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Stadion Miejski z nową szatnią
14 października br. dokonano odbioru
zrealizowanego zadania pn.: Remont budynku
sanitarno-magazynowego na Stadionie Miejskim
w Witkowie, celem urządzenia „Szatni na Medal”.

W odbiorze zadania uczestniczyli przedstawiciele
wykonawcy oraz władze Samorządu Witkowa.

W wydarzeniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza
Marek Wiatrowski, Radny Rady Miejskiej Eugeniusz
Piniarski, Rafał Wagner – właściciel Przedsiębiorstwa
Ogólnobudowlanego WAGNER z Kostrzyna, Justyna
Dzionek-Przybyszewska – Kierownik referatu
infrastruktury technicznej oraz Rafał Gulczyński –
kierownik robót ze strony wykonawcy. Remont
obejmował budynek sanitarno-magazynowy przy
ul. Sportowej.
W efekcie stworzono obiekt szatniowy wraz
z węzłem sanitarnym. W ramach prac wymurowano
nowe ścianki działowe, wykonano posadzki, które
wykończono płytkami gresowymi, osadzono nowe
okna i drzwi. Wykonano też wewnętrzne instalacje
i izolacje, powłoki malarskie, okładziny na ścianach
toalet, biały montaż, wywietrzniki wraz z osprzętem
oraz niezbędne prace rozbiórkowe i demontażowe.
Nowe pomieszczenie szatni wyposażono w szafki,
wieszaki i grzejniki elektryczne. Łączny koszt prac to
164.955,46 zł brutto. Projekt dofinansowano ze środków
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach
Programu „Szatnia na Medal” w wysokości 62 278,00 zł.

Przestarzały magazyn został przebudowany
w nową szatnię.

Ruchocinek z nową kanalizacją
Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Ruchocinek, stanowiącej jeden
z 3 etapów inwestycji pn.: „Poprawa stanu gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo,
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek.”
11 października br. odbył się komisyjny odbiór,
w którym uczestniczyli: Burmistrz Marian Gadziński,
Przedstawiciele Rady Miejskiej: Eugeniusz Czaplicki
i Marian Walczak, Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej Tomasz Nowak, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego Sławomir Lebica, Kierownik budowy
Tomasz Szustek, Kierownik Infrastruktury Technicznej
Justyna Dzionek-Przybyszewska oraz Sołtys Sołectwa
Ruchocinek Henryk Szymański. Zakres prac obejmował
budowę kolektorów grawitacyjnych o dł. 1277,00 mb
i kanałów bocznych o dł. 128 mb. Wykonawcą
zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Komisyjny odbiór inwestycji odbył się
na terenie Ruchocinka.

„WODKAN” Tadeusz Szustek z Gniezna. Zrealizowana
część przedsięwzięcia opiewa na kwotę 620.821,50 zł
brutto.

Ścieżka z nową
organizacją ruchu
Zakończono prace związane z odnową
oznakowania poziomego na terenie Gminy i Miasta
Witkowo. W tym roku oprócz cyklicznego odświeżenia
przejść dla pieszych, odnowiono również
oznakowanie miejsc parkingowych dla osób
z niepełnosprawnością.

Pas ruchu dla rowerów wydzielono
przy krawędzi jezdni.

Zmieniono też organizację ruchu na ciągu pieszo –
rowerowym wzdłuż ul. Kosynierów Miłosławskich.
Zgodnie z obecnym obowiązującym oznakowaniem,
pas ruchu dla rowerów wydzielono przy krawędzi
jezdni.

Dzień Otwartej Strażnicy
w OSP Witkowo
Pomysł na organizację sobotniego wydarzenia
(2 października) zainicjowała druhna Patrycja
Depczyńska – opiekun Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej.

Spotkanie dotyczące
„Strategii rozwoju Gminy
i Miasta Witkowo
na lata 2021-2030”
18 października br. w siedzibie Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka odbyło się spotkanie,
którego tematem było omówienie i podsumowanie
„Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej
i przestrzennej Gminy i Miasta Witkowo” stanowiącej
wstęp do opracowania „Strategii rozwoju Gminy
i Miasta Witkowo na lata 2021-2030”.

W spotkaniu uczestniczyli Marian Gadziński –
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, członkowie Zespołu
do spraw opracowania strategii oraz Radosław
Szarleja i Grzegorz Kamiński – przedstawiciele Fundacji
„Partnerzy dla Samorządu” – firmy opracowującej
strategię.
Podczas spotkania zidentyfikowano i omówiono
główne problemy rozwojowe gminy, ich przyczyny
i skutki oraz rozpoczęto także dyskusję nad wizją
i kierunkami rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do 2030
roku.

Program wydarzenia obfitował
w efektowne pokazy.

Spotkanie w remizie przy ulicy Nowej stanowiło
inaugurację roku szkoleniowego dla zrzeszonej
młodzieży, która podsumowała dotychczas zdobyte
umiejętności oraz wiedzę o pożarnictwie
i ratownictwie. Była to również doskonała okazja na
pozyskanie nowych członków do MDP i samego
stowarzyszenia OSP. Z tej okazji przygotowano
interesujący program, który rozpoczął pokaz na temat
zagrożenia pożarowego wynikającego z użytkowania
butli z gazem. Ponadto każdy z uczestników mógł
spróbować swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy
przy użyciu AED. Przy współpracy z Państwową Strażą
Pożarną w Gnieźnie utworzono też stanowisko
informujące o zagrożeniach w okresie grzewczym.
- Bycie członkiem OSP to nie tylko wyjazdy
alarmowe do działań ratowniczo-gaśniczych, ale też
działania statutowe, do których należą m.in.:
działalność charytatywna, podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej. Jako straż działamy także
na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku
emerytalnym – podkreślają organizatorzy.
Dzień Otwartej Strażnicy był idealnym przykładem
wzorowej integracji druhen i druhów z lokalną
społecznością.
Inicjatywę upominkami w postaci gadżetów
wsparł Samorząd Gminy i Miasta Witkowo.

Cmentarz uratowany od zapomnienia
Głównym inicjatorem akcji był historyk Mariusz Zborowski (trzeci od prawej),
którego pomysł wsparły także lokalne władze.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd
pamięcią im się płaci” – od słów polskiej noblistki
Wisławy Szymborskiej 13 października rozpoczęto
uroczystość na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim
w Chłądowie, będącą zwieńczeniem prac
związanych z odrestaurowaniem i uporządkowaniem
tego miejsca.

mieszkańcy Chładowa i Kamionki, którzy przed laty
zakładali tutaj rodziny i prowadzili gospodarstwa.
Celem nadrzędnym naszych prac było uratowanie
tego miejsca od zapomnienia. Nie byłoby to możliwe,
gdyby nie grono wielu osób na czele z władzami
Samorządu Gminy i Miasta Witkowo, którzy nie tylko
zgodzili się na to przedsięwzięcie, ale przede wszystkim
sfinansowali żmudny proces, który dziś
podsumowujemy. Dbajmy dalej o to miejsce
i podchodźmy do niego z należytym szacunkiem –
podkreślał podczas uroczystości Mariusz Zborowski.

W uroczystości uczestniczyli też uczniowie Szkoły
Podstawowej numer 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

W wydarzeniu połączonym z modlitwą
ekumeniczną uczestniczyli: ks. Waldemar Wunsz –
proboszcz parafii ewangelickiej w Koninie, ks. Julian
Wawrzyniak – wikariusz parafii pw. św. Mikołaja
w Witkowie, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian
Gadziński wraz ze swoim zastępcą Markiem
Wiatrowskim, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr
Jóźwik z radnymi: Renatą Robaszkiewicz, Elżbietą
Grabowską i Marianem Walczakiem, Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej Tomasz Nowak,
Ryszard Nowakowski – Prezes Gminnej Spółki Wodnej
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej numer 2
im. Lotnictwa Polskiego.
Wśród przybyłych nie mogło zabraknąć przede
wszystkim głównego inicjatora akcji ratowania
cmentarza w osobie Mariusza Zborowskiego –
nauczyciela historii, a jednocześnie kustosza Sali Historii
w Witkowie, któremu w pracach porządkowych
pomagali m.in.: Wojciech Ziółkiewicz oraz Ryszard
Zborowski.
- Cmentarz, który znajduje się za naszymi plecami
jest świadectwem minionych czasów, a także różnych
kultur i wyznań istniejących w przeszłości na tych
ziemiach. Właśnie w tym miejscu spoczywają

Prace związane z ratowaniem Cmentarza
w Chłądowie trwały od października 2020 roku.

Podczas uroczystości głos zabrali też: Burmistrz
Marian Gadziński, ks. Waldemar Wunsz, ks. Julian
Wa w r z y n i a k , S o ł t y s S o ł e c t w a K a m i o n k a ,
a jednocześnie Radna Rady Miejskiej Renata
Robaszkiewicz.
Prace rozpoczęły się w październiku 2020 roku
i polegały na uporządkowaniu istniejących
nagrobków oraz odnalezieniu tych, które zostały
porośnięte roślinnością i zasypane ziemią.
Samorząd Gminy i Miasta Witkowo wraz
z pomysłodawcami i organizatorami przedsięwzięcia
składa serdeczne podziękowanie wszystkim
zaangażowanym w ratowanie Cmentarza
Ewangelicko-Augsburskiego w Chłądowie.
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Poznaliśmy zwycięzcę Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok
21 października w Urzędzie Gminy i Miasta
ogłoszono wyniki Budżetu Obywatelskiego na 2022
rok. W głosowaniu, które trwało od 1
do 15 października 2021 r. wzięły udział 4 projekty.
Nad poprawnością i liczbą oddanych głosów
czuwała Komisja, powołana do obsługi Budżetu
Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok.

Podczas spotkania Marian Gadziński – Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo pogratulował wszystkim
wnioskodawcom pomysłów i podkreślił, że dzięki ich
zaangażowaniu kolejna edycja Budżetu
Obywatelskiego w Gminie Witkowo zakończyła się
sukcesem.
W głosowaniu, które trwało od 1 października do
15 października 2021 r. wzięło udział 3890 mieszkańców
którzy oddali 4067 głosów ważnych.

Lp.

835 (21%) kart do głosowania zostało złożonych
w wersji elektronicznej natomiast 3055 (79%) w wersji
papierowej.
• Liczba kart ważnych – 3801,
• Liczba kart nieważnych – 89.
Przyczyny nieważności kart: kilkakrotnie złożona karta
przez głosującego, brak wyboru propozycji zadania
przez głosującego na karcie, brak wymaganych
danych na karcie do głosowania.
Największą liczbę głosów zgromadził projekt
„Skuteczni strażacy to bezpieczna gmina – zakup
nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla OSP”
(Witkowo, Skorzęcin, Ruchocinek, Gorzykowo).
Jego wnioskodawcą był Sebastian Zamiara –
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, który
podczas spotkania podziękował za oddane głosy,
podkreślając, że receptą na sukces jest motto:
„W jedności siła" Zwycięskie zadanie zostanie wpisane
do projektu Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2022
rok. Gratulujemy!

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim
witkowo.konsultacjejst.pl
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść na stronę internetową

Liczba
głosów
ważnych

Miejsce

32 338,70 zł

159
(3,9%)

IV

Szacunkowy
koszt

Tytuł zadania

1.

„Wizytówka wsi” (Malenin)

2.

„Rodzinny Park Odkrywców na terenie Miasta i Gminy Witkowo”
(Witkowo, ul. Wrzesińska)

143 134,46 zł

477
(11,7%)

III

3.

„ATRAKCYJNE STREFY ODPOCZYNKU, SPORTU I REKREACJI. Budowa street
workout, mini rampy, zjazdu linowego (tyrolki) oraz huśtawek i ławkohuśtawek” (Witkowo, ul. Słowackiego, ul. Mickiewicza, ul. Czerniejewska)

149 315,00 zł

1097
(27%)

II

4.

„Skuteczni strażacy to bezpieczna gmina – Zakup nowoczesnego sprzętu
ratowniczego dla OSP” (Witkowo, Skorzęcin, Ruchocinek, Gorzykowo)

150 000,00 zł

2334
(57,4%)

I

Miasto ozdobi specjalna choinka
Już podczas zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia na mieszkańców Gminy i Miasta
Witkowo czeka wyjątkowa niespodzianka.
Na terenie miasta stanie bowiem efektowna
choinka mierząca aż 8 metrów. Za wykonanie
specjalistycznej konstrukcji odpowiadają
wychowankowie oraz nauczyciele Zakładu
Poprawczego w Witkowie.
Samorząd Gminy i Miasta składa podziękowania
dla społeczności Zakładu zaangażowanej
w realizację projektu.

Tworzenie konstrukcji choinki odbywa się
w pracowniach Zakładu Poprawczego.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
30 września br. w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka odbyła się kolejna, XXXI sesja Rady
Miejskiej w Witkowie.

uchwałę Nr XXXI/244/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
• uchwałę Nr XXXI/245/2021 w sprawie dopłaty do
ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec;
• uchwałę Nr XXXI/246/2021 w sprawie przyjęcia
projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Witkowo oraz przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu;
• uchwałę Nr XXXI/247/2021 zmieniającą uchwałę
w sprawie określenia szczegółowego trybu
i harmonogramu opracowania projektu „Strategii
rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 20212030”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa
w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
• uchwałę Nr XXXI/248/2021 o dokonaniu zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
• uchwałę Nr XXXI/249/2021 o dokonaniu zmian
w budżecie Gminy i Miasta na 2021 rok.
Kolejna sesja planowana jest na dzień
25 listopada 2021 r.
•

Sesja rozpoczęła się uczczeniem pamięci zmarłego
Bernarda Kopackiego Sołtysa Sołectwa Dębina. Rada
wysłuchała następujących informacji: informacji
Burmistrza o działalności międzysesyjnej,
sprawozdania z realizacji „Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do 2020 roku”,
informacji Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
oraz Komendanta Komisariatu Policji na temat
przebiegu sezonu letniego. W trakcie sesji na ręce
młodszego aspiranta Marka Wasielewskiego zostały
wręczone podziękowania wraz z pamiątkowym
grawertonem za szczególne zaangażowanie
i wzorową postawę w niesieniu pomocy podczas
zdarzenia z 17 lipca w minionym sezonie letnim
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
Rada podjęła następujące uchwały:
• uchwałę Nr XXXI/243/2021 w zmiany uchwał
w sprawie Statutów Osiedli;

Organizacje pozarządowe o programie na 2022 rok
14 października br. w Urzędzie Gminy i Miasta
Witkowo odbyły się konsultacje w związku z projektem
Programu współpracy Samorządu Gminy i Miasta
Witkowo z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

Zaproszeni goście odnieśli się do projektu
zaprezentowanego programu.

Spotkaniu przewodniczył Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo Marek Wiatrowski. W swoim
wystąpieniu podkreślił bardzo istotną rolę lokalnych
organizacji pozarządowych stanowiących niezbędny
element w integracji witkowskiej społeczności, które
organizowanymi inicjatywami wzbogacają ofertę

kulturalno-edukacyjną Gminy i Miasta Witkowo.
Przedstawiciel władz wyraził też nadzieję na
kontynuację równie owocnej współpracy
w zbliżającym się nowym roku.
Na zaproszenie Bur mistrza odpowiedziało
kilkanaście podmiotów, które za pośrednictwem
swoich reprezentantów mogły zgłaszać propozycje
do Programu. W listopadzie Program uchwali Rada
Miejska w Witkowie.

Dzień Edukacji Narodowej z wyróżnieniami

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się 13 października.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo Marian Gadziński wręczył nagrody
nauczycielom wyróżniającym się w pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
Otrzymali je: Arleta Bekas – wicedyrektor i Jarosław
Barszcz – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1
im. Adama Borysa w Witkowie.
Anna Jędrzejczak – wicedyrektor oraz Tamara
Sienkiewicz i Agata Woś – nauczyciele Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.
U r s z u l a P o t a ś – d y re k t o r Z e s p o ł u S z k o l n o Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich
w Mielżynie.

Więcej zdjęć na
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Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść na stronę internetową

Nauczyciele Przedszkola Miejskiego „Bajka”
w Witkowie: Małgorzata Kalinowska i Danuta
Sosnowska.
Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie Natalii
Zbierskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1
im. Adams Borysa w Witkowie, która w wyniku
postępowania egzaminacyjnego uzyskała stopień
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
W wydarzeniu uczestniczyli również: Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo Marian Gadziński, jego Zastępca
Marek Wiatrowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr
Jóźwik, Inspektor oświaty Marzena Polak oraz
dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy
Witkowo.
Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślał jak ważną
rolę w dzisiejszych czasach odgrywa szkoła
i nauczyciele. Ponadto wyróżnionym nauczycielom
oraz obecnym na uroczystości dyrektorom złożył
najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za trud,
poświęcenie i codzienną pracę.

Dodatkowe środki na oświatę
Gmina W itkowo po złożeniu wniosków do
Wojewody Wielkopolskiego pozyskała dodatkowe
środki na realizację zadań oświatowych w łącznej
wysokości 50.000,00 zł.

Samorząd Gminy i Miasta pozyskał dofinansowanie
dla trzech miejscowych placówek oświatowych.

1. Wniosek w ramach programu wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
oraz Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie.
Łącznie pozyskane środki to kwota 15.000,00 zł.
W ramach programu zostaną doposażone biblioteki
w/w placówek.
2. Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.
Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie w sprzęt
komputerowy ramach Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –
„Aktywna tablica”.
Kwota dofinansowania wynosi 35.000,00 zł.
Realizacja powyższych programów wymaga
wsparcia finansowego ze strony Gminy Witkowo
w wysokości 12.500,00 zł.
Całkowity koszt realizacji zadań w placówek
wyniesie łącznie 62.500,00 zł.

Witkowo gospodarzem Mistrzostw Polski w Karate

Reprezentanci Akademii Karate Besuto Witkowo zdobyli 27 medali.

16 października hala widowiskowo-sportowa przy
ulicy Czerniejewskiej była areną zmagań w ramach
VI Mistrzostw Polski Karate UWK. Organizatorami
wydarzenia byli: Akademia Karate Besuto Witkowo,
Samorząd Gminy i Miasta Witkowo oraz Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.
W Mistrzostwach uczestniczyło 164 zawodników
z 12 klubów z całej Polski. Rywalizacja trwała na
c z t e re c h m a t a c h , n a k t ó r y c h o d b y w a ł y s i ę
konkurencje dla karate generalnego i karate
tradycyjnego: kata indywidualne, kumite
indywidualne, kumite karate combat, kata drużynowe
oraz kumite drużynowe rotation. Podczas ceremonii
otwarcia głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadziński, podkreślając dynamicznie rosnące
zainteresowanie karate na terenie gminy oraz
aktywną działalność Akademia Karate Besuto. Przed
startem zmagań nagrodzono najmłodszego
zawodnika turnieju, którym był 6-letni Wojciech

Rudnicki. Wyłoniono również najstarszego karatekę
w osobie 63-letniego Piotra Lisewskiego. W trakcie
zmagań rozlosowano 20 nagród ufundowanych przez
sponsorów.
Podopieczni Akademii Karate Besuto Witkowo
zakończyli turniej z 27 medalami. Dzień później
rozegrano I Mistrzostwa Witkowa, które
przeprowadzono dla zawodników mniej
doświadczonych, posiadających białe pasy.
Samorząd Gminy i Miasta Witkowo gratuluje
zawodnikom osiągniętych wyników, a organizatorom
wzorowo przeprowadzonych zawodów.

Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść na stronę internetową

XXI Szkolne Biegi Uliczne
Na starcie blisko pół tysiąca dzieci

Niedzielne popołudnie upłynęło w Witkowie pod
znakiem dwudziestej pierwszej edycji Szkolnych
Biegów Ulicznych dedykowanych przedszkolakom
oraz uczniom z placówek oświatowych z terenu Gminy
i Miasta Witkowo.
Organizatorami inicjatywy byli: Samorząd Gminy
i Miasta Witkowo, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz Gminna
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. W zawodach na Stadionie Miejskim
wzięło udział 486 biegaczy (od 3 do 15 lat), wśród
których w ramach tradycyjnej loterii rozlosowano
80 nagród. Na wszystkich uczestników biegów na
mecie czekały pamiątkowe medale natomiast
pierwsza trójka biegaczy została uroczyście
u d e k o ro w a n a n a p o d i u m . W ś r ó d w s z y s t k i c h
uczestników rozlosowano nagrody główne w postaci
4 rowerów ufundowanych przez Urząd Gminy i Miasta
Witkowo, OKSiR, Bank Spółdzielczy w Witkowie oraz
Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Witkowie.
Organizatorzy mogli liczyć także na wsparcie rodziców

ze Szkoły Podstawowej numer 1 im. Adama Borysa,
Szkoły Podstawowej numer 2 im. Lotnictwa Polskiego,
Przedszkola Miejskiego ,,Bajka” oraz władz Gminnego
Klubu Sportowego „Vitcovia”, którzy przygotowali
strefy gastronomiczne. O bezpieczeństwo na obiekcie
zadbali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Witkowie oraz obsługa medyczna z firmy „MARAD”.
Zdrową rywalizację urozmaiciło Holi Święto Kolorów,
które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.
Wszystko to pod czujnym okiem duetu spikerów Angeliki Stefańskiej i Pawła Piniarskiego (SP 1).
Samorząd Gminy i Miasta dziękuje wszystkim
osobom, które włączyły się w organizację tak
udanego przedsięwzięcia. Do zobaczenia za rok!

Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść na stronę internetową

Witkowo pomogło Julce –
Zebrano ponad 16 tysięcy złotych
Ogromnym sukcesem zakończył się
zorganizowany 16 października „Kiermasz ciast dla
Julki”. Zbiórka na rehabilitację 3-latki cierpiącej na
Zespół Retta spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców Gminy i Miasta
Witkowo oraz przyjezdnych z okolicznych
miejscowości.

Głównym inicjatorem szczytnej akcji była grupa
„Witkowo charytatywnie”, która w sierpniu tego roku
zasłynęła organizacją i przeprowadzeniem Pikniku
Charytatywnego dla Olgi Miśkiewicz – mieszkanki
Kiszkowa walczącej ze śmiertelną chorobą SMA.
Wówczas na konto fundacji reprezentującej
dziewczynkę trafiło 78 794 zł.
W sobotę na stoisku zlokalizowanym w okolicach
Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka oraz placu
targowego do dyspozycji kupujących było ponad 300
blach placków oraz 1000 innych słodkości.
Po 4 godzinach od rozpoczęcia sprzedaży, stoły
świeciły pustkami, a mimo to kolejni zainteresowani
oferowali pomoc na rzecz potrzebującej dziewczynki,
która we wrześniu tego roku straciła mamę Katarzynę.
Mieszkanka Powidza zmarła w wieku 35 lat.
Ostatecznie kwota jaką udało się zebrać to aż
16 541, 72 złotych, którą przeliczono w obecności
głównej bohaterki wydarzenia – 3-letniej Julci
przybyłej do Witkowa wraz z tatą i dziadkami.
- Jestem dumna z tego, że mieszkam w Witkowie!
Taka dumna i szczęśliwa!
Mogę śmiało powiedzieć, że ludzie z Witkowa
i okolic to cudowni mieszkańcy chętni do pomocy
i udziału w akcjach charytatywnych na rzecz drugiego

człowieka – podkreślała po Kiermaszu Katarzyna
Rabiega wraz z pozostałymi inicjatorami: Wiesławą
Kotecką, Magdaleną Kowalską, Renatą
Robaszkiewicz i Damianem Siwińskim.
Zbiórka na rzecz Julki nie byłaby możliwa, gdyby nie
ogromne wsparcie licznej rzeszy osób prywatnych,
instytucji oraz firm.
Samorząd Gminy i Miasta Witkowo gratuluje
wzorowo przeprowadzonej akcji oraz dziękuje za
zaangażowanie i trud włożone w pomoc na rzecz Julki
Kapczyńskiej.
„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale
może zmienić świat dla jednej osoby”.

Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść na stronę internetową

Poznali pracę policji na terenie OW Skorzęcin
9 października br. policjantów z Komisariatu Policji
w Witkowie odwiedzili podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy „Tęcza” prowadzonego przez
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie „MAKI” w Gnieźnie.

Służbie policjantów przyglądali się podopieczni
Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza” w Gnieźnie.

Tematem wydarzenia była służba policjantów
na terenie Jeziora Niedzięgiel. W rolę prelegenta
wcielił się sierż. sztab. Krzysztof Sabiłło, który
zademonstrował jednostkę pływającą używaną do
patrolowania. Uczestnicy z zaciekawieniem
przyglądali się manewrom wykonywanym przez
funkcjonariusza. O pracy policji na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie opowiedział
z kolei Komendant Komisariatu komisarz Rafał
Chełmikowski. W trakcie spotkania na miejsce przybyli
również stróże prawa z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, którzy
zaprezentowali sprzęt używany przez gnieźnieńską
policję.
Inicjatywa przebiegała w miłej i rodzinnej
atmosferze.

Dzień Uśmiechu w Witkowie

W Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo zagościły maluchy z grup Koguciki, Słoneczka i Zajączki.

15 października w Witkowie gościł wyłącznie
uśmiech. To efekt akcji „Dzień Uśmiechu”, którą
propagowały dzieci z Przedszkola Miejskiego „Bajka”.
Przedszkolaki pojawiły się na ulicach miasta, rozdając
przechodniom upominki, na których nie mogło
zabraknąć motywu uśmiechu.
W Urzędzie Gminy i Miasta wraz z Paniami
Nauczycielkami zawitały maluchy z Kogucików,
Słoneczek i Zajączków, które przygotowały prezenty
dla Burmistrza Mariana Gadzińskiego oraz jego
Zastępcy Marka Wiatrowskiego.
W ramach podziękowań włodarze wręczyli
przedszkolakom słodkie niespodzianki, podkreślając,
jak ważny w dzisiejszych czasach jest uśmiech oraz
pozytywne nastawienie do życia.

Mieszkańcy byli obdarowywani przez dzieci
z Przedszkola Miejskiego „Bajka”.

Startuje Witkowska Liga Halowa
Popularna WLH wkracza w decydującą fazę
przygotowań do zbliżającego się sezonu. Mimo
wcześniejszych planów, rozgrywki nie przejdą
przebudowy.

Twarzą sezonu 2021/2022
jest Dawid Połatyński.

O kształcie piłkarskiej batalii 2021/2022
zadecydowano podczas poniedziałkowego
spotkania z kierownikami drużyn, które odbyło się w sali
narad Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.
Przedstawiciele zarządu WLH w osobach Hubert Lisiak
i Jan Szturomski zaprezentowali uczestnikom dwa
warianty. Pierwszy z nich zakładał kontynuację
dotychczasowej formuły z uwzględnieniem 2 nowych
drużyn (każdy z każdym plus rewanże). W drugiej
for mule proponowano rozegranie pierwszej
rudny w jednej lidze, a drugiej po podziale na
grupę mistrzowską i spadkową (I i II dywizję).
Ostatecznie decyzją przedstawicieli zespołów, którą
poprzedziło głosowanie jawne, zespoły wybrały 16drużynową ligę.

- Witkowskie rozgrywki z roku na rok są coraz bardziej
wyrównane, a drużyny stawały się na tyle
profesjonalne, że każda z nich chce walczyć
o najwyższe cele, bez podziału na grupy. Rozumiemy
to i akceptujemy decyzję kierowników. Nie chcieliśmy
narzucać im określonego kształtu, dlatego
poddaliśmy ten temat pod głosowanie. Sto procent
przybyłych było za jedną ligą bez podziału na grupy podsumowują organizatorzy.
Inauguracyjną kolejkę zaplanowano na 19
listopada. Terminarz zakłada rozegranie 30 kolejek
oraz Pucharu WLH. Zwieńczeniem zmagań będzie
uroczysta gala w Centrum Kultury w Witkowie.
Wiadomo już także, że zgodnie z tradycją nowy sezon
będą promować baner oraz film promocyjny. Ich
produkcją zajmuje się witkowskie Studio Infinity.
Bieżącą działalność oraz poczynania organizatorów
można śledzić na facebookowej stronie Witkowskiej
Ligi Halowej.
W sezonie 2021/2022 Witkowskiej Ligi Halowej
uczestniczyć będą: Syljar Symix AutoGniezno,
Manufaktura tortów i ciast, Auto Handel Oleksiak Car
Gwarant Service, Locus Team, Pizzeria Torttuga,
Liderpool, Amigos, Sofex, Pizzeria Skarabeusz CWK 05,
Piekarnia Glanc AC 97, Auto-Rataj, BiW
Ubezpieczenia, Meblo-Mix, Gór-Pak Młode Wilki,
Colorex/BIS Energetyk oraz Bovelli Bedding.
Areną zmagań będzie hala widowiskowo-sportowa
przy ulicy Czerniejewskiej. Organizatorami są: Zarząd
WLH, Samorząd Gminy i Miasta Witkowo oraz Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji.

Niezwykła spotkanie z autorem książki
„Templariusz z Małachowa Złych Miejsc”
W środowe późne popołudnie (29 września br.)
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie
odbyło się spotkanie z Tomaszem Jankowskim.

Autor wielu zbiorów poezji, m.in.: „Karkonoskie
dziwa czyli z Duchem Gór przypadki”, ”W Zielonej
Górze na deptaku”, „Piękna Izabella”, „Templariusz
z Małachowa Złych Miejsc”, „Pąsowej róży kwiat”
i „Żychlińska Muza”, swoją przygodę z poezją
rozpoczął w wieku 14 lat wierszem pt.: „Święto
pieczonego ziemniaka”. W 1985 r., w trakcie
Ogólnopolskiego Konkursu o Laur Lotniczej Muzy
w Powidzu, jego twórczość została wyróżniona. Od
tego czasu ma na swoim koncie ponad 20 wydanych
tomików.

P a n To m a s z p r z y j e c h a ł n a s p o t k a n i e
w towarzystwie pani Zuzanny Michalik, która od wielu
lat komponuje muzykę do jego twórczości. W ten
wyjątkowy wieczór mieliśmy okazję usłyszeć
interpretację wierszy w wykonaniu nie tylko samego
autora, wiersze w muzycznej oprawie zaśpiewała pani
Zuzanna. W spotkaniu wzięli czynny udział panowie:
Michał Bocheński i Robert Sawa, którzy czytając,
prezentowali jego wiersze.
Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze,
uczestnicy spotkania ciepło przyjęli naszych gości.
Czytelników zachęcamy do zapoznania się
z twórczością pana Tomasza, którą można odnaleźć
na naszych półkach.

Wiwat Król Żniwny KBS Witkowo A.D. 2021
W niedzielę, 26 września 2021 roku Zarząd
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie
zorganizował i przeprowadził na strzelnicy myśliwskiej
w Orchowie zawody strzeleckie o tytuł Króla Żniwnego
KBS Witkowo A.D. 2021. Oprócz Tarczy Żniwnej do
której strzelali z broni czarnoprochowej tylko Bracia
KBS Witkowo, były jeszcze tarcze ogólnodostępne
Takie jak: Tarcza 10 rocznicy reaktywacji KBS Witkowo,
Tarcza ufundowana przez Króla Żniwnego KBS Witkowo
A.D. 2019 – 2020, Tarcza sponsorowana przez Pana
Mariusza Mądrowskiego, Tarcza Losowa oraz
Strzelanie do Kura. W miłej i sportowej atmosferze
rywalizowali ze sobą Bracia KBS Witkowo oraz przybyli
goście. Turniej rozpoczął się uroczystą zbiórką, na
której zostały omówione zasady bezpieczeństwa na
strzelnicy oraz regulaminy strzelań.

Tytuł Króla Żniwnego KBS Witkowo A.D. 2021 zdobył
Brat Mieczysław Knast, Prawym Marszałkiem został
Brat Witold Wiśniewski, a Lewego Marszałka wywalczył
Brat Wiktor Knast.

Do Tarczy 10 rocznicy reaktywacji KBS Witkowo
najlepszy wynik miał Brat Janusz Wąsowski, drugi był
Brat Wiktor Knast, a trzeci Brat Marcin Muszyński.
Tarczę ufundowaną przez byłego Króla Żniwnego
KBS Witkowo A.D.2019 – 2020 zdobył Brat Marcin
Muszyński, drugie miejsce zajął Brat Mieczysław Knast,
a trzecie po dogrywce Pani Izabela Ratajska.
Tarczę sponsorowaną przez Pana Mariusza
Mądrowskiego wygrał Brat Andrzej Malik, drugi był Brat
Wiktor Knast, a trzeci Brat Henryk Flieger.
Najwięcej szczęścia w Tarczy Losowej miał Brat
Andrzej Malik zdobywając 22 punkty, drugi był Brat
Mieczysław Knast uzyskując 20 punktów, a trzeci Brat
Paweł Lisiak z 17 punktami.
Kura zestrzelił Brat Grzegorz Kaźmierczak, drugie
miejsce zajął Brat Andrzej Malik, a trzecie Brat Jan
Wawrzyniak.
Gratulacje dla zwycięzców oraz podziękowania
dla wszystkich za bezpieczny pobyt na strzelnicy.

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole
Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie
Niech żyją wszyscy nauczyciele!
Es leben alle Lehrer!
All the best to the teachers!
! Viven todos los profesores!
Te słowa były myślą przewodnią 13 października,
podczas uroczystości w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Witkowie z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.

Część oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia
sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego.
Dyrektor szkoły, Anna Malendowicz-Koteras, powitała
serdecznie wszystkich obecnych na uroczystości –
pracowników szkoły oraz młodzież szkolną.
Podziękowała nauczycielom za trud i energię
w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
edukowanie kolejnych pokoleń młodzieży oraz
całoroczną pracę. Życzyła, by praca nauczyciela,
pedagoga i wychowawcy przynosiła na co dzień
satysfakcję i radość. Jednocześnie zwróciła uwagę na
osiągane przez uczniów witkowskiego ZSP sukcesy
dydaktyczne. Podczas uroczystości Dyrektor Szkoły
podziękowała również za wieloletnią pracę Pani
Hannie Kownackiej, która po 41 latach pracy przeszła
na emeryturę.
Nagrodą Dyrektora Szkoły uhonorowani zostali:
Monika Nowakowska-Szymczak, K.Popielec-Stürmer,
Joanna Czekała, Urszula Knast, Danuta Rybińska, Ewa
Przybylska i Ireneusz Mazurkiewicz.

Lekcja lokalnej historii
Niezwykłą lekcję lokalnej historii przeżyli uczniowie
klasy 5 b i 8b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie.
W październikowe popołudnie razem z nauczycielem
historii wyruszyli na krótki rajd do Chłądowa na
cmentarz ewangelicki.
Nauczyciel historii – p. Wojciech Ziółkiewicz – jako
znawca tematu wyjaśnił symbolikę nagrobków,
zwrócił uwagę na rośliny posadzone na terenie
nekropolii, maja one bowiem symboliczne znaczenie,
a ponadto opowiedział o otoczeniu dawnego
cmentarza ewangelickiego. To była naprawdę
fascynująca lekcja lokalnej historii , a wyprawa była
tym bardziej ciekawa, że nasz nauczyciel historii brał
udział w pracach, które umożliwiły pokazanie tego
miejsca. Przez długie lata cmentarz był ukryty
w gąszczu dzikich krzewów. Jego „odkrycie” pozwoli
na pokazanie różnorodności kulturowej naszej małej
Ojczyzny.
Jolanta Chyba

Nagrodę Starosty Gnieźnieńskiego otrzymali:
Barbara Sesiuk i Mateusz Leszek.
W części artystycznej imprezy nie zabrakło
nastrojowych wierszy poświęconych nauczycielom,
a będących wyrazem wdzięczności za ich pasję
i zaangażowanie w edukację młodzieży. Utwory
muzyczne „Zacznij od Bacha”, „Kasztany”,
„Nieznajomy” i „Tyle było dni” sprawiły, że uroczystość
miała elegancki i poetycki charakter. Część
artystyczna przygotowana pod opieką
J.Czekały,U.Knast,K.Popielec-Stürmer dostarczyła
obecnym wzruszenia, refleksji i przeniosła ich w inny od
p ro z y ż y c i a w y m i a r. N a k o n i e c u ro c z y s t o ś c i
prowadząca apel uczennica klasy III TL – Julita
Zawierucha – życzyła wszystkim pracownikom radości,
wytrwałości i najpiękniejszych zbiorów tam, gdzie
codziennie zostawiają swoje serce, swój umysł i swoje
siły. Niepokoju, który nie pozwala trwać bezczynnie,
szerokiego spojrzenia, które pomaga dostrzegać
prawdy ukryte, takiej radości, przy której smutek
zamiera, a pragnień tak czystych, że od nich niebo
błękitnieje. Samorząd Uczniowski wręczył
pracownikom szkoły upominki z piękną sentencją:
„W życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę, ale o to,
by nauczyć się tańczyć w deszczu”.
Krystyna Popielec-Stürmer

Sukces kolejnego biegu na terenie Gminy Witkowo
26 września br. upłynął w Ośrodku
Wypoczynkowym w Skorzęcinie pod znakiem biegu
„Hipper 5-tka w Skoju” zorganizowanym przez Klub
Sportowy „Witkowo Biega” przy wsparciu Samorządu
Gminy i Miasta Witkowo.

Z trasą wiodącą alejkami gminnego kurortu
zmierzyło się aż 198 zawodników. Dzięki świetnej
lokalizacji, tłumnie przybyli kibice mieli biegaczy wręcz
na wyciągnięcie ręki, a wśród nich m.in. Olimpijkę
z To k i o M a r t y n ę G a l a n t . W i t k o w i a n k a b y ł a
bezkonkurencyjna w rywalizacji Pań. Pokazem
znakomitego ścigania był również pojedynek Panów.
Na ostatnich metrach triumf wywalczył brązowy
medalista tegorocznych Mistrzostw Polski na 10000 m
Szymon Dorożyński, wyprzedzając Tarasa Kuleia.
Na mecie każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowy medal wręczany przez Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego oraz jego
Zastępcę Marka Wiatrowskiego. Na najlepszych
w pięciu kategoriach czekały okazałe statuetki oraz
nagrody.
Najlepsza trójka w kategorii Open kobiet:
1. Martyna Galant
2. Anna Nowakowska
3. Marzena Siwińska
Najlepsza trójka w kategorii Open mężczyzn:
1. Szymon Dorożyński
2. Taras Kulai
3. Paweł Tarasiuk
Najlepsza trójka w kategorii mieszkanek Gminy
i Miasta Witkowo:
1. Martyna Galant
2. Weronika Cieślicka
3. Monika Sterling

Najlepsza trójka w kategorii mieszkańców Gminy
i Miasta Witkowo:
1. Norbert Hołderny
2. Tomasz Włodarczyk
3. Rafał Rudnicki
Wyniki drużynowe:
1. Pomorska Brygada Logistyczna w Bydgoszczy
2. Szymi Team
3. Szymkowiak Team
Sponsorzy oraz partnerzy biegu: Samorząd Gminy
i Miasta Witkowo, Time4Run, Market budowlany
Hipper, Spec Kable. MMKA Kusiołek. Piekarnia Glanc,
SPA Agro Skorzęcin, OKSiR Witkowo, H-Dwa-O, Bazar
Powidz, Gabinet fizjoterapii Damian Góralski, Ignasiak,
Faberlic Joanna Grześkowiak, ZSP Witkowo.
Pracownia K&M, Browar Fortuna, Liderpool Konrad
Plucner, ZGK Witkowo, Bistro Cafe Z Bzikiem,
Restauracja Pod Sosną w Skorzęcinie, Zawieja Sad,
Oshee Karol Grzywiński.

Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść na stronę internetową

Światowy dzień jabłka
„Czerwone, rumiane jabłuszko, dziś swoje święto
ma . Zaraz się przekonamy,kto te jabłka zna?”
Takim wierszykiem dzieci z grupy „PAJACYKI”
z Przedszkola Miejskiego „BAJKA” przy ul. Jasnej
rozpoczęły świętowanie z okazji „Światowego dnia
jabłka”.
Podczas zabaw tanecznych, wykonywania zadań
– rozwiązywania zagadek rysunkowych, przeliczania,
segregowania, kodowania i nazywania kolorów dzieci
mogły utrwalić i poszerzyć swoje wiadomości na
temat tego najbardziej znanego owocu – jabłuszka.
„Pajacyki” dobrze wiedzą, że jedzenie jabłuszek daje
wigor, siły do zabawy i dużo, dużo zdrowia. Dlatego

przygoda z jabłkiem zakończyła się degustacją
smacznych, soczystych owoców.
Izabela Laciuga

ZSP Mielżyn, Erasmus+
Od września 2019 r. ZS-P w Mielżynie wraz ze
szkołami: z Serbii, Czech i Słowacji realizuje projekt
„CLIL ponad granicami – baw się i ucz” w ramach
programu Erasmus Plus. Potrwa on do sierpnia 2022 r.
Projekt powstał w wyniku wcześniejszej współpracy
między naszymi szkołami-zarówno w projektach
eTwinning jak i Erasmus+.

D n i a 2 7 w r z e ś n i a 2 0 2 1 r. r o z p o c z ę ł o s i ę
międzynarodowe spotkanie w Polsce, które potrwa
tydzień. W poniedziałkowy poranek miała miejsce
część oficjalna oraz warsztaty muzyczne w Centrum

Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.
W kolejnych dniach uczniowie naszej szkoły wraz
z uczniami z zagranicy wezmą udział w warsztatach
tanecznych, plastycznych, historycznych w Grzybowie
i Ostrowie Lednickim oraz warsztatach IT w Poznaniu,
warsztatach w Rogalowym Muzeum oraz spędzą
Dzień Sportu w Gnieźnie. W piątek odbędzie się
oficjalne podsumowanie projektu, natomiast
wieczorem dla wszystkich uczestników zaplanowano
wspólną dyskotekę.
Elwira Wasiewicz

Erasmus+ „CLIL ponad granicami – baw się i ucz”
Dnia 27 września 2021 r. rozpoczęło się
międzynarodowe spotkanie w Polsce w ramach
projektu Erasmus+ “CLIL ponad granicami – baw się
i ucz”. W poniedziałkowy poranek miało miejsce
oficjalne powitanie gości z Serbii, Czech i Słowacji
w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
w Witkowie. Następnie uczniowie wzięli udział
w warsztatach muzycznych, plastycznych oraz
tanecznych.

Dzień drugi minął pod hasłem spotkania z historią.
Uczniowie odwiedzili Ostrów Lednicki, a podczas
wizyty w Grzybowie mieli okazję przekonać się, jak
wyglądało życie we wczesnośredniowiecznej osadzie.
Uczyli się tam m.in. polować, rozpoznawać tropy
zwierząt, lepić naczynia w glinie, zapisywać pismem
runicznym swoje imiona i nazwy państw oraz grali
w średniowieczne gry. Uczniowie uczestniczyli również
w “przymiarce” średniowiecznego uzbrojenia.
Trzeci dzień spotkania międzynarodowego
spędziliśmy w Wiacie Edukacyjnej “Gajówka”
w Gnieźnie. Uczestniczyliśmy w różnorodnych
konkurencjach drużynowych, grze zręcznościowej
Archery Tag oraz rajdzie turystycznym, podczas
którego rozwiązywaliśmy zadania przygotowane przez
animatorów. Poza tym graliśmy w gry dziecięce
przygotowane przez uczniów klasy 8a. Na zakończenie
odbył się konkurs przeciągania liny oraz wspólne

ognisko, przy którym piekliśmy kiełbaski.
W czwartek tj. 30.09.2021 r. uczniowie klasy 8a wraz
z grupą międzynarodową uczestniczyli w warsztatach
w Rogalowym Muzeum w Poznaniu, następnie
w Galerii Malta odbyły się warsztaty IT w Akademii
Go4Robot (programowanie robotów) oraz w INK3.de
(długopisy 3d). Ostatnią atrakcją tego dnia były
zakupyw Posnanii.
W piątek 1.10.2021 r. odbyły się warsztaty w szkole,
podczas których uczniowie ćwiczyli taniec i śpiew do
utworu “Szła dzieweczka”. Następnie przygotowali
w grupach plakaty podsumowujące spotkanie
międzynarodowe w Polsce. Dużym powodzeniem
cieszyło się stanowisko z robotami, gdzie goście mieli
możliwość rozwijania umiejętności programowania.
O godz. 13:00 rozpoczęło się oficjalne zakończenie
spotkania, które uświetnił występ naszego ucznia
Tymona Tupurinsa oraz pokaz karate przygotowany
przez Emilię Kupaj wraz z uczniami z naszej szkoły:
E. Kupaj, B. Wędkowskim, M. Marciniak oraz M. Wewiór.
Następnie zostały zaprezentowane plakaty
podsumowujące warsztaty i wyjazdy, a uczestnicy
wspólnie zatańczyli i zaśpiewali „Szła dzieweczka”.
Na koniec nastąpiło rozdanie certyfikatów. Tego
samego dnia wieczorem odbyła się wspólna
dyskoteka dla naszych gości i uczniów klas: 7a, 7b i 8a.
Elwira Wasiewicz

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 1

13 października w murach naszej szkoły odbył się
uroczysty apel, na który przybyli goście: Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo Pan Marian Gadziński oraz
przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącym
Panem Leszkiem Kryszakiem na czele. O oprawę
artystyczną zadbali uczniowie klas 2a i 2b wraz
z wychowawczyniami, paniami Agnieszką StefańskąBielą i Angeliką Stefańską.

Uroczystość była okazją do nagrodzenia
nauczycieli i pracowników obsługi. Nagrodę
Dyrektora otrzymali nauczyciele: Jolanta Chyba,
G r a ż y n a F l i c i ń s k a , To m a s z M a j c h r z a k , E l i z a
Marcinkowska, Ilona Musidlak, Anna Muszyńska,
Magdalena Nowicka, Wiesława Papiewska, Kalina
Piechowiak, Paweł Piniarski, Angelika Stefańska,
Agnieszka Stefańska-Biela, Teresa Szkudlarek, Natalia
Zbierska i Wojciech Ziółkiewicz oraz pracownicy
obsługi: Ewa Gronowicz, Agnieszka Franczak, Danuta
Jakimowicz, Jolanta Kulińska, Irena Misiak, Iwona
Orchowska, Halina Rachelska, Joanna Szymaniak,
Agnieszka Szymańska, Andrzej Krawczyk, Krzysztof
Janowczyk, Ryszard Jaworski, Jolanta Kaźmierczak,
Karolina Witczak, Małgorzata Zamiar i Małgorzata
Malawko.
Dyrektor Szkoły Pan Marian Łukowski uhonorował
pracowników, którzy obchodzili jubileusze pracy

zawodowej. Byli to: Ewa Gronowicz (40 lat pracy),
Krzysztof Janowczyk (40 lat pracy), Paweł Piniarski (40
lat pracy), Małgorzata Kubacka (35 lat pracy),
Agnieszka Franczak (25 lat pracy), Patrycja
Półrolniczak-Nowakowska (20 lat pracy) oraz Violetta
Cejman (20 lat pracy).
Warto wspomnieć, że w tym roku zamiast kupować
tradycyjnego kwiatka dla nauczyciela, cała
społeczność szkolna wzięła udział w zbiórce pieniędzy
na leczenie Olgi Miśkiewicz. (AM)

Jesienne potyczki ortograficzne w Szkole Podstawowej nr 1
Uczniowie klas VII i VIII witkowskiej „jedynki”
udowodnili, że na ortografię jest zawsze pora, nawet
w jesienne popołudnie.
Pod hasłem „Żołędzie na dębie” do konkursowych
zmagań stanęło kilkunastu uczniów, którzy wcześniej
przeszli eliminacje klasowe. Tekst konkursowego
dyktanda pełen był wyrazów związanych z jesienią.
Tytuł „Jesiennego króla ortografii” zdobył Adam
Wasielewski z kl. VIIIa, miejsce drugie przypadło Zofii
Nowickiej z kl. VIIIb, a trzecie – Klaudii Kaźmierczak
z kl. VIIIa Gratulujemy! Nagrody ufundowała Rada
Rodziców.
Jolanta Chyba

Dzień chłopca w „Dwójce”

eKurenda

30 września br. Samorząd Uczniowski w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie,
tradycyjnie włączył się w obchody Dnia Chłopca dla
całej społeczności uczniowskiej.

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie chce być jeszcze
bliżej mieszkańców! Dlatego uruchomiliśmy zupełnie
nową aplikację o nazwie eKurenda.
https://ekurenda.pl/pobierz-aplikacje

Jak na dżentelmenów przystało, w tym dniu
obowiązywał elegancki strój. Dla wszystkich chłopców
z klas 1 – 8 przygotowano słodką niespodziankę oraz
złożono najszczersze życzenia, zaś panowie
nauczyciele oraz panowie z obsługi otrzymali
„Certyfikaty dla Super Chłopaka” za swoje cenne
zasługi. Dodatkową atrakcją były muzyczne przerwy
oraz konkursy w formie zagadek skierowane dla
chłopców, w których można było wygrać słodkie
upominki. Jednocześnie pragniemy serdecznie
podziękować uczennicom z klasy 7a i 8a, które włączyły
się w pomoc przy organizacji Dnia Chłopca.
Maria Kurczewska

Konkurs plastyczny z okazji
Dnia Kropki w „Dwójce”
Z okazji Dnia Kropki p. Alicja Prokopowicz i p. Greta
Juszczak zorganizowały konkurs plastyczny dla klas IIII. Zadaniem klasy było wspólne przygotowanie
plakatu związanego z...kropką. Prace zostały ocenione
indywidualnie przez uczniów według ich preferencji.

Konkurs wygrała klasa 3a p. Anny Kalwinickiej.
Punktacja według klas: 3a – 37 punktów, 2c – 36
punktów, 3d – 31 punktów, 2b – 31 punktów, 3c – 23
punkty, 1c – 17 punktów, 3b – 13 punktów, 1d – 10
punktów, 1a – 5 punktów, 1b – 4 punkty.
Wszystkim wychowawcom i uczniom, serdecznie
gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę
i zaangażowanie.
Maria Kurczewska

Aplikację można pobrać ze strony www.ekurenda.pl
lub ze sklepu z aplikacjami na telefonie, wpisując:
„ekurenda”. Po zainstalowaniu wpisujemy tylko nazwę
swojego sołectwa.
Za jej pośrednictwem na telefony komórkowe
rozsyłane będą komunikaty związane m.in. z bieżącymi
sprawami, ogłoszeniami i codziennym życiem
mieszkańców danego sołectwa oraz całej gminy.
Wystarczy tylko posiadanie smartfona z dostępem do
Internetu.
Co ważne – system jest bezpłatny. Nie wymaga
podawania żadnych danych osobowych i nie zawiera
reklam oraz komunikatów o charakterze komercyjnym.
Zapraszamy do korzystania z nowej formy kontaktu.
Lista sołectw objętych aplikacją:
Chłądowo, Czajki, Ćwierdzin, Dębina, Folwark, Gaj,
Gorzykowo, Jaworowo, Kamionka, Kołaczkowo,
Malenin, Małachowo Kępe, Małachowo Wierzbiczany,
Małachowo Szemborowice, Małachowo Złych Miejsc,
Mąkownica, Mielżyn, Odrowąż, Ostrowite
Prymasowskie, Piaski, Ruchocinek, Ruchocin, Skorzęcin,
Sokołowo, Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo, Witkówko,
oraz miasto Witkowo.

,
Z nami zobaczysz wiecej
Wystartował ocjalny serwis informacyjny
Gminy i Miasta Witkowo.
Nie czekaj i odwiedź nas na Facebooku.
Z nami zobaczysz więcej.
facebook.com/Witkowo.z.nami.zobaczysz.wiecej

Europejski Dzień Sportu Szkolnego
Europejski Dzień Sportu Szkolnego (EDSS) to wielkie
międzynarodowe święto ruchu, w którym bierze udział
już ponad 40 krajów z całego świata. Przypada ono
24 września. W tym roku do tej akcji, po raz pierwszy,
włączamy się My – Szkoła Podstawowa nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

W tym celu dzisiaj na 3,4 i 5 godzinie lekcyjnej odbyły
się gry i zabawy sportowo – rekreacyjne dla uczniów
naszej szkoły, wg planu:
• klasy I-III – gry i zabawy bieżne,
• klasy IV – biegi sztafetowe (Stadion Miejski),
• klasy V-VI – rzucanka siatkarska (sala gimnastyczna),
• klasy VII – piłka siatkowa i piłka koszykowa (hala
sportowa),
• klasy VIII – piłka ręczna (boisko osiedlowe).
EDSS zachęca do wspólnego spędzania czasu na
zabawie, przy jednoczesnej promocji aktywności
fizycznej.

Spoglądając na uśmiechnięte twarze naszych
uczniów na pewno był to dzień niesamowitych wrażeń
i emocji.
Maria Kurczewska

Wielkie sukcesy w karate

44. Bieg Lechitów

Dnia 2 października 2021r. odbył się w Złotowie IX
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE.

19 września br. w Gnieźnie odbył się najstarszy
półmaraton organizowany w Polsce – 44. Bieg Lechitów.

Szkołę Podstawową nr 2 im. Lotnictwa Polskiego
reprezentowali: Maksymilian Biskupski kl. 3a: KUMITE –
brąz, SUMO – brąz, KODACHI – brąz, Julian Górski kl. 2c:
KUMITE – złoto, SUMO – brąz, Maja Nowicka kl. 4c:
KUMITE – srebro, SUMO – brąz, Hanna Depczyńska kl. 4c:
SUMO – brąz, Wojciech Napierała kl. 3a: KUMITE –
srebro, KODACHI – brąz, SUMO – brąz, Anna Krzysztoń kl.
5a: KUMITE – srebro, KATA – brąz, Lena Induła k. 5c:
KUMITE – brąz.
Gratulujemy wspaniałym sportowcom i życzymy
dalszych sukcesów sportowych!!!!

W ramach tego sportowego święta odbyły się
również biegi młodzieżowe. Na starcie stanęło
kilkunastu zawodników ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, którzy w ten sposób
rozpoczęli sezon lekkoatletyczny. Nasi uczniowie
godnie reprezentowali szkołę w zawodach sportowych,
a nagrodą za ukończony bieg był nie tylko pamiątkowy
medal otrzymany na linii mety, ale również aktywnie
spędzony czas.
Wszystkim zawodnikom i ich rodzicom, którzy licznie
przybyli dopingować swoje dzieci, serdecznie
gratulujemy i dziękujemy.
Zapraszamy również na zajęcia SKS z zakresu lekkiej
atletyki.
Maria Kurczewska

e-Deklaracje
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców,
którzy chcą załatwiać sprawy urzędowe drogą
elektroniczną bez wychodzenia z domu,
przygotowaliśmy portal witkowo.epuap.online. Jego
zadaniem jest usprawnienie procesu składania
dokumentów w wersji cyfrowej. Zebraliśmy nasze usługi
w jednym miejscu i opisaliśmy w przystępny sposób.

Na dzień dzisiejszy dostępne są między innymi wersje
elektroniczne formularzy:
• deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł
spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych
oraz niemieszkalnych,
• deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
• deklaracji podatkowych,
• wniosków o wpis lub zmianę wpisu do CEIDG.
Formularze deklaracji dostępne są po kliknięciu na
poniższy odnośnik: https://witkowo.epuap.online
Wypełnioną deklarację, przed wysłaniem, należy
podpisać profilem zaufanym lub bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
Jednocześnie informujemy, że planowany jest rozwój
naszego portalu. Pozostałe usługi dostępne są na
Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej
ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl
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Szkolne obchody międzynarodowego dnia kropki
15 września br. cała społeczność uczniowska
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie po raz kolejny obchodziła Dzień Kropki,
który przygotował Samorząd Uczniowski. Jest to coraz
bardziej popularne święto kreatywności, odwagi
i zabawy. Pomysł obchodzenia Dnia Kropki ma na celu
pobudzać wyobraźnię i pomysłowość uczniów,
odkrywać talenty, poznawać swoje mocne strony
i wspólnie się bawić.
W tym dniu obowiązywał kropkowany strój. Pogoda
dopisała, więc podczas muzycznych przerw wszyscy
chętni uczniowie malowali szkolne boisko kredą, dzięki
czemu powstało piękne kolorowe dzieło. Nie zabrakło
również tańców i oczywiście słynnej belgijki. Dziękujemy
wszystkim za wspólną zabawę!
Maria Kurczewska

Światowy Dzień Turystyki
27 września przypada co roku Światowy Dzień
Turystyki. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie wzięli udział
w VIII Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej
organizowanej pod hasłem Kolej na PTTK.

We współpracy z Samorządem Witkowa, Klubem
Garnizonowym oraz Jednostką Wojskową w Powidzu
uczniowie mogli poznać uroki Nadwarciańskiego Parku
Krajobrazowego przechodząc ścieżką historycznoprzyrodniczą ok 9km. Humory dopisały, pogoda
również.

Cieszymy się, że młodzież aktywnie, na świeżym
powietrzu spędziła swój wolny dzień.
Ps. To dopiero początek współpracy z PTTK, są już
następne pomysły
Maria Kurczewska

Włoskie przeboje
na scenie CK
W piątek, 15 października w sali widowiskowej
Centrum Kultury w Witkowie, odbył się koncert dobrze
znanego witkowskiej publiczności duetu – Angeliki
i Thomasa Grotto.

Śpiewający duet rodziny Grotto zapewnił wszystkim
zebranym obiecany włoski klimat. Polsko-włoskie
małżeństwo oprócz czarujących głosów, stworzyło
niesamowitą atmosferę wokół siebie. Tego wieczora
usłyszeliśmy największe przeboje ze słonecznej Italii jak:
„Volare”, „Tornero”, „L’italioano”, „Felicita” i wiele
innych. Żywiołowy temperament Thomasa oraz
ujmujący głos Angeliki spowodowały, że zostali ciepło
przywitani przez publiczność, która od pierwszych chwil
koncertu śpiewała razem z nim.

Po koncercie duet rozdawał autografy i pozował do
zdjęć. Przypominamy, że Angelika i Thomas, biorą udział
w najnowszej edycji programu „Mam Talent”, dlatego trzymamy za nich mocno kciuki!

