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Modernizacja oczyszczalni
w Małachowie Wierzbiczany zakończona
29 listopada odbył się odbiór rozpoczętej
w grudniu 2016 r. inwestycji z zakresu gospodarki
ściekowej i ochrony środowiska realizowanej przez
Zakład Gospodarki Komunalnej, któremu Gmina
i Miasto Witkowo udzieliła na ten cel dotacji.
Wykonawcą samego zadania było
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„Automatyk” ze Zbierska. Środki przeznaczone na
realizację tego zadania to 3,069,945,19 zł brutto.
Zakres prac prowadzonych w ramach tej inwestycji
obejmował m.in. budowę nowej przepompowni,
komory zasuw, komór pomiarowych, zadaszenia
zbiorników, zabudowę przykryć reaktorów
biologicznych, wymianę mieszadeł w zagęszczaczu
osadu, wymianę i modernizację instalacji
mechanicznego odwadniania osadu, budowę komór
i rurociągów technologicznych oraz budowę 2 wiat –
zadaszeń zbiorników i instalacji dozowania PIX do SBRów.
Zasadniczym powodem modernizacji było
sprostanie wymogom jakie w zakresie gospodarki
ściekowej i ochrony środowiska nakłada Unia
Europejska. W oficjalnym przekazaniu tej inwestycji
udział wzięli m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo –
Marian Gadziński, Zastępca Burmistrza – Łukasz
Scheffs, Przewodniczący Rady Miejskiej wraz
z Radnymi Rady Miejskiej, Dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie –
Magdalena Musiałowicz, Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Witkowie – Tomasz Nowak
wraz z pracownikami, Inspektorzy Nadzoru
Budowlanego, Kierownicy budowy, przedstawiciele
firmy wykonawczej i biura projektowego.
Justyna Dzionek-Przybyszewska
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„Przyjazna przestrzeń”
4 grudnia odbył się odbiór inwestycji pn. „Przyjazna
przestrzeń – likwidacja barier architektonicznych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców
Wielkopolskich w Mielżynie, gm. Witkowo”.
Zadanie to obejmowało likwidację barier
dla osób niepełnosprawnych w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym. Zakres prac obejmował
montaż platformy schodowej wewnątrz budynku oraz
dostosowanie pomieszczeń toalety dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, a także montażu balustrady przy
pochylni zewnętrznej. Całkowita wartość zadania to
kwota 104 322,22 zł brutto.
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości
21 640,00 zł ze środków PFRON, w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”.
Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany
GRINBUD Dominika Sieszchuła z Gniezna.
Justyna Dzionek-Przybyszewska

Chodnik przy ul. Wrzesińskiej
15 grudnia oddano do użytku nowy chodnik przy
ul. Wrzesińskiej. Jest to wspólne zadanie Gminy
i Miasta Witkowo oraz Powiatu Gnieźnieńskiego, który
przekazał to zadanie Gminie i udzielił jej dotacji
celowej w kwocie 100.000,00 zł.

Inwestycja przy ul. Wrzesińskiej polegała na
wybudowaniu chodnika o długości 818mb i szerokości
2m. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę
300.478,18 zł brutto. Wykonawcą była spółka FENIX
BUDOWNICTWO sp. z o.o. z siedzibą w Witkowie.
W uroczystym oddaniu tej inwestycji uczestniczyli
m.in. Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego – Beata
Tarczyńska, Wicestarosta – Jerzy Berlik, Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, Zastępca
Burmistrza – Łukasz Scheffs, Radny Rady Miejskiej –
Marek Biadasz, Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 –

Jerzy Nowak, przedstawiciel firmy wykonawczej –
Roman Sucholas oraz przedstawiciele lokalnych
mediów.
Łukasz Misiewicz

Wieża ciśnień w Skorzęcinie
Lokalny Program
Rewitalizacji Gminy Witkowo
Zakończono roboty budowlane w związku z budową
11 grudnia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Witkowie w ramach konsultacji społecznych
opracowanej „Diagnozy służącej wyznaczeniu
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
w Gminie Witkowo” odbyło się spotkanie
z mieszkańcami Gminy i Miasta Witkowo.

Podczas spotkania Grzegorz Kamiński,
reprezentujący Fundację „Partnerzy dla Samorządu”
zapoznał zebranych z najważniejszymi tematami
związanymi z opracowanym dokumentem.
Kolejnym etapem prac nad przygotowaniem
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Witkowo”
był „spacer badawczy”, obejmujący wyznaczone
obszary rewitalizacji.
Sylwia Mietlicka

stacji podnoszenia ciśnienia wody w Ośrodku
Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo
Euroaqua spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka komandytowa z Poznania. Koszt inwestycji to:
391.754,98 zł brutto. Odbiór inwestycji odbył się
20 grudnia.
Justyna Dzionek-Przybyszewska

Rodzinny Bieg Mikołajkowy

6 grudnia, po raz pierwszy, miał miejsce Rodzinny
Bieg Mikołajkowy. Brali w nim udział mali i duzi.
Warunkiem był świąteczny akcent ubioru: czapka
Mikołaja, rogi renifera, cokolwiek. Na starcie pojawiła
się silna „grupa Mikołaja”. Meta znajdowała się przy
choince na witkowskim rynku.
Właśnie tam na uczestników biegu czekała gorąca
czekolada i herbata, drobny upominek, a nawet
słodki „miodzik”. Zwycięzcy biegu wraz z Burmistrzem
zapalili lampki na choince. Atmosferę podgrzewały
świąteczne piosenki.
Marlena Trzcińska
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Goście z Czech i Słowacji
W listopadzie na terenie Gminy Witkowo
przebywała delegacja z Czech i Słowacji. Obecność
przedstawicieli tych państw była efektem projektu
ERASMUS+ „Woda=mądrość i działanie”,
realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Mielżynie.

Projekt i realizowane w związku z nim działania
zostały podzielone na pięć obszarów tematycznych:
1. Woda w liczbach i lokalizacjach (geografia,
matematyka).
2. Woda – dom roślin i zwierząt (biologia, chemia
i fizyka).
3. Woda – miejsce wspomnień i marzeń (historia,
literatura, języki).
4. Woda jako doświadczenie (kultura ciała).

5. Woda w rzeczywistości wirtualnej (praca
z technologią informacyjną, informatyka).
W czasie pobytu goście spotkali się m.in.
z przedstawicielami witkowskiego samorządu:
Burmistrzem – Marianem Gadzińskim,
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Witkowie – Piotrem
Jóźwikiem, Inspektorem ds. oświaty – Marzeną Polak
oraz Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mielżynie – Urszulą Potaś. W trakcie krótkiego
wystąpienia Włodarz Gminy przedstawił
charakterystykę Gminy i lokalnego samorządu.
Wizyta przebiegała w miłej atmosferze,
a zagraniczni goście byli pod wrażeniem lokalnej
infrastruktury, wydarzeń kulturalnych organizowanych
przez witkowski samorząd i ogólnego poziomu rozwoju
Gminy. Pozostaje żywić nadzieję, że nie była to
ostatnia wizyta zagranicznych gości.
Marlena Trzcińska

Z pastorałką w Pobiedziskach
8 grudnia w sali widowiskowej Pobiedziskiego
Ośrodka Kultury odbył się coroczny Przegląd Chórów
i Zespołów Śpiewaczych Seniorów „Hej kolęda,
kolęda”

W tym roku w przeglądzie wzięło udział siedem
zespołów z całej Wielkopolski, w tym Zespół Śpiewaczy
„My Młodzi” z Witkowa. Celem przeglądu była
integracja środowisk seniorskich i wymiana pomysłów
artystycznych. W tej materii dyrgentce Katarzynie
Wieczorek nigdy nie brakuje inwencji. Publiczność
była zachwycona wykonaniem pastorałki góralskiej
„Oj, maluśki” z towarzyszeniem dzwonka pasterskiego i
dynamicznym wykonaniem pastorałki „A wczora z
wieczora” z akompaniamentem „Kapeli
Odjazdowej”.
Na zakończenie przybyłe na Przegląd chóry
i zespoły obejrzały jasełkowy występ Zespołu Pieśni
i Tańca „Wiwaty”. Kolejne spotkanie za dwa lata!
Michał Bocheński

Witkowianie na wojewódzkiej
gali wolontariatu
Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia
jest: Co robisz dla innych?

Są wśród witkowskiej lokalnej społeczności osoby,
których odpowiedzią jest praca wolontariusza.
I właśnie ona została uhonorowana zaproszeniem na
uroczystą galę „Barwy Wolontariatu”, której
zwieńczeniem był koncert Zespołu „Audiofeels”.
W wydarzeniu udział wzięli: uczniowie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie pomagający Centrum
Edukacyjno-Wypoczynkowemu „GAJÓWKA”,
przedstawiciele Klubu Turystycznego PTTK Witkowo
oraz przedstawiciele Fundacji AQQ Witkowo. Wyjazd
był możliwy dzięki wsparciu witkowskiego samorządu.
Stanisław Antoszczyszyn

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 późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed
siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1
w Witkowie w dniach 6 i 13 grudnia 2017 r.
zostały wywieszone wykazy
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE
I MAŁACHOWIE ZŁYCH MIEJSC PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
NA RZECZ NAJEMCÓW.

Koncert jesienny w Mielżynie
W niedzielne popołudnie 3 grudnia w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie odbył się koncert
Chóru Dziewczęcego „Skowronki” z Poznania pod
dyrekcją Alicji Szelugi.

Publiczność, która wysłuchała wielu utworów
zarówno klasycznych, jak i współczesnych, była pod
ogromnym wrażeniem talentu i kunsztu muzycznego
artystek. Nie często się zdarza gościć w Mielżynie tak
znakomitych gości. „Skowronki” to najstarszy
i najbardziej utytułowany chór dziewczęcy w Europie,
który koncertuje na całym świecie.
Koncerty organizowane przez Dyrekcję Szkoły
w Mielżynie we współpracy z Kołem Gospodyń
Wiejskich i przy wsparciu finansowym Rady Rodziców,
Rady Sołeckiej, księdza Proboszcza odbywają się
corocznie od siedmiu lat. W tym roku organizatorzy
otrzymali dodatkowe wsparcie od Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowo. Po koncercie tradycyjnie dla
wszystkich przygotowana była kawa i ciasto.
Prawdziwie była to uczta dla ucha, ale i podniebienia.
Z niecierpliwością oczekujemy już na kolejny tego typu
koncert.
Gabriela Szeszycka

„Nic nie jest w porządku. Wołyń”
6 grudnia, w mikołajkowy wieczór, na zaproszenie
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, do Witkowa
przybył Krzesimir Dębski − znany, nie tylko w Polsce,
ale i poza jej granicami, kompozytor, dyrygent,
laureat wielu nagród, odznaczeń i medali.

W dorobku ma ponad 30 płyt ze swoimi
kompozycjami, które nagrał dla wielu prestiżowych
wytwórni płytowych. Skomponował ponad 50
utworów symfonicznych i kameralnych. Jest autorem
muzyki do ponad 50 filmów fabularnych
i dokumentalnych, m.in. do obrazów Jerzego
Hofmana: „Ogniem i mieczem”, „Stara baśń”,
„Ukraina” czy Juliusza Machulskiego: „Kingsajz”, „Déjà
vu”, „Szwadron”, „Matki, żony i kochanki”.
Tym razem jednak tematem spotkania była książka
pt.: „Nic nie jest w porządku. Wołyń”. To historia

napisana na podstawie opowieści rodziców
kompozytora i ich znajomych, którzy cudem uniknęli
mordu, jakiego dokonali Ukraińcy na Polakach
mieszkających w Kisielewie na Wołyniu 11 lipca 1943
roku.
Kompozytorowi towarzyszyła Anna Jurksztowicz –
wokalistka dżezowa – prywatnie małżonka pana
Krzesimira, również laureatka wielu nagród i wyróżnień.
Przy jego akompaniamencie zaśpiewała m.in. „Czas
nas uczy pogody”, „Dumka na dwa serca”.
A piosenkę znaną z serialu „Na dobre i na złe” nuciła
cała sala.
Spotkanie zostało bardzo pozytywnie odebrane
przez publiczność o czym świadczyła długa kolejka po
autografy, której towarzyszyły prywatne rozmowy.
Wiesława Gąsiorowska

Witkowska Liga Halowa

„Gramy w jednej drużynie”. Tak brzmi hasło
tegorocznej odsłony Witkowskiej Ligi Halowej
w Piłce Nożnej. Sezon 2017/2018 oficjalnie
zainaugurowano 18 listopada.
W kolejnej edycji Witkowskiej Ligi Halowej o prym
powalczy 14 drużyn. Od listopada do marca kibice
będą mieli okazję kibicować: Piekarni Glanc AC 97, 2B
Sklepowi Komputerowemu, Elgromowi, Locus Team,
JAH Team, Auto-Rataj, Pizzerii Torttuga, Pizzerii
Skarabeusz CWK 05, Bankowi Spółdzielczemu
w Witkowie, Dampolowi, Syljarowi Symix, Kopcup.pl,
Manufakturze tortów i ciast oraz aktualnym mistrzom –
Amigos – Dla Daniela.
Halowe zmagania potrwają 4 miesiące.
Zwieńczeniem rywalizacji będzie uroczysta gala

w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
w Witkowie.
W trakcie inauguracji upamiętniono osoby, które
dały początek Lidze w zupełnie nowym kształcie.
Minutą ciszy uczczono pamięć śp. Krzysztofa
Szkudlarka – wieloletniego burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo.
Oficjalnego otwarcia Ligi oddając strzał na bramkę
dokonał Burmistrz – Marian Gadziński. Sobotni
początek rozgrywek był także idealną okazją do
nagrodzenia wyróżniających się zawodników.
Za awans do grupy mistrzowskiej Wielkopolski
nagrodzono młodzików GKS Vitcovii Witkowo.
Kolejny sezonu popularnej WLH ponownie
poprowadzą Hubert Lisiak, Jan Szturomski oraz Artur
Trząski.
Marlena Trzcińska

Jarmark Bożonarodzeniowy
8-10 grudnia w sali widowiskowej Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się
Jarmark Bożonarodzeniowy. Okoliczni wystawcy
prezentowali swoje piękne wyroby, które
odwiedzający mogli zakupić. Organizatorem
jarmarku był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie.
Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego można
było nabyć ozdoby świąteczne, stroiki, świeczniki,

choinki, a także obrazy, figurki oraz świece. Był to
pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy w Centrum
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, mimo to
zgłosiło się ponad dwudziestu okolicznych
wystawców.
Jarmark odbył się w ciepłej, świątecznej atmosferze
przy akompaniamencie świątecznej muzyki.
Zakupione wyroby z pewnością pięknie będą
prezentowały się podczas świat.
OKSiR Witkowo

Warsztaty kreatywne
W Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
warsztatami kreatywnymi rozpoczęliśmy
przygotowania do Świat Bożego Narodzenia.

We wtorkowe popołudnie uczestniczki spotkania
„Świąteczna ozdoba do okna” dowiedziały się
o trendach, aranżacji i dekoracji okien. Podczas
warsztatów – instruktor Iwona Kempska-Chrzanowska,
po krótkim wstępie, pomogła swoją wiedzą
i doświadczeniem stworzyć piękne świąteczne
dekoracje. Uczestniczki nauczyły się tworzyć ozdoby
z naturalnych materiałów, mając do dyspozycji szereg
przyborów, dekoracji, wstążek, roślin, i innych
potrzebnych drobiazgów.
Warsztaty przeprowadzone w miłej atmosferze
obfitowały w piękne własnoręcznie wykonane
ozdoby, które zawieszone w oknie będą przypominać,
że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
OKSiR Witkowo

Rodzinne warsztaty
bożonarodzeniowe
6 grudnia w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie odbyły się Rodzinne Warsztaty
Bożonarodzeniowe pod nazwą „Ubranka dla
bałwanka”.

W środowe popołudnie uczestnicy spotkania
w rodzinno-świątecznej atmosferze ubierali
styropianowe bałwanki w różnokolorowe ubranka
wykonane z filcu, oraz przyozdabiali mieniącymi się
cekinami. Dzieci i ich rodzicie podczas pracy
doskonalili swoje umiejętności manualne w tworzeniu
pięknych zimowych bałwanków. Kreatywną pracę
nadzorowała Małgorzata Łączna.
Warsztaty przeprowadzone w bardzo miłej
atmosferze obfitowały w pięknie wykonane bałwanki,
które uczestnicy zabrali ze sobą do domów. Będą one
zapewne przypominały o magii nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia.
OKSiR Witkowo

Zawody strzeleckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości
9 grudnia Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Witkowie zorganizował i przeprowadził na strzelnicy
krytej KBS Września zawody strzeleckie z okazji
Narodowego Święta Niepodległości. W miłej
i sportowej atmosferze rywalizowali ze sobą Bracia KBS
Witkowo oraz przybyli goście: KBS Września, KBS
Swarzędz, KBS Książ Wlkp. oraz KBS Ligota-KorytnicaKoryta.

Miłym akcentem zawodów było wręczenie medali
przez Strzelmistrza Zjednoczenia Kurkowych Bractw
Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej Brata Zdzisława
Kaczmarka. Brat Jerzy Nowak został udekorowany
Orderem Zasługi Krzyż Rycerski, a Brat Aleksander
Mitkowski Orderem Zasługi Komandorski z Mieczami.

Znakowanie grobów
Informuję, że na terenie powiatów
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego trwa
akcja znakowania grobów Powstańców
Wielkopolskich 1918/1919.
Akcja znakowania grobów Powstańców
Wielkopolskich 1918/1919 ma na celu nieodpłatne
oznakowanie okolicznościową tabliczką grobów
powstańców znajdujących się na terenie powiatów
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego. Zainteresowani
zobowiązani są złożyć wniosek osobiście
w siedzibie organizatora wraz z dokumentacją
do wglądu potwierdzającą udział powstańca
w powstaniu. Wniosek i regulamin akcji dostępne
są na stronie internetowej organizatora:
www.powstaniegniezno.pl.
Montaż tabliczki oraz jej wykonanie odbywa się na
koszt organizatora. Składanie wniosków odbywa się
do 15 września 2018 r.
Organizatorami akcji są: Stowarzyszenie Kibiców
Lecha Poznań, Senator RP – Robert Gaweł,
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 koło nr 6 w Gnieźnie oraz Gimnazjum nr 2 im.
Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Gnieźnie.
Kontakt do organizatora
e-mail: kontakt@powstaniegniezno.pl, Adres: Biuro
Senatora RP Roberta Gawła, 62-200 Gniezno, ul. Rynek
9, tel.: (61) 883-45-15.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadziński

Następnie Król Kurkowy A.D. 2017 KBS Witkowo Brat
Marek Sucholas wraz z Hetmanem Bratem
Bogusławem Mołodeckim i Strzelmistrzem Bratem
Romanem Bąkiem przystąpili do wręczania dyplomów
i nagród zwycięzcom.
Tarczę Niepodległościową zdobył Brat Aleksander
Mitkowski, drugie miejsce wywalczył Brat Marcin
Muszyński, a trzecie zajął Brat Bogusław Mołodecki.
Tarcze urodzinową Brata Grzegorza Kaźmierczaka
zdobył Brat Zdzisław Kaczmarek, drugi był Brat Jerzy
Nowak, a trzeci Brat Krzysztof Smoleński. Kolejną tarcze
urodzinową Brata Mariana Musielskiego zdobył Brat
Krzysztof Smoleński, drugi był Brat Marcin Muszyński,
a trzecie miejsce zajął Brat Zdzisław Kaczmarek.
W strzelaniu do tarczy Sponsorowanej przez Bank
Spółdzielczy w Witkowie pierwsze miejsce zajął Brat
Zdzisław Kaczmarek, drugie Kadet Bartłomiej
Wąsowski, a trzecie Brat Krzysztof Smoleński.
W strzelaniu do Tarczy Losowej pierwsze miejsce
zajął Brat Zdzisław Kaczmarek, drugie miejsce zajął
Brat Krzysztof Smoleński, a trzecie Brat Ireneusz
Kwapich.
Kura po raz trzeci z rzędu, co już staję się powoli
tradycją, zdobył Brat Grzegorz Kaźmierczak, drugi był
Brat Jerzy Nowak, a trzeci Brat Jan Wawrzyniak.
Andrzej Malik

Punkt bezpłatnej
pomocy prawnej
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że
z przyczyn niezależnych od tutejszego Urzędu,
w miesiącu grudniu 2017 r. nie będzie funkcjonował
w Witkowie punkt bezpłatnej pomocy prawnej.
Ponowne otwarcie punktu nastąpi
prawdopodobnie w styczniu 2018 r.
Z pomocy prawnej w podanym okresie będzie można
skorzystać w następujących punktach:
1. Gniezno, Al. Reymonta 9-11 – Budynek Urzędu
Gminy Gniezno; Harmonogram:
Poniedziałek: od godz. 12:00 – 16:00
Wtorek – Piątek: od godz. 10:00 – 14:00
2. Kiszkowo ul. Polna 33 – lokal w budynku Hali
Widowiskowo-Sportowej; Harmonogram:
Poniedziałek, Środa, Piątek: od godz. 9:00 – 13:00
Wtorek, Czwartek: od godz. 14:00 – 18:00
3. Kłecko, ul. Słoneczna 25 – lokal położony w budynku
Ośrodka Zdrowia; Harmonogram:
Poniedziałek: od godz. 14:00 – 18:00
Wtorek, Środa, Piątek: od godz. 10:00 – 14:00
Czwartek: od godz. 13:00 – 17:00
4. Gniezno ul. Jana Pawła II 9/10 – lokal w budynku
Starostwa Powiatowego; Harmonogram:
Poniedziałek, Wtorek: od godz. 8:00 – 12:00
Środa: od godz. 15:00 – 19:00
Czwartek: od godz. 9:00 – 13:00
Piątek: od godz. 15:00 – 19:00
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadziński

Mikołajkowy Turniej Strzelecki
3 grudnia podczas XV Mikołajkowego Turnieju
Przedszkoli „Witkowo 2017” Kurkowe Bractwo
Strzeleckie zorganizowało i przeprowadziło
I Mikołajkowy Gminny Turniej Strzelecki z karabinka
pneumatycznego.

Zawody odbyły się na strzelnicy w Hali
Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej im.
Lotnictwa Polskiego w Witkowie. W zawodach brało

udział 65 uczestników w dwóch kategoriach: kobiet
i mężczyzn. Poziom zawodów był bardzo wysoki
i wyrównany. W kategorii kobiet zwyciężyła Julia
Szymańska z wynikiem 47 punktów na 50 możliwych.
Drugie miejsce zajęła Zuzanna Łyskawińska z wynikiem
46 punków, natomiast trzecie miejsce Maria Nowak
również z wynikiem 46 punktów. O zajętym miejscu
zdecydowała liczba zdobytych dziesiątek.
Podobna sytuacja miała miejsce w kategorii
mężczyzn. Aż pięciu zawodników wystrzelało
45 punków na 50 możliwych. Ze względu na takie same
wyniki Maciej Olichwer i Hubert Hapoński wykonali po
jednym dodatkowym strzale. Po dogrywce pierwsze
miejsce zajął Maciej Olichwer strzelając 10, drugie
miejsce uzyskał Hubert Hapoński z 9, a trzecie miejsce
wywalczył Artur Nowicki. Serdeczne gratulacje dla
wszystkich zawodników. Przede wszystkim jednak dla
najmłodszego zawodnika strzelania, czteroletniego
Szymona Pniewskiego, który zdobył 13 punków.
Andrzej Malik

Wystawa w Sali Historii w Witkowie
14 września Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Witkowie obchodziło 275-lecie swojego powstania.
Kolejnym elementem obchodów tej rocznicy było
otwarcie w dniu 11 listopada w Sali Historii w Witkowie
wystawy pt. „275 lat historii i tradycji Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Witkowie zał.1742 r.”

Otwarcia wystawy dokonał Hetman Bractwa –
Bogusław Mołodecki wspólnie z Kustoszem muzeum –
Mariuszem Zborowskim. Następnie przywitali licznie
przybyłych mieszkańców Witkowa oraz przedstawicieli
witkowskiego samorządu z Burmistrzem Gminy i Miasta
– Marianem Gadzińskim i Przewodniczącym Rady
Miejskiej – Piotrem Jóźwikiem na czele i zaprosili do
zwiedzania wystawy.
Wystawa w swoim zamyśle próbuje w sposób
chronologiczny, na postawie posiadanych
archiwalnych dokumentów i zdjęć, przedstawić
historię Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. A zaczyna
się ona w roku 1742, w którym to Jakub Działyński
właściciel Witkowa powołał do życia Bractwo
Kurkowe i nadał Statut. W dalszej części wystawy
zapoznać się z archiwalnymi dokumentami
odnalezionymi w Archiwach w Berlinie, Bydgoszczy
i Poznaniu. Zgromadzone dokumenty z lat 1886-1939
przedstawiają działalność członków Bractwa
w okresie zaborów, narastającej germanizacji,
odzyskania niepodległości, Powstania

Wielkopolskiego oraz okresu międzywojennego, aż do
wybuchu II Wojny Światowej.
W tej części wystawy prezentowane są również
liczne zdjęcia Królów brackich, członków bractwa,
brackie medale Królów i rycerzy brackich oraz repliki
broni czarnoprochowej i kulowej używanej w tamtym
okresie. Ważnym akcentem wystawy jest tablica
przedstawiająca „Historyczny wykaz członków
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie”. Wykaz
zawiera 73 nazwiska i imiona braci oraz wykonywany
zawód i funkcję pełnioną w Bractwie. Wykaz został
sporządzony na podstawie posiadanych
archiwalnych wykazów członków Bractwa z lat 18861939.
Trzecia część wystawy, to współczesna historia
Bractwa po reaktywacji w 2011 roku. W tej części
pokazano piękne tarcze strzeleckie, bogaty zbiór
medali, odznak i pucharów zdobytych przez Braci
w trakcie różnych brackich zawodów strzeleckich.
Ekspozycje kończy wystawa książek opisujących
historie Kurkowych Bractw Strzeleckich działających
w innych miastach Polski oraz zbiór zdjęć
przedstawiających aktualne wydarzenia
z działalności Bractwa na rzecz witkowskiej
społeczności. Wystawa będzie czynna do 10 kwietnia
2018 r.
Można ja zwiedzać w każdy wtorek od 8.00 do 10.00
oraz w sobotę od 14.30 do 16.45. Zapraszamy.
Andrzej Malik

Mikołajkowy Turniej Przedszkoli

3 grudnia samorządowcy spotkali się
z najmłodszymi mieszkańcami Gminy. Okazją był
Mikołajkowy Turniej Przedszkoli realizowany pod
hasłem „Wychowanie poprzez sport – edukacją jutra”.
Spotkanie odbyło się w hali widowiskowo-sportowej
przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie. Już po raz XV w ten
przedświąteczny czas przedszkolaki z całej Gminy
brały udział w Mikołajkowym Turnieju. Wszystkim
uczestnikom przyświecał jeden i ten sam cel – świetna
zabawa.
Spotkanie rozpoczęło się przemarszem
i prezentacją uczestników turnieju. Zawodników
prowadziły poczty z flagą gminy i flagą olimpijską.
Po odegraniu hejnału Gminy głos zabrał
gospodarz imprezy Burmistrz Gminy i Miasta – Marian
Gadziński, który powitał wszystkich zaproszonych
gości, przybyłych rodziców, a przede wszystkim
podziękował drużynom za przystąpienie do Turnieju.
W swoim przemówieniu Włodarz Gminy życzył
uczestnikom osiągnięcia bardzo dobrych wyników
oraz przypomniał, że pomimo sportowej rywalizacji,
podstawowym celem Turnieju jest wspólna zabawa.
W części artystycznej zaprezentowały się dzieci
z Przedszkola „Ochronka” im. Dzieciątka Jezus
z Witkowa.
W tym roku udział w Turnieju wzięły grupy 3-4
latków, 5 latków oraz 6 latków. Podsumowaniem
wszystkich konkurencji było przeciąganie liny
z udziałem dzieci i ich opiekunów. Zespoły zmierzyły się
z drużyną Burmistrza, Rady Miejskiej oraz dyrektorów
placówek oświatowych.
Na zakończenie każde dziecko otrzymało słodkie
upominki mikołajkowe ufundowane przez Gminną
Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Witkowie, Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Witkowie oraz Szkołę Podstawową im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie.
Imprezie towarzyszył kiermasz mikołajkowoświąteczny przygotowany przez rodziców
z Przedszkola Miejskiego „Bajka”, podczas którego
istniała możliwość zakupu ozdób choinkowych,
zabawek i słodyczy. Ponadto odbyły się zawody
strzeleckie z broni pneumatycznej, przygotowane
przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy
wspaniałych wyników, a z okazji zbliżających się Świąt

Bożego Narodzenia życzymy wszystkiego najlepszego
oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Już teraz zapraszamy
też na kolejny Turniej w przyszłym roku. Wesołych Świąt.
Marlena Trzcińska
Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
Wycieczka do Balczewa
8 listopada klasy 1a, 3a i 3b z wychowawczyniami
odwiedziły firmę PLAST-MAR. Firma zajmuje się
recyklingiem oraz udowadnia, że przetwórstwo
tworzyw sztucznych jest nieszkodliwe, przyjazne
środowisku naturalnemu a wręcz konieczne dla jego
ochrony.
Zajęcia w punkcie edukacji ekologicznej
w Balczewie łączą teorię z praktyką. Najpierw w dużym
kolorowym holu uczniowie przy specjalnych
stanowiskach dowiedzieli się co to są odpady. Potem
poznali zasady ich segregacji. Na konkretnych
przykładach pokazano uczniom, które przedmioty
można poddać recyklingowi. Uczestnicy zobaczyli też
poszczególne etapy przetwarzania odpadów
z tworzyw sztucznych, do momentu powstania
granulatu. Wykorzystuje się go ponownie do produkcji.
Następnie lekcja prowadzona była w klasie. Tam
dzieci wykonywały ćwiczenia, a także zobaczyły
prezentację multimedialną.
Część praktyczna zajęć odbywa się na hali
produkcyjnej. Tam dokładnie widać, jak powstaje
granulat i co można z niego zrobić. Każdy
z uczestników dostał w prezencie kolorową doniczkę
wyprodukowaną na miejscu przez wtryskarkę.
„Śniadanie Daje Moc”
Klasy 3a i 3b z wychowawczyniami corocznie
uczestniczą w programie prozdrowotnym na temat
odżywiania. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia.
Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej
koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.
To najlepszy start w nowy dzień!
Wspólnie odbyła się lekcja na temat zdrowych
nawyków żywieniowych oraz konieczności
spożywania kolorowych posiłków. Przygotowano
plakat informacyjny oraz pastę jajeczną i kanapki.
Na deser dzieci smakowały serek homogenizowany
z galaretką.
Żywe lekcje historii
Od 19 do 20 października w ramach projektu
Erasmus Plus „Culture and History without Borders Success in Diversity, Diversity in Success” odbyły się
dwie żywe lekcje historii, w których wzięli udział
uczniowie całej szkoły.
Grupa rekonstrukcyjna zabrała uczniów na
wycieczkę w czasie. Przenieśli się oni w czasy
świetności Imperium Romanum, a dzień później
powędrowali do średniowiecza, gdzie mogli
zapoznać się z kulturą rycerską
Dzielimy się swoją wiedzą
25 października odbyło się w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mielżynie spotkanie poświęcone
upowszechnianiu rezultatów projektu. Naszą
placówkę odwiedziły: Szkoła Podstawowa nr 9
z Gniezna, Szkoła Podstawowa nr 10 z Gniezna, Szkoła
Podstawowa z Witkowa oraz Szkoła Podstawowa
z Niechanowa.
Aleksandra Płatek oraz Samuel Walczykiewicz
zapoznali przybyłych gości z wszystkimi aktywnościami
podejmowanymi w projekcie w wielkim skrócie,
zwracając szczególną uwagę na osiągnięte rezultaty.
Następnie wszyscy obejrzeli filmik ze spotkań
międzynarodowych. Kolejnym punktem spotkania
były warsztaty, podczas których uczniowie, którzy

wzięli udział w spotkaniach międzynarodowych, uczyli
koleżanki i kolegów z innych szkół: malowania
techniką marbling, tańca Halay oraz wyplatania
koszyków. Na podsumowanie warsztatów uczniowie
pokazali czego się nauczyli oraz co udało im się
stworzyć. Nauczyciele otrzymali siedmiojęzyczne
słowniki, opracowane przez uczniów naszej szkoły.
Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, Kraków
28 października uczniowie zwiedzili niemiecki
nazistowski obóz koncentracyjny i ośrodek zagłady
(1940-1945). Zobaczyli miejsce dokumentujące
zbrodnie niemieckie w czasie II wojny światowej.
Ponadto uczniowie podziwiali Kraków. Zobaczyli
największy rynek z czasów średniowiecznej Europy oraz
niektóre zabytki miasta.
Fort VI w Poznaniu
30 października pięćdziesięcioro uczniów od klasy
szóstej po trzecią gimnazjum uczestniczyło
w wycieczce do stolicy Wielkopolski. Zwiedzili fort
VI wchodzący w skład Twierdzy Poznań. Uczestnicząc
w nietypowej lekcji historii poszerzyli swoją wiedzę
z zakresu obronności Wielkopolski. Po raz pierwszy
zobaczyli prawdziwy fort i poznali jego funkcje.

Konkurs językowy
27 października dwoje uczestników projektu:
Aleksandra Płatek i Samuel Walczykiewicz
opowiedziało o swojej przygodzie z Erasmusem
kolegom ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Gniezna, ucząc
ich również tureckiego tańca Halay.
Tego samego dnia w ramach upowszechniania
projektu w naszej szkole został zorganizowany konkurs
„7-Language Dictionary”. Sprawdzał on wiedzę
z zakresu wybranego słownictwa i zwrotów, które
znajdują się w siedmiojęzycznym słowniku. W konkursie
wzięło udział 24 uczniów z klas od czwartej szkoły
podstawowej do trzeciej gimnazjum. Pierwsze miejsce
zdobył Jakub Kowalski. Na drugim miejscu uplasowała
się Aleksandra Zawodna, a na trzecim Maciej
Stawikowski (cała trójka z klasy 6).
ZSP Mielżyn

Święto Patrona

Wśród wielu uroczystości w roku szkolnym
najważniejszą dla uczniów, pracowników i rodziców
jest święto Patrona Szkoły. Imię Ludowego Lotnictwa
Polskiego zostało nadane Szkole Podstawowej nr 3
w listopadzie 1974 r. W 1991 r. miała miejsce jego
korekta na Lotnictwa Polskiego. We wrześniu 2012 r.
rok szkolny rozpoczęli uczniowie i pracownicy
połączonych szkół: Podstawowej nr 2 i nr 3. Od 2013 r.
jesteśmy Szkołą Podstawową im. Lotnictwa Polskiego.
Do sierpnia 2017 r. byliśmy 6-letnią, a od września
jesteśmy 8-letnią placówką.
Dzień Patrona podkreśliliśmy uroczystym apelem,
na który przybyli goście: płk Daniel Fic reprezentujący
dowódcę 33. Bazy Lotnictwa Transportowego oraz mjr
Zbigniew Nizgorski reprezentujący dowódcę 3.
Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu,
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Łukasz
Scheffs, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Opieki Społecznej – Tadeusz Śliwecki;
ks. Proboszcz Stanisław Goc, kierownik MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Wojciech

Mól, Przewodniczący Rady Rodziców – Janusz Lis oraz
Kinga Adamczewska, Magda Gbur, Dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych – Anna MalendowiczKoteras, Zastępca Dyrektora Przedszkola Miejskiego –
Małgorzata Kierepka, Wicedyrektor Szkoły
Podstawowej im. Adama Borysa – Arleta Bekas,
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy –
Wiesława Gąsiorowska.
Program artystyczny: „To nasza szkoła”
zaprezentowały dzieci z różnych klas. Wiersze i piosenki
nawiązywały do jubileuszu 45-lecia szkoły.
Nie zabrakło także życzeń.
Anna Jędrzejczak

„Mikołajkowa Noc w Szkole”
Szkoła to nie tylko nauka i ciężka praca. To nie
tylko sprawdziany i kartkówki. Czasami jest miło
oderwać się od szkolnych podręczników, spojrzeć na
szkołę z innej strony i poznać miejsca, w których na co
dzień nie bywamy. Taką atrakcję, po raz kolejny
w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego
zorganizowała Małgorzata Krauze, klasie 5c. Dzieci
odpowiednio przygotowane, czyli zaopatrzone
w poduszki, śpiwory, przytulanki, prowiant i oczywiście
w mnóstwo energii i pozytywnego nastawienia,
przyszły do szkoły, by przeżyć niezapomniane
i fantastyczne chwile.
Naszą nocną przygodę rozpoczęliśmy od
wspólnego ubierania klasowej choinki. W tym roku
mamy piękną i wysoką choinkę, którą otrzymaliśmy
w prezencie od państwa Danuty i Janusza Foremskich.
Kolejną niespodzianką – prezentem dla naszej klasy był
Kalendarz Adwentowy od państwa Kingi i Waldemara
Adamczewskich. Przepięknie wykonany, wysoki na 2m
i w kształcie choinki, każdy z nas miał swój haczyk, by
zawiesić swoją torebeczkę na prezenty, które szyliśmy
własnoręcznie, gdyż umiejętność tę zdobyliśmy na
lekcjach zajęć technicznych. Niesamowicie zacięta
była klasowa rozgrywka w Kalambury. Po 12 rundach
był remis, a na zwycięską drużynę czekał puchar,

ufundowany przez wychowawczynię, która rysowała
ostatnią, rozstrzygającą 13 rundę. I tak zespół
dziewcząt był szybszy od chłopców. Późno poszliśmy
spać i wcześnie wstaliśmy, obudzeni trąbką, ale radość
była ogromna, gdyż w naszych torebkach były
prezenty od Mikołaja. Przepiękne, cieplutkie
i świąteczne skarpety. Czekamy na następną noc
i dziękujemy rodzicom za opiekę.
Małgorzata Krauze

„Pasowanie na przedszkolaka” „Słodka Paczka pod Choinkę”
24 listopada w Przedszkolu Miejskim „Bajka”
odbyła się ważna uroczystość – pasowanie na
przedszkolaka. Wydarzenie to w dużym stopniu
stanowi zakończenie procesu adaptacyjnego dzieci
do warunków i zasad panujących w Przedszkolu.
Podczas uroczystości pasowania przedszkolaki swoim
zachowaniem potwierdziły, że dobrze czują się
w placówce.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości
i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której
maluszki zaprezentowały swoje umiejętności – dając
tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc
piosenki, wierszyki, tańce oraz gra na instrumentach.
Po części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić
się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia
z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być
dzielnym przedszkolakiem. Następnie Dyrektor Ewa
Skrzypska dokonała uroczystego pasowania każdego
dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego
ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał
dyplomik pasowania oraz upominek. Na zakończenie
uroczystości dzieci otrzymały również baloniki
przedstawiające różne zwierzątka, pojazdy oraz
kwiatki. Wszystkim podobała się zabawa, chociaż
w niejednym oku pojawiły się łzy wzruszenia.
Uroczystość pozwoliła rodzicom i dzieciom
zintegrować się. Po części oficjalnej rodzice wraz
z dziećmi oraz osoby uczestniczące w uroczystości
zaproszeni zostali na poczęstunek.
Dziękujemy rodzicom za liczny udział w tak ważnej
dla ich pociech uroczystości.
Sylwia Nowicka

Grudzień to szczególny czas dla wszystkich.
W radosnej atmosferze oczekujemy Świąt Bożego
Narodzenia. To również okres, w którym organizowane
są specjalne zbiórki i akcje charytatywne. Przedszkole
Miejskie „Bajka” również postanowiło pomóc
potrzebującym i już po raz szósty zorganizowało
zbiórkę słodyczy „Słodka Paczka pod Choinkę” dla
podopiecznych Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny
„Droga do Domu” w Trzemesznie.

W zbiórkę słodyczy, która trwała miesiąc, chętnie
włączyła się cała społeczność przedszkola. Dzieci
z radością przynosiły słodkości, które mogły wkładać
do specjalnie ustawionych w salach pudeł –
prezentów. W ten sposób przedszkolaki mogły zrobić
prezent potrzebującym dzieciom. Zaangażowanie
maluchów nie miało granic. Można było się przekonać
o tym patrząc na pudła, które w szybkim tempie
zapełniały się lubianymi przez dzieci cukierkami,
lizakami i batonami.
Po zakończonej zbiórce wszystkie słodycze zostały
przekazane na ręce pracowników Zespołu Placówek
Wsparcia Rodziny „Droga do Domu” w Trzemesznie,
którzy rozdzielą je między swoich podopiecznych.
Organizatorzy zbiórki „Słodka Paczka pod Choinkę”
pragną serdecznie podziękować dzieciom i rodzicom
za wszystkie przyniesione słodkości.
Dagmara Skrzypska

Zabawa andrzejkowa
30 listopada w Szkole Podstawowej im. Adama
Borysa w Witkowie odbyła się zabawa andrzejkowa
dla klas pierwszych. Dzieci przyszły w tym dniu
przebrane w kolorowe, bajeczne stroje.

Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej na temat
Andrzejek, same wzięły udział w tradycyjnych
wróżbach i zabawie tanecznej.
Imprezę odwiedził również Dyrektor Marian
Łukowski, który za namową uczniów skorzystał
z możliwości przepowiedzenia sobie przyszłości, biorąc
udział w przygotowanych wróżbach. Kolejną atrakcją
zabawy był słodki poczęstunek, który ufundowali
rodzice. Zabawę Andrzejkową przygotowały
wychowawczynie: Iwona Piórkowska i Marta Fischer
oraz Magdalena Szcześniak. W opiece nad dziećmi
pomagały również Anna Muszyńska, Natalia Betke
oraz Karolina Bronka.
Iwona Piórkowska

„Zdrowotne rewolucje” w Przedszkolu „Bajka”
W Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witkowie
w grupach „Krasnoludki” i „Scoobe Doo” realizowany
jest program „Zdrowotne rewolucje”.

Elementem tego programu był także Sportowy
Festyn Rodzinny z Akademią Futbolu 92.
Festyn odbył się 27 października w hali sportowej
przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie. Aktywne
popołudnie rozpoczęło się od rozgrzewki i zabaw
ruchowych prowadzonych przez Jakuba Moskala.
Następnie odbyła się nauka tańców „Wąską ścieżką
przez ogródek idzie sobie krasnoludek” i „Chocolatte”.
Zaciętą rywalizację wprowadziła konkurencja
„Tor przeszkód”, która dzięki prowadzącemu i jego
„niespodziankom” wprowadziła chwilę niepewności
wśród rodziców. Ostatnią częścią festynu był mecz
w piłę nożną między dziećmi i rodzicami grup
„Krasnoludki” i „Scoobe Doo”. Rywalizacja była
zacięta, a śmiechu co niemiara! Na zakończenie
dzieci wręczyły panu Jakubowi w podziękowaniu za
wspaniałą zabawę plakat „Akademia Futbolu
przyjacielem Przedszkola” .
10 listopada starszaki z grupy „Scoobe Doo”
przygotowali dla maluszków krótką lekcje na temat
bezpieczeństwa na drodze. Spotkanie to rozpoczęło
się od przedstawienia w wykonaniu starszaków pt.
„Bądź ostrożny na drodze” podczas, którego dzieci
młodsze poznawały zasady bezpiecznego poruszania
się w ruchu drogowym, utrwalały wiedzę na temat
sygnalizacji świetlnej, prawidłowego sposobu
przechodzenia na drugą stronę jezdni (pewnym,
zdecydowanym krokiem po wcześniejszym
upewnieniu się, że nie nadjeżdża żaden pojazd
z dwóch stron) oraz zostali zaznajomieni z niezbędnym
wyposażeniem każdego pieszego. Dziś już wiedzą, że
poruszając się wzdłuż pozbawionej chodnika drogi
mają obowiązek ubrać specjalne odblaskowe
kamizelki (lub inne odblaskowe zawieszki), które czynią
ich widocznymi z odległości dla jadących
samochodów. To zabawne przedstawienie miało
uświadomić im, że naprawdę niewiele potrzeba, aby
uchronić siebie i innych przed wypadkiem. W kolejnej
części spotkania sprawdziliśmy wiedzę i umiejętności
dzieci z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym a
przedszkolaki miały możliwość przećwiczenia sposobu
przechodzenia przez ulicę.
Z kolei 13 listopada zostało zorganizowane
spotkanie Dietetyka Moniki Roszkowiak z Rodzicami.

Kto powiedział, że przedszkole uczy tylko dzieci?
Zależy nam na dobru dziecka także poza placówką,
dlatego postanowiliśmy stworzyć okazję rodzicom do
zgłębienia ich wiedzy w zakresie zdrowego
odżywiania ich dzieci. Podczas spotkania zaproszony
specjalista przedstawił prezentację multimedialną na
temat: „Rola witamin i składników mineralnych
w diecie dzieci”. Rodzice mieli możliwość zadawania
pytań i konsultowania problemów. Skorzystali z wiedzy,
na temat jak zdrowo odżywiać i tym samym okazywać
troskę i miłość swoim dzieciom. Druga część spotkania
miała charakter warsztatowy. Rodzice w małych
grupach przygotowywali różne zdrowe dania
proponowane przez dietetyka. Spotkanie to okazało
się bardzo dobrym pomysłem, nie tylko wzbogaciło
wiedzę rodziców i nauczycieli, ale dało możliwość
integracji rodziców i nauczycieli, czyli dwóch
środowisk, które odgrywają ważną rolę w życiu
młodego pokolenia.
Realizacja szeregu tych działań nie byłaby możliwa
bez owocnej współpracy z wieloma instytucjami
i osobami. Wszystkim uczestnikom Naszych
przedsięwzięć dziękujemy za super humory i świetną
zabawę! Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za
udostępnienie hali sportowej. Szczególne słowa
wdzięczności kierujemy do Jakuba Moskala bez,
którego nie byłoby tak świetnej zabawy oraz do Moniki
Roszkowiak, która poprowadziła interesujące
spotkanie łącząc teorię z praktyką na temat witamin.
Dziękujemy!!!
Sylwia Nowicka, Justyna Gromadzińska

Magiczne Andrzejki
w przedszkolu

Tradycji andrzejkowej czas
w Gorzykowie...

Andrzejki to stary ludowy zwyczaj. Wróżby czyniono
29 listopada w wigilię Andrzejek. Miały one dać
odpowiedź na długo oczekiwane pytania. W Wigilię
św. Andrzeja prześcigano się w pomysłach,
by z najróżniejszych oznak wyczytać swoją przyszłość.

Kiedyś wierzono, że w wigilię św. Andrzeja na
ziemię przychodzą duchy, które odsłaniają
przyszłość. Stąd tradycja wróżenia i przepowiadania
własnych losów, która kultywowana jest aż do dziś.
Wydarzenie to obchodzone jest również co roku
w Niepublicznej Szkole
w Gorzykowie. I tym razem
uczniowie oraz przedszkolacy
postanowili sprawdzić, co
czeka ich w najbliższych
latach lub dalekiej przyszłości.
Nie zabrakło tradycyjnych
wróżb z przekłuwaniem
imienia swojego wybranka,
wyścigu butów, czy losowaniu
wykonywanego w dorosłości
zawodu.
Na uczniów i przedszkolaków tego dnia czekało
wiele innych zabaw i atrakcji, którym przewodziły
wróżki, czyli przedstawicielki grona pedagogicznego.
Zabawa była przednia, pamiętając o tym, że
wróżby należy traktować z przymrużeniem oka.

Tradycje wróżb przetrwały do dzisiaj. Obecnie
Andrzejki są wspaniałą zabawą, dostarczającą wielu
przeżyć i emocji. Koniec listopada, to czas Andrzejek –
czarów, wróżenia, przepowiadania co przed nami.
Nasze przedszkolaki w Przedszkolu Miejskim „Bajka”
w Witkowie również chciały zajrzeć w przyszłość,
sprawdzić co je czeka. Zebraliśmy się więc większą
gromadą (grupa Krasnoludków i Scooby Doo), by
wspólnie się pobawić, poczarować, powróżyć.
W środę, 29 listopada w sali panował odpowiedni
nastrój sprzyjający przepowiedniom. Sala
przedszkolna została specjalnie przygotowana:
panował w niej półmrok, w niedostępnych, a zarazem
bezpiecznych miejscach ustawione były zapalone
świece, czarne i pomarańczowe balony, nietoperze i
pająki stwarzały urokliwy nastrój. Tego dnia dzieci
przyszły do przedszkola przebrane za czarodziejów,
koty i diabły.
Całe spotkanie rozpoczęło się od odczytania
dzieciom listu od Czarownicy z Łysej Góry, która z
powodu choroby nie mogła dotrzeć do przedszkola,
ale przekazała dla dzieci koperty z zadaniami do
wykonania obiecując niespodziankę. Zadań było
dużo i wszystkie dzieci musiały wykonać poprawnie,
aby otrzymać niespodziankę, którą były lizakowe
nietoperze, słodki poczęstunek i pokaz dużych
zaczarowanych baniek mydlanych. Podczas
wykonywania zadań przedszkolaki musiały wykazać
się nie tylko wiedzą, ale również odwagą,
cierpliwością, zręcznością i umiejętnością współpracy.
Dzieci bardzo chętnie włączyły się w wykonywanie
zadań. Kolejno odczytywane listy od Czarownicy
przybliżały dzieci do otrzymania nagrody, było to
wielką motywacją do działania dzieci.
Największą radość sprawiła dzieciom konkurencja
przebijania balonów, z których wypadały karteczki
z andrzejkową przepowiednią. Swoją energię
przedszkolaki rozładowały tańcząc i szalejąc do woli
w rytm dziecięcych piosenek... W dobrym nastroju
i miłym gronie dzieci poznały tradycje ludowe, które
nigdy się nie znudzą, ani dzieciom, ani dorosłym.
Czy wróżby się spełnią? Przyszłość nam pokaże.
Pewne jest to, że przyniosły przedszkolakom wiele
radości i po raz kolejny były okazją do wspólnej,
wesołej zabawy. Pamiętajmy jednak, że wróżba to
zabawa i nie należy traktować jej poważnie, chociaż
nie jest wykluczone, że może się spełnić...
Justyna Gromadzińska, Sylwia Nowicka

Patrycja Tyczka-Morzyńska, Agata Pizoń

„Dzieciolada Patriotyczna"
W Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego
w ramach „Szkolnego Programu Wspierania Zdolności
i Talentów Uczniów”, realizowany jest autorski program
rozwijający zdolności i zainteresowania uczniów klas I – III
pt. „Dzieciolada” (cykl zabaw edukacyjnych
o różnorodnej tematyce).

W tygodniu poprzedzającym listopadowe święto
narodowe Polaków, została zorganizowana „Dzieciolada
Patriotyczna”. Zabawa edukacyjna, która miała na celu
przybliżenie młodszym uczniom tematyki związanej
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i poszerzenie
wiedzy historycznej, rozwijanie zdolności polonistycznych
i plastycznych oraz wdrażanie dzieci do poszanowania
polskich symboli narodowych, cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Mali patrioci, przygotowywali się do
obchodów Narodowego Święta Niepodległości podczas
zajęć oraz długich przerw, poprzez: śpiewanie „Mazurka
Dąbrowskiego”, kolorowanie godła i flagi Polski,
uzupełnianie tekstów z lukami, rozwiązywanie krzyżówek,
rebusów i zagadek. Wyróżnieni uczniowie to: Natalia
Russek, Aleksandra Kamińska, Jakub Bartkowiak, Mateusz
Kocełak, Karolina Rurek, Julia Krause, Michał Knap,
Wiktoria Sosnowska, Jakub Rosiński, Jan Kistowski.
Gratulujemy!
Agata Woś

„Z Mikołajem na sportowo”

W sobotę, 2 grudnia, Szkołę Podstawową im.
Adama Borysa wypełnił duch Sportowych
i rekreacyjnych zmagań. Właśnie wtedy odbył się IV
Sportowo-Rekreacyjny Turniej Rodzinny „Z Mikołajem
na sportowo”.
Przed południem czas w szkole spędziły klasy VII
szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum wraz
z rodzicami i nauczycielami. Gościliśmy także drużynę
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.
Po południu natomiast sportowa zabawa stała się
udziałem klas I i IV. Zaproponowane przez nauczycieli
wychowania fizycznego konkurencje dawały nie tylko
dużo radości, ale i sportowych emocji. Były mecze
siatkówki, turniej „piłkarzyków”, rzucanka siatkarska,
rzuty do kosza. Zabawy sprawnościowe i wyścigi
drużynowe zaproponowano klasom młodszym.
Nie wynik był ważny, ale udział. Szczególne słowa
uznania należą się Rodzicom młodszych uczniów

naszej szkoły. Stawali oni bowiem do każdej
konkurencji, sprawiając, że sportowe przeżycia sięgały
zenitu. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wszystkie
klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy. Wręczył je
oczywiście Mikołaj, który specjalnie na tę okazję
przybył do Naszej Szkoły.
Po trudach sportowej rywalizacji można było
pokrzepić się w „Słodkiej Kawiarence”, w której
Rodzice oferowali upieczone przez siebie ciasta.
Śnieżynki natomiast rozdawały wszystkim cukierki,
które ufundowała Rada Rodziców. Szkoła otrzymała
świąteczny prezent od Gminy i Miasta w Witkowie –
sprzęt sportowy. Na pewno się przyda!
Czas spędzony w duchu zabawy, rywalizacji i idei
fair play wprowadził nas w niecodzienny nastrój.
Aż chce się powiedzieć „Wesołych Świąt”.
Jolanta Chyba

Powiatowy Konkurs Fotograficzny
Ideą konkursu ogłoszonego przez Wydział
Ochrony Środowiska Powiatu Gnieźnieńskiego było
udokumentowanie piękna przyrody, walorów i miejsc
cennych przyrodniczo oraz możliwości jej
wykorzystania dla OZE. Ponadto propagowanie
edukacji ekologicznej na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego w zakresie ochrony środowiska,
przyrody i klimatu, przeciwdziałanie
zanieczyszczeniom i promocja OZE. Był to konkurs
dedykowany uczniom szkół ponadgimnazjalnych
i studentom uczelni wyższych.
Komisja w składzie: Wicestarosta Jerzy Berlik,
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska – Magdalena
Musiałowicz, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu,
Turystyki i Promocji – Marcin Makohoński, znany
gnieźnieński fotograf – Waldemar Stube, rozstrzygnęła,
która praca najtrafniej i najciekawiej ujęła otaczający
nas świat.
Spośród 25. nadesłanych na Konkurs, pierwsze
miejsce zajęły dwie prace fotograficzne – Sary
Strzeleckiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie i Weroniki Olejniczak z I LO w Gnieźnie.

Gratulujemy Sarze tak ważnego osiągnięcia.
Zwyciężczyni jest uczennicą klasy II Technikum
Informatycznego w Witkowie.
Sara pasjonuje się fotografowaniem od kilku lat.
Zawsze inspirowała ją przyroda i jej tajniki, bo kryje
w sobie magię, której nie sposób dostrzec okiem laika.
Uczennica brała udział w wielu konkursach, ale jest to
jej pierwsza poważna wygrana. Sara pragnie
udostępnić swój dorobek fotograficzny koleżankom
i kolegom w Szkole, dlatego jest w trakcie
przygotowania wystawy.
Krystyna Popielec-Stürmer

Ślubowanie klasy pierwszej liceum mundurowego
Od trzech lat w listopadzie, w okresie zbliżającego
się Narodowego Święta Niepodległości, uczniowie
klasy pierwszej liceum mundurowego – w obecności
społeczności szkolnej, przedstawicieli jednostek
współpracujących, zaproszonych gości oraz
rodziców – składają uroczyste ślubowanie na Sztandar
Szkoły. Jest to jedno z najważniejszych i najbardziej
uroczystych wydarzeń w Szkole.

W tym roku uroczystość swoją obecnością
zaszczycili: Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie – Jerzy Paweł Lubbe oraz
przedstawiciele jednostek współpracujących: płk
Anna Rolewska – Zastępca Dyrektora Zakładu
Karnego w Gębarzewie, płk Dariusz Płóciennik –
Zastępca Dowódcy 33. Bazy Lotnictwa
Transportowego w Powidzu, ppłk pilot Bogdan
Goździalski – reprezentujący 3. Skrzydło Lotnictwa
Transportowego w Powidzu, asp. sztabowy Mariusz
Gielewski – dzielnicowy Komisariatu Policji w Witkowie,
por. Krystian Rynarzewski – Rzecznik prasowy Dyrektora
Zakładu Karnego w Gębarzewie, Bogusław
Mołodecki – Hetman Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Witkowie zał. 1742r., Grzegorz
Musidlak. Honorowym gościem zaproszonym na
uroczystość była Pani Stefania Skowron, która
osobiście dekorowała mundury uczniów naszywkami
KOMPANIA SKOWRONKÓW i wręczyła im Świadectwa
Ślubowania na Sztandar Szkoły.
W związku z oficjalnym przekazaniem pamiątek po
powstańcu wielkopolskim, Marianie Bartkowiaku, na
uroczystość zaproszeni zostali Jego krewni – Roman
Wójcicki i Stanisław Bartkowiak.
Dyrektor szkoły, Anna Malendowicz-Koteras,
w swoim wzstapieniu zwróciła uwagę na to, iż

podjęcie nauki w klasie mundurowej świadczy
o szacunku młodzieży do munduru, tradycji orężnych
i wartości patriotycznych. Jest to również szansa dla
rozwoju własnych zdolności, zdobycia nowych
umiejętności, poszanowania wiedzy, a także realizacji
młodzieńczych marzeń o mundurze i godnym
reprezentowaniu szkoły. Jednocześnie wyraziła
nadzieję, że nauka w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie – w klasie
mundurowej o profilu wojskowym i policyjnym – będzie
dla nich źródłem niezapomnianych doświadczeń
i przeżyć. Życzyła wszystkim zapału do działania,
wytrwałości, siły w pokonywaniu trudności
i poszukiwania takich rozwiązań, by nie pokonywać
ich na skróty. Podkreśliła również, że szkoła jest
miejscem, w którym młodzież, oprócz zdobywania
wiedzy i umiejętności, powinna uczyć się
odpowiedzialności i konsekwencji oraz kształtować
tradycje narodowe.
Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli przed
Sztandarem Szkoły uroczyste ślubowanie,
zobowiązując się: dbać o honor ojczyzny, szanować
flagę i godło państwowe, godnie nosić mundur oraz
reprezentować społeczność szkolną, pomagać
słabszym i potrzebującym, wyrażać szacunek dla osób
starszych, godnie reprezentować Szkołę, dbać o jej
dobre imię i przestrzegać statutu szkoły oraz
regulaminu klas mundurowych, wytrwale zdobywać
wiedzę i umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania
i pasje.
Tegoroczne ślubowanie miało niezwykły charakter.
Po złożonej przysiędze uczniowie zostali odznaczeni
przez Stefanię Skowron – wdowę po pilocie ppor.
Józefie Skowronie – naszywkami KOMPANIA
SKOWRONKÓW. Patronem klasy I liceum
mundurowego został bohater ziemi witkowskiej pilot
ppor. Józef Skowron. Jest On dla uczniów przykładem
heroizmu, najszlachetniejszych tradycji
patriotycznych, które młodzież powinna kultywować,
nie zapominając jednocześnie o znanych
i bezimiennych bohaterach walczących o wyzwolenie
Ojczyzny.
Dyrektor szkoły, podziękowała Dowódcy 3. Skrzydła
Lotnictwa Transportowego oraz przedstawicielom
33. Bazy Lotnictwa Transportowego, Zakładowi
Karnemu w Gębarzewie, Komisariatowi Policji
w Witkowie oraz Straży Pożarnej za współpracę
z klasami mundurowymi Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie.
Uroczystość uświetniła część artystyczna,
tematycznie związana ze zbliżającym się 11 listopada
Narodowym Świętem Niepodległości. Uczniowie
Szkoły w artystycznej oprawie słowno-muzycznej
zaprezentowali lekcję historii upamiętniającą czas
oczekiwań na odzyskanie niepodległości i czas, kiedy
Naród z wielkim entuzjazmem witał wolny kraj po
123 latach niewoli. Wiersze polskich poetów oraz pieśni
legionowe i piosenki patriotyczne stworzyły aurę pełną
powagi i zadumy nad Tymi, którzy ofiarnie walczyli za
Kraj. Uroczystość przygotowały: Krystyna PopielecStürmer wychowawca klasy II liceum mundurowego,
Urszula Knast wychowawca klasy I liceum
mundurowego oraz Paweł Olszewski – nauczyciel
wiedzy mundurowej.
Krystyna Popielec-Stürmer

Warsztaty mydlarskie

„Muzykanci z Bremy”

22 listopada w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie, odbyły się warsztaty
mydlarskie dla dzieci i dorosłych. Organizatorem
spotkania był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie.

Na zaproszenie Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie ponownie przybyli do Witkowa aktorzy
z krakowskiego studia teatralnego Krak-Art.

Uczestnicy warsztatów w pierwszej kolejności
poznali wszystkie produkty potrzebne do wykonania
mydła: bazę glicerynową, zapachy, barwniki
i kolorowy brokat. Każdy mógł wybrać kolor i zapach
mydełka, a także brokat do ozdoby. Baza glicerynowa
została podgrzana w kuchence mikrofalowej.
Następnie uczestnicy dolewali do niej wybrane
barwniki i ulubiony zapach. Tak przygotowany produkt
został rozlany do foremek silikonowych, w których
masa musiała ostygnąć. Gotowe, kolorowe i pięknie
pachnące mydełka uczestnicy zabrali ze sobą do
domu. Warsztaty były ciekawym przeżyciem
i pozwoliły zapoznać się ze sposobem wykonania
mydełek w warunkach domowych.
Bardzo dziękujemy wszystkim udział w warsztatach.
OKSiR Witkowo

Tym razem dzieci i rodzice obejrzeli przedstawienie
pt. „Muzykanci z Bremy”. Spektakl opowiada
o przygodach czterech zwierząt – osła, psa, kota
i koguta – które zostały zmuszone do opuszczenia
swojego domu. Podczas wspólnej podroży do Bremy
zwierzęta zaprzyjaźniają się, a dobra współpraca
i pomysłowość pomagają im zdobyć nowy dom.
Najmłodsi chętnie włączali się do spektaklu,
angażując się w profesjonalną grę aktorów. Nie tylko
świetnie się bawili, ale także uczyli – miłości do zwierząt
i szacunku do starości. Treść baśni, gra aktorów, piękne
stroje, scenografia i muzyka sprawiły, że
przedstawienie z pewnością pozostanie na długo
w pamięci młodszej i starszej widowni.
OKSiR Witkowo

Jarmark Bożonarodzeniowy w Dreźnie
Tradycją Związku Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Dezyderego Chłapowskiego są coroczne wyjazdy
na Jarmark Bożonarodzeniowy w Niemczech. W tym
roku, Joanna Pustelnik, Beata Soszyńska-Pudło,
Krystyna Popielec-Stürmer, wraz z grupą młodzieży,
podziwiały feerię barw, migocących lampek oraz
atrakcji świątecznych na najstarszym w Niemczech
Jarmarku Bożonarodzeniowym w Dreźnie.

Świąteczne atrakcje poprzedziło zwiedzanie
miasta. Uczestnicy wycieczki zobaczyli Stare Miasto ze
znanym na całym świecie okazałym
architektonicznym klejnotem Drezna, jakim jest

Zwinger – późnobarokowy zespół architektoniczy
znajdujący się w centrum miasta. Jest on zaliczany do
najbardziej znaczących budowli późnego baroku
w Europie. Zwinger jest licznie zdobiony polskimi
i saskimi symbolami związanymi z królem Polski
Augustem II Mocnym, wielkim księciem litewskim,
elektorem Saksonii i arcymarszałkiem Świętego
Cesarstwa Rzymskiego.
Wśród atrakcji tegorocznego wyjazdu nie zabrakło
trzech Bożonarodzeniowych Jarmarków z pięknym
bajkowymi stylizacjami. Wszyscy poczuli atmosferę
zbliżających się świąt i mogli kupić upominki dla
najbliższych. Jarmark Struclowy zalewał morzem
świateł i przenosił zwiedzających w czasy
średniowiecza. Można było zobaczyć oprócz
połyskujących ozdób świątecznych różne rodzaje
ciast i ciasteczek, tradycyjnie wypiekany Chrissttollen.
Panująca w mieście niezapomniana atmosfera,
z krzątającymi się przy swoich kramach sprzedawcami
słodkości, oferującymi swoje wyroby artystami
ludowymi, a także bogactwem drewnianych ozdób
rudawskich, czy dziadków do orzechów, tworzy
niepowtarzalny, magiczny nastrój. Wyjazd ma walory
kulturowe, ale jest jednocześnie sprawdzianem
umiejętności porozumiewania się w języku
niemieckim.
Krystyna Popielec-Stürmer

Podsumowanie Dni Zwierząt
w Witkowie
22 listopada oficjalnie zakończyliśmy akcję zbiórki
i rozdziału darów dla schronisk dla bezdomnych
zwierząt w Gnieźnie i Radlinie oraz dla kocich gniazd
z terenu Gminy Witkowo.

Zebraliśmy 461,200 kg. karmy w tym przysmaki oraz
kołdry, poduszki, koce, ręczniki, dywaniki, zabawki
pluszowe i gumowe, smycze, obroże i miski. Wszystkie
dary zostały skrupulatnie rozdzielone. W ramach akcji
udało się nam zrobić trzy kocie domki ze styropianu,
kartonu i folii. Wybrano także Pupila Gminy 2017 został
nim Buldożek francuski o imieniu RICO – piesek
w nagrodę otrzymał przysmaki, a właścicielowi
gratulujemy podopiecznego.
Szczególne podziękowania należą się Burmistrzowi –
Marianowi Gadzińskiemu za wsparcie przy wszelkich
akcjach. Dyrekcji każdej z placówek biorących udział,
nauczycielom, rodzicom i dzieciom a także wszystkim
darczyńcom.
Po raz kolejny Witkowo pokazało, swoje wielkie
serca dla bezdomnych zwierząt.
Cały przebieg akcji można śledzić na stronie
Facebook – w albumie „Witkowskie Serce Dla Zwierząt
2017”.
https://www.facebook.com/przemo.kwiatkowski.5
/media_set?set=a.1665318450185765.1073741858.100
001228796429&type=3
Kamilla Janke

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. 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

„Witkowo z Gwiazdami”
17 listopada w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie odbył się wyjątkowy koncert
Edyty Geppert. Występ miał miejsce w ramach cyklu
koncertów „Witkowo z Gwiazdami”. Jest to impreza
organizowana pod patronatem Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowo. Współorganizatorem wydarzenia
był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Recital Edyty Geppert był znakomitą okazją do
spotkania z niezwykłym kunsztem interpretatorskim
artystki, i z tak rzadką już dziś umiejętnością budowania
kontrastujących ze sobą nastrojów: piosenki liryczne
zderzone z dramatycznymi, a dramatyczne
z kabaretowymi.
Artystka z melodyjnych form wydobywa emocje,
które udzielają się publiczności. „Och życie, kocham
Cię nad życie” czy „Nie żałuję” – to jedne z wielu
znanych Jej utworów.
Podczas koncertu widownia poznała również
Piotra Loretza, męża Artystki – był on scenarzystą

koncertu i konferansjerem. Trzecią postacią koncertu
był pianista Piotr Matuszczyk, który odpowiadał za
podkład muzyczny do piosenek, co wzmacniało
jedynie kameralny klimat tego spotkania.
Półtoragodzinny koncert zakończył się owacjami
na stojąco i zapewne na długo pozostanie w pamięci
obecnych. Warto wspomnieć o sponsorach, którzy
przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. Jednym
z głównych był AutoMagoń sukcesywnie rozwijająca
się firma transportowa z Powidza, która świadczy
usługi związane z transportem osób zarówno w Polsce
jak i w całej Europie. Oferuje naprawę samochodów,
serwis wulkanizacyjny, a także holowanie pojazdów.
Pozostali sponsorzy to: AUTO NAPRAWA-HANDEL –
Paweł Góral, Gniezno; AUTO-ZŁOM – Sławomir Mizera,
Mielżyn; COPYPOINT – Drukarnia Cyfrowa, Gniezno;
HBW – Hurtownia Budowlana, Witkowo; M-BUS –
Marcin Mielcarek, Września; MOBILNY MISZ MASZ –
Adrianna Jackowiak, Witkowo oraz PRACOWNIA K&M
– Katarzyna Przybylska, Witkowo.
OKSiR Witkowo

