróżnione zostały dwie uczennice: Wiktoria Bruch 

z klasy III e i Julia Szymańska z klasy II a. Za udział w tym 

konkursie uczniowie otrzymali nagrody w postaci 

najwyższych ocen oraz pochwały. 
Halina Krych

Konkurs Poezji Patriotycznej
Gimnazjum im. Adama Borysa 

We wtorek, 27 września odbyły się Warsztaty 

Florystyczne, których tematem przewodnim były 

bukiety okolicznościowe – kolejna odsłona edycji 

warsztatów organizowanych przez Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji w Witkowie. 

Wydarzenie adresowane były do wszystkich, którzy 

chcieli doskonalić swoje umiejętności lub po prostu 

przekonać się, jaką przyjemnością jest tworzenie 

rozmaitych kompozycji rośl innych. Uczestnicy 

warsztatów pod profesjonalnym okiem florystki Doroty 

Tarłowskiej, zajęli się sztuką układania bukietów. 

Poznali zasady prawidłowego wykonywania bukietów 

pod względem technicznym i kompozycyjnym.

Magda Siewka

Warsztaty Florystyczne
Centrum Kultury w Witkowie 
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18 września na strzelnicy myśliwskiej w Podstolicach 

odbyło się Strzelanie z broni czarnoprochowej o tytuł 

Króla Żniwnego KBS Witkowo z okazji święta plonów 

i obchodów 274. rocznicy powstania Bractwa.

Tytuł Króla Żniwnego A.D. 

2016 zdobył Brat Marian 

Szeszycki. Drugie miejsce 

i tytuł Marszałka zyskał Brat 

Marcin Muszyński, trzecie 

miejsce i tytuł Drugiego 

Marszałka przypadł Bratu 

Andrzejowi Malikowi.

Równolegle odbyły się 

strzelania do tarczy urodzinowej fundowanej przez 

Króla Kurkowego A.D. 2016 Mieczysława Knasta, 

tarczy fundowanej przez Króla Żniwnego A.D. 2015 

Witolda Wiśniewskiego oraz do tarcz losowych, 

a następnie tradycyjne strzelanie do kura.

Tarczę Urodzinową Króla Kurkowego najcelniejszym 

strzałem zdobył Brat Aleksander Mitkowski, drugie 

miejsce zajął Brat Jerzy Zawiślak, trzecie – Brat Wiktor 

Knast.

W finale do tarczy fundowanej przez Króla Żniwnego 

2015 Witolda Wiśniewskiego strzelano z pistoletu 

czarnoprochowego. Najcelniej strzelił i tarczę zdobył 

Kadet Bartłomiej Wąsowski, II miejsce zajął Brat Marcin 

Muszyński a III miejsce Brat Andrzej Malik.

W strzelaniu do tarczy losowej: I miejsce zajął – Brat 

Aleksander Mitkowski, II miejsce zajął – Brat Roman 

Bąk, III miejsce zajął – Pan Janusz Skrzypczak.

W tradycyjnym strzelaniu do kura, tym razem 

najlepszy okazał się Brat Henryk Flieger, który strącił 

kura 120 strzałem w 7 kolejce strzelania. Drugie miejsce 

zajął Brat Jerzy Nowak (KBS Września), trzecie zajął Brat 

Marcin Muszyński.

Wiktor Knast

Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego
KBS Witkowo 2016

15 września Zarząd Stowarzyszenia „PROMYK” 

Oddział w Witkowie, zorganizował spotkanie z okazji 

„Pożegnania lata”. Odbyło się ono w restauracji 

Camping Mieszko w Skorzęcinie.

W spotkaniu wzięły udział 92 osoby, w tym 

członkowie zaprzyjaźnionego Zarządu Emerytów 

i Rencistów z Wrześni na czele z Prezes Zarządu 

Rejonowego Marianną Okoniewską. W spotkaniu 

uczestniczyli ponadto zaproszeni goście: Dyrektor 

PCPR w Gnieźnie Elżbieta Pilarczyk, jego zastępca 

Hanna Łęga, jak również Burmistrz Gminy i Miasta 

Witkowo Marian Gadziński. Nie zapomniano również 

o sponsorze  Tomaszu Szeszyckim z małżonką.

W trakcie spotkania wręczone medale 15-lecia dla 

zasłużonych osób. Spotkanie zakończyło się o godz. 

20:00. Wszyscy byli bardzo zadowoleni.
Bożena Marecka

„PROMYK w Skorzęcinie”
„POŻEGNANIE LATA”

17 września odbył się II Turniej Sołtysów i Rad 

Sołeckich w ramach Festynu Sportowo-rekreacyjnego 

w Jaworowie. 

Zaproszonych Sołectw było 11 oraz Gospodarz 

Jaworowa. Przybyły tylko Sołectwa Czajki – Królewiec, 

Malenin i Jaworowo wśród zaproszonych gości byli: 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Łukasz 

Scheffs, Radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Andrzej 

Kwapich oraz Telesfor Gościniak. 
 Krzysztof Bykowski

Festyn Sportowy w Jaworowie
II Turniej Sołtysów i Rad Sołeckich 

Składniki:

ź 2,5 kg śliwek,

ź 1 kg cukru,

ź 20 dag ciemnego kakao,

ź 2 cukry waniliowe.

Przygotowanie:

Umyte i wypestkowane śliwki przekładamy do 

większego garnka, dodajemy cukier i gotujemy. Po 

półtorej godzinie dodajemy kakao z cukrem 

waniliowym. Gotujemy wszystko razem przez ok. 10 

minut. Po upływie czasu wszystko ucieramy blenderem 

na jednolitą masę. Gorącą nutellę przekładamy do 

słoików, które możemy jeszcze przez 15 minut 

pasteryzować. Smacznego!  
Jadwiga Girżda

Nutella ze śliwek
Kącik kulinarny
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Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Godziny otwarcia Urzędu: 

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

Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

e-mail: ugim@witkowo.pl

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

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. 505 352 590, 

e-mail: sport@witkowo.pl

Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 4778 194 (w. 32), 

e-mail: kadryugim@witkowo.pl

Biuro Rady Miejskiej tel. 61 4778 194 (w. 23) 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: 8.00-17.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ

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

www.wspl-witkowo.pl

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych

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

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

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

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Europejski Numer Alarmowy tel. 112

Dane kontaktowe
Rodzina stanowi pierwszą wspólnotę, która wykształciła 

się w dziejach ludzkości, a zarazem pozostaje fundamentem 
państwa i każdej gminy, to dlatego musi być otoczona 
szczególną troską. To zadanie jest szczególnie ważne 
w obecnej sytuacji demograficznej Polski.

W dniu 20 września w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie 
odbyło się spotkanie organizacyjne związane z udziałem 
Gminy w Ogólnopolskim Konkursie dla gmin pod nazwą 
„Gmina wspierająca rodzinę”.

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 20 września 
2016 r. do 20 marca 2017 r.  Celem konkursu jest promowanie 
działań przyjaznych mieszkańcom, realizowanych przez 
gminy. W ramach konkursu Gmina Będzie wykonywać 
następujące działania: 1. Opracowanie programu, planu 
współpracy instytucji działających na rzecz rodziny. 
2. Podejmowanie działań na rzecz promocji karty dużej 
rodziny. 3. Podejmowanie działań mających na celu 
integrację rodzin np. pikniki, festyny…, podczas których 
ogłoszony zostanie konkurs plastyczny lub literacki dla rodzin 
„To właśnie jest nasza rodzina”. 4. Prowadzenie zajęć 
mających na celu aktywizację seniorów i ich integrację ze 
społecznością lokalną. 5. Prowadzenie warsztatów dla 
rodziców spodziewających się dziecka lub posiadających 
dzieci do lat trzech. Tematyka warsztatów powinna być 
związana z opieką, pielęgnacją lub wychowaniem dziecka. 
6. Opracowanie gminnego programu wspierania rodziny na 
podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb środowiska 
lokalnego. 7. Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego 
czasu poprzez organizację różnorodnych zajęć dla dzieci 
i młodzieży. 8. Podejmowanie różnorodnych działań 
mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin. 9. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 10. Zorganizowanie konkursu dla 
mieszkańców „Gmina wspierająca rodzinę”. Zadaniem 
konkursowym jes t  wskazan ie  (przez  uczes tn ików 
k o n k u r s u / g m i n y )  p r o p o z y c j i  r o z w i ą z a ń ,  k t ó r e 
sprawiły/sprawią, że gmina jest/będzie bardziej otwarta na 
potrzeby rodziny. 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do 
udziału w kursie Gmina wspierająca rodzinę, który w okresie 
od 20 września 2016 r. do 20 grudnia 2016 r. przeprowadzi 
w formie e- learning Studium Prawa Europejsk iego 
w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Serdecznie zapraszamy do udziału w realizacji zadań 
konkursowych instytucje, organizacje i osoby fizyczne 
zainteresowane działaniem na rzecz rodziny. 

Elżbieta Kiełpińska

Gmina wspierająca rodzinę
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„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja 

poszanowan ia  ś rodowiska .  Je j  ce lem jes t 

promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz 

inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz 

negatywny wpływ na środowisko.

„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. 

Sprzątanie Świata to największa społeczna 

i ekologiczna inicjatywa w Polsce, oraz jedna 

z największych na świecie. 23. edycja akcji „Sprzątanie 

Świata – Polska” przebiegała pod hasłem „Podaj 

dalej... drugie życie odpadów”

Głównym przesłaniem akcji było: promowanie 

poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, 

unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu, 

uświadomienie Polakom o ich wpływie na środowisko 

i ilości wytwarzanych odpadów podczas codziennych 

czynności.

Młodzież Gimnazjum im. Adama Borysa dzięki 

pomocy UGiM w Wi tkowie (autobus ,  work i 

i  jednorazowe rękawice) ,  jak  co roku wraz 

z opiekunami udała się do Skorzęcina, gdzie w miarę 

swoich możliwości posprzątała zalegające śmieci.

Tylko w jedną sobotę zebrano w Skorzęcinie około 

30 worków śmieci. Czego tam nie było?

Irena Borys

Sprzątanie Świata
Praktyczna lekcja ochrony środowiska

W sobotę, 1 października w Centrum Kultury 

im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się koncert 

Teresy Werner, którego organizatorem był Ośrodek 

Kultury Spotu i Rekreacji w Witkowie.

Zgromadzoną w sobotni wieczór publiczność 

powitał Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 

w Witkowie, następnie Menager Krzysztof Szwed 

przedstawiając artystkę Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 

Z  zespołem występowała ona na scenach 

największych teatrów świata, m.in. Carnegie Hall, 

Broadway. Koncertowała na kilku kontynentach: 

Europa, Afryka, Azja, Ameryka Północna.

T. Werner karierę solową rozpoczęła w 2011 roku, 

wydając singiel „Miłość jest piękna”. Wkrótce ukazał 

się również pierwszy album artystki „Spełnić marzenia”, 

który uzyskał status złotej płyty. W 2013 i 2014 roku 

Telewizja TVS przyznała jej tytuł Wykonawcy Roku. 

Wcześniej wokalistka otrzymała tytuł Wykonawcy 

Roku w 2011 i 2012.

Piosenkarka zaśpiewała swoje ulubione piosenki 

m.in. „Dałabym Ci dała”, „Dwa słowa miłości”, 

„Bionda bella bionda”, „Kocham swoje morze”, 

„Szczęśliwi we dwoje”, „Tylko Ty”. Artystce towarzyszyli: 

Bogdan Kotowski – akordeon i Marek Görlitz – gitara.

Koncert został nagrodzony gorącymi oklaskami 

i owacjami na stojąco.

Magda Siewka

Koncert Teresy Werner
Gorące oklaski i owacje na stojąco

W czwartek, 29 września, w sali widowiskowej 

Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie 

o d b y ł  s i ę  k o n c e r t  F i l h a r m o n i i  P o m y s ł ó w , 

organizowany przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

w Witkowie.

Najmłodsi mieli okazję uczestniczenia w muzycznym 

spektaklu pt. „Lulajki”, przygotowanym przez grupę 

artystów z Filharmonii Pomysłów. 

Filharmonia Pomysłów

Powakacyjny cykl spotkań  rozpoczęły od 

najpiękniejsze polskie kołysanki. Podczas koncertu 

było nastrojowo, pięknie i baletowo. Przy spokojnej 

muzyce dzieci nauczyły się, że o świecie można 

opowiadać także za pomocą tańca, śpiewu i gry na 

instrumentach.
Magda Siewka


