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Uroczyste obchody Święta Niepodległości 
Dnia 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska Odzyskała wolność. 

Tego dnia Rada Rezygnacyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. 

Rozpoczęto przygotowania do powołania katolickiego rządu, w skład którego 

mieli wejść przedstawiciele polskich stronnictw politycznych.

...11 listopada to szczególna data dla 
każdego Polaka. Właśnie tego dnia w 1918 
roku po latach niewoli Nasza ojczyzna 
odzyskała niepodległość i stała się wolnym 
krajem. Dla nas Wielkopolan, to bardzo ważne 
wydarzenie. Tegoroczne obchody tradycyjnie 
rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny. 
Msza Święta została odprawiona przez 
proboszcza witkowskiej parafii ks. Stanisława 
Goca i Księdza Rafała Chareńskiego z udziałem 
władz samorządowych, przedstawicieli Wojska 
Polskiego, pocztów sztandarowych, organizacji 
pozarządowych, Wojskowej Asysty Honorowej, 
młodzieży i mieszkańców Gminy Witkowo. 

W homilii ks. proboszcz nawiązał do obchodów 
święta narodowego, jakim jest 11 listopada. 
Podkreślił, że skłania ono do refleksji na temat 
ojczyzny i patriotyzmu. Po zakończeniu 
eucharystii uczniowie z Gimnazjum im. Adama 
Borysa w Witkowie zaprezentowali występ 
słowno - muzyczny pt. „TO TAKŻE TWOJA 
HISTORIA!”. Młodzież szkolna poprzez 
patriotyczne wiersze, jak i śpiew przypomniała 
zebranym trudne losy Polski oraz walkę 
o odzyskanie niepodległości. Dalsza część 

uroczystości odbyła się pod Pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich, gdzie po 
odsłuchaniu hymnu Państwowego głos zabrał 
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof 
Szkudlarek, który w okolicznościowym 
przemówieniu podkreślił m.in., jaką ważną 
datą dla każdego Polaka jest 11 listopada:

Szanowni Państwo, bardzo gorąco witam 
wszystkich na dzisiejszej uroczystości. Przed 
chwilą uczestniczyliśmy we mszy świętej, 
następnie wysłuchaliśmy części artystycznej 
w wykonaniu młodzieży z gimnazjum, a teraz 
spotykamy się przy Pomniku Powstańców 
Wielkopolskich, miejscu bardzo ważnym dla 

nas, dla Witkowian. Spotykamy się, aby 
niejako wrócić myślami do przeszłości, aby 
oddać hołd wszystkim tym, którzy w czasie 
niewoli trwającej 123 lata nie szczędzili wysiłku 
przelanej krwi, znosili męczeństwo i tułaczkę, 
składali najwyższą ofiarę - swoje życie.  11 
listopada 1918 roku był dniem przełomowym 
w dziejach naszego kraju. Bo to przecież pięć 
pokoleń Polaków żyjących pod zaborami 
marzyło o własnym kraju. I wreszcie przyszła 
niepodległość. Nie była ona cudem, czy 

szczęśliwym zbiegiem okoliczności, ale była 
ona wynikiem czynu zbrojnego legionistów, 
była wynikiem mądrości naszych polityków 
i dyplomatów, a przede wszystkim była 
wynikiem wytrwałości i determinacji polskiego 
narodu i dumy z tego, że jesteśmy Polakami. 
I dzisiaj właśnie Szanowni Państwo spotykamy 
się, by uroczyście świętować kolejną rocznicę 
tego ważnego dnia. Kosynierzy Kościuszki, 
powstańcy listopadowi, styczniowi, bezimienni 
żołnierze oddali własne życie za marzenia 
o wolnej i odrodzonej Polsce. I my dzisiaj 
chylimy przed nimi głowy. Wspominamy 
o legionistach, którzy ostatecznie rzucili 
wyzwanie zaborcom, wskrzesili Polskę 
i wiedzieli,  że w najbardziej odpowiednim 
momencie powinni stanąć w szeregach i być 

gotowym ponieść najwyższą cenę. Szanowni 
Państwo. To byli prawdziwi patrioci, oddani 
swojej ojczyźnie, oddani swoim dowódcom. 
Wierzyli, że ich wysiłek i przelana krew nie 
pójdą na marne. My jako kolejne pokolenie nie 
możemy ich zawieść, musimy dbać o naszą 
Polskę. Dzisiaj świętujemy kolejną rocznicę 11 
listopada 1918 roku, doceniając najwyższą dla 
każdego narodu wartość,  jaką jest  
niepodległość. I  właśnie odzyskaniu 
niepodległości w 1918 roku towarzyszyła 
wielka euforia. Ale wkrótce okazało się, że 
wolność to nie tylko radość, ale również nowe 
wyzwania. Niewątpliwie największym 
sukcesem ostatnich lat jest budowa 
samorządności. Samorządności tak ważna dla 
lokalnej społeczności. I ta samorządność 
w y m a g a  o d  n a s  i n d y w i d u a l n e g o  
zaangażowania. I to zaangażowanie jest 
patriotyzmem współczesnych czasów. 
Szanowni Państwo. Nam, tak jak i Polakom 
w osiemnastym roku, potrzebna jest zgoda, 
mądrość, spokój, po to, abyśmy potrafili 
odróżnić dobro od zła, po to, abyśmy mogli 
godnie żyć na naszej polskiej, witkowskiej 
ziemi, czego Państwu i sobie życzę w dniu 
dzisiejszym, w dniu święta niepodległości. 
Cieszy mnie to, że tak licznie bierzemy udział 
w dzisiejszej uroczystości. Za moment wspólnie 
złożymy kwiaty. Niech będą one wyrazem 

szacunku i uznania dla wszystkich tych, którzy 
polegli walcząc o naszą Polskę, dla wszystkich 
tych, którzy pracowali dla niej, dla wszystkich 
tych, dzięki którym dzisiaj możemy żyć 
spokojnie, funkcjonować, pracować i możemy 
podejmować decyzje. A teraz minutą ciszy 
uczcijmy pamięć poległych bohaterów 
minionych pokoleń. 

Minutą ciszy uczczono pamięć przodków 
i wszystkich tych, którzy oddali swoje życie za 
Ojczyznę. Następnie przedstawiciele władz 
samorządowych, wojska, szkół, młodzieży, 
związków i organizacji pozarządowych złożyli 
wieńce i wiązanki pod pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich, a Zespół Śpiewaczy 
„My Młodz i”  zaprezentowa ł  p ie śn i  
patriotyczne.

Na zakończenie uroczystości przy Pomniku 
Powstańców Wielkopolskich ponownie głos 
zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
Krzysztof Szkudlarek, dziękując wszystkim za 
przybycie i udział w obchodach Święta 
N i epod l eg ł o ś c i ,  a  w  s z c zegó lno ś c i  
przedstawicielom wojska wraz z Dowódcą 33. 
Bazy Lotnictwa Transportowego płk. dypl. pil. 
Mieczysławem Gaudyn, Przewodniczącemu 
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Telesforowi 
Gościniakowi wraz z radnymi powiatowymi, 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Witkowie 
Bogusławowi Mołodeckiemu wraz z radymi 
Rady Miejskiej, pocztom sztandarowym, 
przybyłym delegacjom, przedstawicielom 
organizacji pozarządowych, Wojskowej Asyście 
Honorowej, młodzieży z witkowskiego 
gimnazjum, Zespołowi  Śpiewaczemu 
„My Młodzi” oraz licznie przybyłym 
mieszkańcom Gminy Witkowo.

 Następnie zebrani udali się do Sali Historii, 
by obejrzeć wystawę okolicznościową 
pt. „WIELKA WOJNA 1914 - 1918 NA ZIEMIACH 
POLSKI”. 

(M.T.)

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
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Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

W dniach 20, 21 i 22 października br. 

odbyły się przedsesyjne posiedzenia Komisji 

Rady. Głównym celem posiedzeń było 

z a o p i n i o w a n i e  p r o j e k t ó w  u c h w a ł ,  

przygotowanych na październikową 

sesję Rady. Ponadto Komisja Oświaty 

zapoznała się m.in. z realizacją Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny i Programu 

Przeciwdziałania Przemocy, Komisja 

Rolnictwa zapoznała się z finansowaniem 

jednostek straży pożarnych i z realizacją 

programu usuwania azbestu, natomiast 

Komisja Finansów zapoznała się z sytuacją 

finansową ZGK i OKSiR. W ramach 

posiedzenia Komisji Oświaty, Radni spotkali 

się z dyrektorami szkół. Po złożeniu 

dyrektorom życzeń z  okaz j i  Dnia  

Edukacj i Narodowej i podziękowań 

dla p. Anny Pawluk za długoletnią 

współpracę, dokonano podsumowania 

funkcjonowania szkół w kończącej się 

kadencji.

W dniu 24 października br. odbyła się 

kolejna, XXXVI sesja Rady Miejskiej. 

Po wysłuchaniu informacji Burmistrza Gminy 

i Miasta o działa lnośc i  w okres ie 

międzysesyjnym, Rada przystąpiła do 

podejmowania uchwał. 

Rada podjęła następujące uchwały:

�uchwałę Nr XXXVI/354/2014 o podatku 

rolnym na 2015 rok (45,-zł); 

�uchwałę Nr XXXVI/355/2014 o stawkach 

podatku od nieruchomości na 2015 rok;

�u c h w a ł ę  N r  X X X V I / 3 5 6 / 2 0 1 4  

dotyczącą funkcjonowania Zespołu 

I n t e r d y s c y p l i n a r n e g o  d o  S p r a w  

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

�uchwałę Nr XXXVI/357/2014 i uchwałę 

N r X X X V I / 3 5 8 / 2 0 1 4  d o t y c z ą c e  

opracowania mie jscowych p lanów 

zagospodarowania przestr zennego 

terenów w Mielżynie i w Małachowie 

Wierzbiczany;

�uchwałę Nr XXXVI/359/2014 stanowiącą 

ocenę aktualności studium uwarunkowań 

i k i e r u n k ó w  z a g o s p o d a r o w a n i a  

przestrzennego Gminy oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego;

�uchwałę Nr XXXVI/360/2014 o zmianach 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

�uchwałę Nr XXXVI/361/2014 o zmianach 

w budżecie gminy i miasta na 2014 rok.

Kolejną, ostatnią w kadencji 2010-2014 

sesję Rady Miejskiej zaplanowano na dzień 
20 listopada 2014r. (czwartek). 

W dniu 30 października br. odbyło się 

ostatnie w tej kadencji posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej. Komisja dokonała kontroli 

działalności Ośrodka Kultury, Sportu 

i Rekreacji za 10 miesięcy br. oraz 

podsumowała czteroletnią kadencję.

(B.R.M.)

Kolejny sukces Gminy Witkowo

7 listopada 2014r. w Gnieźnie odbyła się zorganizowana przez Lokalną Grupę 

Działania Stowarzyszenie Światowid Konferencja podsumowująca Wdrażanie 

Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oraz 10-lecia 

Stowarzyszenia Światowid. 

Podczas trwającej konferencji Gmina 

i Miasto Witkowo otrzymała nagrodę za 

łączenie turystyki i rekreacji przy realizacji 

projektu dotyczącego przyrodniczej ścieżki 

dydaktycznej, zlokalizowanej wokół Jeziora 

Białego w miejscowości Skorzęcin. 

Statuetka oraz pamiątkowy Dyplom 

zostały wręczone przez przedstawiciela 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. 

W ramach programu LEADER za 

pośrednictwem Stowarzyszenia Światowid 

w latach 2007-2013 Gmina i Miasto Witkowo 

z r e a l i z o w a ł a  a ż  1 4  p r o j e k t ó w  

współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Dotyczyły one m.in. 

remontu i wyposażenia obiektów użyteczności 

publicznej, zagospodarowania terenów 

zielonych oraz stworzenia miejsc rekreacji 

i wypoczynku. Głównym celem realizowanych 

zadań było polepszenie jakości życia 

społeczności lokalnej, podniesienie walorów 

rekreacyjno-wypoczynkowych oraz promocja 

Gminy i Miasta Witkowo.  

Wyróżn iony  p ro j ek t  obe jmowa ł  

oznakowanie  pr zyrodnicze j  ś c ieżk i  

dydaktycznej w formie piktogramów, montaż 

5 tablic informacyjnych na trasie ścieżki oraz 1 

w Witkowie, urządzenie miejsca postojowego 

oraz wydanie ulotki informacyjnej. 

Zamontowane tab l i ce  in formują  

odwiedzających o obszarach chronionych 

położonych na terenie Gminy Witkowo, 

opisują użytek ekologiczny Jezioro Czarne, 

lasy, pomniki przyrody, Jezioro Białe oraz 

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie. 

Tablica zlokalizowana w Witkowie zawiera 

ogólne informacje o oznakowanej ścieżce. 

Celem projektu jest edukacja ekologiczna 

społeczeństwa, zapewnienie aktywnego 

wypoczynku na łonie przyrody, poznawanie 

bogactwa własnego regionu oraz promocja 

walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

gminy.

Całkowita wartość projektu to kwota 

52 306,25 zł brutto. Wartość dofinansowania 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 

25 000,00 zł.

(S.M.)

 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie 

z Jackiem Getnerem, które odbędzie się 27 listopada (tj. czwartek) 

o godz. 18,00 w czytelni Biblioteki przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a. 

 Jacek Getner (ur. w 1973 r.) pisarz, scenarzysta, dramaturg, laureat licznych konkursów 

pisarskich i dramaturgicznych. W latach 1997-2005 pracował w kilku agencjach 

reklamowych. Jest współscenarzystą seriali komediowych: „Daleko od noszy” i „Ale się 

kręci” oraz filmu dokumentalno-kryminalnego „Malanowski i Partnerzy”. Pracował jako 

redaktor literacki telenoweli „Na kocią łapę”. Współtworzył scenariusz i dialogi fabularnej 

gry komputerowej „Wiedźmin 2”. Obecnie pisze scenariusz i dialogi serialu „Klan”. Jest 

autorem przygód detektywa Jacka Przypadka. 
 Na zakończenie spotkania będzie możliwość nabycia jego książek w cenie 

20, - zł. za egzemplarz z autografem autora.

Dyrektor i Pracownicy 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo

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 2014r. poz. 518) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy 

i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 

7 listopada 2014r. WYWIESZONY  ZOSTAŁ WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH W WITKOWIE  

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ. 
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„Aby wasza służba zrodziła wiele dobrych owoców”
W kalendarzu, dzień 14 października jest świętem wszystkich pracowników 

oświaty. W Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie uroczysty apel z tej 

właśnie okazji zgromadził nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły i wielu 

gości na czele z burmistrzem Krzysztofem Szkudlarkiem.

- To nauczyciel powinien pełnić rolę 

życiowego mistrza i przewodnika, który 

pokieruje rozwojem intelektualnym 

i duchowym ucznia. Nauczyciel jest jedną 

z osób, która ma największy wpływ na 

kształ towanie osobowości .  To duża 

odpowiedzialność, która zobowiązuje do 

szczególnie solidnej i ciężkiej pracy(...) 

Najważniejszą wartością w pracy nauczyciela 

powinno być dobro ucznia. Satysfakcja oparta 

na sukcesach wychowanków powinna być 

największa nagrodą(...) Życzę państwu, aby 

każdy dzień spędzony w szkole był powodem 

do osobistej i zawodowej satysfakcji. Aby 

wasza służba zrodziła wiele dobrych owoców - 

powiedział na wstępie dyrektor gimnazjum, 

Marian Łukowski. Następnie wystąpili 

wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy 

administracji i obsługi.

Nagrody burmistrza otrzymali: Tomasz 

Majchrzak i Monika Ottenburger. 

Nagrody dyrektora za całokształt pracy 

otrzymali: Urszula Błach, ks. Rafał 

Chareński, Jolanta Chyba, Krzysztof 

Chołodecki, Wacława Filińska, Maria 

Kaźmierczak, Wojciech Kędzierski, 

Halina Krych, Ilona Musidlak, Anna 

Muszyńska, Krzysztof Nowiński, 

Wiesława Papiewska, Tomasz 

Pluciński, Teresa Szkudlarek. 

Wyróżnieni pracownicy administracji 

i obsługi: Danuta Bednarek, Ewa 

Gronowicz, Danuta Jakimowicz, 

A g n i e s z k a  F r a ń c z a k ,  E w a  

Grzechowiak, Eugeniusz Jankowski, 

Krzysztof Janowczyk, Ryszard 

Jaworski, Jolanta Kaźmierczak, 

Andrzej Krawczyk, Małgorzata 

Malawko, Mariola Michlak, Irena 

Misiak, Agnieszka Szymańska, 

Małgorzata Zamiar. Swój jubileusz 

ob chodz i ł o  k i l kunas tu  nauczy c i e l i  

i pracowników szkoły, m.in. dyrektor Marian 

Łukowski, który w oświacie pracuje już 30 lat.

Statuetkę przyjaciela szkoły otrzymał 

w tym roku Krzysztof Kaźmierski, który 

jako rodzic jednego z uczniów, pomagał szkole 

swoją fachową wiedzą, przy organizacji 

przetargów wymaganych w projekcie 

edukacyjnym. Pamiętną chwilę w tym 

szczególnym dniu przeżyli także uczniowie 

pierwszych klas, którzy złożyli ślubowanie. 

Po ślubowaniu przemówił gospodarz gminy, 

burmistrz Krzysztof Szkudlarek. 

- Dzień Edukacji Narodowej to okazja do 

podziękowań. Praca nauczyciela jest pewnym 

powołaniem. Wszystkim zależy na dobru 

naszego pokolenia (...) Gratuluję wszystkim, 

którzy otrzymali nagrody oraz tym, którzy 

mają swój jubileusz (...) Składam wszystkim 

wielkie, gorące podziękowania. Dużo 

dobrego. Niech spełniają się te marzenia, 

które dają  powody do satysfakc j i  

i zadowolenia - powiedział burmistrz, który po 

chwili wręczył kwiaty dyrektorowi gimnazjum, 

za 30-lecie pracy w szkole. 

W drugiej części apelu jego uczestnicy 

obejrzeli program artystyczny w wykonaniu 

uczniów szkoły, którzy tym samym wyrazili 

swoje podziękowanie dla pracowników szkoły 

za wysiłek i trud, który wkładają w ich 

edukac ję .  Uroczys toś ć  zakończono  

wręczeniem kwiatów wszystkim aktualnym 

i byłym pracownikom oświaty. 

(K.Ch.)

Dzień ziemniaka

Konkurs polegał na przygotowaniu przez 

r o d z i c ó w  n a j p y s z n i e j s z e g o  d a n i a  

z ziemniaków. Pomysłowość rodziców była 

zaskakująca i bardzo smaczna. Uczestnicy 

mogli skosztować zapiekanek, krokiecików, 

placuszków, koreczków itd. Zwyciężyło jednak 

czekalodowo - ziemniaczane ciasto rodziców 

Mateuszka i Nataszki Wegnerskich. 

Masterchef odebrał zasłużona nagrodę: 

patelnię i medal Masterchefa. Mamy nadzieję 

że patelnia przyda się zwycięzcy, gdyż taki 

talent kulinarny trzeba rozwijać.

 Przedszkolaki chętnie też wzięły udział 

w zorganizowanych zabawach i konkursach 

z ziemniakami w tle. Na końcu imprezy 

wszyscy zgodnie stwierdzili, że najpyszniejsze 

na świecie są ziemniaki.
(M.P.)

Dzień pieczonego ziemniaka zorganizowany w Przedszkolu - Ochronce 16 

października 2014 r., był okazją do rozstrzygnięcia konkursu przedszkolny 

Masterchef. 
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LEADER w Gminie Witkowo

W minionym okresie Gmina Witkowo może 

poszczycić się realizacją wielu zadań 

wspó ł f i nansowanych  z  p rog ramów 

pomocowych Unii Europejskiej.

W samym 2014r. zrealizowaliśmy 4 

projekty współfinansowane z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

P i e r w s z y  z  n i c h  d o t y c z y ł  

zagospodarowania terenu przy świetlicy 

wiejskiej, urządzenia placu zabaw dla dzieci 

oraz modernizacji boiska sportowego 

w Chłądowie. W ramach prowadzonych prac 

wykonano nowe nasadzenia przy budynku 

świetlicy wiejskiej i na terenie boiska 

sportowego, zamontowano nowoczesne, 

kolorowe urządzenia zabawowe na placu 

zabaw dla dzieci, wykonano renowację 

powierzchni trawiastej  boiska oraz 

zamontowano elementy małej architektury. 

Głównym celem zrealizowanego zadania 

była poprawa jakości usług świadczonych na 

rzecz środowiska wiejskiego, stworzenie 

możliwości spędzania wolnego czasu przez 

mieszkańców oraz rozwój infrastruktury 

rekreacyjno-wypoczynkowej. 

Ca ł kow i t a  wa r t o ś ć  p r o j ek t u  po  

zakończonych procedurach przetargowych to 

kwota 53 390,53 zł brutto. Wartość 

dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

wyniosła 24 995,00 zł.

„ Z a c h o w a n i e  d z i e d z i c t w a  

kulturowego, poprzez stworzenie 

strefy rekreacyjno-wypoczynkowej 

przy zabytkowym wiatraku „Koźlak” 

w Kamionce” to kolejny projekt 

zrealizowany w ramach PROW na lata 2007-

2013. Zadanie obejmowało stworzenie strefy 

r e k r e a c y j n o - w y p o c z y n k o w e j  p r z y  

z a b y t k o w y m  w i a t r a k u  „ K o ź l a k u ”  

w Kamionce. Zakres prac obejmował zakup 

i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, 

wykonanie mie jsc  posto jowych d la 

samochodów, drogi dojazdowej, nowych 

nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, 

wysiew traw oraz posadowienie elementów 

małej architektury. 

Celem projektu było zachowanie 

dziedzictwa kulturowego, poprawa jakości 

usług świadczonych na rzecz środowiska 

wiejskiego oraz rozwój infrastruktury 

rekreacyjno-wypoczynkowej. Całkowita 

wartość projektu to kwota 49 376,74 zł brutto. 

Wartość dofinansowania z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich wyniosła 24 995,00 zł.

W ramach projektu pt.: „Wesoła 

zabawa pod chmurką - urządzenie 

p l a c ó w  z a b a w  d l a  d z i e c i  

w m i e j s c o w o ś c i a c h :  M a l e n i n  

i Strzyżewo Witkowskie, gm. 

Witkowo” zostały utworzone kolejne 

nowoczesne place zabaw dla dzieci na terenie 

Gminy Witkowo. Zakres prac obejmował 

zakup i montaż kolorowych urządzeń 

zabawowych dla dzieci i elementów małej 

architektury. 

Celem projektu było stworzenie warunków 

do spędzania wolnego czasu przez 

Projekty współfinansowane z programów pomocowych Unii Europejskiej, 

realizowane w ostatnich miesiącach tego roku.

mieszkańców oraz podniesienie walorów 

rekreacyjno-wypoczynkowych wsi. Całkowita 

wartość  projektu po zakończonych 

procedurach przetargowych to kwota 

41 943,00 zł brutto. Wartość dofinansowania 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 

25 361,00 zł.

Również 2014r. oddano do użytku 

zrewitalizowany Ogródek Jordanowski, 

zlokalizowany przy ul. Poznańskiej 

w Witkowie.
Przedmiotem zrealizowanego 

zadania było:

� zagospodarowanie  terenów 

zielonych, poprzez wykonanie 

nowych nasadzeń drzew, krzewów 

i wykonanie nowych trawników,

� urządzenie siłowni zewnętrznej, 

poprzez zakup dwóch zestawów do 

ćwiczeń dla młodzieży i osób 

dorosłych,

� wykonanie chodników z kostki 

i montaż  e lementów małe j  

architektury. 

Wartość prac opiewała na kwotę 

79 667,53 z ł .  Bof inansowan ie  

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 

50 000,00 zł.

G ł ó w n y m  c e l e m  o p e r a c j i  b y ł o  

zagospodarowanie przestrzeni publicznej, 

podnies ien ie  walorów rekreacy jno-

wypoczynkowych oraz stworzenie warunków 

do spędzania wolnego czasu przez 

mieszkańców. 
(S.M.)

Wszyscy święci balowali w Ochronce

W wigilię Wszystkich Świętych w Przedszkolu - Ochronce odbyła się niecodzienna 

impreza - Bal Wszystkich Świętych. 

Dzieci przebrały się za znane postacie, 

które swoim przykładem udowodniły, że 

warto żyć uczciwie i w zgodzie z Bogiem. Tego 

dnia Przedszkole wypełniło się śpiewem, 

tańcem i radosną atmosferą. Ponadto ważnym 

etapem imprezy była krótka, a nawet bardzo 

krótka charakteryzacja świętego, za którego 

przebrało się dane dziecko. Uczestnicy 

zabawy wzięli udział w konkursach 

i zabawach dostosowanych specjalnie do 

k o n w e n c j i  i  t e m a t y k i  s p o t k a n i a .  

Roz s t r zygn ię to  t akże  konkur s  na  

najciekawsze przebranie, który wygrała Kasia 

Malinowska przebrana za św. Weronikę.

 Bal Wszystkich Świętych to wspaniała 

zabawa dla wszystkich, przygotowana 

i poprowadzona w szacunku do tradycji 

chrześcijańskiej związanej ze świętem 

Wszystkich Świętych, stanowiąca ciekawą 

alternatywę dla niebezpiecznych zabaw na 

przełomie października i listopada.
 (M.P.)

Malenin

Strzyżewo Witkowskie
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Kolejne spotkanie z Fabryką Pomysłów

 Zrealizowane w konwencji muzyki rockowej „na wesoło” spotkanie bardzo przypadło do gustu 

najmłodszym witkowianom. Następne muzyczne spotkanie już w grudniu.
(S.R.)

We wtorek 28 października Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie 

wspólnie ze Szkołą Podstawową w Witkowie zorganizował muzyczne spotkanie 

pt. „Prepetuum Glissandum”.

Jestem szczęśliwa, że doczekałam tej chwili...

- Naród wykorzenia się bez wiedzy starszych 

osób. Następuje zubożenie ludu bez 

przekazania historii - tymi słowami papieża 

Jana Pawła II rozpoczęła niedzielną 

uroczystość poświęcenia krzyża, witkowianka, 

p a n i  Stan is ława K ie ł czewska .  

Przypomniała historię napaści armii 

niemieckiej i radzieckiej sprzed 75 lat. 

Wspomniała, że wśród mieszkańców 

Ruchocinka żyją jeszcze oprócz niej osoby, 

które bardzo dobrze pamiętają czasy okupacji 

w i o s k i ,  m . i n .  p a n i  L e o k a d i a  

Rzymyszkiewicz, pan Jan Krauze, pani 

Wojciechowska.

- W 1939 roku miałam 15 lat i bardzo dobrze 

pamiętam czasy okupacji niemieckiej do dziś 

(...). Pamiętam dobrze miesiąc październik 

1939 roku. Pewnej nocy Niemcy zdewastowali 

krzyże, nie tylko w Ruchocinku, ale również 

w okolicznych wioskach. W naszej wiosce stały 

dwa krzyże. Jeden z nich wrócił na swoje 

miejsce po ukończeniu II Wojny Światowej 

(...). Poświęcił go ks. prałat Roman Fręśko 

(...). W obecnym miesiącu, mija 75 lat, jak 

krzyż, który stał w miejscu, przed którym 

stoimy i jesteśmy zgromadzeni, powrócił na 

swoje miejsce (...). Los krzyża leżał mi od 

zawsze na sercu. Często tu byłam 

i odwiedzałam to miejsce - krzyża nie było. 

U kresu swojego ziemskiego życia, 

postanowiłam zostawić wiosce historyczną 

pamiątkę. Zajęłam się organizacją powrotu 

krzyża na dawne miejsce. Było trochę starań, 

ale krzyż wrócił. Jestem szczęśliwa, 

że doczekałam tej chwili. Nie dokonałam tego 

sama. Z pomocą przyszła mi rodzina państwa 

Krauze, która udostępniła miejsce. Sołtys 

wioski p. Henryk Szymański zaakceptował 

pomysł, a ks. proboszcz Alfred Lewicz 

przyjął zgłoszenie i wyraził zgodę. Podobnie 

postąpił burmistrz Krzysztof Szkudlarek, 

udzielając zezwolenia. Krzyż wykonał pan 

Marek Wiatrowski (...). Po pięknych 

słowach fundatorki „znaku Chrystusowego” 

kapłan odmówił modlitwę i poświęcił krzyż. 

- Krzyż wrócił na swoje miejsce. Niech Jezus 

Chrystus króluje w sercu każdego z was, 

którzy będziecie się tutaj modlić, czy 

przechodzić (...) - powiedział ks. Alfred 

Lewicz. Po nim przemówił gospodarz gminy, 

burmistrz Krzysztof Szkudlarek.

- Poświęcenie krzyża to bardzo ważne 

wydarzenie. Jestem pełen podziwu dla pani 

Kiełczewskiej (...). Pragnę podziękować jej 

i wszystkim, którzy panią Stanisławę wsparli, 

dzięki czemu możemy być świadkami tego 

wielkiego wydarzenia (. . .) .  Jestem 

przekonany, że ten krzyż też będzie wpierał 

wszystkich pokonujących tę drogę. Każdy 

przynajmniej przeżegna się, czy zdejmie 

nakrycie głowy. Po krótkiej modlitwie poczuje 

to bezpieczeństwo życia w danym dniu 

i w przyszłości (...). Jeszcze raz wielkie 

gratulacje (...). Po ceremonii poświęcenia 

dokonano wręczenia kwiatów głównym 

postaciom uroczystości. Potem zgromadzeni 

goście udali się na poczęstunek do świetlicy. 

Osoby, które będą przechodziły obok 

„świętego drzewa” ujrzą napis „Byłem 1939 - 

Jestem 2014”, który zapewne zmusi do 

refleksji.

(KT Ch)

Po 75 latach, z inicjatywy witkowianki, pani Stanisławy Kiełczewskiej 

w Ruchocinku stanął ponownie krzyż, który w 1939 roku został zniszczony 

przez Niemców. Poświęcenia krzyża dokonał proboszcz parafii w Powidzu, 

ksiądz dziekan Alfred Lewicz.

„Sprzątanie Świata”

Akcja Clean up the World jest 
programem publicznej edukacji ekologicznej. 

Zainicjował ją w 1989 roku Jan Kiernan, 
australijski przedsiębiorca i żeglarz - pasjonat. 
Zorganizował on wówczas sprzątanie zatoki 
Sydney, w którym wzięło udział 40 tysięcy 
osób i zebrano 8 tysięcy ton śmieci. W Polsce 
taką akcję zorganizowano po raz pierwszy 
z inicjatywy Miry Stanisławskiej- Meysztowicz, 
Polki zamieszkałej w Australii.

„Sprzątanie Świata” jest akcją apolityczną 
i dobrowolną. W pełni realizuje także postulat 
„myśl globalnie - działaj lokalnie”. Dzięki 
prostej formule, Clean up the World jest akcją 
dla wszystkich. Na poziomie lokalnym: dla 
szkół, samorządów, instytucji, organizacji, 
biznesu i mieszkańców, a na poziomie 
globalnym dla wszystkich narodów Ziemi. 
Czyste środowisko oraz człowiek 
przyjazny naturze i  drugiemu 
człowiekowi - to główne przesłanie 
akcji. 

Sprzątanie Świata to największa 
społeczna i ekologiczna inicjatywa w Polsce, 
oraz jedna z największych na świecie.

To już 21 „Sprzątanie Świata”! 

„Turysto! Szanuj Środowisko!”. 
Pod takim hasłem już w kwietniu ruszyła 
tegoroczna akcja Sprzątanie Świata - Polska. 

W Polsce już od roku 1993 we wrześniu odbywa się akcja „Sprzątanie Świata”, 

która ma coraz szerszy zasięg. Co roku bierze w niej udział około 2 mln osób: 

głównie dzieci, młodzież szkolna, ale także osoby dorosłe - pracownicy różnych 

instytucji i firm. Akcji udzielają poparcia władze, samorządy, środki masowego 

przekazu oraz organizacje prośrodowiskowe. 

Kulminacja nastąpiła w trzeci weekend 
września. Tym razem akcja zachęcała nas do 
refleksji nad wpływem na środowisko w czasie 
wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na 
łonie przyrody. W jaki sposób oddziałujemy na 
przyrodę podczas wędrówki górskim 
szlakiem, podczas spaceru po lesie czy rejsu 
żaglówką po jeziorze? Co każdy z nas może 
zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny 
wpływ na środowisko? Jak możemy 
ograniczyć tworzenie odpadów? Dlaczego 
warto prowadzić ich selektywną zbiórką?
Czyli promowane jest „nieśmiecenie”, 

odkrywanie lasów i odpowiedzialna 
turystyka!
Młodzież Gimnazjum im. Adama Borysa 
dzięki pomocy UGiM w Witkowie (autobus, 
worki i jednorazowe rękawice), wraz 
z opiekunami udała się w sobotę 20.09.2014r. 
do Skorzęcina, gdzie w miarę swoich 
możliwości posprzątała to, co pozostawili po 
sobie niektórzy ludzie wypoczywający tam 
podczas tegorocznego lata.

Ty l k o  w  s o b o t ę  z e b r a n o  
w Skorzęcinie około 50 worków śmieci. 
Czego tam nie było?

Człowiek jest częścią przyrody i tak jak 
wiele innych organizmów wpływa na 
środowisko, w którym żyje. Jednak robi to 
w o wiele większym stopniu, niż pozostałe 
istoty żywe, często powodując nieodwracalne 
zniszczenia w otaczającym go środowisku. 

Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA ma na 
celu kształtowanie wśród młodzieży, 
ich rodzin, znajomych, itp. właściwych 
nawyków proekologicznych.

(I.B.)
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Celem tego projektu jest przybliżenie 
dzieciom zawodów wykonywanych przez ich 
rodziców i pogłębienie więzi emocjonalnej 
z nimi oraz kształtowanie poczucia dumy 
z własnej rodziny. Zadania z niego 
realizowane są poprzez wycieczki do miejsc 
pracy lub dzięki wizytom chętnych rodziców 
w naszym przedszkolu. W tym roku szkolnym 
4-latki poznały bliżej pracę krawcowej i służbę 
w Żandarmerii Wojskowej.

We wrześniu z inicjatywy jednej z babć, 
„Koguciki” zwiedziły największą szwalnię 
w Witkowie. Dzieci oprowadzone po zakładzie 
przez babcię i mamę Filipa Zaborniaka, miały 
możliwość poznania ciężkiej pracy krawcowej. 
Dowiedziały się przede wszystkim, skąd biorą 
się ubrania i jak powstają. W wyniku wycieczki 
zrozumiały, że odzież należy szanować, 
ponieważ włożono wiele trudu w jejo 
wykonanie. Pracownicy szwalni przyjęli dzieci 
bardzo ciepło, za co im serdecznie dziękujemy.

Na początku października tatuś Martynki 
Kapczyńskiej, żołnierz zawodowy pełniący 

służbę w Żandarmerii Wojskowej odwiedził 
nasze przedszkole wraz z kolegami 
z Poznania. Ponieważ w spotkaniu chciały 
uczestniczyć wszystkie przedszkolaki, wizyta 
odbyła się na placu zabaw. Panowie 
przedstawili dzieciom charakter swojej, 
odpowiedzialnej służby, urządzili quiz 
dotyczący zasad bezpieczeństwa na drodze, 
zasad zachowania się wobec nieznanych sobie  
osób i zasad wybierania właściwych miejsc na 
zabawy. Goście udostępnili maluchom wóz 
żandarmerii łącznie z radiem i różnymi 
narzędziami pracy oraz wręczyli wszystkim 
liczne gadżety związane z bezpieczeństwem 
na drodze. Największą  niespodzianką 
i zarazem radością dla dzieci był pokaz tresury 
psa tropiącego. Przedszkolaki miały 
możliwość pogłaskania przemiłego, skorego 
do zabawy owczarka. Spotkanie przebiegało 
w serdecznej atmosferze i zakończyło się 
podz i ękowan iam i  o raz  ponownym 
zaproszeniem.

(B.P.)

Zawody naszych mam i tatusiów

Pod takim hasłem realizowany jest projekt w grupie „Kogucików” z Przedszkola 

Miejskiego „Bajka” opracowany przez nauczycielki: Iwonę Pelak i Arletę 

Brewińską. 

S z c z e g ó l n ą  o k a z j ą  d o  s p o t k a ń  
z niezwykłymi, ale bliskimi nam postaciami 
był „Dzień bajek” Tego dnia wychowawczynie: 
Małgorzata Orsztynowicz i Iwona Pelak 
zaprosiły swoich podopiecznych do wspólnego 
świętowania w krainie fantazji i magii. Dzieci 
z grup „Koguciki i „Zajączki”, aby dostać się 
do świata bajek musiały pokonać wąski tunel, 
na końcu którego nikło świate łko 
i rozbrzmiewała muzyka. Dzieci były bardzo 
zaskoczone powitaniem przez swoje 
wychowawczynie. By wspólnie się z nimi 
bawić, musiały wykazać się znajomością bajek 
i baśni poprzez rozwiązywanie zagadek 
słownych, układanie historyjek obrazkowych 
według kolejności zdarzeń, dopasowanie 
rekwizytów do bajkowej postaci, dobranie 
właściwego cienia do bohatera i rozpoznać 
scenę z bajki po odsłoniętym skrawku 
ilustracji. Miłym przerywnikiem zabaw 

zadaniowych były wesołe zabawy ruchowe 
inspirowane piosenkami: „Krasnoludki” 
i „Wszyscy lubią bajki”. Wielką radość 
sprawiła dzieciom, pani wice-dyrektor, 
Małgorzata Kierepka, która aktywnie 
uczestniczyła w opowieści ruchowej pt. „Droga 
Jasia i Małgosi do chatki baby Jagi”. Ostatnim 
akcentem spotkania z bajkami było 
kolorowanie ulubionego bohatera. „Koguciki” 
i „Zajączki” rozczarowane były informacją 
o zakończeniu bajkowego spotkania, 
ponieważ w świetnym nastroju szybko upłynął 
czas. 4-,5-latki dzięki wspólnej zabawie 
w wesołym humorze szybko zintegrowały się 
ze sobą i nauczyły się współdziałania 
w większej grupie. Specjalny gość, pani dyr. 
Ewa Skrzypska podziękowała dzieciom za 
mile rozpoczęty dzień i życzyła wszystkim 
wielu udanych spotkań z innych okazji.

(A.B.)

Dzień bajek w przedszkolu

Wszyscy dorośli dobrze wiedzą, jakie znaczenie dla malucha ma fantazja. 

Dzięki wyobraźni otaczający nas świat staje się piękniejszy, problemy 

są ważkie, a każda historia z groźnymi przygodami kończy się szczęśliwie. 

Dlatego nauczyciele z Przedszkola Miejskiego „Bajka w Witkowie często 

stwarzają dzieciom sytuacje do obcowania z bajkami i baśniami. 

Chociaż mało lat mamy, to talenty rozwijamy
Życie w oddziale integracyjnym Pajacyki w Przedszkolu Miejskim Bajka na 

ul. Jasnej przebiega w rytmie odkrywania talentów. Wychowawczynie Beata 

Prusinowska, Anna Gadzińska i Małgorzata Kierepka podejmują wiele wyzwań 

i działań, żeby oszlifować diamenty dziecięcych zdolności.

Dzieci miały okazję zaprezentować się 
w roli aktorów recytując wiersze i śpiewając 
piosenki na Dzień Edukacji Narodowej, 
a także na codziennych zajęciach uczestniczą 
w dramach i inscenizacjach wierszy.

Przedszkolaki rozwijały talenty kulinarne 
w obecności swoich rodziców. Dzieci poznały 
pracę pani Kucharki, dowiedziały się 
o zdrowym odżywianiu i bezpiecznym 
poruszaniu po kuchni, samodzielnie 

przygotowały ciasto do pieczenia gofrów, 
uczyły się nakrywać do stołu i zapraszać na 
poczęstunek swoich rodziców. Mamy 
wspierały nasze maluchy i upiekły pyszne 
gofry.

Możliwości do odkrywania zdolności dzieci 
jest wiele. Podczas wizyty w sadzie pokazały 
swoją pracowitość i zręczność w zrywaniu 
jabłek. W sklepie warzywnym udowodniły, że 
znają się na warzywach i owocach. Zaskoczyły 
Panią ekspedientkę znajomością nazw 
produktów. W kinie pokazały duże 
zainteresowanie filmem Pszczółka Maja oraz 
bezbłędnie odpowiadały na pytania 
konkursowe.

Największe zaciekawienie wzbudził Pan 
Leśniczy, który opowiedział dzieciom 
ciekawostki z codziennej pracy i niezwykłe 
opowieści o zwierzakach. Każde dziecko 
mogło własnymi rączkami dotknąć skórę lisa, 

jenota ,wydry, łasicy, borsuka. Mali 
przyrodnicy samodzielnie stworzyli las ze 
zwierzętami w kąciku przyrodniczym 
i w czasie wolnym od zajęć prowadzą leśne 
rozmowy.

Dzieci z grupy Pajacyki zdawały swój 
pierwszy w życiu egzamin na Przedszkolaka 
i Starszaka. Do tej grupy uczęszczają dzieci 
trzy-, cztero-, piecioletnie i 28 października 
udowodniły, że potrafią tańczyć w rytm 
muzyki poważnej, recytować wiersze 
samodzielnie, śpiewać piosenki.

Razem z Paniami na okazję Pasowania na 
Przedszkolaka i Starszaka wymyśliły swój 
własny grupowy hymn Pajacyków. W nagrodę 
Pani Dyrektor pasowała każde dziecko oraz 
obdarowała je dyplomami i wielkimi 
prezentami z zabawkami. Radości nie było 
końca.

(B.P.)
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Spotkanie konsultacyjne
z organizacjami pozarządowymi 

W dniu 5 listopada 2014 roku w sali Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbyło 

się spotkanie konsultacyjne władz samorządowych z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie Gminy i Miasta Witkowo. W czasie 

spotkania przedstawiono stan realizacji Programu Współpracy ze szczególnym 

uwzględnieniem udzielonego wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym 

w roku bieżącym.

Następnie zapoznano zebranych 

z projektem Programu Współpracy Gminy 

Witkowo z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art.3 

ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności  pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2015 rok.

Uczestnicy spotkania zgłosili kilka uwag 

i propozycji do w/w Programu. Propozycje 

w tym zakresie można też jeszcze zgłaszać do 

tut. Urzędu w terminie do dnia 10 listopada 

2014 roku.

Z g ł o s z o n e  p r o p o z y c j e  z o s t a n ą  

przedstawione radnym w czasie posiedzeń 

poszczególnych Komisji Rady Miejskiej. Rada 

Miejska na sesji, planowanej na dzień 

20 listopada 2014 roku podejmie uchwałę 

w sprawie powyższego Programu Współpracy.

(M.T.)

Rozgrywki między drużynami odbywają 

się w formie cyklicznych, cotygodniowych 

spotkań. Gminę Witkowo reprezentuje 

Uczniowski Klub Sportowy BŁYSK/GMINA 

WITKOWO, a trenerem zespołu jest Katarzyna 

Wyrozumialska - nauczyciel W-F Zespołu 

Szkól Ponadgimnazjalnych w Witkowie.

W pierwszym starciu nasi sportowcy mimo 

dobrej gry zostali pokonani przez drużynę 

DG-OKNA - zeszłorocznych mistrzów II Ligii 

Amatorskiej 1:3 (25:23; 17:25; 22:25; 

2 8 : 3 0 ) .  W  k o l e j n y m  s p o t k a n i u  

zaplanowanym na dzień 09.11.2014 r., tym 

razem naszym przeciwnikiem była drużyna 

MATADOR Książno - mistrz 17.edycji Ligi. Nasz 

zespół tym razem również nie sprostał 

przeciwnikom i uległ im w stosunku 0:3 

(20:25; 19:25; 23:25). Klub bierze udział 

w tych rozgrywkach dzięki pomocy 

zapewnionej przez władze samorządowe 

Gminy i Miasta Witkowo. 

Życzymy powodzenia naszym siatkarzom 

podczas kolejnych starć.

Ze sportowym pozdrowieniem (K.W.)

Siatkarskie emocje we Wrześni 
W dniu 26.10.2014 roku na Hali Sportowej przy ulicy Kosynierów we Wrześni 

rozpoczęto rozgrywki 18. Edycji Wrzesińskiej Rekreacyjnej Ligii Halowej Piłki 

Siatkowej. 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA W WITKOWIE
z dnia 14 października 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 

21, poz.112 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXXII/314/2014 z dnia 28 marca 2014 

roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Witkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów 

oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych, podaje się do publicznej wiadomości informację 

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 

w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego 

oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 

16 listopada 2014r.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 16 listopada 2014 roku, w godzinach 7.00 - 21.00.

Wyborcy niepełnosprawni mogą: 

1) głosować korespondencyjnie, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych 

w alfabecie Braille'a. Stosowny wniosek należy złożyć Burmistrzowi do dnia 26 października 2014 r.;

2) głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Termin składania Burmistrzowi wniosków o sporządzenie 

aktu pełnomocnictwa do głosownia upływa w dniu 7 listopada 2014 r. 

3) lokale wyznaczone do głosowania korespondencyjnego.

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta

/-/Marian Gadziński
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§uczestniczono w debacie społecznej 
zorganizowanej przez Komendanta 
Powiatowego Policji Gnieźnie i Komendanta 
Policji w Witkowie. W debacie na temat 
bezp ieczeńs twa mieszkańców,  ze  
szczególnym uwzględnieniem spraw 
wchodzących w zakres działalności Policji 
u c z e s t n i c z y l i :  m ó j  z a s t ę p c a ,  
Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni 
Radny Miejskiej, Sołtysi, Przewodniczący 
Zarządów Osiedl i ,  przedstawiciele 
Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszeń 
działających na terenie Gminy oraz 
mieszkańcy. 

§zorganizowano XIV Szkolne Biegi Uliczne 
Witkowo 2014 r. Biegi odbyły się 
w kategorii 5-6 latków, szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. W biegach udział wzięło 
449 uczniów. W tym miejscu pragnę jeszcze 
raz podziękować sponsorom biegów, 
mianowicie: Spółdzielni Kółek Rolniczych, 
Bankowi Spółdzielczemu oraz Dyrektorowi 
OK,SiR za ufundowanie głównych nagród 
rzeczowych. 

§w dniu 9 października 2014r. w siedzibie 
Polskiego Komitetu Ol impi jskiego 
w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 
konkursu BUDOWNICZY POLSKIEGO 
SPORTU. W kategorii „INWESTOR NA 
MEDAL” Gmina i Miasto Witkowo 
i Burmistrz - Krzysztof Szkudlarek 
otrzymali wyróżnienie przyznawane 
inwestorom za całokształt działań, rozwój 
infrastruktury sportowej, rekreacyjnej 
i turystycznej oraz efektywne działania na 
rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród 
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. 
Podczas ceremonii został wręczony medal 
i certyfikat za szczególne zaangażowanie 
i systematyczne działania na rzecz poprawy 
i rozwoju infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej w Gminie Witkowo, w tym 
m.in.: za budowę hali widowiskowo-
sportowej w Witkowie, boisk ze sztucznej 
nawierzchni na terenach wiejskich oraz 
rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego 
w Skorzęcinie. Konkurs został ogłoszony 
w ramach Ogólnopolskiego Programu 
„BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ”.  
Głównym celem programu jest m.in.: 
stworzenie równego i powszechnego 
dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej 
infrastruktury sportowej oraz promocja 
w Polsce tych miast, gmin, powiatów i ich 
włodarzy, którzy tworzą warunki do 
rozwoju nowoczesnej infrastruktury 
sportowej, wspierają rozwój sportu dzieci 
i młodzieży, promują zdrowy i aktywny styl 
życia.

§uczestniczyłem w uroczystości z okazji 15-
lecia działalności Stowarzyszenia Centrum 
Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Promyk”, 
Oddział w Witkowie.

§mój Zastępca uczestniczył w uroczystości 
i naugurac j i  roku  Akademick iego  
Uniwersytetu Każdego Wieku w Witkowie, 
w XVIII Regionalnej Olimpiadzie Osób 
Niepełnosprawnych oraz w XV Turnieju 
Rodzin „Sprawnych Inaczej”, który został 

zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Młodych Wielkopolan.

§wspólnie z Centrum Usług Medycznych 
LUXMED DIAGNOSTYKA z Gdyni oraz 
Ministerstwem Zdrowia zorganizowano 
bezpłatne badania mammograficzne dla 56 
kobiet w wieku 50 - 69 lat.

§wspólnie Ośrodkiem Profilaktyki i 
Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu 
zorganizowano bezpłatne badania na 
obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka 
raka jelita grubego) dla 120 mieszkańców 
oraz badania krwi na oznaczenie poziomu 
PSA (profilaktyka nowotworów gruczołu 
krokowego - prostaty) dla 80 mężczyzn.

§odbyto spotkanie z Przewodniczącymi 
Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w celu 
omówienia tematów sesyjnych oraz 
bieżących spraw Gminy.

§wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą 
sesję.

§zapoznano się i przekazano do realizacji 
wnioski zgłoszone na posiedzeniach 
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Z zakresu ochrony środowiska:
§trwa realizacja zadania polegającego na 

„Likwidacj i  wyrobów budowlanych 
zawierających azbest na terenie Powiatu 
G n i e ź n i e ń s k i e g o ” .  W  o k r e s i e  
sprawozdawczym do tut. Urzędu wpłynęły 
4 nowe wnioski z gminy Witkowo 
o sfinansowanie unieszkodliwienia płyt 
eternitowych.

§w okresie sprawozdawczym wpłynął 
1 wniosek na dofinansowanie do budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków 
w m. Strzyżewo Witkowskie, który 
zos ta ł pozy tywn ie  zaop in iowany  
i zakwalifikowany do dofinansowania.

§dokonano zakupu drzew i krzewów, które 
wysadzono na terenach zielonych przy 
Przedszkolach Miejskich w Witkowie przy 
ul. Jasnej i Powstańców Wlkp.

§dokonano zakupu 10 szt. koszy ulicznych, 
które rozstawiono na terenie gminy 
Witkowo.

§w ramach Porozumienia Międzygminnego 
dot. realizacj i  inwestycj i  „System 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz 
z budową Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów w Lulkowie” przekazano dla 
Miasta Gniezno dotację w wysokości 
773.100,00 zł na realizację powyższego 
zadania.

§pozyskano dodatkową dotację z budżetu 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
w wysokości 85.000,00 zł na budowę dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w m. 
Folwark, Ruchocin, Mąkownica, Malenin 
i Gaj.

§w ramach obchodzonych w październiku 
Dni Zwierząt na terenie miasta Witkowa 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przy 
współpracy z Urzędem Gminy i Miasta 
w Witkowie przeprowadziło zbiórkę karmy 
i materiałów dla schronisk dla zwierząt 
w Gn ieźn ie  i  Rad l i n i e .  Zb ió rkę  
przeprowadzono na terenie szkół 

i przedszkoli.
§w ramach działalności Zespołu ds. Edukacji 

Ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego 
Parku Krajobrazowego zorganizowano dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 
warsztaty terenowe w Skorzęcinie na 
ś c ieżce  pr zyrodn i cze j  „Pr zygoda  
z przyrodą”. Natomiast dla mieszkańców 
gminy Witkowo zorganizowano spotkanie 
dotyczące wartości przyrodniczych 
i kulturowych Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego.

Z zakresu obrotu nieruchomościami:
§na dzień 18 listopada br. ogłoszono 

przetarg pisemny ofertowy nieograniczony 
na sprzedaż praw majątkowych do 
nakładów budowlanych w postaci  
4 domków letniskowych o powierzchni 
użytkowej 35,70 m2 każdy, posadowionych 
na gruncie Gminy Witkowo w Ośrodku 
Wypoczynkowym w Skorzęcinie. Ustalono 
następujące ceny wywoławcze:
§ domek nr 1 - 90.000,00zł netto
§domek nr 2 - 85.000,00 zł netto
§domek nr 3 - 70.000,00 zł netto
§domek nr 4 - 70.000,00 zł netto

§Do cen osiągniętych w przetargu doliczony 
zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

§na dzień 28 listopada br. ogłoszono 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących lokale 
mieszkalne położone w Witkowie przy 
ul. Kosynierów Miłosławskich 2. 

§Ustalono następujące ceny wywoławcze 
lokali:
§lokal nr 2 położony na poddaszu, 

2o pow. 42,20 m  - 40.000,00 zł 
§lokal nr 3 położony na parterze, 

2o pow. 46,53 m - 40.000,00 zł 
§wydano 2 decyzje zatwierdzające podziały 

nieruchomości położonych na terenie gminy 
i miasta Witkowa.

Z zakresu oświaty:
§z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

uczestniczono w uroczystych apelach 
w Gimnazjum im. Adama Borysa 
w Wi tkow ie  i  Ze spo le  Szko lno -
Przedszkolnym w Mielżynie. Z tej okazji dla 
wyróżniających się w pracy nauczycieli 
zorganizowano spotkanie okolicznościowe, 
w trakcie którego wręczyłem nagrody 
Burmistrza GiM Witkowo. Nagrody 
otrzymali: Pani Urszula Potaś - Dyrektor 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Mielżynie, Pani Małgorzata Kubacka - 
Nauczyciele w Szkole Podstawowej 
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, Pani 
Małgorzata Łączna - Nauczyciel w Szkole 
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie, Pan Czesław Nowaczyk - 
Nauczyciel w Szkole Podstawowej 
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, 
Pan Tomasz Majchrzak - Nauczyciel 
w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie, 
Pani Monika Ottenburger - Nauczyciel 
w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie, 
Pani Krystyna Pietrewicz - Nauczyciel 
w Przedszkolu Miejskim „Bajka” 
w Witkowie, Pani Anna Gadzińska - 

Nauczyciel w Przedszkolu Miejskim „Bajka” 
w Witkowie.  Na tę uroczystość zaproszeni 
zostali i złożyli ślubowanie również 
nauczyciele, którzy w wyniku postępowania 
egzaminacyjnego uzyskali stopień awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego. 
Awans ten uzyskały: Pani Monika Kuster - 
Walczak ze Szkoły Podstawowej w Witkowie 
i jednocześnie nagrodzona Pani Anna 
Gadzińska z Przedszkola Miejskiego 
„Bajka” w Witkowie. 

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych:
§z dniem 15 września br. uruchomiono 

dyżury psychologa w Budynku Oświatowym 
przy Gimnazjum im. Adama Borysa oraz 
w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie.

§od 15 września br. rozpoczęły się zajęcia 
w świetlicach środowiskowych z elementami 
profilaktyki prowadzone przez gminne 
placówki oświatowe. (Szkoła Podstawowa 
w Witkowie , Gimnazjum im. Adama Borysa 
w Witkowie i Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Mielżynie).

§w dn ia ch  3 -5  paźdz i e rn ika  b r.  
z o r g a n i z o w a n o  w e e k e n d  
socjoterapeutyczny dla 28 dzieci z rodzin 
ubogich i dysfunkcyjnych.

§dla uczniów klas II Gimnazjum im. Adama 
Borysa w Witkowie zorganizowano 
warsztaty profilaktyczne pt.: „Profilaktyka 
Problemów Uzależnień Wśród Dzieci 
i Młodzieży”

§w  c e l u  z w i ę k s z e n i a  i  p o p r a w y  
bezpieczeństwa uczniów klas I Szkół 
Podstawowych z Gminy Witkowo zakupiono 
250 kamizelek odblaskowych.

Z imprez kulturalno-sportowo-
rekreacyjnych:
§uczniowie witkowskiego Gimnazjum zajęli II 

miejsce w Powiatowych Sztafetowych 
Biegach Przełajowych w Gnieźnie. 
Natomiast w finale wojewódzkim tych 
biegów chłopcy zajęli X miejsce, dziewczyny 
XIV. 

§zorganizowano i dofinansowano Gminny 
oraz Powiatowy V Turniej o Puchar Premiera 
Donalda Tuska Piłki Nożnej na Sztucznej 
Trawie Szkół Podstawowych.

§zgłoszono drużyny z placówek oświatowych 
do Ogólnopolskiego Turnie ju pn.  
„Z podwórka na stadion”.

W ramach współpracy samorządu 
gminnego z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na 
terenie gminy i miasta dofinansowano 
między innymi:
§wyjazdy uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjum na biegi przełajowe do 
Gniezna i do Poznania.

§dofinansowano XVIII Regionalną Olimpiadę 
Osób Niepełnosprawnych oraz XV Turniej 
Rodzin „Sprawnych Inaczej”.

Inwestycje w trakcie realizacji
Prace w trakcie realizacji:
§trwają prace związane z budową Centrum 

Kultury w Witkowie. Wykonawcą zadania 

cd. str. 10

 Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
za okres od 29 września do 23 października 2014 r. Informację przedstawiono na XXXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 24 października 2014r.
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jest firma GRINBUD Pani Dominiki 
Sieszchuły z Gniezna. 

§realizowane są prace polegające na 
wykonaniu oświetlenia ulicznego przy 
ul. Warszawskiej w Witkowie. W ramach 
zadania należy zamontować 17 latarni 
ulicznych. Wykonawcą zadania jest: P.P.H.U. 
„SELMAX” HURTOWNIA ELEKTRYCZNA 
Maria Tomaszewska ze Słupcy. 

§trwa budowa budynku gospodarczego przy 
boisku w Ruchocinku. Zostanie pobudowany 
budynek murowany w technologii 
tradycyjnej o powierzchni zabudowy 

224,78 m   z dwuspadowym dachem. 
Wykonawca jest Zakład Ogólnobudowlany 
Pana Mirosława Jarzembowskiego 
z Niechanowa.

§trwają prace polegające na wykonaniu 
kotłowni gazowej w budynku gminnym 
przy ul. Polnej w Witkowie. Wykonawcą jest 
PHU Cieplik-Bud Paweł Trzaskawka 
z Niechanowa. 

cd. ze str. 9

Zakończono prace:
§związane z przebudową chodników na 

terenie Gminy Witkowo w: Gorzykowie, 
Dębinie, Witkówku i w Mielżynie. 
Wykonano również parking na 10 miejsc 
postojowych w Wiekowie Wykonawcą było: 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Budowlanych Pana Jakuba Wawrzyniaka 
z Tuliszkowa.

§zakończono prace związane z modernizacją 
ulic na terenie Witkowa w ulicach: Nowej; 
Stary Rynek, Skorzęckiej, Kosynierów 
Miłosławskich, Cmentarnej i Szkolnej. 
Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo - 
Transportowy Sławomir Begier z Nekli.

§wykonano parkan przy Szkole Podstawowej 
w Witkowie. Wykonawcą była firma 
Kowalstwo Artystyczne Cygankiewicz 
z Witkowa.

§wykonano remont rampy w skateparku 
przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie. 
Wykonawcą był  Pan Mikoła jczak 
z Niechanowa.

Dokonano otwarcia ofert na:
§zimowe utrzymanie dróg gminnych. 

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, 
złożona przez Spółdzielnię Kółek 
Rolniczych w Witkowie za następujące 
stawki: odśnieżanie pługiem - 93,00 zł 

netto/godz.; Pojazd z piaskarką - 103,00 zł 
netto/godz.; Mieszanina piasku z solą - 
78,00 zł netto/tonę. Umowa zostanie 
podpisana po sprawdzeniu oferty.

§w postępowaniu na sprzedaż energii 
elektrycznej na potrzeby Gminy i Miasta 
Witkowo, placówek oświatowych oraz 
OKSiR-u wybrano do realizacji zadania 
firmę Corrente Sp. z o. o. z Ożarowa 
Mazowieckiego za stawkę: 0,2394 zł 
netto/kWh. Umowa zostanie zawarta na 
lata 2015 i 2016.

§podpisano umowę z Mikołowskim Bankiem 
Spółdzielczy w Mikołowie na udzielenie 
i obsługę długoterminowego złotówkowego 
k r e d y t u  b a n k o w e g o  w  k w o c i e  
4.000.000,00 zł dla Gminy i Miasta 
W i t k o w o  z  p r z e z n a c z e n i e m  n a  
finansowanie planowanego deficytu 
budżetu na 2014 rok. 

Z zakresu pozyskiwania 

zewnętrznych źródeł finansowych:
§trwa realizacja projektu pod nazwą: 

„Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej 
miasta Witkowa, poprzez modernizację 
O g r ó d k a  J o r d a n o w s k i e g o ,  p r z y  
ul. Poznańskiej.” Przedmiotem zadania 
jest: zagospodarowanie terenów zielonych, 
poprzez wykonanie nowych nasadzeń 
drzew, krzewów i wykonanie nowych 
trawników, urządzenie siłowni zewnętrznej, 
zakup dwóch zestawów do ćwiczeń dla 
młodzieży i osób dorosłych, wykonanie 
chodników z kostki i montaż elementów 
małej architektury. Wykonawcą prac jest 
firma TRANS-GAJ z Konina. Wartość prac 
objętych umową opiewa na kwotę 
77 571,53 zł. Termin zakończenia robót 
przypada na październik 2014r. 

Inwestycje zakończone
§zakończono realizację projektu związanego 

z zagospodarowaniem terenu przy 
zabytkowym wiatraku w Kamionce. 
Zadanie obejmowało stworzenie strefy 
rekreacy jno-wypoczynkowej  wraz  
z elementami małej  architektury 
i wykonaniem miejsc postojowych. 
Realizacja tego zadania przyczyni się 
przede wszystkim do zachowania 
i wzmocnienia dziedzictwa kulturowego 
n a s z e j  G m i n y .  Z a d a n i e  b y ł o  
współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Krzysztof Szkudlarek

Gorzykowo

Dębina

ul. Nowa

Stary Rynek

ul. Skorzęcka

ul. Kosynierów Miłosławskich

ul. Cmentarna

ul. Szkolna
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6 dni nad Morzem Północnym

Rewizyta młodzieży Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie 

w zaprzyjaźnionej szkole w Cadenberge

W sobotę wieczorem (18 października 

2014r.) uczniowie klas trzecich witkowskiego 

gimnazjum w towarzystwie nauczycieli języka 

niemieckiego: Elizy Marcinkowskiej i Hanny 

Tyll-Kasprzak oraz nauczycieli wychowania 

fizycznego: Jarosława Barszcza i Marka 

Gazińskiego wrócili z wymiany szkolnej 

z n iemiecką  p lacówką Obers chu le  

Cadenberge. Udział w spotkaniu był nagrodą 

za wysokie wyniki w nauce języka 

niemieckiego i  stwarzał okazję do 

przełamywania barier językowych oraz 

rozwijania kompetencji komunikacyjnych. 

Głównym założeniem spotkania było jednak 

stworzenie warunkówdo wzajemnego 

poznania i współdziałania młodych Polaków 

i Niemców, do odkrywania siebie nawzajem, 

poznawania kraju sąsiada i jego kultury, tak 

aby wspierać wspólną odpowiedzialność 

polskiej i niemieckiej młodzieży za 

kształtowanie przyszłości wolnej Europy.

Do oddalonego o ok. 740 km Wingst 

grupa dotarła w poniedziałkowy wieczór po 

około dziesięciogodzinnej podróży. Uczniowie 

zakwaterowani zostali w schronisku 

młodzieżowym i udali się do szkoły 

w Cadenberge, gdzie czekali już na nich 

poznani w maju koleżanki i koledzy oraz 

kolacja przygotowana przez ich rodziców.

Na dokładne poznanie szkoły partnerskiej 

przyszedł jednak czas we wtorek. Rano grupa 

polska oficjalnie powitana została przez 

dyrekcję szkoły, władze samorządowe oraz 

niemieckich partnerów. Goście podziękowali 

za zaproszenie i wręczyli dyrektorowi 

Oberschule Cadenberge pamiątkowy collage 

ze zdjęciami z majowego pobytu w Witkowie, 

który już po chwili zawieszony został 

w centralnym miejscu w szkole. Dodatkową 

niespodzianką były filmy nakręcone przez 

młodzież niemiecką oraz pyszne wypieki 

p r z y g o t o w a n e  p r z e z  n a u c z y c i e l i  

zaprzyjaźnionej szkoły. Po oficjalnym 

powitaniu młodzież z Niemiec pokazała swoim 

partnerom szkołę, a następnie wszyscy udali 

się na lekcje. Organizatorzy zaplanowali na 

ten dzień pracę z drukarką trójwymiarową 

oraz zajęcia z filcowania, podczas których 

powstały małe filcowe zwierzątka. Zajęcia 

były bardzo ciekawe i pomimo jednostki 

lekcyjnej trwającej 90 minut, czas na nich 

upłyną bardzo szybko. 

Tuż po godzinie dwunastej polscy 

uczniowie udali się do domów swoich 

niemieckich partnerów. Młodzież poznała ich 

rodziny oraz zwiedziła pobliskie miejscowości. 

Po godzinie dwudziestej wszyscy spotkali się 

znowu w schronisku i przez długie godziny 

opowiadali o przeżyciach tego wyjątkowego 

dnia. 

Kolejnego dnia grupa miała okazję 

uczestniczyć w wyjątkowej lekcji historii. 

Młodzież oraz ich opiekunowie zwiedziała 

niemiecki „Dom emigranta” w Bremerhaven, 

w którym wcielając się w rolę pasażerów 

trzeciej klasy wyruszyła w podróż żaglowcem, 

parowcem i linowcem do Nowego Świata. 

Uczniowie poznawali warunki panujące na 

statkach, odkrywali powody emigracji, 

poznawali losy swoich bohaterów. Pod koniec 

podróży trafili do punktu na Ellis Island, na 

którym mogli poddać się testom i sprawdzić, 

czy udało by im się uzyskać bilet wstępu do 

Ameryki. Po wizycie w Bremerhaven polsko - 

niemiecka grupa udała się do Bremy, gdzie 

zwiedziła starówkę wpisaną na listę 

światowego dziedzictwa kultury. 

Najc iekawszym dniem spotkania 

większość uznała czwartek i pobyt 

w Hamburgu. Wizytę w tym przepięknym 

mieście grupa rozpoczęła od rejsu statkiem 

i poznawania portu. Następnie wszyscy udali 

się na wystawę „Dialog w ciemności”, która 

dostarczyła wyjątkowych przeżyć. Podczas 

godzinnego zwiedzania w całkowitej 

ciemności uczniowie mogli wczuć się w rolę 

osób niewidomych podczas spaceru na łonie 

przyrody, wizyty w spichlerzach, wędrówki po 

mieście i wizyty w kawiarni. Nic kompletnie 

nie było widać, a zwiedzając należało podążać 

za głosem niewidomego przewodnika 

i kierować się do wydawanych przez niego 

wskazówek. Po około 60 minutach wszyscy 

z ulgą wyszli na zewnątrz. Spacer po wystawie 

pomógł jednak uwrażliwić na potrzeby osób 

niewidomych oraz wyostrzyć inne zmysły, 

zachęcić do ich stosowania. Większość 

uczestników uznała pobyt na wystawie za 

najciekawszy punkt programu.

Piątkowe przedpołudnie to z kolei 

wyjątkowa lekc ja  geograf i i .  O i le  

mieszkańcom zaprzyjaźnionej gminy Am 

Dobrock tajemnice Morza Wattowego nie są 

obce, to dla naszych gimnazjalistów 

wyjątkowym przeżyciem była obserwacja 

morza podczas odpływu. Dwa razy w ciągu 

doby wody Morza Północnego cofają się na 

około 20 km i odsłaniają bogactwo żyjących 

w nim roślin i zwierząt. Grupa polsko - 

niemiecka wędrowała po dnie morza 

i poznawała żyjące w nich organizmy. 

A po około półtoragodzinnej wędrówce 

obserwowała pod mikroskopem znalezione na 

terenie morza organizmy. 

Po popołudniu gospodarze znowu 

zaprosili gości do szkoły, gdzie polscy 

i niemieccy partnerzy wspólnie komponowali 

z wybranych składników ulubione pizze. 

Po ich zjedzeniu rozpoczęła się dyskoteka 

pożegnalna, ostatni punkt programu. 

Wspólna zabawa była jeszcze jedną okazją do 

i n t e g r a c j i  z e s p o ł u ,  p o z n a w a n i a ,  

nawiązywania przyjaźni i wymiany numerów 

i adresów. Następnego dnia zakończyło się 

bowiem XVI spotkanie młodzieży Gimnazjum 

im. Adama Borysa w Witkowie i Oberschule 

Cadenberge. O godzinie 9:00 grupę z Polski 

pożegnali dyrektor placówki Thorsten Fastert, 

przewodniczący komitetu ds. współpracy 

z gminą Witkowo Karl-Heinz Linck, 

zaprzyjaźniony już fotograf polsko - 

niemieckich spotkań oraz nauczyciele: Birgit 

Braukmann i Vivien Renzelmann, które 

przygotowały program wizyty i towarzyszyły 

młodzieży podczas całego tygodnia. 

Na pytanie zadane na krótko przed odjazdem, 

czy cele spotkania zostały osiągnięte i czy 

uczniowie zadowoleni są z udziału w wymianie 

szkolnej, wszyscy uczestnicy jednogłośnie 

podnieśli ręce do góry. Mamy nadzieję, 

iż pobyt w Cadenberge i czas spędzony 

z młodzieżą niemiecką na długo pozostanie 

w pamięci naszych wychowanków. 

Uczestnikami spotkania ze strony polskiej 

byli: Martyna Berdzińska, Adrianna Dolata, 

Martyna Gruszczyńska, Mateusz Zwoliński, 

Anna Jarecka, Wiktoria Korytek, Michaela 

Walczak, Natalia Banaszak, Krzysztof Gepert, 

Weronika Kolasińska, Natalia Mikołajczak, 

Przemysław Sip, Weronika Bachorz, Karolina 

Purat, Bartosz Frańczak, Filip Kotecki, Julia 

Muszyńska, Bartłomiej Smoła, Jagoda 

Szkudlarek, Katarzyna Pokora.

Wyjazd na spotkanie dofinansowany 

został ze środków Polsko - Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży oraz ze środków 

Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie. Koszty 

pobytu i programu pokryła Polsko - 

Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz 

partnerzy z Niemiec.
(E.M.)



   11-2014   11-2014  str. 12str. 12

Światowy Dzień Żywności w przedszkolu

Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy 

determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone 

wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia. 

Edukację zdrowotną należy rozpoczynać jak najwcześniej. Przedszkole promując 

zdrowe żywienie organizuje różnorodne działania pragnąc wykształcić wśród 

dzieci postawę „prozdrowotną”.

 W październiku odbyło się spotkanie 

z kucharką, panią Małgorzatą Malawko 

w ramach Światowego Dnia Żywności oraz 

realizacji projektu „Zdrowy Przedszkolak”. 

Panią Małgosię zaprosiły panie i dzieci 

z oddziałów: „ Smerfy” i „ Przyjaciele Bolka 

i Lolka”. Pani kucharka przybliżyła dzieciom 

w przystępny sposób czym się zajmuje, gdzie 

możemy ją spotkać oraz jak wygląda strój 

kucharki. Dzieci dowiedziały się też, jakie 

przedmioty są potrzebne kucharce do jej 

pracy. Wszystkie dzieci wypowiadały się na 

temat ich ulubionych potraw w przedszkolu. 

Pani Małgosia zapoznała dzieci z historią 

małej dziewczynki, która cierpiała z powodu 

otyłości. Następnie wytłumaczyła dzieciom, 

które posiłki są bardzo ważne, jakich potraw 

powinniśmy jeść więcej, jakich mniej. Wspólnie 

klasyfikowaliśmy sylwety potraw na „zdrowe” 

i  „ n i e z d r o w e ” .  N a  z a k o ń c z e n i e  

przygotowywaliśmy pyszne i zdrowe soki 

marchwiowo-jabłkowo-pomarańczowe. 

Podziękowaliśmy pani Małgosi za pouczające 

spotkanie. Teraz już wiemy więcej i postaramy 

się przestrzegać zasad zdrowego odżywiania 

się.

(S.N, K.D.)

Dzień Edukacji Narodowej 
w Domowym Przedszkolu

W dniu 14.10.2014 dzieci z DOMOWEGO PRZEDSZKOLA przy ul. Zakole 3, 
62-230 Witkowo wraz z rodzicami i nauczycielkami uczciły Dzień Edukacji 
Narodowej. 

Nauczycielkom Pani Małgorzacie Staszak 

oraz Iwonie Zielińskiej zostały podarowane 

piękne kwiaty. Uroczystość przebiegła w miłej, 

kameralnej atmosferze. Dziękujemy 

wszystkim za zorganizowanie i uczestniczenie 

w tym dniu w uroczystości zwanej potocznie 

Dniem Nauczyciela.
(I.Z.)

Konkurs na „Najsympatyczniejszego pupila
Gminy Witkowo” rozstrzygnięty

Podczas Dni Zwierząt 2014, oprócz zbiórki darów na rzecz schronisk w Gnieźnie 
i Radlinie oraz kocich gniazd z terenu Gminy i Miasta Witkowo, trwał konkurs 
na „Najsympatyczniejszego pupila w Gminie”. 

Wybory odbyły się w Gimnazjum 

im. A Borysa w Witkowie. Uczniowie klasy 

IIc większością głosów zdecydowali, 

ż e w tym roku  za sz c zy tny  t y tu ł  

„Najsympatyczniejszego pupila w Gminie” 

otrzyma królik o imieniu Jony. Królik oprócz 

tytułu otrzymał także karmę i całą masę 

przysmaków. Jego opiekunce p. Julii Musielak 

serdecznie gratulujemy podopiecznego. 

Fundatorem nagrody jest Gmina i Miasto 

Witkowo. W tym roku dzięki hojności 

mieszkańców i dużej przychylności dla całej 

akcji witkowskich pedagogów z placówek 

oświatowych udało się zebrać: ponad 60kg 

karmy dla psów, ponad 7kg karmy dla kotów, 

0,5kg psich i kocich przysmaków, 2 koce, 3szt. 

skór owczych, poduszkę, 2 miski plastikowe, 

obrożę, piłkę tenisową, 6 pluszowych 

zabawek, zabawkę gumową, 60l worek 

ubrań, 3szt. filcu. 

Za wszystkie dary bardzo dziękujemy.

(K.J.)

Inspektor ds. Ochrony Zwierząt

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

5 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. 

Święto wszystkich bajkowych postaci to dobry pretekst, aby przypomnieć 

sobie część z nich. 

Jedne znane i lubiane, z kolei inne trochę 

zapomniane i odstawione w niepamięć. Jedno 

jest jednak pewne. Bajkowe postacie 

towarzyszyły wszystkim, rozweselając, 

zabaw ia j ą c  i  pop raw ia j ą c  humor.

 Tego dnia przedszkolacy przebrali się w stroje 

bajkowych postaci i pod kierunkiem 

wychowawczyni pani Kamilli Dolaty rozpoczęli 

dzień pełen zabaw, niespodzianek i podróży 

po bajkach. Jedną z niespodzianek było 

s po tkan i e  z  po s t a c i am i  uk r y t ym i  

w bibliotecznych książkach. To był niezwykle 

kolorowy dzień pełen śmiechu i słodkich 

nagród - miły początek roku szkolnego.

(B.Sz.)
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 

Terminy wywozu zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz odpadów zbieranych 
selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych, szkła 
i odpadów ulegających biodegradacji) dla zabudowy 
wielorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo 
w okresie od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2015r. 
uzgodnione są bezpośrednio z zarządcami 
b u d y n k ó w,  z g o d n i e  z  n a s t ę p u j ą c y m i  
częstotliwościami:
a) zmieszane odpady komunalne:
� miasto: przynajmniej dwa razy w tygodniu,

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zbieranych selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych i szkła) 
dla zabudowy jednorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo 

w okresie od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2015r.

� wieś: przynajmniej raz w tygodniu,
b) papier, tworzywa sztuczne i szkło:
� przynajmniej dwa razy w miesiącu,
c) odpady komunalne ulegające 
biodegradacji:
� okres jesienno-zimowy: przynajmniej raz 
w tygodniu,
� okres wiosenno-letni: przynajmniej dwa razy 
w tygodniu.

(P.J., M.R.)
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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, witkowo@witkowo.pl, WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl 

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

Sekretariat: tel. 61 4778 194 (w. 38) e-mail: sekretariat@witkowo.pl

Sekretarz: tel. 61 4778 194 (w. 21) e-mail: sekretarz@witkowo.pl 

Skarbnik: tel. 61 4778 194 (w. 17) e-mail: skarbnik@witkowo.pl

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ustalanie 

warunków zabudowy, nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24) 

e-mail: infrastruktura@witkowo.pl

Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe: tel. 61 4778 194 (w. 24) 

e-mail: przetargi@witkowo.pl

Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: gospodarka@witkowo.pl

Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: srodowisko@.witkowo.pl

Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35), e-mail: usc@witkowo.pl

Ewidencja ludności tel. 61 4778 194 (w. 33) e-mail: elud@witkowo.pl

Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe tel. 61 4778 194 (w. 32)

Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 4778 194 (w. 32), e-mail: kadryugim@witkowo.pl

Biuro Rady Miejskiej tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: rada@witkowo.pl

Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23) 

Promocja tel. 61 4778 194 (w. 31) e-mail: promocja@witkowo.pl

Oświata tel 61 4778 194 (w. 18) e-mail: oswiata@witkowo.pl

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18), e-mail: obronacywilna@witkowo.pl

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa tel. 61 4778 194 (w. 25) 

e-mail: podatki@witkowo.pl

Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, wystawianie faktur VAT, 

sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw ZUS, prowadzenie spraw z zakresu podatku 

dochodowego tel. 61 4778 194 (w. 14) e-mail: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl

Księgowość tel. 61 4778 194 (w. 15) e-mail: ksiegowosc@witkowo.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 61 4778 491

e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl 

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197 

e-mail: biuro@zgk-witkowo.pl   www: www.zgk-witkowo.pl

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji tel. 61 4779 277 

e-mail: oksir@skorzecin.net.pl   www: www.oksir.witkowo.pl, www.skorzecin.net.pl

Biblioteka Publiczna Witkowo tel. 61 4778 162

e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl   www: www.biblioteka-witkowo.com.pl

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28), 797 501 687, 61 679 15 03 

e-mail: krzysztof.tamiola@wodr.poznan.pl

Urząd Pocztowy Witkowo ul. Armii Poznań 4, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 98 33, 

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00 Sobota: 9.00-12.00

Agencja Pocztowa ul. Czerniejewska 12a, 62-230 Witkowo, tel. 695 302 162

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 10.00-17.00

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 kontaktoweBURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

1. Lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2, o powierzchni 
2 użytkowej 46,53 m wraz z udziałem w wysokości 7352/33086 w częściach wspólnych nieruchomości 

i prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha. Lokal 

usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni, WC, przedpokoju oraz 
2 2  dwóch pomieszczeń gospodarczych o powierzchni 17,07m  i 9,92m . Nieruchomość posiada uregulowany 

stan prawny, opisany w księdze wieczystej nr KN1S/00022686/9.
Cena wywoławcza wynosi 40.000,00 zł netto

Wadium wynosi 8.000,00 zł 

2. Lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2, o powierzchni 
2 użytkowej 42,20 m wraz z udziałem w wysokości 10724/33086 w częściach wspólnych nieruchomości 

i prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha. Lokal 

usytuowany jest na poddaszu budynku mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC, 
2 przedpokoju oraz pomieszczenia gospodarczego 18,20m i oraz pomieszczenia strychowego o pow. 

2  46,84m . Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej 

nr KN1S/00022686/9.
Cena wywoławcza wynosi 40.000,00 zł netto

Wadium wynosi 8.000,00 zł 

Sprzedaż lokali na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. 

o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 

jest zwolniona z podatku VAT.

Nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną geodezyjnie nr 2361/1 usytuowana położona w centralnej 

strefie miasta wpisanej do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego tworzącej historyczny układ 

urbanistyczny Witkowa pod nr 693/Wlkp/A, na terenie nie objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, działka oznaczona jest symbolem A_R - teren 

wielofunkcyjnej zabudowy w obszarze miasta. 

W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem B -tereny mieszkaniowe. 
00 Przetarg odbędzie się 28 listopada 2014r o godz.12 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 

w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.

1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, 

nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium (z podaniem numeru lokalu) 

w kasie znajdującej się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie lub na konto Urzędu w GBW Konin 

(BS Witkowo) nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 25 listopada 2014r.

3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:

 - osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), 

- osoby prawne - aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań 

w imieniu i na rzecz osoby prawnej,

- małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego - 

pełnomocnictwo współmałżonka obejmujące zgodę na licytacje.

- dowód wpłaty wadium,

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. 

Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni 

od zamknięcia przetargu na wskazane konto bankowe. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli 

wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo. Wadium ulega 

przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu 

zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują 

uczestnicy przetargu, z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem 

w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Wybrany nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed zawarciem aktu 

notarialnego.

7. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz ujawnieniem praw własności w księdze wieczystej 

ponosi nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator może odstąpić od zawarcia umowy, 

a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

 9. Szczegółowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można 

uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 477-81-

94, wew. 13.
 10. Lokale mieszkalne można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem 

Urzędu GiM Witkowa tel. 61 4 778-194 wew. 13.



   11-2014   11-2014 str. 15str. 15

Zespół „MY MŁODZI” na Przeglądzie
Piosenki w Pobiedziskach

23 października br. w 110 rocznicę tradycji śpiewania na ziemi pobiedziskiej 

odbył się tegoroczny  XII Przegląd Piosenki Biesiadnej Chórów i Zespołów 

Śpiewaczych Seniorów z Wielkopolski - Pobiedziska 2014r.

Również w tym roku przypadło 15 lecie  

Chóru „Melodia”. Rocznice te miały znaczący 

wpływ na przebieg tegorocznego przeglądu.

Były gratulacje, życzenia dalszych 

sukcesów, pamiątki i dyplomy uznania od 

przybyłych chórów i zespołów oraz  od władz 

gminnych. W finale przeglądu wystąpił Zespół 

Śpiewaczy „My Młodzi” intonując „Sto lat” dla 

Jubilatów odśpiewane przez całą salę.

Po wręczeniu statuetek, dyplomów 

i upominków oraz po pamiątkowej fotografii  

rozpoczęło się wspólne biesiadowanie.

(M.B.)

15-lecie „PROMYKA”

W dniu 22.10.2014 r. Zarząd Koła „PROMYK” Witkowo zorganizował z okazji 

15-lecia istnienia uroczystość w Gościńcu Liliowy Staw. 

odznaczono 22 osoby, a Paterami 25 osób. 

Powyższe odznaczenia były wręczone 

wyróżnionym osobom przez Prezesa oraz 

zaproszonych gości.

Podziękowania z książką od Prezesa 

i Zarządu „PROMYKA” otrzymało 85 osób. 

Zaproszeni goście, zabierając głos, życzyli 

Prezesowi dalszej dobrej współpracy, a przede 

wszystkim zdrowia i wytrwałości w pracy 

społecznej. Zabawa trwała do godziny 22,00.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni 

i jak zawsze do miłego spotkania na następnej 

imprezie.
(B.M.)

Imprezę poprzedziła uroczysta msza 

w witkowskim kościele. W uroczystości wzięło 

udział 161 osób, z czego 107 członków 

Stowarzyszenia, a pozostałą część stanowili 

sponsorzy i zaproszeni goście. Wśród nich były 

w ł a d z e  s a m o r z ą d o w e ,  p o w i a t o w e  

i mundurowe.

Podczas uroczystości każdemu uczestnikowi 

wręczono „LOGO-PROMYKA”. Uroczystości 

przewodniczył Prezes Ludwik Rajzel, który od 

1999 roku pełni funkcje prezesa.

Były też odznaczenia, wyróżnienia 

i podziękowania. Medalami Milejnymi 

wyróżniono 2 osoby, Medalami 15-lecia 

Poetycka zaduma
W jesienny wieczór - 30 października- w Gimnazjum im. Adama Borysa, 

młodzież zaprosiła swoich gości w niezwykłą podróż. Okazją do jej odbycia były 

„Zaduszki poetyckie”.

Przybrały one formę widowiska , na które 

składały się wiersze takich poetów jak Jan 

Twardowski, Halina Poświatowska, Konstanty 

Ildefons Gałczyński, Edward Stachura. 

Młodzież przypomniała także w zbiorowej 

recytacji prawdy moralne z Mickiewiczowskich 

„Dziadów” Nie zabrakło strof o przemijaniu, o 

zadumie nad ludzkim losem. Całość uświetnił 

koncert skrzypcowy naszej uczennicy - 

Martyny Berdzińskiej i piosenka w wykonaniu 

duetu - Aleksandra Wiśniewska i Zuzanna 

Krzewińska. Wokalistki śpiewały tak 

przejmująco utwór „Do kołyski” grupy 

„Dżem”, że po występie Dyrektor naszej 

szkoły w imieniu gości poprosił o bis. W tle 

spektaklu brzmiały utwory Chopina i piosenka 

grupy „Perfect”. Jesienny nastrój zadumy 

podkreśliła też prezentacja multimedialna . 

Przybyli na poetyckie spotkanie goście - 

Dyrekcja i nauczyciele- mogli również 

obejrzeć wystawę figurek przedstawiających 

wyobrażenia aniołów. Każdy widz otrzymał 

pamiątkę tego spotkania - jesienną zakładkę 

do książki wykonaną przez młodzież na 

zajęciach Koła Rękodzieła.

To był wspaniały, wpisany w polską tradycję, 

wieczór. 

(J.Ch.)



Uroczyste poświecenie Wiatraka typu Koźlak w Kamionce 

W dniu 8 listopada bieżącego roku w Sołectwie Kamionka odbyła się 

niecodzienna uroczystość. Tego dnia został poświęcony Wiatrak-Koźlak, który 

został odrestaurowany w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej”.

Wszystkich zgromadzonych powitała 
Sołtys Sołectwa Kamionka Pani Renata 
Robaszkiewicz. Wśród zaproszonych gości byli 
między innymi: Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo Krzysztof Szkudlarek, jego zastępca 
Marian Gadziński, Przewodniczący Rady 
Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Telesfor 
Gościniak, Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Witkowie Pan Marian Walczak 
i Pan Ireneusz Kwapich, radni Rady Powiatu 
Gnieźnieńskiego Pani Krystyna Żok i Pan 
Andrzej Kwapich, radni Rady Miejskiej 
w Witkowie, Pani Elżbieta Kiełpińska - 
Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo, Pani 
Halina Rzepecka - Skarbnik Gminy i Miasta 
Witkowo, Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja 
w Witkowie Ksiądz Stanisław Goc oraz 
Wikariusz Ksiądz Rafał Chareński, dzielnicowy 
Pan Sławomir Całuj, Prezes Gminnej Spółki 
Wodnej w Witkowie Pan Ryszard Nowakowski, 
Pan Józef Michalak, sołtysi z poszczególnych 
so łec tw z  terenu Gminy Wi tkowo,  
Przewodniczący Zarządów Osiedli, licznie 
przybyli mieszkańcy Sołectwa Kamionka, 
pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

 Sołtys Pani Renata Robaszkiewicz 
w imieniu mieszkańców Kamionki i swoim 
własnym podziękowała Burmistrzowi 
i Radnym Rady Miejskiej w Witkowie za 
podjęcie trudu i starań związanych 
z powstaniem strefy rekreacyjno-sportowej 
i odrestaurowanie miejscowego wiatraka, 
który przywrócony do dawnej świetności 
stanowi wspaniałą atrakcję zarówno dla 
m i e s z k a ń c ó w  c a ł e j  G m i n y,  j a k  
i przebywających na tym terenie turystów. 
Obiekt ten oprócz wartości historycznej 
stanowi też wartość edukacyjną, ponieważ 
stwarza możliwość prowadzenia żywych lekcji 
z zakresu budowy, działania i wykorzystania 
tego typu obiektów. 

Następnie o zabranie głosu został 
poproszony Burmistrz GiM Witkowo Krzysztof 
Szkudlarek, który w swoim wystąpieniu 
powiedział między innymi:

Wiatraki właściwie od zawsze stanowiły 
ważny element krajobrazu. Pierwsze powstały 
już w trzynastym wieku. Ten, a właściwie jego 
poprzednik powstał w dziewiętnastym wieku. 
Od samego początku był własnością prywatną. 
J a k o  g m i n a ,  s a m o r z ą d ,  z a w s z e  
przyglądaliśmy się tego typu obiektom, 
a kiedyś przed laty było ich dużo więcej. 
Na przestrzeni lat one znikały. Myśląc o tym, 
żeby zadbać o dziedzictwo kulturowe, 
podjęliśmy rozmowy z właścicielami gruntów, 
po to, aby pozyskać taki wiatrak. Na terenie 
Gminy na dzień dzisiejszy mamy trzy 
wiatraki, które są w różnym stanie 
technicznym, ale właśnie z właścicielem tego 
terenu udało nam się dojść do porozumienia. 
Gmina zakupiła działkę i w ten sposób stała się 
właścicielem wiatraka. Będąc już właścicielem 
mogliśmy przystąpić do dalszego działania. 

Opracowaliśmy dokumentację techniczną, 
a następnie w drodze przetargu wyłoniliśmy 

specjalistyczną firmę, która się podjęła 
gruntownej odbudowy wiatraka. Wszystkie 
elementy, które można było dalej wykorzystać 
zostały odnowione, a dzisiaj jesteśmy 
świadkami i możemy podziwiać ten 
odbudowany wiatrak. Następnym etapem 
było zagospodarowanie terenu wokół tego 
obiektu. Urządziliśmy strefę rekreacyjno-
wypoczynkową, zamontowaliśmy urządzenia 
zabawowe ,  u r ządz i l i śmy  pa rk i ng ,  
wykonaliśmy nasadzenia, wysiew traw, 
zostały też umiejscowione dwie tablice 
informacyjne, z których jedna nawiązuje do 
historii naszej Gminy, a druga do wiatraka i do 
młynarskich tradycji. 

Dzisiaj myślę, że możemy być dumni 
z tego, że poprzez nasze działania zadbaliśmy 
o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Tak 
jak pani Sołtys powiedziała, ten wiatrak i ta 
strefa wokół niego, to potężne bogactwo 
wartości  kulturowych, edukacyjnych 
i rekreacyjnych. Z tego co mi wiadomo, Pani 
Sołtys jest już przewodnikiem, ponieważ 
w ostatnim czasie bardzo wiele grup 
uczniowskich przyjeżdżało nie tylko z naszej 
gminy, ale również z sąsiednich, wykazując 
duże zainteresowanie tym obiektem. Jest to 
też bogactwo rekreacyjne, bo przecież 
jesteśmy gminą rekreacyjno-wypoczynkową, 
bardzo wielu ludzi przyjeżdża do tej naszej 
Gminy, po to, aby wypoczywać. W ostatnim 
czasie, byłem świadkiem jak bardzo często 
ludzie zatrzymywali się przy tym obiekcie 
i robili tak zwane sesje zdjęciowe. Myślę że ten 
obiekt będzie służył wszystkim, naszym 
mieszkańcom, jak i również będą korzystać 
z tego miejsca ludzie, którzy do naszej gminy 
przyjeżdżają. Będzie to miejsce wypoczynku, 
rekreacji, a przede wszystkim myślę, że w ten 
sposób też poprawiliśmy kolejny obszar naszej 
gminy, poprawiliśmy estetykę w tym 
przypadku miejscowośc i  Kamionka.  
Mieszkańcy mogą być dumni, że po wielu, 
wielu latach, kiedy każdego roku stan 
techniczny tego wiatraka ulegał pogorszeniu, 
nagle mamy szansę, nadzieję i przekonanie, 
że on będzie stał przynajmniej kilka wieków. 
Jestem przekonany, że wiatrak ten, to również 
doskonała promocja naszej gminy, bo ludzie, 
którzy przyjeżdżają do Gminy Witkowo 
wypoczywać zapamiętają, że jest taka gmina, 
która dba o tego typu obiekty....

O symboliczne przecięcie wstęgi został 
poproszony Burmistrz Krzysztof Szkudlarek, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz 
Kwapich i Sołtys Sołectwa Kamionka Pani 
Renata Robaszkiewicz.

Po poświęceniu obiektu wraz z przyległą 
strefą rekreacyjno-wypoczynkową, którego 
dokonał Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja 
w Witkowie Ksiądz Stanis ław Goc,  

głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu 
Gnieźnieńskiego Telesfor Gościniak, który 
występując w imieniu wszystkich radnych 
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zauważył, że 
Gmina Witkowo nie tylko wykonuje inwestycje 
zawiązane z poprawą i rozbudową 
infrastruktury technicznej, ale również 
wykazuje bardzo dużą dbałość o inne 
dziedziny gospodarki, czego przykładem jest 
powstały obiekt, który jest częścią naszej 
historii i tradycji. Pogratulował władzom 
Gminy Witkowo, że podjęła się odbudowy 

i renowacji wiatraka, dbając w ten sposób 
o zachowanie naszego dziedzic twa 
kulturowego. Wyraził też słowa uznania dla 
tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, 
że taki piękny obiekt znalazł się na 
witkowskiej ziemi. Podkreślił, że wielokrotnie 
miał możliwość uczestniczenia w różnych 
uroczystościach, ale na takiej jeszcze nie był. 
Na ręce Sołtys Pani Renaty Robaszkiewicz, 
Telesfor Gościniak złożył grawerton.

Słowa uznania i gratulacje dla władz 
samorządowych złożyła też radna Rady 
Powiatu Gnieźnieńskiego Pani Krystyna Żok, 
wręczając Pani Sołtys bukiet kwiatów.

W imieniu rodziny Państwa Chmiel, do 
której przez pokolenia należał wiatrak głos 
z a b r a ł  P a n  S t a n i s ł a w  C h m i e l ,  

k t ó r y p o d z i ę k o w a ł  w i t k o w s k i e m u  
samor ządowi  za  jego odnowien ie ,  
podkreślając, jak ważną rolę pełnił wiatrak w 
rodzinie, w okolicy. Rodzina Państwa Chmiel 
przekazała również różne dokumenty, 
narzędzia, oprzyrządowanie i inne rzeczy 
związane z wiatrakiem i młynarstwem, które 
zostały umieszczone w zabytkowym obiekcie.

Po wystąpieniach przyszedł czas na część 
a r tys tyczną  w wykonan iu  zespo łu  
działającego przy Witkowskim Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie 
„Za Ostatni Grosz”.

Po części artystycznej Sołtys Pani Renata 
Robaszkiewicz, zaprosiła wszystkich obecnych 
do zwiedzenia i obejrzenia obiektu, 
a następnie do Świetlicy Wiejskiej na spotkanie 
z mieszkańcami Sołectwa Kamionka.

(M.G.)

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria


