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98. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia to symboliczna data wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Jedynego w dziejach do
końca zwycięskiego zrywu niepodległościowego,
który dał Wielkopolsce wolność i przesądził o jej
przynależności do odradzającego się Państwa
Polskiego. Tegoroczne obchody kolejnej rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbyły się także
w Witkowie.
Punktualnie o godzinie 14:00 pod Pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich zabrzmiał Mazurek
Dąbrowskiego. Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, który w swoim
wystąpieniu zwrócił uwagę na rangę i znaczenie
Powstania Wielkopolskiego. Włodarz naszej Gminy nie
tylko mówił o konieczności kultywowania pamięci
o Powstaniu, ale także potrzebie propagowania
wiedzy na temat jedynego w pełni zwycięskiego zrywu
powstańczego, który stał się udziałem mieszkańców
Wielkopolski. Po okolicznościowym wystąpieniu
Burmistrza wybrzmiał sygnał z wieży kościelnej,
dedykowany wszystkim bohaterom tamtych dni.
Dalej, nastąpiło złożenie okolicznościowych
wiązanek i krótki występ słowny przygotowany przez
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im.
Lotnictwa Polskiego w Witkowie. Oficjalna część
uroczystości zakończyła się wspólnym odśpiewaniem
Roty.
Następnie wszyscy zgromadzeni udali się w pobliże
skrzyżowania ulic: Poznańska – Stary Rynek.
Tam po krótkiej prezentacji dokonanej przez
Mariusza Zborowskiego nastąpiło poświecenie
i uroczyste odsłonięcie tablicy dedykowanej pamięci
Witkowianina – Stanisława Marcelego Połczyńskiego:
Powstańca Wielkopolskiego, żołnierza Wojska
Polskiego, uczestnika kampanii wrześniowej,
zamordowanego następnie przez NKWD w Katyniu
w 1940 roku. Uroczystego aktu odsłonięcia
pamiątkowej tablicy dokonali: Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo oraz Hanna Wolska wnuczka wyróżnionego
Powstańca. W ten symboliczny wręcz sposób
społeczność Witkowa upamiętniła jednego
z Powstańców, honorując faktycznie wszystkich którzy
z narażeniem życia walczyli o wolność i niepodległość
wielkopolskiej, a tym samym witkowskiej ziemi.
Niejako kontynuacją zainaugurowanych
wczesnym popołudniem uroczystości stał się koncert
pieśni i piosenek patriotycznych, który odbył się
w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka.
Wydarzenie zostało przygotowane przez uczniów

i nauczycieli Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
oraz Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”. W sali
widowiskowej zgromadzili się przedstawiciele władz
samorządowych, uczniowie, nauczyciele oraz
mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo. Wspólne
koncertowanie trwało niemal godzinę, raz jeszcze
stając się pretekstem dla upamiętnienia
powstańczego zrywu z 1918 roku.
Marlena Trzcińska
Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

Koncert Noworoczny
6 stycznia w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka odbył się Koncert Noworoczny – „Przeboje
Muzyki Wiedeńskiej” w wykonaniu solistów scen
poznańskich. Organizatorami tego wyjątkowego
wydarzenia byli: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo oraz
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Na scenie sali widowiskowej Centrum Kultury
wystąpili: Anna Bajerska-Witczak, Agnieszka
Wawrzyniak, Jarosław Patycki, Daniel Kustosik oraz
Dawid Kwieciński. Są to wybitni przedstawiciele polskiej
estrady, obdarzeni wspaniałymi głosami. Laureaci
międzynarodowych konkursów; muzycy
współpracujący z najlepszymi orkiestrami
i dyrygentami w kraju i poza jego granicami.

Licznie zgromadzona publiczność mogła
wysłuchać najpiękniejszych arii i duetów ze znanych
operetek i musicali, a także znanych i lubianych
szlagierów, w tym piosenek, które od lat cieszą się
ogromną popularnością: „Czar walca”, „Chcę słodko
marzyć”, „Wiedeń miasto moich marzeń”, „Brunetki,
blondynki”, „Czardasz Rozalindy” oraz wiele innych.
Niezwykle wysoki poziom wykonań zachwycił
zgromadzoną publiczność, która obdarzyła artystów
długimi owacjami.
Angelika Larus

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

Przerwa Świąteczna z OKSiR-em
W dniach od 27 do 30 grudnia 2016 roku w Centrum
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbywały się zajęcia
pt. „Przerwa Świąteczna z OKSiR-em”.

Warsztaty artystyczne oraz zajęcia adresowane
były dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.
Zaproponowana przez Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Witkowie forma spędzenia wolnego
czasu miała na celu zapoznanie uczestników z różnymi
dziedzinami sztuki, pomoc w odkryciu własnych
potrzeb i zainteresowań, uczenie umiejętności
współpracy w grupie i kontaktów interpersonalnych.
W ciągu czterech dni uczestnicy zajęć zajmowali się
malowaniem krajobrazu zimowego, lepieniem
ozdobnych aniołów z masy solnej, malowaniem
odlewach gipsowych i swojej torby EKO. Najmłodsi

wykonywali mini karmniki dla ptaków z butelek.
Dużą radość sprawiło dzieciom samodzielne
wykonanie gry planszowej, w którą następnie grały na
„Planszoladzie”. Dużą popularnością ciszyły się zajęcia
z Zumba fitness, break dance oraz warsztaty tańca
klasycznego. Dodatkową atrakcją były projekcje
bajek i filmów.
Miłym Akcentem „Przerwy Świątecznej z OKSiR-em”
była piękna, świąteczna sesja zdjęciowa. Wszystkie
zdjęcia dostępne są na oficjalnym profilu facebook’owym: www.facebook.com/oksir.witkowo. Ponadto
dzieci otrzymały upominek w postaci ręcznie szytych
misiów przytulanek.
OKSiR Witkowo

XXIII sesja Rady Miejskiej
w Witkowie

Ś.p. Krzysztof Szkudlarek
– wspomnienie

W dniu 29 grudnia odbyła się kolejna, XXIII sesja
Rady Miejskiej w Witkowie. Po oficjalnym otwarciu
obrad, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego
w dniu 15 grudnia Radnego – ś.p. Henryka Muchy oraz
Burmistrza ś.p. Krzysztofa Szkudlarka, w pierwszą
rocznicę jego śmierci.

Przez chwilę otaczają nas ludzie, którzy mają wpływ
na nasze życie. Osoby, które uczyły nas, odkrywały
z nami historię, same ją współtworzyły. Jedną z takich
osób był na pewno Krzysztof Szkudlarek. Dla wielu,
długoletni Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo. Dla nas,
pracowników Urzędu, po prostu – „Szef”.
Wymagający, ale zarazem wspierający, od którego
wiele się nauczyliśmy.

Następnie Rada wysłuchała informacji Burmistrza
o działalności międzysesyjnej.
Rada Miejska podjęła także następujące uchwały:
ź uchwałę Nr XXIII/171/2016 o Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017 rok;
ź uchwałę Nr XXIII/172/2016 o zaliczeniu dróg
w Witkowie do kategorii dróg gminnych;
ź uchwałę Nr XXIII/173/2016 o ustaleniu opłat za
korzystanie z publicznych przedszkoli;
ź uchwałę Nr XXIII/174/2016 o zmianach
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok;

Niemal w przeddzień pierwszej rocznicy śmierci
wspominaliśmy nasze spotkanie z Panem Krzysztofem
przy pracowniczym, wigilijnym stole. To wtedy, ostatni
raz łamiąc się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia.
Potem, jak zwykle przy okazji uroczystej, kolacji
żartowaliśmy, opowiadaliśmy o swoich planach,
marzeniach, pracy. Nikt z nas nawet nie przypuszczał,
że jest to nasze ostatnie spotkanie. Mieliśmy jeszcze
sobie tyle do powiedzenia. Tyle zostało przecież
jeszcze do zrobienia. Pamiętamy...
Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Witkowo

Modernizacja
oczyszczalni ścieków
ź uchwałę Nr XXIII/175/2016 o zmianach w budżecie

gminy i miasta na 2016 rok;
ź uchwałę Nr XXIII/176/2016 o Wieloletniej Prognozie

Finansowej na 2017 rok;
ź uchwałę Nr XXIII/177/2016 o budżecie gminy i miasta

na 2017 rok;
ź uchwałę Nr XXIII/178/2016 o planach pracy Rady

19 grudnia została podpisana
modernizację oczyszczalni ścieków w
Wierzbiczany, pomiędzy Zakładem
Komunalnej, a wykonawcą firmą PPHU
Barbara Kondratowicz ze Zbierska.

umowa na
Małachowie
Gospodarki
„Automatyk"

Miejskiej i Komisji Rady na 2017 rok.
Kolejna sesja planowana jest na dzień
24 lutego 2017 r.
Halina Koźniewska

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne

„PROMYK” w Witkowie
uprzejmie prosimy ludzi dobrej woli, chcących
wesprzeć działalność organizacji Pożytku
Publicznego o przekazanie 1% podatku na cele
statutowe Stowarzyszeniu RehabilitacyjnoKulturalnemu „PROMYK” w Witkowie
KRS 0000055368-Witkowo.
Prezes Zarządu Ludwik Rajzel

Na powyższe zadanie wpłynęła 9 ofert. Koszt
inwestycji to kwota 2.495 890 zł netto.
Marlena Trzcińska

Witkowska oświata w obliczu nowej reformy
15 grudnia w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo
odbyło się spotkanie Burmistrza z dyrektorami
i wicedyrektorami placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Witkowo.

W spotkaniu uczestniczyli także Przewodniczący
Rady Miejskiej Piotr Jóźwik, Zastępca Burmistrza Łukasz
Scheffs, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Opieki Społecznej Tadeusz Śliwecki, Inspektor
oświaty Marzena Polak oraz Prezes ZNP Zarządu

Oddziału Gminy i Miasta Witkowo Aneta Jędrzejczak.
Podczas narady omówiono bieżące sprawy
dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych.
Niemniej głównym tematem spotkania były
projektowane zmiany w zakresie ustawy o systemie
oświaty i wynikające z niej skutki dla funkcjonowania
szkół na terenie Naszej Gminy w nowym roku szkolnym
2017/2018.
Marzena Polak

Świąteczne wizyty
Święta Bożego Narodzenia stały się doskonałą
okazją dla wielu miłych i sympatycznych spotkań.
Duch Święty zawitał także do witkowskiego Urzędu.
Nie odbyło się bez wspólnego śpiewania kolęd
i miłych życzeń świątecznych.

Do Urzędu Gminy i Miasta Witkowo zawitały między
innymi przedszkolaki z Ochronki im. Dzieciątka Jezus
grupa „Serafinki”, dzieci z Przedszkola Miejskiego
„Bajka”, oddział integracyjny grupa „Zajączki” oraz
Przedszkole „BAJKOWY ŚWIAT”.

Wprowadzając świąteczną atmosferę dzieci
zaprezentowały krótki program artystyczny składający
się z kolęd, piosenek i życzeń.
Na ręce Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana
Gadzińskiego oraz jego zastępcy Łukasza Scheffsa
mali Witkowianie przekazali drobne upominki
i życzenia. Na koniec goście zostali obdarowani
słodkościami.
20 grudnia wizytę w Urzędzie złożyła z kolei
delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie.
Marlena Trzcińska

Koncert Bożonarodzeniowy w Gorzykowie
11 grudnia – w ostatnią niedzielę – Stowarzyszenie
„Razem w Przyszłość”, które prowadzi Niepubliczną
Szkołę Podstawową i Niepubliczne Przedszkole
w Gorzykowie zorganizowało Koncert
Bożonarodzeniowy połączony z kiermaszem
świątecznym.

przekazane zostaną na jego konto jako forma
pomocy dla osób niepełnosprawnych.
Spotkanie przebiegało w miłej, świątecznej
atmosferze, przy dźwiękach kolęd oraz słodkim
poczęstunku.
W trakcie koncertu wystąpili: uczniowie
z przedszkola i tutejszej szkoły oraz zaproszeni
wykonawcy: Kacper Urbaniak z MDK w Słupcy, zespół
wokalny ZSP Witkowo oraz zespół działający przy OKSiR
Witkowo. Ozdoby świąteczne na kiermasz
przygotowali członkowie stowarzyszenia, rodzice oraz
uczniowie.
Na kiermaszu nie zabrakło Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo – Mariana Gadzińskiego, jego zastępcy
Łukasza Scheffsa, Przewodniczącego Rady Miejskiej –
Piotra Jóźwika, proboszcza ks. Sławomira Zadłużnego,
Sołtysów z: Gorzykowa, Czajek, Odrowąża i Malenina,
rodziców, nauczycieli oraz dzieci z tutejszego
przedszkola i szkoły.
Przy okazji koncertu prowadzona była akcja
pomocy dla Kacpra Urbaniaka. Zebrane środki

Prezes stowarzyszenia Zdzisław Bosacki serdecznie
dziękuje za pomoc w organizacji koncertu oraz
kiermaszu członkom stowarzyszenia, rodzicom,
uczniom oraz Karolowi Staniszewskiemu, który
prowadził koncert kolęd.
Zdzisław Bosacki

Wieczerza Wigilijna
16 grudnia Zarząd Stowarzyszenia „PROMYK”
Oddział w Witkowie zorganizował spotkanie wigilijne.
Uczestnikami spotkania byli członkowie „PROMYKA”
oraz zaproszeni goście. Wszystkich obecnych powitał
Prezes Ludwik Rajzel.

Na zaproszenie przybyli: Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo – Marian Gadziński, Henryk Kuźniar
w zastępstwie Starosty Słupeckiego Mariusza Roga,
Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Andrzej
Kwapich w zastępstwie za Starostę Gnieźnieńskiego
Beatę Tarczyńską, Katarzyna Kaźmierczak Dyrektor
Domu Kultury w Powidzu w zastępstwie za Jakuba
Gwita, Ksiądz Proboszcz Stanisław Goc, Szef Sztabu

J.W. 3392 w Powidzu ppłk Jacek Liszewski, Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie Bernadetta Nowak, kierownik Restauracji
„Jabłona” Bogumił Pietraszewski. Całe przyjęcie
uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej
z Witkowa, które zaprezentowały kolędy. Spotkanie
umilił również śpiewaniem i graniem kolęd Wojciech
Graczyk. Miłym akcentem były także odznaczenia
medalami z okazji 15-lecia powstania „PROMYKA”
trzech osób. Na zakończenie Prezes Ludwik Rajzel
podziękował wszystkim przybyłym, życząc zdrowych,
radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego Roku 2017.
Bożena Marecka

„Ale Ciacho”
W sobotę 10 grudnia Sołtys Gabriela Szeszycka,
Rada Sołecka, KGW zorganizowałyśmy Festiwal
Smaków Ale Ciacho.

Skąd taki pomysł? We wrześniu na dwójce w TVP
rozpoczął się konkurs Bake Off Ale Ciacho. W ścisłym
finale wystąpiła Agata Dobrzykowska. Konkurs
w porównaniu z innymi był bardzo przyjemny, bo nie
zawierał ostrej rywalizacji. Agacie bardzo
kibicowałyśmy. Bardzo lubi piec i gotować. Przy okazji
potrafi ciekawie przekazywać swoja wiedzę, jak
i uczyć czy też służyć dobrą radą. Z Agatą po raz
pierwszy spotkaliśmy się w Gnieźnie na mitingach
z Tupperware. Już wtedy potrafiła zaciekawić
i zaszczepić w słuchaczach pasje do pieczenia czy
gotowania. W ubiegłym roku korzystając
z dofinansowania braliśmy udział w projekcie
„Gotujemy razem smacznie i kolorowo”. I oczywiście
wykorzystaliśmy umiejętności naszej dobrej znajomej.

Program telewizyjny w pewien sposób zmotywował
nas do zorganizowania Festiwalu. Były wypieki
i oczywiście nagrody dla najlepszych. Główna
nagrodę i tytuł najlepszego ALE CIACHA otrzymała
Monika Andrzejaszek za ciasto o ładnej nazwie
Filadelfia. Nagrodę publiczności za Piernikowy Tort
otrzymało Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet
z Małachowa ZM. Pozostałe nagrodzone za swoje
wypieki to Donata Sałamacha, Wiesława Zawodna,
Anna Jaroszewska, Urszula Patrzek, Marzena Kubasik.
Nie zabrakło też prezentu dla Agaty. Otrzymała talerz
do tortu (uwielbia je piec) z wygrawerowaną
dedykacją. W drugiej części odbył się pokaz jak upiec
mleczny biszkopt. Bardzo ciekawa receptura.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i na pewno
jeszcze spotkamy się nie raz.

ź
ź
ź
ź

„Filadelfia”
Składniki
paczka sucharków,
nutella,
600 ml śmietany 30%,
4 galaretki wiśniowe
(w proporcji 1 galaretka/1 szkl. wody)

ź 2 serki waniliowe.

Wykonanie
Sucharki drobno pokruszyć, następnie połączyć
z nutellą. Wyłożyć na blachę. Śmietanę ubić, dodać
tężejącą galaretkę (2 galaretki) oraz serek. pozostałe
galaretki (2) wylewamy na wierzch placka.
Dodatkowo można dodać owoc.
Autorką ciasta jest Monika Andrzejaszek.
Gabriela Szeszycka

Ogólnopolski Dzień Seniora
23 listopada w Bibliotece Publicznej odbyło się
spotkanie czytelników – seniorów. Pretekstem do
spotkania był niedawno obchodzony Ogólnopolski
Dzień Seniora.

Wyjątkowy wieczór przy ciastku i kawie uświetnili
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie, którzy, pod okiem: Sylwii Frączkowiak,
Hanny Pustelnik i Anny Średzińskiej, przygotowali
i przedstawili część artystyczną. Kończąc występy
młodzi artyści wręczyli wszystkim uczestnikom ręcznie
wykonane kartki z życzeniami.

Organizacja spotkania miała na celu podkreślenie
jak ważną rolę w rodzinie i w społeczeństwie spełniają
osoby starsze. Tę rolę podkreślił również Marian
Gadziński, Burmistrz Gminy i Miasta, składając życzenia
gościom.
Wiesława Gąsiorowska
Więcej informacji na
www.biblioteka-witkowo.com.pl
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść na stronę internetową Biblioteki

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Tradycyjnie w całej Polsce zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Stworzona przez Jurka Owsiaka
akcja zorganizowana została już po raz dwudziesty
piąty. Tegoroczny Finał odbył się pod hasłem
„Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach
ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorom”. Od wczesnych godzin
rannych 47 wolontariuszy przemierzało ulice Witkowa,
zbierając pieniądze do puszek. Natomiast od godziny
15.00 w witkowskiej hali widowiskowo-sportowej
rozpoczęło się szlachetne granie.

Występy artystyczne rozpoczął Zespół Śpiewaczy
„My Młodzi” pod kierownictwem muzycznym
Katarzyny Wieczorek. Następnie na scenę wkroczyły
dzieci z przedszkola „Bajka”, przedszkola „Bajkowy
Świat”, Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Gorzykowie, prezentując różne układy taneczne.
Na scenie zaprezentowali się także uczniowie Szkoły
Podstawowej z Witkowa, Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego z Mielżyna oraz witkowskiego
Gimnazjum.
Równolegle można było skosztować słodkości
przygotowanych przez Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa”, wziąć udział w loterii orkiestrowej
zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną Gminy
i Miasta Witkowo oraz Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Witkowie. Możliwy był także udział
w Turnieju Strzelectwa Sportowego zorganizowanego
i prowadzonego przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
Miłośnicy modelarstwa mogli obejrzeć wystawę
modeli latających i pływających przygotowaną przez
Modelarnię „SOKÓŁ” oraz CRAZY 3D flaying group
Witkowo i RC Gniezno. Zainteresowaniem cieszyły się
również: wystawa haftu artystycznego Koła „Róże”,
działającego przy PZERiI w Witkowie oraz wystawa
fotograficzna Mariki Milińskiej. Chętni mogli zmierzyć
ciśnienie oraz poziom glukozy we krwi.
Witkowskie szlachetne granie urozmaiciły także
grupy taneczne i muzyczne OKSiR Witkowo: zespół
„Happy Feet” i grupy zumby, Kosmiczne Dzieciaki,
ADHD i Tygryski, zespół „Droga Przed Nami”, Studio
Piosenki, Witkowski Zespół Flażoletowy „Wietrzyki” oraz
Grupa „Bez Grosza”.
Ogromne wrażenie na zebranej publiczności zrobił
pokaz umiejętności Pszczelarza, któremu towarzyszył
BBOY FIFI. Dodatkową atrakcją były prezentacje na

trampolinach przygotowane przez Paulinę Kubiak oraz
pokaz samoobrony szkoły „KOMBAT”. Na scenie
zaśpiewali także Emilia Kozielska i Tomasz Rychlik. Jak
co roku nie zabrakło pokazu ratownictwa
medycznego w wykonaniu strażaków z OSP Witkowo.
Przed godziną 19.00 głos zabrał Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, który
podziękował wszystkim osobom zaangażowanym
w przygotowanie tegorocznego finału: kwestującym
wolontariuszom, występującym artystom oraz
wystawcom, a także licznie zgromadzonej
publiczności. Włodarz Gminy zachęcił również do
udziału w planowanej licytacji.
Przedmiotem licytacji było m.in. 6 złotych serduszek,
gadżety WOŚP, srebrna biżuteria, okazały tort i ciasto
wykonane przez uczniów Technikum żywienia
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie, pióro
śp. Krzysztofa Szkudlarka, różnego rodzaju bony
podarunkowe itp.
Licytacja jak zwykle przyniosła sporo emocji
i znacząco wsparła konto orkiestry. Około godziny
20.00 Witkowianie mieli okazję obejrzeć pokaz
sztucznych ogni, czyli „światełko do nieba”.
XXV Finał WOŚP należy uznać za udany dzięki
ludziom dobrej woli. Dzięki ich hojności zebrano kwotę
29.753,66 zł. Tym samym w Witkowie padł kolejny
rekord. Wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie
dziękujemy.
OKSiR Witkowo

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

Świąteczny Festyn Rodzinny
W niedzielę 11 grudnia odbył się Świąteczny Festyn
Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców Szkoły
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie przy
współudziale nauczycieli, dzieci i rodziców. Spotkanie
podzielone było na 3 części.

Podczas Festynu ogłoszono również wyniki konkursu
rodzinnego pt. „Drzewko świąteczne”, którego
organizatorem była Iwona Piórkowska. Nagrody
zasponsorowała Rada Rodziców oraz lokalni
przedsiębiorcy i pizzerie witkowskie.

W pierwszej odbyły się występy artystyczne uczniów,
w drugiej goście mogli korzystać z bogatej oferty
atrakcji festynowych tj.: Kącik I Pomocy
Przedmedycznej (B. Szymańska, K. Maj-Zborowska);
Kącik Sportowy (J. Nowaczyk); Kącik ze stroikami
świątecznym (Rada Rodziców); Kącik zabawy
(M. Kazecka + wychowawcy świetlicy); Kącik
zdobienia świec techniką Decoupage (K. Pawluk –
Kotecka); Kącik Alko – gogli ( S. Ottenburger); Kącik
szkolny „Książka dla Ukrainy” (Dyrektor B. Nowak);
Kramik spożywczy (I. Piórkowska rodzice 3a, A. Woś
i A Stefańska); Słodki kącik (Rada Rodziców); Kącik
strzelecki (Bractwo Kurkowe); Punkt Rejestracji
Dawców Szpiku (B. Lis).
W trzeciej części dzieci oraz rodzice mogli obejrzeć:
Pokaz samoobrony w wykonaniu dzieci ze szkółki Pana
Macieja Kaszyńskiego; Pokaz Szkółki Karate „Samuraj”
Witkowo; Pokaz Fit and Jump Pani Agnieszki Galus;
Pokaz Klubu Sportowego MMA Witkowo Łukasza
Bosackiego.

Spotkanie świąteczne dostarczyło wszystkim wielu
wrażeń. Po raz kolejny dzieci, rodzice, nauczyciele oraz
Rada Rodziców udowodnili, że razem można
zorganizować udaną imprezę, której przyświecał
szczytny cel.
Iwona Piórkowska

„Dzieciolada Świąteczna”

W Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
Grudzień to wyjątkowy czas, zwłaszcza dla dzieci,
które o tej prze roku mogą liczyć na spełnienie swych
marzeń. Związane jest to jest z obchodzonymi w tym
miesiącu MIKOŁAJKAMI I ŚWIĘTAMI BOŻEGO
NARODZENIA.

W celu przybliżenia uczniom klas I – III tematyki
świątecznej została zorganizowana przez
nauczycielki: Agatę Woś i Iwonę Piórkowską, kolejna
zabawa edukacyjna: „DZIECIOLADA ŚWIĄTECZNA”.
Ciekawa dekoracja nawiązywała do tradycji
bożonarodzeniowych, wprowadzając w wyjątkowy
nastrój oraz zachęcając do udziału w rozwiązywaniu
krzyżówek i rebusów, uzupełniania tekstów lub
kolorowania obrazków. Kolejna już edycja
„DZIECIOLADY” cieszyła się jak zwykle ogromnym
zainteresowaniem.
Spośród uczestników szkolnej zabawy zostało
wylosowanych dziesięciu zwycięzców, dla których
nagrody ufundowała Rada Rodziców. Należą do nich:
Natalia Borys, Gabriela Frąckowiak, Ola Dominiak,
Julia Krause, Hanna Brewko, Wiktoria Ziemba, Oliwia
Plucner, Martyna Lewandowska, Liwia Ziemba,
Kacper Spychała. GRATULUJEMY.
Agat Woś, Iwona Piórkowska

Ciekawa wycieczka

„Niezwykła wizyta”

We wtorek, 15 listopada, klasy 3a i 3e ze Szkoły
Podstawowej w Witkowie wraz z wychowawczyniami:
Iwoną Piórkowską i Jolantą Zawiślak pojechały na
wycieczkę do Teatru Animacji w Poznaniu na
przedstawienie pt. „Żabka”.

W środę, 21 grudnia w ramach współpracy między
placówkami, uczniowie z klasy 3a oraz 1b ze Szkoły
Podstawowej w Witkowie wraz z wychowawczyniami
odwiedzili Zakład Poprawczy w Witkowie.
Wychowankowie Zakładu Poprawczego oraz
podopieczne Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie,
pod kierunkiem siostry Benedykty Baumann,
przygotowali „Jasełka”.

Dzieci miały okazję zobaczyć sztukę wystawioną
techniką teatru kolorowych cieni.
Historia żabki i jej przyjaciół przypominała życie ludzi,
którzy codziennie pokonują przeszkody i mierzą się
z życiowymi dylematami. Przedstawienie skłoniło
zapewne małych widzów do refleksji nad istotą życia
i potrzebą cieszenia się każdą chwilą. Wniosku, że świat
jest fascynujący, a problemy dnia codziennego
można zawsze rozwiązać.
Sztuka była adaptacją ilustrowanych książek –
Maxa Velthuijsa, jednego z najwybitniejszych autorów
i ilustratorów książek dla dzieci na świecie. Teksty
i ilustracje zostały przeniesione z papieru na scenę oraz
przekształcone z lekkością i poezją we wspaniałe żywe
historie.
Pobyt w teatrze na pewno dostarczył uczniom
niezapomnianych wrażeń.
Iwona Piórkowska

Myślą przewodnią przedstawienia były słowa:
„Nie prześpij Świąt Bożego Narodzenia”. Aktorzy
z niezwykłą wrażliwością i zaangażowaniem wcielili się
w swoje role, wprowadzili zgromadzonych gości
w świąteczny nastrój oraz dostarczyli
niezapomnianych przeżyć. Ciekawe stroje oraz
scenografia uatrakcyjniły spektakl.
W podziękowaniu za zaproszenie, Witkowski Zespół
Flażoletowy „Wietrzyki” zagrał Koncert Kolęd
i Pastorałek. Magiczny nastrój udzielił się widzom
i aktorom, którzy po koncercie wspólnie zaśpiewali
tradycyjne kolędy.

„Od Gwiazdora dla Azora”
W grudniu, w ramach współpracy z Towarzystwem
Opieki nad Zwierzętami w Gnieźnie zorganizowana
została w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie coroczna akcja "OD GWIAZDORA DLA
AZORA", która jak zwykle pokazała, że los zwierząt nie
jest nam obojętny. W tym czasie udało się zebrać:
karmę, koce, miski, itp. dla potrzebujących
czworonogów.

Członkowie i opiekunowie Klubu Przyrodniczo –
Turystycznego SERDECZNIE DZIĘKUJĄ UCZNIOM,
RODZICOM i NAUCZYCIELOM za włączenie się po raz
kolejny do tej zbiórki i przekazanie darów dla psów
i kotów. Członkowie Zarządu Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Gnieźnie również skierowali specjalne
podziękowanie dla wszystkich Darczyńców.
Agata Woś

Na zakończenie spotkania Dyrektor Zakładu
Poprawczego, Janusz Lis podziękował małym i dużym
artystom za piękne występy, nauczycielom
i wychowawcom za zaangażowanie. Wyraził
jednocześnie nadzieję na kontynuację współpracy.
To niezwykłe przedświąteczne popołudnie,
integrujące dzieci i młodzież z różnych środowisk
pozostanie, na pewno długo w pamięci uczniów.
Iwona Piórkowska, Agata Woś

Więcej informacji na
www.sp3witkowo.szkolnastrona.pl
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść na stronę internetową Szkoły

„Śpiewajmy Jezusowi”
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego
Narodzenia, uczniowie NSP w Gorzykowie
zaprezentowali swoje wokalne umiejętności podczas
VIII Gminnego Spotkania z Kolędą i Pastorałką
„Śpiewajmy Jezusowi”, które odbyło się w Centrum
Kultury w Witkowie 16 grudnia.

Spotkanie Wigilijne
„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie
Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo,
że każdy człowiek jest kimś jedynym
i niepowtarzalnym…”
Jan Paweł II
Dzień poprzedzający zimową przerwę świąteczną
był dla całej braci uczniowskiej i grona
pedagogicznego NSP w Gorzykowie dniem
szczególnym, bowiem wszyscy mieli okazję spotkać
się przy wspólnym, wigilijnym stole.

Na scenie witkowskiego ośrodka kultury wystąpili
przedstawiciele Niepublicznego Przedszkola
w Gorzykowie, tworzący zespół „Słoneczka” oraz dwie
grupy reprezentujące Niepubliczną Szkołę
Podstawową w Gorzykowie – „Mysiaki Pysiaki Bis”
i „Anielskie Trio”.
Wspólne kolędowanie pozwoliło nam poczuć
magię świąt, wywołując szczególnie wśród
najmłodszych ekscytację i sprawiło im wiele radości.
Agata Pizoń, Patrycja Tyczka

Pielęgnując świąteczne tradycje był opłatek
i życzenia, kolędy i pastorałki oraz świąteczne
słodkości. Spotkanie uświetnił występ ucznia klasy III
Mateusza Majchrzaka, przygrywającego na
organach melodie kolęd. Wprowadzeni
w bożonarodzeniowy nastrój zebrani rozstali się na
czas świątecznej przerwy zimowej, aby znów spotkać
się już w Nowym Roku 2017.
Patrycja Tyczka

IV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
W sobotę, 10 grudnia w hali widowiskowo sportowej
przy ulicy Czerniejewskiej w Witkowie, rozegrany
został IV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

W turnieju wzięło udział 7 drużyn piłkarskich dzieci
z rocznika 2006 i młodszych. Obecna na trybunach
widownia była świadkiem zmagań zawodników,
a rywalizacja, choć zacięta, prowadzona była
w duchu fair play.
Po rozgrywkach według przyszedł czas na
podsumowania. Pierwsze miejsce w klasyfikacji
drużynowej zdobyła Szkoła Futbolu I Gniezno, tuż za
nim uplasowała się Victoria Września natomiast trzecie

miejsce przypadło GKS Vitcovia Wtkowo I. Kolejne
miejsca zajęły drużyny: Szkoła Futbolu II Gniezno, GKS
Vitcovia Witkowo II, MKS Trzemeszno, Pelikan
Niechanowo. Oprócz pucharów, dla drużyn
zawodnicy otrzymali także pamiątkowe medale.
Organizatorzy imprezy przewidzieli również nagrody
indywidualne dla młodych piłkarzy. Tytuł najlepszego
zawodnika zdobył Patryk Kasprowicz – Victoria
Września, najlepszego bramkarza oraz bramkarza
rzutów karnych, którym został Maksymilian Kuszak –
Szkoła Futbolu I, wyłoniono króla strzelców, został nim
Stanisław Piotrowski ze Szkoły Futbolu I, królem
strzelców rzutów karnych okazał się Kacper Krajniak –
GKS Vitcovia Witkowo a najmłodszym graczem został
Kacper Szczepaniak – GKS Vitcovia Witkowo .
Magda Siewka

Ulubione książki czytelników w 2016 roku
Zbyt często skupiamy się na nowych funkcjach
bibliotek, na aktywnościach, które wcześniej rzadziej
gościły w jej murach, wciąż szukamy nowych
pomysłów, wymieniamy się nimi, ale czy to jest
najważniejsze?
Czytelnictwo, jako ta najstarsza funkcja biblioteki
odgrywa najbardziej wzniosłą rolę. Wracamy do
korzeni. Zastanówmy się w jaki sposób można
wzmocnić tradycyjne działania bibliotek. Choć lubimy
innowacje, to czasem te najprostsze rozwiązania są
najbardziej efektywne. Wróćmy zatem do promocji
książki, która jest motorem czytelnictwa.
Przygotowałyśmy zestawienie najbardziej
poczytnych tytułów roku 2016. Znajdują się
w zasobach księgozbioru Biblioteki Publicznej
w Witkowie.
1. „Ukochany syn” – Gowda Shilpi Somaya
Anil przyszedł na świat w zamożnej
rodzinie z rolniczych rejonów Indii.
Wszyscy oczekują, że jako najstarszy,
ukochany syn przejmie po ojcu
rolę głowy klanu oraz lokalnego
sędziego, mądrze i z wyczuciem
rozstrzygającego spory mieszkańców
wioski. Anil dokonuje jednak innych
wyborów. Jako pierwszy w swojej
rodzinie skończy studia i zostanie lekarzem, pierwszy
opuści też Indie, by pracować za oceanem. Tysiące
kilometrów od rodzinnej wioski rozpoczyna nowe życie
w pełnym pokus Dallas, odkrywa mroczne strony
swojej przybranej ojczyzny. Praca w obleganym przez
najbiedniejszych mieszkańców miasta szpitalu jest
wyczerpująca i nie szczędzi mu rozczarowań, mimo to
Anil nie zamierza się poddawać.
2. „Szczęśliwy dom”, „Spełnienie marzeń”, „Rodzinne
sekrety” – Mirek Krystyna
Otoczony jabłoniowym sadem dom
rodziny Zagórskich znajduje się
w niebezpieczeństwie. Kłopoty
finansowe zmuszą Jana, seniora rodu
i właściciela księgarni do podjęcia
dramatycznych decyzji. To
zapoczątkuje rodzinną rewolucję.
Spokój domu Zagórskich zachwieje się

od nagłych wydarzeń, a wyjaśnione tajemnice
z przeszłości będą ranić. Czy kochająca się rodzina
znów okaże się drużyną zdolną stawić czoła nowym
wyzwaniom? Czy spełni się marzenie o spokojnie pitej
herbacie na drewnianym ganku z widokiem na piękny
sad?
3. „Wszystko czego wam nie powiedziałam” –
Ng Celeste
Opowieść o rodzinie, historii i o tym, co
dla człowieka znaczy dom, jednocześnie
trzymająca w napięciu lektura i czuły
portret rodzinny, przedstawiający
podziały międzykulturowe i konflikty
wewnątrzrodzinne, ukazujący sposoby,
w jakie matki i córki, ojcowie i synowie,
mężowie i żony przez całe życie usiłują
się nawzajem zrozumieć.
Oraz kolejne: Kasacja – Remigiusz Mróz, Lampiony –
Katarzyna Bonda, Arabska krew – Tanya Valko,
Rozdroża, W obcym domu – Sabina Waszut, Siewcy
strachu – Gregg Olsen, Obietnica pod jemiołą –
Richard Paul Evans, Nowy drapieżnik – Zbigniew
Zborowski, Rosółz kury domowej – Natasza Socha,
Złodziejki czasu – Hanna Cygler, Rykoszet – Sandra
Brown, Jajko z niespodzianką – Agnieszka KrakowiakKondracka, Pięć sposobów na upadek – K.A. Tucker,
Dzieci kartografa – Sarah McCoy i wiele innych.
Zapraszamy do Biblioteki:
poniedziałek, środa, piątek (11,00 - 18,00)
wtorek, czwartek i sobota (8,00 - 14,00)
Zainteresowanych zapraszamy do nowości
bibliotecznych na naszej stronie:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie
w zakładce NOWOŚĆI KSIĄŻKOWE
www.biblioteka-witkowo.com.pl
Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Witkowie

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

Zapraszamy na spotkanie z Mirko Fernandez Sanchez
Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się
25 stycznia o godz. 17,30 w Sali budynku oświatowego
(nad biblioteką) ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a.
Gościem specjalnym będzie Mirko Fernandez
Sanchez peruwiańczyk.
Od wielu lat mieszka w Polsce. Jest muzykiem,
terapeutą i malarzem. Swoją wiedzą (którą ludzie
nazywają „szamańska”) i doświadczeniem życiowym
pomaga innym, prowadzi warsztaty z dziećmi
w szkołach, a także obrzędy związane z mocami
natury. Z wykształcenia jest magistrem inż.
włókiennikiem (Politechnika Łódzka). Jego pasą jest
malowanie, podróże w głąb puszczy Amazońskiej by
poznać więcej roślin i praca w Organizacji REMENAU
skupiającej się na ochronie medycyny naturalnej.

Na spotkanie zaprasza Dyrektor i Pracownicy
Biblioteki Publicznej w Witkowie

Egzaminy próbne w Gimnazjum im. Adama Borysa
Egzaminy próbne to potoczna nazwa diagnozy
osiągnięć trzecioklasistów przygotowanej przez
wydawnictwo „Operon”.

W trzy grudniowe dni – 6, 7 i 8 uczniowie najstarszej
klasy sprawdzali swoje wiadomości i umiejętności
z przedmiotów humanistycznych – języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie, bloku
przyrodniczego – geografii, biologii, fizyki i chemii,
z matematyki, a w ostatnim dniu zmagań z wybranego
języka obcego. Wszystko odbyło się zgodnie
z procedurami, które obowiązywać będą w kwietniu,

kiedy to odbędą się egzaminy zewnętrzne. Wynik tych
kwietniowych egzaminów, które przygotowane będą
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, decydować
będzie o przyjęciu do wybranej szkoły
ponadgimnazjalnej. Wyniki grudniowej diagnozy
natomiast będą dla uczniów i nauczycieli wskazówką,
jaki zakres materiału jest już utrwalony, a nad którymi
umiejętnościami trzeba jeszcze popracować. Można
stwierdzić, że egzamin próbny to nie tylko trzy dni
wytężonej pracy i nieco stresu, ale także swego
rodzaju preludium do kolejnych życiowych wyborów.
Jolanta Chyba

Bezpiecznie na co dzień
W Przedszkolu Miejskim Bajka w Witkowie
realizowany jest program profilaktyczny, w którym
głównym celem jest wdrożenie dzieci do stosowania
zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie u nich
umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach
zagrożenia. Założenie jakie przyświeca programowi
jest następujące – jeśli małe dzieci będą mogły się
uczyć, jak radzić sobie z trudnościami, to w okresie
dorastania i dorosłości powinny lepiej sobie radzić
z problemami i kryzysami.

Nauczyciele wykorzystują wiele ciekawych metod
i sposobów, aby wdrażać założenia ujęte w programie
profilaktycznym. Możemy liczyć na pomoc wielu
instytucji i osób.

Dzieci z grupy Pajacyki w ramach realizacji
programu zaprosiły do przedszkola funkcjonariusza
policji – Mariusza Gielewskiego. Policjant przedstawił
im podstawowe zasady ruchu drogowego, ze
szczególnym uwzględnieniem kultury ruchu pieszych.
Dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie przechodzić
przez ulicę, jaka jest różnica w zasadach poruszania się
pieszych po drogach w mieście i na wsi, rozpoznawały
i nazywały kolory sygnalizatora świetlnego,
dowiedziały się jak ważne jest noszenie elementów
odblaskowych, jak zachować się w kontakcie z obcą
osobą, poznały pracę i rolę policjanta. Szczególnym
zainteresowaniem wśród dzieci cieszyło się
wyposażenie policjanta potrzebne w pracy. Każdy
mógł założyć policyjną kamizelkę czy wziąć do ręki
lizaka policyjnego lub kajdanki.
Hanna Szlauderbach

Zagraniczne praktyki w Grecji
Od 6 do19 listopada uczniowie Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych oraz Technikum
Informatycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie przebywali, wraz z opiekunami: Agnieszką
Nowicką i Joanną Juzwą oraz Marcinem
Księżopolskim, w Grecji na praktykach zawodowych
w ramach projektu: „Staże zagraniczne dla uczniów
i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność
kadry kształcenia zawodowego”.

umożliwiły poznanie historii i kultury Grecji. Wyjazd był
niezwykle cennym doświadczeniem w edukacji
zawodowej i kulturowej uczniów. Był również
praktycznym sprawdzianem umiejętności
zawodowych i językowych młodzieży.
Uczniowie ZSP Witkowo o stażach w Grecji:
„Wspaniale spędzony czas, wiele przyjemności, ale
również ogromna wiedza przywieziona z Grecji.”
Kacper Wojciechowski
Uczniowie technikum żywienia i usług
gastronomicznych brali udział w projekcie:
„Zagraniczne praktyki w hotelarstwie szansą na rozwój
zawodowy uczniów”, natomiast uczniowie technikum
informatycznego w projekcie: „Praktyczne
umiejętności uczniów technikum krokiem do kariery
w branży IT”.
Uczniowie technikum żywienia i usług
gastronomicznych staże zawodowe odbywali
w hotelu Poseidon Palace, gdzie mieli m.in. okazję
zapoznać się z pracą baristy i oglądać pokaz parzenia
kawy w hotelowym barze. Pobyt w tym uroczym kraju
umiliły praktykantom wyjazdy i wycieczki zawodowe
do: fabryki oliwy; Muzeum Życia w Tesalii;
Amerykańskiej Szkoły Rolniczej w Salonikach.
Informatycy odbywali praktykę zawodową w firmie
Olympus Education Services, Ltd. Zajęcia praktyczne
dotyczyły: baz danych, projektowania sieci
komputerowych, bezprzewodowych sieci
komputerowych, konfigurowania sprzętu
komputerowego, zarządzania firmą informatyczną
i organizacji pracy firmy informatycznej. Dodatkową
atrakcją projektu były wyjazdy do:
ź szkoły technicznej OAED, podczas którego
uczniowie odbyli zajęcia związane z funkcjonowaniem
systemów i instalacji informatycznych, w tym
projektora 3D;
ź firmy branży IT produkującej procesory: K. Nissoy Kai
Sia O.E. – Electronic Microsynthesis, podczas którego
uczestnicy zapoznali się z procesem produkcji
procesorów wyposażonych w różnego rodzaju
software;
ź firmy zajmującej się diagnostyką i naprawą sprzętu
komputerowego Gouthas Athanassios E Computer
Retail & Service.
Projekt zapewnił uczniom bogaty program
kulturowy: naukę języka greckiego, wieczory greckie
przybliżyły tradycje regionu, wycieczki do Larissy,
Meteorów z zabytkowymi klasztorami, rejs statkiem po
Zatoce Pagasitikos Kolpos, zwiedzanie wyspy Paleo
Trikeri, Litochoro, wąwozu Enipeaz, podnóża Olimpu

„Świetny klimat. Cudowne widoki. Fantastyczni
ludzie. Nowe doświadczenia. Niezapomniane
przeżycia. Wracam za rok.”
Aleksandra Krych
„Wyjazd na praktyki sprawił mi wiele przyjemności
oraz poszerzył horyzonty myślowe niezbędne
w dalszym kształceniu w zawodzie. Wszystkim, którzy
mają w życiu taką możliwość, gorąco polecam
wyjazd.”
Adrian Ambrożak
„Dzięki wyjazdowi do Grecji dowiedziałem się
i nauczyłem wielu nowych rzeczy. Poznałem tamtejszą
kulturę oraz język. Dzięki wycieczkom zobaczyłem
wiele pięknych i niezwykłych miejsc. Ten staż był
bardzo ciekawym doświadczeniem, które mogę
polecić każdemu.”
Dawid Mruk
Krystyna Popielec-Sturmer

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
o działalności w okresie międzysesyjnym od 1 do 28 grudnia 2016 r.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
ź podpisano akt notarialny sprzedaży nieruchomości
stanowiącej działkę zabudowaną budynkiem
mieszkalnym jednolokalowym i gospodarczym,
położoną w Wiekowie, na rzecz najemcy;
ź ogłoszono II termin rokowań na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 2, położonego w Witkowie przy
ul. Kosynierów Miłosławskich 2 wraz z udziałem
w działce będących własnością Gminy Witkowo.
Ze spraw dotyczących Ochrony Środowiska:
ź zawarto umowę ze Spółką URBIS z siedzibą
w Gnieźnie na zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących z terenu gminy
Witkowo w Zakładzie Zagospodarowania
Odpadów w Lulkowie;
ź zawarto umowę z firmą „ALKOM” Firma HandlowoUsługowa Henryk Sienkiewicz z siedzibą w Poznaniu
na zarządzanie składowiskiem odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w Chłądowie;
ź przeprowadzono wyrywkowe kontrole właścicieli
nieruchomości w zakresie gromadzenia
nieczystości ciekłych w zbiornikach
bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalniach ścieków oraz pozbywania się
zebranych nieczystości ciekłych. Kontrola
obejmowała sprawdzanie posiadania umów
w zakresie wywozu nieczystości ciekłych oraz
dowodów uiszczania opłat za te usługi. Kontrole
objęły nieruchomości położone
w miejscowościach: Witkówko, Folwark, Piaski
i Strzyżewo Witkowskie;
ź przeprowadzono kontrole przedsiębiorców
za j muj ą cych s ię opróżnia niem zbiorników
bezodpływowych i transportem nieczystości
ciekłych do stacji zlewnych;
Ze spraw dotyczących oświaty:
ź przeprowadzono kontrolę z zakresu pobierania
i wykorzystania dotacji przekazywanej przez Gminę
Witkowo w niepublicznym przedszkolu Bajkowy
Świat przy ul. Jana Pawła II w Witkowie;
ź 266 uczniom przyznano pomoc materialną
o charakterze socjalnym w formie zasiłku
szkolnego oraz stypendium szkolnego na okres
wrzesień-grudzień 2016r. w łącznej wysokości
129.500,00 zł.;
ź zorganizowano spotkanie z dyrektorami
i wicedyrektorami placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Witkowo. Podczas
narady omówiono między innymi bieżące sprawy
dotyczące funkcjonowania placówek
oświatowych. Jednak głównym tematem
spotkania były projektowane zmiany w zakresie
ustawy o systemie oświaty i wynikające z niej skutki
dla funkcjonowania szkół na terenie Gminy
w nowym roku szkolnym 2017/2018;
ź 6 pracodawcom przyznano zwrot kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.
Z zakresu inwestycji:
ź przebudowano drogę gminną – ul. Kosynierów
Miłosławskich;
ź podpisano umowę na sprzedaż energii elektrycznej
na potrzeby Gminy i Miasta Witkowo, placówek
oświatowych i OKSiR-u ze spółką ENERGIA POLSKA
Sp. z o.o. z Wrocławia;

ul. Kosynierów Miłosławskich

podpisano umowy na odbiór i transport odpadów
komunalnych z terenów zamieszkałych oraz
z terenu OW Skorzęcin. Wykonawcą jest „ALKOM”
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA z Poznania.
Ponadto zlecono:
ź wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania: „Budowa oświetlenia
ulicznego przy ul. Kosynierów Miłosławskich
w Witkowie” oraz dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi
powiatowej – ul. Kosynierów Miłosławskich i Nowej
w Witkowie w celu wykonania ścieżki rowerowej”;
ź wymieniono hydranty wewnętrzne w budynkach
Przedszkola Miejskiego w Witkowie.
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych:
ź w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego trwają oceny
formalne złożonych w listopadzie wniosków:
ź o przyznanie pomocy dla projektu pt.: „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi
i przepompowniami w miejscowości
Ruchocinek”;
ź o dofinansowanie projektu pt.: „Zintegrowany
niskoemisyjny transport w powiecie
gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Mandatu Terytorialnego Gnieźnieńskiego
Obszaru Strategicznej Interwencji (G OSI).
Zadanie obejmuje budowę drogi dla rowerów od
miejscowości Witkowo do Skorzęcina wraz
z infrastrukturą towarzyszącą;
ź wniosku o przyznanie pomocy dla projektu
pt.: „Wyjątkowe miejsca spotkań – stworzenie
Międzypokoleniowych Centrów Sportu
i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo”
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Zadanie obejmuje
zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie;
ź wniosku o dotację z budżetu Województwa
Wielkopolskiego na realizację prac, związanych
z przebudowę trzech odcinków dróg
dojazdowych do gruntów rolnych,
zlokalizowanych w miejscowościach:
Małachowo-Wierzbiczany, Ćwierdzin i Gaj.
ź

Anna Kwapich

ZARZĄDZENIE Nr 1/17
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do
Rady Miejskiej w Witkowie
w okręgu wyborczym Nr 2
Na podstawie art. 385 oraz 386 § 1 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
112 ze zm.) w związku z Postanowieniem Nr 50/16 z dnia
28 grudnia 2016 r. Komisarza Wyborczego w Poznaniu
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza
się co następuje:
1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady
Miejskiej w Witkowie dla wyboru jednego radnego
w okręgu wyborczym Nr 2, obejmującym: Witkowo:
ul. Wojska Polskiego, ul. Jasna 51-59
2. Datę wyborów, o których mowa w § 1,
wyznacza się na niedzielę 26 marca 2017 r.
3. Dni, w których upływają terminy wykonania
czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy,
stanowiący załącznik do zarządzenia.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego
podania do publicznej wiadomości w formie
obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
/-/ Zbigniew Hoffamn
KALENDARZ WYBORCZY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
DO RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE W OKRĘGU WYBORCZYM
NR 2 ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 26 MARCA 2017 R.

Harmonogram
wywozu odpadów komunalnych

ZAKAZ SPALANIA ŚMIECI
W KOTŁOWNIACH DOMOWYCH
W związku z trwającym sezonem grzewczym
przypominamy mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo
o obowiązującym zakazie spalania odpadów
opakowaniowych z tworzyw sztucznych i innych
odpadów komunalnych powstających
w gospodarstwach domowych.
Podczas spalania śmieci (butelek i opakowań
z tworzyw sztucznych, laminatów, butów, worków, folii,
kolorowych gazet, zużytych opon) z kominów
wydobywają się toksyczne związki chemiczne takie
jak: dioksyny, furany, chlorowodór, cyjanowodór,
fenole, benzen, formaldehyd oraz metale ciężkie,
które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie.
Substancje te zanieczyszczają środowisko naturalne
i są przyczyną występowania alergii, chorób krążenia,
uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego,
obniżają naszą odporność, mogą również generować
choroby nowotworowe.
Ponadto piece domowe nie są przystosowane do
spalania śmieci, gdyż proces spalania odpadów
wymaga znacznie wyższych temperatur. Spalanie
w takich warunkach powoduje osadzanie się tzw.
„mokrej sadzy” w przewodach kominowych, a to
może prowadzić do zapalenia się instalacji grzewczej,
popękania komina, zaczadzenia, a w najgorszym
przypadku do pożaru budynku.
Chorobotwórcze substancje przenoszą się
w powietrzu do otoczenia, osiadają na roślinach
i przedmiotach, a następnie przez opady
atmosferyczne są zmywane do ziemi, wód
gruntowych i cieków wodnych. Następnie wraz
z pożywieniem (np. uprawianymi warzywami,
owocami, zbożami) i wdychanym powietrzem, związki
te dostają się do naszego organizmu.
Za „pozorne oszczędności” podczas spalania
odpadów płaci się własnym zdrowiem i zdrowiem
swoich najbliższych oraz naraża swój dom na poważne
niebezpieczeństwo.
Aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku
należy przede wszystkim segregować śmieci
i pozbywać się ich zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz rygorystycznie przestrzegać
ustawowego zakazu spalania odpadów
w urządzeniach do tego nieprzystosowanych.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1987) zakazuje spalania
odpadów poza spalarnią odpadów, zgodnie z art. 191
tej ustawy, kto wbrew zakazowi termicznie
przekształca odpady poza spalarnią lub
współspalarnią odpadów podlega karze
przewidzianej w w/w ustawie.
Miejmy na uwadze zdrowie swoje i innych ludzi.
Dbajmy o środowisko.

DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE
DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE
GMINY I MIASTA WITKOWO W 2017 ROKU
Informuję, że w dniu 27 marca 2013 roku Rada
Miejska w Witkowie podjęła uchwałę
Nr XXIV/242/2013 w sprawie ustalenia zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy i Miasta Witkowo (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 5 kwietnia 2013 r. poz. 2645).
W związku z powyższym osoby fizyczne i prawne,
wspólnoty mieszkaniowe, użytkownicy wieczyści oraz
przedsiębiorcy na terenie Gminy i Miasta Witkowo,
mogą ubiegać się o dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków, które obejmuje
częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub
zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dofinansowaniu do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków podlegają inwestycje
realizowane na terenie, na którym nie istnieje, nie jest
projektowana lub nie jest planowana budowa sieci
kanalizacji sanitarnej, w przypadku, gdy nie ma
możliwości technicznego podłączenia do istniejącej,
projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji
sanitarnej, a także, gdy podłączenie do istniejącej
sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie
nieuzasadnione.
Dofinansowaniu nie podlegają przydomowe
oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenach, na
których istnieje możliwość techniczna przyłączenia
nieruchomości do istniejącej lub projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej, koszty zakupów pojedynczych
elementów (urządzeń) składających się na
przydomową oczyszczalnię ścieków, koszty robocizny
wykonane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę
oraz koszty sporządzonej dokumentacji
przedsięwzięcia.
Regulamin dofinansowania do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz druki
wniosków dostępne są w tut. Urzędzie, pok. nr 15 oraz
na stronie internetowej Urzędu www.witkowo.pl
w zakładce Ochrona środowiska. Wnioski w powyższej
sprawie wraz z tytułem prawnym do nieruchomości
oraz pozostałymi wymaganymi załącznikami
określonymi w w/w Regulaminie, należy składać do 31
października 2017 roku w tut. Urzędzie.
Wszelkie informacje w powyższej sprawie
udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie,
pok. Nr 15, inspektor ds. ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, nr tel. (61) 477 81 94 w. 13.
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń
przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul.
Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 16 stycznia 2017 r.
został wywieszony wykaz NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
W WITKOWIE I RUCHOCINKU, PRZEZNACZONYCH
DO WYDZIERZAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

„PROMYK” Witkowo
spotkanie Jubilatów
W dniu 21 października Zarząd „PROMYKA”
zorganizował w Kołaczkowie spotkanie dla Jubilatów
obchodzących 55 i 50-lecie pożycia małżeńskiego
oraz Jubilatów obchodzących 80 – 85 lecie urodzin.
Wszystkich przybyłych Jubilatów Powitał Prezes
Ludwik Rajzel, jak również zastępca Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowo Łukasz Scheffs. 55 - lecie pożycia
małżeńskiego obchodzili Państwo Bożena i Ludwik
Rajzel, Jadwiga i Edmund Krupa. 50 - lecie pożycia
małżeńskiego obchodzili Państwo Stanisława
i Eugeniusz Zielińscy. 85 - lecie urodzin obchodzili:
Maria Puzio, Hieronim Blaszyński, Janusz Putz. 80 - lecie
obchodzili: Władysława Adach Irena Beńka, Barbara
Dudziak, Rozalia Prusak, Zofia Poznańska, Maria
Kozińska, Czesława Mielcarek, Kazimiera Szeszycka,
Irena Knast, Jan Nowak. Spotkanie odbyło się przy
kawie i tradycyjnym torcie oraz lampce szampana.
W trakcie spotkania wręczono listy gratulacyjne
i kwiatki z życzeniami dobrego zdrowia i pogody
ducha na co dzień. Listy gratulacyjne wręczył
zastępca Burmistrza Łukasz Scheffs, oraz Prezes
zarządu „PROMYKA” Ludwik Rajzel.
Bożena Marecka

1% podatku dla mieszkańców
Gminy i Miasta Witkowo
Zbliża się czas rocznych rozliczeń
podatku dochodowego. Jeśli jesteś
mieszkańcem gminy Witkowo
i chcesz zaapelować o przekazanie
1% danej Organizacji Pożytku
Publicznego np. na leczenie, rehabilitację lub cel
związany z działalnością na terenie gminy zapraszamy
do publikacji apelu na łamach Witkowskich
Wiadomości Samorządowych. Ogłoszenie w formie
elektronicznej należy przesłać do redakcji na adres
e-mail promocja@witkowo.pl.
Krzysztof Dziel

Witkowskie
Wiadomości Samorządowe

Dane kontaktowe
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
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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

Promocja bajek i baśni
Baśnie, bajki, bajeczki… – od tych utworów
rozpoczynamy przygodę z książką. Promocja
czytelnictwa wśród najmłodszych przybiera różne
formy. Jedną z nich jest interaktywny spektakl
teatralny, który – poprzez wspólną zabawę – przybliża
uczestnikom treść i mądrości przekazywane
w książce.

9 grudnia aktorzy Studia Teatralnego Krak-Art.
z Krakowa przybyli do Biblioteki Publicznej w Witkowie,
by obecnym i przyszłym czytelnikom przybliżyć baśń
braci Grimm pt.: „Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków”. Dzięki uprzejmości dyrektorów
placówek oświatowych, trzykrotnie przedstawiony
spektakl obejrzały dzieci przedszkolne

i wczesnoszkolne z naszej gminy. Mali widzowie chętnie
uczestniczyli w zabawach z artystami.
Bajka uczy, że warto pomagać innym, jednak
przestrzega przed łatwowiernością w stosunku do
obcych
Wiesława Gąsiorowska

