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Ogólnodostępny defibrylator w Witkowie
24 października miało miejsce oddanie do użytku
dwufazowego defibrylatora PRO AED, który został
umieszczony w budynku Banku Spółdzielczego
w Witkowie. W założeniu ma on służyć w sytuacjach
nagłych, zagrażających zdrowiu i życiu.

Urządzenie pracuje w trybie półautomatycznym,
co pozwala wykorzystywać je nawet przez osoby
nieposiadające wiedzy medycznej. Koszt samego
tylko urządzenia to kwota ok. 7 tys. złotych. Zakup
urządzenia sfinansowały wspólnie: Urząd Gminy
i Miasta Witkowo oraz Bank Spółdzielczy w Witkowie.
Warto nadmienić, że jest to pierwsze tego typu
urządzenie udostępnione na terenie województwa
wielkopolskiego.
Po oficjalnym przekazaniu urządzenia i krótkim
wystąpieniu Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo –
Mariana Gadzińskiego, odbył się instruktażowy pokaz
resuscytacyjny, który przeprowadził Marcin Zawada.
W przekazaniu defibrylatora PRO AED uczestniczyli
m.in. Maciej Szczepański – Dyrektor Wydziału Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie, Sławomir Nowicki –
przedstawiciel firmy „ARPAPOL 4" z Poznania, która jest
dystrybutorem urządzania, Piotr Jóźwik –
Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie, Radni

Miejscy, Zastępca Burmistrza – Łukasz Scheffs, Tomasz
Nowak – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Witkowie, przedstawiciele ochotniczej straży
pożarnej z terenu Gminy i ratownicy medyczni
z Pawłem Szymańskim na czele, pomysłodawcą
umieszczenia ogólnodostępnego defibrylatora, który
jest jednocześnie Radnym Rady Miejskiej.

Pozostaje żywić nadzieję, że oddany do użytku
defibrylator nie będzie musiał być często
wykorzystywany, a w sytuacjach koniecznych, gdy
będzie to już niezbędne, spełni swoją rolę, ratując
zagrożone życie.
Marlena Trzcińska

Nowy alkomat
Alkomat marki Prolimer AL.-4000v jest precyzyjnym
testerem o zakresie pomiarowym do 5 promili.
Wykonuje szybkie pomiary. Wyposażony jest w bardzo
trwałą i czułą elektrochemiczną jednostkę
pomiarową. Badania trzeźwości można dokonać
24/h.

Troska o bezpieczeństwo
na drodze wymaga kontroli
stanu samochodów, ale
także trzeźwości kierowców.
witkowski samorząd
przywiązuje ogromną wagę
do bezpieczeństwa Naszych
mieszkańców. Tym też
podyktowany jest zakup
nowego urządzenia, które
od teraz służyć może
wszystkim zainteresowanym.
Nowy, ogólnodostępny
alkomat znajduje się przy
wejściu do budynku Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Witkowie.
Marlena Trzcińska

Z prac Rady Miejskiej
w Witkowie
Od 18 do 25 października odbywały się posiedzenia
Komisji Rady Miejskiej.
Komisja Oświaty zapoznała się z informacją o pracy
Zespołu Interdyscyplinarnego, o realizacji Programu
Wspierania Rodziny i Programu Przeciwdziałania
Przemocy oraz z realizacją Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych. W ramach spotkania
z dyrektorami szkół, Radni wysłuchali informacji
o sytuacji finansowej i o potrzebach remontowych
tych placówek na 2018 rok.

Komisja Finansów wysłuchała informacji Dyrektora
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie na temat
finansowego podsumowania sezonu letniego i na
temat wykorzystania dotacji z budżetu gminy na
funkcjonowanie Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka. Komisja ponadto zapoznała się z sytuacją
mieszkaniową na terenie Gminy, z kwestą ściągalności
podatków, z efektami wykorzystania funduszu
sołeckiego i z realizacją wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania.

Komisja Rolnictwa zapoznała się z finansowaniem
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej przez samorząd,
z informacją o realizacji programu usuwania azbestu
oraz informacją o kontroli nasadzeń drzew.
Komisja Rewizyjna dokonała kontroli rozpatrywania
skarg wpływających do Urzędu Gminy i Miasta oraz
kontroli świetlicy wiejskiej w Sokołowie.

Halina Koźniewska

„Zintegrowany niskoemisyjny
transport w powiecie gnieźnieńskim
– Gmina i Miasto Witkowo”

7 listopada w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Witkowie Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo wspólnie z Haliną Rzepecką – Skarbnikiem
Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowy na
wykonanie robót budowlanych objętych projektem
pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie
gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”.
Wykonawcą wszystkich prac jest spółka FENIX
BUDOWNICTWO Sp. z o. o. z siedzibą w Witkowie.

Zadanie objęte kontraktami obejmuje
wybudowanie drogi dla rowerów na odcinkach
Chłądowo-Kamionka, Kamionka-Skorzęcin oraz na ul.
Kosynierów Miłosławskich i Nowej w Witkowie,
wybudowanie dwóch parkingów P&R oraz B&R
tworzących zintegrowane węzły przesiadkowe
w miejscowościach Skorzęcin oraz Witkowo, montaż
21 nowych lamp na ul. Kosynierów Miłosławskich
w Witkowie, 1 nowej lampy hybrydowo-solarnej na
ścieżce w Chłądowie oraz 6 nowych lamp
hybrydowo-solarnych wzdłuż ścieżki KamionkaSkorzęcin, montaż tablicy multimedialnej. Celem
głównym projektu jest stworzenie zrównoważonego
systemu transportowego na obszarze Gminy i Miasta
Witkowo, poprzez zwiększenie roli transportu
publicznego.
Termin zakończenia robót budowlanych
planowany jest na 31 lipca 2018 r. Całkowita ich
wartość opiewa na kwotę 3 731 059,58 zł brutto. Projekt
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 w wysokości 1 684 227,60 zł.
Sylwia Mietlicka

Ogłoszenie
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, działając
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
2147 z póź.zm) informuje, że na tablicy ogłoszeń
przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy
ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 8 listopada 2017 r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WITKOWO
POŁOŻONYCH W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM
W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ, A W DNIU 9 LISTOPADA
2017R. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
W WITKOWIE, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE
BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCY.

Narodowe Święto Niepodległości
99 lat temu Rzeczpospolita Polska ponownie, jako
suwerenny i niepodległy byt państwowy, powróciła na
mapę polityczną Europy. Odzyskiwanie przez nasz kraj
niepodległości było jednak procesem stopniowym,
choć symbolicznie związane jest z powrotem do
Ojczyzny Józefa Piłsudskiego i objęciem przez Niego
zwierzchnictwa zarówno nad odradzającym się
Wojskiem Polskim, jak i wszelkimi organami
administracji państwowej.
W kolejną już rocznicę upamiętniającą te
niecodzienne okoliczności lokalna społeczność Gminy
i Miasta Witkowo spotkała się na Uroczystościach
zorganizowanych dla uczczenia tych wydarzeń.
Pierwszym punktem tegorocznych obchodów
Narodowego Święta Niepodległości była uroczysta
Msza św. koncelebrowana w kościele pw. Św. Mikołaja
w Witkowie. Tuż po Eucharystii uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie wykonali
montaż słowno-muzyczny pt. „Najbliższa sercu
Wolna!”. Zaraz po montażu miał również miejsce
występ Zespołu Flażoletowego „Wietrzyki”,
funkcjonującego przy Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w Witkowie.
Następnie witkowskie uroczystości przeniosły się
pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich, gdzie do
wszystkich zebranych i zaproszonych Gości oraz
przybyłych z tej okazji Pocztów Sztandarowych
dołączyła Wojskowa Asysta Honorowa. Towarzyszyli jej
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Dezyderego Chłapowskiego, reprezentujący klasy
mundurowe, a także Bracia z Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Witkowie.
Po otwarciu Uroczystości, którego dokonała
Uczennica – Karolina Jarecka rozbrzmiał Mazurek
Dąbrowskiego. Tuż po Hymnie, dla uczczenia kolejnej
rocznicy Odzyskania Niepodległości, oraz dla
upamiętnienia członków Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Witkowie oddano salwę armatnią
i okolicznościowy wystrzał z broni palnej. Następnie
głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian
Gadziński, który nie tylko przypomniał okoliczności
w jakich Państwo Polskie na powrót odzyskiwało
suwerenność i podmiotowość polityczną, ale jak
trudny i wymagający niesamowitej pracy był to
proces. Włodarz Gminy wskazał również na wagę
i znaczenie tych historycznych wydarzeń. W swoim
wystąpieniu podkreślił także potrzebę kultywowania
pomięci o tych wydarzeniach oraz krzewienia postaw
patriotycznych.
Wystąpienie Burmistrza zakończyła minuta ciszy dla
upamiętnienia wszystkich, którzy z narażeniem zdrowia
i życia walczyli o wolną Polskę.
W dalszej części Uroczystości poszczególne
delegacje i przybyli Goście złożyli okolicznościowe
wiązanki kwiatów. Zapłonęły również znicze.
Wspólne spotkanie swoim występem uświetnił
Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”, który wykonał
wiązankę Polskich Pieśni Patriotycznych.
Na zakończenie Uroczystości głos ponownie zabrał
witkowski Włodarz. Burmistrz nie tylko dziękował za
wspólne świętowanie, niezwykle godną oprawę
całego wydarzenia, ale także radosne i odważne
demonstrowanie swojego przywiązania do
narodowych tradycji i historii.

Oficjalne Uroczystości upamiętniające 99. rocznicę
Odzyskania Niepodległości zwieńczyła wystawa
„275 lat historii i tradycji Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Witkowie”, przygotowana w Sali
Historii. Całość witkowskich Uroczystości zakończyła
zaś kawa i tradycyjny rogal świętomarciński.
Łukasz Scheffs
Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

Koncert Utworów Patriotycznych
Dosłownie w przeddzień 99. rocznicy Narodowego
Święta Niepodległości w Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się Koncert
Utworów Patriotycznych. Niesamowity popis
umiejętności muzycznych dała Orkiestra OSP
Quantum z Rychwała. Zespół ma na swoim koncie
wiele udanych projektów i występów muzycznych.
Koncertuje nie tylko w kraju, ale także poza jego
granicami.
Wszyscy, którzy zechcieli skorzystać z możliwości
wolnego wstępu wysłuchali najbardziej
rozpoznawalnych Polskich Pieśni Patriotycznych. Całe
Wydarzenie wprost związane było
z przypadającą w tym roku 99. rocznicą Odzyskania
Niepodległości i doskonale wpisało się
w kalendarz imprez przygotowanych z tej okazji.
Współorganizatorami Koncertu byli: Dowódca 33.
Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo.
Łukasz Scheffs

Jubilaci z PROMYKA

Na patriotyczną nutę

13 października Zarząd „PROMYK” zorganizował
spotkanie dla Jubilatów obchodzących 55 i 50 lecie
pożycia małżeńskiego oraz Jubilatów obchodzących
urodziny. Wszystkich przybyłych powitał Zastępca
Prezesa Edmund Krupa, jak również Zastępca
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Łukasz Scheffs.

Już 9 listopada Przedszkole – Ochronka świętowała
99. rocznicę odzyskania niepodległości. Tym razem
był to koncert pieśni patriotycznych wykonany przez
przedszkolaków.

55 lecie pożycia małżeńskiego obchodzili: Państwo
Zofia i Agam Kociuba, 50 lecie obchodzili: Państwo
Urszula i Lech Poborscy, Elżbieta i Sylwester Korpik,
90 lecie urodzin obchodziła Stanisława Skobejko,
85 lecie urodzin obchodzili Zdzisława Wańdoch,
Jan Blaszyński, 80 lecie urodzin obchodzili: Ludwik
Rajzel, Helena Jarząbska, Gabriela Szulc.
Spotkanie odbyło się przy kawie i okolicznościowym
torcie. W trakcje spotkania wręczono listy
gratulacyjne, kwiatki z drobnym upominkiem
i życzeniami dobrego zdrowia i pogody ducha. Listy
gratulacyjne wręczył Zastępca Burmistrza.
Na zakończenie spotkania prezes Ludwik Rajzel
wręczył medal 15-lecia powstania „PROMYKA”
Łukaszowi Scheffs.
Bożena Marecka

Pieśni patriotyczne od zawsze zajmowały czołowe
miejsce w kanonie twórczości polskiej muzyki. Utwory
te są znane osobom starszym a dzięki inicjatywie
przedszkola pozostaną w pamięci także i młodszych
patriotów. Melodia i patriotyczne teksty przypominają
nie tylko o ważnych wydarzeniach z historii Polski, ale
także o tęsknocie żołnierzy za domem. To muzyczny
pomnik dla bohaterskich polskich żołnierzy
walczących za Ojczyznę.
Przedszkolną uroczystość uświetnili zaproszeni
goście, którzy aktywnie włączyli się w patriotyczne
śpiewanie.
Małgorzata Paruszewska

Wspomnienie o Stanisławie Popku
W połowie października zakończyła się w Sali
Historii Witkowa wystawa zatytułowana „Z wojennego
albumu Stanisława Popka”. Wykorzystano w niej
fotografie pochodzące z albumu zdjęciowego
bohatera wystawy, witkowianina, żołnierza
305 Dywizjonu Bombowego w Wielkiej Brytanii.
Stanisław Popek urodził się 29 października 1911
roku w Mielżynie, jako syn Antoniego i Stanisławy z d.
Malewicz. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej i 3 klasy
szkoły zasadniczej. Pracę zawodową rozpoczął 1 lipca
1925 roku w Komisariacie Obwodowym w Witkowie –
pracując kolejno w Wójtostwie Niechanowo,
a następnie w samym Witkowie. W 1932 r. powołany
został do czynnej służby wojskowej w 3 Pułku Lotniczym
Poznań – Ławica. Służbę zakończył w stopniu kaprala.
Po powrocie z wojska pracował w Zarządzie Gminnym
i u Komornika Sądowego w Witkowie do dnia
17 sierpnia 1939 roku.
Osiemnastego sierpnia 1939 r. został powołany na
trzymiesięczne ćwiczenia wojskowe do 3 Pułku
Lotniczego, skąd wyruszył na wojnę. Uczestniczył
w działaniach bojowych na trasie Poznań – Gniezno –
Kutno – Warszawa – Lublin – Świdnik, aż do
przekroczenia granicy z Rumunią. 1 lutego 1940 r.
uciekł rumuńskim statkiem do Francji. Od 6 lutego
przebywał w obozie dla internowanych, a następnie
otrzymał przydział do Wydzielonego Oddziału
Technicznego Toulouse – Blagnac. Po kapitulacji
Francji 18 czerwca 1940 r. znalazł się w Wielkiej Brytanii.
Trafił do polskiego 305 Dywizjonu Bombowego Ziemi
Wielkopolskiej, a później do 408 Polskiego Parku
Lotniczego. Służył w stopniu sierżanta jako magazynier
i kierowca. W czerwcu 1944 r. uczestniczył w inwazji na
Francję. Dalszy jego szlak bojowy prowadził przez
Belgię, Holandię i Niemcy. Od maja 1945 r. do grudnia
1946 r. przebywał na terenie okupowanych Niemiec
w ramach alianckich formacji wojskowych.

Na zdjęciu witkowianie – Józef Skowron
i Stanisław Popek w Wielkiej Brytanii

W grudniu 1946 r. powrócił do Wielkiej Brytanii
i został zdemobilizowany.
Pół roku później zdecydował się powrócić do kraju.
Rozpoczął pracę jako pracownik umysłowy
w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Witkowie. Należał do Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego. Zmarł 10 czerwca 1982 r. Pochowany jest
na cmentarzu parafialnym w Witkowie.
Uchonorowany został licznymi odznaczeniami
polskimi, francuskimi, angielskimi, belgijskimi m.in.:
ź czterokrotnie Medalem Lotniczy (Polskie Siły
Zbrojne na Zachodzie),
ź Medalem Zwycięstwa i Wolności (Polska
Rzeczpospolita Ludowa),
ź France and German Star (Wlk. Brytania),
ź Defence Medal i War Medal (Wlk. Brytania),
ź Croix des Combattants Volontaires (Francja).
Uprawniony był również do noszenia honorowej
odznaki 305 Dywizjonu Bombowego.
Mariusz Zborowski

„Z piosenką weselej”
21 października, w Sali Widowiskowej Centrum
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyły
się II Spotkania Seniorów „Z piosenką weselej”
Witkowo 2017, którego organizatorem był Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

W sobotnie popołudnie wystąpiło 5 zespołów
seniorskich. Impreza nie miała charakteru konkursu, jej
celem natomiast było zintegrowanie środowisk
seniorów. Była to też znakomita okazja do spotkania,
wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń.

Uroczystego otwarcia koncertu dokonał Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński oraz
Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
– Stanisław Rajkowski. Jako pierwszy wystąpił
gospodarz spotkania, czyli Zespół Śpiewaczy
„My Młodzi”, następnie Zespół Wokalny „Retro Cafe”
z Czerwonaka, Zespół Seniorów „Róża” z Niechanowa,
Chór Kościelny Parafii pw. Św. Mikołaja w Witkowie
oraz Kapela Odjazdowa z Witkowa.
Każdy zespół przygotował ok. 10 minutowy
program artystyczny, prezentując utwory muzyki
biesiadnej i popularnej. Publiczność przy występie
każdego zespołu reagowała gromkimi brawami,
śpiewając i bawiąc się razem z zespołami.
Na zakończenie spotkania wszystkie zespoły
biorące udział w Przeglądzie otrzymały pamiątkowe
dyplomy i statuetki z rąk Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Witkowie – Piotra Jóźwika oraz Dyrektora
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.
OKSIR WITKOWO

II Powiatowe Dni Cichociemnych
Już po raz drugi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie
odbyły się Powiatowe Dni Cichociemnych.
Bezpośrednią przyczyną tej niezwykłej uroczystości
była 75. rocznica operacji lotniczej „HAMER”,
w trakcie której do kraju zrzucony został Cichociemny
kpt. Adam Borys ps. „Pług” oraz 75. rocznica
zaprzysiężenia w Armii Krajowej Cichociemnego
ppor. Tadeusza Jaworskiego ps. „Gont”. Obaj
Cichociemni to Witkowianie.

Uroczysty apel z tej okazji odbył się pod tablicą
upamiętniającą tę bohaterską dwójkę. W uroczystości
udział wzięli m.in. Robert Gaweł – Senator RP, Jerzy
Berlik – Wicestarosta Gnieźnieński, Telesfor Gościniak
i Andrzej Kwapich – Radni Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego, płk pil. Grzegorz Kołodziejczyk –
Dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego
w Powidzu, płk Dariusz Płóciennik – Zastępca
Dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego
w Powidzu, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian
Gadziński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie –
Piotr Jóźwik, Zastępca Burmistrza – Łukasz Scheffs,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Marian
Walczak, Radni Rady Miejskiej – Franciszek Bosacki

oraz Tadeusz Śliwecki. Na uroczystość przybyła także
Stefania Skowron żona ppor. pilota Józefa Skowrona
oraz Hubert Borys syn wspominanego w trakcie
uroczystości Adama Borysa. Wśród gości nie zabrakło
Dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy
i powiatu. Obecni byli przedstawiciele grup
rekonstrukcyjnych, organizacji pozarządowych
i społecznych, nauczyciele i uczniowie. Kuratorem
Uroczystości był Grzegorz Musidlak, a honorowy
patronat nad całym wydarzeniem objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda.
Świętując II Powiatowe Dni Cichociemnych
oddano hołd tym, którzy z narażeniem własnego życia
służyli Ojczyźnie i Narodowi. Po odegraniu hymnu
państwowego i okolicznościowych przemówieniach
nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów. Zapalono
r ó w ni e ż z n i c z e p o d t a b l i c ą u p a m i ęt n i a j ą c ą
witkowskich Cichociemnych. Następnie młodzież
z witkowskich szkół zaprezentowała krótki występ
słowno-muzyczny. Oficjalna cześć uroczystości
zakończyła się wyprowadzeniem obecnych w trakcie
Wydarzenia pocztów sztandarowych, a zgromadzeni
udali się na poczęstunek przygotowany przez Uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.
W tak niezwykłej formie zaproszeni goście, młodzież
i mieszkańcy Naszej Gminy kolejny raz dali wyraz
pamięci i poszanowania, dla tych którzy nie pozostali
bierni w chwili, gdy konieczny był trud, poświęcenie
i walka o własną wolność.
Głównym organizatorem Wydarzenia była Starosta
Gnieźnieńska – Beata Tarczyńska oraz Dowódca 33.
Bazy Lotnictwa Transportowego. Jednym ze
współorganizatorów był również Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo.
Łukasz Scheffs

Zlot Seniorów Lotnictwa
W dniach 24-25 wrzesień odbył się 5 Zlot Seniorów
Lotnictwa Wojska w Powidzu. Czas tak szybko przemija
coraz więcej kolegów odchodzi na wieczną wartę.
Spotkaliśmy się po to, aby wspomnieć lata, kiedy
nosiliśmy lotnicze mundury, a swą młodość
ofiarowaliśmy Ojczyźnie, szkoląc się do jej obrony.
Korzystając z okazji dziękujemy Dowódcy 3. Skrzydła
Lotnictwa Transportowego płk. pil. Krzysztofowi
Walczakowi oraz Dowódcy 33. Bazy Grzegorzowi
Kołodziejczakowi za umożliwienie zorganizowania
naszego zlotu na terenie Bazy. Bez Waszej pomocy zlot

ten nie byłby taki piękny. Koledzy, chciałbym również
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do
kultywowania tradycji lotnictwa wojskowego robiąc to
z całą satysfakcją dla dobra nas jak i następnych
pokoleń.
W klubie żołnierskim uczestnicy Zlotu zwiedzili
lotnisko i przeobrażenia jakie zaszły w ostatnim czasie
oraz infrastrukturę lotniska. Po obiedzie w kasynie
uczestnicy Zlotu udali się do restauracji „Jabłona”
w Powidzu, gdzie odbył się Bankiet. Następnego dnia,
uczestnicy szczęśliwi udali się do swoich domów.
Józef Synoradzki

Otwarte zawody strzeleckie dla nauczycieli
23 października na sportowej strzelnicy
pneumatycznej w Hali Sportowo-Widowiskowej
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie
zorganizowało i przeprowadziło III Otwarte zawody
strzeleckie z karabinka pneumatycznego dla
nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zawody rozegrano w trzech kategoriach: kobiety,
mężczyźni oraz drużynowej. Nagrody w postaci
pucharów i medali ufundował Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowa. Wręczenia dyplomów, pucharów i medali
wyróżnionym w zawodach zawodnikom dokonali:
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński,
Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego –
Bogusław Mołodecki, Strzelmistrz KBS Witkowo –
Roman Bąk oraz Król Kurkowy A.D.2017 – Marek
Sucholas.
Po zaciętej rywalizacji w kategorii kobiet: I miejsce
i złoty medal zdobyła, Danuta Rybińska z Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego
Chłapowskiego; II miejsce i srebrny medal, wywalczyła
Marta Kasprzyk ze Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa
Polskiego; III miejsce i brązowy medal otrzymała
Barbara Szymańska ze Szkoły Podstawowej
im. Lotnictwa Polskiego; IV miejsce przypadło Mari
Magdalenie Nowak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie.
W kategorii mężczyzn zajęli kolejno: I miejsce i złoty
medal Piotr Budzianowski z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie; II miejsce
i srebrny medal Krzysztof Chołodecki ze Szkoły
Podstawowej im. Adama Borysa; III miejsce i brązowy
medal Robert Induła z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego
Chłapowskiego; IV miejsce Krzysztof Nowiński ze Szkoły
Podstawowej im. Adama Borysa.
W rywalizacji zespołowej: I miejsce zdobyła
drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Dezyderego Chłapowskiego w składzie: Danuta
Rybińska, Ireneusz Mazurkiewicz, Robert Induła
z wynikiem 236 punktów na 300 możliwych; II miejsce
wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im.
Adama Borysa w składzie: Krzysztof Chołodecki,
Marian Łukowski, Krzysztof Nowiński z wynikiem 233
punków; III miejsce wywalczyła drużyna ze Szkoły
Podstawowej im Lotnictwa Polskiego w składzie:
Barbara Szymańska, Marta Kasprzyk, Monika Walczak
z wynikiem 220 punktów.
Andrzej Malik

Co zamiast nałogu?
Problemy rodzinne, brak zrozumienia i akceptacji,
ciekawość – to tylko niektóre z powodów, które
skłaniają ludzi do sięgnięcia po używki. Wynikiem
tego są uzależnienia dotykające także młodzież,
a coraz częściej również dzieci. Czasem wystarczy
jakieś niepowodzenie, załamanie, przemęczenie, by
sięgnąć po środki odurzające. Skutki tego rzutują
często na życie całej rodziny. Nie pomagają
ostrzeżenia, ulotki i plakaty. Chęć oderwania się od
rzeczywistości, popisania się, jest silniejsza od
rozsądku.

Alkohol, narkotyki, dopalacze – to popularne
i dostępne niemal na każdym kroku używki. Jak przed
nimi ustrzec, co zaproponować w zamian?
10 października uczniowie klas II Gimnazjum oraz
VI Szkoły Podstawowej w Witkowie uczestniczyli
w spotkaniu z Ewą Nowak. Absolwentka Wyższej Szkoły

Pedagogiki Specjalnej, pedagog terapeuta,
publicystka, autorka wielu powieści, opowiadań,
felietonów jest osobą bardzo pogodną. W sobie tylko
znany sposób szybko nawiązała bliski kontakt
z uczestnikami spotkania. Z humorem mówiła o swoim
życiu i pracy wskazując co jest najważniejsze, jak
postępować by osiągnąć sukces nie raniąc bliźnich.
Również w swojej twórczości podkreśla czym się
kierować przy życiowych wyborach, jakie wartości są
ważne, jak rozwiązywać problemy te małe i te duże.
Na koniec były podziękowania i kwiaty,
a po spotkaniu wzrost zainteresowania powieściami
naszego gościa.
Spotkanie zorganizowane przez Bibliotekę
Publiczną Miasta i Gminy w Witkowie sfinansowane
zostało z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Wiesława Gąsiorowska

Nowe karty z historii Kurkowego Bractwa Strzeleckiego (cz. 4)
Pogarszająca się sytuacja polityczna oraz liczne
wystąpienia antypolskie na terenie Gdańska było
powodem zwołania ostatniego – V Kongresu
Zjednoczenia, który zorganizowany zostało od 15 do
20 sierpnia 1936 r. w Gdyni. Kongres wypadł bardzo
okazale, pomimo znacznej odległości i niedogodności
podróży. Zgromadził 856 uczestników i 63 sztandary,
które reprezentowały 86 bractwa. W Kongresie
Zjednoczeniowym brała udział 10-osobowa
delegacja z Witkowa. W dniu 7 marca1937 r. na
walnym zebraniu Bractwa wybrano jego władze
w liczbie 12 członków (Statut Bractwa przewidywał
10 członków): Prezes: Stanisław Gaworzewski –
dyrektor banku; Vice-prezes: Aleksander Knast – mistrz
piekarski; Sekretarz: Maksymilian Wisiorek – kierownik
szkoły; Zastępca Sekretarza: Józef Roesler –
restaurator; Skarbnik: Leon Danecki – mistrz siodlarski;
Gospodarz: Jerzy Grzechowiak – mistrz blacharski;
Strzelmistrz: Jan Strużyna – mistrz elektrotechnik;
Chorąży: Aleksander Ogórkiewicz – mistrz rzeźnicki;
Podchorąży: Wacław Knast – mistrz piekarski,
Józef Roesler – restaurator; Radny: Aleksander
Ogórkiewicz, Stanisław Dziatkiewicz – mistrz kowalski;
Komisja Rewizyjna: Wacław Konieczyński – dentysta,
Józef Roesler – restaurator, Stanisław Dziatkiewicz; Sąd
Honorowy: Bronisław Kazimierczak – proboszcz,
Józef Połczyński – kupiec, Aleksander Knast,
Aleksander Ogórkiewicz, Wacław Konieczyński;
Zastępcy sądu: Wacław Kanast, Zygmunt Tomczak –
rolnik; Delegat: Stanisław Gaworzewski, Aleksander
Knast.
Urząd wojewódzki w dniu 25 marca 1937 r., jak
wynika z posiadanych fotokopii dokumentów,
nakazał zmniejszyć liczbę członków Zarządu do
10 zgodnie z wymogami Statutu. Zarząd Bractwa
Kurkowego na swoim posiedzeniu w dniu 19 kwietnia
1937 r. dokonał zmian, wykreślając ze składu Zarządu
dwa stanowiska podchorążych. Poinformował o tym
w osobnym piśmie Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
w dniu 29 kwietnia 1937 r.
Ogólna liczba członków w tym okresie wynosiła
30 braci, a przynależność do Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego była ogromnym wyróżnieniem. Ostatnim
dokumentem, który został wysłany przez Bractwo
przed wybuchem wojny do władz państwowych II RP
było pismo skierowane w dniu 21 lutego 1939 r. do
Wydziału Spraw Politycznych Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu. Wynika z niego, że Bractwo liczyło
23 członków w tym 10 członków Zarządu, a siedzibą
Bractwa był lokal Stanisława Bielawskiego, Witkowo,
Rynek. Pismo podpisał Starosta powiatowy Kasprzak.
Wybuch II wojny światowej położył kres działalności
bractw strzeleckich. Władze okupacyjne
skonfiskowały broń, zajęły strzelnice i inne obiekty.
Wielu członków organizacji straciło życie. Część
mienia bractw została zniszczona, część uległa
rozproszeniu. Losy wojenne członków Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego były różne i nie do końca
jeszcze zbadane. Część zmobilizowana w 1939 r. brała
udział w kampanii wrześniowej. Inni tak jak na przykład
Wacław Knast, Stanisław Knast, Jan Strużyna wraz
z rodzinami zostali wysiedleni do Generalnej Guberni
lub Niemiec. Wielu z nich do Witkowa wróciło dopiero
po wojnie lub osiedliło się w innych rejonach Polski.

Prezes Bractwa Stanisław Gaworzewski za swoją
polityczną i społeczną działalność został w 1939 r.
aresztowany i wraz z synami przewieziony do obozu
koncentracyjnego w Dachau. Następnie
przewieziono go do obozu Mauthausen – Gusen, gdzie
w 1940 r. został zamordowany. Szczególnym represjom
ze strony okupanta byli poddawani weterani
Powstania Wielkopolskiego.
Po wyzwoleniu Witkowa w styczniu 1945 r. miasto
powoli wracało do życia, powracali także mieszkańcy.
Znaleźli się oni w całkiem innej rzeczywistości. Nowe
władze uznały, że organizacje przedwojenne są
zagrożeniem dla „demokratycznego” ustroju
państwa, gdyż miały charakter chrześcijańskim
i narodowym, a ich członków uznano za obcych
klasowo. Poważnym utrudnieniem dla Bractwa
w Witkowie był fakt wprowadzenia w 1945 r. przepisu
zabraniającego posiadania broni palnej
i zobowiązującego posiadaczy broni do jej
niezwłocznego przekazania odpowiednim organom.
Po wojnie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie
nie wznowiło swojej działalności. Napięta i trudna
sytuacja polityczna oraz narastający terror stalinowski,
budzący strach i powodujący różnego rodzaju
represje, nie sprzyjały takiej aktywności. W 1951 roku na
podstawie Rozporządzenia nastąpiło formalne
rozwiązanie Kurkowych Bractw Strzeleckich w Polsce.
Majątek będący w posiadaniu poszczególnych
Bractw zastał przejęty na rzecz Skarbu Państwa.
W wielu przypadkach przekazano go w użytkowanie
Lidze Przyjaciół Żołnierza, przekształconej później
w Ligę Obrony Kraju.
Na mocy Postanowienia Sądu w Słupcy – Wydział
Ksiąg Wieczystych z dnia 6 stycznia1995 r.
nieruchomości zapisane w księdze wieczystej na rzecz
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie zał.
w 1742 r. w postaci nieruchomości położonych
w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej, działki nr. 507/1, 507,2,
507/3 o łącznym obszarze 3.04.04 ha, teren zielony, tak
zwana „Strzelnica” będące w latach pięćdziesiątych
przejęte przez Skarb Państwa zostały
skomunalizowane i przekazane Gminie Witkowo.
Dzisiaj jedynymi widocznymi śladami po Bractwie są
pozostałe wały strzelnicy i dawny Park Bracki, gdzie
w 1930 r. członkowie Bractwa posadzili drzewa.
W dniu 25 października 2012 r. Rada Miejska dla
uczczenia zasług członków Bractwa dla miasta
Witkowa oraz upamiętnienia 270 rocznicy powstania
Bractwa podjęła uchwałę w sprawie nadania Parkowi
Miejskiemu przy ul. Wrzesińskiej imienia „Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Witkowie zał. 1742 r.”. W dniu
17 listopada odsłonięto kamień upamiętniający ten
fakt. Jest on symbolem pamięci o 57 członkach
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z lat 1886-1939.
Bogusław Mołodecki

Miasteczko ruchu drogowego
W klasie IV, na lekcjach techniki realizowany jest
program „Wychowanie komunikacyjne”,
przygotowujące uczniów do testów oraz egzaminu
praktycznego na kartę rowerową. Nauczyciel
przeprowadzający taki egzamin raz w roku
uczestniczy w „Specjalistycznym przeszkoleniu
z zakresu ruchu drogowego” w Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Po odbytym szkoleniu, w listopadzie 2016 r.,
Małgorzata Krauze zainicjowała powstanie przy Szkole
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie

miasteczka ruchu drogowego, które daje duże
możliwości właściwego przygotowania dzieci do
bezpiecznego korzystania z dróg.
Szkolenie rowerzystów jest znakomitą „inwestycją”,
gdyż najmłodsi, poznając przepisy niezbędne do
zdania egzaminu na kartę, wykorzystują później swoją
wiedzę nie tylko do bezpiecznego poruszania się
rowerem, ale też stają się bardziej świadomymi
pieszymi, a gdy dorosną mają ugruntowane podstawy
do zdobycia karty motorowerowej, czy w końcu
prawa jazdy. Dzięki współpracy z Dyrektorem WORD –
Piotrem Gruszczyńskim, specjalistą ds. bezpieczeństwa
ruchu drogowego Markiem Szykorem, Burmistrzem
Gminy i Miasta Witkowo, Marianem Gadzińskim,
Dyrektor Bernadettą Nowak – 12 października miało
miejsce uroczyste otwarcie miasteczka ruchu
drogowego przy Szkole Podstawowej im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie.
Teraz przygotowanie do egzaminu na kartę
rowerową przebiegać będzie już w pełni
profesjonalnie. Pozostaje żywić nadzieję, że wpłynie to
również na ogólną poprawę bezpieczeństwa na
naszych drogach.
Małgorzata Krauze

Święto Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Adama Borysa
W kalendarz szkolnych uroczystości naszej szkoły
na stałe wpisały się obchody Święta Edukacji
Narodowej. W tym roku społeczność Szkoły
Podstawowej im. Adama Borysa świętowała ten dzień
13 października. Swoją obecnością obchody
uświetnili: Burmistrz Gminy i Miasta – Marian Gadziński,
ks. Proboszcz Stanisław Goc, Przewodniczący Rady
Rodziców – Mikołaj Michalski, a także emerytowani
nauczyciele. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Szkoły,
nawiązując w swoim przemówieniu do tradycji tego
święta, a także zwracając uwagę na specyfikę
zawodu nauczyciela.

Kolejna część spotkania to gala nagród. Najpierw
Dyrektor wręczył nagrody nauczycielom
i pracownikom obchodzącym jubileusz pracy – Ilonie
Musidlak, Iwonie Nadowicz-Mróz i Irenie Misiak. Kolejną
grupą wyróżnionych byli nauczyciele, którzy otrzymali
Nagrodę Dyrektora. W tym roku to: Urszula Błach,
Jolanta Chyba, Monika Licheniak, Tomasz Majchrzak,
Ilona Musidlak, Anna Muszyńska, Iwona NadowiczMróz, Monika Ottenburger, Wiesława Papiewska,
Paweł Piniarski, Joanna Rzetelska, Krystyna Scheffs,

Teresa Szkudlarek. Nagrodzeni zostali też pracownicy
obsługi: Ewa Gronowicz, Danuta Jakimowicz,
Agnieszka Franczak, Andrzej Krawczyk, Krzysztof
Janowczyk, Ryszard Jaworski, Małgorzata Zamiar,
Jolanta Kaźmierczak, Irena Misiak, Iwona Orchowska,
Agnieszka Szymańska, Małgorzata Malawko. Burmistrz
Gminy i Miasta przyznał też Nagrody Burmistrza, które
otrzymali Dyrektor Szkoły – Marian Łukowski
i Wicedyrektor – Arleta Bekas. W tej części apelu głos
zabrali: Burmistrz Gminy i Miasta, ks. Proboszcz oraz
Przewodniczący Rady Rodziców.
Część artystyczna pod hasłem „Wspomnienia ze
szkolnego zeszytu” przeniosła wszystkich do pokoju,
w którym działy się magiczne wydarzenia.
Nauczycielkę w dniu jej święta odwiedziły postacie
literackie – Pipi, Ole, Królewna Śnieżka oraz grupa
uczniów nazwanych „szkolnymi ziółkami”. Zjawili się:
boligłówka chroniczna, ściągaczek pospolity,
zapominajek pechowy i lejwodzianka pokrętna.
Wszyscy mieli coś do powiedzenia z okazji święta.
Koncert dała także niesamowita, tym razem
prawdziwa orkiestra. Grupa uczniów klas IV zagrała
specjalnie dla nauczycieli na flażoletach kilka
utworów. Na koniec przedstawienia życzenia złożyli
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, a wszyscy
Nauczyciele i Goście otrzymali upominki wykonane
przez uczniów w świetlicy szkolnej. Program artystyczny
przygotowały – Jolanta Chyba, Barbara Pałka, Halina
Krych, Iwona Piórkowska, która czuwała nad grupą
czwartoklasistów grających na flażoletach. Oprawa
muzyczna to zasługa Kaliny Piechowiak, a dekoracje –
Liliany Suborskiej-Urbańskiej, Iwony Nadowicz-Mróz
i Moniki Ottenburger.
Jolanta Chyba

Pasowanie na ucznia
We wtorek, 24 października w murach Szkoły
Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie po wielu
latach pierwszoklasiści zostali ponownie pasowani na
uczniów i złożyli ważne ślubowanie:

„W obecności zaproszonych gości, dyrekcji,
nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów ślubujemy
uroczyście: Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia,
uczyć się pilnie, być dobrymi kolegami.
Ślubujemy dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły oraz
domu rodzinnego, przynosić dumę rodzicom
i nauczycielom, a swoim zachowaniem i nauką
sprawiać innym radość!”

Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali również
montaż słowno-muzyczny przygotowany przez
wychowawczynie – Iwonę Piórkowską i Martę Fischer
oraz Magdalenę Szcześniak. Niespodzianką
uroczystości był pokaz taneczny zespołu „Kosmiczne
Dzieciaki”, do którego należą uczniowie z naszej
szkoły. Zespół prowadzi Filip Manuszak. Imprezę
uświetnił też występ dzieci z 4c, które zagrały kilka
utworów na flażoletach. Podczas pasowania nie
zabrakło ciepłych słów skierowanych
w stronę uczniów przez Burmistrza Mariana
Gadzińskiego oraz Dyrektora Mariana Łukowskiego
i Przewodniczącego Rady Rodziców Mikołaja
Michalskiego. Oprócz życzeń pierwszaki otrzymały
wiele prezentów – Rada Rodziców ufundowała
dzieciom słodkie niespodzianki – rożki obfitości,
natomiast Dyrektor Szkoły zakupił pierwszoklasistom
sprzęt sportowy. Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego wraz z opiekunami – Tomaszem
Majchrzakiem, Iloną Musidlak i Krzysztofem Nowińskim
podarowali młodszym kolegom globusy. Radości nie
było końca!!! Ten dzień na długo pozostanie
w pamięci świeżo upieczonych uczniów oraz ich
rodziców.
Iwona Piórkowska

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Przedszkolu
Dzień Edukacji Narodowej jest szczególnym
świętem obchodzonym w każdej placówce
oświatowej. Nie inaczej było w Przedszkolu Miejskim
„Bajka” w Witkowie.
13 października grupy: „Pajacyki” i „Kotki”
zaprezentowały specjalny program artystyczny
stworzony z myślą o wszystkich pracownikach
Przedszkola. Dzieci dedykowały wierszyki nie tylko
wychowawczyniom i dyrekcji, ale również paniom
woźnym, pani sekretarce, intendentce oraz paniom
kucharkom. Na koniec występu wszystkie dzieci złożyły
pracownikom przedszkola podziękowania oraz
życzyły powodzenia w dalszej pracy. Wręczyły również
piękne medale, które każdy z dumą nosił przez cały
dzień.
Korzystając z okazji Dyrektor przedszkola, Ewa
Skrzypska złożyła życzenia wszystkim zebranym na sali
oraz wręczyła Nagrody czterem nauczycielom za
szczególne osiągnięcia w pracy dydakryczno-

wychowawczej. Nagrody otrzymali również
pracownicy obsługi, docenieni za zaangażowanie
w swoją pracę.
W tak radosnej atmosferze pracownicy przedszkola
wrócili do swoich sal, gdzie czekał na nich słodki
poczęstunek.
Dagmara Skrzypska

II Spotkanie Miedzypokoleniowe Strażaków
W piątkowe popołudnie 27 października w Witkowie
odbyło się Międzypokoleniowe Spotkanie z okazji
Dnia Seniora dla miłośników pożarnictwa.
Organizatorem imprezy była Ochotnicza Straż
Pożarna w Witkowie w ramach realizowanego
projektu "Młodzi dbają o bezpieczeństwo”.

Zwieńczeniem spotkania była projekcja filmu
przygotowanego przez dh Michała Kujawę,
dokumentującego akcje podejmowane przez
witkowskich strażaków w ostatnim czasie.
Spotkanie było doskonałą okazją do wspomnień,
wymiany doświadczeń oraz budowania poczucia

W spotkaniu wzięło udział 56 osób, w tym seniorzy
OSP, członkowie jednostki operacyjno-technicznej
oraz młodzież. Wszyscy w przedziale wiekowym od
2 do 100 lat.
Tegoroczne spotkanie seniorów rozpoczęło się
muzycznie, dzięki występowi duetu: Halina
Kropaczewska i Michał Bocheński, którzy śpiewali
piosenki z dawnych lat.
Podczas uroczystości uczestnicy mieli okazję
obejrzeć pamiątkowe fotografie z działań strażaków
oraz posłuchać ciekawych opowieści seniorów, m.in.
dotyczące wyposażenia ratowników, przebiegu akcji
gaśniczych oraz wiele innych historii. Wśród pełnych
wzruszeń wystąpień nie zabrakło również
pamiątkowych dyplomów i podziękowań
wręczanych przez Prezesa OSP Grzegorza Barańskiego
oraz członków OSP.

tożsamości wśród młodych adeptów sztuki strażackiej.
Na zakończenie pysznie przygotowany
poczęstunek, doskonała muzyka i przyjemne
towarzystwo sprawiły, że ten dzień pozostanie na
długo w pamięci niejednego seniora.
Projekt "Młodzi dbają o bezpieczeństwo”
dofinansowano ze środków Programu „Działaj
Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce oraz ODL Stowarzyszenie Światowid z siedzibą
w Małachowie Szemborowicach.
OSP Witkowo

Więcej zdjęć na
www.ospwitkowo.eu
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

Obchody Ogólnopolskich Urodzin Książkowego Misia
14 października 1926 r. w Londynie ukazało się
pierwsze wydanie powieści „Kubuś Puchatek” autorstwa
Alana A. Milne. Z tej okazji od kilku lat w kalendarzu
kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”
obchodzone są w połowie października Ogólnopolskie
Urodziny Książkowego Misia.

W tym roku w uroczyste obchody misiowych urodzin
w łą c zy ł s i ę Kl ub C zy ta j ą c y c h R od zi n za łożony
w Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witkowie
w oddziałach „Krasnoludki” i „Scoobe Doo”.
13 października odbyło się spotkanie podczas, którego
Edyta Stupczyńska wraz ze swoimi synami z oddziałów
„Krasnoludki” i „Soobe Doo” przygotowała
przedstawienie na podstawie bajki z serii „Kubuś
Puchatek”. Spotkanie to miało nie tylko charakter dobrej
zabawy i integracji grup, ale niosło za sobą również
wychowawcze przesłanie. Przedstawiona bajka
zwracała uwagę dzieciom na pojęcie przyjaźni i roli
przyjaciela w życiu każdego człowieka. Nie mogło się
także obyć bez zadań dla wszystkich dzieci. Jeden
z synów Pani Edyty przebrany za Kubusia Puchatka
wręczył wszystkim dzieciom okolicznościowe odznaki.
Na zakończenie tego święta podsumowany został
również konkurs „Miś – mój bohater książkowy”. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
i nagrody. To był niesamowity dzień, który dostarczył
przedszkolakom wiele pozytywnych wrażeń.
Justyna Gromadzińska, Sylwia Nowicka

PRZEDSZKOLAKI ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ DYNI
Obchody święta Dyni w Przedszkolu Miejskim
„Bajka” stały się alternatywą dla coraz bardziej
popularnego święta Halloween.

W tym roku Święto Dyni obchodziły dwie grupy:
„Kotki” i „Pajacyki”, które w ciekawy sposób
poznawały to niesamowite warzywo. Obchody Dnia
Dyni rozpoczęła grupa „Kotków”, która zorganizowała
konkurs pt. „Dyniaczki-cudaczki”. Celem tego
konkursu było zaangażowanie dzieci oraz rodziców do
wykonania pracy techniczno-plastycznej oraz
rozwijanie wyobraźni dzieci. Wszystkie dzieci oraz ich
rodzice spisali się na medal, tworząc przepiękne
stworki i postaci. Jednak regulamin konkursu
nakazywał wyłonienie zwycięscy, którym został
Gabryś Marciniak z rodziną.
Kolejną atrakcją przygotowaną przez
Wychowawcę grupy była prezentacja multimedialna
przedstawiająca ciekawostki na temat dyni. Dzieci
dowiedziały się ile wżyły największe wyhodowane
dynie oraz jakie potrawy można z niej przygotować.
Na koniec odbył się dyniowy balik, podczas którego
dzieci bawiły się przy najpopularniejszych utworach.
Dzień później obchody Dnia Dyni rozpoczęła grupa
„Pajacyki”, która przygotowała się do tego święta

przynosząc do przedszkola różnej wielkości dynie.
Można było oglądać dynie małe, ozdobne oraz dynie
olbrzymy. Dzieci dowiedziały się co znajduje się
w środku dyni oraz jak można przygotować różne
dania z dyni. Następnie odbyły się zawody sportowe
z dynią w roli głównej, podczas których trzeba było
turlać dynie, biec dyniowym slalomem oraz jak
najszybciej umieścić dynię w koszyku. Przedszkolaki
były zachwycone taką formą zajęć. Na koniec każde
dziecko otrzymało maleńką dynię, którą samodzielnie
musiało ozdobić. Pomysły dzieci były bardzo ciekawe,
a efekt pracy zaskakujący. Obchody Dnia Dyni
w grupie „Pajacyki” zostały zakończone
niespodzianką. W sali pojawiła się Pani Dynia, z którą
wszystkim przedszkolakom wykonano pamiątkowe
zdjęcie.
Dzień Dyni kolejny raz został bardzo ciepło przyjęty
przez dzieci i ich rodziców, dlatego w przyszłym roku
z pewnością znów będzie wpisany do Kalendarza
Imprez Przedszkolnych.
Dagmara Skrzypska

Wizyta w grzybowskim Grodzie
9 października uczniowie klas 1 Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie miały okazję odwiedzić
Gród w Grzybowie i na własne oczy zobaczyć jak
wyglądało życie ludzi w dawnych czasach.
Dzieci uczestniczyły w spotkaniu z wojem, w czasie
którego miały okazję poznać legendę o powstaniu
Państwa Polskiego oraz wysłuchać opowieści o Lechu,
polowaniach i dawnym życiu. Niesamowitą atrakcją
było strzelanie z łuku oraz gry i zabawy, w których
uczestnicy wyprawy mogli wykazać się swoimi
sprawnościami. Były biegi w kajdanach, wyścigi
w workach, rzuty patyczkami czy przeciąganie liny.
Wszystkie te atrakcje dopełniło ognisko, przy którym
można się było ogrzać i poczuć atmosferę dawnych
czasów.
Natalia Dżygała

Pasowanie na czytelnika
We wtorek 31 października uczniowie klasy 1a
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie
ponownie przeżywali ważne chwile. Tym razem
podczas pasowania na czytelnika.

Dzieci poznały regulamin biblioteki i złożyły
uroczyste ślubowanie. Pierwszoklasiści wykazali się
również znajomością bajek i baśni poprzez
rozwiązywanie zagadek oraz od razu po złożeniu
ślubowania wypożyczyli swoje pierwsze książki.
Uczniowie przygotowali także mały upominek dla Pani
Moniki w postaci rysunków, na których zamieściły
swoje wyobrażenia na temat biblioteki.
Natalia Dżygała

Wczoraj jeszcze przedszkolak,
dzisiaj już uczeń...
25 października, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Mielżynie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia
szkoły podstawowej. Część artystyczną przygotowały
wychowawczynie klas I – Natalia Dżygała oraz
Barbara Nowakowska. W tym ważnym dniu dzieciom
towarzyszyli rodzice, dziadkowie oraz babcie. Wśród
zaproszonych gości była także Dyrektor szkoły Urszula
Potaś.

Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali
wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym
miesiącu nauki w szkole podstawowej. Przez różnego
rodzaju zadania przeprowadziły pierwszoklasistów
uczennice klasy IV: Kornelia Białas i Magdalena
Nowaczyk. Dzieci wykazały się zdolnościami
recytatorskimi. Każda klasa zaśpiewała przygotowaną
piosenkę, natomiast uczniowie klasy 1a
zaprezentowali się w pięknym tańcu. Nie zabrakło
także zagadek związanych z życiem szkolnym.
Po programie artystycznym Dyrektor Szkoły
uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali „(…)
być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy
i szkoły.(…)”, a wychowawczynie wręczyły
pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania
na ucznia. Na zakończenie tego uroczystego dnia
zaproszono przybyłych gości oraz uczniów na
poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Natalia Dżygała

Dzień Języków Obcych
31 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie odbył się kolejny już Dzień Języków
Obcych. Miał on charakter edukacyjny, umożliwiał
bowiem młodzieży prezentację swoich umiejętności
językowych, wiedzy i talentów oraz predyspozycji
aktorskich, zwiększał zainteresowanie uczeniem
się i nauczaniem języków obcych, kształtował
umiejętności przełamywania barier w kontaktach
międzyludzkich, rozwijał aktywne formy współpracy
młodzieży szkolnej oraz nauczycieli z zaprzyjaźnionymi szkołami z: Witkowa, Powidza, Mielżyna,
Strzałkowa oraz Niechanowa.

Tematyka tegorocznego Dnia Języków Obcych
oscylowała wokół trzech przekazywanych z pokolenia
na pokolenie obyczajów: meksykańskiego – Día de
Muertos, amerykańskiego – Halloween oraz
niemieckiego – Oktoberfest.
Część meksykańska, przygotowana przez Beatę
Soszyńską-Pudło, propagowała naukę języka
hiszpańskiego poprzez poznanie genezy i sposobu
celebrowania Dnia Zmarłych w Meksyku. Uczniowie

wykonywali prace plastyczne, ale też dowiedzieli się
wielu ciekawostek np., że w 2003 roku obchody Dnia
Zmarłych zostały proklamowane Arcydziełem
Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości,
a w 2008 roku wpisane na listę niematerialnego
dziedzictwa UNESCO. Laureatkami Konkursu Wiedzy
o Meksyku zostały: Klaudia Szczepańska oraz Syntia
Tessa z klasy II LO o profilu mundurowym.
Nick Cave – australijski muzyk, poeta, pisarz i aktor,
Kylie Minogue – australijska piosenkarka, autorka
tekstów, kompozytorka i aktorka, byli pretekstem do
analizowania złożoności i piękna języka
amerykańskiego. Motywem przewodnim była również
dynia i tworzone z niej jack'o'lantern. W tej części Dnia
Języków Obcych uczniowie prezentowali swoje
talenty i umiejętności aktorskie. Uczestnicy zdobyli
nagrody w dwóch konkursach: Najciekawsze
Przebranie Halloweenowe oraz Dynia Jack'o'lantern.
Część ta została przygotowana przez Monikę
Nowakowską-Szymczak i Sławomirę Szymajdę.
Oktoberfest jest jednym z największych na świecie
festynów ludowych, organizowany w Monachium
w Bawarii. W ostatnich latach przeciętna liczba
odwiedzających wynosiła sześć milionów ludzi.
Te i wiele innych informacji, przedstawiła uczestnikom
warsztatów Lidia Barszcz. Młodzież wykonywała prace
plastyczne i współzawodniczyła ze sobą w konkursie
dotyczącym Oktoberfestu. I miejsce zdobyła Dorota
Zuber, II miejsce – Julia Szczepańska, a III – Wiktoria
Łuczyńska. Aby uatrakcyjnić ten dzień, uczniowie
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, pod
czujnym okiem Barbary Sesiuk, przygotowali pyszne
słodkie wypieki.
Monika Nowakowska-Szymczak

Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem
w Przedszkolu Miejskim „Bajka”
16 października na całym świecie obchodzony jest
Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem. Jego
celem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej
na temat globalnych problemów żywnościowych
i wzmocnienie poczucia solidarności w walce
z głodem i niedożywieniem. Problem głodu dotyczy
głównie ubogich krajów Afryki, Azji i Ameryki
Południowej. Nie wielu z nas zdaje sobie jednak
sprawę, że ten problem dotyczy także naszego
środowiska.

Do obchodów tego dnia włączyły się również
dzieci z Przedszkola Miejskiego „Bajka” z oddziałów:
„Krasnoludki” i „Scooby Doo”. Z tej okazji
zorganizowaliśmy pochód ulicami miasta z plakatami,

aby przypomnieć i uświadomić wszystkim
mieszkańcom, że problem głodu i walki z głodem
dotyczy nas wszystkich. Przedszkolaki rozdawały list
otwarty, w którym nakłaniały wszystkich do pomocy
ludziom, którzy są w trudnej sytuacji. Przechodnie
bardzo chętnie przyjmowali listy od dzieci.
W ramach obchodów Światowego Dnia Żywności
i Walki z Głodem tego samego dnia zorganizowana
została także Akcja „Nie marnuj jedzenia – podziel się
z innymi”. Przedszkolaki z obu oddziałów odwiedzali
uczniów szkół podstawowych oraz kolegów
i koleżanki z Przedszkola z babeczkami, które miały być
symbolem dzielenia się z innymi. Przypominaliśmy, jak
wielkie znaczenie w życiu człowieka ma żywność, że
nie należy jej marnować i wyrzucać, że należy
pamiętać, aby dzielić się nią z potrzebującymi.
Podzielenie się babeczką z kolegą, koleżanką, czy
dorosłym było wręcz symbolicznym przekazem.
Pamiętając, że sprawa braku żywności to nie tylko
literatura, polityka i filozofia, nie zapominajmy
o najbardziej potrzebujących.
Sylwia Nowicka, Justyna Gromadzińska

„Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce”

Słowa Cypriana Kamila Norwida były myślą przewodnią tegorocznej uroczystości
Dnia Edukacji Narodowej w ZSP w Witkowie
W piątek, 13 października uroczyście
obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Część
oficjalna uroczystości rozpoczęła się od
wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu
państwowego.

Dyrektor Szkoły, Anna Malendowicz-Koteras,
powitała serdecznie wszystkich obecnych na
uroczystości – zaproszonych gości, emerytów,
pracowników oraz młodzież szkolną. Podziękowała
nauczycielom za trud i energię w złożonym procesie
dydaktyczno-wychowawczym, edukowanie
kolejnych pokoleń młodzieży, za całoroczną
współpracę i zaangażowanie w kreowaniu wizerunku
szkoły na miarę XXI wieku. Życzyła, by praca
nauczyciela, pedagoga i wychowawcy przynosiła na
co dzień satysfakcję i radość. Jednocześnie zwróciła
uwagę na osiągane sukcesy dydaktyczne przez
uczniów witkowskiego ZSP.
Nagrodą Dyrektora Szkoły uhonorowała
następujących nauczycieli: Agnieszkę Nowicką,
Danutę Rybińską Krystynę Popielec-Stürmer, Justynę
Nowakowską, Joannę Pustelnik, Sławomirę Szymajdę i
Pawła Olszewskiego. Uroczystość szkolną zaszczycili
swoją obecnością przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie: Radni Powiatu
Gnieźnieńskiego – Andrzej Kwapich i Telesfor Gościniak
– wieloletni dyrektor szkoły, – Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Witkowo – Łukasz Scheffs, –
przedstawiciele jednostek współpracujących:
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie –
płk Anna Rolewska, por. Krystian Rynarzewski, płk Artur
Gliniewicz – Szef Sztabu 3 Skrzydła Lotnictwa
Transportowego w Powidzu, Komendant Komisariatu
Policji w Witkowie asp. szt. Mariusz Masłowski,
dzielnicowy Komisariatu Policji w Witkowie asp. szt.
Mariusz Gielewski.
Część artystyczna imprezy miała charakter
liryczno-komediowy. Nie zabrakło w niej nastrojowych
wierszy poświęconych nauczycielom i ich pasji
zawodowej. Kiedy na scenie pojawili się dwaj
uczniowie klasy III LO – Oskar Pietrzak i Jakub Połatyński
– w damskich aranżacjach przypomnieli znany „Sex
appeal” śpiewany niegdyś przez Eugeniusza Bodo. Od
razu zdobyli sympatię widzów, a później kabaret „Ryży
koń” zaprezentował ironiczne spojrzenie satyryków na

sytuację w oświacie. „Koncert życzeń” był
dopełnieniem barwnego scenariusza.
Powróciliśmy w nim do znanych i lubianych
przebojów m.in. Stana Borysa, Andrzeja Zauchy i
Ryszrda Rynkowskiego, Edyty Górniak, Krzysztofa
Krawczyka. Uroczystość zakończyła piękna aranżacja
Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać”. Prowadząca
uroczystość uczennica klasy III LO – Magdalena
Nowak na koniec życzyła wszystkim: „Radości oraz
wytrwałości i najpiękniejszych zbiorów tam, gdzie
zostawiają swoje serce, swój umysł i swoje siły.
Niepokoju, który nie pozwala trwać bezczynnie,
szerokiego spojrzenia, które pomaga dostrzegać
prawdy ukryte oraz takiej radości, przy której smutek
zamiera, pragnień tak czystych, że od nich niebo
błękitnieje. Jasnych dni i ładu w duszy, prostej ścieżki w
gąszczu codzienności”. W części artystycznej
przygotowanej pod opieką Joanny Czekały i Krystyny
Popielec-Stürmer wzięli udział następujący uczniowie:
Paulina Pawlak, Wiktoria Kozieł, Marta Kozińska, Albert
Migoń, Oskar Pietrzak, Jakub Połatyński, Sebastian
Sucholas, Patryk Łuszczewski, Mateusz Zieliński.
Krystyna Popielec-Stürmer

Stypendyści II semestru roku szkolnego 2016/2017
30 października b.r. w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego
w Witkowie odbyło się uroczyste wręczenie
stypendiów uczniom osiągającym wysokie wyniki
w nauce za II semestr roku szkolnego 2016/2017.
Promują oni naszą szkołę na konkursach i pokazach
oraz wyróżniają się wysoką kulturą osobistą.

Stypendia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
wręczone zostały uczniom w obecności
Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu –
Andrzeja Kwapicha, zaproszonych rodziców
i społeczności szkolnej.
Tegoroczni stypendyści nagrodzeni zostali
w następujących kategoriach.
Stypendia przedmiotowe: język polski –
Magdalena Nowak (kl. III LO), język hiszpański – Piotr
Chmielewski (kl.II LO), historia – Katarzyna Plucińska
(kl.IVTŻiUG), biologia – Wiktoria Zykowska (kl.II TI),
chemia – Paulina Grzybowska (kl.III LO), matematyka –
Karol Kozłowski (kl.II LO), fizyka – Wiktoria Wędzikowska
(kl.II TŻiUG).
Stypendia zawodowe dla najlepszego ucznia szkół

zawodowych: Marta Kozińska – uczennica kl.IV TŻiUG,
Mateusz Groblewski uczeń kl.IV TI.
Stypendium Naukowe Starosty Powiatu
Gnieźnieńskiego dla najlepszego ucznia otrzymała
Patrycja Pachuta uczennica kl.IV TŻiUG.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu –
Andrzej Kwapich pogratulował najlepszym
determinacji w osiąganiu wytyczonych celów,
w dążeniu do poznawania tajników wiedzy oraz życzyli
dalszej owocnej i systematycznej pracy .
Dyrektor Szkoły, Anna Malendowicz-Koteras,
podziękowała uczniom za dbałość o kulturę osobistą,
wysokie wyniki w nauce, promowanie szkoły
i motywowanie innych uczniów do zdobywania
wysokich not. Rodzicom gratulowała wspaniałych
dzieci, podkreśliła jednocześnie, że bez ich dbałości
i troski o ich rozwój intelektualny trudno byłoby
uzyskiwać tak satysfakcjonujące wyniki.
Serdecznie gratulujemy tegorocznym
stypendystom.
Krystyna Popielec-Stürmer

Uczniowie na zajęciach Politechniki Poznańskiej
W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie przystąpił do
projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa
Wielkopolska”, działającego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014+.

W ramach tego projektu dla uczestniczących szkół
przewidziano wiele różnych form wsparcia, wśród
których są przewidziane między innymi:
ź płatne staże dla uczniów,
ź zajęcia specjalistyczne dla uczniów
w innowacyjnych technologicznie laboratoriach,
ź dostęp do interaktywnych materiałów

dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli
przygotowanych w nowoczesnej technologii
zamieszczonych na platformie e-learningowej.
W dniach 9-13 października 15-osobowa grupa
uczniów technikum informatycznego: 11 uczniów
klasy III oraz 4 uczniów klasy IV, uczestniczyła
w jednej z wymienionych form: zajęciach
specjalistycznych w laboratoriach Politechniki
Poznańskiej.
Na czas odbywanych zajęć uczniowie mieli przez
Organizatorów zapewnione zakwaterowanie oraz
wyżywienie. Czas po zajęciach spędzali na zwiedzaniu
Poznania, pod opieką nauczycieli przedmiotów
zawodowych – informatycznych: Joanny Juzwy
i Roberta Induły. Realizowane zajęcia miały na celu
stworzenie uczestnikom rzeczywistych warunków
pracy wzbogaconych o możliwość pełnego
zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem.
Uczniowie podczas zajęć specjalistycznych otrzymali
wsparcie w zakresie podnoszenia swojej wiedzy na
temat posiadanych umiejętności i kompetencji.
W trakcie zajęć uczniowie wzięli udział w szkoleniu
z użytkowania system.zawodowcy.org, m.in. założyli
profile użytkownika systemu. Po zakończeniu zajęć
w laboratoriach uczniowie otrzymali certyfikaty
ukończenia, w których uwzględniony został zakres
podniesionych umiejętności.
Krystyna Popielec-Stürmer

Muzyczne Zaduszki

„Bulle” w Centrum Kultury

W piątek, 3 listopada, w Centrum Kultury im.
Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyła się
uroczystość upamiętniająca zmarłe osoby, które na
trwałe wpisały się w historię rozwoju kultury Gminy
i Miasta Witkowo. Organizatorem „Muzycznych
Zaduszek” był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie.

W piątek, 20 października w Sali Widowiskowej
Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie
odbyło się niesamowite widowisko – zaczarowany
spektakl pt. „Bulle”.

Wystawę pt. „Pamiętamy…”oraz spotkanie
oficjalnie otworzył Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Witkowie – Stanisław Rajkowski,
a następnie Witkowski Zespół Flażoletowy „Wietrzyki”
oraz część składu Kapeli Odjazdowej z Witkowa.
Michał Bocheński, Alina Kozanecka przy gościnnym

udziale Kaliny Piechowiak, upamiętnili swoje koleżanki i
kolegów utworami muzycznymi. Występy muzyków
przeplatane były recytacją wierszy, których autorem
był Adam Zdzuj – członek i współautor części utworów
Kapeli Odjazdowej z Witkowa.
OKSIR WITKOWO

W piątkowy wieczór gwiazdy programu „Mam
Talent”: Aleksandra Kiedrowicz, Maciej Partyka
i Arkadiusz Gwizdała, oczarowali licznie zebraną
publiczność i przenieśli ją w świat Bulle – małej,
delikatnej dziewczynki poszukującej swojego talentu.

Niesamowite i zapierające dech w piersi akrobacje
i śpiew utalentowanego wokalisty na długo pozostaną
w pamięci widowni, za to Mistrz Baniek mydlanych –
jedyny w Polsce Bubble Artist – czarodziej piątkowego
wieczoru zatrzymał czas, zachwycił dzieci i dorosłych.

Najsympatyczniejszy
Pupil Gminy Witkowo
Tytuł „Najsympatyczniejszego
Pupila w Gminie Witkowo”
w 2017 roku otrzymał buldog
francuski o imieniu Rico, którego
właścicielem jest Pan Tomasz
Szymczak.
Kamilla Janke

Prawie dwugodzinny spektakl familijny „Bulle” to
wspaniale spędzony czas, pełen uśmiechu i zachwytu.
Niebywała podróż podczas której, każdy mógł
odnaleźć w sobie naturę dziecka.
OKSIR WITKOWO

Południe dla Kobiet

Dane kontaktowe

26 października, w Sali Konferencyjnej Centrum
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyło
się spotkanie z cyku: Popołudnie dla Kobiet.
Organizatorem inicjatywy był Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Witkowie.

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

Nadrzędnym celem spotkania było miłe spędzenie
czasu w doborowym towarzystwie oraz rozmowa na
tematy związane z dbaniem o cerę a także rozmaitymi
technikami dbania o urodę. Całe wydarzenie
odbywało się pod hasłem „Piękna cera”.
Zebrane Panie miały okazję porozmawiać ze
specjalistkami firmy AVON. Dowiedziały się, jaki typ
skóry posiadają, jak dbać o wrażliwą cerę oraz jak
zapobiegać starzeniu się skóry. Przez cały czas trwania
spotkania Panie miały okazję skorzystać
z indywidualnych konsultacji.
Dziękujemy za ten inspirujący wieczór wszystkim
przybyłym!
OKSiR 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 (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. 537 496 139
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

Koncert Jesienny
29 października w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie wystąpiła Gnieźnieńska
Samorządowa Orkiestra Dęta i Chór "Metrum",
z Koncertem Jesiennym. Organizatorem wydarzenia
było Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Witkowie i Stowarzyszenie „Gra
Orkiestra” pod patronatem Beaty Tarczyńskiej,
Starosty Gnieźnieńskiego oraz Mariana Gadzińskiego,
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

Gnieźnieńska Samorządowa Orkiestra Dęta
powstała w 2007 roku. Tworzą ją muzycy w różnym
wieku – od kilkunastu do przeszło 60 lat. Orkiestra jest
m.in. laureatem pierwszego miejsca na XIX
Wielkopolskim Turnieju Orkiestr Dętych im. Leona
Schuberta „O złoty róg”.
Podczas niedzielnego koncertu usłyszeliśmy
również wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą,
istniejący już przeszło 30 lat – Chór „Metrum”.
W repertuarze Chóru znajduje się zarówno muzyka
sakralna i klasyczna, jak również gospel, jazz i pop.

Licznie zebrana publiczność miała okazję
wysłuchać utwory znane i rozrywkowe w niezwykłym
połączeniu chóru i orkiestry. Podczas koncertu
zabrzmiały wiązanki muzyki filmowej, przede wszystkim
klasyki muzyki bigbandowej. Zebrani usłyszeli także
solistów chóru „Metrum”.
OKSiR Witkowo

