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Witkowskie

„Wyjątkowe miejsca spotkań”

W lipcu zakończyły się prace związane
z zagospodarowaniem terenów zieleni wraz
z przebudową chodnika przy Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie. Było to zadanie
realizowane w ramach projektu „Wyjątkowe miejsca
spotkań – stworzenie Międzypokoleniowych Centrów
Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo.”
Wykonawcą tej inwestycji był Zakład
Ogólnobudowlany Grinbud Dominika Sieszchuła
z Gniezna. W ramach prac wykonano chodnik wzdłuż
targowiska oraz zagospodarowano zielenią ozdobną
teren przy budynku i parkingu Centrum Kultury.
Ponadto zamontowano ławki i kosze na wydzielonych
strefach rekreacyjnych. Całkowita wartość robót to
kwota 219 907,43 zł. Na realizację tej inwestycji Gmina
i Miasto Witkowo otrzymała dofinansowanie za
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie Światowid w kwocie 116 207,00 zł
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”.
Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana
25 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Głównym
celem zrealizowanego projektu była poprawa
warunków życia mieszkańców, poprzez rewitalizację
dostępnej przestrzeni publicznej i stworzenie strefy
rekreacyjno-wypoczynkowej. Inwestycja przyczyni się
zapewne do poprawy estetyki otoczenia.
W ramach badań ankietowych dotyczących
zrealizowanego zadania od 1 sierpnia 2017 r.
przeprowadzana jest ankieta. Zachęcamy Państwa
do wypełniania przygotowanego formularza, który
dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Witkowie oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Witkowie.
Sylwia Mietlicka

Kolejne inwestycje...

Stacja podnoszenia ciśnienia wody

Burmistrz – Marian Gadziński, w obecności
Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo – Haliny Rzepeckiej
podpisał umowę na realizację kolejnych inwestycji na
terenie Gminy i Miasta Witkowo.

26 lipca Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian
Gadziński podpisał umowę z Radzisławem
Nowakowskim – Prezesem zarządu spółki
„EUROAQUA” z Poznania na wykonanie stacji
podnoszenia ciśnienia wody na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Realizacja
inwestycji przewidziana jest do końca października br.

Przedmiotem zamówienia jest m.in. wykonanie
chodnika na długości 170 m w miejscowości Dębina
wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz
roboty towarzyszące. W Mielżynie przedmiotem
zamówienia – w ramach tej samej umowy – jest
wykonanie chodnika na długości 200 m wraz
z uzupełnieniem odwodnienia drogowego i innymi
niezbędnymi pracami. Ta sama umowa dotyczy
również wykonania miejsc postojowych
w miejscowości Strzyżewo Witkowskie, a także
wykonania chodnika o długości 818 m w Witkowie przy
ulicy Wrzesińskiej. Planowany koszt realizacji wszystkich
tych przedsięwzięć opiewa na kwotę ok. 433 tys.
złotych. Wykonawcą robót będzie spółka Fenix
Budownictwo, w imieniu której stosowną umowę
podpisał Roman Sucholas – Prezes Zarządu.
Łukasz Scheffs

III miejsce w rankingu się żyje
W ubiegłym roku serwis Otodom, we współpracy
z PBS oraz OLX, przeprowadził badanie jakości życia,
w którym swoje miasta w 10 kategoriach oceniło
ponad 140 tysięcy Polaków. Jego wyniki podzielone
zostały w zależności od wielkości miasta: metropolie
(powyżej 300 tysięcy mieszkańców), miasta duże
(od 50 do 300 tysięcy mieszkańców), małe (poniżej
50 tysięcy mieszkańców) oraz wsie, a na ich podstawie
powstał ranking miejscowości.
W kategorii wygodne zakupy, wśród miast małych
Witkowo zajęło trzecie miejsce zdobywając 6,26
punktu na 7 możliwych. Tak korzystna ocena,
wystawiona przez samych mieszkańców, z całą
pewnością stanowi najlepszą pochwałę dla
wszystkich, którzy każdego dnia podejmują działania
na rzecz poprawy komfortu życia w naszej Gminie.
Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż jest to wynik
wyższy, niż w przypadku największych polskich
miejscowości. Tym bardziej cieszy więc, że mieszkańcy
Witkowa doceniają nie tylko pracę służb
komunalnych, ale też lokalną ofertę handlową
i wygodę codziennych zakupów.
Łukasz Scheffs

W podstawowy zakres prac wchodzą przede
wszystkim roboty budowlane związane z wykonaniem
pompowni, posadowieniem kontenera technicznego
i zbiornika retencyjnego na terenie zlokalizowanym
w bezpośrednim sąsiedztwie z polem namiotowym na
terenie Ośrodka.
Sylwia Mietlicka

Starostowie tegorocznych dożynek
Tegorocznymi gospodarzami Gminnych
Obchodów Święta Plonów będą: Paulina Bednarek
oraz Grzegorz Cieślicki.

Pani Paulina Bednarek wraz z mężem Pawłem od
2009 roku prowadzi gospodarstwo rolne
w miejscowości Folwark. Gospodarstwo przejęli
w ramach programu PROW 2007-2013, działanie
„Premie dla młodych rolników i renty strukturalne”.
Za tę premię został zakupiony sprzęt rolniczy. Wspólnie
gospodarują Oni na powierzchni 27 hektarów.
Bonitacyjnie to gleby w klasach od IIIa do V.
W strukturze zasiewów prowadzonych w ramach tego
gospodarstwa występują: pszenżyto, mieszanki
zbożowe, kukurydza na zielonkę, ziemniaki
przemysłowe i trwałe użytki zielone. Jedynym
produktem towarowym produkowanym
w gospodarstwie są ziemniaki przemysłowe. Ich
sprzedaż to około 250 ton w ciągu roku.
W gospodarstwie prowadzona jest również produkcja
zwierzęca. Utrzymuje się ona średnio rocznie na
poziomie około 50 sztuk bydła, w tym 10 krów
mlecznych i około 30 sztuk trzody chlewnej. Roczna
produkcja i sprzedaż to 60 tysięcy litrów mleka, 12 ton
żywca wołowego i 7 ton żywca wieprzowego.
Gospodarstwo dysponuje kompletnym parkiem
maszynowym, dostosowanym do profilu produkcji
gospodarstwa. Usługowo korzysta jedynie z siewu
kukurydzy. Pani Paulina wraz z mężem dochowała się
dwójki dzieci: Karolina – 10 lat i Jakub – 5 lat.

Pan Grzegorz Cieślicki wraz z żoną Joanną od 2011
roku prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości
Witkówko. Wspólnie są rodzicami czwórki dzieci:
Wiktorii – 17 lat, Weroniki – 15 lat, Nikodema – 5 lat oraz
Norberta – 4 lata. Gospodarstwo przejęli w ramach
programu PROW 2007-2013, działanie „Premie dla
młodych rolników i renty strukturalne”. Za tę premię
i kredyt preferencyjny zakupili sprzęt rolniczy.
Tegoroczny Starosta dożynek wspólnie z żoną
gospodaruje na powierzchni 40 hektarów.
Bonitacyjnie to gleby w klasach od II do VI. W strukturze
prowadzonych przez Nich zasiewów występują:
pszenica, pszenżyto, żyto, mieszanki zbożowe,
kukurydza na zielonkę, lucerna i buraki cukrowe.
Jedynym produktem towarowym gospodarstwa są
buraki cukrowe. Ich sprzedaż to około 250 ton w ciągu
roku. W gospodarstwie prowadzona jest również
produkcja zwierzęca. Starosta tegorocznych dożynek
wspólnie z małżonką utrzymują średnio rocznie około
70 sztuk bydła, w tym 25 krów mlecznych. Roczna
produkcja i sprzedaż to 180 tysięcy litrów mleka i 12 ton
żywca wołowego. Gospodarstwo Pana Grzegorza
dysponuje kompletnym parkiem maszynowym
dostosowanym do profilu produkcji tego
gospodarstwa. Usługowo korzysta z innego sprzętu
jedynie przy sporządzaniu kiszonki z kukurydzy
(koszenie, transport i ugniatanie).
Pani Paulina i Pan Grzegorz będą starostami
tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbędą się
20 sierpnia na Stadionie Miejskim.
Już teraz serdecznie zapraszamy.
Anna Kwapich

Narada w Urzędzie Gminy i Miasta
W Urzędzie Gminy i Miasta odbyła się narada
Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli,
Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich
i Prezesów Kółek Rolniczych. Tematem spotkania były
sprawy związane m.in. z akcją żniwną. Omówiono
także organizację tegorocznych Dożynek, które
odbędą się 20 sierpnia na Stadionie Miejskim.
Marek Biadasz – Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych
w Witkowie przedstawił informację dotyczącą
przygotowania spółdzielni do kampanii żniwnej.
Podobną informację dotyczącą przygotowania
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Witkowie do żniw omówił Kazimierz Zamiar – Prezes
Spółdzielni. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo zapoznał zebranych z realizacją inwestycji
zaplanowanych na rok 2017. Podczas narady

omówiono również stopień realizacji zadań
zaplanowanych w Funduszach Sołeckich oraz
odniesiono się do podniesionych w czasie spotkania
kwestii.
Anna Kwapich

Witkowianka z medalami
Światowych Igrzysk
dla Osób po Transplantacji
Agnieszka Miczyńska powróciła niedawno
z Hiszpanii, gdzie brała udział w XXI Światowych
Igrzyskach dla Osób po Transplantacji.

Piknik rodzinny w Mąkownicy
Przy świetlicy wiejskiej w Mąkownicy odbył się
piknik rodzinny zorganizowany przez sołectwa
Mąkownica i Odrowąż oraz fundację AQQ. Podczas
festynu dzieci wraz z rodzicami korzystały z wielu
atrakcji, z których najbardziej widoczną był zamek
dmuchany ufundowany przez Janinę Wędzikowską.
Ciekawe animacje dla dzieci poprowadzili
wolontariusze z fundacji AQQ, natomiast zabawy
integracyjne zorganizowane zostały przez członków
Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan.

Na ogólną liczbę 2 000 uczestników, Polskę na tych
zawodach reprezentowało 23. zawodników, a wśród
nich właśnie Pani Agnieszka. Mieszkanka naszej Gminy
zdobyła w sumie 3 medale: srebro w chodzie
sportowym na dystansie 3 km, srebro w darcie oraz
brąz w biegu na 800 m.
Agnieszka Miczyńska biega mniej więcej od roku.
W tym czasie udało się jej dostać do grupy
kwalifikującej się do reprezentacji osób biorących
udział w XXI Światowych Igrzyskach dla Osób po
Transplantacji, które odbywały się od 25 czerwca do
2 lipca tego roku. Powróciła z nich z medalami
i ambitnymi planami udziału w kolejnych tego typu
zawodach we Włoszech na Sardynii. Pani Agnieszka
zdradziła również, że myśli o udziale w „Biegu po Nowe
Życie”, który odbędzie się w Warszawie już 24 września.
„Bieg po Nowe Życie” to projekt społeczny na rzecz
promocji działań prozdrowotnych i edukacji w zakresie
transplantacji narządów oraz aktywizacji
społeczeństwa do świadomego oddawania
narządów do przeszczepu i przeszczepu rodzinnego.
Od sześciu lat w Wiśle i Warszawie spotykają się
gwiazdy ekranu, dziennikarze i sportowcy oraz osoby
po transplantacji, którzy startując w marszu nordic
walking wspierają ruch transplantacyjny. Pani
Agnieszka także jest po przeszczepie.
Gratulujemy sportowego sukcesu i już teraz życzymy
powodzenia w kolejnych startach.
Łukasz Scheffs

Organizatorzy pragną podziękować przybyłym
gościom: Łukaszowi Scheffsowi, Andrzejowi
Kwapichowi, Adamowi Kowalskiemu, za słodkości dla
uczestników pikniku. Szczególne podziękowania za
zaangażowanie w organizację pikniku poprzez
zapewnienie pyszności należą się: Małgorzacie
Kasprzyk, Annie Kudlińskiej, Krystynie Kozłowskiej,
Janinie i Sylwi Wędzikowskim, Damianowi Zawodnemu
oraz Teresie Kasprzyk.
Na zakończenie Festynu wszystkie dzieci otrzymały
upominki z okazji Dnia Dziecka. Ufundowały je rady
sołeckie z Mąkownicy i Odrowąża.
Agnieszka Rybacka

Kolonia profilaktyczna w Lądku Zdroju

Wakacje to czas odpoczynku i regenerowania sił
do pracy w nowym roku szkolnym, zwłaszcza, że
towarzyszy temu wspaniała, słoneczna pogoda.
W dniach 26 czerwca – 6 lipca dzieci i młodzież
z gminy Witkowo, dzięki Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mogły
wypoczywać po raz piąty na Ziemi Kłodzkiej.
Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani byli w Ośrodku
Wypoczynkowym „Bankowy”, który położony jest
wśród gór i lasów w części uzdrowiskowej Lądka Zdroju.
Głównym celem kolonii profilaktycznej było tak
wpłynąć na młodego człowieka, by mógł lepiej radzić
sobie z problemami i wyzwaniami otaczającego
świata. Ponadto, ważnym elementem oczekiwanej
pracy profilaktycznej było tworzenie atmosfery
dającej dzieciom i młodzieży poczucie zaufania,
bezpieczeństwa, ciepła i radości. Aby powyższy cel
zrealizować, turnus miał w swoim programie trzy bloki
zajęciowe: edukacyjny, sportowy i profilaktyczny.
W bloku edukacyjnym uczestnicy nabywali różnych
zdolności manualnych i artystycznych, np. tworzyli
plakaty o tematyce profilaktycznej. Uczestnicy kolonii
odbyli także wiele wycieczek pieszych
i autokarowych. Już pierwszego dnia zwiedzili Lądek
Zdrój – najstarszą pijalnię wód mineralnych –
„Wojciech Zdrój” oraz źródła wód leczniczych.
W kolejnych dniach w czasie pieszych wycieczek

dzieci i młodzież zwiedzały: źródło wód mineralnych
„Jadwiga”, Arboretum – ogród botaniczny, Stawy
Biskupie. Wyjątkowa okazała się wycieczka pieszogórska do Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.
Witkowianie zwiedzali nie tylko najbliższą okolicę,
ale także mieli okazję poznać Ziemię Kłodzką. Trzeci
dzień kolonii sprzyjał kąpielom wodnym i słonecznym
nad Zalewem w Starej Morawie. Popołudnie tego dnia
przeznaczone było na pisanie kartek pocztowych do
najbliższych. Całodniową wyprawę uczestnicy kolonii
odbyli także do Kłodzka, gdzie zwiedzali m.in. most na
Nysie, Starówkę, kościół gotycko-barokowy, kościół
oo. Franciszkanów oraz atrakcję tego miasta –
Twierdzę Kłodzką. Wieczorem odbyły się zajęcia na
temat cyberprzemocy. Miały miejsce również pokazy
takich filmów jak: „Na zawsze” i „Gdzie jest Mimi?”.
Kolejnego dnia uczestnicy wyjazdu udali się do
Stronia Śląskiego, by zwiedzić Hutę Szkła
Kryształowego „Violetta”, w której produkowane są
kryształy. Jeszcze tego samego popołudnia odbyła się
piesza wycieczka na Górę Trzech Krzyży i na Stary
Rynek. Wieczorem, w bloku profilaktycznym, odbyła
się projekcja filmów: „Wyloguj się”, „Manipulacja” oraz
„Powstrzymać agresję”.
Uczestnicy wyjazdu znaleźli także czas na zabawy
sportowe na ORLIKU. Atrakcyjnym punktem programu
tych kolonii był Szczeliniec Wielki w Górach Stołowych
(919 m n.p.m.).

Ważnym punktem, realizowanego w trakcie
wyjazdu programu, było zwiedzanie Kopalni Złota
w Złotym Stoku, a także Muzeum Minerałów.
W trakcie wyjazdu nie zabrakło również aktywności
fizycznej i Kolonijnego Dnia Sportu. Chłopcy rozegrali
także towarzyski mecz z kolonistami z Białegostoku.
Niestety… nikt nie pamięta wyniku… Odbywały się
również zajęcia na temat asertywności.
Istotnym punktem realizowanego programu była
wizyta w Stacji Narciarskiej w Lądku Zdroju, gdzie
wyciągiem kanapowym koloniści wjechali na górę, by
tam strzelać z łuku, brać udział w podchodach czy
w elektronicznym paintballu. Atrakcją okazało się
układanie skrzynek w Parku Linowym. Najlepszy
uczestnik zabawy ułożył ich aż 19!
W przeddzień powrotu do domu miała jeszcze
miejsce wyprawa przez Przełęcz Lądecką, by pieszo
dotrzeć na Górę Borówkową – wieżę widokową,
miejsce spotkań polskiej opozycji lat 70. i 80. z opozycją
czeską.
Kadra przygotowała dla uczestników kolonii
konkurs plastyczny pt. „Wakacyjnym szlakiem”,
w którym nagrodzono trzech wykonawców
najciekawszych prac. Ostatniego dnia
przeprowadzono konkurs wiedzy krajoznawczoturystycznej, którego celem było sprawdzenie
wiadomości o miejscach, które uczestnicy zwiedzali
w czasie pobytu na Ziemi Kłodzkiej. Trzech najlepszych

uczestników konkursu nagrodzono dyplomem i
nagrodą książkową. Wybrano także „MISS” i „MISTERA”
kolonii. Kadra kolonii po raz trzeci zorganizowała
konkurs na „Czyściocha kolonii”, którego celem było
nagrodzenie mieszkańców pokoju, w którym zawsze
panował ład i porządek.
Marian Łukowski

Sport-Uśmiech-Zabawa

Letni wypoczynek z atrakcyjnym programem,
w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie, czyli
Półkolonie „Sport-Uśmiech-Zabawa”, dla dzieci
w gminie Witkowo zakończone.
Przedsięwzięcie zorganizowane przez
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan wspólnie
z Urzędem Gminy i Miasta w Witkowie ma już 22 letnią
historię. Przez te lata z wakacyjnego wypoczynku
oferowanego przez Stowarzyszenie skorzystało kilka
tysięcy osób. W tym roku w Ruchocinku, Mielżynie,
Małachowie Złych Miejsc i Witkowie, czyli bazach
półkolonii, stacjonowało 140 dzieci wraz z opiekunami.
Zajęcia odbywały się przez 10 dni w godzinach od 9.00
do 15.00. Była to atrakcyjna i ciekawa propozycja na
miłe spędzenie wakacji. Niejednokrotnie była to
również jedyna forma spędzenia czasu wolnego dla
wielu dzieci.
Każdego dnia miała miejsce niemal stuprocentowa
frekwencja. Wszystko to dzięki bogatemu programowi,
który uczył, bawił i nie pozwalał na nudę. Spotkania
z ciekawymi ludźmi, wycieczki, zabawy i rywalizacja

Piesza Pielgrzymka
Witkowo-Jasna Góra 2017
Mieszkańcy Gminy Witkowo 28 lipca wyruszyli pieszo
na Jasną Górę pod opieką Księdza Jacka Wichłacza.

Trasa pielgrzymki miała ok. 290 km, a uczestniczyło
w niej 35 Pielgrzymów z naszej Parafii. Wejście na Jasną
Góre miało miejsce 5 sierpnia, a szczęśliwy powrót
następnego dnia.
Marlena Trzcińska

sportowa wywoływały uśmiech na twarzach
uczestników. Nie sposób nie wspomnieć o staraniach
organizatorów, sponsorów, wolontariuszy, a także
kadry, która stworzyła warunki do aktywnego,
urozmaiconego, a przede wszystkim bezpiecznego
wypoczynku dzieci z terenu Gminy i Miasta Witkowo.
W trakcie podsumowania tegorocznych półkolonii
Tadeusz Tomaszewski – Honorowy Prezes
Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan wręczył Arlecie
Bekas, długoletniej wychowawczyni i koordynatorce
właśnie tych półkolonii, medal honorowy z okazji 70lecia Ludowych Zespołów sportowych właśnie za
pracę na rzecz środowiska lokalnego.
Krzysztof Chołodecki

73. rocznica Powstania Warszawskiego w Witkowie
„Chwała zwyciężonym”. Tak najkrócej
i najdosadniej scharakteryzować można wystąpienie
zbrojne do jakiego doszło w Warszawie 1 sierpnia 1944
roku.
Z militarnego i politycznego punktu widzenia
Powstanie Warszawskie niemal od samego początku
skazane było na porażkę. Ten zryw niepodległościowy
Polaków miał jednak przede wszystkim wymiar
symboliczny. Był wołaniem o wolność i możliwość
samostanowienia o sobie Narodu, który jako pierwszy
musiał zmagać się z trudami wojny, i który po raz
kolejny został osamotniony.
73. lata później pamięć o wydarzeniach, które
rozegrały się w okupowanej stolicy jest wciąż żywa. Jak
co roku, dokładnie o godzinie 17:00, także w Witkowie,
rozbrzmiały syreny obwieszczając „Godzinę W”. W tym
czasie samorządowcy Gminy i Miasta Witkowo: Marian
Gadziński – Burmistrz, Łukasz Scheffs – jego Zastępca,
Marian Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
i Paweł Roszyk – Radny Rady Miejskiej złożyli kwiaty pod

Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i zapalili
symboliczny znicz. W ten sposób również gmina
Witkowo włączyła się w obchody kolejnej rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Łukasz Scheffs

Festyn Rodzinny w Ostrowitym Prymasowskim

24 czerwca w Ostrowitym Prymasowskim odbył się
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i rozpoczęcia
lata. Organizatorami Festynu byli Radni i Sołtysi wsi:
Ćwierdzin, Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin
oraz Sokołowo.
Festyn zorganizowano dzięki sponsorom i środkom
z funduszy sołeckich. Dzieci skorzystały z różnych
atrakcji i uczestniczyły w zorganizowanych zawodach.
Wieczorem odbyła się zabawa taneczna, która trwała
do późnych godzin wieczornych.
Grażyna Pilaczyńska

Nowe karty z historii Kurkowego Bractwa Strzeleckiego (cz. 1)
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zał.
w 1742 r. wchodzi w kolejny, szósty rok swojej
działalności i odkrywa nowe karty własnej historii.
W tym roku przypada 275 lecie działalności Bractwa.
Dzięki wytrwałości i pomocy członków innych bractw,
Bractwo wzbogaciło się o kolejnych dwadzieścia
dokumentów mówiących o jego działalności w latach
1886-1905. Dokumenty te zostały odnalezionego
w Berlinie, w jednym z tamtejszych archiwów.
Akta Bractwa to cienki zeszyt w zielono-niebieskiej
okładce w bardzo dobrym stanie, od ponad stu lat
pierwszy raz udostępnione. Jest to zbiór różnych pism
kierowanych do rządu pruskiego, do Cesarza Rzeszy
i Króla Prus. Ostatnim dokumentem z tego zbioru jest
lista członków Bractwa z 1905 r. Dokumenty są pisane
neogotykiem. W chwili obecnej są już przetłumaczone
na język polski. Wszystkie są bardzo interesujące
i wymagają szczegółowych opracowań. Dwa z nich
zasługują na szczególną uwagę. Pierwszy z 8 maja
1890 r. to pismo skierowane do Cesarza Rzeszy i Króla
Prus, którego treść prezentujemy poniżej:

Najłaskawszy Cesarzu, Królu i Panie!
Witkowo powiat Poznań
Jego Królewska Mość!
Pilne!
W naszym małym powiatowym miasteczku istnieje
od wielu lat Bractwo Kurkowe, które składa się
z niewielu, ale dzielnych członków, którzy wszyscy są
gotowi w przypadku potrzeby poświęcić krew za
Cesarza i Rzeszę. Oddawaliśmy co roku przy zwykłym
strzelaniu zielonoświątkowym strzały do tarczy
królewskiej w imieniu Jego Majestatu Cesarza i Jego
rodziny, i było dla nas w roku 1883 największym
zaszczytem wpisanie do spisu tutejszych królów
kurkowych nazwiska Jego Cesarskiego i Królewskiego
Majestatu Wilhelma I z Jego najwyższym pozwoleniem.
Mamy zamiar również w tym roku przeprowadzić
strzelanie zielonoświątkowe i chcemy oddać do tarczy
królewskiej strzały w imieniu Jego Majestatu. Jak to
usłyszeliśmy, potrzebujemy jednak do tego
najłaskawszego pozwolenia Jego Majestatu. Dlatego
pozwalamy sobie najuniżeniej prosić Jego Cesarski
i Królewski Majestat by pozwolił: tutejszemu Bractwu
Kurkowemu jak najłaskawiej w hołdzie w trakcie
nadchodzącego strzelania zielonoświątkowego
oddać w imieniu Jego Majestatu i Jego Rodziny strzały
do tarczy królewskiej.
Najuniżeniej
Zarząd Bractwa Kurkowego
/-/ Ignatz Knast
/-/ Hermann Briese
/-/ Ignatz Luszczewsky“
Odpowiedź otrzymana z gabinetu minstra spraw
wenętrznych Rzeszy podtrzymuje tę tradycje rownięż
w roku 1890.
„Berlin, 23 maja 1890”
Do Zarządu Bractwa Kurkowego w Witkowie
Pana I. Knasta tamże
W związku z przekazaną mi z Królewskiego Gabinetu
do dyspozycji petycją z 8 tego miesiąca, informuję
Pana, że zgodnie z ostatnio podjętą najwyższą decyzją
– oddawanie strzałów za Jego Majestat Cesarza
i Króla – z okazji co roku odbywających się
w stowarzyszeniach strzeleckich strzelań królewskich
nie wymaga najwyższego pozwolenia.
Minister Spraw Wewnętrznych
/(podpisano: - Herrfurth podpis nieczytelny/„

Źródło: GSLA PK „I” AA Rep. 77 Ministerium des Intern
Tit. 1136a. Nr 30.
„Witkowo powiat Poznań
8 maja 1890
Najwyższy prześwietny Cesarz i Król.

Na podstawie powyżej przedstawionych
dokumentów można jednoznacznie stwierdzić, że
w roku 1883 Cesarz Rzeszy i Król Prus Wilhelm I został
wpisany w poczet honorowych Królów Kurkowych
Bractwa w Witkowie. Kolejny raz nastąpiło to w roku
1890, w czasie królewskiego strzelania w dniu 25 maja.
Tradycyjnie utrzymywano termin rozpoczęcia
zawodów o tytuł króla kurkowego w drugi dzień
Zielonych Świąt. Właściwa rywalizacja odbywała się
w godzinach popołudniowych. Po uroczystym
przejściu na strzelnicę, ustawiano tarczę i wyznaczano
odległość do celu. 25 maja 1890 r. zawody rozpoczął
burmistrz Gutsche, oddając trzy strzały w imieniu i na
część panującego Cesarza Rzeszy Wilhelma II. Dalej
strzelali: Król kurkowy, Przewodniczący Bractwa –

Spotkanie integracyjne
„PROMYKA”
Ignacy Łuszczewski, starsi Bractwa oraz członkowie
według wyznaczonego porządku.
Godnością najbardziej cenioną był tytuł Króla
kurkowego. Zostawał nim zwycięzca zawodów
zielonoświątkowych. Bardzo wysoka ranga tytułu
królewskiego utrzymywała się do początku XIX wieku.
Królami byli przedstawiciele wszystkich zawodów,
często także burmistrzowie. Oznaką godności
królewskiej były klejnoty, z reguły bardzo wartościowe,
a każdorazowy król był zobowiązany do wzbogacenia
klejnotu.
Z godnością królewską łączyły się także liczne
wydatki, począwszy od wystawnego przyjęcia.
Po upływie rocznej kadencji klejnoty przekazywano
następnemu królowi. Dotychczasowy król zyskiwał
stałe miejsce w szyku, w grupie byłych Królów
kurkowych, a przy mundurze pozostawała korona
wpięta w naramiennik oraz krzyż nagrodowy. Zwyczaj
ten jest kultywowany w witkowskim bractwie po dzień
dzisiejszy.

(1795 -1888)

(1859 -1941)

Cesarze Rzeszy i Królowie Prus: Wilhelm I w 1883 r.
oraz jego wnuk Wilhelm II w 1890 r. przyjęli tytuły
honorowego Kurkowego Króla w Witkowie.
Bogusław Mołodecki

W dniu 26 lipca zarząd „PROMYKA” Witkowo
zorganizował olimpiadę wiosenno-letnią w „Liliowym
Stawie” w Małachowie Złych Miejsc.

W spotkaniu udział wzięli członkowie
zaprzyjaźnionych oddziałów „PROMYKA”, jak
Centrum „PROMYKA” Gniezno z Prezes Haliną Dyc,
„Słoneczny PROMYK” Kiszkowo z Prezes Renatą
Domagała, Bogumiła Górniak Prezes „PROMYKA”
Dębica, Honorowy Prezes i założyciel wszystkich
oddziałów „PROMYKA” Eugeniusz Górniak oraz
koleżanki i koledzy z „PROMYKA” Witkowo. Wszystkich
przybyłych powitał Prezes Ludwik Rajzel: Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego, jak
i członków honorowych: Radnego Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego Telesfora Gościniaka, Tadeusza
Tomaszewskiego – Dyrektora Biura Poselskiego
Krystyny Łybackiej. Atrakcją były rozgrywki sportowe,
gdzie I miejsce zajęła drużyna z Kiszkowa, II miejsce
Witkowo, III miejsce drużyna z Gniezna oraz IV miejsce
Dębica za udział w imprezie. Puchary zwycięstwom
wręczał Burmistrz Marian Gadziński i Telesfor Gościniak,
natomiast medale zwycięzcom wręczyli Prezesi
Oddziałów. Po części oficjalnej uczestnicy wzięli udział
w zabawie tanecznej, którą umilał zespół „DUET”.
W spotkaniu udział wzięły 163 osoby.

Rozpoczęcie Regat
o Puchar Dowódcy 33 BLTr
12 sierpnia już po raz czwarty z rzędu strzał z brackiej
armaty rozpoczął na plaży w Przybrodzinie Regaty
o Puchar Dowódcy 33 BLTr i Grand Prix Jeziora
Powidzkiego 2017.
Andrzej Nowak

Na zakończenie Prezes Ludwik Rajzel podziękował
wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie.
Bożena Marecka

Wakacje z OKSiR Witkowo
Za nami pierwszy miesiąc „Wakacji z OKSiR
Witkowo”. Codzienne spotkania na zajęciach
plastycznych, tanecznych, z animatorem oraz
seansach lubianych i znanych bajek cieszyły się dużą
popularnością wśród dzieci.
Podczas zajęć plastycznych i zabaw z animatorem
dzieci nie miały czasu na nudę. Wykonywały barwne
witraże, fantazyjne kapelusze a także zabawne,
kolorowe figurki z papieru. Środa była „Dniem
Minionka” – malowano figurkę minionka, zakładkę do
książki oraz oglądano bajkę z tymi zabawnymi
postaciami.
Na zajęciach tanecznych z tańca klasycznego,
break dance oraz hip hop dzieci poznawały tajniki
tych stylów, ucząc się kroków i prostych układów
tanecznych.
OKSiR Witkowo

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

Czas podsumowań w Gimnazjum

Koniec roku szkolnego sprzyja podsumowaniu
całorocznej pracy. Taki właśnie był cel apelu, który
odbył się 14 czerwca w Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie. Było to święto tych, którzy przez cały rok
szkolny reprezentowali szkołę i rozwijali swoje pasje.
Najpierw wspólnota szkolna poznała tych, dla
których matematyka to prawdziwa „królowa”. Urszula
Błach, przewodnicząca matematycznego zespołu
przedmiotowego, przedstawiła całej szkole
laureatów: Aleksa Kwapicha – który otrzymał nagrodę
za sukcesy w dziedzinie matematyki, w tym za udział
w Szkolnym Konkursie Matematycznym;
Bartosza Szcześniaka zdobywcę tytułu
„Supermatematyka”, który wygrał w tym roku Szkolny
Konkurs Matematyczny.
Pozostali uczestnicy tego konkursu nagrodzeni
zostali na poziomie klas: Wojciech Nowacki 1d, Oliwia
Paluch 1c, Weronika Ostrowska 1c, Julia Szymańska
2a, Martyna Nowaczyk 2b, Weronika Janowicz 3b,
Aleksandra Wiatrowska 3e, Zuzanna Nowaczyk 3e.
Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie
„Kangur” uzyskali: Aleks Kwapich 3d i Weronika
Winsztal 2d. Gratulujemy.
Kolejni uczniowie zostali nagrodzeni w konkursach
zorganizowanych przez grupę nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych. Tomasz Majchrzak
odczytał długą listę nagrodzonych w zmaganiach.
Najpierw uczestnicy Szkolnej Ligi Geografów.
Szkolna Liga Geografów to całoroczny konkurs dla
pasjonatów geografii. W konkursie brało udział 40
uczniów z klas II oraz III. Mierzyli się oni z różnorodnymi
zadaniami podczas czterech etapów.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce – Patryk Sołtysiak 3a, II miejsce – Weronika
Janowicz 3b, III miejsce – Nadia Fatyga 3b, IV miejsce –
Natalia Dylewska 3d, V miejsce – Mateusz Roszkowiak
3b, VI miejsce – Marcin Kaszyński 3a. Gratulujemy.
Tomasz Majchrzak przedstawił także wyniki zmagań
o laur pierwszeństwa w całorocznej rywalizacji klas
o największą ilość zebranych nakrętek. W minionym
roku szkolnym podczas tej zbiórki udało się zgromadzić
347,9 kg. To bardzo dużo! Zebrane nakrętki zostaną
przekazane na fundusz rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
Wyniki tej klasyfikacji przedstawiają się
następująco: I poziom – klasy I: I miejsce – 1d, II miejsce
– 1c, III miejsce – 1b; II poziom – klasy II: I miejsce – 2a,
II miejsce – 2b, III miejsce – 2d; III poziom – klasy III:
I miejsce 3a, II miejsce 3b, III miejsce 3c.

Gratulujemy najlepszym klasom wytrwałości
i solidarności z osobami niepełnosprawnymi.
Rywalizacja miała również miejsce w zbieraniu
makulatury. Oto wyniki:
klasy I: 1a – I miejsce, 1d – II miejsce, 1b – III miejsce.
klasy II: 2a – I miejsce, 2e – II miejsce, 2b – III miejsce.
klasy III: 3b – I miejsce, 3a – II miejsce, 3c – III miejsce.
Wyniki indywidualne w tej kategorii prezentują
się jak poniżej:
Dominik Łukowski (1a) – I miejsce,
Wojciech Nowacki (1d) – II miejsce,
Daniel Kołtun (3b) – II miejsce,
Weronika Ostrowska (1c) – III miejsce,
Kacper Kolasiński (1a) – III miejsce.
Brawa dla tych, którzy mają świadomość tego, że
przetwarzanie surowców wtórnych naprawdę może
wpłynąć na ochronę przyrody.
Grupa nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
zorganizowała także konkurs fotograficzny pod
hasłem „Tajemniczy świat przyrody”. Nagrodzono
w nim następujące osoby: Sara Szymczak (1d) –
I miejsce, Oliwia Paluch (1c) – I miejsce, Weronika
Janowicz (3b) – II miejsce, Karolina Jarecka(2e) –
III miejsce.
Podczas apelu uczniowie i nauczyciele poznali
również nazwiska szkolnych sportowców, którzy
wielokrotnie reprezentowali Gimnazjum podczas
zawodów różnych szczebli.
Wyróżniono także tych, którzy zwyciężyli
w konkursach organizowanych przez nauczycielki
języka niemieckiego. Był to Międzyszkolny Konkurs na
Filmik pt. „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”
Z Gimnazjum wyróżnienie w tym plebiscycie spotkało
Dominika Pietraszaka (1a) i Olę Wendland (1d), którzy
zajęli III miejsce. Gratulujemy.
Apel podsumował cały rok szkolny. Miejmy
nadzieję, że za rok wyróżnionych będzie tyle samo,
a może jeszcze więcej.
Jolanta Chyba

Pożegnanie trzecioklasistów
19 czerwca wychowawczyni klasy 3 Barbara
Nowakowska zorganizowała pożegnanie uczniów
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie w Ostoi
Myśliwskiej w Ruchocinie. Na uroczystości obecni byli:
Dyrektor szkoły Urszula Potaś, wicedyrektor Beata BillGurzęda, nauczyciele, rodzice oraz 20 absolwentów.
Spotkanie rozpoczęła wychowawczyni klasy,
podkreślając, że trzyletnia praca była dla niej
przyjemnością. Jest to budowanie katedr poprzez
kształtowanie osobowości każdego dziecka.
Wynikiem tej trzyletniej pracy jest wkład w rozwój
niesamowitych osobowości, talentów artystycznych,
intelektualnych, manualnych. Szczególne
podziękowania za codzienne zaangażowanie,
uwagę, wspaniały dialog, nić porozumienia,
popłynęły w kierunku rodziców. Dyrektor otrzymała
podziękowanie za stworzenie odpowiednich
warunków w szkole i umożliwienie twórczej pracy
z dziećmi oraz za życzliwą atmosferę. Rodzice wcielili
się z kolei w rolę aktorów i kabareciarzy.
Najbardziej podobał się skecz „Pożegnanie”, który
prezentowali Tomasz Kiełczewski, Milena Filipiak,
Mirona Łysiak, dialog „U fryzjera” w wykonaniu
Mariana i Heli zaprezentowali Robert Pławski i Artur
Dobrychłop oraz monolog, zaprezentowany przez
Tomasza Kiełczewskiego. Oliwia Filipiak uczennica
klasy III wcieliła się w rolę młoda Maryjolka w SPA.
Popisy wokalne w wykonaniu trzecioklasistów były
przeplatane skeczami. Program został zakończony
piosenką „Nowa baśń” w wykonaniu uczniów klasy III.
Następnie goście zostali zaproszeni do stołu
szwedzkiego na degustację potraw regionalnych,
wykonanych przez rodziców. Rodzice upiekli placki,
chleby, drożdżówki, bułki. Można było degustować:
bigos, wędliny, sałatki, smalec, ogórki kiszone.
W ognisku pieczono kiełbaski. Całości dopełniła
Katarzyna Kułaga i Kuba Kowalski, którzy śpiewali
znane utwory z akompaniamentem muzycznym. „Było
to trudne pożegnanie po trzech latach pracy
z uczniami” – powiedziała Barbara Nowakowska, „ale
zażyłe stosunki z dziećmi i ich rodzicami będą
kontynuowane”.
Barbara Nowakowska

Ozłacamy Kasisi
Zakończono projekt ogólnopolski pod hasłem
Ozłacamy Kasisi – fundacji Szymona Hołownii, w które
zaangażowali się uczniowie kl. 5 oraz 2b. Opierał się
na dwóch filarach: działaniach edukacyjnych oraz
zbiórce drobnych złotówek, które pozwolą na
poprawę życia dzieci w Afryce.

Koordynatorkami projektu były: Małgorzata
Klimaszewska oraz Ewa Popek. Na początku realizacji
zaznajomiły uczniów z ideą projektu oraz
przeprowadziły zajęcia, na których uczniowie poznali
sytuację afrykańskich dzieci oraz obejrzały filmy
edukacyjne. Zorganizowano także szereg działań
m.in. Kiermasz Ozdób Wielkanocnych, sprzedawano
w Słodkim Kąciku muffinki, ciasta, pizzerinki, które
piekły koordynatorki oraz rodzice dzieci,
zorganizowano wystawę o UNICEF, występowano
z tańcem na Pikniku Rodzinnym oraz zbierano do puszki
datki na Dniach Mielżyna.
20 czerwca podczas III Ogólnopolskiego Dnia
Ozłacamy Kasisi odbyło się podsumowanie projektu
oraz sportowe konkursy. Zebrano razem 2.500 zł.
Wszystkich zaangażowanych w projekt obdarowano
pamiątkowymi dyplomami.
Ewa Popek

Nauka w praktyce
Szkoła to nie tylko lekcje, odbywające się
w ławach klasowych, ale to również atrakcyjne
wycieczki. Aby potwierdzić to założenie Barbara
Nowakowska zorganizowała cykl wyjazdów dla
uczniów klasy 3b i 6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mielżynie.

22 maja uczniowie wybrali się do Laboratorium
Wyobraźni w Poznaniu. Laboratorium jest pierwszym
w Wielkopolsce centrum nauki, skierowanym do
młodych ludzi, mających na celu w nowatorski sposób
rozbudzić ciekawość świata, rozwijać wyobraźnię,
a także zainteresować naukami ścisłymi.
Laboratorium oferuje trzy główne aktywności.
W ramach pierwszej uczestnicy wycieczki obejrzeli film
w cyfrowym Planetarium pt. „Co by było, gdyby
w Ziemię uderzyła planetoida?” Dowiedzieli się, że
ogromnych rozmiarów asteroida mknie w kierunku
Ziemi. Za dwanaście lat minie się z Ziemią. Obiekt, który
uderzył w Ziemię w rejonie Czelabińska zniszczył
siedem tysięcy budynków, a tysiąc pięćset osób było
poszkodowanych.
W ramach drugiej aktywności dzieci zwiedzały
wystawę poświęconą fizyce i brały w niej udział
poprzez zabawę wśród eksponatów z różnych dziedzin

nauki. Doświadczały: jak zachowuje się powietrze
w wodzie, jak obraca się walec, półkule
magdeburskie, jak działa radar, testowały trzy zasady
Newtona, układy elektryczne, pole magnetyczne. Stół
multimedialny umożliwił badanie wieku drzew oraz
fauny i flory pod powierzchnią ziemi.
Ciekawą wystawą interaktywną była „ciemnia”,
która pozwala na obserwację zjawisk związanych ze
światłem, takich jak: zasada działania aparatu
fotograficznego, bieg promieni przechodzących
przez pryzmat, nakładanie barw czy lustro fenickie.
Najbardziej zainteresowały dzieci zajęcia
laboratoryjne na temat: „Tworzenie barw” pod okiem
eksperta. Z wielkim zaangażowaniem wycieczkowicze
eksperymentowali w doświadczeniach: świeca
lewitująca, uśpiony wulkan, glut, napięcie powierzchni
wody.
W bieżącym roku szkolnym uczniowie mieli
możliwość uczyć się poprzez zabawę, odwiedzając
Młyn Wiedzy w Toruniu, który istnieje od czterech lat.
Było tam wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Dzieci
uczestniczyły w eksperymentach rozmieszczonych na
siedmiu piętrach budynku. Na każdym piętrze
rozplanowane były wystawy interaktywne. Wystawa
„O obrotach”, poświęcona jest idei koła i ruchu
obrotowego, „Rzeka” nawiązuje do przepływającej
przez Toruń Wisły, „Idee” łączy nauki humanistyczne
i ścisłe.
Uczniowie brali również udział w warsztatach
detektywistycznych na temat: „Techniki śledcze”.
Wycieczki i aktywności, w których uczestniczyły
dzieci, z pewnością zachęcą je do zgłębiania tajników
wiedzy.
Barbara Nowakowska

Zakończenie projektu Erasmus Plus
22 czerwca odbyły się warsztaty podsumowujące
dwuletni projekt Erasmus Plus „Culture and History
without Borders – Success in Diversity, Diversity in
Success”.

Zaczął się on 1 września 2015 r., a zakończy
1 listopada 2017 r. Podczas jego trwania uczniowie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Mielżyna uczyli się
tańców regionalnych np. „Marynia”, „Wiwat”,
„Gołąbek”, „Przodek Szamotulski”, uczestniczyli
w 16 wyjazdach – warsztatach lokalnych oraz pięciu
spotkaniach międzynarodowych. Zdobytą podczas
wyjazdów wiedzę przekazywali następnie podczas
lekcji otwartych organizowanych w Szkole.
Amanda Dobrychłop, Magdalena Pietryga oraz
Anna Ziółkiewicz biorące udział w spotkaniu
międzynarodowym we Włoszech uczyły uczniów
włoskiego tańca „Tammurriata”, prezentowały także
miejsca, które same odwiedziły oraz uczyły robienia
aniołków z makaranu. Piotr Szczepański, Wiktoria
Franczak i Ewelina Nowacka mieli okazję uczestniczyć

w drugim międzynarodowym spotkaniu na Słowacji.
Piotrek uczył ozdabiania jajek mieszanką lakierów do
paznokci, Ewelina wytapiania świeczek, a Wiktoria
robienia kul do kąpieli.
Weronika Pawlak, Aleksandra Płatek, Kamil Kąpiela,
Jakub Kosmala, Wiktor Ulanowski, Samuel
Walczykiewicz byli obecni podczas spotkania
w Czechach, poświęconego kulturze i historii Turcji.
Wypiekaniem ciasta Künafe i ciastek Kömbe
zajmowali się: Ola Płatek, Samuel Walczykiewicz
i Wiktor Ulanowski. Tańca Halay uczyła Weronika
Pawlak. Malowanie na wodzie techniką Marbling
prowadził Kamil Kąpiela i Jakub Kosmala. Podczas
ostatniego spotkania w Czechach, poświęconego
kulturze i historii Czech obecni byli: Julia Ćwiklińska,
Hanna Kiełczewska, Szymon Jaroszewski, Marek
Szczepański, Joachim Jalowski, Łukasz Staniszewski
i Patryk Pławski. Julia Ćwiklińska, Hanna Kiełczewska
i Szymon Jaroszewski uczyli kolegów i koleżanki ze
swojej szkoły tworzenia kolorowych, pachnących
mydełek, w różnych kształtach. Pozostali uczniowie
byli nauczycielami wyplatania koszyków. Na koniec
wszyscy mogli skosztować wypieków oraz podziwiać
efekty pracy uczniów, biorących udział
w warsztatach. Wszystkie prace zostały wystawione na
sali gimnastycznej. Podczas zakończenia roku niektóre
z prac wykonane techniką Marbling zostały
podarowane zaproszonym gościom.
Ewa Popek

Malowanie na jedwabiu
4 lipca w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
w Witkowie odbyły się warsztaty „Malowanie na
jedwabiu”. Organizatorem warsztatu był Ośrodek,
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Uczestnicy wydarzenia malowali jedwabne chusty
tzw. metodą Gutta. Technika ta polega na
zaznaczaniu guttą (czyli specjalną farbą) konturów
wzoru, który potem wypełnia się farbami. Malować
mogą dorośli, ale także i dzieci. Prowadząca
warsztaty, Małgorzata Łączna, wyjaśniła, że gutta
konturówka nie pozwala, aby farba się rozpływała
i łączyła z innym kolorem. Dzięki temu można stosować
kontrastowe kolory obok siebie i wychodzą z tego
bardzo piękne rzeczy. Ciekawe efekty daje również
posypywanie malowanego jedwabiu solą morską.
OKSiR Witkowo

Warsztaty rękodzieła
w Centrum Kultury w Witkowie
5 lipca w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
w Witkowie odbyły się kolejne warsztaty rękodzieła,
podczas których dzieci wykonywały papier czerpany.

Dzięki tym warsztatom dzieci zapoznały się z dawną
sztuką wytwarzania papieru czerpanego, który swoją
historią sięga średniowiecza. Podczas warsztatów
uczestnicy na specjalnej ramce czerpali arkusze
z wcześniej przygotowanej pulpy papierowej.
Do ozdabiania papieru wykorzystane zostały
naturalne materiały – liście, kwiaty, zioła oraz płatki róż.
Warsztaty prowadziła Małgorzata Łączna.
Serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach
i zapraszamy na kolejne organizowane w Centrum
Kultury w Witkowie.
OKSiR Witkowo

Budżet Obywatelski w Witkowie

Program „Wyprawka szkolna”

Ruszyła pierwsza edycja budżetu obywatelskiego.
Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy
i Miasta Witkowo będę realizowane w 2018 roku.
Na realizację zadań własnych Gminy wskazanych
przez mieszkańców przeznaczona została kwota
100 000 złotych. Propozycje zdań do realizacji
zgłaszać mogą osoby fizyczne, organizacje
społeczne, stowarzyszenia, grupy osób. Każdy projekt
musi zdobyć poparcie 15 mieszkańców, zawierać opis
zadania, przybliżony kosztorys i lokalizację, ponieważ
uwzględniane będą jedynie zadania inwestycyjne.

Do 8 września 2017 r. można starać się
o dofinansowanie zakupu podręczników.

Propozycje zadań zostaną zweryfikowane przez
merytorycznych pracowników Urzędu, a gotowa lista
projektów zostanie poddana pod głosowanie. Ważne
jest to, że zarówno zgłaszać projekty, jak i brać udział
w głosowaniu mogą zameldowani mieszkańcy Gminy,
którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 16 lat.
Szczegółowe informacje dotyczące całej procedury
związanej z budżetem obywatelskim znajdują się na
www.witkowo.pl/budzet-obywatelski-akty-prawne.
Łukasz Scheffs

Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy
uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”. Wsparcie
dotyczy zakupu podręczników do kształcenia
ogólnego, w tym podręczników do kształcenia
specjalnego lub podręczników do kształcenia
w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego
przez Ministra Edukacji Narodowej.
Więcej szczegółów znajdą Państwo pod adresem
www.witkowo.pl/pl/aktualnosci/1762-programwyprawka-szkolna.
Marzena Polak

Więcej informacji
www.witkowo.pl/pl/aktualnosci/1762-program-wyprawka-szkolna
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Stypendia szkolne
Informuję, że do dnia 15 września, a w przypadku
słuchaczy kolegiów do dnia 15 października
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie pok. nr 20 można
składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym w formie stypendium
szkolnego.
Stypendium szkolne jest przyznawane na:
a) wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia po
zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły,
kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego
kolegium pracowników służb społecznych lub
ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy
o systemie oświaty,
b) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium
pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym
mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia uprawniająca o ubieganie się o pomoc
materialną o charakterze socjalnym, nie może
przekroczyć 514,00 zł netto.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych
przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca,
w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł
i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o podatek
dochodowy od osób fizycznych, składki na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwotę
alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się

dochód miesięczny w wysokości 288 złotych netto.
W przypadku pobierania świadczeń z pomocy
społecznej należy przedłożyć zaświadczenie lub
oświadczenie z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można
pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo w Biurze
Informacji lub ze strony internetowej www.witkowo.pl.
Marzena Polak

Więcej informacji
www.witkowo.pl/aktualnosci/1730-stypendia-szkolne
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do strony

Program Priorytetowy
„PIECYK – 2017”
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w miesiącu sierpniu
planuje ogłosić nabór wniosków dla osób fizycznych
o udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki
z możliwością umorzenia do 40% w ramach Programu
Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach
jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK –
2017.”

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA
W BYDGOSZCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA
PODYPLOMOWEGO I USTAWICZNEGO
zaprasza na studia podyplomowe realizowane
w Witkowie w Gimnazjum przy ul. Poznańskiej 47
Kierunki studiów:
1. Terapia pedagogiczna z elementami pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i arteterapią –
czesne 3 050,00 zł.
2. Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów
z autyzmem z elementami integracji sensorycznej –
czesne 3 150,00 zł.
3. O l i g o f r e n o p e d a g o g i k a z k o m u n i k a c j ą
alternatywną – czesne 3 050,00 zł.
4. Edukacja przedszkolna z wczesnoszkolną – czesne
3 000,00 zł.
5. Terapia zajęciowa dla dzieci i młodzieży – czesne
3 600,00 zł.
6. Opieka senioralna z elementami rehabilitacji –
czesne 2 950,00 zł.
7. BHP, zarządzanie bhp – czesne 2 950,00 zł.
Opłata rekrutacyjna na kierunek wynosi 150,00 zł.
Możliwość płatności finansowej za studia w ratach.
Zajęcia odbywać się będą od października 2017
roku w cyklu zjazdowym sobota/niedziela, co dwa
tygodnie. Zakończenie studiów koniec czerwca
2018 r.
Zasady organizacyjne
Nabór na Studia Podyplomowe rozpoczyna się od
1.06.2017 r.
Wymagane dokumenty:
• podanie (dostępne na stronie
www.podyplomowe.kpsw.edu.pl),
• odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów
wyższych,
• kserokopia dowodu osobistego,
• 1 zdjęcie,
• potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
(Kredyt Bank S.A. oddział w Bydgoszczy nr konta
31 1500 1360 1213 6007 6051 0000),
Dokumenty można złożyć: w biurze CKPiU ul. Toruńska
55-57, pocztą mailową, skanem na adres
podyplomowe@kpsw.edu.pl.
Szczegółowe informacje: Biuro CKPiU KPSW
w Bydgoszczy: nr tel.: 52 339 30 27, 797 328 421, e-mail:
podyplomowe@kpsw.edu.pl
www.kpsw.edu.pl – zakładka studia podyplomowe
lub w Witkowie – u Magdaleny Seweryniak,
tel. 608 597 117, mail maguch83@o2.pl.
KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY

Wzory dokumentów dotyczące konkursu zostaną
zamieszczone na stronie internetowej
www.wfosgw.poznan.pl w dniu ogłoszenia naboru,
tj. 16 sierpnia 2017 r. o godz. 8.00.
Szczegóły naboru dostępne są natomiast na
stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:
www.wfosgw.poznan.pl/regulamin-wykaz-dokumentowwymaganych-zlozenia-naborze-wnioskow-o-pozyczkeramach-programu-priorytetowego-piecyk-2017
Sylwia Mietlicka

Przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza III przetarg ustny
nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego
w budynku komunalnym, przy ul. Sportowej 15 w Witkowie,
na części działki nr 1072, zapisanej w KW KN1S/00041786/0
Przedmiotem przetargu jest najem lokalu składającego
się z sześciu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej
77 m 2 , w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności
gospodarczej o charakterze edukacyjnym, oświatowym,
rekreacyjnym lub biurowym. Istnieje możliwość
dostosowania obiektu do rodzaju planowanej działalności.
Teren, na którym położony jest budynek nie jest objęty
planem zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo,
uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie
Nr XXXI/299/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. przedmiotowa
nieruchomość stanowi teren zabudowy wielofunkcyjnej
w mieście Witkowo.
W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem
B- tereny zabudowy mieszkaniowej.
Okres najmu: 3 lata.
Czynsz wywoławczy miesięczny: 1.000,00 zł netto.
Wysokość wadium: 500,00 zł.
Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie
obowiązujący podatek VAT.
Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.
Przetarg odbędzie się 23 sierpnia 2017r. o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w Sali nr 1.
Lokal stanowiący przedmiot przetargu nie jest obciążony
ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód
prawnych w rozporządzaniu nim.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na
konto Gminy Witkowo.
1. Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto
Urzędu nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia
21 sierpnia 2017 r.
2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane
przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek
Gminy Witkowo.
3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:
ź osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość,
ź osoby prawne – aktualny wypis z właściwego rejestru oraz
umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz
osoby prawnej,
ź dowód wpłaty wadium.
4. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji
zobowiązani będą do złożenia oświadczenia o zapoznaniu
się ze stanem faktycznym i technicznym lokalu i przyjęciu ich
bez zastrzeżeń.
Więcej szczegółów www.bip.witkowo.pl
zakładka Przetargi aktualne

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 (w. 18) 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) tel. kom. 516 404 827
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

