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Budżet Obywatelski

Za nami kolejny etap prac związanych z Budżetem 
Obywatelskim. 13 września Zespół Programowy 
do obsługi Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta 
Witkowo na 2018 rok zakończył weryfikację formalno-
merytoryczną złożonych propozycji. W terminie 
od 10 lipca do 1 września 2017 r. do Urzędu Gminy 
i Miasta w Witkowie wpłynęło 12 wniosków, z których 
do dalszego etapu zakwalifikowało się 10. 

15 września w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 
w Witkowie odbyło się spotkanie z wnioskodawcami 
zgłoszonych propozycji, które przeszły pozytywną 
weryfikację. W trakcie tego spotkania w drodze 
losowania ustalono kolejność zadań na Karcie 
do głosowania.
Poniżej prezentujemy wszystkie propozycje zadań 
zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego zweryfikowane 
pozytywne, które zostaną umieszczone na Karcie 
do głosowania oraz propozycje, które decyzją 
Zespołu Programowego zostały odrzucone:
Propozycje zweryfikowane pozytywne, według 
ustalonej kolejności:  
1. „Zagospodarowanie terenu wokół stawku 
gminnego w Sołectwie Malenin”
Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu wokół 
istniejącego stawku (tj. wykoszenie trawy, usunięcie 
krzaków, profilowanie skarpy, nowe nasadzenia, 
zakup ławek parkowych), na terenie działki gminnej 
w Maleninie. Szacunkowy koszt zadania opiewa 
na kwotę 6 370,00 zł. 
2. „Zagospodarowanie działki gminnej poprzez 
utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej 
w Sołectwie „Dla każdego coś fajnego, dla dużego 
i małego”

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu działki 
gminnej w Małachowie-Złych Miejsc (w pobliżu 
budynku świetlicy wiejskiej). W ramach zadania 
planowane jest m.in. wyrównanie i ogrodzenie terenu, 
ułożenie kostki brukowej, wysiew traw, montaż 
elementów małej architektury oraz urządzenie siłowni 
zewnętrznej. Szacunkowy koszt zadania opiewa 
na kwotę 60 000,00 zł. 
3. „Urządzenie miejsc postojowych na terenie przy 
cmentarzu w Mielżynie”
Projekt obejmuje urządzenie miejsc postojowych przy 
cmentarzu w Mielżynie o nawierzchni z kostki brukowej 
lub innego materiału. Powierzchnia parkingu to 

2ca 250 m . Szacunkowy koszt zadania opiewa na 
kwotę 46 125,00 zł. 
4. „Oświetlone przejścia dla pieszych! Z korzyścią dla 
wszystkich mieszkańców!”
Projekt obejmuje zakup i montaż nowoczesnych 
technologicznie doświetleń istniejących przejść dla 
pieszych. Zestawy takie składają się z 2 mocnych 
energooszczędnych lamp Hi-LED montowanych po 
obu stronach drogi. W ramach zadania planowane 
jest doświetlenie przejść dla pieszych przy drodze 
wojewódzkiej w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 
i ul. Poznańskiej, w Małachowie-Wierzbiczanym oraz 
w Małachowie-Złych Miejsc. Szacunkowy koszt 
zadania opiewa na kwotę 60 000,00 zł. 
5. „Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej 
w miejscowości Chłądowo”
Projekt obejmuje ułożenie nawierzchni asfaltowej 
na drodze gminnej w Chłądowie od drogi powiatowej 
w kierunku boiska sportowego o długości 100 mb 
i montażu progu zwalniającego. Szacunkowy koszt tej 
propozycji opiewa na kwotę 92 000,00 zł.
6. „„Fajny Zakątek” – stworzenie strefy integracji 
i rekreacji na terenie obiektu sportowego dla 
mieszkańców sołectwa Jaworowo i okolic”
Projekt obejmuje zagospodarowanie przy istniejącym 
stawku w Jaworowie. W ramach zadania planowane 
jest m.in. ułożenie ścieżek z kostki brukowej, zakup 
2 altan ogrodowych, zakup kosza do koszykówki, 
urządzenie boiska do piłki siatkowej plażowej, siłowni 
zewnętrznej, zainstalowanie oświetlenia oraz 
wykonanie nowych nasadzeń. Szacunkowy koszt tej 
propozycji opiewa na kwotę 83 000,00 zł.
7. „Budowa boisk do koszykówki ulicznej (streetball) 
na istniejących obiektach sportowych”
Projekt obejmuje wybudowanie 5-ciu boisk do 
koszykówki ulicznej. Zakres prac obejmuje m.in. 
wytyczenie miejsca i przygotowania podłoża, wylanie 
płyty betonowej na podsypce z piasku, wybudowanie 
k o n s t r u k c j i  m o c u j ą c e j  t a b l i c ę ,  u ł o ż e n i e 
specjalistycznej nawierzchni oraz wybudowanie 
ogrodzenia lub piłkochwytów. Urządzenie boisk 
planowane jest w Witkowie na terenie Skateparku przy 



ul. Czerniejewskiej, na istniejącym boisku sportowym 
przy ul. Brzozowej i Jesionowej oraz na terenie Stadionu 
Miejskiego w Witkowie, w Małachowie-Złych Miejsc na 
terenie placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej 
oraz na terenie placu zabaw w Kołaczkowie. 
Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 
100 000,00 zł.
8. „„FAMILY PARK” – Budowa Osiedlowego Centrum 
Rekreacyjno-Wypoczynkowego z boiskiem do piłki 
nożnej przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie”
Projekt obejmuje zagospodarowanie istniejącego 
boiska sportowego przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej 
w Witkowie, celem utworzenia centrum rekreacyjno-
wypoczynkowego. Planowane prace to m.in. 
wykonanie częściowego ogrodzenia, urządzenie 
b o i s k a  s p o r t o w e g o ,  m o n t a ż  a l t a n y  w r a z 
z utwardzeniem terenu, urządzenie placu zabaw (gry 
podwórkowe, zestaw wspinaczkowy), oświetlenie 
terenu. Szacunkowy koszt projektu opiewa na kwotę 
89 970,00 zł.  
9 .  „Zw iększen ie  sku tecznośc i  ra town ic twa 
i  zmnie jszenie  s t ra t  popożarowych poprzez 
wyposażenie witkowskich strażaków w sprzęt 
termowizyjny”
Projekt obejmuje zakup profesjonalnej, ratowniczej 
kamery termowizyjnej i przeszkolenie strażaków 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie w zakresie jej 
wykorzystania. Szacunkowy koszt zadania opiewa 
na kwotę 30 000,00 zł. 
10. „Budowa całorocznej bazy ratownictwa wodnego 
– dalej zwaną bazą ratowniczą”
Projekt obejmuje budowę budynku stanowiącego 
bazę ratowniczą dla ratowników pełniących służbę 
n a  a k w e n a c h  w o d n y c h  c a ł e j  G m i n y , 
a w szczególności na Jeziorze Niedzięgiel, na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie w obrębie 
Hotelu OKSiR. Szacunkowy koszt zadania opiewa 
na kwotę 100 000,00 zł. 
Dwa ze złożonych projektów zostały zweryfikowane 
negatywne. Są to:
Projekt  pt .  „Złagodzenie st romego wyjazdu 
z ul. Wodociągowej na ul. Wrzesińską od strony 
wodociągów”. Koszt zadania to 3 000,00 zł. W opinii 
Zespołu Programowego propozycja nie spełnia 
kryteriów formalnych. 
Kolejny projekt pt. „Parking dla pracowników szkoły 
oraz dla klientów agencji pocztowej, kurierów”. Koszt 
zadania 13 774,76 zł. W opinii Zespołu Programowego 
propozycja nie spełnia kryteriów merytorycznych. 
Przypominamy, że na pozytywnie zweryfikowane 
propozycje można głosować od 2 do 16 października 
2017 r. na specjalnej Karcie do głosowania, 
w następujący sposób:

a. wrzucenie do urny, która znajdować się będzie 
w siedzibie:
ź Urzędu Gminy i  Miasta w Witkowie,  przy 

ul. Gnieźnieńskiej 1,
ź Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka 

w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3,
ź Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, przy 

ul. Powstańców Wielkopolskich 17a,
ź Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, przy 

u l .  Powstańców Wie lkopo l sk ich  17  i  p r zy 
ul. Jasnej 38,

ź Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego 
w  W i t k o w i e ,  p r z y  u l .  C z e r n i e j e w s k a  1 4 ,
62-230 Witkowo, Budynek A i Budynek B.

ź Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie, przy 
ul. Poznańskiej 47, które z dniem 1 września 2017 r. 
zostało przekształcone w Szkołę Podstawową 
im. Adama Borysa,

ź Z e s p o ł u  S z k ó ł  P o n a d g i m n a z j a l n y c h 
im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, przy 
ul. Warszawskiej 29,

ź Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, przy 
ul. Strzałkowskiej 1, w godzinach pracy tych 
jednostek.
b. przesłanie pocztą w kopertach z dopiskiem 

„Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2018 
rok” do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy 
ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo,

c.  drogą elektroniczną za pośrednictwem 
właściwej aplikacji, znajdującej się na stronie Gminy 
i Miasta Witkowo, w zakładce Budżet Obywatelski 
Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok.

Karty do glosowania dostępne będą w siedzibie 
U r z ę d u  G m i n y  i  M i a s t a  w  W i t k o w i e ,  p r z y 
ul. Gnieźnieńskiej 1 i na stronie internetowej Urzędu 
Gminy i Miasta w Witkowie. 

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu 
Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok 
m o ż n a  z n a l e ź ć  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j 
www.witkowo.pl.

Sylwia Mietlicka



W ostatnich dniach na terenie gminy Witkowo 
odbyły  s ię  odbiory  inwes tyc j i  d rogowych, 
zap lanowanych w tegorocznym Budżec ie . 
Z m o d e r n i z o w a n e  z o s t a ł y  d r o g i  g m i n n e 
w mie jscowości :  Małachowo-Wierzb iczany, 
Ćwierdzin, Gaj oraz Witkówko.

W miejscowości Małachowo-Wierzbiczany 
i Ćwierdzin prace polegały na wykonaniu korytowania 
pod konstrukcję jezdni, wykonano także podbudowę 
z kruszywa łamanego twardego oraz ułożono 
nawierzchnię asfaltową w dwóch warstwach na 
łączną grubość 7 cm. Uzupełniono również 
oznakowanie pionowe i odtworzono przepust pod 
drogą.

W Małachowie-Szemborowice poszerzono drogę 
prowadzącą do zlokalizowanych tam posesji. 
W najbliższym czasie zostanie ona dodatkowo 
odpowiednio oznakowana.

Prace w miejscowości Gaj polegały z kolei na 
przebudowie drogi. W zakres zadania wchodziło także 
wzmocnienie istniejącej podbudowy oraz wykonanie 
nawierzchni z betonu asfaltowego.

W miejscowości Witkówko wydłużono natomiast 
ciąg pieszy. Wykonano również koryta na głębokość 
30 cm wraz z ich profilowaniem i zagęszczeniem. 
Przygotowano także podbudowy z kruszywa 
łamanego twardego, wykonano nawierzchnie 
z betonu asfaltowego oraz oznakowanie poziome 
i pionowe.

Głównym celem w/w inwestycji jest m.in. poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy.

W odbiorach tych inwestycji udział wzięli: Burmistrz 
Gminy i Miasto Witkowo – Marian Gadziński jego 
Zastępca – Łukasz Scheffs, Radni Rady Miejskiej: 
Grzegorz Kaźmierczak, Ireneusz Kwapich oraz Marek 
Wiatrowski, a także Sołtysi sołectw objętych 
planowanymi zadaniami.

Wykonawcą całości prac był Zakład Drogowo 
Transportowy – Sławomir Begier z Nekli. Koszt 
zrealizowanych inwestycji opiewa na łączną kwotę ok. 
520 tys.

Łukasz Misiewicz, Marlena Trzcińska

Inwestycje drogowe na terenie gminy Witkowo

30 sierpnia Zarząd „PROMYKA” zorganizował po raz 
kolejny wycieczkę do Ślesina. Główna atrakcja 
był rejs statkiem „Pawełek” po tamtejszym jeziorze. 
W wycieczce udział wzięło 49 osób. Pogoda dopisała, 
a wszyscy uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni.

Bożena Marecka

„PROMYK” w Ślesinie 



25 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania 
Porządku Publicznego, które miało charakter 
wyjazdowy. Komisja zapoznała się z działalnością 
Jednostki OSP w Mielżynie. 

28 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie Komisji 
Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 
Komisja zapoznała się z wykonanymi w placówkach 
oświatowych remontami oraz ze realizowanymi przez 
Gminę inwestycjami. Ponadto wysłuchała informacji o 
sprzedaży mienia komunalnego.

30 sierpnia obradowała Komisja Rewizyjna. 
Po kontroli wykonania budżetu Gminy i Miasta za 
I  pół rocze ,  kont ro lowano św iet l icę  w ie j ską 
w Małachowie Złych Miejsc, pod kątem jej stanu 
t e c h n i c z n e g o ,  u t r z y m a n i a ,  w y p o s a ż e n i a 
i wykorzystania. Dokonano również w terenie kontroli 
zrealizowanych przez Gminę inwestycji i remontów.

Halina Koźniewska

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

14 sierpnia w Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka odbyła się krótka, XXX nadzwyczajna sesja 
Rady Miejskiej, zwołana na wniosek Burmistrza Gminy 
i Miasta. 

Celem sesji było podjęcie uchwały o sieci 
publicznych przedszkoli oraz dokonanie koniecznych 
zmian w budżecie i w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. Wszystkie przedłożone uchwały zostały 
przyjęte jednogłośnie.

23 sierpnia odbyło się kolejne, wyjazdowe 
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki 
Społecznej. Głównym tematem posiedzenia było 
zapoznanie s ię z funkcjonowaniem Ośrodka 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Informację na ten 
temat przedstawił Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji.

i flamastrów narysowały te zajęcia, które najbardziej 
utkwiły im w pamięci. Na koniec czekała na dzieci 
ogromna niespodzianka: słodkie, kolorowe przyjęcie. 
Podczas zakończenia uczestnicy „Wakacji z OKSiR 
Witkowo”, z rąk dyrektora Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji w Witkowie Stanisława Rajkowskiego, 
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz radosne sówki 
z życzeniami uśmiechu, pogody ducha oraz sukcesów 
w nowym roku szkolnym.

Dziękujemy wszystkim dzieciom, które skorzystały 
z atrakcji przygotowanych przez Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Witkowie i zapraszamy na kolejne.

OKSiR Witkowo

Uroczyste zakończenie „Wakacji z OKSiR Witkowo”

Wszystko co dobre szybko się kończy. W czwartek, 
31 sierpnia odbyły się ostatnie zajęcia wakacyjne, 
które zorganizował Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Witkowie.

Przez ostatnie dwa miesiące Centrum Kultury im. 
Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie wypełniał gwar 
i śmiech dzieci, które każdego dnia wakacji mogły 
uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach. Odbywały 
się tu zajęcia plastyczne, taneczne, seanse bajek w sali 
widowiskowej oraz zabawy z animatorem. 

W ostatni dzień sierpnia OKSiR podsumował 
wakacyjny czas wykonując wspólnie album 
wspomnień. Dzieci na kartach za pomocą kredek 



78. rocznica wybuchu II wojny światowej

Przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich odbyła 
się uroczystość upamiętnienia kolejnej rocznicy 
wybuchu II wojny światowej.

Dla przypomnienia:  1  września 1939 roku 
punktualnie, o godz. 4.40 spadły na Polskę pierwsze 
bomby. Prawie całkowitemu zniszczeniu uległ Wieluń. 
Następnie pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął 
ostrzał Westerplatte.

W ten właśnie sposób rozpoczęła się II wojna 
światowa. Była ona największym konfliktem zbrojnym 
w dotychczasowej historii ludzkości. Trwała sześć lat 
i pochłonęła około sześćdziesiąt milionów ofiar. Wśród 
nich było blisko sześć milionów Polaków.

Obchody roczn icowe rozpoczęły  s ię  od 
wprowadzenia sztandarów i odegrania hymnu 
państwowego. W okolicznościowym wystąpieniu 
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński 
przypomniał historyczne znaczenie daty 1 września. 
Pamięć poległych i pomordowanych uczczono 
również minutą ciszy.

N a s t ę p n i e  p r z y b y ł e  d e l e g a c j e ,  w ł a d z e 
s a m o r z ą d o w e ,  c z ł o n k o w i e  o r g a n i z a c j i 
kombatanckich, pozarządowych, księża witkowskiej 
parafii, dyrektorzy placówek oświatowych i młodzież 
złożyli wiązanki kwiatów.

Na uroczystości nie zabrakło także mieszkańców 
Gminy. Tym samym kolejny raz witkowska społeczność 
oddała cześć wszystkim ofiarom i bohaterom ostatniej 
wojny.

Marlena Trzcińska

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



Agresja sowiecka na Polskę

Polski kalendarz świąt i rocznic jest niezwykle 
bogaty, a jedną z wymowniejszych dat jest ta 
upamiętniająca rocznicę sowieckiej agresji na Polskę.

17 wrześn ia  1939  roku,  bez  uprzedn iego 
wypowiedzenia wojny, armia radziecka przekroczyła 
wschodnią granicę II RP i rozpoczęła okupację kresów. 
Dokonując tego aktu Rosja Radziecka wypełniła 
zapisy tajnego protokołu Paktu Ribbentrop-Mołotow 
z 23 sierpnia 1939. Konsekwencją tej napaści była 
jednak nie tylko ostateczna klęska Polski w kampanii 
wrześniowej, ale również późniejsze deportacje, zsyłki 
ludności cywilnej oraz kaźń polskich oficerów.

Pamiętając o tych wydarzenia witkowscy 
samorządowcy złożyli dziś kwiaty i zapalili znicze pod 
Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. W krótkiej 
ceremonii udział wzięli: Zastępca Burmistrza Gminy 
i Miasta Witkowo – Łukasz Scheffs, Przewodniczący 
Rady Miejskiej – Piotr Jóźwik oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej – Marian Walczak. Symboliczne znicze 
zapłonęły również pod tablicą upamiętniającą 
witkowianina – Stanisława Marcelego Połczyńskiego, 
oficera Wojska Polskiego, bohatera wojny polsko-
bolszewickiej, zamordowanego następnie w Katyniu 
w 1940 roku.

Łukasz Scheffs

Turniej Rad Stołeckich i Radnych

9 września podczas III TURNIEJU RAD STOŁECKICH 
I RADNYCH w Jaworowie, Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Witkowie zorganizowało i przeprowadziło zawody 
s t r z e l e c k i e ,  k t ó r e  c i e s z y ł y  s i ę  o g r o m n y m 
zainteresowaniem. 

W miłej i sportowej atmosferze w kategorii kobiet 
1. miejsce zajęła Marzena Banasik, 2. wywalczyła 
Marta Wiącek, natomiast na 3. miejsce zdobyła Alicja 
Stanikowska. W kategorii mężczyzn 1. miejsce zajął 
Telesfor Gościniak, 2. miejsce zdobył Tomasz 
Grabowski, 3. wywalczył Jan Zieliński. Zwycięzców 
pucharami i dyplomami nagrodził Burmistrz Gminy 
i Miasta Witkowo – Marian Gadziński.  

Andrzej Malik

Kącik kulinarny
Biszkopt maślany

Składniki: 
ź 4 jajka 
ź 240 g cukru (1 szklanka), 
ź 250 g mąki pszennej 

(1,5 szklanka), 
ź 10 g proszku do pieczenia 

(1 łyżeczka), 
ź 1 szklanka gorącego mleka 

(nie gotujące) 
ź 100 g masła

Wykonanie: Jajka z cukrem ubijać na ciepło 
(lub ogrzać miskę do ubijania i jajka w skorupce). 
Połączyć z mąką i proszkiem do pieczenia. Następnie 
odlewamy1/4 masy i łączymy z gorącym mlekiem 
z masłem. Po połączeniu się mleka z masą dodajemy do 
pozostałej masy. Pieczemy około 30 min w temperaturze 
180 °C Przekładamy, dekorujemy wg uznania.

Teresa Bociek



Gmina i  Miasto WITKOWO przystąpiła do 
Ogólnopolskiej 17. Edycji „ZACHOWAJ TRZEŹWY 
UMYSŁ” oraz do kampanii „ODPOWIEDZIALNY 
KIEROWCA – 2017”, w których bierze udział ponad 
2000 miast i gmin w Polsce.

Partnerami akcji są: „Fundacja Trzeźwy Umysł”, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu 
i Turystyki oraz Komendant Główny Policji. Kampania 
realizowana jest między 1 kwietnia a 30 listopada. 

Głównym celem Kampanii „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” jest kształtowanie pozytywnych wyborów 
życiowych dzieci i młodzieży, uświadamianie siły 
wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę, ograniczanie 
podejmowania zachowań ryzykownych oraz 
wspieranie działalności wychowawczej szkół 
i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej 
edukacji prozdrowotnej.

Kampanie społeczne w gminie Witkowo

Tematyka Kampanii zwraca także szczególną 
uwagę na kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw 
sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu 
i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania 
relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, 
szacunek dla innych ludzi, kreatywność, kulturę 
osobistą oraz gotowość podejmowania inicjatyw. 
Otrzymane w ramach akcji materiały służą edukacji 
młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 
ich rodzicom.

W w/w kampaniach biorą udział:
1. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych
2. Szkoła Podstawowa im. Adama Borysa w Witkowie
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców 

Wielkopolskich w Mielżynie
4. Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego 

w Witkowie
5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie
6. Komisariat Policji w Witkowie

W ramach tegorocznej kampanii zorganizowano 
już konkurs plastyczno-literacki „NA SKRZYDŁACH 
PRZYJAŹNI”. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie 
placówek oświatowych:
ź Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie – 

Aleksandra Mańkowska, Jul ia Mańkowska, 
Aleksandra Fijałkowska, Dominik Walczak i Michał 
Malik.

ź Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie – Milena Rozum, Bartosz Brodnicki 
i Aleksander Manuszak.
W/w uczniowie otrzymali od organizatorów 

pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, które 
zostały wręczone na uroczystych apelach szkolnych.

Stanisław Antoszczyszyn

Absolutnie nie! Działania, które prowadzone są 
przez fundację AQQ w ramach projektu „Wesołe 
podwórko” nadal będą trwać. Przeniosą się tylko 
z podwórka do pomieszczeń i zmienią trochę formę. 
Na jesienne popołudnia proponujemy wszystkim 
mieszkańcom gminy Witkowo spotkania przy grach 
planszowych. 

Pomimo zmiennej pogody udało s ię nam 
przeprowadzić prawie wszystkie zaplanowane 
animacje. Ciężka praca wolontariuszy, którzy 
poświęcili swój wolny wakacyjny czas przyniosła wiele 
radości dzieciom. W czasie wakacji przeprowadziliśmy 
łącznie 33 animacje w 10 różnych miejscach. 
Na każdej animacji było średnio 15 dzieci co oznacza, 
że z animacji skorzystało ok. 495 dzieci. Wolontariuszom 
należą się zatem ogromne brawa.

Czas wakacji to dla naszej Fundacji nie tylko 
prowadzenie animacj i  d la dz ieci .  Już teraz 
przygotowujemy się do kolejnych działań. Poznajemy 
zasady gier planszowych, bowiem we wrześniu 
i październiku zapraszamy mieszkańców Witkowa 
i okolicznych wsi na PLANSZOTEKI.  Mamy co robić bo 
kolekcja naszych gier liczy ponad 100, a kolejne 
10 zostało zakupionych ze środków pozyskanych 

Koniec wakacji  – koniec animacji?

w ramach projektu „Wesołe podwórko”. Projekt 
możemy realizować dzięki Stowarzyszeniu Światowid 
realizującemu Program Działaj Lokalnie Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności na mocy umowy 
zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. 

Aktua lnośc i  dotyczące naszych dz ia łań 
znajdziecie Państwo na stronie www.aqq.org.pl oraz 
na Facebooku.

Agnieszka Rybacka



II Dziecięce Zawody Wędkarskie „Kubuś 2017” 
zgromadziły wielu miłośników wędkowania. 
Najmłodsi, wsparci czasem nawet przez całe rodziny, 
spędzili niedzielne przedpołudnie nad naszym 
słynnym stawem – Kubusiem.

Zbiornik wodny, który niedawno został oczyszczony 
i zarybiony stał się miejscem częstych spotkań 
witkowian, łowiących dla przyjemności. Jak się 
okazuje można na nim z powodzeniem organizować 
zawody wędkarskie. Już drugi raz, witkowianin Wiesław 
Jasiński wspólnie z kolegami i włodarzami gminy 
zorganizował imprezę, która wyraźnie przypadła do 
gustu mieszkańcom. 

Celem pomysłodawcy imprezy, było oderwanie 
najmłodszych od komputerów i telewizji oraz złapanie 
przez nich przysłowiowego bakcyla do wędkowania. 
Dorośli mogą spać spokojnie, bo mają godnych 
następców. Kolejne pokolenie wędkarzy radziło sobie 

„Kubuś 2017”

całkiem nieźle, czego dowodem były pełne wiadra 
ryb. Równo z południem zakończono połowy 
i rozpoczęło się ważenie. Burmistrz Marian Gadziński 
nagrodził najlepszych pucharami. Pozostali wędkarze 
ot r zymal i  pamiątkowe medale i  czeko lady 
ufundowane przez Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej – Mariana Walczaka. Po zawodach ryby 
wróciły do wody i rozpalono ognisko.

Wyniki kategorii wiekowej 5-8 lat. 1. Oliwier 
Banaszyński. 2. Antoni Knast. 3. Nikodem Zawodny. 
Wyniki kategorii wiekowej 9-12 lat. 1. Gracjan Sowa. 
2. Lena Jóźwiak. 3. Mateusz Wabiński.

Krzysztof Chołodecki



Całość uroczystości zainaugurowała uroczysta 
Msza św. Dziękczynna w kościele pw. Św. Mikołaja 
w Wi tkowie  ce lebrowana przez  P roboszcza 
witkowskiej parafii ks. Stanisława Goca. W jej trakcie 
homilię wygłosił Wikariusz parafii ks. Jacek Wichłacz. 
Podczas uroczystej Mszy św. z udziałem mieszkańców, 
zaproszonych gości, rolników oraz władz Gminy, 
zgromadzeni podziękowali za tegoroczne zbiory 
i kolejny rok owocnej pracy. Następnie ulicami miasta 
ruszył barwny dożynkowy korowód złożony m.in. ze 
Starostów dożynek, delegacji sołectw, pocztów 
sztandarowych, mieszkańców naszej Gminy. Rolę 
Starostów w tym roku pełnili: Paulina Bednarek oraz 
Grzegorz Cieślicki.

Uroczystości obrzędowe święta plonów już na 
Stadionie Miejskim rozpoczęły się od wspólnego 
odśpiewania Roty. Następnie głos zabrał gospodarz 
Dożynek – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian 
Gadziński, który powitał wszystkich gości. W swoim 
przemówieniu Włodarz Gminy podkreślił że:

„Dożynki to dla rolników i mieszkańców wsi bardzo 
ważna uroczystość. To przede wszystkim okazja do 
dziękczynienia za uzyskane plony i podziękowania 
rolnikom za ich pracę. W tym dniu dziękujemy też 
Stwórcy za największy skarb rolniczego trudu, za chleb, 
który jak tradycja każe wypiekany jest z mąki 
z tegorocznych zbiorów i symbolicznie składany na 
ołtarzu. Na ołtarzu w kościele składany jest też wieniec 
żniwny, który jest wyrazem wdzięczności, za cały 
tegoroczny plon.

Zawód rolnika jest zawodem specyficznym, 
zawodem, którego warsztat znajduje się pod gołym 
niebem. Rolnik siejąc zboże nie wie, czy będzie miał 
możliwość je zebrać, czy tego włożonego trudu, 
poniesionego nakładu pracy nie pokrzyżują różne 
okoliczności, np. warunki atmosferyczne, od których 
zależy między innymi ilość i jakość zebranego ziarna. 
Ostatnie lata są przykładem różnych anomalii 
pogodowych. Tegoroczne warunki atmosferyczne 
sprawiły, że początek żniw przeciągnął się w czasie. 
Mam tutaj na myśli żniwa rzepaczane, które były 
opóźnione o blisko 2 tygodnie, co mogło skutkować 
wydłużeniem się całej akcji żniwnej, ale mimo 
początkowych trudności pogoda nadrobiła swoje 
z a l e g ł o ś c i .  J e ż e l i  m ó w i m y  o  a n o m a l i a c h 
pogodowych, w tym miejscu pozwolę sobie 
wspomnieć dzień 11 sierpnia bieżącego roku, kiedy 
m.in. przez Wielkopolskę przetoczyła się nawałnica 
burzowa siejąc zniszczenia w zabudowaniach 
i powalając drzewa. Jako Gmina Witkowo możemy 
mówić o wielkim szczęściu i Opatrzności bożej, bo 
praktycznie otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące 
jedynie 2 uszkodzeń związanych z budynkami 
gospodarczymi. Z rozmów z rolnikami wynika, że jeżeli 
chodzi ogólnie o zbiory zbóż są oceniane jako powyżej 
dobrych. Gorzej wyglądały zbiory rzepaku, które były 
znacznie poniżej średnich zbiorów z ostatnich lat, 
a powodem tego były między innymi wiosenne 
przymrozki.

Pracę rolnika wspiera technika i postęp techniczny. 
Rolnicy mają dostęp do nowoczesnego sprzętu, 
różnych maszyn i urządzeń, które ułatwiają pracę, ale 
mimo tej nowoczesności, cały proces rolniczych 
upraw czy też hodowli musi być jednak nadzorowany 
i kontrolowany. W tym dniu dożynkowym, właśnie za 

Dożynki to święto połączone z obrzędami 
dziękczynienia za ukończenie żniw i prac polowych. 
Już teraz można zaryzykować stwierdzenie, że 
wszyscy zaangażowani włożyli wiele wysiłku 
w przygotowanie tegorocznych uroczystości. Było to 
widać po barwnych dekoracjach, stoiskach 
i wystawach. 

 
20 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne – Witkowo 2017



ten trud i wytężoną pracę, chcemy Wam – Rolnikom 
podziękować. W imieniu witkowskiego samorządu 
g r a t u l u j ę  i n w e s t o w a n i a  w  g o s p o d a r s t w a , 
wprowadzania nowoczesnych technologii. 

Dziękuję za zaangażowanie, za Waszą pracę i za to 
wszystko co robicie na rzecz gminnego rolnictwa”.

Po przemówieniu Burmistrza głos zabrali również 
zaproszeni goście składając rolnikom gratulacje 
i życzenia.

Wśród przemawiających byli: Paweł Arndt – Poseł 
na Sejm RP, Tadeusz Tomaszewski – Asystent Posłanki 
do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej, 
A n d r z e j  K w a p i c h  –  R a d n y  R a d y  P o w i a t u 
Gnieźnieńskiego, reprezentujący na tegorocznych 
uroczystościach Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego 
Beatę Tarczyńską oraz Przewodniczącego Rady 
Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusza Iglińskiego, a także 
Krystyna Markiewicz, reprezentująca Senatora RP 
Roberta Gawła i Posła na Sejm RP Krzysztofa 
Ostrowskiego. Okolicznościowe adresy na ręce 
Burmistrza przesłali również: Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego – Marek Woźniak oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Czerniejewo – Tadeusz Szymanek. W dalszej 
części uroczystości dożynkowych zgodnie ze 
zwyczajem – Starosta i Starościna dożynek przekazali 
chleb wypieczony ze zbóż zebranych w czasie 
tegorocznych żniw. Okazałe bochenki złożyli na ręce 
Burmistrza Mariana Gadzińskiego oraz Proboszcza 
Stanisława Goca, którzy podzielił następnie ten chleb 
między gości i mieszkańców.

Wśród zespołów, które umilały czas wszystkim 
uczestnikom tegorocznych Dożynek znalazły się m.in. 
Orkiestra Dęta Mickiewiczowskiego Centrum 
Turystycznego w Żerkowie, Zespół Folklorystyczny 
„SNUTKI”, Zespół Flożaletowy „Wietrzyki”, Zespół 
Śpiewaczy „My Młodzi” oraz Kapela Odjazdowa 
z Witkowa.

J e d n y m  z  i s t o t n y c h  p u n k t ó w  p r o g r a m u 
tegorocznych Dożynek było rozstrzygnięcie konkursu 
na najpiękniejszy wieniec. W wyniku prac Komisja 
w składzie: Przewodniczący Komisji – Marian Łukowski 
członkowie: Anna Malendowicz-Koteras, Angelika 
Larus, Kamila Pawłowska, Adolf Pławczyk, Edmund 
Rybarczyk nagrodzono następujące wieńce 
dożynkowe:

I  m ie j sce :  w ien iec  dożynkowy So łectwo 
Małachowo Złych Miejsc,

II miejsce: wieniec dożynkowy Sołectwo Srzyżewo 
Witkowskie,

III miejsce: wieniec dożynkowy Sołectwo Malenin.
Pozostałe wieńce biorące udział w konkursie 

wyróżniono.
O godzinie 18,00 miało z kolei miejsce losowanie 

głównych nagród w trzech loteriach fantowych 
prowadzonych w trakcie całych uroczystości. Dochód 
z loterii został przekazany na cele charytatywne. 
Wśród głównych nagród, które można było wygrać 
znalazły się m.in. telewizor, pralka, kosiarka, rower, grill, 
robot wielofunkcyjny, żelazko, 2 stoliki kawowe oraz 
2 krzesła obrotowe.

W trakcie tegorocznych dożynek Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie zorganizowało i przeprowadziło dla 
wszystkich chętnych zawody strzeleckie z karabinka 
pneumatycznego. W zawodach wzięło udział 
150 osób. W miłej i sportowej rywalizacji w kategorii 

kobiet pierwsze miejsce zajęła Maria Aleksandra 
Zawistowska z wynikiem 47 punków. Weronika Popek 
i Aneta Kołodziejek uzyskały wynik 46 punków. W celu 
wytypowania drugiego i trzeciego miejsca Panie 
oddały do tarczy po jednym strzale. Drugie miejsce 
zdobyła Weronika Popek, a trzecie miejsce 
wywalczyła Aneta Kołodziejek. Podobna sytuacja 
miała miejsce wśród mężczyzn. Pierwsze miejsce zajął 
z wynikiem 46 punktów Daniel Kołodziejek, natomiast 
Sławomir Stoliński i Tomasz Szeszycki uzyskali po 
45 punków. W celu wytypowania drugiego i trzeciego 
miejsca Panowie także oddali po jednym strzale do 
tarczy. Drugie miejsce zdobył Tomasz Szeszycki, 
a trzecie wywalczył Sławomir Stoliński. Dyplomy oraz 
puchary zwycięzcom wręczyli: Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo – Marian Gadziński oraz Hetman Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego – Bogusław Mołodecki. 
Wpisowe pochodzące ze strzelania w kwocie 300 zł, 
zostało przekazane na rzecz rodzin z terenu naszej 
Gminy, które zostały poszkodowane w trakcie 
nawałnicy z 11 sierpnia.

W trakcie uroczystości dożynkowych można było 
również podziwiać wystawę maszyn rolniczych oraz 
wystawę i pokaz klubu modelarskiego „SOKÓŁ”. 

Także na najmłodszych czekało wiele atrakcji m.in. 
animacje, malowanie twarzy, dmuchane zamki, 
kolejka oraz kącik fotograficzny.

Pod hasłem „Abstynencja, to prawdziwa wartość” 
odbył się Dożynkowy Rodzinny Rajd Rowerowy do 
Stanicy w Gaju. Tym razem pogoda dopisała i na 
starcie przed Urzędem Gminy i Miasta Witkowo stawiło 
się kilkudziesięciu cyklistów. Malowniczą trasą przez 
Folwark, Piaski, Wierzchowiska i Żeleźnicę kolorowy 
peleton dotarł do mety, gdzie odbył się piknik. Zupa 
fasolowa, chleb ze smalcem i kiszone ogórki pozwoliły 
uczestnikom zregenerować siły, a występ Wiktorii 
Grylewicz umilał im czas.

Podczas pikniku zostały rozlosowane także nagrody 
ufundowane przez kwiaciarnię ŚWIAT PREZENTÓW 
i Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. Nagrodą główną 
był rower, którego szczęśliwym właścicielem został 
Michał Kruk z Witkowa.

Podczas dożynek stowarzyszenia i koła gospodyń 
zaprezentowały swoje stoiska, gdzie częstowano 
własnoręcznie wykonanymi wyrobami, wypiekami 
i potrawami.

Gwiazdą uroczystości dożynkowych był zespół 
„Freaky Boys”, który swoim występem wzbudził gromki 
aplauz wśród publiczności.

Święto dożynkowe zakończyło się zabawą 
taneczną. Mieszkańcy do późnych godzin nocnych 
bawili się przy muzyce zespołu „DUET”.

K o m i t e t  D o ż y n k o w y  s k ł a d a  s e r d e c z n e 
podziękowania wszystkim Sponsorom, i Tym którzy 
przyczynili się do organizacji tegorocznych Dożynek. 
Nie sposób wymienić wszystkich, dlatego pozwalamy 
sobie na wielkie „dziękujemy" dla wszystkich 
zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

Marlena Trzcińska

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



Do Ministra Spraw Wewnętrznych
W związku ze sprawozdaniem z 11 sierpnia tego roku 

upoważniam Pana do przesłania Bractwu Kurkowemu 
w Witkowie, w odpowiedzi na załączoną prośbę 
telegraficzną z 25 czerwca tego roku, tej negatywnej 
decyzji.

….  1905
/:Do wykonania z kontrasygnatą – patrz szpalta:/
W związku ze sprawozdaniem z 11 sierpnia tego roku 

upoważniam Pana do wydania negatywnej decyzji 
bractwu kurkowemu w Wikowie na ponownie 
załączona telegraficzną prośbę z 25 czerwca tego 
roku. 

Wilhelmssohn, 16 sierpnia 1905
/-/ Wilhelm R.

Wymieniony w dokumencie Józef Połczyński 
właściciel sklepu galanteryjno-rymarskiego na Starym 
Rynku, członek Bractwa Kurkowego, działacz 
niepodległościowy, późniejszy poseł na Polski 
Sejm Dzielnicowy w 1918 r. to ojciec majora 
Stanisława Marcelego Połczyńskiego dowódcy 
oddziału powstańczego, kompanii witkowskiej, 
zamordowanego w Katyniu w 1940 r.

Ze spisu członków Bractwa St rze leckiego 
w Witkowie na dzień 11 sierpnia 1905 r., dołączonego 
do przedstawionego dokumentu wynika, że Bractwo 
w tym czasie liczyło 33 braci, a członkowie takich 
rodzin jak Knastów, Łuszczewskich, Deskowskich, 
Ogórkiewiczów, Połczyńskich czy Dziatkiewiczów 
swoją postawą obywatelską, działalnością społeczną 
i niepodległościową wpisali się na stałe w historię 
naszego miasta. To założyciele w 1886 roku 
i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej (Ignacy 
i Kazimierz Knastowie). Założyciele i członkowie 
Zarządów Banku Spółdzielczego w Witkowie (Jan 
Ogórk iewicz ,  Zenon Ogórk iewicz ,  Zygmunt 
Ogórkiewicz, Marcin Dziatkiewicz, Ignacy Knast, 
Aleksander Knast, Stanisław Gaworzewski, Zygmunt 
Łuszczewski). Aktywni działacze Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” założonego w 1895 r., oraz 
wielu innych organizacji społecznych i kulturalnych 
działających w tym okresie w Witkowie. 

A n a l i z a  p o s i a d a n y c h  d o k u m e n t ó w 
zgromadzonych w  archiwach w Berlinie i Poznaniu 
pozwalają stwierdzić jednoznacznie, że Bractwo 
Kurkowe w Witkowie nigdy nie poddało s ię 
germanizacji i do końca zachowało swój polski 
charakter.

Tezę tę potwierdzają odnalezione, dzięki pomocy 
Pawła Knasta, dokumenty w Archiwum Państwowym 
w Bydgoszczy. Są to akta archiwalne Rejencji 
Bydgoskiej z lat 1815-1911. Teczka zawiera 123 strony 
dokumentów pisanych ręcznie i maszynopisów 
w języku niemieckim. Kopie tych dokumentów są już 
w posiadaniu Bractwa  i obecnie są przygotowywane 
do tłumaczenia na język polski. Już teraz można 
stwierdzić, że szczegółowa analiza pozyskanych 
kolejnych dokumentów odsłoni kolejne karty brackiej 
historii. 

Przetłumaczone do tej pory dokumenty dowodzą, 
że patr iotyczna postawa członków Bractwa 
doprowadza do odmowy w marcu 1907  r . 
wprowadzenia poprawek i zmian w Statucie  Bractwa 

(…) Stosunek członków Bractwa Kurkowego 
Witkowie do władz pruskich ulega diametralnej 
zmianie z chwilą nasilania się procesu germanizacji 
ludności polskiej, a szczególnie w momencie 
wprowadzenia języka niemieckiego do szkół 
elementarnych i zwiększania liczby niemieckich 
urzędników. Mieszkańcy Witkowa w tym członkowie 
Bractwa Kurkowego sprzeciwiając się temu procesowi 
odpowiedziel i  utworzeniem w 1888 r .  Banku 
Ludowego, a w 1890 r. Towarzystwa Przemysłowego 
i Towarzystwa Młodych Przemysłowców. Próby 
sprzeciwu wobec germanizacji nie uszły uwadze 
władz pruskich. Dowodem na to jest notatka 
adresowana do Cesarza i Króla Prus w sierpniu 1905 r. 
przez generała Falkenhayna jako negatywna opinia 
do Petycj i  B ractwa Kurkowego w Witkowie 
z 25 czerwca 1905 r. dotyczącej przyjęcia godności 
Króla kurkowego przez ostatniego Cesarza Rzeszy 
i Króla Prus. Oto jej treść:

„Berlin, 11 sierpnia 1905
Pilne !
/: nie do wstawienia do czystopisu:/
Do Jego Majestatu Cesarza i Króla, 
Nie taję Waszej Cesarskie i Królewskiej Mości, że 

przesłana mi z Tajnego Gabinetu telegraficznie 
petycja Bractwa Kurkowego z Witkowa z 25 stycznia 
tego roku, w której uprasza się Waszą Wysokość 
o przyjęcie godności króla kurkowego, powinna być 
z pełnym szacunkiem odrzucona, ponadto informuję, 
że Bractwo istnieje od roku 1742 i obecnie liczy 
33 członków. W Bractwie nie panuje patriotyczny 
duch. Zebrania prowadzone są wyłącznie w języku 
polskim, jak również komendy wydawane są 
w większości w tym języku. 

Mistrz rymarski Józef Polczynski, który oddał 
najlepszy strzał za Jego Majestat, jest szczególnie 
gorliwym Polakiem. Natychmiast zabrał ze szkoły swoje 
dzieci uczęszczające do szkoły rodzinnej w Witkowie, 
które miały być nauczane religii w języku niemieckim. 
Również przy wszystkich innych okazjach Polczynski 
występuje jako zdeklarowany Polak i agitator. Król 
kurkowy musi wydać poza ufundowaniem srebrnego 
ogniwa do łańcucha ze znaki – wartości przynajmniej 
6 marek – kolację dla członków Bractwa składającą 
się z prostego jedzenia, ok. pół beczki piwa, 1 skrzynki 
cygar i  2-3 l i t rów wódki.  Inne zobowiązania 
z przyjęciem godności króla kurkowego nie są 
związane.

Bractwo Kurkowe jest w związku z tym  niegodne  
najwyższej  łaski, o którą proszą. Waszą Cesarską 
i Królewską Mość proszę najuniżenej po zapoznaniu się 
z załączonym projektem zarządzenia, o upoważnienie 
mnie do wydania negatywnej decyzji Bractwu. 

/: Nazwisko patrz na margines: [Gen. Falkenhayn]/”.
[Uwaga na marginesie:]
Główną motywacją nadziei przyjęcia prośby 

Bractwa Kurkowego jest według opinii Prezydenta 
Rejencji nie wierność królowi, patriotyzm lecz istniejąca 
wśród Telegram został wysłany do Waszej Miłości nie 
z pobudek patriotycznych lecz z żądzy zysku, członków 
Bractwa nadzieja, że ewentualnemu oświadczeniu 
o przyjęciu godności będzie towarzyszył znaczny 
prezent pieniężny.

 
Nowe karty z historii Kurkowego Bractwa Strzeleckiego (cz. 2)



zgodnie z Rozporządzeniem o stowarzyszeniach dnia 
15 czerwca 1905 r. Według opinii Starosty Powiatu 
w Witkowie – Gothhanka, przedstawionej w piśmie 
z 11 marca 1907 r. do Prezydenta Królewskiej 
Rejencji w Bydgoszczy, zmiany te powinny być 
wprowadzone w terminie do dnia 15 czerwca 1907 r. 
Nie wprowadzenie tych zmian może bowiem 
doprowadzić do zakazania działalności Bractwa 
Kurkowego w Witkowie i jego rozwiązania. Jak wynika 
z posiadanych i przetłumaczonych już dokumentów 
zmian w Statucie nie dokonano. W środę 10 listopada 
1909 r. o godz. 8.00 przed południem w obecności 
Burmistrza Bieleckiego odbyło się zebranie członków 
Bractwa. Obecnych na zebraniu było 30 członków. 
Zostało to potwierdzone własnoręcznymi podpisami 
na liście obecności. Prawdopodobnie głównym 
t e m a t e m  z e b r a n i a ,  o p r ó c z  i n n y c h  k w e s t i i 
organizacyjnych, były sprawy przyjęcia zmian 
w Statucie Bractwa. Z kolejnych pism Starosty Powiatu 
Witkowskiego kierowanych do Rejencji Pruskiej 
w Bydgoszczy wynika, że zmiany Statutu nie zostały 
przyjęte. Taka propolska i patriotyczna postawa 
członków doprowadziła do zamknięcia i zakazania 
działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Witkowie przez Starostę Powiatu Witkowskiego. 
O podjętej decyzji pismem z dnia 2 stycznia 1911 r. 
Sekretarz Powiatu – Wachholtz informuje Prezydenta 
Rejencji w Bydgoszczy.  

Czy naprawdę działalność 
została zawieszona w 1911 roku? 
Ten fakt mogą potwierdzić kolejne 
tłumaczenia dokumentów z lat 
późniejszych znajdujących się 
w przedmiotowej teczce.

Źródło: Archiwum Państwowe 
w Bydgoszczy (akta Rejencj i 
w Bydgoszczy z lat 1815 -1911) 
sygn. 7296).   

Bogusław Mołodecki

Podczas Dożynek Wiejskich w Małachowie Złych 
Miejsc, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie 
zorganizowało i przeprowadziło zawody strzeleckie, 
które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zawody przebiegły 
w miłej i sportowej atmosferze.

Andrzej Malik

Zawody strzeleckie
z okazji Dożynek Wiejskich
w Małachowie Złych Miejsc 

Grand Prix Raszkowa składało się z 3 turniejów 
w strzelaniu z pistoletu i karabinu czarnoprochowego. 
Końcowy wynik był sumą osiągniętych wyników 
w poszczególnych turniejach w strzelaniu z pistoletu 
i karabinu. Brat Witold Wiśniewski został zwycięzcą 
z wynikiem 535/600 pkt.

Andrzej Malik

Brat Witold Wiśniewski zwyciężył
w Grand Prix Raszkowa w strzelaniu
z broni czarnoprochowej

Początki Państwa Polskiego

24 sierpnia, w ramach programu „Wakacje z OKSiR” 
zorganizowana została wycieczka do Poznania. 
Je j  zamierzen iem była popularyzacja  wiedzy 
o początkach Państwa Polskiego, której kolebką jest 
Ostrów Tumski. Organizatorem wycieczki był Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Ekspozycja Bramy Poznania ICHOT to multimedialna 
opowieść o historii i dziedzictwie Ostrowa Tumskiego. 
W kolejnych salach można zobaczyć, usłyszeć i poznać 
ponadtysiącletnie dzieje poznańskiej wyspy. Ekspozycja 
Bramy Poznania nie kończy się w ostatnim pomieszczeniu 
budynku, ale poprzez nowoczesną kładkę przerzucona 
jest na teren Ostrowa Tumskiego. Dzięki temu można 
jednocześnie zwiedzić Katedrę Poznańską, Pałac 
Prymasowski oraz Most Biskupa Jordana.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, multimedialnych 
nośników, uczestnicy wycieczki miel i  możl iwość 
zwiedzania pięknych miejsc i pogłębienia swojej wiedzy.  

OKSiR WITKOWO



4 września 2017 roku w naszej szkole odbyła się 
uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018. 
Spotkanie ze szkołą poprzedziła msza św. odprawiona 
w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Witkowie. 
Następnie uczniowie wraz z opiekunami udali się do 
szkoły, gdzie w hali sportowej rozpoczął się apel 
inaugurujący nowy rok szkolny. 

Dyrektor  szkoły,  Mar ian Łukowski ,  powitał 
zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów. 
Szczególnie serdeczne słowa skierował do uczniów 
klas pierwszych, czwartych i siódmych, życząc im, aby 
szybko poczuli się tutaj dobrze i bezpiecznie. Dyrektor 
przywitał nowych nauczycieli, którzy rozpoczęli pracę 

Nowy rok w Szkole Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie

w naszej szkole: Iwonę Piórkowską, Martę Fischer i Annę 
Krasowską. Wszystkim uczniom życzył sukcesów 
w nauce i  dobrego samopoczucia w szkole, 
a nauczycielom i pracownikom szkoły spokojnej 
pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie 
otoczenia. 

Gospodarz placówki zwrócił się również do 
rodziców, podkreślając, że we współczesnej szkole 
rola rodziców jest ogromna, a ich pomoc niezbędna. 
Następnie grupa gimnazjalistów pod kierunkiem 
nauczycieli przedstawiła krótką część artystyczną, 
witając się w ten sposób z koleżankami, kolegami 
i nauczycielami. Uczniowie przypomnieli również, że 
nie każdy wrzesień w historii Polski był tak barwny, 
radosny i pełen wakacyjnych wspomnień. 78 lat temu, 
zamiast dźwięku szkolnego dzwonka wzywającego do 
szkoły, dzieci usłyszały przeraźliwy dźwięk syren 
i dzwonów bijących na alarm. Minutą ciszy została 
uczczona pamięć poległych Polaków, pamięć 
naszego Patrona – Adama Borysa i pamięć wszystkich 
poległych witkowian. Delegacja uczniów wraz 
z opiekunem udała się na pobliski cmentarz, by złożyć 
wiązankę kwiatów na grobie Patrona szkoły. Podczas 
uroczystego apelu głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo Marian Gadziński, który nawiązał do reformy 
s z k o l n i c t w a  i  ż y c z y ł  w s z y s t k i m  p o d ą ż a n i a 
za marzeniami, dużo uśmiechu i optymizmu. Następnie 
Marian Łukowski podziękował wszystkim za udział 
w uroczystości i uczniowie udali się do swoich sal 
lekcyjnych na spotkania z wychowawcami. 

Wyposażeni więc w zapas energii, pozytywnych 
wrażeń i wypoczęci bierzemy się do pracy. Mamy 
nadzieję, że nadchodzące 10 miesięcy będzie 
obfitować w same sukcesy i radości.

Halina Krych

Erasmus Plus po raz drugi!!!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie po raz 
drugi będzie miał zaszczyt realizować projekt Erasmus 
Plus. Tytuł nowego projektu brzmi: „WATER = Wisdom 
and Activity Through Enjoyable Realisation”. 

Projekt będzie realizowany od 01.11.2017r. 
do 31.10.2019r. wspólnie ze szkołą z Czech i Słowacji. 
Na jego wdrożenie otrzymaliśmy prawie 20 000 Euro. 
Możliwość pracy nad projektem będą mieli uczniowie 
klasy 6 i 7 szkoły podstawowej. Uczniowie, którzy zbiorą 
największą ilość punktów będą mogli wziąć udział 
w spotkaniach międzynarodowych. Tym razem projekt 
dotyczy tematyki przyrodniczej. Uczniowie obserwując 
wody, znajdujące się w ich pobliżu, będą nabywali 
nowe wiadomości i umiejętności. W trakcie realizacji 
projektu zostanie wprowadzona również innowacja, 
polegająca na zastosowaniu elementów metody CLIL 
w nauczan iu  przedmiotów przy rodn iczych. 
Za realizację projektu są odpowiedzialne: Małgorzata 
Walczykiewicz (koordynator), Katarzyna Szymkowiak 
(nauczyciel j. angielskiego), Małgorzata Gadzińska 
(nauczyciel geografii, biologii, przyrody, techniki), 
Irena Nowak (nauczyciel chemii, fizyki, matematyki), 
Beata Bil Gurzęda (nauczyciel j. polskiego).

Ewa Popek



4  w r z e ś n i a  u c z n i o w i e  Z e s p o ł u  S z k ó ł 
Ponadgimnazjalnych powitali nowy rok szkolny 
i stojące przed nimi nowe wyzwania. 

Młodzi  ludz ie,  pełni  jeszcze wakacyjnych 
w s p o m n i e ń ,  s w o j ą  e d u k a c y j n ą  p r z y g o d ę 
rozpoczynają w następujących oddziałach: klasie 
liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym 
i policyjnym, klasie technikum informatycznego, 
technikum ekonomicznego oraz w branżowej szkole 
I stopnia. Pierwszoklasistów czeka oswajanie się z nową 
szkołą, starszymi kolegami i nowymi wyzwaniami, a ich 
wychowawcami zostali: 

klasa I LO – Urszula Knast, klasa I TE/TI - Beata 
Soszyńska-Pudło, klasa I Branżowa szkoła I stopnia – 

 
Witaj szkoło 

Monika Michalak. Dyrektor szkoły, Anna Malendowicz-
Koteras,  k rótk im przemówieniem uroczyście 
rozpoczęła rok szkolny 2017/2018, przywitała całą 
społeczność szkolną, życząc jej siły, wytrwałości oraz 
cierpliwości w przekazywaniu i zdobywaniu wiedzy, 
owocnej pracy przynoszącej uśmiech i satysfakcję. 
Podkreśliła wagę wzajemnej życzliwości oraz szacunku 
i wyrozumiałości. Życzyła uczniom pogłębiania wiedzy 
i umiejętności przekształcania jej w mądrość życiową. 
Po inauguracji roku szkolnego był czas na spotkania 
klas z wychowawcami. Już teraz życzymy wszystkim 
wytrwałości i zapału do pracy, a Samorządowi 
Uczniowskiemu wielu ciekawych pomysłów na szkolne 
uroczystości.

 Krystyna Popielec-Stürmer

4 września w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Mielżynie rozpoczął się nowy rok szkolny. Najpierw 
była Mszą św., a następnie wspólny przemarsz na salę 
gimnastyczną. 

Wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników, 
rodziców oraz gości powitała Dyrektor Szkoły Urszula 
Potaś. Swoją obecnością zaszczycili Zastępca 
Burmistrza Łukasz Scheffs, Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Tadeusz 
Śliwecki, przedstawicielka Rady Rodziców Paweł 
Lisiak, Sołtys Mielżyna – Gabriela Szeszycka. W Szkole 
Podstawowej jest 8 klas – 1a, 1b, 3a, 3b, 5, 6, 7 oraz klasy 
gimnazjalne – 2 i 3. W budynku są także 2 oddziały 
przedszkolne, a w nich 50 dzieci. Podczas wakacji 
w szkole dokonano remontów, odświeżono salę 
gimnastyczną, zaplecze sportowe, przygotowano sale 
dla pierwszoklasistów. Już przed wakacjami odbył się 
egzamin na nauczyciela kontraktowego, a podczas 
rozpoczęcia gratulacje przyjęła nauczycielka muzyki 
którym została Kalina Piechowiak. Uczniowie spotkali 
się z wychowawcami w salach. Pełni zapału, 
z uśmiechami na twarzy powitali nowy rok szkolny 
2017/2018.

Ewa Popek

 
Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego

Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Mie lżyn ie  –  Urszu la  Potaś  wraz  z  dwoma 
nauczycielkami:  Małgorzatą Walczykiewicz 
i Katarzyną Szymkowiak przebywały w dniach od 8 do 
11 września na ostatnim spotkaniu dyrektorów 
i nauczycieli w Pr'imdzie w Czechach w ramach 
projektu Erasmus Plus „Kulture und History...”. 

Podczas spotkania została podsumowana 
dwuletnia praca nad projektem. Ustalono również, 
które rzeczy należy jeszcze skończyć, by doprowadzić 
projekt do końca. Spotkanie przebiegało w miłej 
atmosferze. Osoby biorące udział w spotkaniu 
wymieniły się prezentami, przywiezionymi ze swoich 
krajów.

Ewa Popek

 
Projekt Erasmus Plus
„Kulture Und History…”
– zakończony!



Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 
o opracowywaniu projektu „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 – 
2021 z perspektywą do roku 2025” wraz z Prognozą 
oddziaływania projektu Programu na środowisko 
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 
us t .  2  us tawy z  dn ia  3  paźdz ie rn ika 2008r . 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze 
zm.) i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r. poz. 519 ze zm.) podaję do publicznej 
wiadomości informację o:

opracowaniu projektu „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 – 
2021 z perspektywą do roku 2025” wraz z Prognozą 
oddziaływania projektu Programu na środowisko.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo

Program ten opracowywany jest w celu realizacji 
polityki ochrony środowiska na szczeblu gminnym oraz 
stanowi kontynuację dotychczasowego „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na 
lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą 
zapoznać się z projektem Programu Ochrony 
Środowiska wraz z Prognozą i opiniami Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Poznaniu 
i  Pańs twowego Wo jewódzk iego  In spek to ra 
Sanitarnego w Poznaniu oraz zgłaszać swoje uwagi 
i wnioski w terminie 21 dni od daty podania niniejszej 
informacji do publicznej wiadomości, tj. od 7 do 29 
września 2017 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 41 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w  o c h r o n i e  ś r o d o w i s k a  o r a z  o  o c e n a c h 
oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski 
złożone po upływie terminu pozostawia się bez 
rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo. 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się 
w s iedzibie Urzędu Gminy i  Miasta Witkowo, 
ul. Gnieźnieńska 1, pok. Nr 15, w godzinach pracy 
Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 
i Miasta Witkowo w zakładce Ochrona środowiska 
oraz w publicznie dostępnym rejestrze informacji 
o środowisku www.witkowo.rios.pl.

Jednocześnie informuję o przesłaniu projektu 
Programu do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu 
Gnieźnieńskiego.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadziński

9 sierpnia w Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka w Witkowie odbyły się warsztaty 
malowania na jedwabiu, których organizatorem był 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Malowanie na jedwabiu to czynność niezwykle 
wdzięczna, relaksująca i odprężająca. To technika, 
która rozwija umiejętności manualne, pobudza 
wyobraźnię oraz siły twórcze, jakie drzemią w każdym 

„PROMYK” w Ślesinie 

z nas. Uczestnicy warsztatów przekonali się, że 
malowanie na jedwabiu nie jest wyłącznie domeną 
wąskiej grupy artystów, ale że również oni sami potrafią 
stworzyć niepowtarzalne „jedwabne dzieło”.

Całość warsztatów prowadzona była przez 
Małgorzatę Łączną. Praca w niewielkich grupach 
i w miłej atmosferze tylko sprzyjała twórczemu 
działaniu. 

OKSiR WITKOWO



Stomatologia Witkowo
 

LEKARZ DENTYSTA MACIEJ MATUSZEWSKI

Specjalista chirurg stomatolog, zaprasza ponownie 

byłych i nowych pacjentów do nowo otwartego, 

Prywatnego Gabinetu Dentystycznego w Witkowie 

przy ulicy Lotniczej 11.

Oferuje pełny zakres usług stomatologicznych m.in.:

ź stomatologia zachowawcza

ź chirurgia stomatologiczna

ź  protetyka

ź endodoncja

ź cyfrowe RTG

Długoletnie doświadczenie 

zdobyte w Polsce i za granicą 

zapewnia wysoką jakość 

świadczonych usług. 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek, środa, piątek od 10.00 do 17.00

Wtorek, czwartek od 13.00 do 19.00

Zapraszam do rejestracji w godzinach 9.00-12.00

pod numerem tel. 602 499 941

Rencisto, zanim złożysz wniosek 
o emeryturę, sprawdź czy będzie 
Ci się to opłacało.

Osoby które mają przyznane prawo do renty z tytułu 
niezdolności do pracy do czasu osiągnięcia 
podwyższonego wieku emerytalnego lub na stałe 
i noszą się z zamiarem przejścia na emeryturę 
w związku z obniżeniem wieku emerytalnego, 
powinny najpierw skorzystać z porad doradcy 
emerytalnego. U doradcy powinny sprawdzić, czy 
wysokość emerytury nie będzie niższa od obecnie 
pobieranego świadczenia. To ważne, bo w tym 
przypadku nie działa zasada korzyści i jeśli emerytura 
w obniżonym wieku emerytalnym będzie niższa od 
renty, to w takiej wysokości będzie wypłacana.

Doradca wyposażony w specjalny kalkulator 
emerytalny dokona symulacji i poda prognozowaną 
wysokość emerytury. Dzięki temu rencista będzie mógł 
porównać wysokości świadczeń i zdecydować czy 
składać wniosek o emeryturę, czy poczekać do 
osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego. 
Po osiągnięciu tego wieku, ZUS przyzna emeryturę 
z urzędu. Wysokość tej emerytury na pewno nie będzie 
niższa od pobieranej renty.

W województwie wielkopolskim z wnioskiem 
o emeryturę od obniżonego wieku emerytalnego 
wystąpić może ponad 10 tysięcy rencistów. Niedawno 
m.in. do tych rencistów, ZUS wysłał informację, że jeśli 
mają przyznaną rentę do czasu osiągnięcia 

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych

podwyższonego wieku emerytalnego lub na stałe 
i chcą przejść na emeryturę od obniżonego wieku 
emerytalnego, sami muszą złożyć o to wniosek. 
Wniosek jest potrzebny, ponieważ ustawa zmieniająca 
przepisy  emeryta lne,  zachowuje prawa do 
przyznanych już  świadczeń do os iągnięc ia 
podwyższonego wieku emerytalnego. 

Emerytura może być oczywiście wyższa od renty, ale 
nie w każdym przypadku. Osoby, które w młodym 
wieku przeszły na rentę i mają niewiele okresów 
składkowych, powinny być szczególnie ostrożne przy 
składaniu wniosku o emeryturę od obniżonego wieku. 
Może się bowiem okazać, że na swój własny wniosek, 
obniżą sobie przy okazji wysokość świadczenia.

Należy tez pamiętać, że nawet po złożeniu wniosku 
o emeryturę i wydaniu przez ZUS decyzji niekorzystnej 
pod względem wysokości świadczenia, można jeszcze 
wycofać wniosek 

i przywrócić poprzedni stan rzeczy. Należy się jednak 
spieszyć, bo prawo do wycofania wniosku przysługuje 
do czasu uprawomocnienia się decyzji, czyli w ciągu 
30 dni od jej otrzymania.

Liczba rencistów, którzy w IV kwartale 2017 r. będą 
mogli przejść z renty na emeryturę:
I Oddział ZUS w Poznaniu 1712
II Oddział ZUS w Poznaniu 4285
Oddział ZUS w Pile 638
Oddział ZUS w Ostrowie Wlkp. 3582

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce



II Bieg Uliczny 
Witkowska Dycha 
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Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Godziny otwarcia Urzędu: 

poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

e-mail: ugim@witkowo.pl

WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl

Centrala - Biuro Informacji: 

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

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

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

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

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic 
i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24) 

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

Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe: 
tel. 61 4778 194 (w. 24) e-mail: przetargi@witkowo.pl

Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13), 

e-mail: gospodarka@witkowo.pl

Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13), 

e-mail: srodowisko@witkowo.pl

Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194 (w. 18) e-mail: info@witkowo.pl

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35), 

e-mail: kierownikusc@witkowo.pl

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

Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe 

tel. 61 4778 194 (w. 32) tel. kom. 505 352 590, e-mail: sport@witkowo.pl

Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 4778 194 (w. 32), 

e-mail: kadryugim@witkowo.pl

Biuro Rady Miejskiej tel. 61 4778 194 (w. 23) tel. kom. 516 404 827 
e-mail: rada@witkowo.pl

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

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

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

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18) 

e-mail: obronacywilna@witkowo.pl

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa 

tel. 61 4778 194 (w. 25) e-mail: podatki@witkowo.pl

Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, wystawianie 
faktur VAT, sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw ZUS, 
prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego 

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

Księgowość tel. 61 4778 194 (w. 15) tel. kom. 505 352 591, 

e-mail: ksiegowosc@witkowo.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

tel. 61 4778 491 e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197

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

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie tel. 61 4779 277

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

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo tel. 61 4778 162

e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl 

www: www.biblioteka-witkowo.com.pl

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28), 
797 501 687, 61 679 15 03 e-mail: krzysztof.tamiola@wodr.poznan.pl

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: 8.00-17.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ

ul. Żwirki i Wigury 9, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 76 60, 

www.wspl-witkowo.pl

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych

ul. Wiejska 3a, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 02 30

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

Policja tel. 61 4260 360, 61 4260 361, 61 4260 362, 997

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Europejski Numer Alarmowy tel. 112

Dane kontaktowe
Ogłoszenie

Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

Osoby, zainteresowane udzieleniem pomocy 
poszkodowanym z terenu powiatu gnieźnieńskiego 
w czasie nawałnicy, 11/12 sierpnia 2017 r. mogą wpłacać 
darowizny na konto Urzędu Gminy i Miasta Witkowo  
numer 11 8538 0002 0000 0677 2000 0002 z adnotacją „dla 
ofiar nawałnicy z powiatu gnieźnieńskiego” wraz ze 
wskazaniem miejscowości dotkniętej klęską. 

Kwota darowizny zostanie przekazana właściwej 
gminie. 

Burmistrz Gminy i Miasta Marian Gadziński

Komunikat Starosty Gnieźnieńskiego
 dla właścicieli lasów prywatnych

 na terenie powiatu gnieźnieńskiego,
 uszkodzonych podczas nawałnicy

Środki będą wypłacane przez Starostę właścicielom, 
którzy zadeklarują uporządkowanie drzewostanów, 
w celu ukształtowania bezpieczeństwa publicznego 
terenu. W związku z tym, że przed uruchomieniem 
środków niezbędne są oględziny terenu oraz decyzja 
wydana przez Starostę Gnieźnieńskiego dotycząca zrębu 
z przyczyn sanitarnych, właściciele lasów proszeni są, aby 
przed przys tąp ien iem do jak ichko lw iek  prac, 
niezwłocznie dokonać zgłoszenia w Wydziale Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, 
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, tel. 61 424 07 34.

Zgłoszenie (wniosek) winno zawierać lokalizację lasu tj. 
miejscowość, nr ewidencyjny działki, imię i nazwisko 
właściciela działki, szacunkową powierzchnię zniszczeń 
oraz w miarę możliwości dokumentację fotograficzną.

Komunikat Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przypomina wszystkim rolnikom poszkodowanym 
w wyniku sierpniowych klęsk żywiołowych o konieczności 
zgłoszenia tego faktu do ARiMR.

Powinni to uczynić bezzwłocznie wszyscy, którzy 
obecnie korzystają ze wsparcia ARiMR lub zamierzają 
skorzystać z pomocy specjalnej.

Zapraszamy do najbliższych placówek ARiMR – Biur 
Powiatowych lub Oddziałów Regionalnych.




