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Starostowie Dożynek Gminnych – Witkowo 2019

Starościna dożynek Marta Staniszewska, rodowita 
mieszkanka Gorzykowa. Z wykształcenia technik 
weterynarii.

Mama 3 dzieci: Natalii, Mateusza i Antoniego.
Wraz z mężem Karolem od 11 lat prowadzą 

gospodarstwo ogrodnicze o powierzchni 6,9 ha.
Jej zainteresowaniem są pszczoły, dlatego też 

prowadzi małą pasiekę i od kilku lat jest członkiem 
Polskiego Związku Pszczelarskiego. W gospodarstwie 
produkuje się warzywa i owoce sprzedawane 
bezpośrednio do klientów na lokalnym rynku.

Starosta dożynek Andrzej Słomka wraz z żoną 
Wiesławą i córkami od 2011 roku prowadzą 
gospodarstwo rolne o powierzchni 75 ha przejęte po 
rodzicach Marii i Janie we wsi Kołaczkowo.

W gospodarstwie prowadzi się hodowlę bydła 
mlecznego i opasowego. Uprawia się pszenicę, 
pszenżyto, żyto, kukurydzę na kiszonkę i lucernę.

Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesne 
maszyny do uprawy ziemi, zbioru plonu i obsługi 
zwierząt.

 Anna Kwapich

 

Budowa chodnika w m. Piaski i Dębina

F I R M A  D R O G O W A  „ A N D A R ”  S . C .  A . D . 
BIAŁOBRZYCCY z Gniezna rozpoczęła w m. Piaski 
prace związane z budową chodnika. Na odcinku 
o długości 435 m ułożona zostanie nowa nawierzchnia 
z kostki betonowej. Dodatkowo poprawione zostanie 
odwodnienie drogi oraz utwardzone zostaną 
dotychczasowe gruntowe zjazdy.

Niebawem ruszy ostatni etap robót brukarskich 
w m. Dębina, gdzie ułożony zostanie chodnik z kostki 
betonowej na długości 305 m. Dzięki tej inwestycji piesi 
będą mogli bezpiecznie poruszać się wzdłuż drogi 
Witkowo-Ruchocinek.

Całkowity koszt obu zadań wynosi 196 tys.

Łukasz Misiewicz

Piaski

Piaski

Dębina



 
Delegacja Samorządowców z zaprzyjaźnionej
niemieckiej gminy zbiorczej Land Hadeln

Od 29 lipca do 1 sierpnia br. na terenie naszej 
Gminy przebywała delegacja Samorządowców 
z zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy zbiorczej Land 
Hadeln. W skład delegacji wchodzą: Julia Heuer 
(koordynator  ds .  ku l tury) ,  Kar l  Heinz  L inck 
(koordynator ds. wymiany młodzieży), Eugen Böhm – 
przewodniczący Rady Gminy Zbiorczej, Detlef Horeis – 
Burmistrz Gminy Oberndorf, Hendrik Rehm – zastępca 
Burmistrza Gminy Wanna.

W ramach wizyty zaplanowano m.in. spotkanie 
z Radnymi Rady Miejskiej w Witkowie, którego celem 
było podjęcie tematu rozszerzenia współpracy 
pomiędzy naszymi gminami – o nowe płaszczyzny 
działania. Położono nacisk na działalność OSP, 
szeroko pojętą ekologię oraz działalność kulturalną 
i sportową.

Podczas wizyty odbyły się spotkania przybliżające 
delegacji niemieckiej funkcjonowanie Centrum 
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, placówek 
oświatowych, jednostek OSP, wybranych działów 
Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 Marlena Trzcińska



75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

N a r o d o w y  D z i e ń  P a m i ę c i  P o w s t a n i a 
Warszawskiego obchodzony jest w hołdzie bohaterów 
Powstania Warszawskiego, którzy w obronie kraju 
walczyli o wyzwolenie stolicy, sprzeciwiając się 
okupacji niemieckiej oraz zagrażającej Polsce niewoli 
sowieckiej. Nasz wspólny udział w tym wydarzeniu to 
przypomnienie tragedii tysięcy istnień ludzkich, 
którym winni jesteśmy pomięć i szacunek. 

Jak co roku nasza lokalna społeczność oddała 
cześć bohaterom Powstania Warszawskiego.

O godz. 15.30 przy witkowskim cmentarzu zebrała 
się grupa cyklistów z Sekcji Turystyki Rowerowej 
„CIKLO” przy PTTK Konin, witkowscy samorządowcy 
z Burmistrzem Marianem Gadzińskim na czele, oraz 
dyrekcja SP nr 1 im. Adama Borysa. Złożono wiązanki 
kwiatów, oraz zapalono znicze na grobach 
uczestników Powstania Warszawskiego – Braci 
Łukowskich oraz Adama Borysa ps. PŁUG dowódcy 
batalionu „Parasol”.

Z inicjatywy regionalisty Pana Grzegorza Musidlaka 
zostały też zapalone znicze na grobach bohaterów 
II wojny światowej – Józefa Skowrona i Tadeusza 
Jaworskiego.

Kolejnym punktem było oficjalne rozpoczęcie 
obchodów przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich, 
gdzie tradycyjnie o godz. 17.00 rozbrzmiały syreny 
alarmowe. Po krótkim wystąpieniu Włodarza naszej 
Gminy i modlitwie Księdza dr. hab. kan. Franciszka 
Jabłońskiego Proboszcza Witkowskiej Parafii nastąpiło 
okolicznościowe złożenie wiązanek kwiatów przez 
władze samorządowe, kombatantów, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, członków w.w. Sekcji 
„CIKLO” z Konina, dyrekcję i młodzież szkolną oraz 
mieszkańców Gminy. 

Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem wystawy 
okolicznościowej w Sali Historii.

Stanisław Antoszczyszyn

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



Od 19 do 21 lipca br. na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie gościliśmy studio 
Lato z Radiem Plus Gniezno.

W tym roku na uczestników plażowej imprezy 
czekało wiele atrakcji m.in.: strefa relaksu, warsztaty 
z książką, muzeum na plaży, pokazy wojskowe 
z udziałem 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego 
w Powidzu  i  33 .  Powidzk ie j  Bazy  Lotn ic twa 
Transportowego. Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Gnieźnie omówili temat bezpieczeństwa na 
drodze, a strażacy zaprezentowali pokaz udzielania 
pierwszej pomocy.

W  t r a k c i e  i m p r e z y  d l a  w c z a s o w i c z ó w 
przygotowano szereg ciekawych konkursów, zabaw 
i nagród, a wszystko to przy dźwiękach muzycznych 
przebojów lata, oraz pięknej letniej aurze.

 Marlena Trzcińska

 
Studio Lato – Radia PLUS Gniezno 



 

Kolonia profilaktyczna w Lądku Zdroju

Wakacje to czas odpoczynku i regenerowania sił 
do pracy w nowym roku szkolnym, zwłaszcza, że 
towarzyszy temu wspaniała, słoneczna pogoda 
i okolica, w której wypoczywamy. W dniach 15 – 25 
lipca br. dzieci i młodzież z Gminy Witkowo, dzięki 
Gminnej Komisj i  Prof i laktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, mogły wypoczywać po raz 
siódmy na Ziemi Kłodzkiej. Uczestnicy wyjazdu 
zakwaterowani byli w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Bankowy”, który położony jest wśród gór i lasów 
w części uzdrowiskowej miasta – Lądka Zdroju. 
Głównym celem kolonii profilaktycznych było tak 
wpłynąć na młodego człowieka, by mógł lepiej radzić 
sobie z problemami i wyzwaniami otaczającego 
świata. Ponadto ważnym elementem oczekiwanej 
pracy profilaktycznej było tworzenie atmosfery 
dającej dzieciom i młodzieży poczucie zaufania, 
bezpieczeństwa,  c iepła i  radości .  Ważnym 
elementem było wpływanie na kulturę zachowania 
kolonistów wobec siebie, w miejscach, w których 
przebywaliśmy. Aby powyższy cel zrealizować, turnus 
realizował zadania zgodnie z przygotowanym 
autorskim „Kolonia Profilaktyczna w Lądku Zdroju 15.07 
– 25.07.2019 r .” k ierownika Koloni i ,  Mariana 
Łukowskiego.

Oto relacje publikowane na stronie FB Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Witkowie:

Dzień pierwszy
W dniu 15 lipca br. rozpoczęła się Kolonia 

Profilaktyczna w Lądku Zdroju dla 40 uczniów z terenu 
naszej gminy. Turnus będzie trwał 10 dni – do 25 lipca 
br. Pierwszy dzień upłynął na zakwaterowaniu, 
p rzypomnien iu  regu laminów,  na za jęc iach 
integracyjnych. Był także czas na poznanie najbliższej 
okolicy – Parku Zdrojowego ze wszystkimi źródłami wód 
leczniczych oraz Starego Rynku.

Po drugiej stronie Białej Lądeckiej nasz Ośrodek 
Wypoczynkowy – OW BANKOWY (za bankiem – choć 
to jeden budynek).

Dzień drugi
Atrakcją dnia była piesza wycieczka na Trojak 

(wys. 766 m n.p.m.) – rozległy, szczyt w Górach Złotych, 
w Sudetach Wschodnich, wznoszący się nad Lądkiem-
Zdrojem. W skład grupy skał na szczycie Trojaka 
wchodzą: Trojan – masyw o płaskim wierzchołku 
i wysokości 27 m, b. dobry punkt widokowy, z którego 
roztacza się szeroka panorama na Lądek i dolinę Białej 
Lądeckiej, obsadzony w XIX w. kosodrzewiną, Szyb 

(niem. Höllenschlucht) – baszta o wysokości 10 m, 
Skalny Mur (niem. Felsenwand) – 765 m n.p.m., grzęda 
o długości ok. 100 m i wysokości 10-14 m, Trzy Baszty – 
750 m n.p.m., grań o długości 19 m, wysokości 9 m 
i szerokości 5-8 m, Skalna Brama – 742 m n.p.m., 
masywna skała wysokości 22-30 m z efektownym 
pęknięciem długości ok. 27 m. Koloniści zwiedzili także 
kaplicę św. Huberta, źródło św. Jadwigi, Stawy 
B i skupie.  Wtorek upłynął  także na dalszym 
poznawaniu się i budowaniu pozytywnych relacji 
w grupie, zabawach sportowych na ORLIKU.

Dzień trzeci
W środę uczestnicy kolonii udali się do Złotego 

Stoku. Tu zwiedzili Podziemną Trasę Turystyczną. W jej 
skład wchodzi zwiedzanie „Sztolni Gertruda” (część 
muzealna), „Chodnik Śmierci” oraz jedyny w Polsce 
podz iemny wodospad w „Sz to ln i  Czarne j” . 
Niewątpliwie wielką atrakcja dla wszystkich było 
zwiedzenie Średniowiecznej Osady Górniczej. Osada – 
to bardzo dokładna replika średniowiecznej osady 
górniczej ,  na którą składają s ię urządzenia 
zbudowane w skali 1:1. Wszystkie urządzenia działają o 
czym przekonali się zwiedzający. Urządzenia te są 
imponujące rozmiarem (15-metrowy kierat, 3-tonowe 
koło deptakowe) oraz rozmachem z jakim zostały 
zbudowane. Wszystkie powstały na podstawie 
średniowiecznych rycin Georgiusa Agricoli.

W i ę c e j  i n f o r m a c j i  o  t y m  m i e j s c u : 
www.kopalniazlota.pl 

Dzień czwarty
W dniu dzisiejszym udaliśmy się do Kłodzka, by 

zwiedzić Park Miniatur Minieuroland. Minieuroland to 
popularna atrakcja turystyczna znajdująca się 
w Kłodzku. Stworzony z wielką dbałością, kompleks 
rekreacyjny w szybkim czasie wpisał się w top 
10  at rakc j i  tu ry s tycznych Kot l iny  K łodzk ie j . 
W Minieurolandzie można podziwiać ponad 40 makiet 
najznamienitszych budowli z Dolnego Śląska, Ziemi 
Kłodzkiej, Europy oraz ze świata. Wszystko to znajduje 
się w otoczeniu pięknego ogrodu, obfitego w tysiące 
unikatowych gatunków drzew i krzewów. (więcej 
informacji: minieuroland.pl). Następnie udaliśmy się na 
Rynek,  by  zwiedz ić  zabytk i  K łodzka,  m. in . : 
późnogotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, barokowy zespół klasztorny franciszkański: 
kościół Matki Boskiej Różańcowej, gotycki most na 
Młynówce z lat ok. 1280–1390 z barokowymi figurami, 
stylistycznie powiązany z mostem Karola w Pradze, 



ratusz z końca XIX w., z renesansową wieżą. 
Popołudnie spędziliśmy nad Zalewem w Starej 
Morawie – to sztuczny zbiornik wodny retencyjno-
rekreacyjny, który posiada strzeżone kąpielisko 
z piaszczystą plażą.

Dzień piąty
Dzisiejszy dzień to wycieczka autokarowa do 

oddalonej o ok. 50 km Srebrnej Góry i zwiedzanie 
Twierdzy – rok temu zwiedziliśmy Twierdzę w Kłodzku, 
dziś chcieliśmy zwiedzić i porównać nowy obiekt 
militarny. Srebrna Góra, zwana Perłą Gór Sowich, jest 
małą, przepiękną miejscowością na granicy Gór 
Sowich i Bardzkich. Twierdza Srebrna Gόra jest 
un ikatowym ob iek tem w ska l i  dz iedz ic twa 
kulturowego Europy i jedną z najważniejszych atrakcji 
Dolnego Śląska. W chwili powstania (1765-1777) 
należała do najnowocześniejszych tego typu 
fortyfikacji w Europie. Największy podziw budził i nadal 
budzi potężny Donjon, jeden z najciekawszych 
obiektόw fortyfikacji epoki nowożytnej. Jednak 
Twierdza Srebrna Gόra to w rzeczywistości nie jeden 
obiekt  a cały zespół  wznoszących s ię nad 
miasteczkiem fortόw. Twierdza składa się bowiem aż 
z sześciu fortόw i kilku bastionόw. 

Popołudniowe zajęcia sportowe odbyły się na 

ORLIKU. Nasi chłopcy rozegrali towarzyski mecz piłki 
nożnej z kolonią ALMATUR, który wygrali 6:2. 
O c z y w i ś c i e  n i e  m o g ł o  z a b r a k n ą ć  z a j ę ć 
prof i laktycznych, zgodnie z przygotowanym 
Programem.

Dzień szósty
Sobotę spędziliśmy nad Zalewem w Starej Morawie. 

Zalew w Starej Morawie – to sztuczny zbiornik wodny 
retencyjno-rekreacyjny. Jest to jeden z najwyżej 
położonych sztucznych zbiorników wodnych w Polsce 
(około 525 m n.p.m.). Pogoda nam dopisała. Koloniści 
mogli pływać, prowadzić zabawy w wodzie i zażywać 
kąpieli słonecznych. Po wielu z nich widać, że słońce 
zrobiło swoje…Tu na ośrodku nie zabrakło zabaw 
sportowych, które rozgrywane były w ramach 
rozgrywanego konkursu sportowego. Wieczór 
spędziliśmy w „dobrym kinie” na filmie pt. „Sing”.

Dzień siódmy
Dziś niedziela. Przed południem uczestniczyliśmy 

we Mszy św. w kościele parafialnym. Kościół parafialny 
pod wezwaniem Narodzenia NMP został wzniesiony 
w latach 1688-92 przez lądeckiego budowniczego 
Weysera w miejscu wcześniejszego kościoła 
gotyckiego. Był to kościół o dużej czteroprzęsłowej 
nawie i wydłużonym prezbiterium skierowanym na 



wschód (kościół orientowany), zbudowany z kamienia 
i cegły. Po przebudowie otrzymał on formę zbliżoną 
do obecnej (więcej informacji z historii parafii: 
www.parafialadekzdroj.pl ). Po wyjściu z kościoła 
spotkała nas ulewa i musieliśmy zmienić nasze plany. 
Do obiadu obejrzeliśmy film fabularny pt. „Gwiazd 
naszych wina” – Hazel choruje na raka i mimo 
cudownej terapii dającej perspektywę kilku lat więcej, 
wydaje się, że ostatni rozdział jej życia został spisany już 
podczas stawiania diagnozy. Lecz gdy na spotkaniu 
grupy wsparcia bohaterka powieści (tu: filmu) poznaje 
niezwykłego młodzieńca Augustusa Watersa, 
następuje nagły zwrot akcji i okazuje się, że jej historia 
być może zostanie napisana całkowicie na nowo. 
Popłynęło kilka łez… 

Popołudnie spędziliśmy w Parku Zdrojowym, 
oglądając imprezy przygotowane na Festiwal Biegów 
Górsk ich. Wieczorem główną atrakcją była 
d y s k o t e k a .  N i e  z a p o m i n a m y  o  z a j ę c i a c h 
profilaktycznych

Dzień ósmy
Kolejną wycieczką poza Lądek był wyjazd do 

Dusznik Zdroju. Tu zwiedziliśmy Muzeum Papiernictwa 
i uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej oraz warsztatach 
czerpania papieru. Z wielką uwagą uczestnicy 
wysłuchali informacji dotyczącej historii papiernictwa, 
odpowiadal i  na zadawane pytania.  Każdy 
z uczestników samodzielnie czerpał papier biały 
i kolorowy, który otrzymał na pamiątkę. Więcej 
informacji o Muzeum można znaleźć na stronie: 
www.muzpap.pl Następnie udaliśmy się do Parku 
Zdrojowego, gdzie skorzystaliśmy w Pijalni Wód z wód 
leczniczych, zwiedziliśmy okalający pijalnię park, 
wysłuchaliśmy kilku utworów Chopina przy fontannie. 
W drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze jeden kurort 
w Polanicy Zdrój. Park zdrojowy zrobił na nas ogromne 
wrażenie, szczególnie piękna architektura budynków 
i mnóstwo kwiatów. Po południu przeszliśmy na Górę 
Trzech Krzyży w Lądku Zdroju, z której podziwialiśmy 
panoramę miasta. Wieczorem nie mogło zabraknąć 
zajęć profilaktycznych. Dziś wykonywaliśmy plakaty 
o treści profilaktycznej, pracowaliśmy w małych 
grupach - „burza mózgów” i plakaty gotowe!

Dzień dziewiąty
Dzisiejsze przedpołudnie spędziliśmy w Jaskini 

Radochowskiej – niedaleko Lądka Zdroju. O istnieniu 
Jaskini Radochowskiej wspominają już teksty XVIII-
wieczne. Już w tamtych czasach turyści odwiedzający 
znany kurort Lądek-Zdrój, zwiedzali okolice i trafiali do 
Radochowa. Początkowo zwiedzano niewielki 
fragment jaskini, gdyż znaczna jej część była 
wypełniona namuliskiem. Dopiero w latach 1933-1935 
mieszkaniec Lądka-Zdroju – Heinrich Peregrin, były 
górnik i opiekun Jaskini Radochowskiej, oczyścił z gruzu 
skalnego i gliny pierwotny otwór wejściowy, wybrał 
namulisko z innych podziemnych korytarzy zwiększając 
tym samym trasę do zwiedzania, a także wykonał 
wewnątrz prace adaptacyjne, przystosowując jaskinię 
do ruchu turystycznego (m.in. wykuł kamienne 
s c h o d y ) .  J a s k i n i a  R a d o c h o w s k a  t o  j e d n a 
z największych i najciekawszych jaskiń w Sudetach. 
Powstała w Górach Złotych, wewnątrz góry Bzowiec 
( 6 9 7  m .  n . p . m . ) ,  w  s o c z e w c e  w a p i e n i a 
wczesnopaleozoicznego, na jej styku z łupkami 

łyszczykowymi. Znana jest już od połowy XVIII wieku, 
ale wciąż kryje wiele tajemnic. Można ją zwiedzić 
z przewodnikiem i poczuć smak prawdziwej przygody. 
Trasa do zwiedzania ma ok. 300 metrów, a łączna 
długość korytarzy to ponad 500 metrów. Część trasy 
trzeba pokonać przeciskając się przez ciasne szczeliny, 
co jest dodatkową atrakcją. Popołudniowe zajęcia 
sportowe odbyły się na ORLIKU. Rozegraliśmy kolejne 
konkurencje w ramach Kolonijnego Dnia Sportu. 
Nie mogło też obyć się bez spaceru do Parku 
Zdrojowego i wieczornej dyskoteki.

Dzień dziesiąty
W przeddzień powrotu do domów udaliśmy się na 

Przełęcz Lądecką, by pieszo dotrzeć na Górę 
Borówkową – wieżę widokową, miejsce spotkań 
Polskiej Opozycji lat 70-80 z Opozycją Czeską. Dojście 
do tego miejsca wiodło granicą państw: Polski i Czech 
wyznaczonym szlakiem. Zajęcia popołudniowe 
przeprowadziliśmy nad Zalewem w Starej Morawie. 
Uczestnicy wypoczynku wakacyjnego, oprócz udziału 
w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, uczestniczyli 
w zajęciach dotyczących edukacji  z zakresu 
profilaktyki uzależnień. Wielokrotnie korzystaliśmy 
z  ob iektu  spor towego ORL IK ,  w ten sposób 
przygotowal i śmy s ię do przeprowadzonego 
Kolonijnego Dnia Sportu. W różnych konkurencjach 
sportowych, np. bieg krótki, strzały piłką do bramki, 
rzuty piłką do kosza, skoki przez skakankę i in., wzięli 
udział wszyscy nasi uczestnicy. Dla trzech najlepszych 
sportowców w kategorii chłopców i dziewcząt 
organizatorzy przygotowali nagrody. Kadra kolonii 
przygotowała dla uczestników konkurs plastyczny 
pt.„Wakacyjnym szlakiem”, w którym nagrodzono 
t r zech wykonawców najc iekawszych prac. 
Ostatniego dnia przeprowadzono konkurs wiedzy 
krajoznawczo – turystycznej, którego celem było 
sprawdzenie wiadomości o miejscach, które 
zwiedzaliśmy w czasie pobytu na Ziemi Kłodzkiej. 
Trzech najlepszych uczestników konkursu nagrodzono 
Dyplomem i upominkiem. Kadra kolonii zorganizowała 
konkurs na „Czyściocha” kolonii, którego celem było 
nagrodzenie mieszkańców pokoju, w którym zawsze 
panował ład i porządek. W tym miejscu uczestnicy 
Kolonii profilaktycznej pragną podziękować wszystkim, 
dzięki którym mogli przeżyć wspaniałe chwile w ciągu 
tych k i l ku  dn i  i  podz iw iać Z iemię K łodzką. 
Podziękowania kierujemy dla: Pana Burmistrza Gminy 
i Miasta Witkowo oraz Gminnej Komisji Profilaktyki 
i  Rozw iązywan ia  P rob lemów A lkoho lowych 
w Witkowie. Szczególne podziękowania kierujemy dla 
właścicieli OW „ BANKOWY” – Lidii i Jacka Rzeźników za 
stworzenie wspaniałej, rodzinnej atmosfery. Dziękuję 
także kadrze kolonii za profesjonalizm w wykonywaniu 
obowiązków wychowawcy.

Dzień jedenasty
Śniadanie, pakowanie się, ostatnie porządki. 

Podziękowania dla gospodarzy Ośrodka – Pani Lidii 
i Pana Jacka, opiekuna Pana Jarka i w drogę 
powrotną z niezawodnym kierowcą Panem Markiem. 
Wróciliśmy do domów o 14.50 – cali i zdrowi, pełni 
wrażeń i gotowi do kolejnej podróży.

Godzina 15.00 – rozwiązanie kolonii profilaktycznej – 
2019 !

Marian Łukowski



Festyn sportowo-rekreacyjny
w Jaworowie

10 sierpnia br. odbył się Festyn Sportowo 
Rekreacyjny dla mieszkańców Jaworowa i okolic. 

Udział w nim wzięli: Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo – Marian Gadziński, Zastępca Burmistrza – 
Marek Wiatrowski oraz Dyrektor Biura Europosła Leszka 
Millera – Tadeusz Tomaszewski.

Jak co roku dla wszystk ich mieszkańców 
i przybyłych gości czekało wiele atrakcji.

Konkurencje sportowe jakie przygotowano dla 
dorosłych to m.in: rzut oponą, rzut lotką, strzał do mini 
bramki. Z kolei najmłodsi mogli skorzystać z rzutu ringo, 
rzutu woreczkiem do kosza, rzutu lotką do tarczy, 
slalom piłkarski, oraz skoków z workiem.

Miłym akcentem Festynu była kiełbasa z grilla, 
grochówka oraz pyra z gzikiem.

Sołtys Jaworowa Krzysztof Bykowski, pragnie 
serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za 
udział w Festynie oraz darczyńcom za ufundowanie 
nagród rzeczowych dla dzieci.

Krzysztof Bykowski 

Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 18-65 lat 
na otwartą akcje poboru krwi w sali OSP(straż) 
w Witkowie dnia 14.09.2019r (sobota) w godz. 8.30-
12,30. 

Poznasz swoją grupę krwi, 
zostaniesz przebadany przez 
lekarza, uzupełnisz kalorie 
w  p o s t a c i  8  c z e k o l a d , 
ciasteczek, soczku, otrzymasz 
legitymację HDK, możesz 
również odebrać wynik i 
badań laborato ry jnych 
w siedzibie RCKiK w Poznaniu.

Klub HDK PCK Witkowo

Klub HDK PCK Witkowo
zaprasza na akcje poboru krwi 

Nowy sprzęt dla strażaków
OSP Skorzęcin 

15 lipca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gnieźnie, Wicedyrektor Oddziału 
Regionalnego KRUS w Poznaniu – Łukasz Grabowski 
w obecności Posła na Sejm RP – Zbigniewa Dolaty, 
Sekretarza Gminy i Miasta Witkowo – Alicji Wentland, 
Zastępcy Komendanta PSP Gniezno – Łukasza 
Michalaka, przekazał strażakom OSP Skorzęcin 
zestaw ratownictwa przedlekarskiego, który 
zakupiony został ze środków Funduszu Prewencji Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

Zestaw ratownictwa w imieniu OSP Skorzęcin 
odebrali: Wiceprezes OSP Skorzęcin – Adam Kujawa 
oraz Komendant miejsko-gminny OSP Witkowo – 
Mariusz Janowicz.

nadesłane

Strzał z armaty na
rozpoczęcie regat

10 sierpnia br. już po raz kolejny Dowódca 33. Bazy 
Lotnictwa Transportowego strzałem z armaty KBS 
Witkowo rozpoczął na plaży w Przybrodzinie Regaty o 
Puchar Dowódcy 33. Powidzkiej Bazy Lotnictwa 
Transportowego. 

Andrzej Malik

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, działając na podstawie 
art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) 
informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu 
Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie, w dniu 
9 sierpnia 2019 r. wywieszony został wykaz nieruchomości, 
stanowiących własność gminy Witkowo, położonych 
w Mieście i Gminie Witkowo, przeznaczonych do 
wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej i wykaz 
n i e r u c h o m o ś c i ,  p o ł o ż o n y c h  w  G o r z y k o w i e 
przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.

OGŁOSZENIE



 
„Sport – Uśmiech – Zabawa” 2019

 „Sport – Uśmiech – Zabawa” to hasło półkolonii, 
które już po raz dziewiętnasty odbyły się na terenie 
Gminy i Miasta Witkowo. Jak co roku organizatorem 
przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Młodych 
Wielkopolan współfinansowane przez Urząd Gminy 
i Miasta Witkowo wspólnie z Gminną Komisją 
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. 

Zajęcia trwały od 15 do 26 lipca w godzinach od 
9:00 do 15:00. Z tej formy letniego wypoczynku 
skorzystało 150 dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Bazą 
półkolonii były cztery placówki: Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Mielżynie,  Świet l ica Wiejska 
w Ruchocinku oraz Małachowie Złych Miejsc a także 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Witkowie. Nad uczestnikami 
wypoczynku opiekę sprawowała dwunastoosobowa, 
wykwalifikowana kadra wychowawcza składająca 
się z nauczycieli i pedagogów. Na uczestników 
półkolonii każdego dnia czekało wiele atrakcji. 

Program został skonstruowany tak, aby mogły być 
real izowane ustalone wcześniej  zamierzenia 
p r o g r a m o w o - m e t o d y c z n e  o r a z  z a ł o ż e n i a 
wychowawcze, a każdy z uczestników bez względu na 
wiek mógł znaleźć coś dla siebie.

P r i o r y t e t o w y m  z a g a d n i e n i e m  l e t n i e g o 
wypoczynku była szeroko pojęta tematyka 
bezpieczeństwa. Już pierwszego dnia gośćmi 
półkolonistów byli policjanci z KPP w Gnieźnie 
zajmujący się profilaktyką społeczną. Omówili oni 
n a j w a ż n i e j s z e  z a g a d n i e n i a  z w i ą z a n e 
z bezpieczeństwem nad wodą, (kąpieli w akwenach 
wodnych), przypomnieli zasady poruszania się po 
drogach oraz regulaminy zachowania w miejscach 
wypoczynku podczas wakacji. Dzieci zostały również 
zazna jomione z  zasadami  bezp ieczeńs twa 
w gospodarstwie rolnym podczas wykonywania prac 
żniwnych, obejrzały film i prezentację przygotowaną 
przez pracownika KRUS. 



Każdego dnia wszystkie placówki uczestniczyły 
w  w y j a z d a c h  i  z a b a w a c h  i n t e g r a c y j n y c h 
pozwalających na poznanie się grupy, współpracę, 
nawiązywanie przyjaźni, naukę odpowiedzialności za 
siebie i wspólne dobro. Już drugiego dnia półkolonii 
uczestnicy odwiedzili największą w Wielkopolsce salę 
zabaw „Wartownia” mieszczącą się w Koninie. Dzieci 
miały tam szansę aktywnego spędzenia czasu, 
skorzystania z mnóstwa atrakcji  na czterech 
poziomach zabawy: zjeżdżalnie, lasery, „zbijaki”, auta, 
gokarty, labirynty i inne ciekawe konstrukcje. Była też 
zafundowana przez Organizatorów niespodzianka 
w postaci lodów. 

Pod hasłem „zabawa” na hali sportowej odbyło się 
również spotkanie z Klownem, który rozśmieszał 
wszystkich żartami i sztuczkami oraz przeprowadzał 
zabawy z chustą Klanza i tunelem animacyjnym. Była 
o k a z j a  n a  w s p ó l n y  t a n i e c  i  n a g r o d y 
w proponowanych konkurencjach sprawnościowych.

Uczestnicy półkolonii mogli też wykazać się 
sprawnością fizyczną, szybkością i zręcznością 
zarówno podczas małej spartakiady rozegranej 
między placówkami, jak i w czasie odbywającej się 
rokrocznie Spartakiady Sportowo-Rekreacyjnej 
Półkolonii „Mały Sport-Wielka Radość 2019”, która 
została zorganizowana na Plantach w Niechanowie. 
Spartakiada Półkolonii wpisała się już w tradycję i jest 
ona każdego roku najważniejszym elementem 
programowym, wspólnym dla wszystkich placówek 
półkolonii, które organizuje Stowarzyszenie Młodych 
Wielkopolan w ramach akcji letniego wypoczynku. 
W ramach półkolonii zorganizowano również wyjazd 
do Centrum Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 
w Lądzie. Tam dzieci wysłuchały prelekcji na temat 

f lo ry  i  fauny  wys tępu jące j  w  malown iczym 
Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym, obejrzały 
także wystawę przyrodniczą zwierząt i ptaków 
występujących na terenie parku. Dzieci brały także 
udział w zajęciach proekologicznych dotyczących 
smogu, z uwagą obserwowały przeprowadzane 
doświadczenia. Dodatkową atrakcją były warsztaty 
plastyczne, w czasie których uczestnicy wykonali 
zabawkę w formacie 3D.

W ciepłe i słoneczne dni dzieci korzystały z kąpieli 
wodnych na odkrytym basenie „Łazienki” we Wrześni. 
Oprócz pływania, nurkowania i skoków do wody dzieci 
znalazły wiele innych atrakcji. Dużym powodzeniem 
cieszyła się zjeżdżalnia wodna oraz dmuchana 
poduszka, na której ćwiczyły różne figury i przede 
wszystkim koordynację ruchową. 

Półkolonie organizowane przez Stowarzyszenie 
Młodych Wielkopolan są bardzo dobrą propozycją 
spędzania czasu wolnego przez dzieci ze środowiska 
miejskiego oraz wiejskiego. Cieszy się ona ogromnym 
zainteresowaniem wśród rodziców i dzieci. Przez dwa 
tygodnie uczestnicy półkolonii mają zapewnioną 
o p i e k ę  w y c h o w a w c z ą ,  a k t y w n y ,  r a d o s n y 
i bezpieczny wypoczynek, możliwość rozwijania 
swoich umiejętności oraz kreatywności. Uczestnicy byli 
zachwyceni atrakcjami, które mieli zapewnione. 
Wszystko to dzięki bogatemu programowi, który uczył, 
bawił i nie pozwolił na nudę oraz wielkim staraniom 
Organizatorów, sponsorów, wolontariuszy, a także 
kadry wychowawczej, która stworzyła warunki do 
aktywnego, urozmaiconego i przede wszystkim 
bezpiecznego wypoczynku dzieci z terenu Gminy 
i Miasta Witkowo.

Arleta Bekas



 
„Ziemia Wrzesińska” w Skorzęcinie

14 l ipca br.  w Ośrodku Wypoczynkowym 
w Skorzęcinie z wielką przyjemnością gościliśmy 
Zespół „Ziemia Wrzesińska”.

Zespół folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” powstał 
w lutym 2004 roku, tworzy go grupa śpiewacza, 
wykonująca utwory wokalne w oryginalnej manierze 
wielkopolskiej i grupa taneczna. Tancerze na 
profesjonalnej scenie mieszczącej się na plaży 
zaprezentowali ludowe tańce m.in.: poloneza, 

mazura, krakowiaka. Grupa śpiewacza wykonała 
utwory wokalne z  różnych regionów Polsk i . 
Kierownikiem artystycznym i choreografem jest 
Ryszard Zjeżdżałka. Dodatkowo Wrzesiński Klub 
Miłośników Tańca Towarzyskiego, zaprezentował 
pełną gamę tańców towarzyskich, tj. walc angielski, 
fokstrot, jive, tango, cha cha cha, samba.

Bardzo dziękujemy za piękny pokaz.

OKSiR Witkowo

Przedstawienie teatralne
pt.: „Pan Twardowski”

16 lipca br. w Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka w Witkowie w ramach inicjatywy „Wakacje 
z OKSiR Witkowo” odbyło się przedstawienie teatralne 
pt.: „Pan Twardowski” w wykonaniu aktorów Studia 
Teatralnego KRAK-ART z Krakowa. Spektakl obejrzeli 
najmłodsi mieszkańcy Gminy Witkowo.

  Przedstawienie „Pan Twardowski” to historia 
wielkiego uczonego Mistrza Twardowskiego, który 
zamarzył sobie, że zdobędzie lek na nieśmiertelność. 
Z „pomocą” do szlachcica przybył sam diabeł i tylko 
dzięki sprytowi udało się wyjść Twardowskiemu 
z opresji. Podczas wtorkowego spotkania widzowie 
poznali legendę o Panu Twardowskim, ale nie tylko. 
Aktorzy przedstawili im także tradycje krakowskie, 
zapoznali z historią hejnału oraz nauczyli tańczyć 
krakowiaka. 

  Dzieci były zachwycone występem, tym bardziej, 
że same aktywnie uczestniczyły w spektaklu.

 
OKSiR Witkowo

Odnowiona nawierzchnia
trawiasta

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie 
zadbał o odnowienie nawierzchni trawiastej 
w przestrzeni pola bramkowego i nie tylko na stadionie 
miejskim w Witkowie. 

Ta inwestycja umożliwiła uzyskanie licencji na 
prowadzenie rozgrywek l igi międzyokręgowej 
i poprawę warunków treningowych witkowskich 
piłkarzy.

OKSiR Witkowo



 
Włoski wieczór z Thomasem Grotto

27 l ipca br.  w Ośrodku Wypoczynkowym 
w Skorzęcinie na koncercie w stylu włoskim gościliśmy 
Thomasa Grotto - laureata „Szansy na sukces” 
i programu „X Factor”, który rozgrzał wczasowiczów 
przebojami ze słonecznej Italii.

Włoch, tradycyjnie porwał widownię w rytm 
największych włoskich przebojów. Repertuar Thomasa 
Grotto obejmował znane i lubiane piosenki:. „Ti amo”, 
„Felicita”, „Acapulco”, „Mamma Maria”. Od melodii 
romantycznych, czasem melancholi jnych, po 
energiczne i żywiołowe rytmy, które zapewniły wieczór 
pełen dobrej zabawy i chwil wzruszenia.

OKSiR Witkowo

 
„Zaczarowany Młynek” w Witkowie

6 sierpnia br. gościliśmy w Centrum Kultury 
w Witkowie krakowski teatr Krak-Art.

Aktorzy zaprezentowal i  dla najmłodszych 
mieszkańców gminy oraz ich najbliższych, oparty na 
legendzie estońskiej, spektakl pt. „Zaczarowany 
młynek”. Opowiada ona o historii, która uczy, że 
w życiu warto być dobrym i dzielić się z innymi nawet 
wtedy, gdy niewiele się posiada. Uczciwa i ciężka 

praca zawsze jest wynagradzana a chytrość, 
skąpstwo i lenistwo zazwyczaj gubi.

Podczas spektaklu aktorzy nawiązali bezpośredni 
kontakt z dziećmi,  włączając je do udziału 
w przedstawieniu, oraz zachęcając do zabawy przy 
piosenkach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie oraz 
zapraszamy już na kolejne spotkanie z teatrem.

OKSiR Witkowo



„Vitcovia” obiera witkowski kierunek

Od lat obecnemu zarządowi GKS „Vitcovii” 
Witkowo zarzuca się stawianie na piłkarzy spoza 
gminy Witkowo kosztem miejscowych zawodników. 
Do tej pory rozmowy władz z witkowianami na niewiele 
się zdawały. W ostatnich tygodniach sytuacja uległa 
diametralnej zmianie.

Kierownictwo klubu wraz z trenerem seniorów 
zapewniają, że obierają witkowski kierunek rozwoju – 
przede wszystkim pierwszej drużyny.

- Idziemy mocno w kierunku Witkowa. Łącznie 
w kadrze pierwszej drużyny mamy ki lkunastu 
zawodników mieszkających lub pochodzących 
z gminy Witkowo, w tym kilku juniorów trenujących 
z pierwszą drużyną w celu obycia się w grze ze starszymi 
i lepszymi zawodnikami. Taka decyzja została podjęta 
po konsultacji z zarządem. Zdajemy sobie sprawę, że 
w okolicy są osoby reprezentujące dobry lub bardzo 
dobry poziom piłkarski. Liczymy, że uda nam 
się namówić kolejnych chłopaków na powrót do 
klubu, w którym stawiali pierwsze piłkarskie kroki – 
podkreśla trener Stanisław Drozda.

Niedawno zakończony okres przygotowawczy to 
czas powrotów witkowian, którzy w przeszłości 
reprezentowali barwy Vitcovii. Na dobre na ulicę 
Sportową wrócili m.in. Sebastian Masłowski, Mateusz 
Pietrowski, Karol Kowalski, Oskar Pierzak, Bartosz 
Binkiewicz oraz Patryk Dąbek Nie należy zapominać 
również o innych witkowianach, którzy już od kilku 
sezonów stanowią o sile popularnej Gieksy – w tym 
Daniel Nowaczyk, Bartosz Borys czy Hubert Mielcarek. 
Z wypożyczenia z Fary Pelikan Żydowo wrócił także 
bramkarz Piotr Galant.

Stawianie na witkowian nie oznacza końca gry 
zawodników przyjezdnych, którzy w hierarchii zarządu 
i trenera Drozdy są na równi z miejscowymi piłkarzami. 
Świadczy o tym chociażby wybór kapitana, którym 
nadal jest kontuzjowany Szymon Menz. Pod 
nieobecność rosłego bramkarza bliscy opaski 
kapitańskiej są również Oskar Wegnerski oraz jeden 
z graczy z Witkowa.

GKS „Vitcovia” Witkowo



 
Wybory uzupełniające 
do Rady Miejskiej w Witkowie

 ZARZĄDZENIE NR 281/2019 
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 lipca 2019 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających
do Rady Miejskiej w Witkowie 

Na podstawie 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 
684) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady 
Miejskiej w Witkowie w okręgu wyborczym Nr 3, 
w którym wybierany będzie jeden radny. 

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, 
wyznacza się na niedzielę 6 października 2019r. 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania 
czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy 
stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz 
podaniu do publicznej wiadomości na obszarze 
Gminy Witkowo. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

wz. Wojewody Wielkopolskiego 
(-) Aneta Niestrawska 

Wicewojewoda Wielkopolski 

KALENDARZ WYBORCZY 
WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE 

Bezpłatne badania
profilaktyczne 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów 
w Poznaniu na podstawie porozumień zawartych 
z  U r z ę d e m  M a r s z a ł k o w s k i m  W o j e w ó d z t w a 
Wielkopolskiego przeprowadzi bezpłatne badania 
profilaktyczne dla Mieszkańców Gminy i Miasta 
Witkowo.

 Realizowane przez OPEN programy to: 
1) Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów 
złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego 
(badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn 
od 68 roku życia).
2) Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu 
moczowo – płciowego mężczyzn (badanie krwi na 
PSA dla mężczyzn od 50 roku życia).

SPOTKANIE EDUKACYJNE: w dniu 11 WRZEŚNIA 
2019 r. (ŚRODA) o godz. 11,50 w Sali nr 1 Urzędu Gminy 
i Miasta w Witkowie, ul.Gnieźnieńska 1.(podczas 
spotkania zainteresowanym uczestnikom zostaną 
rozdane specjalne probówki do samodzielnego 
przygotowania materiału do badania na krew 
utajoną w kale. BADANIA KRWI oraz ODBIÓR 
KAŁÓWEK: w dniu 18 WRZEŚNIA 2019 r. (ŚRODA), 
w godz. 9,00 - 13,00 w Sali nr 1 Urzędu Gminy i Miasta 
w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1.

Informacje dodatkowe: na wszystkie badania 
należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, wyniki 
nieprawidłowe zostaną wysłane pocztą na wskazany 
przez uczestnika adres, zapisy przeprowadzane będą 
przez Urząd Gminy i Miasta Witkowo – osobiście – pokój 
nr 8,  lub telefonicznie: 61 477 77 32, 505352590.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Marian Gadziński
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Katalog firm

Stypendia szkolne 

Informuję, że do dnia 15 września 2019 r., 
a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 
2019 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie pok. nr 20 
można składać wnioski o przyznanie pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym w formie 
stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne jest przyznawane na:
a. wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia po 

zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, 
kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego 
kolegium pracowników służb społecznych lub 
ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy 
o systemie oświaty,

b. wniosek odpowiednio dyrektora szkoły kolegium 
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium 
pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym 
mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Mies ięczna wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie ucznia uprawniająca o ubieganie się 
o pomoc materialną o charakterze socjalnym, nie 
może przekroczyć 528,00 zł netto.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych 
przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, 
w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł 
i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o podatek 
dochodowy od osób f izycznych, składki  na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwotę 
alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje 
się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł netto.

W przypadku pobierania świadczeń z pomocy 
społecznej należy przedłożyć zaświadczenie lub 
oświadczenie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można 
pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo w Biurze 
Informacji lub ze strony internetowej www.witkowo.pl. 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/Marian Gadziński
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Witkowskie
Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy i Miasta Witkowo 

Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Godziny otwarcia Urzędu: 

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

Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

e-mail: ugim@witkowo.pl

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

Biuro Informacji: 

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

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

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

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

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic 

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

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

Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe: 

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

Gospodarka nieruchomościami tel. 61 477 77 38, 

e-mail: gospodarka@witkowo.pl

Ochrona Środowiska tel. 61 477 77 38, 

e-mail: srodowisko@witkowo.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi tel. 61 477 77 30, 

Urząd Stanu Cywilnego tel. 61 477 77 35, 

e-mail: kierownikusc@witkowo.pl

Ewidencja ludności, dowody osob. tel. 61 477 77 33, 

e-mail: elud@witkowo.pl

Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe 

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

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

e-mail: kadryugim@witkowo.pl

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

e-mail: rada@witkowo.pl

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

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

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

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys 61 477 77 37

e-mail: obronacywilna@witkowo.pl

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa 

tel. 61 477 77 28, 61 477 77 29, e-mail: podatki@witkowo.pl

Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, wystawianie 

faktur VAT, sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw ZUS, 

prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego 

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

Księgowość tel. 61 477 96 92, tel. kom. 505 352 591, 

e-mail: ksiegowosc@witkowo.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

www.ops.witkowo.biuletyn.net

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197

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

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

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

www.skorzecin.net.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo tel. 61 4778 162

e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl 

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

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28), 

797 501 687, 61 679 15 03 e-mail: krzysztof.tamiola@wodr.poznan.pl

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

tel. 61 477 98 31,

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00 

sobota: 9.00-12.00

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 8.00-17.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ

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

www.wspl-witkowo.pl

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych

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

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

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

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Europejski Numer Alarmowy tel. 112

Dane kontaktowe

W l ipcowym wydaniu Witkowskich Wiadomości 
Samorządowych (07/2019) błędnie został podany autor 
artykułu  pt. „Sołecka Nike dla Rychlik i Mielżyna”. 
Autorem tekstu jest Olga Żaryn, a nie jak podano Gabriela 
S zes zy c ka .  Z a  za i s tn i a łą  s y tua c j ę  s e rd ec zn i e 
przepraszamy.

Zespół Redakcyjny
Witkowskich Wiadomości Samorządowych
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