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Noworoczne spotkanie z biznesem
W czwartek 26 stycznia Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo – Marian Gadziński zaprosił na
okolicznościowe spotkanie przedsiębiorców z terenu
naszej Gminy.

Podczas prezentacji podsumowującej rok 2016
Burmistrz omówił zagadnienia związane m.in.
z budżetem, inwestycjami, zagospodarowaniem
przestrzennym, realizacją projektów unijnych, oświatą
oraz majątkiem Gminy a także planami na 2017 rok.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów,
doświadczeń i spostrzeżeń zarówno w zakresie planów
gospodarczych rozwoju Gminy, jak i działań
związanych z aktywnością przedsiębiorców. Wspólny
wieczór był także okazją do budowania dobrych
relacji oraz wyznaczania nowych celów na
rozpoczynający się rok. Należy mieć nadzieję, że to
wydarzenie na stałe zagości w gminnym kalendarzu
spotkań.
Marlena Trzcińska

Rozwój kształcenia zawodowego
– spotkanie koncepcyjne
12 stycznia w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie
odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom
kształcenia zawodowego, zorganizowane przez
inicjatora całego przedsięwzięcia Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowo – Mariana Gadzińskiego.
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie reprezentowali:
Agnieszka Rzempała-Chmielewska – Zastępca
Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
Sylwester Sip – Dyrektor Centrum Kształcenia
Praktycznego oraz Stefan Pokładecki – Starszy Cechu.
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo Łukasz Scheffs, Inspektor
oświaty Marzena Polak, Inspektor do spraw
mieszkaniowych i oświaty Edyta Pawlaczyk, a także
dyrektorzy szkół z terenu Gminy Witkowo oraz lokalni
przedsiębiorcy.
Mini konferencja była nawiązaniem do planowanej
konferencji „Dialog na rzecz Powiatu Gniezno”, która
odbędzie się 2 marca 2017 roku w Auli I Liceum
Ogólnokształcącego w Gnieźnie.
Zarówno spotkanie, jak i organizowana konferencja
mają na celu zainicjowanie dialogu pomiędzy
poszczególnymi sektorami w ramach szkolnictwa
zawodowego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
Dyskusja dotyczyła wypracowania jak najlepszego
modelu szkolnictwa zawodowego, a także określenia
czynników, które zachęcą absolwentów gimnazjów
do kontynuowania nauki w ramach szkolnictwa
zawodowego.
Marzena Polak

Koncert dla Przyjaciół
Z okazji pierwszego roku funkcjonowania
witkowskiego Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
20 stycznia w sali widowiskowej odbył się koncert
podczas, którego zaprezentowali się uczestnicy zajęć
artystycznych, tanecznych i sportowych działających
w formach stałych w Centrum.

Koncert stał się doskonałą okazją do prezentacji
dorobku grup i sekcji działających w ciągu roku
w Centrum Kultury. Na scenie występowało prawie
200 wykonawców. Umiejętności taneczne
zaprezentowały grupy taneczne: „Happy Feet”,
„ADHD”, „Tygryski”, „Kosmiczne Dzieciaki”, Zumba
Fitness, Akademii Malucha oraz grupy tańca
klasycznego.

W części wokalno-instrumentalnej wystąpiły
zespoły: Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”, „Droga Przed
Nami”, „Bez Grosza”, „Kapela Odjazdowa”, Studio
Piosenki OKSiR, Witkowski Zespół Flażoletowy
„Wietrzyki” oraz Dawid Gaziński – uczestnik zajęć nauki
gry na instrumentach klawiszowych. Nie zabrakło
także prezentacji sekcji sportowych. Na scenie
zobaczyć można było sekcję koszykówki dziewcząt
w Witkowie, uczestników Szkółki Piłkarskiej i strzelectwa
sportowego. Ponadto, zaprezentowała się również
grupa teatralna FENOMEN.
Tego dnia otwarta została także wystawa zdjęć
pt. „Dziękujemy, że jesteście z nami”. W holu Centrum
Kultury można było obejrzeć zdjęcia z inicjatyw
i działań, których organizatorem był Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Witkowie.
Wszystkim małym i dużym uczestnikom koncertu
rozdano okolicznościowe upominki.
OKSiR Witkowo

Umowa na zagospodarowanie terenów zielonych
przy Centrum Kultury
W dniu 9 lutego Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo – Marian Gadziński podpisał umowę
z Dominiką Sieszchułą, właścicielką „ZAKŁADU
OGÓLNOBUDOWLANEGO GRINBUD DOMINIKA
SIESZCHUŁA” z Gniezna na wykonanie zadania pn
„Zagospodarowanie terenów zieleni wraz
z przebudową chodnika przy Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie w ramach
realizacji zadania pn.: Wyjątkowe miejsca spotkań –
stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu
i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo”.

W ramach zadania Wykonawca zrealizuje roboty
ziemne i przygotowawcze, roboty rozbiórkowe,
wykona ciągi piesze z kostki brukowej, posadowi
elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci,
barierkę, wykarczuje drzewa i pniaki, wykona prace
pielęgnacyjne istniejącego materiału roślinnego,
przygotuje teren i obsieje trawniki, wykona
nasadzenia.
Hanna Rakowska

V Feryjny Turniej Halowej Piłki Nożnej
W środę 1 lutego w hali widowiskowo-sportowej
przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie odbył się V Feryjny
Turniej Halowej Piłki Nożnej, którego organizatorem
był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.
W rozgrywkach brały udział 4 drużyny. Turniej
kierowany był do zawodników z rocznika 2003
i młodszych.
W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zdobyła
drużyna „Nikodemy”, tuż za nią uplasowali się „Maksy”.
Trzecie miejsce przypadło „Kamilom” a kolejne
miejsce zajęli „Czarki”.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody
indywidualne. Tytuł najlepszego zawodnika turnieju
zdobył Nikodem Mazurkiewicz, najlepszym
bramkarzem turnieju został Cezary Stranc, a królem
strzelców Nikodem Blaszyński.
OKSiR Witkowo

5 lecie Klubu PTTK Witkowo
W dniu 9 lutego w Klubie 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego w Witkowie odbyła się uroczystość
5-lecia Klubu PTTK Witkowo. Prezes Klubu Danuta
Stefańska podsumowała działania organizacji
podejmowane w tym czasie.

Tylko w ubiegłym roku w 25. wycieczkach
i wyjazdach pokonano ponad 8 tys. km. Rowerzyści
wzięli udział w 20 rajdach bywało bardzo trudnych
i długich 111 km. Organizowano wystawy i prelekcje.
Wyjeżdżano na spotkania biesiadne, koncerty i do
teatru. ZG PTTK wyróżnił Klub 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego w Witkowie, a Klub PTTK odebrał
w ubiegłym roku statuetkę najlepszego klubu
turystycznego-wojskowego, pokonując 110 innych
klubów w kraju. ZG PTTK przyznał brązowe odznaki dla
Dobrosławy Domachowskiej, Kazimiery
Radziszewskiej, Danuty Stefańskiej i Wojciecha
Tworowskiego. Zarząd Oddziału w Słupcy wyróżnił
dyplomami za szczególny wkład w organizację imprez
turystycznych i aktywną pracę w klubie Danutę
Rakowską, Barbarę Zajączkowska, Bartka Janka,
Władysława i Jolantę Karasiewicz oraz Urszulę i Jana
Pawlaków. Zarząd Klubu wręczył podziękowania za
propagowanie idei krajoznawczo-turystycznych.
Otrzymali je: Marianna Gbur, Robert Sawa,
Włodzimierz Nawrot, Zbigniew Kudliński, Krzysztof
Ogórek, Andrzej Kasprzyk, Kazimierz Janiak, Krzysztof
Walkowiak. Były listy gratulacyjne m.in. od starosty
słupeckiego, Zarządu Oddziału okręgowego oraz
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana
Gadzińskiego. Były życzenia od Dyrektor Biblioteki
Publicznej w Witkowie Wiesławy Gąsiorowskiej,
Prezesa STOWARZYSZENIA - CENTRUM EDUKACYJNO
WYPOCZYNKOWE „GAJÓWKA” Ryszarda Wiciak

Bal Karnawałowy Sołtysów
27 stycznia w Sali LAMIRAGE w Gorzykowie odbył
się Bal Karnawałowy, którego organizatorem była
Gminna Rada Sołtysów, Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo.
Smaczne menu dla 60 osób było serwowane przez
właścicielkę lokalu. Ciasto przygotowały sołtyski wsi
Malenin, Mielżyn i Odrowąż. Wspaniałą atmosferę
umilił zaś występ Zespołu „ DUET”.
Jadwiga Walerczyk

i innych gości. Uroczystości towarzyszyła niezwykła
wystawa prac naszych koleżanek haft krzyżykowy
Marianny Gbur, obrazy olejne Czesławy Rybarczyk
i rysunek fantasy Julii Muszyńskiej. Zapraszamy
na zwiedzanie wystawy i wycieczkę, autokarową
w dniach 29, 30 kwiecień, 1, 2 i 3 maj do Bawarii
i Saksonii.
Danuta Stefańska

Koncert Katarzyny Zawady
21 stycznia w sali widowiskowej Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się koncert
Katarzyny Zawady, na którego mieszkańców zaprosił
Marian Gadziński, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo.
Realizacją projektu zajął się Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Witkowie.

„Pomyśl o mnie" pod takim tytułem odbył się
koncert upamiętniający twórczość Anny German.
Repertuar laureatki festiwalu w San Remo
zaprezentowała Katarzyna Zawada, zdobywczyni
I miejsca na II Międzynarodowym Festiwalu Piosenki –
Anna German w Moskwie.

W sobotni wieczór młoda artystka zaprezentowała
własną interpretację takich przebojów Anny German,
jak m.in. „Tańczące Eurydyki”, „Człowieczy los”,
„Cyganeria”.
Katarzyna Zawada podczas godzinnego występu
śpiewała w trzech językach: polskim, rosyjskim
i włoskim. Na zakończenie koncertu publiczność
obdarzyła artystkę gorącymi oklaskami, a Burmistrz
przekazał jej wiązankę kwiatów.
OKSiR Witkowo

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

Koncert Kolęd

Warsztaty ceramiki

We wtorek, 10 stycznia w sali widowiskowej
Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie
odbył się koncert Kolęd w wykonaniu uczniów
Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego z Dęblina.

2 lutego, w Centrum
Szkudlarka w Witkowie w
z OKSiR Witkowo odbyły
Organizatorem zajęć był
i Rekreacji w Witkowie.

Mieszkańcy Gminy Witkowo mieli okazję wysłuchać
koncertu kolęd i pastorałek dzięki współpracy
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana
Gadzińskiego oraz Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego w Powidzu – płk mgr pil. Krzysztofa
Walczaka. Współorganizatorem tego wydarzenia był
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.
OKSiR Witkowo
Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

Kultury im. Krzysztofa
ramach VII Sztuka Ferii
się warsztaty ceramiki.
Ośrodek Kultury Sportu

Glina jest materiałem, który fantastycznie rozwija
zdolności plastyczne, rozbudza wrażliwość artystyczną
i zapał twórczy. Praca z gliną uczy kreatywności,
cierpliwości, organizacji, planowania a także
odpowiedzialności za wykonaną rzecz, ale przede
wszystkim stanowi wspaniałą zabawę.
Na początku zajęć mali artyści dowiedzieli się jak
należy wygniatać i tworzyć różnorodne kształty
w ceramice, nadawać im piękną strukturę i ciekawą
formę.
Dzieciom bardzo podobały się zajęcia.
Z ogromnym zaangażowaniem ugniatały glinę
tworząc z niej niezwykłe prace. Powstały przepiękne
miseczki, pojemniczki oraz kubeczki.
Bardzo dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach
oraz zapraszamy do skorzystania spędzenia wolnego
czasu z OKSiR Witkowo.
OKSiR Witkowo

„Sztuka-Ferie z OKSiR Witkowo”
W piątek, 10 lutego zakończyły się zajęcia podczas
ferii zimowych w ramach projektu VII Sztuka-Ferie
z OKSiRem odbywających się Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie. Organizatorem
ferii był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Dzieci podczas ferii bardzo chętnie uczestniczyły
w zajęciach „Zimoej Akademii Plastycznej”. W trakcie
trwania artystycznych warsztatów pod okiem
Małgorzaty Łącznej powstały niezwykłe dzieła,
o niesamowitych barwach, formach i tematyce.
Dużą popularnością cieszyły się zajęcia „Dziecięcej
Rękodzielni”, podczas których mali artyści stworzyli
niezwykłe arcydzieła. Powstały przepiękne bałwany
oraz kule śnieżne. Dzieci samodzielnie wykonały
podkładki pod kubek, dekorując je metodą
decoupage. Tą samą techniką ozdobiły zakładki do
książek. Mali artyści wykonywali również samodzielnie
ramkę do zdjęć, którą mogli udekorować według
własnego pomysłu różnorodnymi materiałami.
Przez cały okres ferii w Centrum Kultury w Witkowie
odbywała się „Planszolada” – czyli spotkania przy
grach planszowych i puzzlach. Wśród starszych dzieci
niezwykle popularne były kolorowanki w formacie XXL.
Dużą popularnością cieszyły się projekcje bajek,
filmów animowanych i filmów dla młodzieży.
Dodatkową atrakcją były zajęcia break dance oraz
tańca klasycznego.

Ponadto, najmłodsi mogli uczestniczyć
w warsztatach „Co to jest światło?” oraz „Stwórz super
robota”. We wtorek, 7 lutego, aktorzy z grupy
teatralnej KRAK-ART przyjechali aż z Krakowa, by
przedstawić dzieciom oraz ich rodzicom piękną baśń
pt. „Bazyliszek”. To niezwykłe przedstawienie na
motywach warszawskiej legendy odwołuje się do
bezinteresownej pomocy oraz uczy nazwy starych,
mało znanych już zawodów.
Bardzo dziękujemy za wspólne spędzenie czasu
podczas tegorocznych ferii zimowych.
Angelika Larus

Balik Karnawałowy
Niedawno w sali widowiskowej Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się „Balik
Karnawałowy” dla dzieci. Organizatorem tego
niezwykłego wydarzenia był Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Witkowie.
Sam karnawał to przede wszystkim przepełniona
muzyką i zabawą tradycja, gdzie ważnym elementem
są bale karnawałowe. Tym razem okazją do takiej
zabawy otrzymali najmłodsi. Na sali w trakcie
wspólnych pląsów było kolorowo, wszyscy bawili
się wesoło, a uśmiech nie znikał z twarzy
karnawałowiczów.
Artyści „Filharmonii Pomysłów” zabrali dzieci, które
przybyły na Balik, w podróż pełną zabaw i przygód.
Dzieci wspólnie z Królową i Błaznem poszukiwali Króla
w różnych krainach, tańczyły z balonami oraz
z kolorowymi piłeczkami. Przy radosnej muzyce odbył
się również wesoły taniec z bańkami mydlanymi. Dzieci
miały wiele zadań: musiały zaprosić do wspólnej
zabawy rodziców, odnaleźć ukryte w sali

widowiskowej magiczne zwierzęta oraz zamienić się
w tanecznego węża. Wielką radość przyniosły
najmłodszym „Muzyczne zagadki” – mali
karnawalowicze musieli rozpoznać piosenki ze
znanych i lubianych bajek. Korzystając z okazji
dziękujemy za wspaniałą zabawę i już teraz
zapraszamy na kolejny bal.
OKSiR Witkowo

Urodziny stulatek
3 stycznia Eleonora Kujawa obchodziła 102.
urodziny. Należy przyznać, że tak wyjątkowa
uroczystość, nie zdarza się często. Na pewno można
jednak zaryzykować stwierdzenie, że sędziwy wiek
stanowi skarbnicę doświadczeń, wspomnień
i trudnych do opisania przeżyć.
Pani Eleonora urodziła się 23 stycznia 1915 r.
w Jaworowie, jako córka Rozalii Posadnej. W kwietniu
1945 r. zawarła związek małżeński w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Witkowie z Wojciechem Kujawą.
Wspólnie z mężem dochowali się dwóch córek Doroty
i Teresy, 5 wnuków i 9 prawnuków. Pani Eleonora
pracowała jako kucharka. Obecnie mieszka z córką
Teresą i jej rodziną w Witkowie.
Ten wyjątkowy dzień jubilatka spędziła w gronie
najbliższych oraz licznie przybyłych gości. Z życzeniami
nie zabrakło także władz samorządowych
z Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo – Marianem
Gadzińskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej –
Piotrem Jóźwikiem oraz Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego – Alicją Wentland.
Oprócz życzeń był tort, kwiaty i uroczyste „200 lat”.
Jeszcze raz składamy jubilatce serdecznie gratulacje
i wyrazy uznania oraz życzenia wszelkiej pomyślności
i pogody ducha na kolejne długie lata życia.
Marlena Trzcińska

W dniu 13 lutego odbyła się uroczystość 103. urodzin
Aleksandry Wesołowskiej zamieszkałej w Witkowie.
W tym dniu jubilatka otrzymała szereg życzeń od
władz samorządowych Burmistrza Mariana
Gadzińskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Witkowie Piotra Jóźwika, rodziny i przyjaciół.
Dostojna Jubilatka urodziła się 12 lutego 1914 r.
w Witkowie jako córka Kazimierza i Leokadii
Wesołowskich. Rodzice jubilatki prowadzili sklep
drogeryjny. Pani Aleksandra miała brata Edmunda
i ma młodszą siostrę Zofię, która także mieszka
w Witkowie. Z wykształcenia jest księgową. Pracowała
w Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Branży Skórzanej
w Witkowie, a następnie w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Witkowie. Udzielała się w różnych
Organizacjach Katolickich i Społecznych, śpiewała
w chórze.
Dożyć 103 lat jest olbrzymim wydarzeniem
i doświadcza go tylko garstka osób z każdego
pokolenia. Pani Aleksandrze gratulowano tak
pięknego jubileuszu, jednocześnie życząc dużo
zdrowia, radości, życzliwości i miłości najbliższych.
Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i wesołej
atmosferze. Jubilatka opowiadała o swoim życiu,
zaśpiewała nawet kilka piosenek. Bez wątpienia
można powiedzieć, że Pani Aleksandra to niezwykle
pogodna, pozytywnie nastawiona do życia osoba.
Alicja Wentland

„Na krakowskim Kazimierzu…”
Tak brzmiał tytuł wieczornicy poetyckiej
przygotowanej 24 stycznia przez uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Gimnazjum im.
Adama Borysa w Witkowie.

Od dziewięciu lat tradycją Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie są odbywające się
corocznie, jesienią lub zimą, wieczorki poetyckie
organizowane dla środowiska lokalnego. Corocznie
zacne audytorium może posłuchać pięknej recytacji
wierszy znanych i tych czasami zapomnianych
poetów rodzimych i obcych. Wieczornice są
montażem słowno-muzycznym przybliżającym liryki
pełne refleksji i zadumy nad życiem oraz upływającym
czasem.
Tegoroczny wieczór poświęcony był poezji
i piosence żydowskiej, prezentował wiele osobistości
które wniosły do naszej rodzimej kultury olbrzymi
potencjał intelektualny, refleksyjność, krytycyzm
i skłonność do racjonalnej analizy.
Choć Żydów w Polsce pozostało niewielu, to jednak
zawdzięczamy im ogromny wkład w polską
obyczajowość. Wtopiło się w nią wiele elementów
bogatej tradycji i mentalności żydowskiej. I wbrew
pozorom bardzo upiększyło obraz Polski.
Widowisko poetyckie rozpoczął utwór „Hevenu
Shalom Alechem” w wykonaniu Kaliny Piechowiak, po
którym w majestatyczny klimat przedstawienia
wprowadziła zgromadzonych piękna recytacja
„Koncertu Jankiela” – tego jedynego, wyjątkowego,
w którym Mistrz grał o wszystkim dla wszystkich... –
w interpretacji Pauliny Migdał, uczennicy klasy II LO.
Szkolni recytatorzy to uczniowie klasy II Liceum
Ogólnokształcącego, I i II Technikum Informatycznego
oraz klasy IV Technikum Żywienia.
Zaproszeni na wieczornicę goście mogli, choćby na
chwilę, przenieść się w magiczny krąg krakowskiego
Kazimierza dzięki poezji Adama Mickiewicza, Juliana
Tuwima oraz współczesnych poetów Izraela.
Dopełnieniem nastrojowej recytacji wierszy były
śpiewane przez uczennice witkowskiego gimnazjum
oraz nauczyciela piosenki żydowskie. Był to niełatwy
repertuar, a utwory takie jak: „Bubliczki”, „Austeria”,
„Tak jak malował pan Chagall”, „Wszyscy braćmi być
powinni” oraz „Grajmy Panu” stały się dopełnieniem
słowa mówionego. Ten wieczór z pewnością
dostarczył przybyłym wielu wrażeń, zwłaszcza że
dialog międzykulturowy dowodzi, jak bogata jest nie
tylko nasza rodzima tradycja. Uczy również tolerancji
i szacunku wobec innych nacji i ich dorobku
kulturowego.

Podsumowaniem wieczoru były słowa:
„Pokłońmy się wszystkim tym, którzy tworzą naszą
historię, kulturę, niezależnie od tego, jakiego są
pochodzenia czy wyznania. Pragniemy, by
zaprezentowana twórczość skłaniała ludzi do refleksji
nad upływającym czasem, aby każdy dzień, godzina,
moment były dla Państwa tymi najważniejszymi,
najistotniejszymi, w których rozwiązuje się świat, niczym
niekończący się wielki rebus. Bo cóż warto oprócz
tego?.............”.

Tegoroczną uroczystość zaszczycili swoją
obecnością: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo –
Marian Gadziński, Zastępca burmistrza – Łukasz
Scheffs, Radny Powiatu Gnieźnieńskiego – Andrzej
Kwapich, Dyrektorzy witkowskich szkół: Marian
Łukowski oraz Bernadetta Nowak, Wiesława
Gąsiorowska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Witkowo, Dyrektor Zakładu Poprawczego
w Witkowie – Janusz Lis, nauczyciele i pracownicy
administracji witkowskich placówek oświatowych.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło
emerytowanych pracowników Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych, którzy są wiernymi odbiorcami
organizowanych koncertów. Twórcami wieczornicy
byli następujący nauczyciele: Krystyna PopielecStürmer, Joanna Ślachciak, Magdalena BłaszakŚliwińska oraz Kalina Piechowiak. Dziękujemy również
za pomoc w organizacji wieczoru Arlecie Bekas
– Wicedyrektorowi Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie.
Natomiast wykonawcami byli uczniowie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie: Magdalena Nowak, Aleksandra
Krych, Katarzyna Robaszkiewicz, Wiktoria Zykowska,
Paulina Machińska, Patryk Górny, Julia Jóźwiak,
Gabrysia Nowacka, Julia Krzewińska oraz Andżelika
Kaźmierczak.
Scenografię, symboliczną i nader wymowną,
przygotowała Lilianna Suborska-Urbańska.
Podziękowania należą się również Honoracie Glanc
z piekarni Glanc, za kolejne zasponsorowanie ciasta
na popołudniowy poczęstunek oraz Prezesowi Banku
Spółdzielczego w Witkowie Adamowi Rydlewiczowi
za ufundowanie nagród dla uczestników
międzyszkolnego konkursu „Anioł mojej wyobraźni”.
Krystyna Popielec-Stürmer
Więcej zdjęć na
www.gimnazjum.witkowo.pl/photos
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

XXI Spotkanie Flażolecistów w Katedrze w Poznaniu
W sobotę, 14 stycznia dzieci należące do
Witkowskiego Zespołu Flażoletowego „Wietrzyki”,
prowadzonego przez Iwonę Piórkowską wzięły
udział w XXI SPOTKANIU FLAŻOLECISTÓW PRZY
BETLEJEMSKIM ŻŁÓBKU pt. „ŚLADAMI TRZECH KRÓLI”.
Zjazd flażolecistów odbył się w Poznańskiej Bazylice
Archikatedralnej.

W spotkaniu wzięło udział 70 zespołów,
gromadzących około 1700 młodych muzyków
z całej Polski. Mali muzykanci po brzegi wypełnili
poznańską świątynię, zajmując miejsca w ławkach,
w bocznych kaplicach, na posadzce prezbiterium,
a nawet wokół ołtarza. Muzyka płynąca z 1000

PROJEKT REFORMY OŚWIATY
Informujemy, że w związku z reformą oświaty
w całym kraju planowane zmiany dotyczące
funkcjonowania szkół na terenie miasta Witkowa od
dnia 1 września 2017 r. są dostępne na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie oraz Gimnazjum im. A. Borysa
w Witkowie.
Linki do stron internetowych:
www.sp3witkowo.szkolnastrona.pl
www.gimnazjum.witkowo.pl
Marzena Polak

flażoletów słyszalna była nawet poza murami katedry.
Dzieciom towarzyszyli nauczyciele, katecheci,
rodzice i dziadkowie. Flażolecistom akompaniował
Jacek Pupka, organista katedralny. Każdy uczestnik
spotkania otrzymał śpiewnik z polskimi kolędami,
tabulaturą, funkcjami gitarowymi oraz z kalendarzem
ruchu flażoletowego.
Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek podziękował
zgromadzonym dzieciom za przybycie oraz za
wspólne muzykowanie. Podkreślił jednocześnie, że
talent muzyczny to dar od Boga, który należy
pielęgnować i rozwijać. Rodzice, opiekunowie
i nauczyciele usłyszeli słowa uznania za wkład w rozwój
kultury muzycznej dzieci i młodzieży. Koncert
zakończyła wspólna modlitwa i uroczyste
błogosławieństwo.
Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w przepięknym,
duchowym wydarzeniu. Mogli również sprawdzić
swoje umiejętności i pochwalić się talentem przed
tłumem widzów.
Zespół Flażoletowy „Wietrzyki” wystąpił również
w kościele witkowskim w niedzielę, 22 stycznia.
Zgromadzona publiczność wysłuchała „Koncertu
Kolęd i Pastorałek” w wykonaniu młodych muzyków.
Flażoleciści zagrali i zaśpiewali tradycyjne utwory,
które przypomniały magię Świąt Bożego Narodzenia.
Muzycy zostali nagrodzeni za poruszający występ
gromkimi brawami.
Iwona Piórkowska

„DZIECIOLADA ZIMĄ”
Zima to pora roku, która ma swoich amatorów,
zwłaszcza wśród dzieci. Lepienie bałwanów, gonitwy
w śnieżnych zaspach i rzucanie śnieżkami to ich
żywioł. Jednak najbardziej ulubionym zimowym
zajęciem dzieci jest jazda na sankach.

Zima dostarcza nam wielu atrakcji pod warunkiem,
że jest śnieżna. Niestety w ostatnich latach ta pora roku
raczej nas nie rozpieszcza pod tym względem, dlatego
warto wykorzystywać czas, kiedy prószy śnieg. Chcąc
wprowadzić uczniów w wesoły, zimowowypoczynkowy nastrój, nauczycielki - Agata Woś
i Iwona Piórkowska przygotowały dla uczniów kolejną
zabawę edukacyjną z cyklu „Dzieciolada”, tym razem
właśnie o tematyce zimowej. Miała ona na celu
poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących
w przyrodzie zimą. Zachęcała również do dbania
o zdrowie, uprawiania sportów zimowych, ale przede
wszystkim przypominała o bezpieczeństwie, które
należy zachować podczas aktywności na śniegu
i lodzie. 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, 27 stycznia wylosowano
10 zwycięzców, którzy zostali wyróżnieni i nagrodzeni
(dzięki Radzie Rodziców). Odbyło się to podczas apelu
podsumowującego osiągnięcia uczniów w I półroczu
roku szkolnego 2016/2017.
ZWYCIĘZCY DZIECIOLADY ZIMOWEJ: Karolina Łysiak,
Martyna Hermann, Adam Ławniczak, Hanna Ratajska,
Jakub Bartkowiak, Mateusz Kocełak, Natalia Russek,
Julia Marczak, Kinga Walczak, Zofia Nowicka.
Gratulujemy!
Iwona Piórkowska, Agata Woś

Uczniowie na
XXV Finale WOŚP
Roztańczona grupa STREETDANCE, którą tworzą
uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Gorzykowie wystąpiła 15 stycznia na parkiecie hali
widowiskowo-sportowej w Witkowie, gdzie odbywały
się koncerty z okazji XXV Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

Nasi mali artyści zawsze chętnie reprezentują szkołę
i uczestniczą w wielu ciekawych wydarzeniach
lokalnych, tym razem również spisali się na piątkę
prezentując choreografię do utworu „Jingle Bells”.
Agata Pizoń, Patrycja Tyczka

Ferie na wesoło
Ferie zimowe to czas odpoczynku i nabrania energii
oraz motywacji do pracy i nauki w kolejnym
semestrze. W tym roku uczniowie i przedszkolaki
z Gorzykowa postanowili odpoczywać aktywnie,
uczestnicząc wspólnie w wycieczce do Witkowa.

Dzień Babci i Dziadka
w Gorzykowie
29 stycznia uczniowie Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Gorzykowie zostali zaproszeni na
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Bohaterami
tego dnia byli miejscowi seniorzy, którzy spotkali się na
tutejszej świetlicy wiejskiej.
Z tej okazji podopieczni pod kierunkiem nauczycieli
przygotowali krótką, humorystyczną inscenizację
i wystąpili dla swoich babć i dziadków, sprawiając im
wiele radości. Po części artystycznej i złożeniu życzeń,
dzieci obdarowały gości słodkimi podarunkami.
Spotkanie to po raz kolejny przebiegło w miłej
atmosferze i dowiodło, jak ważne jest budowanie
relacji międzypokoleniowych.

Pod opieką swoich nauczycieli i z pomocą
rodziców, skorzystali z oferty Centrum Kultury, gdzie
odbywały się seanse bajkowe dla dzieci. Po obejrzeniu
filmu animowanego, który rozbawił wszystkich
i wprowadził w dobry nastrój grupa udała się do sali
zabaw „Superland” i spędziła tam miłe popołudnie.
Wspólne harce i swawole na sali zabaw oraz
w Centrum Kultury, pozwoliły dzieciom na oderwanie
się od biernego spędzania czasu wolnego oraz
nawiązanie dobrych relacji z rówieśnikami poza
szkolną ławką.

Agata Pizoń, Patrycja Tyczka

Agata Pizoń, Patrycja Tyczka

„Las w zimowej szacie”
Wrześniowe i październikowe dni pozwoliły
przedszkolakom na gromadzenie kasztanów, żołędzi
i orzechów. Zebrane dary jesieni pozwoliły na
dokarmianie zwierzyny leśnej podczas zimowych
anomalii pogodowych.

26 stycznia grupy z Przedszkola Miejskiego „Bajka”
w Witkowie w ramach realizacji akcji „Dokarmianie
zwierzyny leśnej” oraz projektu „Odznaka
Ekoprzedszkolaka” wybrały się na wycieczkę do
pobliskiego lasu. Było to możliwe dzięki współpracy
z leśniczym z leśniczówki „Stary Dwór”, Włodzimierzem
Orchowskim, który opowiedział dzieciom o swojej
pracy, zwyczajach zwierząt leśnych i ich zimowych
potrzebach. Spotkanie odbyło się w siedzibie Koła
Łowieckiego „Krzyżówka”, gdzie najmłodsi mogli
również skorzystać z zabaw integracyjnych przy
ognisku. Pan leśniczy zaprowadził nas do paśników,
gdzie najmłodsi przyrodnicy mogli pozostawić
przywiezione zapasy, poznać budowę paśnika,
a nawet potropić zwierzynę na leśnych duktach.
Anna Gadzińska

Balik Noworoczny w Szkole w Gorzykowie
Karnawał to czas hucznych zabaw i balików, na
które dzieci czekają z utęsknieniem. 13 lutego był
dniem niezwykłym, w którym sala gimnastyczna
naszej szkoły przeistoczyła się w salę balową,
a przedszkolacy i uczniowie – w piękne wróżki,
księżniczki, dzielnych rycerzy, strażaków, policjantów,
a nawet księży.

Przy dźwiękach skocznej muzyki dzieci mogły
pobawić się w gronie swoich rówieśników, rodziców
oraz zaproszonych gości. Tego dnia odwiedził nas
również św. Mikołaj, który rozdał słodkie upominki.
Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa
przygotowana przez Radę Rodziców tutejszej szkoły
oraz kawiarenka, która serwowała pyszne wypieki oraz
aromatyczną kawę.
Agata Pizoń, Patrycja Tyczka

Dzień babci i dziadka

Każdego roku 21 stycznia nasze babcie, a dzień
później i dziadkowie obsypywani są różnego rodzaju
podarunkami, najczęściej wykonanymi małymi
rączkami wnucząt.
Powodów do podziękowania naszym dziadkom jest
mnóstwo. Wystarczy wspomnieć o ich trosce i opiece,
opowiadaniu o dziejach rodziny, przekazywaniu
tradycji i wpajaniu zasad moralnych. Dziadkowie są
dla nas przykładem obowiązkowości, pracowitości,
a w wielu przypadkach patriotyzmu.
Dla babci i dziadka wnuczek/wnuczka zawsze jest
najmądrzejszy i najpiękniejszy, (ich serca są pojemne,
jeśli mają więcej wnuków). Wiele potrafią wybaczyć
i nie wymagają „cudów”.
Najmocniej trzymają za niego/nią kciuki, kiedy się
z czymś zmaga. Puchną z dumy gdy robi pierwsze kroki,
a później gdy podczas przedstawienia gra swoją rolę.
Gromadzą zdjęcia, rysunki i laurki. Może i rozpieszczają
maluchy, ale one to uwielbiają, kto by nie chciał
poczuć się jak król.

To dla NICH podczas „Sobotnich poranków
w bibliotece” dzieci przygotowały małe drobiazgi,
w które włożyły całe swoje serca. Zdrowia, miłości,
cierpliwości i serdeczności w Dniu Waszego Święta.
Liczymy, że wprawiły one wszystkich dziadków
w serdeczny, świąteczny nastrój.
Beata Szkudlarek

Warsztaty luksografii
2 lutego w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie w ramach VII Sztuka Ferii
z OKSiR Witkowo odbyły się warsztaty luksografii.
Organizatorem zajęć był Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Witkowie.
Luksografia to metoda uzyskiwania obrazów
fotograficznych bez użycia aparatu fotograficznego.
Polega na naświetlaniu papieru fotograficznego, na
którym ułożone są półprzezroczyste lub
nieprzezroczyste przedmioty. Powstałe obrazy są
efektem cienia, który rzucają przedmioty położone na
papierze fotograficznym, na który świeci światło.
Materiały te, poddaje się obróbce jak
w standardowym procesie fotograficznym.
Dzieci dowiedziały się na czym polega luksografia
oraz poznały historię i podstawowe informacje o tej
technice. Najważniejszym punktem spotkania była
możliwość samodzielnego wykonania prac
w zastosowaniu luksografii.

Warsztaty bardzo podobały się dzieciom, gdyż
mogły poznać mało znaną, a jednocześnie bardzo
interesującą formę tworzenia obrazów.
Bardzo dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach
oraz zapraszamy do udziału w kolejnych zajęciach
podczas VII Sztuka Ferii z OKSiR.
OKSiR Witkowo

„Savoir-vivre w Bibliotece
Dzieci są często upominane przez dorosłych by
dobrze się zachowywały.
Ale, ale…. skąd wiadomo jak należałoby
zachowywać się by uważano nas za dobrze
wychowanych?

Kochane dzieci nie tylko wy macie z tym problem,
wielu dorosłym zdarza się nieodpowiednio
zachowywać. Najczęściej wynika to z tego, że nikt nas
nigdy tego nie nauczył.
Podczas sobotnich poranków w bibliotece
postanowiłyśmy szerzyć dobre maniery wśród
najmłodszych czytelników. Wspólnie czytamy
i omawiamy życiowe przykłady, szukamy rozwiązań
podpierając się fachową literaturą.
Grzeczność to coś takiego, co przyciąga innych ku
nam, często jest zaraźliwa, lubimy przebywać
z osobami, które potrafią w różnych sytuacjach
zachować się poprawnie. Ludzie dobrze wychowani,
potrafiący zachować się w określonych sytuacjach
darzeni są większym szacunkiem przez innych.
Warto zatem wiedzieć, jakie zachowania uważane
są za pozytywne i uprzejme, a które świadczą
o brakach w kulturze osobistej.

Savoir-vivre (czytaj: Sawłar wiwr) – samo słowo
pochodzi z francuskiego i oznacza „sztuka życia”. Zbiór
ogólnie przyjętych zasad postępowania, właściwego
zwracania się do innych, zachowywania
w towarzystwie i różnych sytuacjach dnia
codziennego. Savoir-vivre to po prostu dobre maniery
na co dzień.
Większość zasad dobrego zachowania jest na
całym świecie taka sama, np. pozdrawianie osób
będących w pomieszczeniu do którego wchodzimy,
uśmiech czy przeproszenie za nieumyślne potrącenie.

Faux Pas (czytaj: fo pa) to określenie związane jest
ściśle z savoir-vivre i także pochodzi z języka
francuskiego, oznacza nietakt, gafę towarzyską. Mówi
nam o naruszeniu obowiązujących zasad, które
obowiązują i świadczą o dobrym wychowaniu.
Innym, ale nader często używanym wyrażeniem
zasad dobrego wychowania, właściwego
zachowania jest kindersztuba. Słowo zaczerpnięte
z języka niemieckiego.
Nic nie zwalnia nas, kulturalnych ludzi
z przestrzegania zasad dobrego zachowania
i wpajania ich naszym dzieciom. Dobre maniery
obowiązują nas i nasze dzieci w każdym miejscu
i każdej sytuacji. Proszę, dziękuję, przepraszam należy
używać zawsze w zależności od panującej sytuacji,
wieku czy stanowiska.
Zajęcia z dobrych manier prowadzone są od
października 2016 r. cyklicznie i będą trwały aż
uznamy, że temat się wyczerpał, a nasze zachowania
nie budzą wątpliwości i smutnego zdegustowanego
kaprysu na twarzach w naszym środowisku.
Beata Szkudlarek

„To był bal! Piękny bal! Taki, co się pamięta latami”!

Bal Gimnazjalny uczniów klas trzecich już na stałe
wpisał się w kalendarz imprez witkowskiego
Gimnazjum. W tym roku 27 stycznia w Sali Budynku
Oświatowego trzecioklasiści bawili się już po raz
czwarty.
Oficjalnego otwarcia balu dokonali: dyrektor szkoły
Marian Łukowski, wicedyrektor szkoły Arleta Bekas
i przewodniczący Rady Rodziców Artur Stefaniak.
Powitali oni gości, rodziców, wychowawców klas,
wszystkich uczniów klasy III i zaprosili do wspólnej
zabawy.
Kolejnym punktem programu było wykonanie przez
trzecioklasistów dostojnego staropolskiego poloneza –
to chyba na ten moment z największą niecierpliwością
czekali stremowani wykonawcy oraz ich nie mniej
przejęci rodzice i wychowawcy klas. Wszyscy byli pod
wrażeniem układu wykonanego przez uczniów,
a przygotowanego pod czujnym okiem nauczyciela
wychowania fizycznego Krzysztofa Nowińskiego.
Następnie przez kilka kolejnych godzin porywała
uczniów do tańca muzyka grana przez
zaprzyjaźnionego ze szkołą DJ-a GREGORY.
Dziewczęta w wieczorowych kreacjach, chłopcy
w stylowych garniturach, kolorowe światła, balony
i dekoracja… Wszystko to złożyło się na klimat tego
niepowtarzalnego wieczoru Młodzież wspaniale się
bawiła, każdemu towarzyszył radosny nastrój.
Uczniowie nie zapomnieli także o podziękowaniach
skierowanych pod adresem rodziców
i wychowawców klas – Wacławy Filińskiej, Anny Boruty,
Urszuli Błach, Teresy Szkudlarek i Tomasza Majchrzaka.
Dedykowali im piosenki i razem z nimi bawili się na
parkiecie. Wspólne chwile spędzone z koleżankami
i kolegami na pierwszym prawdziwym balu pozostaną
zapewne na zawsze w pamięci uczniów.
Pyszny poczęstunek dla uczniów przygotowali ich
rodzice. Niespodzianką były wspaniałe torty dla
każdej klasy.
Teraz trzecioklasiści odliczają już tylko dni do
egzaminów gimnazjalnych.
Teresa Szkudlarek

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

„Gdzie śpiew, tam dobre serce”, czyli pożegnanie…
Takie motto towarzyszyło uroczystemu apelowi,
podczas którego 27 stycznia uczniowie Gimnazjum
im. Adama Borysa pożegnali Elżbietę Drozdowską
odchodzącą na emeryturę.

W sportowej hali na bohaterkę dnia czekali
uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
Przy dźwiękach „Dancing Queen „pani od muzyki”
została wprowadzona przez Pawła Piniarskiego na
swoistą scenę. Najpierw Dyrektor nakreślił zawodową
drogę Pani Drozdowskiej, przypominając placówki,
w których pracowała oraz razem Wicedyrektor życzył
spokoju i odpoczynku. Jolanta Chyba od grona
nauczycieli w swoim wystąpieniu wyraziła
podziękowanie za lata wspólnej pracy. „Pani od
muzyki” dziękowali również przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego i delegacje
poszczególnych klas. Nie zabrakło poezji – tej
z przymrużeniem oka i tej poważnej. Bardzo zaskoczyli
bohaterkę tych wydarzeń nasi nauczyciele, którzy
zaśpiewali dla swojej koleżanki piosenkę własnego
autorstwa. Uczniowie nie kryli podziwu dla swoich
pedagogów! Zupełnym jednak zaskoczeniem był
występ Oli Boruty i Ani Zarycznej – absolwentek

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Ogłasza III rokowania na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 2 położonego w Witkowie, przy
ul. Kosynierów Miłosławskich 2, o powierzchni
użytkowej 42,20 m2 wraz z udziałem w wysokości
10724/33086 w częściach wspólnych nieruchomości
i prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej
geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha. Lokal
usytuowany jest na poddaszu budynku mieszkalnego,
składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju
oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 18,20m2
oraz pomieszczenia strychowego o pow. 46,84m2.
Lokal o niskim standardzie wykończenia, do
kapitalnego remontu. Nieruchomość posiada
uregulowany stan prawny, opisany w księdze
wieczystej nr KN1S/00022686/9.
Cena wywoławcza wynosi: 30.000,00 zł
Zaliczka wynosi: 3.000,00zł
III rokowania na sprzedaż lokalu nr 2 zostaną
przeprowadzone w dniu 6 marca 2017 r. o godz. 10,00
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
przy ul. Gnieźnieńskiej 1, pok. nr 1.
Więcej informacji na www.witkowo.pl/przetargi oraz
bip.witkowo.pl w zakładce przetargi.

naszego Gimnazjum, które zaprezentowały
koncertowe wykonanie piosenki na melodię „Mamma
Mia” ABBY. Pani Drozdowska nie spodziewała się
chyba, że Jej uczniowie, kilka lat po ukończeniu szkoły,
zechcą zrobić Jej taką niespodziankę! Całości
dopełnił chór, który przekonywał słowami Marka
Grechuty, że „ważne są tylko te dni, których jeszcze nie
znamy”. Do tych wszystkich niecodziennych słów
i melodii dodać jeszcze trzeba dekorację – na głównej
ścianie hali pojawiła się sylwetka kobiety
z mikrofonem, wiele nut i kolorowe balony, a także
hasło – „Gdzie śpiew, tam dobre serce…”. Autorkami
tej dekoracji były panie Lilianna Suborska, Monika
Ottenburger i Iwona Nadowicz-Mróz, a nad
przygotowaniem całej uroczystości czuwały Jolanta
Chyba, Urszula Knast i Barbara Pałka. Nic dodać, nic
ująć…. Piękne pożegnanie, za które Pani Drozdowska
ze wzruszeniem dziękowała.
Jolanta Chyba
Więcej zdjęć na
www.gimnazjum.witkowo.pl/photos
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

Ostatni lot unteroffiziera
21 stycznia 1945 roku na ulicach Witkowa pojawiły
się czołgi radzieckiej 44 Brygady Pancernej płk.
Józefa Gussakowskiego kończąc tym samym
sześcioletni okres niemieckiej okupacji naszego
miasta. Po krótkim postoju, nie napotykając na opór
wroga, ruszyły dalej w kierunku Gniezna.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY i MIASTA WITKOWO
z dnia 15 lutego 2017 r.
o numerze i granicy stałego obwodu głosowania,
siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o lokalu
obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz
o informacji o możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych i przez pełnomocnika.
Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz.15),
podaje się do publicznej wiadomości, że w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie
w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzonych na dzień
26 marca 2017 r.,
głosowanie odbędzie się w wyznaczonej siedzibie
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w godzinach
od 7.00 do 21.00.

Ich pochód w kierunku pierwszej stolicy zakłócił
jednak nagły nalot kilku niemieckich samolotów na
Żelazkowo. Wystartowały z lotniska polowego
w Mierzewie i były myśliwcami przystosowanymi do
zabierania bomb. Celem niemieckich maszyn była
szpica radzieckich czołgów udających się w stronę
Gniezna. Pierwszy samolot nadleciał z kierunku
Goczałkowa i został skutecznie ostrzelany przez
żołnierzy sowieckich. Stracił sterowność, zahaczył
o dach najwyższego we wsi domu i rozbił się na polach
uprawnych przy drodze do Kędzierzyna. Krótko potem
nad Żelazkowem pojawiły się jeszcze 3-4 samoloty
i zrzuciły chaotycznie ładunki bomb. Uszkodzenie
jezdni spowolniło na krótko przemarsz Rosjan.
Po ustaniu nalotu mieszkańcy wsi udali się na
miejsce katastrofy niemieckiej maszyny. Kabina
i kadłub samolotu były rozdarte siłą uderzenia, a pilot
spoczywał martwy w pobliżu samolotu. Wokół leżały
przedmioty osobiste, fragmenty umundurowania
i wyposażenia żołnierskiego, amunicja. Większość
z nich została szybko „zaadoptowana" przez
przybyłych na miejsce zdarzenia. Przykładowo
spadochron pilota służył miejscowej krawcowej jako
materiał na spódnice i koszule. Myśliwiec pozostawał
na polu kilka miesięcy, a fragmenty blach i goleń
widziano jeszcze w maju wspomnianego roku.
Ze względu na brak świadków trudno ustalić miejsce
pochówku niemieckiego pilota, którym okazał się
unteroffizier Karl Franz lecący w swój ostatni lot bojowy
samolotem myśliwskim Focke - Wulf.
Poszukiwania przeprowadzone na miejscu
katastrofy pozwoliły pozyskać kilka drobnych
przedmiotów związanych z tym wydarzeniem. Trafiły
one do Sali Historii Witkowa, podobnie jak sporych
rozmiarów fragment blachy – osłony górnej silnika.
Do naszej placówki trafiła pod koniec tamtego roku
dzięki uprzejmości Andrzeja Basińskiego z Żelazkowa.
Eksponaty te można obejrzeć w Sali Historii na
trwającej do 30 marca wystawie „Darowane,
znalezione, ocalone".
Mariusz Zborowski

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2046) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu
głosowania kończą 75 lat mogą w terminie do
17 marca 2017 r. złożyć wniosek do Burmistrza
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
w jego imieniu w wyborach.
Każdy wyborca niepełnosprawny może
zagłosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie
Braille'a, wyborca powinien zgłosić Burmistrzowi
w terminie do dnia 5 marca 2017 r.
UWAGA!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru
głosowania korespondencyjnego, głosowanie za
pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców,
udzielenia pełnomocnictwa do głosowania oraz
głosowania korespondencyjnego można uzyskać
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie ul. Gnieźnieńska
1, pok. 9, telefon 61 4778 194 wew. 33 i 35, e-mail:
elud@witkowo.pl lub kierownikusc@witkowo.pl

OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
W WITKOWIE ZATRUDNI:
RECEPCJONISTÓW, PRACOWNIKÓW OBSŁUGI,
RATOWNIKÓW WOPR,
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH.
Szczegółowe informacje tel. 61 477 92 77
oksir@skorzecin.net.pl, www.oksir.witkowo.pl.

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

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

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo,
informuje, że zamierza oddać w dzierżawę w drodze
przetargu nieruchomość zabudowaną obiektami
letniskowymi (obiekty po Poczcie Polskiej), położoną
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. Szczegóły
przetargu i dzierżawy ukażą się pod koniec lutego 2017 r.
na stronach internetowych Urzędu Gminy i Miasta
w Witkowie oraz na tablicy ogłoszeń i w lokalnej prasie.

HDK WITKOWO
Zaprasza na akcje poboru krwi, które odbędą się:
11 marca, 10 czerwca, 16 września, 9 grudnia
w 2017 roku od godz. 8:00 w sali OSP Witkowo

Witkowskie
Wiadomości Samorządowe

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

„Separacja” w Centrum Kultury
12 lutego, w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie wystąpili Zofia Zoń oraz Mariusz
Marczyk w spektaklu „Separacja?”.

Sztuka jest opowieścią o nauczycielskim
małżeństwie, które przeżywszy ze sobą ćwierć wieku
wkracza w fazę nieuchronnego kryzysu. Joanna
i Patryk wystawiają sobie rachunki za przeżyte razem
lata. Zarzuty są śmieszne i banalne, ale wobec nie
dających się okiełznać emocji, stanowią asumpt do
podjęcia decyzji o separacji.
Małżonkowie wiodą życie w oddzielnych pokojach.
Niestety, kuchnia jest wspólna.
Z konieczności korzystania z jednego pomieszczenia
wynikają przezabawne zdarzenia. Bohaterowie knują

swoje spiski, ale nikt z nich nie może wyjść zwycięsko.
Pozorna wojna nieoczekiwanie ujawnia uczucia,
które, jak się okazuje, wciąż mocno ze sobą wiążą
skłóconych małżonków. Test na samotność
i separację nie wypada pomyślnie i, jak to w komedii
bywa, wszystko kończy się happy endem. Ale?...
Błyskotliwe dialogi i humor zagwarantowały
zgromadzonej widowni wyśmienitą zabawę. Perypetie
bohaterów pozwoliły spojrzeć na wiele spraw z dużym
dystansem. Niezwykle wysoki poziom gry aktorskiej
zachwycił zgromadzoną publiczność, która obdarzyła
artystów długimi brawami. Główna wykonawczyni
odebrała zaś kwiaty z rąk Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo – Mariana Gadzińskiego.
OKSiR Witkowo

