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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składamy serdeczne życzenia.

Niech Wielkanocne przesłanie umacnia
naszą nadzieję i pogodę ducha

oraz daje nam siłę do dalszego działania.
Świąteczne dni niech będą
 czasem spokoju i radości.

Życzymy Państwu zdrowych, 
rodzinnych i radosnych
Świąt Wielkanocnych.

 
Gimnazjaliści z Witkowa na podium

22 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbył się 
XVIII finał wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu 
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W finale 
wojewódzkim wzięło udział 44 uczniów z 11 parków 
krajobrazowych. Uczniowie napisali test z zakresu 
ekologii, ochrony przyrody, biologii, wiedzy o parkach 
województwa wielkopolskiego oraz sprawdzili się 
w zakres ie  rozpoznawania  roś l in  i  zw ierząt 
chronionych.

Powidzki Park Krajobrazowy, na terenie którego 
znajduje się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa 
w Witkowie reprezentowali uczniowie I I I  klas 
gimnazjalnych, a byli to Ola i Julia Mańkowskie z klasy III 
d oraz Kacper Kolasiński i Dominik Łukowski z klasy III a.

Nasi gimnazjaliści znaleźli się na podium, zdobyli 
bowiem II miejsce w XVIII edycji ogólnopolskiego 
Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

W s z y s c y  u c z n i o w i e  z o s t a l i  o b d a r o w a n i 
atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i dyplomami 
przez honorowych gości, którymi byli: Pani Marzena 

Wodzińska – Członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego, Pan Jacek Bogusławski – Członek 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pani Izabela 
Kamińska – przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pani 
Mariola Górniak – Dyrektor Departamentu Środowiska 
UMWW oraz Pani Małgorzata Knapczyk – z-ca 
Dyrektora Departamentu Środowiska UMWW.

Oprócz nagród rzeczowych każdy finalista 
wojewódzki wziął udział w 3 – dniowych warsztatach 
przyrodniczych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej 
w Chalinie.

Gratulujemy uczniom III klas gimnazjalnych ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa 
w Witkowie.

Irena Borys



 
Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

28 marca odbyła się kolejna, V sesja Rady Miejskiej 
w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza 
o działalności międzysesyjnej oraz informacji 
K o m e n d a n t a  K o m i s a r i a t u  P o l i c j i  o  s t a n i e 
bezpieczeństwa publicznego. Prezes Zarządu 
Oddz ia łu  M ie j sko-Gminnego  Zw iązku  OSP 
i Komendant Miejsko Gminny ZO OSP Witkowo 
zapoznali zebranych z funkcjonowaniem jednostek 
OSP działających na terenie Gminy i Miasta.

Rada podjęła następujące uchwały:
ź uchwałę Nr V/52/2019 dotyczącą ustalenia 

w y s o k o ś c i  e k w i w a l e n t u  d l a  c z ł o n k ó w 
ochotniczych straży pożarnych w Gminie i Mieście 
Witkowo;

ź uchwałę Nr V/53/2019 w sprawie ustalenia planu 
s i e c i  p u b l i c z n y c h  s z k ó ł  p o d s t a w o w y c h 
prowadzonych przez Gminę Witkowo oraz 
określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;

ź uchwałę Nr V/54/2019 dotyczącą określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli;

ź uchwałę Nr V/55/2019 w sprawie określenia wykazu 
kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy 
i Miasta Witkowo w 2019 roku;

ź uchwałę Nr V/56/2019 zmieniającą uchwałę 
Nr XXIV/219/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 
25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku 
od nieruchomości;

ź uchwałę Nr V/57/2019 dotyczącą projektu pn.: 
„Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania 
ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy 
i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności 
dla celów zarządzania kryzysowego”;

ź uchwałę Nr V/58/2019 w sprawie powierzenia 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo ustalania 
opłat i cen za korzystanie z obiektów i urządzeń 
w Ośrodku Wypoczynkowym Skorzęcin;

ź uchwałę Nr V/59/2019 zmieniającą uchwałę 
Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 
29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad na 
jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów 
podróży służbowych;

ź uchwałę Nr V/60/2019 o dokonaniu zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

ź uchwałę Nr V/61//2019 o dokonaniu zmian 
w budżecie Gminy i Miasta na 2019 rok.
Na kon iec ses j i  Bu rmi s t r z ,  Radn i ,  So ł ty s i 

i Przewodniczący Zarządów Osiedli uroczyście 
pożegnali p. Halinę Koźniewską długoletniego 
pracownika Biura Rady, która z końcem marca 
odchodzi na zasłużoną emeryturę. Powitano również 
p. Edytę Pawlaczyk, która objęła to stanowisko.

12 i 16 kwietnia obradowały Komisje Rady Miejskiej. 
Głównymi tematami tych posiedzeń było opiniowanie 
spraw, przygotowanych na kwietniową sesję Rady 
Miejskiej. Komisje rozpatrywały ponadto tematy, 
wynikające z ich planów pracy i spraw bieżących. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej 
m.in. zapoznała się z realizacją Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi za 2018 r. Na 
posiedzeniu zapoznano się z działalnością wybranych 
organizacji pozarządowych: Klub Turystyczny PTTK 
w Witkowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Małachowie 
Złych Miejsc Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet. 
K o m i s j a  F i n a n s ó w  i  R o z w o j u  S p o ł e c z n o -
Gospodarczego oraz Komisja Gospodarki Rolnej, 
Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego na 
wspólnym posiedzeniu z Kierownikiem Rejonu Dróg 
Wojewódzkich, Dyrektorem Powiatowego Zarządu 
Dróg i Radnymi Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, 
omówiły stan dróg i planowane zadania inwestycyjne 
w tym zakresie w 2019 r.

Edyta Pawlaczyk



Spotkanie z dyrektorami
placówek oświatowych

26 marca w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo 
odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek 
oświatowych. Wśród obecnych gości byli: Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, Sekretarz 
Gminy i  Miasta Witkowo – Al icja Wentland, 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Opieki Społecznej – Marek Wiatrowski, Podinspektor 
Oświaty – Agnieszka Maciejewska oraz dyrektorzy 
placówek oświatowych z terenu Gminy Witkowo. 

Spotkanie było okazją do złożenia przez Agnieszkę 
Borutę – nauczycielkę Przedszkola Miejskiego „Bajka” 
w Witkowie ślubowania, która w wyniku postępowania 
egzaminacyjnego uzyskała stopień awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego.

Podczas spotkania omawiano także sprawy 
związane z planowanym strajkiem nauczycieli, 
organizacją XVI Wielkanocnego Turnieju klas I-III szkół 
podstawowych oraz przygotowywaniem arkuszy 
organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020.  

Agnieszka Maciejewska 

 
„Nowa Piątka +”

22 marca br. w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo 
odbyło się spotkanie, w którym udział wzięły ekspertki 
z  Inspek to ra tu  ZUS  z  Gn iezna  o raz  zespół 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oprócz 
ulotek dotyczących programu „Nowa Piątka +”, 
broszurek i gadżetów, mieszkańcy mogli otrzymać 
odpowiedzi na zadawane pytania. 

Wiele z nich dotyczyło 13-tej emerytury oraz 500+ 
na pierwsze dziecko. Pytano także o możliwość 
przywrócenia zlikwidowanych wcześniej połączeń 
PKS, zwłaszcza na terenach wiejskich, z których bardzo 
trudno wyjechać do lekarza lub zlokalizowanych 
w większych miejscowościach instytucji oraz urzędów.

 
Marlena Trzcińska

Światowy Dzień Inwalidy
„PROMYK”

7 marca Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-
Kulturalnego w Witkowie zorganizował dla Członków 
Koła imprezę z okazji Światowego Dnia Inwalidy oraz 
międzynarodowego Dnia Kobiet.

Udział w spotkaniu wzięło 71 osób oraz zaproszeni 
goście m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian 
Gadziński oraz Przedstawiciel Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Witkowo – Beata Szkudlarek. Impreza 
odbyła się w Restauracji JABŁONA w Powidzu.

Bożena Marecka

Podziękowanie
za udzieloną pomoc 

Składam serdeczne podziękowanie i pragnę 
wyrazić wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli za 
wsparcie i okazaną pomoc dla poszkodowanej 
w wyniku pożaru rodziny ze Skorzęcina.

Dziękuję za wrażliwość i otwartość na potrzeby 
drugiego człowieka. Ofiarowana pomoc jest 
dowodem Państwa dobrej woli, serdeczności, 
współczucia oraz solidarności ludzkiej.

Burmistrz Gminy i Miasta
Marian Gadziński



 
Cyfrowa Wielkopolska

2 kwietnia br. odbyło się podsumowanie 
realizowanego w okresie od stycznia do marca 2019 r. 
projektu pn. Cyfrowa Wielkopolska obejmującego 
darmowe szkolenia komputerowe dla grupy 
30 seniorów 65+ z terenu naszej gminy. W spotkaniu 
uczestniczył Marian Gadziński – Burmistrz Gminy 
i  Miasta Wi tkowo wraz z  Sy lwią Miet l icką – 
pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, 
koordynującym wszystkie działania w ramach 
projektu. 

Szkolenie obejmowało zajęcia związane z obsługą 
komputera, ćwiczenia, dyskusje i warsztaty. Kurs na 
poziomie podstawowym obejmował 15 spotkań 
tematycznych (średnio po 4 h dziennie, 2 razy 
w tygodniu), łącznie 60 h. 

Realizatorem tego projektu była Fundacja 
P a r t y c y p a c j i  S p o ł e c z n e j .  Z a d a n i e  b y ł o 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europej sk iego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1 
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych. 

Podczas spotkania Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo pogratulował wszystkim uczestnikom 
szkolenia nabytych umiejętności i życzył sukcesów 
w dziedzinie informatyki. Burmistrz podziękował 
również przedstawicielowi Fundacji Partycypacji 
Społecznej za profesjonalną realizację projektu 
obejmującego naszych seniorów 65+. Uczestnicy 
zajęć na ręce Burmistrza złożyli podziękowanie za 
zorganizowanie kursu informatycznego. Słowa 
podziękowania skierowali również do Sylwii Mietlickiej 
za pomoc w przygotowaniu zajęć oraz do Karola 
Palacza, który prowadził kurs komputerowy. 

Sylwia Mietlicka



 
XVI Turniej Wielkanocny  

W minioną niedzielę w Hali Widowiskowo-
Sportowej w Witkowie odbył się Turniej Wielkanocny 
klas I-II-III szkół podstawowych z terenu Gminy 
i Miasta Witkowo. 

W imprezie wzięli udział najmłodsi uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa i Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego z Witkowa, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców 
Wielkopolskich z Mielżyna oraz Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej z Gorzykowa.

Wydarzenie to było konsekwencję programu 
„Wychowanie poprzez sport – edukacją jutra” oraz 
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, do których 
przystąpiła Gmina i Miasto Witkowo. Wspólnym 
hasłem tych imprez jest zawołanie: „CHCE MI SIĘ 
CHCIEĆ” czyl i  o przeciwdziałaniu wyuczonej 
bezradności.

Turniej otworzył Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – 
Marian Gadziński, który życzył małym sportowcom 
wspaniałej zabawy, a obecnych rodziców prosił 
o gorące brawa i nieustający doping. Z okazji 

zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim 
uczestnikom złożył również okolicznościowe życzenia.

W trakcie Turnieju rozegrano po pięć konkurencji 
sportowo-rekreacyjnych, dla każdej grupy wiekowej. 
Pierwszaki rywalizowały w: slalomie matematycznym, 
torze przeszkód, wyścigu kangurów z obręczą „hula-
hop”, wyścigu „wieszania prania” i wyścigu drwali. 

Uczniowie klas drugich brali udział w: zbieraniu jajek 
w parach, w wyścigu z kołami „hula-hop”, w „sztuce 
mijania” na ławeczce gimnastycznej, pokonywaniu 
toru przeszkód oraz wyścigu Formuły I na deskorolce. 

Natomiast zawodnicy klas trzecich startowali w: 
sztafecie wahadłowej z kozłowaniem piłki koszykowej, 
w biegu sztafetowym, przekładaniu kartonów, 
slalomie między „hula-hop” i w biegu z przenoszeniem 
pi łek koszykowych.  Obowiązkowo w jednej 
z konkurencji we wszystkich klasach startował rodzic 
oraz opiekun grupy.

Każdy z uczestników turnieju otrzymał z rąk 
Burmistrza i radnych Rady Miejskiej świąteczną, słodką 
niespodziankę.



W kategorii dziewcząt:
I miejsce – Miriana Janicka,
II miejsce – Weronika Popek,
III miejsce – Marta Michalska.
W kategorii chłopców:
I miejsce – Szymon Indrzejczak,
II miejsce – Paweł Miechowicz,
III miejsce – Mateusz Wabiński.
W kategorii kobiet:
I miejsce – Aleksandra Bala,
II miejsce – Agnieszka Szymańska,
III miejsce – Agnieszka Trudzińska.
W kategorii mężczyzn:
I miejsce – Remigiusz Tłoczyński,
II miejsce – Błażej Nowak,
III miejsce – Marek Górny.
Organizatorzy  dz ięku ją wszys tk im,  k tórzy 

w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy 
w zorganizowaniu Turnieju. Dziękujemy m.in. ekipie 
sędziowskiej z Czesławem Nowaczykiem na czele za 
opracowanie, przygotowanie i sprawny przebieg 
poszczególnych konkurencji sportowych. Pani 
Elżbiecie Dominiak za opiekę medyczną. Weronice 
Popek i Marcie Michalskiej za pomoc przy zawodach 
strzeleckich oraz rodzicom za wsparcie. Osobne 
p o d z i ę k o w a n i e  k i e r u j e m y  d o  „ Z a j ą c z k ó w 
Wielkanocnych”, których obecność umilała czas 
i  d o d a w a ł a  w y j ą t k o w e j  o p r a w y  c a ł e m u 
Przedsięwzięciu. 

Stanisław Antoszczyszyn 

Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy i Miasta 
Witkowo, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w Witkowie oraz Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Witkowie. Wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe puchary, medale i nagrody – talony na 
zakup sprzętu edukacyjno-sportowo-rekreacyjnego. 

Nagrody wręczali: Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo, Radni Rady Miejskiej w Witkowie: Marek 
Wiatrowski, Krzysztof Bykowski i Tomasz Janas oraz 
Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – Tomasz 
Radacz.

XVI Turniejowi Wielkanocnemu towarzyszyła 
wystawa rysunków pt. „Wielkanoc – 2019”. Prace 
wykonali Uczniowie ze szkół biorących udział 
w Turnieju.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie jako gospodarz turnieju wręczyli 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo świąteczny 
prezent w podziękowaniu za organizację imprez 
sportowo-rekreacyjnych oraz propagowanie kultury 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Dodatkowo na holu Hali Widowiskowo-Sportowej 
nauczyciele i dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie 
zorganizowali Kiermasz Wielkanocny, w trakcie 
którego można było zakupić pamiątkowe ozdoby 
świąteczne.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie, dla wszystkich 
chętnych, których było aż 80, przygotowało otwarte 
zawody strzeleckie z broni pneumatycznej w czterech 
kategoriach: dziewcząt, chłopców, kobiet i mężczyzn.

Najlepszym i najmłodszym zawodnikiem został 
Mateusz Witczak. 

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



 
Święto Patrona i Najlepsi z Najlepszych

25 marca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama 
Borysa w Witkowie obchodzono Święto Patrona. Z tej 
okazji naszą szkołę zaszczyciło swą obecnością wielu 
gości: Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo, Piotr Jóźwik – Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Witkowie, Marek Wiatrowski – Przewodniczący 
Komisji Oświaty, ksiądz Stanisław Goc – Proboszcz 
Parafii Św. Mikołaja, profesor Hubert Borys – syn 
Patrona, Bernadetta Nowak – dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2, Urszula Potaś – dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, Ewa Skrzypska – 
dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka”, Wiesława 
Gąsiorowska – dyrektor Biblioteki Publicznej, siostra 
Laura Liskowska – dyrektor przedszkola Ochronka, 
Tomasz Nowak – kierownik Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, Tomasz Radacz – dyrektor OKSiR-u, 
Mariusz Masłowski – komendant posterunku Policji 
w Witkowie, Danuta Rybińska – przedstawiciel Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych, Przemysław Priebe – 
pełnomocnik dyrektora Zakładu Poprawczego oraz 
przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącym 
Mikołajem Michalskim na czele.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wręczył 
najlepszym uczniom stypendia naukowe. Wśród 
stypendystów znaleźli się uczniowie klas 7 i 8 szkoły 
podstawowej oraz klas III gimnazjum.

Wyróżnieni uczniowie, to: Dominik Łukowski, Olga 
Radacz, Julia Szymańska, Katarzyna Ceglewska, 
Aleksandra Mańkowska, Julia Mańkowska, Sara 
S z y m c z a k ,  W i k t o r i a  K u r k o w s k a ,  W e r o n i k a 
Mierzejewska, Kornelia Krzysiek, Martyna Małecka, 
Wiktoria Łuczyńska, Helena Smoła i Aleksandra 
Śliwecka.

Nagrody otrzymali również najlepsi sportowcy: 
Wiktoria Łuczyńska, Bartosz Majorczyk oraz Patryk 
Włodarczyk. Maciej Serżysko został nagrodzony za 
zajęcie I miejsca w konkursie literackim.

Po wręczeniu nagród, zaproszeni goście oraz 
społeczność szkolna obejrzeli część artystyczną po 
tytułem „Nie wszystek umrę”, przygotowaną przez 
panie Jolantę Chybę i Halinę Krych. O oprawę 
muzyczną zadbała Kalina Piechowak, a częścią 
plastyczną zajęły się panie Marta Fischer i Natalia 
Biesek.

Był to z pewnością bardzo ważny dzień dla 
społeczności Szkoły Podstawowej nr 1.

Anna Muszyńska
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„Zdrowo i wesoło”

1 kwietnia, i to nie jest prima aprilis, odbyło się 
spotkanie Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi” 
z przedszkolakami z Przedszkola Miejskiego „Bajka” 
w Witkowie. 

Wydarzenie to na stałe zagościło już nie tylko 
w kalendarzu imprez i wydarzeń przedszkolnych ale 
i w życiu kulturalnym naszej małej wspólnoty. „Zdrowo 
i wesoło” to kolejne wydarzenie z cyklu „Muzyka łączy 
pokolenia”, podczas którego dzieci prezentowały 
swoje umiejętności taneczno-wokalne przed 
seniorami, a seniorzy swoje przed przedszkolakami. 
Wesołe piosenki i radosny śmiech obecnych to znak 
rozpoznawczy całego wydarzenia. Młodsi i starsi 
w muzyczny sposób przekonywali się wzajemnie, że 
sport to zdrowie, gimnastyka daje radość, a witaminy 
odporność i siłę. Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” to 
bardzo miły gość Przedszkola Miejskiego „Bajka”, 
którego nie tylko wszyscy niecierpliwie wyczekują, ale 
który przynosi z sobą uśmiech, życzliwość i wciąż 
zaskakujący repertuar. Dziękujemy i do zobaczenia za 
rok.

Anna Gadzińska 

 
Konkurs modelarski

30 marca br. modelarnia GKM „SOKÓŁ” Witkowo 
w z i ę ł a  u d z i a ł  w  k o n k u r s i e  m o d e l a r s k i m 
zorganizowanym przez Klub Centrum Przygotowań do 
Mis j i  Zagranicznych w Kielcach.  Nasz k lub 
reprezentowało trzech juniorów oraz trzech seniorów.

Juniorzy: 1. Miejsce – Jerzy Wysocki za dioramę 
„Tygrys na moście”; 2. Miejsce – Mateusz Milarski za 
dioramę „Polska 1944”.

Seniorzy: 1. Miejsce – Jacek Hejne za dioramę 
„Batalion typu Holenderskiego 1– połowa XVII wieku”.

W kategorii młodzików nie startowaliśmy.
Jak widać z powyższego zestawienia odnieśliśmy 

duży sukces. W tym konkursie sędziowie docenili 
bardziej dioramy niż pojedyńcze modele. Ale cóż 
ocena sędziowska jest subiektywna i nie da się jej 
zweryfikować.

Na zakończenie chciałbym podziękować 
Dowództwu 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego 
w Powidzu za udostępnienie samochodu wraz 
z kierowcą.

Jacek Hejne



 
„Wiosna, ach to Ty...”

3 kwietnia pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta 
i  Gminy Witkowo zaprosi l i  zaprzyjaźnionych, 
wieloletnich czytelników – seniorów na tradycyjne 
spotkanie. Jak zawsze te radosne chwile uświetnił 
występ uczniów klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie przygotowany pod 
kierunkiem pań  Hanny Pustelnik i Anny Średzińskiej.

Tym razem przyświecało nam hasło „Wiosna, ach 
to Ty…” Goście docenili wysiłek młodych recytatorów 
nagradzając gromkimi oklaskami, a znane piosenki 
wprawiły ich w dobry nastrój i – jak sami powiedzieli – 
„ujęły im lat”.

Na zakończenie wspólnych chwil młodzi artyści 
otrzymali słodycze, a Seniorzy – okolicznościowe kartki 
z wiosennymi życzeniami. Ten radosny nastrój 

towarzyszył naszym gościom również w dalszej części 
spotkania, podczas prywatnych rozmów przy ciastku 
i kawie. 

Wiesława Gąsiorowska

 
Ukraina jakiej nie znamy 

29 marca w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
Witkowo odbyło się spotkanie autorskie. Tym razem 
naszym gościem była rodowita witkowianka, 
wieloletnia czytelniczka naszej biblioteki Pani 
Agnieszka Sawicz. 

Pani  Agn ieszka Sawicz  jes t  na co dz ień 
pracownikiem naukowym wydziału historycznego 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Dzieląc się wrażeniami i spostrzeżeniami z licznych 

podróży, przekonywała, że współczesna Ukraina to 
piękny, fascynujący kraj, odrestaurowane wspaniałe 
zabytki oraz przyjaźni i gościnni mieszkańcy. Swoją 
opowieść zi lustrowała pięknymi fotografiami 
z własnych zbiorów. Snując opowieści, zachęcała do 
bliższego poznania tego kraju. 

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. 

Wiesława Gąsiorowska



„Czytanie na dywanie”

„Czytanie to umiejętność, którą posiada 
większość, ale sztuka, którą uprawia mniejszość.”

Z czego cieszy się bibliotekarz? Oczywiście 
z każdego kolejnego czytelnika! Tym bardziej jeśli 
czytelnikiem staje się dziecko, które wraz z rodzicem 
przychodzi po książki do biblioteki. To nie kto inny, jak 
rodzice stanowią fundament pod rozwój własnego 
dziecka, umiejętności czytania i korzystania z książki. 
Ten proces ułatwia rozwój, daje pewność, że dziecko 
w każdej trudności sobie poradzi.

Mądrym staje się naród, a raczej ludzie go 
tworzący. Stare porzekadło mówi ” Czego Jaś się 
nauczy, Jan będzie umiał”.

W dzisiejszych czasach nowoczesnych technologii, 
gdzie wszystkim się spieszy, zapominamy o potrzebach 
dzieci, naszych dzieci i mądrościach naszych 
rodziców. Dzieci dorosną i zapomną o naszych 
potrzebach i pragnieniach. Dajmy możliwość 
wspólnego bycia razem, podczas wspólnego 
czytania, gdzie dziecko chce odpowiedzi na tysiące 
pytań, ma potrzebę bliskości, ciepła i zrozumienia.

Wy rodzice możecie im to dać, mając pod ręką 
książkę i bibliotekę.

Świat naszych dzieci jest różnorodny, ciężko je 
czymś zadziwić, zaskoczyć. Dlatego w ramach 
programu ”TU SIĘ CZYTA”, wyszłyśmy z biblioteczną 
torbą, pełną książek i poszłyśmy czytać do naszych 
przedszkoli. Zrodziła się myśl „Czytania na dywanie”. 
Dzieci czekają na nasze wizyty, my czekamy na 
spotkania z dziećmi. Przygotowujemy zestawy 
ciekawych książek, opowiadamy o ich budowie, 
pochodzeniu, wytwarzaniu oraz o niesamowitych 
treściach zamkniętych w kodeksowych blokach. 
Z niecierpliwością czekamy na wyjście do tych 
stęsknionych książek dzieci.

Drodzy Rodzice zróbcie prezent dziecku, zapiszcie 
do biblioteki. Niech Wasza Pociecha sama wybiera 
książki, niech sama ich wyszukuje. To doskonała 
zabawa a przy okazji też nauka.

Zapraszamy
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Pierwszy Dzień Wiosny w Gorzykowie

21 marca w Niepublicznej Szkole Podstawowej 
w Gorzykowie obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. 
Tego dnia cała społeczność szkolna spotkała się na 
sali gimnastycznej, gdzie przewodniczący szkoły 
powitał wszystkich zebranych i odczytał notkę 
o tradycjach żegnania zimy i witania wiosny. 

Obchody rozpoczęliśmy od zorganizowania 
konkursu na najciekawszą marzannę. Wszystkie klasy 
pieczołowicie konstruowały i ozdabiały swoje kukły, 
by następnie zaprezentować je jury, w skład którego 
w c h o d z i l i  w s z y s c y  u c z n i o w i e  z e  s w o i m i 
wychowawcami.

Następnie odbył s ię konkurs  recytatorsk i 
o tematyce wiosennej. Tego dnia uczniowie przybyli 
do szkoły pięknie przebrani. Stroje nawiązywały do 
rozpoczynającej się pory roku, a najpiękniejsze 
przebrania zostały nagrodzone. W tej kategorii trzecie 
miejsce zajęła uczennica klasy I Wiktoria Mazurkiewicz, 
drugie miejsce zajęła uczennica klasy IV Natalia 
Staniszewska, natomiast zwycięzcą okazał się Hubert 
Walerczyk z klasy II. W międzyklasowym głosowaniu 
wyłoniono także zwycięzców konkursów na 
najciekawszą marzannę i recytatorskim. W obu 
laureatami zostali uczniowie z klasy IV. Serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom!

W tym miejscu głos zabrał Pan Dyrektor, który 
obdarował uczniów przydatnymi gadżetami, 
mianowicie wszyscy uczniowie otrzymali odblaskowe 
kamizelki, które zapewnią im dobrą widoczność 
i bezpieczeństwo podczas wiosennych spacerów.

Przedostatnim punktem obchodów był przemarsz 
z marzannami przez naszą miejscowość. Z uśmiechem 
na ustach wszyscy powrócili na boisko szkolne, gdzie 
na koniec uroczystości odbyło się tradycyjne spalenie 
marzann. Tym samym pożegnaliśmy zimę i powitaliśmy 
wiosnę.

Adrianna Grześkowiak, Agata Pizoń

Walka na Wielkopolskiej Otwartej Lidze Karate w Dominowie

7 kwietnia 2019 roku odbyła się Wielkopolska 
Otwarta Liga Karate w Dominowie gdzie zgromadziło 
się 230 zawodników z 18 klubów. Naszą Akademię 
reprezentowało 17 zawodników zdobywając 
6 medali.

ZŁOTE MEDALE   
1. Paula Zakrzewska – FANTOM INDYWIDUALNE 
dziewcząt 2009-2008.

BRĄZOWE MEDALE   
1. Weronika Jóźwiak – KATA INDYWIDUALNE Białe 
i Żółte pasy dziewcząt 2009-2008.
2. Weronika Jóźwiak – FANTOM INDYWIDUALNE 
dziewcząt 2009-2008.
3. Rafał Kupaj – KATA INDYWIDUALNE Białe i Żółte pasy 
chłopców 2007-2003.
4. Agata Wędkowska – KUMITE INDYWIDUALNE 
młodziczek 2007-2006 [-40 kg].
5. Paula Zakrzewska – KATA INDYWIDUALNE Białe i Żółte 
pasy dziewcząt 2009-2008.

Tuż za podium po ciężkich pojedynkach uplasowali 
się: Rita Naskręt, Alicja Maćkowiak, Eliza Kupaj, Anna 
Krzysztoń, Hubert Obecny, Maria Marciniak, Nikola 
Kryszak, Nikola Jasik, Maja Nowicka, Gracjan 
Kaszyński, Dominik Kaszyński, Bartosz Wędkowski, Lena 
Zakrzewska. 

Kolejny turniej to już Mistrzostwa Polski w Łęczycy 
i trzymamy kciuki za Elizę Kupaj, Rafała Kupaj, Agatę 
Wędkowską, Maję Nowicką, Emilię Kupaj oraz 
Mateusza Mizerę.

Robert Induła



 
Otwarci na nowe wyzwania

Nasza szkoła jest zawsze otwarta dla tych, którzy 
chcą do niej wejść, aby zobaczyć, jak toczy się w niej 
nasze życie. Jednak w sobotę, 16 marca, drzwi zostały 
otwarte, aby pokazać, że szkoła może być miejscem 
rozwijającym pasje, inspirującym do odkryć, dającym 
wiedzę o współczesnym świecie. 

Nasi goście wyposażeni zostali w kartę, która 
pomagała poruszać s ię  w lab i rync ie  k las , 
zamienionych w niecodzienne gabinety. Loteryjka 
literacka, doświadczenia chemiczne, obserwacja 
fizycznych zjawisk, matematyczne łamigłówki, 
podróże po mapie w celu zaplanowania trasy 
wycieczki, zabawa w odkrywców, spotkanie ze 
średniowiecznym wojem, zabawy językowe po 
angielsku i niemiecku, możliwość zobaczenia, jak 
zbudowane są związki chemiczne, świat roślin 

i zwierząt, taniec – wszystko to na wyciągnięcie ręki tak, 
aby można było dotknąć, zobaczyć, doświadczyć. 
Po wielu wrażeniach przyjemnie było us iąść 
i odpocząć, smakując pierniczki z chatki Baby Jagi, 
a Rodzice, którzy towarzyszyli naszym gościom, mogli 
sprawdzić ofertę zaprezentowaną na kiermaszu 
książki. Przygotowaliśmy także miejsce, w którym każdy 
nasz gość mógł napisać, jaka powinna być 
wymarzona szkoła. Propozycje na pewno będą wzięte 
pod uwagę. To był niezwykły czas. Cieszy nas radość 
naszych gości, błysk w oczach i zadowolenie 
z przygotowanych propozycji. Do zobaczenia we 
wrześniu! 

Szkoła Podstawowa nr 1
 im. Adama Borysa w Witkowie

 
Wielka mapa Polski

Uczniowie klasy 1c Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Adama Borysa w Witkowie przystąpili do akcji 
Wielka mapa Polski, której celem jest wymiana 
pocztówkowa między szkołami. 

Dzieci uczyły się adresować pocztówki, następnie 
wybraliśmy się na pocztę, żeby wysłać kartki z Witkowa 
do kolegów i koleżanek z innych szkół. Teraz 
z niecierpliwością czekamy na kartki, które przyjdą do 
nas.

Natalia Biesek



Odkrywanie Warszawy

29 marca 2019r. uczniowie klas V Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie 
uczestniczyli w kolejnej wycieczce przedmiotowej 
z geografii. Tym razem celem głównym wyjazdu było 
poznanie cech krajobrazu wielkomiejskiego na 
przykładzie Warszawy. 

Swoją wizytę w stolicy uczniowie rozpoczęli od 
zwiedzania z przewodnikiem Stadionu Narodowego. 
Wędrując trasą „Piłkarskie emocje” zapoznali się 
z historią powstania obiektu oraz jego zawrotną ceną 
budowy (koszt ok. 3 mld zł). Następnie odwiedzili 
miejsca, które związane są z polską reprezentacją piłki 
nożnej oraz loże dla VIP-ów. Na koniec pobytu na 
Stadionie Narodowym udali się na najwyższy poziom 
trybun skąd podziwiali cały obiekt sportowy. 

Kolejnym elementem wyjazdu, chyba najbardziej 
emocjonującym, był przejazd metrem z przesiadką na 
stacji Świętokrzyska. Podczas tej części wyjazdu 
uczniowie kształcili swoje kompetencje kluczowe: 
umiejętność skasowania biletu, czytanie tablic 
informacyjnych na stacjach metra i tp. Nasi 
wychowankowie bez problemu poradzili sobie z tym 
zadaniem i przy kolejnych przejazdach metrem czuli 
się „jak u siebie”. 

Po zakończeniu podróży metrem uczniowie 
rozpoczęli pieszą wędrówkę po mieście. Udali się 
w okolice Łazienek Królewskich, gdzie podziwiali 
piękno tego parku, poznawali osoby związane 
z historią miasta. Wędrując Alejami Ujazdowskimi 
zobaczyli budynek, w którym znajduje się Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów. Jednocześnie poznawali 
cechy krajobrazu wielkomiejskiego. W dalszej części 
zajęć młodzi Witkowianie zawędrowali na Stare 
Miasto. Tam zapoznali się z krótką historią Warszawy 
oraz dowiedzieli się co znaczy, że Warszawa powstała 
„jak Feniks z popiołów”. Na własne oczy zobaczyli 
kolumnę Króla Zygmunta oraz Zamek Królewski. 
Następnie wąskimi uliczkami dotarli na rynek Starego 
Miasta. Duży zachwyt zrobiły na uczniach pięknie 
odnowione kolorowe kamieniczki. Dotarli także do 
jednej z osobliwości tej części Warszawy, a mianowicie 
do najwęższej kamienicy w stolicy, a także w Europie. 
Na Placu Kanonia znajduje się budynek, którego 
szerokość wynosi niecałe 2 metry. 

Dalsza piesza wędrówka po mieście wiodła 
Krakowskim Przedmieściem, gdzie uczniowie zobaczyli 
eleganckie kamienice, drogie sklepy czy hotele. 
Zawitali także przed Pałac Prezydencki. Stamtąd udali 
się na Plac Defilad, na którym znajduje się Grób 
Nieznanego Żołnierza. Następnie uczniowie udali się 
do jednego z symboli Warszawy – Pałacu Kultury 
i Nauki. Wjechali na XXX piętro, aby z tarasu 
widokowego podziwiać wieczorną panoramę miasta. 
Z wysokości 114 metrów uczestnicy zobaczyli piękno 
stolicy, podświetlone budynki, które mieli „na 
wyciągnięcie ręki”. Warto dodać, że na taras 
widokowy zawiozły ich najszybsze w Polsce windy, 
które przemieszczały się prędkością 6m/sek. 

Podczas zajęć edukacyjnych w Warszawie 
uczniowie poznali typowe cechy wielkich aglomeracji 
miejskich: ruchliwe ulice, tłumy ludzi, korki, wysokie 
budynki itp. Zapoznali się także z historią naszej stolicy. 
Należy nadmienić, że lekcje w terenie są najlepszym 
sposobem na zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz 
praktycznej, a poza tym „żadna książka nie da tego, 
co ujrzenie krajobrazu własnymi oczyma”. Po dniu 
pełnym wrażeń w późnych godzinach wieczornych 
uczniowie wrócili do swojej małej metropolii – 
Witkowa.

Tomasz Majchrzak 

IX Konkurs Recytatorski Dwa Języki w ZSP w Witkowie

19 marca br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Witkowie odbył się IX Konkurs Recytatorski: Dwa 
Języki, poświęcony poezji anglojęzycznej. Konkurs 
został zorganizowany przez Monikę Nowakowska-
Szymczak oraz Sławomirę Szymajdę, nauczycielki 
j ę z y k a  a n g i e l s k i e g o  w  Z S P  w  W i t k o w i e . 
Przedsięwzięcie dedykowane było uczniom szkół 
podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. 

Młodzież recytowała jeden utwór w dwóch 
wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. 
Uczestnicy musieli wykazać się zarówno świetną 
pamięcią, jak i wymowę w obydwu językach oraz 
umiejętnościami interpretacyjnymi. 

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Borysa w Witkowie



„Dobrze Cię widzieć”

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii 
społecznej „Dobrze Cię widzieć” realizowana 
w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem 
jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu drogowego, w szczególności 
dzieci i młodzieży. 

Każdy uczeń otrzymał kamizelkę odblaskową.

Maria Kurczewska

 
„Masz pasję – zwyciężasz”

19 marca 2019 r. odbyło się spotkanie uczniów klas 
szóstych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie, w ramach projektu „Masz pasję 
– zwyciężasz” z panem Mirosławem Chudym.

Inicjatorką spotkania była Pani Małgorzata 
Antczak, mama uczennicy z klasy 6b, a organizatorką 
niecodziennej lekcji Monika Kuster-Walczak.

Maria Kurczewska

Towarzyski mecz
w koszykówkę

Z okazji nadchodzącej wiosny dziewczęta sekcji 
koszykówki Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie uczęszczające na zajęcia 
z nauczycielem wychowania fizycznego – Czesławem 
N o w a c z y k i e m  r o z e g r a ł y  m e c z  t o w a r z y s k i 
z dziewczętami klas sportowych IV i V Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Gnieźnie.

Szkołę reprezentowały następujące uczennice: 
Patrycja Dominiak, Julita Dryszel, Zofia Jędrzejak, 
Gabriela Jóźwiak, Wiktoria Kral, Amelia Kozica, 
Kornelia Matczak, Estera Prokopowicz, Konstancja 
Rakowska, Agata Sobczyk, Julia Sandach, Julia Sanok, 
Martyna Tomkowiak, Marta Tylkowska, Amelia 
Witczak, Julia Zielińska. 

Nasze koszykarki od razu dzielnie ruszyły do gry. 
Przeciwniczki, bardziej doświadczone, od początku 
meczu pokazały swoją przewagę. Zespół był 
zdecydowanie mocniejszy, ale koszykarki z Witkowa 
bardzo się starały i walczyły dzielnie do końca, 
zarówno w obronie jak i w ataku. Była to dla nich 
okazja do ćwiczenia i  doskonalenia swoich 
umiejętności podczas gry z nieznanymi koleżankami. 
Mimo, że mecz zakończył się z dużą przewagą 
Gnieźnianek nasze koszykarki były zadowolone ze 
spotkania na boisku. Miały okazję wypróbować 
swoich sił w innych warunkach niż treningowe 
i zobaczyć na przykładzie przeciwniczek z Gniezna, że 
praca na treningach i  regularne ćwiczenia 
elementów koszykówki pozwalają osiągnąć sukces. 
Całość spotkania umiliła i dopełniła obecność wielu 
rodziców naszych dziewcząt, którzy jako kibice spisali 
się na medal. 

Maria Kurczewska

Powitanie wiosny w SP 2

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie wraz z nauczycielami złożyli 
wiosenną wizytę, składając życzenia i wręczając 
samodzielnie wykonane bukiety krokusów - 
pracownikom i nie tylko w: Urzędzie Gminy i Miasta, 
Przedszkolu „Bajka” i Niepublicznym Przedszkolu 
„Bajkowy Świat", Przychodni Weterynaryjnej, Policji, 
Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych,  Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, 
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, 
Banku PKO BP, Piekarni Glanc.

Maria Kurczewska



XIV Gminny Konkurs Ortograficzny 
pt. „Zostań Mistrzem Ortografii” klas drugich i trzecich

26 marca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie odbył się XIV Gminny Konkurs 
Ortograficzny dla uczniów klas II i III pt. „Zostań 
Mistrzem Ortografii”. 

Celem konkursu było: zainteresowanie uczniów 
pięknem języka ojczystego – głównie ortografią; 
k s z t a ł c e n i e  w ś r ó d  u c z n i ó w  u m i e j ę t n o ś c i 
ortograficznych – zachęcanie do poznawania 
i stosowania w praktyce zasad pisowni polskiej; 
wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji – stworzenie 
im możliwości konfrontacji własnych osiągnięć 
z rówieśnikami; popularyzacja konkursu jako jednej 
z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów; 
integracja uczniów i nauczycieli szkół podstawowych 
naszej gminy i okolic; propagowanie w środowisku 
nauczycielskim i samorządowym oraz wśród rodziców 
idei wspólnej odpowiedzialności za język polski. 

Etap gminny poprzedziły w szkołach klasowe, 
a następnie szkolne eliminacje, które pozwoliły 
wytypować „Szkolnych Mistrzów Ortografii” wśród 
uczniów klas drugich i trzecich. Uczniowie z sześciu 
szkół: Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jarząbkowie, Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich 
w Mielżynie , Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama 
Borysa w Witkowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Gorzykowie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie, rywalizowali o tytuł „Gminnego 
Mistrza Ortografii”. 

W konkursie wzięło udział 17 uczniów. Uczestnicy 
konkursu napisali test ortograficzny (różny dla każdego 

poziomu edukacyjnego), który sprawdzała komisja, 
w skład której weszli nauczyciele z każdej szkoły. 
Po emocjonujących potyczkach językowych, 
wyłoniono „GMINNYCH MISTRZÓW ORTOGRAFII”.

DRUGOKLASIŚCI
I miejsce i tytuł „Mistrza ortografii klas II” zdobył Mikołaj 
Wietrzychowski  ze Szkoły Podstawowej nr  2 
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.
II miejsce Nina Cebularz z Samorządowej Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.
III miejsce Dawid Gadziński z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich 
w Mielżynie.

TRZECIOKLASIŚCI
I miejsce i tytuł „Mistrza ortografii klas III” zdobyła 

Wiktor ia  B inkowska z  Samorządowej  Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.

II miejsce Igor Kruk ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

III miejsce:
Weronika Konopacka z Samorządowej Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.
Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali 

dyplomy, ciekawe książki i  drobne upominki 
ufundowane przez Gminną Komisję Profilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Witkowie oraz Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 
im.  Lotn ictwa Polsk iego w Witkowie.  S łodki 
poczęstunek z Piekarni „Glanc” zapewniła Pani 
Honorata Glanc. Drugoklasiści i Trzecioklasiści zmierzyli 
się ze swoimi kolegami z różnych szkół w zdrowej 
rywalizacji, sprawdzili swoje umiejętności oraz zdobyli 
ciekawe nagrody. Uczniowie opuścili mury Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie 
w poczuciu osiągniętego sukcesu, bez względu na 
zajęte miejsce. Konkurs był również okazją do wymiany 
doświadczeń i spostrzeżeń pedagogicznych wśród 
nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół. Wszystkim 
laureatom oraz uczestnikom konkursu serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Organizatorkami ortograficznych potyczek były 
nauczycielki: Agata Woś i Maria Kurczewska

Maria Kurczewska

„Ratujemy i Uczymy Ratować”

Od 2007 uczniowie klas 3 uczestniczą w Programie 
Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” pod 
patronatem Fundacji WOŚP – z p. Barbarą Szymańską 
i  Katarzyna Maj-Zborowską, nauczycielkami 
przeszkolonymi przez WOŚP. 

Od kilku lat przeszkolone dzieci uczestniczą w akcji 
b icia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak 
największą liczbę osób.

Maria Kurczewska



Konkurs na stanowisko dyrektora 
publicznych placówek oświatowych

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza konkurs 
na stanowisko dyrektora publicznych placówek 
oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama 
Borysa ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo i Szkoły 
Podstawowej  n r  2  im.  Lotn ictwa Po l sk iego 
ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo.

Oferty można składać w terminie do dnia 9 maja 
2019 roku do godz. 15.00. za pośrednictwem poczty 
(decyduje data doręczenia przesyłki do Urzędu Gminy 
i Miasta w Witkowie) lub osobiście w sekretariacie 
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, 
62-230 Witkowo (pokój nr 21) w godzinach pon. 8.00 – 
16.00, wtorek- piątek 7.30 – 15.30. 

Więcej informacji o konkursie pod adresem 
www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6419.

 Więcej informacji na         
 www.bip.witkowo.pl
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść do galerii

Zmiana stawki opłaty
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

W związku z Uchwałą Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie 
dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z dnia 5 marca 2019 r. poz.2496) na 
podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo zawiadamia, że od 1 maja 
2019 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny wynosi 16,00 zł od osoby miesięcznie. 
Natomiast stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 
w sposób nieselektywny jest wyższa i wynosi 25,00 zł od 
osoby miesięcznie.

PROSIMY O SEGREGOWANIE ODPADÓW.

Wielka Mapa Polski

Klasa 2a Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie z wychowawczynią Tamarą 
Sienkiewicz, bierze udział w projekcie Wielka Mapa 
Polski, którego celem jest wymiana pocztówek 
między klasami w całej Polsce.

Maria Kurczewska

Wesołe i taneczne duże przerwy 

Wesołe i taneczne duże przerwy klasy 6c 
z Małgorzatą Krauze w ramach projektu: Klimatyczna 
Klasa – „Wpływ transportu drogowego na klimat”.

Uczniowie klasy 6c Szkoły Podstawowej nr. 2 
i m .  L o t n i c t w a  P o l s k i e g o  w  W i t k o w i e  w r a z 
z wychowawczynią Małgorzatą Krauze zaprosili 
wszystkich uczniów na wesołe i taneczne duże przerwy 
oraz na poczęstunek – zdrowe, polskie owoce 
i warzywa. Uczestnikom spotkań rozdawane były 
POLSKIE owoce i warzywa, a nie sprowadzane zza 
granicy, gdzie do ich transportu potrzebne są auta, 
które zanieczyszczają nasz klimat. Zamiast bananów, 
które uwielbiamy schrupać można było jabłuszka 
i inne polskie owoce czy warzywa – bo banany są 
transportowane do nas z odległych krajów, a to 
wzmaga zanieczyszczenie atmosfery. Co więcej, 
w czwartek zamierzamy wskoczyć na rowery i w ten 
sposób będziemy witać Wiosnę pod pięknym i czystym 
witkowskim niebem... To część działań w ramach 
udziału w projekcie Klimatyczna Klasa – „Wpływ 
transportu drogowego na klimat”.

Maria Kurczewska



 
Zakaz wypalania traw i roślinności

W związku ze zbliżającym się okresem wiosennym 
przypominamy o zakazie wypalania roślinności na 
polach, łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, 
pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub 
w strefie torfowisk i trzcin.

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione. 
Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów 
niszczenia środowiska przyrodniczego.

Wypalanie roślinności powoduje wielkie szkody 
w środowisku:
ź pożary traw i zarośli mogą przenieść się do 

zabudowań mieszkalnych, co powoduje duże 
niebezpieczeństwo zdrowia oraz życia ludzi 
i zwierząt,

ź w pożarach giną ptaki oraz niszczone są ich 
miejsca lęgowe,

ź wypalanie traw powoduje wyjaławianie gleby oraz 
n i s z c z e n i e  p o ż y t e c z n y c h  o w a d ó w ,  c o 
w konsekwencji powoduje obniżenie plonów roślin,

ź giną zwierzęta domowe i leśne, które przypadkowo 
znajdują się w zasięgu pożaru, płomienie niszczą 
miejsca bytowania zwierząt, m.in. bażantów, 
kuropatw, zajęcy, saren,

ź w płomieniach ginie wiele pożytecznych 
kręgowców, m.in. żaby, jaszczurki, krety, jeże, 
zające, lisy, nornice, ryjówki i inne drobne gryzonie 
oraz bezkręgowców, m.in. dżdżownice, które 
użyźniają glebę, pająki, wije i inne owady,

ź pożary wywołane podpalaniem traw są głównym 
i najczęstszym zagrożeniem dla naszych lasów, 
ogień szybko rozprzestrzenia się na duże połacie 
cennych drzewostanów, po pożarze las odradza 
się przez dziesiątki lat,

ź powstający dym podczas wypalania roślinności 
może być przyczyną wypadków samochodowych, 
zwłaszcza w pobliżu dróg,

Wypalania traw i wszelkiej roślinności zabraniają:
ź ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), w tym art. 
124 stanowiący, że „zabrania się wypalania łąk, 
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, 
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów” 
i art. 131 stanowiący, że każdy kto wypala łąki, 
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki 
kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze 
przewidzianej w ustawie;

ź ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2129), w tym art. 30 ust. 3 
stanowiący, że „w lasach oraz na terenach 
śródleśnych, jak również w odległości do 100m od 
granicy lasu, zabrania się działań i czynności 
mogących wywołać n iebezpieczeństwo, 
a w szczególności: rozniecania ognia poza 
miejscami wyznaczonymi do tego celu przez 
właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania 
z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej 
warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

ź zgodnie z art. 82 § 3 i 4 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
Kodeks wykroczeń (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 618), 
„kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, 
na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również 
w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza 
miejscami wyznaczonymi do tego celu (…) oraz kto 
wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na 
polach w odległości mniejszej niż 100 m od 
zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc 
ustawienia stert lub stogów, bądź w sposób 
powodujący zakłócenia w ruchu drogowym” 
podlega karze przewidzianej w ustawie. 

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

Dotacje na wymianę starych pieców i zakup urządzeń
wykorzystujących odnawialne źródła energii 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje 
mieszkańców gminy o możliwości skorzystania 
z dofinansowania kosztów wymiany starych pieców 
opalanych węglem na proekologiczne systemy 
ogrzewania (kotły gazowe, olejowe, gazowo-
olejowe, elektryczne, kotły na biomasę, kotły na 
paliwo stałe) oraz kosztów zakupu urządzeń 
wykorzystujące odnawialne źródła energii (pompy 
ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
przydomowe turbiny wiatrowe).

Przyjęta przez Radę Miejską w Witkowie uchwała Nr 
II/13/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej ze 
środków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 
dofinansowanie kosztów wymiany systemów 
ogrzewania na proekologiczne urządzenia grzewcze 
o r a z  k o s z t ó w  w y p o s a ż e n i a  b u d y n k u  l u b 
nieruchomości w urządzenia wykorzystujące 
odnawialne źródła energii ma na celu ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 
pochodzących z pieców i kotłowni węglowych.

P r o g r a m  j e s t  s k i e r o w a n y  d o  w s z y s t k i c h 
mieszkańców gminy. Warunkiem niezbędnym do 

uzyskania dotacji na zakup nowego pieca jest trwała 
likwidacja w budynku wszystkich dotychczasowych 
pieców lub kotłów węglowych.

Wniosk i  można  sk ładać od  1  lu tego  do 
31 października 2019 roku w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Witkowie,  ul .  Gnieźnieńska 1,  pok.  nr  21, 
w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje o dotacji można uzyskać 
w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, pok. nr 15, nr tel. 
(61) 477 81 94 w. 13. 

/-/ Marian Gadziński
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
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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

Biuro Informacji: 

tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855, e-mail: info@witkowo.pl

Sekretariat: tel. 61 477 73 00, e-mail: sekretariat@witkowo.pl

Sekretarz: tel. 61 477 77 35, e-mail: sekretarz@witkowo.pl

Skarbnik: tel. 61 477 96 93, e-mail: skarbnik@witkowo.pl

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic 

i numeracja nieruchomości tel. 61 477 77 34, 61 477 77 36

tel. kom. 512 910 745 e-mail: infrastruktura@witkowo.pl

Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe: 

tel. 61 477 77 34, e-mail: przetargi@witkowo.pl

Gospodarka nieruchomościami tel. 61 477 77 38, 

e-mail: gospodarka@witkowo.pl

Ochrona Środowiska tel. 61 477 77 38, 

e-mail: srodowisko@witkowo.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi tel. 61 477 77 30, 

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 477 77 35, 

e-mail: kierownikusc@witkowo.pl

Ewidencja ludności tel. 61 477 77 33, e-mail: elud@witkowo.pl

Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe 

tel. 61 477 77 32, tel. kom. 505 352 590, e-mail: sport@witkowo.pl

Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 477 77 32, 

e-mail: kadryugim@witkowo.pl

Biuro Rady Miejskiej tel. 61 477 81 28, tel. kom. 516 404 827 

e-mail: rada@witkowo.pl

Rolnictwo tel. 61 477 81 28, e-mail: rada@witkowo.pl

Promocja tel. 61 477 77 31, e-mail: promocja@witkowo.pl

Oświata tel. 61 477 77 37, e-mail: oswiata@witkowo.pl

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys 61 477 77 37

e-mail: obronacywilna@witkowo.pl

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa 

tel. 61 477 77 28, 61 477 77 29, 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. 61 477 82 29, e-mail: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl

Księgowość tel. 61 477 96 92, 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

www.ops.witkowo.biuletyn.net

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.biblioteka-witkowo.com.pl, www.biblioteka.witkowo.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

Urząd Pocztowy Witkowo ul. Armii Poznań 4, 62-230 Witkowo, 

tel. 61 477 98 31,

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00 

sobota: 9.00-12.00

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

Dane kontaktowe

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 2018 r. poz. 

2204 z póź. zm) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed 

siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 

w Witkowie w dniu 8 kwietnia 2019 r.

WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, 

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WITKOWO

POŁOŻONEJ W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM

W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONEJ DO 

WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ



 
Koncert Mariusza Kalagi

30 marca o godz. 19.00 w Centrum Kultury 
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się koncert 
Mariusza Kalagi.  

Artysta rodem z Dąbrowy Górniczej, dzięki 
niesamowitej sile i „ciepłej” barwie głosu, szybko 
nawiązał kontakt z publicznością. Muzyk zagrał 
i zaśpiewał wiele utworów, które przez widownię 
zostały gorąco przyjęte. Nie zabrakło więc piosenek 
romantycznych, nastrojowych, a także tanecznych 
i dowcipnych. W trakcie „Muzycznego Koktajlu 
Szlagierów” nikt się nie nudził, a widownia miała okazję 
poznać wyjątkowy talent muzyczny artysty. Był to 
bardzo udany wieczór. Były oklaski, śpiewy i wspólne 
kołysanie na sali. Artysta porwał do wspólnej zabawy 
nawet najbardziej opornych. Koniec koncertu nie 
oznaczał kresu wrażeń. Mariusz Kalaga spotkał się ze 
swoimi fanami, podpisując płyty oraz chętnie pozując 
do wspólnych fotografii.

OKSiR Witkowo

 
„Harfowisko” na scenie Centrum Kultury 

3 kwietnia w Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka w Witkowie gości l i śmy artystów 
z  M u z y c z n e j  F i l h a r m o n i i  P o m y s ł ó w ,  k t ó r z y 
przygotowali dla najmłodszych przedstawienie 
pt. „Harfowisko”.

Podczas spotkania z artystami z Filharmonii 
Pomysłów dzieci dowiedziały się jak zbudowana jest 
harfa oraz usłyszeli jej kojące brzmienie. Dzieci miały 
okazję, żeby zobaczyć fantastyczne pokazy taneczne 
w wykonaniu baletnicy, a także sami próbowali 
wykonać kilka baletowych figur.

OKSiR Witkowo


