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Mikołajkowy Turniej Przedszkoli Dzień Seniora i uroczyste

 przekazanie nowej łodzi
dla OSP Witkowo

Zawody strzeleckie z okazji
 Narodowego Święta Niepodległości

„Biało-czerwony – Bieg Mikołajkowy”„Biało-czerwony – Bieg Mikołajkowy”



II Rodzinny Bieg Mikołajkowy 

Ze względu na przypadającą w tym roku 
100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 
100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
oraz 655-lecie istnienia Witkowa, to właśnie akcenty 
świąteczne i patriotyczne były motywem przewodnim 
„Biało-czerwonego – Biegu Mikołajkowego”.

Start biegu miał miejsce przy Pomniku Powstańców 
Wielkopolskich w Witkowie, a meta znajdowała się 
przy choince na witkowskim rynku.

Właśnie tam na uczestników czekała gorąca 
czekolada oraz słodki upominek. Burmistrz Gminy 
i Miasta Witkowo – Marian Gadziński wraz ze 
szczęśliwym posiadaczem wylosowanego wcześniej 
numeru, zapalili lampki na choince. W tej samej chwili 
rozbłysły także iluminacje świąteczne na terenie 
całego miasta. Atmosferę tego wyjątkowego 
spotkania podgrzewały dodatkowo świąteczne 
piosenki.

Marlena Trzcińska

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



 
„Moja Kartka Świąteczna” 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa 

w Witkowie, Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa 

Polskiego w Witkowie oraz Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich 

w Mielżynie zorganizowano konkurs na najpiękniejszą 

kartkę świąteczną. 
Prace finalistów wyłonionych na etapie szkolnym 

trafiły następnie do Urzędu Gminy i Miasta Witkowo. 

Tu Komisja Konkursowa w składzie: Agnieszka 

Maciejewska, Marlena Trzcińska oraz Krzysztof Dziel 

wyłoniła zwycięzcę.
Ocenie podlegały: pomysłowość wykonania kartki, 

różnorodność użytych materiałów, oryginalność, 

ogólne wrażenie estetyczne i samodzielność 

wykonania.
Zwycięzcą konkursu został: Dorian Soćko uczeń 

klasy 2b ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa 

w Witkowie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy 

i gratulujemy. Członkom Komisji oceniającej prace nie 

było łatwo wskazać zwycięzcę.
Zwycięska kartka po odpowiedniej obróbce 

graficznej zostanie powielona i jest w tym roku 

oficjalną Kartką Świąteczną, jaką witkowski samorząd 

rozsyła do zaprzyjaźnionych instytucji, organizacji 

i osób prywatnych.
Mamy nadzieję, że akcja przypadnie najmłodszym 

do gustu. W przyszłym roku czas na przedszkolaków.

Marlena Trzcińska

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech nadchodzące Święta będą niezapomnianym

czasem spędzonym bez pośpiechu,

trosk i zmartwień.

Życzymy, aby przebiegły w spokoju i radości wśród

rodziny, przyjaciół oraz bliskich osób,

a wraz z nadchodzącym Nowym 2019 Rokiem

życzymy dużo zdrowia i szczęścia.

Do siego roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Witkowie

Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo

 
Doświetlenie przejść dla pieszych

Na terenie m. Witkowo pojawiły się nowe latarnie, 

które mają za zadanie doświetlić przejścia dla 

pieszych, a co za tym idzie poprawić bezpieczeństwo 

pieszych. Mowa tu o przejściach zlokalizowanych przy 

ul. Park Kościuszki, Stary Rynek oraz ul. Poznańskiej. 

Jeszcze w tym roku doświetlone zostaną kolejne dwie 

lokalizacje (wymianie ulegną dotychczasowe lampy 

halogenowe na oprawy oświetlenia typu LED) na 

ul. Poznańskiej.

Dodatkowo w ramach poprawy bezpieczeństwa 

najmłodszych uczestników ruchu drogowego na 

przejściach dla pieszych w okolicach Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa i Szkoły 

Podstawowej  nr  2  im.  Lotn ictwa Polsk iego, 

a dokładniej przy ul. Braci Łukowskich, Oświatowej 

i Powstańców Wielkopolskich, zamontowano znaki 

aktywne D6 oraz zmieniono kolorystykę oznakowania 

poziomego przejść na biało-czerwone. Wszystko 

w trosce o bezpieczeństwo pieszych uczestników 

ruchu.
Całkowity koszt inwestycji to kwota około 95 tys. zł.

Łukasz Misiewicz



 
Mikołajkowy Turniej Przedszkoli

2 grudnia odbył się XVI Mikołajkowy Turniej 

Przedszkoli realizowany pod hasłem „Wychowanie 

poprzez sport – edukacją jutra” o puchar Burmistrza 

Gminy i Miasta Witkowo. Wydarzenie to miało 

miejsce w Hal i  Widowiskowo-Sportowej przy 

ul. Czerniejewskiej w Witkowie.
Spotkanie rozpoczęło się prezentacją wszystkich 

uczestników Turnieju. W asyście Śnieżynek i Mikołajów 

zostały wprowadzone Poczty Flagowe: flaga biało-

czerwona, f laga Witkowa, f laga Powstania 

Wielkopolskiego oraz flaga olimpijska.
Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości, 100. rocznicy wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego oraz 655 lat Witkowa wspólnie 

odśpiewano Hymn państwowy.
Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – 

Marian Gadziński dokonał oficjalnego otwarcia 

Turnieju, złożył najmłodszym życzenia z okazji Mikołajek 

oraz życzył wszystkim dobrej zabawy. Nim rozpoczęła 

się rywalizacja miał jeszcze miejsce występ dzieci 

z Oddziału Zamiejscowego Przedszkola Miejskiego 

„Bajka” w Kołaczkowie. Po występie rozpoczęły się 

rozgrywki sportowo-rekreacyjne w poszczególnych 

grupach wiekowych. W każdej z grup uczestniczył 

także jeden rodzic bądź opiekun. Wspaniałą zabawę 

rozgrzewała licznie zgromadzona publiczność, 

składająca się z rodziców, dziadków oraz rodzeństwa 

małych zawodników.
Dzieci z grupy 3-4 latków rywalizowały w takich 

k o n k u r e n c j a c h  j a k :  s a d z e n i e  z i e m n i a k ó w , 

dekorowanie choinki, tor przeszkód, bieg „z piłką 

w czapce Mikołaja”, bieg slalomem z „bombką”.
Przedszkolaki z grupy 5-latków uczestniczyły 

w wyścig z przełożeniem szarfy, zbieraniu „grzybków”, 

wyścigu z butelkami plastikowymi „w tunelu”, 

„przewróć – postaw” oraz literowaniu wyrazu „Mój 

Mikołaj”.
Najstarsza grupa 6-latków miała do wykonania 

takie zadania jak: toczenie bombki, wyścig z „workiem 

Mikołaja”, przekładanie prezentów, bieg z piłkami, 

wyścig cyfr.
N a  z a k o ń c z e n i e  w s z y s t k i e  d r u ż y n y  w r a z 

z opiekunami i rodzicami przeciągały linę. Dzieciaki 

zmierzyły się z drużyną, w której skład wchodzili 

przedstawiciele władz samorządowych. Zwycięzcami 

okazali się główni bohaterowie Mikołajkowego 

Turnieju Przedszkoli, czyl i  dzieci. Jak co roku 

poszczególne reprezentacje otrzymały z rąk Burmistrza 

Gminy i Miasta Witkowa puchar i pamiątkowe 

dyplomy,  a wszyscy uczestn icy zawodów – 

pamiątkowe medale. Ponadto każde Przedszkole 

otrzymało talon na zakup sprzętu edukacyjno-

sportowego.
Zawody okazały się wspaniałym pomysłem na 

spędzenie niedzielnego popołudnia. Nie liczyło się 

zajęte miejsce, ale ważny był sam udział.
Imprezie towarzyszyła także wystawa prac 

rysunkowych „Mój Mikołaj 2018”, które zostały 

wykonane przez dzieci z placówek oświatowych 

z terenu Gminy i Miasta Witkowo oraz zawody 

strzeleckie z broni pneumatycznej zorganizowane 

przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie zał. 1742 r. 

w Witkowie. Dodatkowo w hollu Hali Sportowej Rada 

R o d z i c ó w  P r z e d s z k o l a  M i e j s k i e g o  „ B a j k a ” 

zorganizowała Kiermasz Mikołajkowo-Świąteczny, 

w trakcie którego można było zakupić pamiątkowe 

stroiki, kartki i pyszne ciasto.
Dziękujemy wszystkim „Mikołajom”, którzy pomagali 

w organizacji XVI Mikołajkowego Turnieju Przedszkoli 

oraz nauczycielom z Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Adama Borysa w Witkowie.
Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy i Miasta 

w Witkowie, placówki oświatowe, Gminna Komisja 

P r o f i l a k t y k i  i  R o z w i ą z y w a n i a  P r o b l e m ó w 

Alkoholowych, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

w Witkowie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 

wspaniałych wyników, a z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia życzymy wszystkiego najlepszego 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Już teraz zapraszamy 

też na kolejny Turniej w przyszłym roku.

Marlena Trzcińska
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Spotkanie autorskie z Wojciechem Jagielskim

27 listopada z inicjatywy Biblioteki Publicznej 
w Witkowie,  odbyło s ię spotkanie autorskie 
z Wojciechem Jagielskim, polskim dziennikarzem, 
korespondentem wojennym, reporterem, świadkiem 
najważniejszych wydarzeń politycznych. Wojciech 
Jagielski zajmuje się tematyką Azji Środkowej, 
Kaukazu i Zakaukazia oraz Afryki. Były obserwator 
konfliktów zbrojnych w Afganistanie, Czeczenii, 
Gruzji, Syrii.

Podczas spotkania Pan Wojciech opowiedział 
o swojej drodze dziennikarskiej, niebezpiecznych, 
wręcz dramatycznych sytuacjach, w których znalazł 
s ię  zb iera jąc mater iały .  Mówił  o re lacjach 
międzyludzkich.

Dowiedzieliśmy się jak powstają jego książki. 
Odpowiadając na pytania, mówił o Świętej Wojnie 
widzianej oczami matki, którą przedstawił w reportażu 
„Wszystkie wojny Lary”. Uczestnicy spotkania mieli 
również niecodzienną możliwość zakupienia książek 
z dedykacją autora.

Do chwili obecnej ukazało się 8 tytułów autorstwa 
Wojciecha Jagielsk iego: „Dobre miejsce do 
umierania”, „Modlitwa o deszcz”, „Wieże z kamienia”, 
„Nocni wędrowcy”, „Wypalanie traw”, „Trębacz 
z Tembisy”, „Droga do Mandeli”, „Wszystkie wojny 
Lary” i „Na wschód od Zachodu”. Większość z nich 
znajdą Państwo na półkach Biblioteki Publicznej 
w Witkowie – zapraszamy.

Serdeczne podziękowania składam Dyrektorowi 
Centrum Kultury w Witkowie – Panu Tomaszowi 
Radaczowi za udostępnienie sali i poczęstunek.

Wiesława Gąsiorowska

 Więcej informacji o działalności biblioteki                
 www.biblioteka.witkowo.pl
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść do galerii

 
Dzień Seniora – „bo życie zaczyna się po sześćdziesiątce”

Na świecie żyje obecnie około 600 milionów osób, 
którzy przekroczyli sześćdziesiąty rok życia, z czego 
w Polsce to ponad 9 milionów. Znakomita większość 
z nich spędza czas w gronie rodzinnym, realizując się 
w roli Babci czy Dziadka, odsuwają jednocześnie 
swoje potrzeby i marzenia na dalszy plan. 

W kalendarzu pojawia się coraz więcej dni, które 
mają stanowić okazję do celebrowania dojrzałego 
wieku. Wymienić tu należy 1 października, gdy 

obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 
15 czerwca ustanowiono Światowy Dzień Praw Osób 
Starszych, 20 października świętujemy Europejski Dzień 
Seniora, a 14 listopada czcimy Ogólnopolski Dzień 
Seniora. Wszystkie te daty mają jeden wspólny cel – 
kształtować społeczne postrzeganie osób starszych 
oraz podejmować wszelkie działania mające na celu 
zapewnienie im godnego życia. Ta ostatnia data od 
kilku już lat jest okazją do spotkań Czytelników-
Seniorów w Bibliotece Publicznej w Witkowie. Okazja 
ta jest sposobnością do docenienia i podkreślenia roli 
jaką spełniają osoby starsze w naszym społeczeństwie, 
a szczególnie w rodzinie. Tym razem seniorzy mieli 
okazję uczestniczyć w Wieczorku Poetyckim Czesławy 
Rybarczyk, która zaprezentowała się w słowie 
mówionym i malowanym.

Wszystkim seniorom życzymy dużo zdrowia, 
realizacji marzeń i zapraszamy do czynnego 
uczestnictwa w życiu naszej Biblioteki.

Wiesława Gąsiorowska



„Ławka Niepodległości”

28 listopada w siedzibie Ministerstwa Obrony 
Narodowej w Warszawie, Marian Gadziński – Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo przy kontrasygnacie Haliny 
Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo 
podpisał umowę z Ministrem Obrony Narodowej 
reprezentowanym przez Pawła Huta – Dyrektora 
Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 
o udzielenie dotacji celowej na realizację pomnika 
upamiętniającego tradycję, chwałę i sławę oręża 
polskiego w formie „Ławki Niepodległości”. 
W założeniu ma ona upamiętniać 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Multimedialna „Ławka Niepodległości” zostanie 
zamontowana na terenie Skweru im. Stanisława 
Gaworzewsk iego w Wi tkowie .  S zacunkowy 
koszt inwestycji to 56 000,00 zł, kwota dofinansowania 
to 25 000,00 zł.

Wykonawcą tego zadania będzie firma C4Y 
Szymon Lemański z Grodziska Wielkopolskiego.

Marlena Trzcińska

Z prac Rady Miejskiej
w Witkowie 

12 grudnia odbyła się kolejna, II sesja Rady 
Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji 
Burmistrza o działalności międzysesyjnej, po czym 
podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr II/7/2018 w sprawie powołania Piotra 
Jóźwika do reprezentowania Gminy i Miasta Witkowo 
w Zgromadzeniu Związku Gmin Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego;
- uchwałę Nr II/8/2018 o Programie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
na 2019 rok;
- uchwałę Nr II/9/2018 w sprawie podatku rolnego na 
2019 rok;
- uchwałę Nr II/10/2018 w sprawie podatku od 
nieruchomości na 2019 rok;
- uchwałę Nr II/11/2018 w sprawie opłaty targowej na 
2019 rok;
- uchwałę Nr II/12/2018 o odpłatności za usługi 
opiekuńcze;
- uchwałę Nr II/13/2018 dotyczącą dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów wymiany systemów 
ogrzewania;
- uchwałę Nr II/14/2018 w sprawie powołania Komisji 
do spraw Komunalizacji Mienia;
- uchwałę Nr II/15/2018 w sprawie wyrażenia zgody na 
bezprzetargowe zbycie nieruchomości gminnej 
położonej w Witkowie;
- uchwałę Nr II/16/2018 o wynagrodzeniu Burmistrza 
Gminy i Miasta;
- uchwałę Nr II/17/2018 o zmianach w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej;
- uchwałę Nr II/18/2018 o zmianach w budżecie gminy 
i miasta na 2018 rok.

Halina Koźniewska

 Retransmisja Sesji Rady Miejskiej w Witkowie               
 www.youtube.com/c/ugimwitkowo
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść do galerii

„Zespół Kociego Krzyku”

23 listopada, w Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka w Witkowie odbył się wernisaż wystawy 
fotografii Dawida Stube.

Fotograf w swojej karierze wielokrotnie otrzymywał 
nagrody i wyróżnienia, jednakże w tym roku został 
uhonorowany wyjątkową statuetką – Grand Press 
Photo 2018. Zdobył ją za projekt „Zespół Kociego 
Krzyku”, który można oglądać w holu Centrum Kultury 
w Witkowie. 

Zbiór czteroletniego dokumentu fotograficznego 
dotyczy miłości, wielkiego uczucia między matką a 19-
letnim synem, który każdego dnia zmaga się z bardzo 
rzadką chorobą genetyczną – Zespołem Kociego 
Krzyku. Jak tłumaczył sam autor zdjęć – nie chodziło 
o pokazanie choroby, tylko tego w jaki sposób 
pielęgnowana jest miłość, bo w życiu najważniejsze 
jest to, abyśmy o nią dbali – podkreślał Dawid Stube.

OKSiR Witkowo



1 grudnia w trakcie obchodów Dnia Seniora doszło 

do przekazania łodzi ratunkowej z wyposażeniem 

i uzbrojeniem wraz z przyczepą do jej transportu.
Zakup tego sprzętu nastąpił w ramach projektu 

pn. „Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz 

poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru 

p o p r z e z  z a k u p  s p e c j a l i s t y c z n e g o  s p r z ę t u 

i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Witkowie”. Zadanie dofinansowania ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniesie 13 182,00 zł.  

 
Dzień Seniora i uroczyste przekazanie nowej łodzi 

Uroczyste przekazanie łodzi ratunkowej miało 

miejsce w Sali OSP Witkowo w trakcie obchodów Dnia 

Seniora.
W przekazaniu łodzi i Dniu Seniora uczestniczyli: 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Łukasz 

Scheffs, Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie – 

Piotr Jóźwik, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP 

RP w Witkowie – Marian Łukowski oraz członkowie OSP 

Witkowo.
Marlena Trzcińska

Mikołajkowo w Ruchocinku

Tradycyjnie już od wielu lat jedno z grudniowych 
popołudniów dzieci wraz ze swoimi rodzicami 
i opiekunami z uśmiechami na buzi, w świątecznym 
nastroju spędzają wspólnie czas.

Już po raz kolejny Stowarzyszenie Młodych 
Wielkopolan wraz z Sołectwami Ruchocinek i Dębina 
oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Witkowie 
zorganizowali spotkanie z cyklu spartakiad „Integracja 
na sportowo i świątecznie”. 

Wśród organizatorów i partnerów świątecznego 
przedsięwzięcia w spotkaniu udział wzięli: Stanisław 
Dolaciński  – Prezes Stowarzyszenia Młodych 
Wielkopolan, Tadeusz Tomaszewski – Honorowy Prezes 
Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Marian 
Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Telesfor 
Gościniak – Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, 
Eugeniusz Czaplicki – Radny Rady Miejskiej, Henryk 
Szymański – Sołtys Ruchocinka, Bernard Kopacki – 
So ł ty s  Dęb iny ,  Ju s tyna  Banas i k  –  Ska rbn i k 
Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. 

Podczas imprezy dzieci miały okazję wzięcia 
udziału w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych 
i zabawach ruchowych, a wszystko przy muzyce na 
żywo.

Podczas spotkania podążaliśmy za Mikołajem 
z kraju do kraju, z miasta do miasta. Odwiedziliśmy m.in. 
Austrię, gdzie zatańczyliśmy walca wiedeńskiego, 
Grecję, w której nie mogło zabraknąć zorby, 
Warszawę oraz inne państwa i miasta, aby ostatecznie 
przywitać Mikołaja w Ruchocinku. Cóż to była za 
radość,  k iedy w końcu pojawi ł  s ię  na sa l i . 
Dla wszystkich grzecznych dzieci, a tylko takie 
mieszkają w naszych sołectwach, wyczekiwany Gość 
miał słodkie upominki. Dzieci pełne radości chętnie 
pozowały do zdjęcia z Mikołajem, aby mieć pamiątkę 
ze świątecznego spotkania. 

Paczk i  dof inansowane zos tały  z  dotac j i 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Gminnej 
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz ze środków własnych i środków 
funduszu sołeckiego. 

Imprezę prowadziła Arleta Bekas przy współpracy 
Joanny Adamczewskiej, Ilony Musidlak, Wiesławy 
Papiewskiej, Natalii Betke oraz wolontariuszy ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, 
a słodki poczęstunek przygotwały Panie z Rady 
Sołeckiej i  Koła Gospodyń Wiejskich w Ruchocinku.

Pełna sala rozbawionych dzieci i zadowolonych 
rodziców, zaaongażowanych organizatorów 
i przybyłych Gości sprawiła, że to czwartowe 
popołudnie wszyscy spędzili w świątecznym nastroju. 

Joanna Adamczewska



 
Ponad setka goli na inaugurację

Batalię o czwarte mistrzostwo Witkowskiej Ligi 
Halowej czas zacząć. W obecności kompletu 
publiczności na trybunach, marsz po trzecią koronę 
z rzędu rozpoczęła drużyna Amigos.

Czwartą edycję WLH poprzedziły tygodnie akcji 
promocyjnej przeprowadzonej za pośrednictwem 
facebookowej strony rozgrywek. Sztandarowym 
projektem promującym nowy sezon był dwuminutowy 
film stworzony przez Marcina Redzynię z Rydzu Foto 
& F i lm.  Żmudne przygotowan ia  zakończy ła 
inauguracyjna kolejka, która odbyła się 3 listopada 
w  H a l i  W i d o w i s k o w o - S p o r t o w e j  p r z y  u l i c y 
Czerniejewskiej. W sobotę i niedzielę rozegrano łącznie 
14 spotkań, w których padło aż 142 goli. Publice, która 
tłumnie przybyła, zaprezentowały się następujące 
ekipy: Auto-Rataj, Pizzeria Skarabeusz CWK 05, Meblo-
Mix, Akademia Futbolu 92, Syljar Symix, Bank 
Spółdzielczy Witkowo, Elgrom, Pizzeria Torttuga, 
Amigos, Manufaktura tortów i ciast, Kopcup.pl, Locus 
Team, JanGrad oraz Piekarnia Glanc AC 97. 

Pierwszym liderem po weekendowych starciach 
zostali popularni Amigosi, którzy bronią mistrzowskiej 

korony. Zgodnie z tradycją organizatorzy wybierają 
najlepszych zawodników kolejki, piątki kolejki oraz 
najpiękniejszego gola danego dnia. Liga, o której 
głośno nie tylko w Witkowie, ale także w regionie, nie 
byłaby możliwa gdyby nie Samorząd Gminy i Miasta 
Witkowo, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz liczne 
grono sponsorów i partnerów. Podobnie jak 
w poprzednich latach, nad organizacją czuwa Zarząd 
w osobach – Hubert  Lisiak, Jan Szturomski i Artur Trząski. 
Rozgrywki zostaną zakończone 24 lutego uroczystą 
galą w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka 
w Witkowie.

Witkowska Liga Halowa

 Terminarz Witkowskiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej                
 www.facebook.com/witkowskaligahalowa
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść na fanpage WHL

Oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia rozpoczęte...
na sportowo 

1 grudnia, w hali Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Adama Borysa w Witkowie uczniowie, nauczyciele 
i rodzice wzięli udział w V Rodzinnym Turnieju 
M i k o ł a j k o w y m .  P o  o d ś p i e w a n i u  H y m n u 
państwowego, jako że jesteśmy w jubileuszowym roku 
stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 
ruszyliśmy do sportowych zmagań zachęceni przez 
Dyrekcję szkoły i przewodniczącego Rady Rodziców. 

Do rekreacyjnych rozgrywek zaplanowanych 
i przygotowanych przez nauczycieli wychowania 
fizycznego stanęli przedstawiciele klas VII, VIII szkoły 
podstawowej i III gimnazjum, wychowawcy, inni 
nauczyciele i oczywiście rodzice. Dla każdego 
znalazło się coś odpowiedniego – mecz piłki siatkowej, 
rzucanka siatkarska, dobry na wszystko turniej 
„Piłkarzyków” i rzut do kosza. Emocje sięgały zenitu, 

a komentarze przy „Piłkarzykach” brzmiały lepiej niż te, 
które wypowiadają zawodowi dziennikarze sportowi. 
Wszystko „otulone” było delikatnie sączącą się 
muzyką świąteczną. Niektórzy pierwszy raz w tym roku 
usłyszeli „Last Christmas” George'a Micheala … 
Pomyśleliśmy: „Święta tuż, tuż”. Jeśli dodać do tego 
aromat ciast, które oferowała Rada Rodziców, to 
można powiedzieć, że w naszej szkole już naprawdę 
poczuliśmy święta. Ci, którzy akurat nie rozgrywali 
żadnego meczu podrygiwali w rytm muzyki, tańcząc 
„Makarenę” i inne, nieznane nauczycielom i Rodzicom 
u k ł a d y .  C z a s  s z y b k o  m i j a ł .  J e s z c z e  t y l k o 
podsumowanie, cukierki w nagrodę, uśmiech 
wszystkich i … czekamy na święta!

Jolanta Chyba



Anita Lipnicka wraz z zespołem The Hats
na scenie witkowskiego Centrum Kultury 

24 listopada na scenie witkowskiego Centrum 
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie wystąpiła 
Anita Lipnicka wraz z zespołem The Hats. 

Artystka promowała swoją najnowszą płytę „Miód 
i  dym”.  Sobotn i  koncert  rozpoczęto n ie  od 
najnowszych utworów, a od tych najbardziej znanych, 
jak „Ona ma siłę” i „Wszystko się może zdarzyć”. 
Następnie artystka wraz z Zespołem zaprezentowała 
niemal wszystkie utwory z najnowszej płyty „Miód 
i dym”. Między utworami wokalistka dzieliła się ze 
słuchaczami wspomnieniami z nagrań lub tłumaczyła 
sens jej piosenek. Na scenie w formacji The Hats 
towarzyszyli Anicie: Piotr Świętoniowski (instrumenty 
klawiszowe), Bartek Miarka (gitary), Kamil Pełka (gitara 
basowa) oraz Bartosz Niebielecki. 

W  t ra kc i e  koncer tu  Funda c j a  Aku ra tna 
zorganizowała kawiarnię, z której dochód zostanie 
przeznaczony na pomoc dwóm rocznym chłopcom. 
Zebrane środki pomogą w rehabilitacji Franka 
i operacji małego Dawida. 

Po wybrzmieniu ostatniej piosenki publiczność 
doczekała się upragnionego bisu, w ramach którego 
wokalistka z Zespołem wykonała bluesowy kawałek 
„Mosty” i znaną jeszcze z czasów współpracy wokalistki 
z zespołem Varius Manx „Piosenkę księżycową”. 
Po skończonym koncercie Anita Lipnicka wyszła do 
swoich fanów, którzy mogli zamienić z nią kilka słów, 
a także otrzymać autograf na świeżo zakupionej 
płycie.

OKSiR Witkowo
Fot. www.fotostube.pl 

 
Skowronki na scenie Centrum Kultury

17 listopada w sali widowiskowej Centrum Kultury 
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się koncert 
w wykonaniu Chóru „Skowronki” z Centrum Kultury 
Zamek w Poznaniu.

Chór Dziewczęcy Skowronki działający od 1950 
roku, to jeden z najlepszych zespołów chóralnych 
w Polsce i na świecie, laureat wielu polskich 
i  m iędzynarodowych konku r sów i  fe s t iwa l i . 
Występował w niemal wszystkich krajach Europy, 
a także w Azji i Ameryce. W grudniu 2015 roku, chór 
wykonał koncert na deskach jednej z najbardziej 
prestiżowych scen świata – nowojorskiej Carnegie Hall.

Sobotni koncert odbył się w ramach cyklu: „Ze 
Skowronkami po Wielkopolsce”. Zebrana publiczność 
usłyszała utwory patriotyczne, ludowe a także 
z gatunku muzyki  popularnej.  W repertuarze 

Skowronków znajdują się utwory kompozytorów 
wszystkich epok oraz dzieła skomponowane 
specjalnie dla chóru. Z chórem współpracuje też 
pianista Czesław Łynsza oraz dyrygent Alicja Szeluga, 
którzy również zaszczycili nas swoją obecnością 
podczas tego wyjątkowego koncertu. 

Widownia długo oklaskiwała Skowronki, nie obyło 
się bez bisów. Na koniec koncertu Pani dyrygent z rąk 
Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
w Witkowie, Tomasza Radacza otrzymała bukiet 
kwiatów oraz  życzenia dalszych sukcesów. 
Po koncercie jak zawsze na przybyłych czekał słodki 
poczęstunek i kawa. Ten sobotni wieczór za pewne na 
długo pozostanie w pamięci Witkowian.

OKSiR Witkowo



 
Świąteczny Festyn Rodzinny

9 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie, odbył się Świąteczny Festyn 
Rodzinny, zorganizowany przy współpracy Rady 
Rodziców, dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Jego celem 
była prezentacja umiejętności i talentów uczniów oraz 
integracja środowiska szkoły. Atrakcji było wiele.

Gości skłoniły do zakupu przepiękne ozdoby 
świąteczne własnoręcznie wykonane przez naszych 
uczniów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pyszne 
domowe ciasta. Całości towarzyszył bogaty 
i zróżnicowany program: występy dzieci, kącik zabaw 
dla najmłodszych, występy zespołów tanecznych, 
pokaz karate grupy Besuto Witkowo, wystawa sprzętu 
wojskowego, kawiarenka, niespodzianka – losowanie 
nagród. 

Ten grudniowy dzień na długo zapewne pozostanie 
w naszej pamięci. Wesołych Świąt!

Maria Kurczewska

 
Dyktando niepodległościowe

7  l i s t o p a d a  o d b y ł o  s i ę  d y k t a n d o 
niepodległościowe „Po Polsku o Historii”. Wzięli w nim 
chętni uczniowie kl. IV-VI. 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała 
Komisja w składzie: Małgorzata Światkowska, Julita 
Kaźmierska i Hanna Nowak. Laureatem konkursu został 
uczeń klasy 5e – Filip Budzyński. Zwycięzcy gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Maria Kurczewska

 
„Nasza Niepodległa…”

 „Nasza Niepodległa – wiersze o Polsce” to konkurs 
recytatorski dla uczniów klas I, II i III, który odbył się 
23 listopada. 

Celem konkursu było kształtowanie poczucia silnej 
więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym 
narodem, z jego historią, tradycją i wartościami, 
popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej oraz 
promowanie młodych talentów. Do konkursu 
przystąpiło 16 uczniów. Każdy z nich przygotował 
recytację jednego  wiersza.
Wyniki konkursu
W kategorii klas pierwszych:
I  miejsce:  Lewandowska Weronika 1a
II  miejsce: Niewiadomski Bartłomiej 1c
III miejsce: Wieczorek Jakub 1b
Wyróżnienie: Florczak Aleksander 1b
W kategorii klas  drugich i trzecich:
I miejsce Nawrocka Laura 2b
II miejsce Kapczyńska Martyna 3a
III miejsce Wietrzykowski Mikołaj 2b
Wyróżnienie: Ziemba Wiktoria 3a
Wszystkim gratulujemy!

Maria Kurczewska



 
Dzień Patrona w Szkole Podstawowej nr 2

27 października obchodziliśmy Dzień Patrona 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie. 

Na uroczystościach obecni byli zaproszeni Goście: 
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Jóźwik, 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i  P o m o c y  S p o ł e c z n e j  –  M a r e k  W i a t r o w s k i , 
w im. Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego 
– mjr, Cezary Pitkiewicz, Dyrektor Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji – Tomasz Radacz, Dyrektor Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Witkowo – Wiesława 
Gąsiorowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Adama Borysa – Marian Łukowski, Dyrektor Miejskiego 
Przedszkola „Bajka” – Ewa Skrzypska, Dyrektor Zespołu 
S z k o l n o - P r z e d s z k o l n e g o  i m .  P o w s t a ń c ó w 
Wielkopolskich w Mielżynie – Urszula Potaś, Dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezydera 
Chłapowskiego – Anna Malendowicz-Koteras, 
K ie rownik  Zakładu Gospodark i  Komunalne j 
w Witkowie – Tomasz Nowak, Przewodniczący Rady 
Rodziców – Janusz Lis, Przedstawiciele Rady Rodziców 
– Kinga Adamczewska i Magdalena Gbur.

W tym roku szkolnym przygotowaliśmy się do Dnia 
Patrona od października realizując projekt szkolny – 
„Lotnictwo Polskie”. W projekt zaangażowali się 
wszyscy uczniowie naszej Szkoły, a także nauczyciele. 
Głównym celem było: zaangażowanie całej 
społeczności uczniowskiej, nauczycieli i rodziców 
w obchody Dnia Patrona, zdobycie ciekawych 
informacji  o lotnictwie polskim, samodzielne 
gromadzenie informacji i publiczna prezentacja 
wyn ików pracy ,  wykorzys tan ie  Techno log i i 
Informacyjnej i Komunikacyjnej, wykazanie się 
ta lentem i  umie ję tnośc iami ,  doskona len ie 
umiejętności planowania pracy i działania w zespole, 
budzenie szacunku wobec dawnych bohaterów, 
utrwalenie ważnych zdarzeń historycznych.

Uczniowie klas młodszych przygotowali prace 
plastyczne: pierwszaki przygotowały prace na temat: 
„Moja szkoła, moja klasa, moi koledzy, moja Pani”, 
uczniowie klas drugich – wydzieranki, na których 
przedstawili różne statki powietrzne (samoloty, 
śmigłowce, szybowce, balony), klasy trzecie 
przygotowały duże plakaty „Dzień Patrona – 
Lotnictwo Polskie!” Czwartoklasiści pracowali nad 
projektem modelu przestrzennego – Samolot i uczyli się 
sztuki orgiami składając samoloty z papieru. Wszystkie 
prace plastyczne stanowiły dekorację święta! Brawo! 
Uczniowie klasy 4h z wychowawczynią, rodzicami, 
a nawet dziadkami skonstruowali ekologiczne – 
kartonowe samoloty, które zostały zaprezentowane 
w sposób ciekawy, z humorem! Marcel z Julką 
przedstawili krótką historię Lotnictwa Polskiego 
wspominając o Dywizjonie 303 im. Tadeusza Kościuszki, 
który walczył podczas bitwy o Anglię w 1940 r. Dziś 
w Wikipedii czytamy: „Lotnictwo to ogół zagadnień 
zw iązanych z  wsze l k iego rodza ju  s ta tkami 
powietrznymi (samoloty, śmigłowce, szybowce, 
balony i drony). Lotnictwo dzieli się na cywilne 
(transportowe, sportowe, gospodarczo-usługowe) 
i lotnictwo wojskowe.

Historia polskiego lotnictwa sięga roku 1918, czasu 
I wojny światowej. Proces powstawania lotnictwa 

r o z p o c z ą ł  s i ę  j e s z c z e  p r z e d  o d z y s k a n i e m 
niepodległości. Polskie formacje powstawały na 
terenach zagranicznych, jednak Polacy, którzy tam 
służyli, stanowili trzon powstałego później lotnictwa 
polskiego.”

Piotr i Sebastian przedstawili przygotowane 
prezentacje multimedialne. Uczniowie klas piątych 
pracowali nad prezentacją przedstawiającą różne 
statki  powietrzne, a uczniowie klas szóstych 
opracowali prezentacje przedstawiające znane 
mieszkańcom Witkowa postaci: Żwirko i Wigura, 
płk Hynek, Józef Skowron, a także Mirosław 
Hermaszewski, polski kosmonauta. Usłyszeliśmy 
ciekawostki o 33. Bazie Lotnictwa Transportowego 
w Powidzu.

Na koniec z antresoli spadły na wszystkich 
papierowe samoloty wykonane na lekcjach plastyki 
przez czwartoklasistów.

Wszystkim bardzo podobała się cała uroczystość –  
uczniowie otrzymali gromkie brawa!

Maria Kurczewska



Wielki sukces Szkoły
Podstawowej nr 1 
im. Adama Borysa w Witkowie 

Z wielką radością pragniemy poinformować, że 
nasza Szkoła otrzymała zaszczytne wyróżnienie 
w projekcie organizowanym przez  Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Działaniom 
projektowym towarzyszyło hasło: „Powstanie 
Wielkopolskie 1918/1919. Pamiętamy! Tobie Polsko ta 
kropla krwi wrzącej”.

W środę, 21 listopada, Dyrektor – Marian Łukowski – 
na specjalne zaproszenie wziął udział w uroczystej gali 
w Urzędzie Marszałkowskim. Szkoła jako jedna z 50 
w całej Wielkopolsce – otrzymała certyfikat za całość 
działań podjętych w ramach realizacji projektu. Wśród 
nagrodzonych w konkursach był Maciej Serżysko, 
uczeń klasy 8e, który otrzymał I nagrodę w konkursie 
literackim pod hasłem „Opowiadanie z historią 
Powstania Wielkopolskiego w tle”. To naprawdę duży 
sukces, bo na konkurs wpłynęło bardzo wiele prac. 
M a c i e j  o d e b r a ł  n a g r o d ę  w ł a ś n i e  n a  g a l i 
podsumowującej projekt. Gratulujemy! 

Jolanta Chyba

 
Gorzykowo dla Niepodległej

Setna roczn ica odzyskania  przez  Po lskę 
niepodległości została uczczona w Niepublicznej 
Szkole Podstawowej w Gorzykowie w uroczysty 
sposób. 

Cały tydzień stał pod znakiem przygotowań. 
W każdej sali pojawiły się okolicznościowe gazetki oraz 
stosowne dekoracje w postaci kotylionów oraz 
przeróżnych ozdób w narodowych barwach. Korytarz 
stroiły patriotyczne kolorowanki wykonane przez 
uczniów klas I-III. Starsi uczniowie wzięli udział 
w konkursie plastycznym. Prace wystawione zostały 
przy wejściu do Szkoły,  a laureaci :  Natal ia 
Staniszewska, Martyna Grabowska oraz Mateusz 
Guziołek nagrodzeni książkami.

W czwartek 8 listopada wszyscy uczniowie wraz 
z nauczycielami zebrali się w jednej z klas, by 
wysłuchać prelekcji, przygotowanej i przedstawionej 
przez szkolnego nauczyciela historii Macieja Nowaka, 
a której tematem była Polska walcząca o wolność.

Rankiem 9 listopada przedstawiciele samorządu 
uczniowskiego przed wejściem do Szkoły przypinali 
każdemu: uczniom, rodzicom oraz wszystkim 
pracownikom, biało-czerwone wstążki, wcześniej 
wykonywane przez grono nauczycielek.

Kolejnym punktem obchodów narodowego święta 
było wręczenie tradycyjnego, marcińskiego rogala, 
ob lanego b ia ło-czerwonym luk rem.  S łodk i 
poczęstunek upiekła jedna z Pań nauczycielek.

Następnie na sali gimnastycznej zebrała się cała 
społeczność szkolna oraz przybyli Goście, m.in. Sołtys 
Gorzykowa, Marian Marciniak oraz rodzice. Szkoła 
przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla 
Niepodległej", co potwierdził fakt, iż punktualnie 
o godzinie 11.11 wszyscy wspólnie odśpiewali cztery 
zwrotki  „Mazurka Dąbrowskiego”. Uczniowie 
zaprezentowali także krótki występ, podczas którego 
odczytali teksty mówiące o odzyskiwaniu wolności 
przez nasz kraj. 

Zakończeniem obchodów było krótkie spotkanie 
przy kawie grona pedagogicznego z przybyłymi 
Gośćmi.

Adrianna Grześkowiak

Dziś cień wosku Ci ukaże,
co Ci życie niesie w darze !!!

W ostatni listopadowy piątek w naszej szkole odbyły 
się „Andrzejki”. Był to szczególny, bo prawdziwie 
magiczny dzień – dzień pełen wróżb i przepowiedni.

Nawet Panie nauczycielki na moment przeobraziły 
się w dobre wróżki, które przewidywały świetlaną 
przyszłość wszystkim przedszkolakom i uczniom. Dzieci 
z humorem przyjęły czasem śmieszne, a czasem 
bardzo obiecujące wróżby. Największą atrakcją 
cieszyło się tradycyjne lanie wosku. Okazało się, że dla 
wielu z nas przyszły rok będzie pełen podróżniczych 
eskapad. Na koniec andrzejkowego spotkania 
wszyscy zas ied l i śmy do s tołu ,  by  podz ie l ić 
się wrażeniami przy słodkich ciasteczkach i soku.

Agata Pizoń



 
Wyczyść buty! Mikołaj!

6 grudnia w progach Szkoły w Gorzykowie pojawił 
się wyjątkowy Gość – Święty Mikołaj. Dla uczczenia 
jego charakterystycznego stroju, wszystkie dzieci 
czekały grzecznie w swych salach ubrane 
w czerwoną czapkę z pomponem. 

W tym roku przedszkolaki i uczniowie pamiętali 
o dokładnym wyczyszczeniu butów, więc podczas 
lekcji usłyszeli tajemniczy dźwięk mikołajowego 
dzwonka. Święty odwiedził kolejno wszystkich 
zainteresowanych i obdarował smakołykami. Zanim 
jednak dzieci  zasłużyły na prezent,  musiały 
to udowodnić, recytując wierszyk lub śpiewając 
kolędę. Panie nauczycielki także były w tym roku 
grzeczne, więc i im należały się słodkie upominki. 
Mikołaj był bardzo zadowolony, że tak dużo dzieci 
było chętnych na pamiątkowe fotografie. Uradowani 
uczniowie oraz przedszkolaki pożegnali Świętego, 
wrócili do swych zajęć, a nasz Gość wsiadł na sanie 
i odjechał obdarowywać kolejne dzieci.

Adrianna Grześkowiak

 

Od 100 lat Niepodległa

W setną rocznicę narodzin Polski Niepodległej 
w Przedszkolu-Ochronce odbyło się niecodzienne 
wydarzenie Patriotyczna Wieczornica Pokoleń. 
Wydarzenie zostało poprzedzone przedstawieniem 
okolicznościowym, którego wystawianie stało się już 
tradycją przedszkola. Tytuł przedstawienia „Od 100 Lat 
Niepodległa”.

„Niech nadrzędnym celem dla każdej i każdego 
z nas będzie Ojczyzna i Wolność. I tak jak naszym 
ojcom, dziadom i pradziadom towarzyszy hasło Bóg- 
Honor- Ojczyzna „ – recytowała 6-letnia Lenka.

 Tego dnia na wspólnej wieczornicy spotkały się trzy 
pokolenia, aby śpiewem uczcić wydarzenia sprzed 
100 lat. Leksykon polskich pieśni żołnierskich 
i historycznych jest bardzo bogaty i można by długo 
wymieniać tytuły, które są rozpoznawalne. Sama 
pieśń, jako krótka forma przekazu treści od 
najdawniejszych czasów towarzyszyła człowiekowi 
w jego pracy i walce. Pomagała również żyć i tworzyć, 
bić się i zwyciężać, służyła ważnej sprawie zacieśniania 
więz i  społecznych oraz przyczyniała s ię do 
formowania uczuć patriotycznych. „Płomień rozgryzie 
malowane dzieje, Skarby mieczowi spustoszą 
złodzieje, Pieśń ujdzie cało...” pisał Adam Mickiewicz.

 Małgorzata Paruszewska

 
Odwiedzili Zagrodę Pałucką

 Dzieci z młodszej i starszej grupy przedszkolnej 
Przedszkola-Ochronki w Witkowie kolejny już raz 
odwiedzili Zagrodę Pałucką w miejscowości Gąsawa. 
Miejsce zorganizowane przez emerytowaną 
nauczycielkę Panią Henrykę służy dzieciom, aby 
doświadczały tego co nieuchronnie idzie ku 
zapomnieniu – tradycji związanej z celebrowaniem 
świąt i obrzędów bożonarodzeniowych. 

Ludowy, przedchrześcijański rodowód wielu 
zwyczajów sprawia, że w sposobach obchodzenia 
Bożego Narodzenia mieszają się symbole religijne 

i pogańskie przesądy. Zarówno jedne, jak i drugie 
nadają tym świętom szczególnego kolorytu 
i znaczenia, zaś wspólnie tworzą wyjątkową tradycję. 
Świadomość tego podwójnego pochodzenia 
polskich zwyczajów świątecznych pozwala lepiej 
zrozumieć ich symbolikę i znaczenie. 

 Prowadząca warsztaty Pani Henryka w sposób 
jasny i czytelny dla dzieci opowiedziała o zwyczajach 
bożonarodzeniowych ważnych dla naszej kultury 
chrześcijańskiej. Dzieciaki miały też możliwość 
własnoręcznego wypiekania pierników, malowania 
bombek i dekorowania stroików świątecznych. 
Oczywiście pojawił  s ię także Święty Mikołaj 
wzbudzając wielką radość i jednocześnie zdziwienie, 
że to już 4 grudnia.

 Serdecznie polecamy wszystkim odwiedzenie tego 
niezwykłego miejsca, tym bardziej, że organizatorzy 
polecają także inne ciekawe warsztaty. Oto kilka 
z nich: Od ziarenka do bochenka, Wieś dawniej i dziś, 
Chłop i baba na zagrodzie, Wielkanoc staropolska, 
Zielony maj, Fauna i flora, Pieczenie chleba.

 Małgorzata Paruszewska



 
„Piękna Nasza Polska Cała”

Coroczne podróże po krajach Unii Europejskiej 
w Przedszkolu Miejskim „Bajka” przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich są tradycją już od kilku lat, ale żeby 
w danym roku kalendarzowym odbyć dwie takie 
podróże to nowy pomysł, który zrodził się z okazji 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W dniach od 13 – 16.11. Przedszkole Miejskie „Bajka” 
wybrało się w „Podróż po Polsce”. Koordynatorkom 
projektu edukacyjnego: Sylwii Nowickiej, Justynie 
Gromadzińskiej i Sylwii Wiatrowskiej zależało na tym, 
żeby w ten sposób uczcić 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Dzieci miały bliżej poznać 
własny kraj: jego symbole, historię, zabytki, legendy, 
kuchnię, czyli wszystko to co mamy najpiękniejsze 
i najcenniejsze. Dzieci przez doświadczenia, wiedzę 
i umiejętności, które zdobywały przez poszczególne 
dni, miały poczuć się dumni z tego, że są Polakami.

Naszą podróż rozpoczęliśmy od festiwalu piosenki 
patriotycznej „Dla Ciebie Polsko”, który odbył się 
w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka. 
Na początku Dyrektor Ewa Skrzypska powitała 
zaproszonych Gości: Burmistrza Miasta i Gminy 
Mariana Gadzińskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta 
i Gminy Łukasza Scheffsa, Dyrektor Biblioteki Publicznej 
Wiesławę Gąsiorowską oraz sponsorów: Mariusza 
Staszaka (właściciela firmy Mega Stone), Tomasza 
Gbur (właściciela firmy wielobranżowej), Radosława 
Kowalika (firma Animator Centrum), Ewę Grzeszczak, 
Adriannę Jackowiak (właścicielkę firmy Mobilny Misz 
Masz), bez których projekt nie byłby tak atrakcyjny 
i bogaty. Prezenterki festiwalu opowiadały o Polsce, 
a przedszkolaki śpiewając i tańcząc prezentowały 
najpiękniejsze pieśni patriotyczne, które były 
przejawem miłości do Ojczyzny. A wszystko to 
odbywało się w aranżacji pięknej dekoracji, którą 
ufundował Marek Pietrowicz (Studio Reklamy MIM).

Następnego dnia przedszkolaki pracowały nad 
wykonaniem potraw charakterystycznych dla 
naszego kraju. Przygotowały takie dania jak: sałatka 
jarzynowa, galaretka drobiowa, faworki, pierogi, 
faszerowane jajka czy żurek. Do przygotowywania 
potraw zaangażowali się rodzice, którzy na wspólny 
poczęstunek przynosili: ciasta drożdżowe, swojskie 
wyroby mięsne, pierogi, rogaliki. Na stole nie zabrakło 
również smalcu, ogórków kiszonych, bigosu, rosołu. Na 
dodatkowo przygotowanym stole wiejskim znalazły się 
produkty mięsne ufundowane przez Zakład Mięsny 
Andrzej Bystry.

W czwartek odbył się Pokaz Mody Patriotycznej 
w dwóch odsłonach: „Na ludowo” i „Kibic”. Dzieci 
prezentowały przeróżne stroje: krakowskie, łowickie, 
góralskie, sportowe. Pokaz przeprowadzony został 

w formie konkursu. Komisja konkursowa, w której 
zasiadły: Dyrektor Ewa Skrzypska i Wicedyrektor 
Małgorzata Kierepka nie miały łatwego wyboru. 
Podczas  pokazu oceniana była:  zgodność 
z tematyką, oryginalność stroju, pomysłowość, 
estetyka, oraz sposób zaprezentowania stroju. Wyniki 
p rezentowały  s ię  nas tępu jąco:  Kategor ia : 
„Na ludowo” Kategor ia:  „Kibic”:  I  miejsce – 
Małgorzata Trudzińska I miejsce – Liwia Lerka; II miejsce 
– Antoni Nowaczyk II miejsce – Franciszek Zawieja; 
III miejsce – Aleksandra Glapka III miejsce – Waldemar 
Łasowski.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a rodzicom 
dziękujemy za przygotowanie przepięknych strojów.

W ostatnim dniu podróży wszystkie przedszkolaki 
zebrały się na jednej sali, gdzie nauczycielki 
przedstawi ły  im prezentację mult imedialną 
i przypomniały podstawowe informacje o Polsce. 
A wszystko po to, aby ułatwić dzieciom udział w quizie, 
który przygotowały nauczycielki na podsumowanie 
projektu edukacyjnego. 

„Podróż po Polsce” była niezwykła, ponieważ 
podczas niej dzieci dowiedziały się jak wiele mieści się 
w słowie Polska. 

 Sylwia Nowicka, Justyna Gromadzińska, 
Sylwia Wiatrowska 



Apel z okazji 100. rocznicy niepodległości 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców 
Wielkopolskich w Mielżynie 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości świętował 9 l is topada. Jako 
społeczność szkolna dzień ten uświetnil iśmy 
uroczystym apelem poświęconym bohaterom tych 
wydarzeń. Pierwszym punktem niecodziennych 
obchodów Narodowego Święta Niepodległości było 
ustawienie się uczniów ZS-P w Mielżynie na boisku 
szkolnym w kształcie napisu „100 LAT”. Całość 
sfilmowaliśmy z drona.

Następnie przenieśliśmy się do szkoły. Uczniowie 
z młodszych klas oglądali tańce w wykonaniu 
przedszkolaków i zespołu tanecznego działającego 
w Szkole. Natomiast uczniowie klas starszych składali 
z części orła, który został wystawiony na sali 
gimnastycznej. 

Następnym punktem programu był apel. 
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz 
gminnych, sołtysi i rodzice. Wśród zaproszonych Gości 
obecni byli: Łukasz Scheffs – Zastępca Burmistrza 
Gminy i Miasta Witkowo, przedstawiciel Rady Miejskiej 
– Tadeusz Śliwecki, Gabriela Szeszycka – Sołtys 
Sołectwa Mielżyn, Małgorzata Woźniak – Sołtys 
Sołectwa Ruchocin, Henryk Szymański – Sołtys 
Sołectwa Ruchocinek. Grono pedagogiczne, 
emeryci, pracownicy administracji i obsługi oraz 
uczniowie szkoły.

Uczniowie, ubrani w stroje z epoki, przedstawili 
poruszający montaż słowno-muzyczny pt. „Wszyscy 
jesteśmy Polski żołnierzami..”. przygotowany pod 
opieką Barbary Nowakowskiej, Henryki Gadzińskiej 
oraz Kaliny Piechowiak. Niezwykłych wzruszeń 
dostarczyły pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru 
szkolnego z akompaniamentem na skrzypcach. Na 
początku wszyscy zaśpiewali Hymn szkoły. Na scenie 
pojawił się chór, który wykonał „Rotę”, „Wojenko, 
wojenko”, „Dziś idę walczyć mamo”, „Rozkwitały pąki 
b iałych róż” ,  „Hymn Marsz ,  Marsz  Po lon ia” 
z akompaniamentem na skrzypcach.

Postać Paderewskiego była obecna dzięki nowej 
technologii multimedialnej na ekranie. Patriotyczne 
wiersze, l isty czytane od żołnierzy na froncie 
przypomniały zebranym trudne losy naszego Narodu 
i ciężką walkę o odzyskanie niepodległości. Widzowie 
zadumali się nad tragicznym losem naszych przodków. 
Wymowny charakter miał, Józef Piłsudski – symbol 
odradzającego się państwa polskiego, a także matka 
czytająca list dzieciom od ojca, który będąc 
żołnierzem, gotowy był oddać życie za Ojczyznę. Apel 

zakończył Hymn Polski odśpiewany o 11:11 przez 
wszystkich obecnych.

Następnie głos zabrała Urszula Potaś, Dyrektor 
Szkoły, która z wielkim wzruszeniem gratulowała 
uczniom i nauczycielom pięknego i wzruszającego 
montażu słowno-muzycznego. Dyrektor podkreśliła, że 
nie wolno zburzyć wolności. 

Nawiązując do montażu podkreśliła, że młodzi 
ludzie mówili rzeczy, o których należy pamiętać. To nie 
jest slogan, że wolność jest nam dana na zawsze. 
Wszyscy dorośli tu obecni wiedzą co to jest wojna. 
Młodzi ludzie będą nad tym pracować, aby tych 
wojen nie było”.

W podsumowaniu głos zabrał Łukasz Scheffs – 
Zastępca Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, podkreślił, 
że dobro Ojczyzny dla Polaków jest najcenniejszą 
wartością. Mówił, że patriotyzm to sumienne 
wykonywanie obowiązków przez uczniów. Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Urszula Potaś 
podziękowała wszystkim uczestnikom za udział. 

 Barbara Nowakowska
Henryka Gadzińska
Kalina Piechowiak



Zawody Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego

9 grudnia Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

w Witkowie zorganizował i przeprowadził na strzelnicy 

krytej KBS Września zawody strzeleckie z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości. W miłej 

i sportowej atmosferze rywalizowali ze sobą Bracia 

KBS Witkowo oraz przybyli goście z KBS Września, 

KBS Swarzędz i KBS Mieszków. 

Tarczę Niepodległościową zdobył Brat Jerzy Nowak 

z KBS Września, drugie miejsce wywalczył Brat Paweł 

Lisiak, a trzecie zajął Brat Marcin Muszyński.
Tarcze Urodzinową Hetmana KBS Witkowo Brata 

Bogusława Mołodeckiego zdobył Brat Wiesław Goll, 

drugi był Kadet Bartłomiej Wąsowski, a trzeci Brat 

Marcin Muszyński.
Kolejną tarczę, sponsorowaną przez Brata Macieja 

Chosińskiego, zdobył Brat Mieczysław Knast, drugi był 

Brat Zdzisław Kaczmarek z KBS Swarzędz, a trzecie 

miejsce zajął Kadet Bartłomiej Wąsowski.
W strzelaniu do Tarczy Imieninowej Brata Janusza 

Tomczaka pierwsze miejsce zajął Brat Marcin 

Muszyński, drugie Brat Aleksander Mitkowski, a trzecie 

Brat Andrzej Malik.
W strzelaniu do Tarczy Losowej pierwsze miejsce 

zdobył Brat Zdzisław Kaczmarek z KBS Swarzędz, drugie 

miejsce zajął Brat Jerzy Nowak z KBS Września, a trzecie 

Brat Dziemidowicz z KBS Mieszków .
Kura zestrzelił Brat Marcin Muszyński, drugi był Brat 

Aleksander Mitkowski, a trzeci Brat Roman Bąk.

Andrzej Malik

XVI Mikołajkowy Turniej
Przedszkoli Witkowo – 2018

2 grudnia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie 

brało czynny udział w „XVI Mikołajkowym Turnieju 

Przedszkoli Witkowo – 2018” organizując zawody 

strzeleckie z karabinka pneumatycznego dla 

najmłodszych. 

Przy wejściu na strzelnicę otwarto wystawę, na 

której pokazano zdjęcia i dokumenty historyczne 

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Turniej strzelecki 

cieszył się dużym zainteresowaniem, a poziom był 

bardzo wysoki i wyrównany. W kategorii kobiet 

zwyciężyła Zuzanna Łyskawińska z wynikiem 

49 punktów na 50 możliwych. Drugie miejsce zajęła 

Kornelia Matuszak z wynikiem 45 punków. Z wynikiem 

44 punków strzelanie zakończyły dwie zawodniczki: 

Miriana Janicka i Weronik Ostrowska. O zajętym 

trzecim miejscu decydowała dogrywka, którą 

wygrała Miriana Janicka strzelając 10. 
W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce zajął 

Ksawery Górski z wynikiem 44 punków, drugie miejsce 

czteroletni Miłosz Ceglewski z wynikiem 38 punków, 

a trzecie wywalczył Aleksander Majchrzak z wynikiem 

37 punków. Wielkie gratulacje dla wszystkich 

zawodników, przede wszystkim dla najmłodszej 

zawodniczki, czteroletniej Mileny Copała, która 

zdobyła 22 punkty.
Andrzej Malik

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

 
„My Młodzi” w Pobiedziskach

Trzynastego grudnia w sal i  widowiskowej 
Pob iedz i sk iego Oś rodka Ku l tu ry  odbył  s ię 
kolejny Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych 
„Hej Kolęda Kolęda” – Pobiedziska 2018.

Spotkanie miało tradycyjnie formę warsztatów 
i  było próbą generalną przed świątecznym 
kolędowaniem. W Przeglądzie udział wzięło pięć 
zespołów, Zespół Śpiewaczy „Złota Jesień” z Kostrzyna, 
Zespół Śpiewaczy „Retro Cafe” z Czerwonaka, Chór 
Kameralny „Fermata” z Kaźmierza, Chór „Melodia” 
z Pobiedzisk i Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” z Witkowa. 
Po wysłuchaniu prezentacji zespołów jasełka 
przedstawił Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty”. Spotkanie 
zakończyło się wspólnym wykonaniem „Kolędy dla 
nieobecnych”.

Michał Bocheński



 
Dzień Indyka i Dyni 

„Andrzejki”
„Zebrała się nasza gromada, gdy już wieczór 

zapada. Chętna do zabawy w andrzejkową noc, bo 
dziś wróżb i magii moc. Która pierwsza za mąż wyjdzie? 
I do której szczęście przyjdzie? Która dziś odpowiedź 
na pytanie znajdzie? A która swą miłość odnajdzie? 
Odpowiedzi na pytania i marzenia znamy, ale na 
wyniki jeszcze poczekamy” – pod takim hasłem 
wychowankom świetlicy środowiskowej działającej 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców 
Wielkopolsk ich w Mielżynie i  sa l i  wie jsk ie j 
w Ruchocinku upłynęło czwartkowe popołudnie 
29 listopada. 

W tym dniu nasze sale zamieniły się w „sale wróżb”. 
Wychowawcy świetlicy środowiskowej wszystkim 
chętnym dzieciom przepowiadały przyszłość, wróżyły 
z magicznych serc, kombinacji cyfr z daty urodzenia, 
ulubionych kolorów czy też wylosowanych cyfr. Tak 
więc każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw 
z ogromną ciekawością przekłuwał papierowe serce, 
aby poznać imię swojej sympatii, czy też losował 
kubeczek, by dowiedzieć się co czeka go w przyszłości 
tej bliskiej lub dalekiej. Katalog wróżb i czarów był 
obszerny, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś 

wyjątkowego. Wszyscy z niecierpliwością czekali na to, 
by dowiedzieć się, kto jako pierwszy zmieni stan 
cywilny, kto będzie bogaty, a kto zostanie sławnym 
podróżnikiem. Po wróżbiarskim wieczorku czekała na 
wychowanków zabawa taneczna. Wszyscy wspaniale 
się bawili, humory dopisywały, a przepowiednie na 
pewno zostaną w pamięci wychowanków świetlicy 
środowiskowej . 

„Mikołajki”
6 grudnia wychowankowie świetlicy środowiskowej 

działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie oraz sali 
wiejskiej w Ruchocinku gościły na swoich zajęciach 
niesamowitego przybysza z odległej krainy. Zawitał 
w nasze progi Święty Mikołaj. 

Tego dnia wychowankowie ubrali się na czerwono 
i założyli mikołajkową czapkę. Miłego Gościa dzieci 
przywitały piosenką. Tradycyjnie nie zabrakło słodkich 
prezentów dla wszystkich grzecznych wychowanków 
świetlicy. Święty Mikołaj rozmawiał z każdym 
dzieckiem, przedszkolaki przygotowały dla Gościa 
własnoręcznie wykonane rysunki. Szkoda, że jego 
wizyta trwała tak krótko. Przejęte i uradowane buźki, 
zwłaszcza najmłodszych dzieci potwierdziły jednak, że 
wierzą w Mikołaja i niecierpliwie go oczekują.

Marika Wróbel

 
Bezpieczna droga do szkoły

23 października uczniowie klasy pierwszej i klas 
d r u g i c h  Z e s p o ł u  S z k o l n o - P r z e d s z k o l n e g o 
im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie 
uczestniczyli w spotkaniu z policjantem Komisariatu 
Policji w Witkowie – sierżantem sztabowym Markiem 
Wasilewskim. 

Tematem pogadanki była „Bezpieczna droga do 
szkoły”.  Funkcjonar iusz  przypomniał  zasady 
bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcał do 
wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy 
odblaskowe. Przestrzegał najmłodszych przed 
zabawami w pobliżu jezdni. 

Z Panem policjantem poćwiczyliśmy także scenki, 
aby wiedzieć, jak zachować się, gdy zatrzyma nas 
obca osoba.  Nasz  Gość poruszy ł  p rob lem 
bezpiecznego zachowania się w Internecie. Dzieci 
miały możliwość zapoznać się z wyposażeniem 
funkcjonariusza. Uczniowie aktywnie uczestniczyli 
w spotkaniu, zadawali wiele pytań. Wykazywali się też 
dobrą znajomością znaków drogowych i zasad 
przechodzenia przez ulicę. W czasie spotkania nasz 

Gość opowiedział nam, czym zajmuje się na co dzień. 
Na koniec dowiedzieliśmy się jakie kary obowiązują 
nieletnich. Takie spotkania odbywają się w naszej 
szkole od wielu lat i przynoszą dobre efekty. Liczymy, że 
i tym razem wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie 
w praktyce. 

Barbara Nowakowska



 
„Uchwały antysmogowe”

W dniu 18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa 
W i e l k o p o l s k i e g o  p r z y j ą ł  t z w .  „ u c h w a ł y 
antysmogowe”. Dla gminy Witkowo obowiązuje 
uchwała Nr XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, 
na obszarze województwa wielkopolskiego (bez 
Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub 
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw.

Uchwała wprowadziła od 1 maja 2018 r. zakaz 
stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo 
drobnego miału lub węgla brunatnego czy 
f lo tokoncent ra tu .  Ponadto ,  wprowadzono 
ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych 
ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe 
kotły po 1 maja 2018 r. muszą zapewnić możliwość 
wyłącznie automatycznego podawania paliwa, 
wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie 
norm emisyjnych. Nie mogą również posiadać rusztu 
awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.

Zgodnie z zapisami uchwały kotły zainstalowane 
przed wejściem w życie uchwały antysmogowej i nie 
spełniające jej wymagań będą musiały być 
wymienione w 2 etapach: 1) do 1 stycznia 2024 r. 
– w przypadku kotłów bezklasowych; 2) do 1 stycznia 
2028 r. – w przypadku kotłów spełniających 
wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 
303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem 
w  ż y c i e  u c h w a ł y ,  m o g ą  b y ć  u ż y t k o w a n e 
bezterminowo. Ponadto miejscowe ogrzewacze 
pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane 
przed wejściem w życie uchwały antysmogowej i nie 
spełniające ich wymagań muszą być wymienione do 
1 stycznia 2026 r.

W instalacjach grzewczych zakazuje się stosowania 
następujących paliw: 1) węgla brunatnego oraz paliw 
stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz 
mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

3) pal iw, w których udział masowy węgla 
kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej 
niż 15 %,

4) węgla kamiennego oraz pal iw stałych 
produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie 
spełn ia jących któregokolwiek z  poniższych 
parametrów jakościowych:

a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %;
5) biomasy stałej, której wilgotność w stanie 

roboczym przekracza 20%.
Jednocześnie informuję, że przewidziane są 

kontrole stosowania zapisów w/w uchwały, które 
mogą być przeprowadzane przez organy ochrony 
ś rodowiska,  powiatową inspekcję  nadzoru 
budowlanego, Policję i Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Podczas kontrol i  należy przedstawić m.in.: 
dokumentację techniczną posiadanego kotła oraz 
informację dotyczącą pochodzenia zakupionego 
opału, jego wartości opałowej, zawartości popiołu 
i siarki. Wszystkich dokumentów należy domagać się 
od sprzedawców kotłów i opału.

Wszelkie informacje w powyższym temacie 
dostępne są na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu: www.umww.pl (Kampania informacyjna: 
Jakość powietrza to jakość życia).

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

 
Zakaz spalania śmieci w kotłowniach domowych

W związku z trwającym sezonem grzewczym 
przypominamy mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo 
o obowiązującym zakazie spalania odpadów 
opakowaniowych z tworzyw sztucznych i innych 
o d p a d ó w  k o m u n a l n y c h  p o w s t a j ą c y c h 
w gospodarstwach domowych.

Podczas spalania śmieci (butelek i opakowań 
z tworzyw sztucznych, laminatów, butów, worków, folii, 
kolorowych gazet, zużytych opon) z kominów 
wydobywają się toksyczne związki chemiczne takie 
jak: dioksyny, furany, chlorowodór, cyjanowodór, 
fenole, benzen, formaldehyd oraz metale ciężkie, 
które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie. 
Substancje te zanieczyszczają środowisko naturalne 
i są przyczyną występowania alergii, chorób krążenia, 
uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego, 
obniżają naszą odporność, mogą również generować 
choroby nowotworowe. 

Spalanie odpadów w piecach powoduje 
osadzanie się tzw. „mokrej sadzy” w przewodach 
kominowych, a to może prowadzić do zapalenia się 
instalacji grzewczej, popękania komina, zaczadzenia, 
a w najgorszym przypadku do pożaru budynku.

Chorobotwórcze substancje przenoszą s ię 
w powietrzu do otoczenia, osiadają na roślinach 

i  p r z e d m i o t a c h ,  a  n a s t ę p n i e  p r z e z  o p a d y 
atmosferyczne są zmywane do z iemi ,  wód 
gruntowych i cieków wodnych. Następnie wraz 
z pożywieniem (np. uprawianymi warzywami, 
owocami, zbożami) i wdychanym powietrzem, związki 
te dostają się do naszego organizmu. 

Za „pozorne oszczędności” podczas spalania 
odpadów płaci się własnym zdrowiem i zdrowiem 
swoich najbliższych oraz naraża swój dom na poważne 
niebezpieczeństwo.

Aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku należy 
przede wszystkim segregować śmieci i pozbywać się 
ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
rygorystycznie przestrzegać ustawowego zakazu 
spalania odpadów w piecach. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 992) zakazuje spalania 
odpadów poza spalarnią odpadów, zgodnie z art. 191 
tej ustawy, „kto wbrew zakazowi termicznie 
p r z e k s z t a ł c a  o d p a d y  p o z a  s p a l a r n i ą  l u b 
w s p ó ł s p a l a r n i ą  o d p a d ó w  p o d l e g a  k a r z e 
przewidzianej w w/w ustawie”.

Miejmy na uwadze zdrowie swoje i innych ludzi. 
Dbajmy o środowisko!

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
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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

Gospodarka odpadami komunalnymi tel. 61 4778 194 (w. 30), 

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

www.ops.witkowo.biuletyn.net

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197

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

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

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

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo tel. 61 4778 162

e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl 

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

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

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

tel. 61 477 98 31,

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00 

sobota: 9.00-12.00

Agencja Pocztowa ul. Czerniejewska 12a, 62-230 Witkowo, 

tel. 537 496 139

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 8.00-17.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ

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

www.wspl-witkowo.pl

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych

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

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

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

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Europejski Numer Alarmowy tel. 112

Dane kontaktowe
 
Kiermasz Bożonarodzeniowy 

W dniach od 8 do 9 grudnia w Centrum Kultury im. 
Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się Kiermasz 
Bożonarodzeniowy. Okoliczni wystawcy prezentowali 
swoje piękne wyroby, które odwiedzający mogli 
zakupić. Organizatorem kiermaszu był Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego można 
było nabyć różnego rodzaju ozdoby świąteczne, 
stroiki, świeczniki, świece, choinki a także haftowane 
obrazy, figurki, oraz wiele innych przedmiotów. 
Jarmark odbył się w ciepłej świątecznej atmosferze 
przy akompaniamencie świątecznej  muzyki . 
Zakupione wyroby z pewnością pięknie będą 
prezentowały się podczas świąt.

OKSiR Witkowo




